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Kosmetyki Bacchara 
Professional

Wyjątkowa
Woda perfumowana VIP Night Oriflame to ekskluzywny zapach dla 

kobiet. Dora Bachriche-Arnaud i Hamid Merati-Kashani tworząc kom-
pozycję inspirowali się specjalnym wydarzeniem, jak wystawne przyję-
cie czy uroczysta gala, luksusem w czystej postaci. Udało im się uchwy-
cić ten moment w akordach szampana uszlachetnionego złotem i egzo-
tycznych białych kwiatach. Nuta głowy  to grejpfrut, akordy szampana 
Luxor, gruszka, w nucie serca jest Ylang Ylang, kwiat pomarańczy i ja-
śmin, a bazę stanowi wanilia, drzewo sandałowe, bursztyn i paczula. Wo-
da perfumowana VIP Night idealnie sprawdzi się na wyjątkowe okazje. 
Cena 89 zł, 50 ml.

Kwiat ze szkła
W o d a 

perfumo-
wana Vola-
re od Ori-
flame prze-
p e ł n i o n a 
jest aroma-
tem świe-
żo ściętych 
róż. Jeden 
z ulubio-
nych przez 
klientki za-

pachów Oriflame ma odświe-
żoną, bardziej wyrafinowaną 
wersję oraz nowy luksusowy 
flakon w kształcie  róży. Za-
pach Volare łączy w sobie nu-
ty liści fiołka, peonii, płatków 
róży oraz pralinek. Idealny dla 
kobiet, które chcą podkreślić 
swoją romantyczną naturę, ale 
również zmysłową kobiecość. 
Zapach zamknięty jest w pięk-
nym flakonie w kształcie róży 
(50 ml). Idealnie sprawdzi się 
jako prezent dla ukochanej na 
walentynki czy dzień kobiet. 
Cena 89 zł, (promocja 49,90 
zł do 3 marca).

Kąpiel w prezencie
Zastanawiamy się czasem nad prezentem dla bliskiej osoby. 

Można wybrać żel do kąpieli i po prysznic  SEPHORA z marke-
rem i napisać na butelce własne życzenia. Albo kupić i ozdobić fla-
kon dla siebie i delektować się zapachami kwiatu bawełny, migda-
łowca i lnu z akcentem białego piżma i miodu, zamkniętymi w limi-
towanej kolekcji kosmetyków do kąpieli. Na specjalną uwagę zasłu-
guje płyn do kąpieli i żel pod prysznic, ale możemy wybrać też inny 
kosmetyk o tym przyjemnym zapachu. Cena 36 zł, 150 ml.

Rewolucja w makijażu
Sprytne produkty, które zmieniają nasze przyzwyczaje-

nia – to właśnie to, co lubimy w nowinkach makijażowych. 
Sephora uwielbia rewolucje, kocha design i kolory, czego 
efektem są produkty nowej generacji już dostępne w perfu-
meriach Sephora! Od dwóch sezonów, obowiązuje mocne 
podkreślenie ust jako ważny akcent w makijażu. Należy jed-
nak pamiętać, że muszą zostać one bardzo starannie umalo-
wane by wyglądały zjawiskowo. Polecamy Rouge Infusion 
– atrament do ust. Jego napigmentowana formuła oraz lek-
ka konsystencja bez efektu „mazania” sprawia, że atrament 
jest niemal niewyczuwalny na ustach i bardzo trwały – utrzy-
muje się aż do 10 godzin! Jedna warstwa da subtelny efekt 
w sam raz do pracy, ale dwie trzy gwarantują intensywny ko-

lor. Upside Down Mascara to prawdziwy 
tusz 360°, przy pomocy któ-
rego uzyskamy jednocześnie 

w y m a r z o -
ną objętość, 
podkręcenie 
i wydłużenie 
rzęs. Dzię-
ki podwójnej 
szczoteczce, 
uzyskujemy 
t rzy  e fek-
ty makijażu 
i trzy spo-
soby użycia 
w jednym!

Słodkie ciało

Nowa linia balsamów Soraya Piękne 
Ciało SO PRETTY  zapewnia absolutną 
przyjemność podczas stosowania oraz po-
prawę wyglądu skóry, która staje się nawil-
żona, wygładzona, miła w dotyku i pachną-
ca.  Zawarty w nim koktajl składników od-
żywczych działa intensywnie regenerująco, 
zmniejsza suchość naskórka, poprawia kom-
fort nawet suchej i delikatnej skóry. Balsa-
my do ciała mają funkcję 3w1 odżywienie, 
nawilżenie, regenerację. Do wyboru ma-
my słodkie zapachy: MILKBERRY (mlecz-
no- jagodowy),  CHOCOLATE KISS (cze-
koladowy), LEMON TWIST (cytrynowy) 
i SUNNY PEACH (brzoskwiniowy). Cena 
15 zł, 300 ml. 

Pełne nawilżenie
Dermatologia estetyczna od dawna wy-

korzystuje kwas hialuronowy w postaci za-
strzyków do wypełniania zmarszczek i głębo-
kich bruzd. Marka SORAYA stworzyła Hia-
luronowy mikrozastrzyk zaawansowane ko-
smetyki odmładzające i poprawiające kondy-
cję skóry. Zastosowany w recepturach kremów 
transdermalny kwas hialuronowy to  „wypeł-
niacz” w formie liofilizowanej, o odpowied-
nim rozmiarze cząsteczki, który  niczym za-
strzyk w kremie nieinwazyjnie wnika do na-
skórka, gdzie wiążąc wodę, zwiększa wielo-
krotnie swoją objętość. Efektem takiego działa-
nia jest spektakularne wygładzenie i wypełnie-
nie zmarszczek od wewnątrz. W Koncentracie 
kwasu hialuronowego na dzień i na noc (se-
rum 100%) kwas hialuronowy w formie wiel-
kocząsteczkowej jak wilgotny kompres otula 
powierzchnię naskórka, utrzymując wodę. Za-
pewnia intensywne nawilżenie oraz natychmia-
stowe odczucie satynowo gładkiej skóry.

Do wyboru dla każdego
LACTISSIMA – preparaty do higieny intymnej zawierają wyjątkowo delikatną i sku-

teczna formułę, fizjologiczne PH oraz hipoalergiczną kompozycje zapachową. Produkty zo-
stały przebadane przez niezależne, specjalistyczne laboratorium badawcze pod nadzorem le-
karzy dermatologa, alergologa i gineko-
loga położnika. Przebadane na osobach 
ze skórą wrażliwą, alergiczną i ze skłon-
nością do podrażnień. Badania przepro-
wadzono na docelowych grupach kobiet 
w wieku od 20 do 75 lat. Seria LACTIS-
SIMA proponuje specjalnie dopasowa-
ne preparaty na różne potrzeby jak: ciąża 
i połóg, menopauza, żel dla aktywnych. 
Żele w nazwie mają swoje właściwo-
ści: świeżość, delikatność, ukojenie. Ce-
na ok.10- 12 zł, 300 ml.   

Pozwól się znaleźć miłości 
Johanna Lindsey, kategoria 
romans, cena 32.90 zł, Świat 
Książki.

Namiętna i dowcip-
na powieść. Londyńska so-
cjeta ma własnego Kupidy-
na. Znany hodowca koni, 
a czasem również swat, De-
vin Baldwin kojarzy mło-
de damy z odpowiednimi dla 
nich dżentelmenami, opiera-
jąc się na niekonwencjonal-
nych metodach. Nie zwa-
żając na zgorszenie towa-
rzystwa doradza debiutant-
kom, jak zwiększyć szan-
se na spotkanie właściwego 
partnera, a jego wskazówki 

bywają ostre i celne niczym 
strzały bożka miłości! Uro-
cza Amanda Locke uosabia 
wszystko, czego może pra-
gnąć arystokrata, lecz mimo 
to szuka męża już trzeci se-
zon. Plotkarze nie próżnu-
ją, a zdumiona rodzina szu-
ka sposobów, by jej pomóc. 
Gdy obiektem zakusów 
Amandy staje się zamożny 
miłośnik koni, Amanda po-
stanawia przezwyciężyć lęk 
przed jazdą konną i zostaje 
uczennicą irytującego Devi-
na Baldwina. Czy to możli-
we, by zakochała się we wła-
snym swacie?

Jezioro marzeń   Lisa Kley-

pas, tłumaczenie: Zuzanna 
Maj,  kategoria romans, cena 
33 zł, Prószyński i S-ka.

Lisa Kleypas to best-
sellerowa amerykańska au-
torka licznych współcze-
snych i historycznych ro-
mansów, które mają swo-
je wierne czytelniczki na 
całym świecie. Alex No-
lan to zgorzkniały i cynicz-
ny mężczyzna. Nie przy-
pomina braci, którzy wie-
rzą w miłość i uważają, że 
warto zaryzykować cierpie-
nie dla szczęścia. Jednak 
Alex zwalcza demony z po-
mocą whisky. Wtedy poja-
wia się duch. Tylko Alex 
go widzi. Czy zaczyna tra-
cić zmysły? Zoe Hoffman 
jest łagodna i romantycz-
na. Kiedy spotyka przystoj-
nego Alexa Nolana, wie, że 
powinna od niego uciekać. 
Ale coś ją przyciąga i chce 
go przekonać, że miłość ist-
nieje. Duch nie wie, kim 
jest, wie tylko, że kiedyś ko-
chał jakąś dziewczynę. Alex 
i Zoe mają klucz do jego ta-
jemnicy…

NOWOŚCI WYDAWNICZE

CIEKAWOSTKI KOSMETYCZNE
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Wszyscy mamy sobie 
nawzajem coś do wybaczania
Rozmowa z JANUSZEM GAJOSEM, aktorem teatralnym i filmowym, profesorem sztuki 
teatralnej

- Pana studentka Małgorzata 
Kocik, powiedziała nam, że jest 
pan cudownym człowiekiem, mi-
strzem, który uczy nie tylko ak-
torstwa. 

- To subiektywne spostrzeże-
nie sympatycznej studentki, któ-
re miło mi usłyszeć. Istotnie uwa-
żam, że młodych ludzi trzeba ota-
czać szczególnym ciepłem bo to, 
co ich czeka w życiu zawodowym  
nie zawsze – jak wiadomo  – jest 
usłane różami. Mam na myśli at-
mosferę, w której możliwe będzie 
pozbycie się wstydu w czasie po-
szukiwania i ujawniania najintym-
niejszych elementów własnego ja 
i świadomego wykorzystywania 
ich w pracy zawodowej. Nie zna-
czy to, że zapominamy o wszel-
kich rygorach, specjalnym rodza-
ju dyscypliny niezbędnej do trak-
towania się serio i z obustronnym 
szacunkiem. 

- Kto kiedyś był dla pana mi-
strzem? 

- Często mówię, że nie mam 
jednego mistrza, któremu zawdzię-
czałbym wszystko od początku do 
końca. Myślę, że to dobrze. Mo-
ich młodych przyjaciół-studen-
tów namawiam, żeby obserwowali 
wszystko, co się da i  gdzie się da. 
Żeby sami dokonywali wyborów. 
Jeśli ktoś skazuje się na jednego 
guru, to w tym zawodzie nie mu-
si dobrze procentować.  Sądzę, że 
korzystniej jest pilnie obserwować 
wielu i wyciągać wnioski, niż słu-
chać wskazań jednego, choćby naj-
bardziej interesującego człowieka. 

- Aktorstwo to naśladowanie 
życia, ale chodzi o to, by robić to 
wiarygodnie. O panu mówi się, 
że jest pan aktorem technicznym. 
Co to znaczy? 

- Nie wiem (śmiech).
- Chodzi o to, że potrafi pan 

nie przeżywać wewnętrznie ro-
li, tylko w każdej chwili w nią 
wejść. I tego uczy pan przyszłych 
aktorów. 

- Tak, to zasada. To wewnętrzne 
przeżywanie roli byłoby niekom-
fortowe i dla aktora, i dla widza, 
a ten, który przeżywa i nie ma nad 
tym kontroli, po prostu jest niebez-
pieczny. Nie wiadomo, co za chwi-
lę zrobi. Rzecz zawodowo polega 
na tym, żeby wykonywać wszyst-
ko świadomie, w sposób zaplano-
wany wcześniej, ale zrobić to tak, 
by widzowie mieli wrażenie, że to 
jest bardzo autentyczne i dzieje się 
w tej chwili i naprawdę. Od tego 
jesteśmy. 

- Mówimy o tych, których 
pan dzisiaj uczy, ale wiem, że 
w młodości sam zadawał pan so-
bie pytania: „Jak żyć i gdzie jest 
prawda?” Udało się panu odna-
leźć te odpowiedzi? 

- Nie odnalazłem ich do tej po-
ry, bo to szalenie trudne pytania. 
Ale powiem, że im dłużej czło-
wiek pozostanie z nimi bez odpo-
wiedzi, tym lepiej dla niego, bo 
ciągle szuka. 

- Janek Kos w „Czterech pan-
cernych…”, Turecki w „Kaba-

recie” Olgi Lipińskiej, cenzor 
w „Ucieczce z kina Wolność”, 
prominent w „Alternatywach 4”, 
teraz ksiądz w „Nartach Ojca 
Świętego” – to życie wielokrotne. 
A jak i kiedy żyje się z panem ja-
ko gwiazdą? 

- Myśli pani o ludziach, którzy 
są zmuszeni przebywać w mojej 
bezpośredniej bliskości (uśmiech)? 
Trzeba by zapytać najbliższych.  
Ale myślę, że nie jestem zbyt kło-
potliwym człowiekiem. Nie mam 
nawyków, o których się mówi, że 
gwiazda powinna  mieć. Mnie to 
śmieszy. Każdy zawód ma swo-
ją specyfikę i jest na swój sposób 
absorbujący. Mój jest absorbują-
cy w sposób szczególny. Sądzę, że 
na przykład dobór partnera życio-
wego jest w tym przypadku bardzo 
ważny. Trzeba się po prostu poro-
zumieć. Nie chodzi o to, by się zu-
pełnie poświęcać w jedną albo dru-
ga stronę, tylko przyjąć pewne za-
sady, bo ten zawód wymaga innego 
rodzaju obcowania, poświęcenia 
pewnych elementów życia osobi-

stego. To nie jest życie, w którym 
zawsze jest sobota i niedziela. 

- Są w takim  razie w życiu 
Janusza Gajosa jakieś święto-
ści? 

- Wiele ich jest. Ale to olbrzy-
mie słowo. 

- Mam na myśli świętość 
związaną z odpoczynkiem, po-
trzebą złapania oddechu.  

- Bardzo często w święta pra-
cujemy, ale ja się łapię na tym, że 
nie umiem odpoczywać. Czasem 
marzę, że mam takie dwa tygodnie 
i nie robię nic. A tu się nie da, po-
nieważ nakręcona sprężyna trudno 
daje się rozluźnić i człowiek cią-
gle ma za złe sobie, że spędza czas 
bezproduktywnie, bo tamto leży, 
a nad tym trzeba się zastanowić. 
Wkładam to w specyfikę zawodu. 
Trzeba wiedzieć, że zawód aktora 
odbiega od wyobrażenia o wolnym 
zawodzie. Tylko czasem się zdarza, 
że ktoś daje nam nagrodę i jest się 
w blasku świateł. 

- Ale świecą serca widzów, 
którzy was kochają na co dzień. 

- Ja sobie z tego zdaję sprawę 
i zawsze jestem za to wdzięczny. 
Mówię tylko o banalnym często 
postrzeganiu tego, jak naprawdę 
pracujemy. Kiedy czasem przeglą-
dam tak zwane kolorowe pisem-
ka,  myślę, że niektórzy czytelni-
cy tej prasy mogą pomyśleć: „No 
nic, być aktorem, to tylko  żyć, nie 
umierać.” A to nieprawda.

- W spektaklu „Narty Ojca 
Świętego” gra pan księdza. Pada 
tam kwestia, że klerowi za wiele 
wolno. Tak jest rzeczywiście? 

- To pytanie nie dla mnie. Ja 
gram rolę.

- A ja prowokuję. 
- To jest napisane od początku 

do końca przez Jerzego Pilcha. Mo-
im zdaniem bardzo dobrze. Bardzo 
po ludzku. Rzadko widzimy na uli-
cy świętych z aureolą nad głową. 
A ksiądz, którego gram, jest czło-
wiekiem z krwi i kości, ma swoje 
wady i zalety. Do zalet należy za-
liczyć nadzieję, że swoimi podstęp-
nymi knowaniami w tej małej spo-
łeczności doprowadzi do tego, że 

ona być może stanie się lepsza. To 
jest utopia, oczywiście, ale wolno 
nam na użytek sztuki w ten sposób 
się pozastanawiać. 

- Wydaje się, że dziś odcho-
dzimy od mitu papieża Polaka, 
słyszy się, że jest nam już nie-
potrzebny. Może należałoby się 
wstydzić tych polskich zachwy-
tów nad ojcem świętym? 

- Wstydzić się nie mamy cze-
go. Mieliśmy szczęście obcować 
z naprawdę wielkim człowiekiem. 
Smutne jest co innego. Uwielbia-
my szczycić się Wielkimi Pola-
kami, tylko nie umiemy czerpać 
z tego korzyści. Na ten temat jest 
to przedstawienie. Co zrobić, kie-
dy odszedł od nas Wielki Polak? 
Czujemy się po prostu osieroceni 
i szybko o tym zapominamy. Bu-
dujemy pomniki i żyjemy po daw-
nemu. Wielcy Polacy, olbrzymy 
w naszej historii mówią nam nie-
zmiennie: „Róbcie sami, od was 
wszystko zależy. Nie liczcie na to, 
że za was ktoś to załatwi.” To są na-
sze stałe bolączki.

- Chciałabym, żeby pan, jako 
człowiek, który żyje wielokrot-
nie, pokusił się o próbę charak-
terystyki Polaków. 

- Nie, nie pokuszę się o to 
w czasie krótkiej rozmowy. Jak ja 
mogę wystawiać cenzurę Polakom, 
kiedy sam jestem jednym z nich? 

- A można im wybaczać… 
- Pewnie, jeżeli jest taka okazja, 

to wybaczać trzeba, choćby z tego 
powodu, że wszyscy mamy sobie 
nawzajem coś do wybaczania. Tyl-
ko żeby z tego wybaczania nie wy-
szło tak, że już wybaczyliśmy i za-
czynamy od nowa po staremu. 

- Jest pan profesorem i wie, 
że dziś ludzie natychmiast chcą 
wszystko w życiu chwycić, osią-
gnąć, zdobyć. Warto? 

- Nie ma w tym nic złego. Zło 
czai się w metodach tego „osiąga-
nia”. Ja mam już o czterdzieści kil-
ka lat więcej od momentu  kiedy 
kończyłem szkołę aktorską, ale nie 
czuję za sobą takiego bagażu, któ-
ry świadczyłby, że już wszystko 
mam. Póki człowiek do czegoś dą-
ży, jest OK, ale jak powie, że osią-
gnął już wszystko, co się dało osią-
gnąć, to znaczy, że nie żyje. 

- Kiedy był pan Jankiem 
Kosem w „Czterech pancer-
nych…”, przyszłość zapowiada-
ła się inaczej. Kocha pan dzisiej-
szy świat? 

- Jest taka opowieść o starcu, 
który umierał i wszystkim wyda-
wało się, że już nie żyje, a on na-
gle, ni stąd, ni zowąd się ocknął. 
„Byłeś już na tamtym świecie. Jak 
tam jest?” – pytają go. – „Wszyst-
ko jest inaczej” odpowiedział. No 
więc to oczywiste, że wtedy było 
inaczej i teraz jest inaczej. Ja by-
wam zły na wszystkich. I na siebie, 
i na cały świat. Ale to mi na szczę-
ście szybko mija. Pozytywna ener-
gia, to jest chyba to, czego nam naj-
bardziej trzeba.

Rozmawiała
HANNA KAUP 

FOT. – HANNA KAUP
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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!

Na osi czasu
Pod patronatem „Twojego Tygodnia Wielkopolskiego” oraz UAM 
w Poznaniu odbędzie się III edycja Międzyszkolnego Konkursu  
plastycznego  „Poznań na osi czasu” podczas  Drzwi Otwartych 
w Gimnazjum nr 6 w Poznaniu 8 marca od godziny 9 – 13.

Konkurs łączy treści programo-
we i działania praktyczne z kil-

ku przedmiotów:  plastyki, historii 
oraz języka polskiego.  Już 8 marca 
podczas Drzwi otwartych odbędzie 
się III edycja konkursu dla uczniów 
szkół podstawowych, natomiast 21 
marca zaprosimy do udziału w I 
edycji uczniów gimnazjalnych. 

W poprzedniej edycji konkur-
su udział wzięło 20 trzyosobo-
wych drużyn ze szkół z Poznania 
i okolic.  Każda z drużyn wykonała 
swoje niepowtarzalne dzieło, które 
powstało w dniu  trwania konkur-
su.  W tym roku szkolnym liczymy 
na jeszcze większą frekwencję, za-

równo w konkursie dla szkół pod-
stawowych,  jak i dla gimnazjali-
stów. Mamy też nadzieję na rów-
nie wysoki poziom prac plastycz-
nych, jaki obserwowaliśmy w la-
tach ubiegłych. Informacje szcze-
gółowe na temat konkursów moż-
na znaleźć na stronie szkoły www.
gim6.poznan.pl  Pytania i zgło-
szenia można przesyłać na adres: 
gm6@poznan.interklasa.pl

Wystawę prac będzie można 
oglądać do końca marca w holu  
Gimnazjum nr 6 na II piętrze. Na 
kolejne drzwi otwarte zapraszamy  
we wtorek, 1 kwietnia 2014 r. 
od godziny 17 - 19.

Spotkanie z panem Peabody

To była prawdziwa mieszanka wybuchowej wie-
dzy i rozrywki. Świat filmu i nauki zawirował dla 

mieszkańców Poznania w sobotę 22 lutego w Galerii 
Malta z okazji premiery kinowej filmu, który w ki-
nach zagości  7 marca. Można było zrobić samopom-
pujący się balon, spowodować wybuch kolorowego 
wulkanu, przygotować magiczny eliksir zmieniają-
cy kolor, dowiedzieć się, co to są półkule magdebur-
skie i do czego służą. Wszystko to podczas spotka-
nia z bohaterem animowanej komedii „Pan Peabo-
dy i Sherman”. 

Pan Peabody to bohater najnowszej animacji. To 
najmądrzejszy pies na świecie, naukowiec-geniusz, 
laureat nagrody Nobla i doradca głów państw. Wyna-
lazca wehikułu czasu. Gdy jego podopieczny, chłopiec 
o imieniu Sherman, przenosi się w czasie, najsłynniej-
sze wydarzenia z historii wymykają się spod kontro-
li. Poznaniacy  również wybrali się w podróż do daw-
nych dziejów. Uczestnicy mogli wziąć udział w zaba-
wach z historią. Sprawdzić swoją wiedzę, ale również 
dowiedzieć się czegoś nowego. 

Razem z głównym bohaterem podczas warszta-
tów dzieci pod okiem instruktora miały okazję wziąć 
udział w niezwykłych eksperymentach. Sprawdzić 
czy ptak może balansować na dziobie, zbadać prawo 
Archimedesa i Pascala, udowodnić, że można zrobić 
bańki z lodu. Eksperymenty to ciekawe uzupełnienie 
pokazów na scenie. Uczestnicy zagłębili się w tema-
tyce latających statków, łodzi podwodnych. W stre-

fie geograficznej mali miłośnicy mogli między inny-
mi zmierzyć się w grze w globusa. W trakcie impre-
zy dzieci miały okazję wykazać się zdolnościami pla-
stycznymi i przenieść się w czasie do świata kubizmu, 
postimpresjonizmu czy renesansu, a do samodzielnej 
zabawy w domu otrzymały broszury zawierające fil-
mowe zabawy. 

A dzięki spotkaniu z filmem Pan Peabody i Sher-
man dzieci i dorośli obudzą w sobie duszę odkrywcy 
i uświadomią sobie, ile ciekawych zjawisk kryje ota-
czający nas świat. 

Gala urodzinowa, Gala urodzinowa, 
czyli benefis Wojciecha Kordyczyli benefis Wojciecha Kordy

POD PATRONATEM 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

17 marca o godzinie 19 wszyscy wielbiciele 
klasycznego rock and roll’a będą mieli nie-
powtarzalną okazję spotkać Wojciecha Kordę 
na koncercie z okazji jego 70 urodzin i 50 lat 
działalności estradowo-nagraniowej.

OOpisywanie biografii tego artysty jest raczej nieuza-
sadnione. Każdy, kto chociaż trochę interesuje się 

muzyką rozrywkową wielokrotnie spotkał się z tym 
wykonawcą zaczynającym w chórze profesora Stefana 
Stuligrosza „Poznańskie Słowiki”. Przypomnijmy jed-
nak, ze jest to jedna z najważniejszych postaci polskie-
go rock & roll’a.

Wśród towarzyszących Wojciechowi Kordzie wy-
stąpią muzycy, którzy grali i komponowali dla takich 
zespołów jak ABC, STRESS, TEST,  MR ZOOB, OR-
KIESTRY ZBIGNIEWA GÓRNEGO. Będą to Tomasz 

Dziubiński, Andrzej Mikołajczak, Przemysław Śledz 
Sledziuha, Krzysztof Jarmużek, Marek Surzyn.

Wojciech Korda przez pół wieku na estradzie i w 
studio wylansował liczne przeboje dzisiaj uznawane 
za standardy polskiej muzyki rozrywkowej.

Wojciech Korda jest ostatnią z żyjących legend 
polskiego rock and roll’a, ostatnim z laureatów Zło-
tej Dziesiątki szczecińskiego Festiwalu Młodych Ta-
lentów z 1962 roku.

17 marca będziemy mieli okazję go usłyszeć 
w dobrej wokalnej formie i przenieść się do mu-
zycznych szalonych lat 60-tych i 70-tych. Artysta 
przypomni nam okres polskiego big beatu. ale nie 
tylko.... Przecież nagrał także nowe płyty i z nich 
utwory też znajdą się w tym benefisowym koncer-
cie. (na)

Szybkie Szybkie „„ElfyElfy””
SSą komfortowe i przyjazne pasażerom – pierwsze pociągi typu „Elf”, zamówione 

przez województwo wielkopolskie w ramach unijnego projektu, służą Wielkopola-
nom od momentu wejścia w życie rozkładu jazdy w grudniu 2012 roku. Ostatni - dwu-
dziesty drugi - z przewidzianych w umowie pojazdów - dotarł do stolicy Wielkopolski 
25 lutego o godzinie 15.25 na Dworzec Letni. Te 22 nowoczesne pociągi to najwięk-
szy zakup inwestycyjny w historii wielkopolskiego samorządu. 

Całkowita wartość projektu to 469.718.975,58 złotych. Dofinansowanie projektu 
w ramach funduszy unijnych stanowi połowę tej kwoty. 

22 elektryczne zespoły trakcyjne mogą pomieścić łącznie  9.900 pasażerów – 
w tym 4.488 na stałych miejscach siedzących. Pojazdy są klimatyzowane, przyjazne 
osobom niepełnosprawnym, wyposażone w gniazdka dla urządzeń mobilnych oraz 
przystosowane do jazdy z prędkością 160 km/h. 
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ogóle nową prowincję Rzeszy z całą 
wynaturzoną obyczajowością nazi-
zmu. Bogiem był Führer, a w Kra-
ju Warty zastępował go jego na-
miestnik Arthur Greiser. To on 
faktycznie stanowił prawo, to je-
go zdanie było tu najważniejsze. 
Mógł też bezkarnie łamać stanowio-
ne przez siebie normy. Jedną z nich 
był zakaz podawania ręki Polakom. 
Gdy jednak dowiedział się, że w ge-
stapowskim obozie karno-śledczym 
w podpoznańskim Żabikowie zna-
lazł się syn kolegi ze szkolnej ławy 
w Inowrocławiu Sylwestra Koziel-
skiego, natychmiast polecił go zwol-
nić, a byłego kolegę przyjął w swoim 
biurze, witając się z nim wylewnie. 
Zaiste, Greiser był w Kraju Warty pa-
nem nie tylko śmierci, ale i życia... 

Lubił przemawiać. Już na pierw-
szym wiecu, zorganizowanym 21 
września 1939 roku, Greiser – wtedy 
jeszcze jako szef zarządu cywilnego 
przy niemieckim dowództwie woj-
skowym – powiedział, że „Poznań-
skie stanie się wzorcowym okręgiem 
Wielkoniemieckiej Rzeszy”. I oświad-
czył wprost: „Wszystkie wpływy pol-
skie, czy to w dziedzinie politycznej, 
czy kulturalnej lub gospodarczej, zo-
staną raz na zawsze zlikwidowane. 
My, Niemcy, przybyliśmy tutaj jako 
panowie, a Polacy mają być naszy-
mi parobkami”. 

Już jako namiestnik Rzeszy i gau-
leiter NSDAP Arthur Greiser sys-
tem okupacyjny Kraju Warty okre-
ślił mianem „poligonu narodowego 
socjalizmu”, gdzie docelowo nie bę-

ARTHUR GREISER 
– pan życia i śmierci 

Na zachowanych zdjęciach fotograficznych i filmowych z pierw-
szych lat okupacji Poznań prezentuje się jak każde tej wielkości 
miasto. Po ulicach kursują tramwaje, jeżdżą samochody i wozy 
konne, spacerują ludzie. Ale na tych zdjęciach nie widać jedne-
go. Nie widać terroru, który od mniej więcej drugiej połowy wrze-
śnia 1939 roku wyznaczał rytm życia w liczącym 21 października 
256.902 mieszkańców mieście, które z woli Adolfa Hitlera jako 
Posen stało się stolicą (Gauhauptstadt) Kraju Warty. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

Wilhelm Koppe. Później wraz ze 
swym sztabem Koppe przeniósł się 
do nowej siedziby przy Fritz-Reuter-
-Strasse (ulicy Kochanowskiego). 

Gestapo zwalczało czyny doty-
czące zdrady stanu, a także ruch opo-
ru, sabotaż, podpalenia i tym po-
dobne działania wymierzone w pań-
stwo nazistowskie. I nie inaczej by-
ło w Posen. W budynku Geheime 
Staatspolizeistelle urzędował rów-
nież Policyjny Sąd Doraźny, który 
skazywał – często na śmierć – Po-
laków osadzonych w Forcie VII na 
Jeżycach. 

W tym ponurym, dziewiętnasto-
wiecznym dziele fortyfikacji, który-
mi Prusacy otoczyli ówczesny Po-
sen, już w październiku 1939 roku 
Niemcy urządzili obóz dla areszto-
wanych Polaków. Zrazu podlegał 
on wojsku, by dosłownie po kilku 
dniach przekazać go Einsatzgruppe 
VI. To esesmani z tej grupy specjal-
nej zamalowali nad bramą wejścio-
wą stary napis Fort Colomb i wy-
malowali stylizowanymi na gotyc-
kie literami nowy – Konzentration-
slager Posen, chociaż tego obozu 
nigdy nie wpisano na oficjalną listę 
państwowych obozów koncentracyj-
nych Trzeciej Rzeszy. Po likwida-
cji Einsatzgruppe VI obóz w Forcie 
VII przeszedł w gestię poznańskie-
go urzędu gestapo. 

To tu, z dala od oczu przypadko-
wych przechodniów, za wysoki wa-
łami ziemnymi i fosą fortu oprawcy 
z SS katowali więźniów, kopiąc ich, 
bijąc kolbami karabinów i bykowca-
mi, szczując psami. To tu także roz-
strzeliwano więźniów na mocy wy-
roków wspomnianego sądu policyj-
nego. W obozie w Forcie VII hitle-
rowcy – prawdopodobnie po raz 
pierwszy w dziejach ludzkości – 
zastosowali gaz do masowego mor-
dowania ludzi. Jesienią 1939 roku 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Pochodzący ze 
Środy Wielko-

polskiej Arthur Gre-
iser i jego współpra-
cownicy zaczęli bu-
dować nowy nie-
miecki Posen i w 

dzie miejsca dla Polaków. Na razie 
Polakom wyznaczono rolę obywa-
teli drugiej kategorii (formalnie pod-
opiecznych Rzeszy), których prak-
tycznie bez żadnej odpowiedzial-
ności można było pobić, wysiedlić, 
ograbić, a nawet zabić. Dla ludno-
ści polskiej wprowadzono zakaz po-
dróżowania bez zgody policji, po-
wszechny obowiązek pracy i godzi-
nę policyjną. 

Podwaliny pod – jak się wyraził 
Greiser – likwidację polskich wpły-
wów rozpoczęto jeszcze za rządów 
wojskowych, od 13 września syste-
matycznie likwidując polskie instytu-
cje bankowe, przemysłowe, kultural-
ne, naukowe i oświatowe, nie wspo-
minając już o tych, które nierozłącz-
nie związane były z państwem pol-
skim, jak choćby sądy czy prokura-
tura. Na ich miejsce i wykorzystu-
jąc ich majątek natychmiast tworzo-
no instytucje niemieckie. Jednocze-
śnie – na mocy specjalnego rozkazu 
naczelnego dowódcy Wojsk Lądo-
wych generała Waltera Brauchitscha 
z 21 września – grupy specjalne poli-
cji bezpieczeństwa (Einsatzgruppen) 
na okupowanych ziemiach polskich 
mogły przystąpić do realizowania 
powierzonych im przez Führera za-
dań narodowo-politycznych. 

Wiesław Porzycki w pracy „Po-
słuszni aż do śmierci” pisał: „Ein-
satzgruppen prowadziły szeroko po-
myślane aresztowania polskiej inte-
ligencji, nauczycieli, duchownych, 
urzędników, działaczy politycznych, 
uwolnionych w związku z wybuchem 
wojny więźniów z polskich zakładów 
karnych, jak i Żydów”. W okupowa-
nej Wielkopolsce trwało już zresztą 
polowanie na uczestników powsta-
nia wielkopolskiego i powstań ślą-
skich, a w wielu miejscowościach 
– do czasu wydania rozkazu Brau-
chitscha – zdążono rozstrzelać set-
ki Polaków. 

20 listopada 1939 roku reichs-
führer SS i szef policji niemieckiej 
Heinrich Himmler rozwiązał Ein-
satzgruppe VI der Sicherheitspoli-

FOT. – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Wjazd do poznańskiego Fortu VII na przełomie lat 1939–1940 zdobił napis 
Konzentrationslager Posen. Na zdjęciu współczesna rekonstrukcja tego napi-

FOT. – ARCHIWUM AUTORA 
Namiestnik Rzeszy Arthur Greiser i wyższy dowódca SS i policji w Kraju Warty obergruppenführer SS Wilhelm 
Koppe przed kompanią honorową Wehrmachtu w centrum Posen na An d. Pauli Kirche, czyli obecnej ulicy Fredry. 

zei, a sporą część służących w niej 
esesmanów skierowano do utworzo-
nych w okręgu Posen kilkanaście dni 
wcześniej placówek gestapo. Nastą-
piło to na mocy zarządzenia Himmle-
ra z 7 listopada. Na czele okręgowe-
go urzędu, czyli Geheime Staatspo-
lizeistelle w Posen, stanął sturmban-
nführer SS doktor Helmut Bischoff, 
który w stolicy Kraju Warty praco-
wał do końca października 1941 ro-
ku. Urzędowi temu podlegało kil-
ka ekspozytur terenowych w rejencji 
poznańskiej: w Kosten, Samter, Lis-
sa i Schrodzie (Kościanie, Szamo-
tułach, Lesznie i Środzie), a później 
także w Gnesen (Gnieźnie). Placów-
ki gestapo działały również w sto-
licach pozostałych rejencji Kraju 
Warty: w Litzmannstadt i Hohensal-
za (Łodzi i Inowrocławiu), którym 
podlegały ekspozytury w kilku mia-
stach powiatowych. 

Placówka Geheime Staatspo-
lizeistelle w Posen znajdowała się 
w dawnym Domu Żołnierza imie-
nia Józefa Piłsudskiego przy prze-
mianowanej na Ritterstrasse uli-
cy Rycerskiej. Polakom, którzy 
ten nowoczesny gmach zbudo-
wali w głównej mierze ze skła-
dek mieszkańców Wielkopolski, 
nie służył długo. Raptem niespeł-
na pół roku. Już 12 września 1939 
roku Dom Żołnierza zajęli eses-
mani z Einsatzgruppe VI, z któ-
rej wyłoniła się ekipa organizują-
ca centralę tajnej policji państwo-
wej na ziemie przedwojennego wo-
jewództwa poznańskiego. Piwnice 
przebudowano na cele aresztu we-
wnętrznego i można było rozpo-
cząć urzędowanie. 

W pierwszym okresie funkcjo-
nowania hitlerowskiej administra-
cji Kraju Warty, w budynku gestapo 
miał swe biura także wyższy dowód-
ca SS i policji obergruppenführer SS 

w bunkrze numer 17. zatruto tlen-
kiem węgla jednocześnie około 400 
pacjentów i personel medyczny 
szpitala psychiatrycznego w pod-
poznańskich Owińskach oraz od-
działu psychiatrycznego szpitala 
przy ulicy Grobla w Poznaniu. 

W wojennym Poznaniu wyróż-
niały się jeszcze dwa miejsca bezpo-
średnio związane z martyrologią je-
go mieszkańców i okolicznych miej-
scowości. To więzienie przy Müh-
lenstrasse (ulicy Młyńskiej), gdzie 
na gilotynie wykonywano wyroki 
śmierci. Gilotyna ta zachowała się do 
dziś i eksponowana jest w Muzeum 
Martyrologii Wielkopolan w Forcie 
VII. Pomieszczenie, gdzie skazań-
com ścinano głowy, w lutym 1945 
roku sfilmował operator czołówki 
1. Frontu Białoruskiego. Zdjęcia te 
włączone zostały do radzieckiego 
filmu dokumentalnego przedstawia-
jącego miesięczne boje o Festung 
Posen. Towarzyszy im następują-
cy komentarz: „Zajęto więzienie. 
W więzieniu nasi żołnierze ujrzeli 
pokój straceń. Stała tam gilotyna. 
Tutaj ścinano głowy. Fartuch, ręcz-
nik, rękawice kata. Rynna dla ście-
kającej krwi”. 

Po egzekucji zwłoki przewożo-
no do Instytutu Anatomii Uniwer-
sytetu Rzeszy w Posen, kierowane-
go przez zdeklarowanego polako-
żercę profesora Hermanna Vossa. 
Tę makabryczną wycieczkę po kil-
ku wybranych miejscach kaźni Pola-
ków w wojennym Poznaniu kończy-
my właśnie w budynku mieszczą-
cym Anatomisches Institut Reichsu-
niversität Posen. Jego szef, profesor 
Voss, w prowadzonym przez siebie 
dzienniku pod datą 24 maja 1941 
roku zanotował: „Tutaj w instytucie 
znajduje się w piwnicy krematorium 
do palenia trupów. Jest ono obecnie 
na usługach tajnej policji. Zastrzele-
ni przez nią Polacy są tutaj przywo-
żeni nocą i paleni. Gdyby to można 
było tak spopielić całe polskie towa-
rzystwo. Naród polski musi być cał-
kowicie wytępiony, inaczej nie będzie 
spokoju na wschodzie”. Według róż-
nych danych, w piecu krematoryj-
nym Instytutu Anatomii Uniwersyte-
tu Rzeszy spalono od 4500 do 5000 
zwłok, przede wszystkim Polaków 
straconych na mocy wyroków sądów 
hitlerowskich lub zamordowanych 
bez jakiegokolwiek wyroku. 
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TAK  MYŚLĘ

Gd y  k i l k a 
dni  temu, 

w czasie spo-
tkania z grupą 
szkolnych przy-
jac ió ł  zaczą-
łem się głośno 
z a s t a n a w i a ć , 

Batonikowy przestępca

czy przypadkiem Polska nie jest 
obecnie w haniebnym chaosie 
(takie celne powiedzenie usłysza-
łem w czasie rozmowy z aktorem, 
reżyserem i właścicielem war-
szawskiego teatru „kamienica” 
Emilianem Kamińskim) wywoła-
łem spore poruszenie i oburzenie. 
A może jednak miałem rację?

Oto bowiem dotarła do mnie 
informacja, że polski niezawisły 
sąd skazał na areszt złodziejasz-
ka, który ukradł w sklepie batonik 
o wartości 99 groszy. Tak, to nie 
jest pomyłka. Sąd był miłosierny 
i wymierzył karę „zaledwie” 5 
dni aresztu. A jak, niech sprawca 
zapamięta, że Polska jest krajem 
praworządnym.

Dyrektor więzienia do które-
go dotarł ów skazany złapał się 
za głowę, choć nie był to pierwszy 

tego typu przypa-
dek w jego karie-
rze. W końcu się 
jednak postano-
wił coś w tym ba-
łaganem zrobić 
i za skazanego 
zapłacił grzywnę 
w wysokości 40 
złotych, co skut-
kowało zwolnie-
niem batoniko-
wego przestępcy 
z aresztu. Teraz – 
co jasne i oczywi-
ste – dyrektor wię-
zienia ma kłopoty, 
bo... postąpił nie-
legalnie.

Właściwie nie 
bardzo wiem, co 
w tej sprawie moż-
na jeszcze skomen-
tować, co napisać, 
co powiedzieć, bo 
słów mi zabrakło. 
Może więc jednak 
moi szkolni przy-
jaciele niesłusznie 
się na mnie obu-
rzali?

TOMASZ 
MAŃKOWSKI

LISTY DO REDAKCJI

RYS. – SZCZEPAN SADURSKI

TRADYCJA POLSKICH WĘDLIN
Europosłowie Krzysztof Lisek (PO) oraz Róża Thun (PO) spotkali się z Ko-

misarzem ds. zdrowia Tonio Borgiem aby omówić regulację KE dotyczących wę-
dzonych produktów, które mogą utrudnić produkcję wędlin tradycyjnych. Zdecy-
dowana większość polskich zakładów wędliniarskich bez problemu wypełni ostre 
kryteria zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 
Rozporządzenie przewiduje obniżenie limitów benzo(a)pirenu z 5 do 2 mikro-
gramów na kilogram od 1 września 2014. „Chcemy się dowiedzieć jak Komisja ma 
zamiar rozwiązać problem producentów certyfikowanych wędlin wędzonych według 
dawnych receptur, którzy nie mogą zmienić technologii produkcji, gdyż na tej podsta-
wie produkt został uznany za tradycyjny” - podkreślił K. Lisek.  Po spotkaniu, komi-
sarz Tonio Borg zobowiązał się, że jeśli wpłynie prośba z polskiej strony, wyśle do 
Polski na koszt Komisji Europejskiej grupę ekspertów technicznych, którzy pomogą 
producentom w dostosowaniu produkcji do nowych norm. Na zakończenie spotka-
nia posłowie przekazali komisarzowi kosz regionalnych wędlin. Polska jest jednym 
z największych producentów oraz eksporterów produktów tradycyjnych w Europie. 

UŁATWIENIA W PRZEPŁYWIE DOKUMENTÓW W UE
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie dotyczące rozporządzenia w sprawie 

promowania swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania doku-
mentów urzędowych, m.in. poprzez wprowadzenie ujednoliconych wielojęzycz-
nych formularzy. „Każdy, kto choć raz musiał poza krajem swojego pochodzenia 
przedkładać dokumenty urzędowe, wie, że jest to często proces żmudny i drogi.” - po-
wiedział poseł Tadeusz Zwiefka. Według badań przeprowadzonych przez Komisję 
Europejską szczególne uciążliwe bywają procedury związane z uznawaniem prawa 
jazdy, dostępu do świadczeń społecznych czy też ślubu czy rozwodu. W celu ich 
uproszczenia PE proponuje, aby dokumenty dotyczące zgonów i urodzin, stanu cy-
wilnego, adopcji dziecka, miejsca pobytu, obywatelstwa, narodowości, nieruchomo-
ści, statusu prawnego i reprezentacji spółki lub innego przedsiębiorstwa, praw wła-
sności intelektualnej i braku wpisu w rejestrze karnym mogły być uznawane na pod-
stawie ujednoliconych formularzy stosowanych na terenie całej UE. Rozporzą-
dzenie ma zastosowanie tylko do przyjmowania dokumentów urzędowych, które 
należy przedstawić w innym państwie UE, a nie do uznawania ich treści. Szacuje się, 
że około 12 mln ludzi (czyli ok 2,5% ludności Unii Europejskiej) mieszka, studiuje 
lub pracuje w państwie członkowskim innym niż ich państwo ojczyste. 

WYŻSZA JAKOŚĆ I NIŻSZA CENA PRZESYŁEK
Według danych Eurostatu 59% obywateli UE dokonuje zakupów w Internecie. 

Transport i dostawa produktów zakupionych online są punktem kulminacyjnym łań-
cucha handlu elektronicznego, dlatego niezbędne jest zapewnienie przystępnych ce-
nowo i wysokiej jakości usług kurierskich i pocztowych w całej Europie. „Wezwali-
śmy Komisję Europejską do dalszej pracy z sektorem pocztowym w celu zintegrowa-
nia rynku europejskiego i obniżenia kosztów transgranicznych przesyłek. Szczegól-
nie w zakresie etykietowania, łatwego odbioru i nadania, śledzenia przesyłki, współ-
pracy centrów obsługi klientów i zarządzania reklamacjami” - powiedziała europo-
słanka PO Róża Thun, komentując przyjęte przez PE sprawozdanie dotyczące rynku 
dostaw paczek. „Małe firmy napotykają na wyższe koszty czy bariery administracyjne 
chcąc działać w UE. Dlatego w dokumencie wskazaliśmy m.in. na konieczność jak 
najszybszego wprowadzenia jednolitej deklaracji podatkowej VAT – powiedziała eu-
roposłanka PO Małgorzata Handzlik, wicekoordynator EPL w komisji rynku we-
wnętrznego i ochrony konsumentów. 

SANKCJE KARNE ZA WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI 
POUFNYCH 

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie sankcji karnych za wy-
korzystanie informacji poufnych i manipulacje na rynku finansowym. „Parla-
ment Europejski rozszerzył oryginalną propozycję Komisji Europejskiej przez wyraź-
ne wskazanie, których instrumentów finansowych może dotyczyć naruszenie. Wpro-
wadził jednolite definicje, oraz, co wydaje się przełomowym zapisem, harmonizację 
wymiaru kary na poziomie 2 i 4 lat pozbawienia wolności za najpoważniejsze naru-
szenia z zakresu wykorzystywania i ujawniania informacji poufnych” – powiedział 
europoseł PO Sławomir Nitras, członek komisji ds. gospodarczych i monetarnych.  
Parlament Europejski po raz pierwszy wykorzystuje możliwość harmonizacji prze-
pisów karnych do zwalczania działalności gospodarczej prowadzonej niezgod-
nie z prawem oraz przestępczości finansowej, która zapisana została w Traktacie 
Lizbońskim. Do tej pory państwa członkowskie były zobowiązane stosować tylko 
kary administracyjne za nadużycia w obrocie na rynku finansowym. Jednak państwa 
stosują przepisy w sposób zróżnicowany a potencjalne kary finansowe słabo odstra-
szają od popełniania przestępstw. Państwa UE mają teraz 24 miesiące na wdrożenie 
dyrektywy, aby obejmowała ona obrót nie tylko instrumentami finansowymi (akcje, 
obligacje, instrumenty pochodne), ale także walutami. W odpowiedzi na zeszłorocz-
ny skandal wywołany zmową największych banków przy określaniu stopy LIBOR, 
zagrożenie karą będzie obejmować także manipulację stopami procentowymi oraz 
indeksami giełdowymi.

SYSTEM ECALL URATUJE ŻYCIE
W roku 2012 w Unii Europejskiej blisko 30 tysięcy osób straciło życie w wy-

padkach drogowych. Europosłowie wzywają do obowiązkowego montowania sys-
temu eCall przez producentów samochodów w nowych pojazdach, co przyczy-
ni się do zmniejszenia liczby śmiertelnych wypadków. Dzięki temu systemowi in-
formacja o poważnym wypadku zostanie automatycznie wysłana do służb ratunko-
wych. Koszt instalacji systemu eCall w nowym aucie szacuje się na mniej niż 200 
złotych i będzie spadać. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od października 2015. 
„System e-call będzie działał automatycznie, ale będzie dawał także możliwość uru-
chomienia manualnego - powiedziała europosłanka PO Róża Thun, która z ramienia 
Klubu PO-PSL koordynowała pracę nad sprawozdaniem w sprawie eCall, przyjętym 
w komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów. System eCall zamontowa-
ny w samochodzie pozwoli w razie wypadku na natychmiastowe nawiązanie połą-
czenia telefonicznego z numerem 112. Nawet, jeśli pasażerowie nie są w stanie mó-
wić, system ten utworzy wiadomość alarmową, która zawierać będzie dokład-
ną lokalizację pojazdu, czas wypadku, kierunek jazdy i opis pojazdu. – Dzięki 
temu systemowi służby alarmowe będą mogły dotrzeć szybciej na miejsce wypadku, 
zmniejszając ryzyko śmierci i poważnych obrażeń. Dla ochrony prywatności system 
eCall nie pozwala na śledzenie pojazdów, ponieważ jest „uśpiony” i nie wysyła sy-
gnałów, dopóki nie zostanie aktywowany w momencie wypadku.

JEŚLI TY ALBO TWOI NAJBLIŻSI ZOSTALIŚCIE POSZKODOWANI: 
  ● W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM
   ● W PRACY
    ● NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA, W SKLEPIE
     ● NA SKUTEK BŁĘDU MEDYCZNEGO, ZAKAŻENIA

ZADZWOŃ. POMOŻEMY W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA 
TEL. 669570757, 603334401

Będzie Szpital Matki 
i Dziecka w Poznaniu?
4 lutego z udziałem przedsta-

wicieli Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego, radnych woje-
wódzkich oraz lekarzy odbyło się 
spotkanie, które zakończyło roz-
mowy dotyczące koncepcji budo-
wy Szpitala Matki i Dziecka w Po-
znaniu. 

Zarząd Województwa Wielko-
polskiego – jak wynika z oświad-
czenia Marka Woźniaka, marszał-
ka województwa wielkopolskie-
go - będzie realizował koncep-
cję budowy szpitala dziecięcego 
przy ul. Kurlandzkiej w formule 
partnerstwa publiczno-prywatne-
go. Wspólnie podjęto decyzję o re-
alizacji w pierwszym etapie części 
pediatrycznej na 360 łóżek, a w 
późniejszym terminie części gine-
kologiczno-położniczej na 60 łó-
żek, z uwagi na możliwość użyt-
kowania do czasu realizacji drugie-
go etapu oddziału Szpitala Świętej 
Rodziny przy ul. Jarochowskiego. 

Strony porozumiały się tylko 
w kwestii dwuetapowej budowy 
szpitala. W innych kwestiach po-
zostały przy swoich stanowiskach. 
W tej sytuacji Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego będzie re-
alizować wcześniej przyjętą kon-
cepcję partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Samorząd Województwa 
oczekuje obecnie na decyzję o wy-
borze doradcy oferowanego przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju, który wskaże najbardziej 
optymalny model realizacji inwe-
stycji z punktu jej finansowania.
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Nasz e-mail: 
prostozpniew@wp.pl

„TWÓJ TYDZIEŃ” 
PYTA W IMIENIU MIESZKAŃCÓW

Nagrody jubileuszowej 
sam sobie nie przyznałem
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, wieloletnim 
burmistrzem gminy Pniewy

- 30 stycznia na zakończe-
nie XXXIV Sesji Rady Miejskiej 
w Pniewach przedostatnim punk-
tem obrad były zapytania i inter-
pelacje radnych. W tym punkcie 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Ratajczak odczytał mię-
dzy innymi pismo radnego Sta-
nisława Ostańskiego w sprawie 
zwrotu niesłusznie przyznanej 
w roku 2006 ówczesnemu bur-
mistrzowi Michałowi Chojarze 
nagrody jubileuszowej w wyso-
kości 14.367 złotych . Radny do-
pytywał czy stosowny zwrot zo-
stał dokonany i dowiedział się, 
że.. nie został. Co pan na to?

- Sam sobie tej nagrody nie wy-
płaciłem. To po pierwsze. Po dru-
gie – błąd został zrobiony w 1996 
roku gdy zostałem burmistrzem...

- Kto zrobił ten błąd?
- Najśmieszniejsze jest to, że 

ówczesny przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pniewach, a dzisiejszy 
radny – Stanisław Ostański, a pole-
gał on na nieprecyzyjnym ustaleniu 
stażu pracy. Ówczesna Rada Miej-
ska przyznała burmistrzowi wy-
nagrodzenie ze wszystkimi przy-
należnymi składnikami (na przy-
kład: dodatek funkcyjny, dodatek 
stażowy itd.) i w podpisanej prze-
ze mnie umowie o pracę wskaza-

no jaki mam staż pracy. W związ-
ku z tym rok później, w roku 1997 
pan przewodniczący Ostański pod-
pisał dokument przyznający mi na-
grodę jubileuszową za 25 lat pracy 
zawodowej. 

- Kto wnioskował o przyzna-
nie tej nagrody?

- Nikt, zgodnie z kodeksem 
pracy nagrody jubileuszowe przy-
znawane są automatycznie, sys-
temowo, chyba że zakład pracy 
takowych w ogóle nie przyznaje. 
Otrzymałem nagrody jubileuszowe 
za 25 lat pracy, za 30 lat pracy i tę 
z roku 2007 za 35 lat pracy zawo-
dowej. W tak zwanym międzycza-
sie było mnóstwo rozmaitych kon-
troli w pniewskim Urzędzie i nig-
dy nie stwierdzono nieprawidło-
wości w przyznawaniu i wypłaca-
niu nagród jubileuszowych. Wy-
płata nagrody jubileuszowej by-
ła wtedy podpisywana przez prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, co 
oznacza że ja sam sobie jej nie 
przyznałem i sam sobie jej nie wy-
płaciłem.

- Coś jednak źle zrobiono 
w 1996 roku?

- Ale nie ja ten błąd zrobiłem. 
Poza tym, mówią „zwrócić 14.367 
złotych”, a niektórzy nawet doma-
gają się odsetek. Ale ja się pytam, 

ile mam zwrócić. Przecież ja nie 
otrzymałem 14.367 złotych, tylko 
tę kwotę pomniejszoną o podatek, 
było to ponad 8000 złotych. Resz-
tę pracodawca, czyli Urząd Miej-
ski w Pniewach, przelał do Urzędu 
Skarbowego. A do Urzędu Skarbo-
wego korektę można robić przez 
dwa lata, które już dawno minę-
ły... Poza tym – co bardzo ważne 
– wynagrodzenie to zostało przyję-
te w tak zwanej dobrej wierze (by-
ła to przecież nie pierwsza, a trze-
cia nagroda jubileuszowa), a wy-
nagrodzenia, także nagrody jubi-
leuszowe, przyjęte w dobrej wie-
rze nie podlegają zwrotowi. To 
błąd popełnił pracodawca, a nie ja. 
Ja nie wiedziałem, że osoba przy-
gotowująca nagrody jubileuszowe 
coś tam sknociła. Ta osoba zresztą 
jest dzisiaj bliskim współpracow-
nikiem burmistrza Przewoźnego...

- Dziwne to...
- Gdyby była to naprawdę spra-

wa jednoznaczna burmistrz Prze-
woźny miał czas skierować w tej 
sprawie pozew do sądu o zwrot 
tych pieniedzy, ale tego nie uczy-
nił. Dlaczego? Lubi mnie? Nie żar-
tujmy.

- Dlaczego dzisiaj ta sprawa 
nagle znowu się pojawiła?

- To kolejna, znowu zresz-
tą nieudana, próba zdyskredyto-
wania mnie w oczach opinii pu-
blicznej, oczernienia mojej osoby, 
„udowodnienia” jaki to jestem nie-
etyczny. Artykuł na ten temat uka-
zał się w jednej z gazet powiato-
wych w 2011 roku. Ekipa burmi-
strza Przewoźnego najwyraźniej 
rozpaczliwie szuka na mnie ha-
ków w starych gazetach. Bardzo 
mi przykro, ale także tym razem 
nie udało się. Przypominam, że 
zbliżają się wybory samorządowe 
i ekipa Przewoźnego wykorzystu-
je każdą okazję, by mi dokuczyć 
i oczernić w oczach mieszkańców 
gminy Pniewy. Ale... nikt się już po 
prawie czteroletnich rządach obec-
nego burmistrza na taką kampanię 
wyborczą nie nabierze. Bardziej 
sensowne jest bowiem postawienie 
sprawy tak – „pokaż mi co zrobi-
łeś, a powiem ci, czy nadajesz się 
na burmistrza”. A co konkretnego 
dla gminy i jej mieszkańców zro-
bił przez te kilka lat Przewoźny? 
Bardzo niewiele. Wybudował dwie 
sale sportowe, gimnazjum, oczysz-
czalnię ścieków itp. Nie. Naprawił 
pompę na ulicy. Jak na cztery lata 
bycia burmistrzem, to trochę ma-
ło... (nam)

Pan Burmistrz
Jarosław Przewoźny
Urząd Miejski
ul. Dworcowa 37
62-045 PNIEWY

Panie Burmistrzu,
na podstawie Konstytucji (art. 61) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) proszę 
o odpowiedź na następujące pytania.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pniewach opublikowa-
no informację o opłakanym stanie budynku restauracji Łazienek Miej-
skich.

1.  Czy gdy poprzedni dzierżawca opuszczał te pomieszczenia spisany 
został protokół zdawczo-odbiorczy i czy tamtego dzierżawcę obcią-
żono kosztami doprowadzenia tego obiektu do stanu używalności?

2.  Czy obecnie trwający tam remont jest finansowany z budżetu gmi-
ny? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

3.  Zgodnie z podpisaną umową nowy dzierżawca miał płacić dzierża-
wę od stycznia 2014 roku. Płaci już, czy na czas remontu jest z te-
go zwolniony? W jakiej wysokości ustalono dzierżawę?

Tomasz Mańkowski
Wydawca – Redaktor Naczelny

 „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

Pan Burmistrz
Jarosław Przewoźny
Urząd Miejski
ul. Dworcowa 37
62-045 PNIEWY

Panie Burmistrzu,
na podstawie Konstytucji (art. 61) oraz ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) pro-
szę o odpowiedź na następujące pytania.

1.  Ile wpływa miesięcznie do kasy gminnej opłat związanych z pła-
ceniem przez mieszkańców i przedsiębiorstwa za wywóz odpa-
dów komunalnych.

2.  W jakiej wysokości miesięcznie opłacana jest firma zajmująca się 
w gminie Pniewy wywozem odpadów komunalnych.

3.  Proszę o te informacje z roku 2013 oraz z roku 2014 (choćby pro-
gnozy na ten rok).

Tomasz Mańkowski
Wydawca – Redaktor Naczelny

 „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

Pani Prezes
Romana A. Kozub
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
62-045 Pniewy

Pani Prezes,
na podstawie Konstytucji (art. 61) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) proszę o:
-  informację o zarobkach przewodniczącego i dwóch członków Ra-

dy Nadzorczej Spółki oraz o informację, czy burmistrz Jarosław 
Przewoźny z racji bycia we władzach Spółki otrzymuje z tego ty-
tułu wynagrodzenie.  

Tomasz Mańkowski
Wydawca – Redaktor Naczelny

 „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

Powtarzamy jeszcze raz nasze zapytanie prasowe, które wysłaliśmy-
do Pani Prezes 3 lutego pocztą elektroniczną. Niestety, nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi, być może Pani Prezes nie obsługuje poczty elektronicznej. 
Tym razem więc wyślemy zapytanie prasowe listem poleconym i będzie-
my czekać w ustawowym terminie na odpowiedź.

Redakcja

Bezpłatna mammografia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 

zaprasza wszystkie panie na bezpłatne badania mammograficzne. 
W przypadku pań w wieku 50-69 lat nie jest wymagane skierowanie. Po-
zostałe pacjentki muszą posiadać skierowanie z poradni ginekologiczno-
-położniczej. 

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 pod nume-
rem telefonu 29-26-544. 

Rak piersi jest najczęściej występującym wśród kobiet dojrzałych no-
wotworem złośliwym, więc mammografia uznawana jest przez lekarzy 
za najważniejsze badanie, któremu świadoma kobieta powinna się regu-
larnie poddawać. 

FOT. – TOMASZ MAŃKOWSKI
Od lewej: Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego, Mi-
chał Chojara – wieloletni burmistrz gminy Pniewy.
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Kto za to zapłaci?
W „Twoim TYGODNIU WIELKOPOLSKIM” (dodatek pniewski) z 20 listopada 2013 roku w artykule „Sukces 
– trochę większe szambo” opisaliśmy inwestycję, która napawała dumą burmistrza Przewoźnego – budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Turowo i Dębina.

Przypomnijmy: podniosła uroczy-
stość związana z oddaniem tej in-

westycji odbyła się 5 listopada. Jej 
koszt był całkiem spory, w przypadku 
Turowa wydano 1.254.181 złotych, a w 
Dębinie – 765.346 złotych. 

Problem jednak w tym, że nie jest 
to kanalizacja ciśnieniowa, czyli taka, 
która prowadzi od gospodarstwa do-
mowego do oczyszczalni ścieków. Zde-
cydowano się  na kanalizację, z której 
ścieki trafiają najpierw do odpowied-
nich zbiorników, takiego większego 
szamba. Stamtąd natomiast będą prze-
wożone specjalistycznymi samochoda-
mi z Turowa do punktu zlewczego przy 
oczyszczalni ścieków (Pniewy, ulica 
Strzelecka 18), a z Dębiny do punktu 
zlewczego w Lubosinie. Ktoś za to bę-
dzie musiał więc zapłacić.

Redakcja „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO” jeszcze 
w grudniu – reagując na prośby Czy-
telników – zwróciła się do ówczesnego 
prezesa Zarządu Pniewskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego w Pniewach 
Huberta Felskiego o podanie informa-
cji ile w 2014 roku ścieków będzie 
wywożonych z Turowa i Dębiny oraz 
jaki będzie koszt tych usług transpor-
towych.

Hubert Felski poinformował Redak-
cję, że – według szacunków – w 2014 
roku z Turowa trzeba będzie wywieźć 
2950 metrów sześciennych ścieków, 
a z Dębiny – 2700 metrów sześcien-
nych – tak wynika z pisma z 3 grudnia 
2013 roku. Gdy zapytaliśmy jeszcze 
o koszty, prezes w piśmie z 31 grudnia 
2013 podał, że roczny planowany koszt 

wywozu ścieków z Turowa na 2014 rok 
wynosi 29.680 złotych, a z Dębiny – 
24.600 złotych. Jeśli się podzieli sumę 
podaną w złotych przez liczbę metrów 
sześciennych, to okazuje się, ze wywóz 
metra sześciennego ścieków z Turowa 
kosztuje (29.680 zł : 2950 m3) 10,06 
złotych, a z Dębiny (24.600 zł : 2700 
m3) – 9,11 złotych.

Przypomnijmy jednak, że inni 
mieszkańcy gminy Pniewy za wywóz 
ścieków z szamba płacą 18 złotych za 
metr kwadratowy, a mieszkańcy z Tu-
rowa i Dębiny tak jak mieszkańcy 
Pniew – 9,70 zł brutto. Ciekawi jeste-
śmy, jak tę różnicę pokryje Pniewskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne? A mo-
że pokryją je wszyscy mieszkańcy 
gminy, gdy PPK wszystkim podnie-
sie opłaty?

Burmistrz wie, ale nie powie?Burmistrz wie, ale nie powie?
Czasami można odnieść wrażenie, że burmistrz 
Jarosław Przewoźny choć burmistrzem jest od 2010 
roku, to do dzisiaj nie za bardzo orientuje się w pod-
stawowych sprawach. Trochę to dziwne, bo na naukę 
było przecież sporo czasu.

2222 listopada 2013 wy-
słaliśmy do burmi-

strza Przewoźnego zapyta-
nie prasowe, a interesowa-
ły nas informacje dotyczące 
skali zatrudnienia w Urzę-
dzie Miejskim w Pniewach 
i jednostkach podległych 
Urzędowi. Pytanie niby ła-
twe, ale – jak się okazało 
– nie dla każdego. W od-
powiedzi z 2 grudnia 2013 
roku burmistrz podał nam 
liczbę etatów w Urzędzie 
(62,72 etaty w roku 2013, 
co jednoznacznie wskazu-
je na znaczący przerost ad-
ministracji) oraz w placów-
kach oświatowych.

Następnie w piśmie tym 
czytamy: „Urząd nie ma do-
stępu do danych kadrowych 

w pozostałych jednostkach 
organizacyjnych gminy. 
W celu otrzymania informa-
cji należy zwrócić się do 
niżej wymienionych jedno-
stek.” I wymieniono: Ośro-
dek Pomocy Społecznej, Bi-
bliotekę Publiczną Centrum 
Kultury Pniewy, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Pniew-
skie Przedsiębiorstwo Ko-
munalne, Pniewskie Towa-
rzystwo Budownictwa Spo-
łecznego. Pismo to podpi-
sał burmistrz Jarosław Prze-
woźny.

W grudniowym nume-
rze „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO” 
trochę zdziwiliśmy się tą 
niewiedzą burmistrza, dzi-
siaj jednak już wiemy, że 

trudno w tym przypadku 
mówić o niewiedzy. Prze-
kazano nam bowiem infor-
mację, że jednostki podle-
głe Urzędowi zobowiąza-
ne są opracować dokument 
„Plan Finansowy”, który 
jest dołączany do każdej 
ustawy budżetowej i w tych 
dokumentach czarno na bia-
łym podane są osoby za-
trudnione w danej jednost-
ce. Czyli... burmistrz powi-
nien znać te dane, a jeśli ich 
nie zna, to...

Dotarliśmy do takie-
go dokumentu, do „Pla-
nu Finansowego” Bibliote-
ki Publicznej Miasta  Gmi-
ny Centrum Kultury Pnie-
wy na 2012 rok. W doku-
mencie tym przedstawiony 
jest plan przychodów i plan 
kosztów na dany rok, a tak-
że wynagrodzenia pracow-
ników. Z tej ostatniej rubry-
ki wynika, że w bibliotece 

pracują: dyrektor, księgowy, 
główny księgowy, magazy-
nier, bibliotekarz, starszy bi-
bliotekarz, robotnik gospo-
darczy (3 osoby). W 2012 
roku na wynagrodzenia wy-
dano ponad 280.000 złotych 
– ale to temat na osobną pu-
blikację.

Jak to więc jest: bur-
mistrz zna dane (jeśli czy-
tał uchwałę budżetową, 
a czyta ze zrozumieniem, 
to powinien znać) dotyczą-
ce zatrudnienia w podle-
głych Urzędowi Miejskie-
mu jednostkach, czy nie 
zna? A może zna, ale... nie 
powie?  Niestety, i w jed-
nym i w drugim przypad-
ku publiczne przyznanie się 
do niewiedzy jest dyskwali-
fikujące. Tak przynajmniej 
mówią mieszkańcy gminy 
Pniewy, którzy wybierają 
się na najbliższe wybory sa-
morządowe. (tam) 

DiabeDiabeł ł zastzastąąpi pi 
diabdiabłła?a?
Muzeum Zamek Górków w Szamotułach zorgani-
zowało spotkanie autorskie z Tadeuszem Isako-
wiczem-Zaleskim, duchownym katolickim dwóch 
obrządków, historykiem kościoła, poetą, długoletnim 
działaczem opozycji antykomunistycznej, wreszcie 
– publicystą i autorem popularnych książek takich 
jak „Księża wobec bezpieki” czy „Przemilczane 
ludobójstwo na Kresach”. 

TTematyka tej drugiej po-
zycji i aktualnych wyda-

rzeń na Ukrainie zdomino-
wała też szamotulskie spo-
tkanie. Gość argumento-
wał swoją negatywną opinię 
o aktywności naszych po-
lityków w Kijowie na Maj-
danie. Tłumaczył, że Pol-
ska powinna przede wszyst-
kim dbać o swoich rodaków 
na Ukrainie, żyjących czę-
sto z dala od ośrodków miej-
skich, w biedzie. 

Natomiast jeśli chodzi 
o politykę, w zamianie rzą-
dów Wiktora Janukowycza 
na któreś z ugrupowań obec-
nych na Majdanie T. Isako-
wicz-Zaleski widzi poważ-
ne zagrożenia. Ugrupowania 
te nie odcinają się od nacjo-
nalizmu ani symboli daw-
nych sprawców ludobójstwa, 
przez co nie można wyklu-
czyć, że „diabeł zastąpi dia-

bła”. O tym, czym była rzeź 
na Kresach, przypominały 
wyświetlane przez duchow-
nego-publicystę wstrząsają-
ce zdjęcia archiwalne. Zaraz 
potem obejrzeliśmy migawki 
z Majdanu, pełne złowrogich 
czerwono-czarnych flag.

Wśród około stu uczest-
ników spotkania obecni by-
li księża proboszczowie 
Mariusz Marciniak i Pa-
weł Pawlicki. Wizyta księ-
dza znanego z odważnego 
głoszenia myśli prawicowej 
wywołała także zaintereso-
wanie w części Rady Po-
wiatu. Dotarli starosta Paweł 
Kowzan, wicestarosta Józef 
Kwaśniewicz, Marian Boro-
wiec i Andrzej Spychała. 

Na zakończenie spo-
tkania można było kupo-
wać książki, do których au-
tor chętnie wpisywał dedy-
kacje.

„„SpadochroniarzeSpadochroniarze” ” 
w Radzie Nadzorczej?w Radzie Nadzorczej?
Reagując na sugestie Czytelników 3 lutego wysła-
liśmy do Jana Sawczyna – prezesa Zarządu PTBS 
Sp. z o.o. w Pniewach pytanie prasowe prosząc 
o podanie składu Rady Nadzorczej PTBS i zarobków 
jej członków.

ZZ  otrzymanej odpowie-
dzi wynika, że prze-

wodnicząca Rady Nadzor-
czej Aneta Misiąg zara-
bia miesięcznie 900 zło-
tych brutto, wiceprzewod-
niczący Rady Nadzor-
czej Ryszard Napierała – 
700 zł brutto miesięcznie, 
a sekretarz rady Nadzor-
czej Mariusz Kucharski – 
700 zł brutto miesięcznie. 
Gdy doda się te wynagro-
dzenia otrzymujemy kwotę 
2300 złotych miesięcznie. 
Gdy pomnożymy tę kwo-
tę przez 12 miesięcy oka-
zuje się, że za rządów bur-
mistrza Przewoźnego Rada 
Nadzorcza PTBS kosztuje 

rocznie pniewskich podat-
ników 27.600 złotych.

By sprawdzić kim są 
członkowie dzisiejszej Ra-
dy Nadzorczej, zapyta-
liśmy troje mieszkańców 
gminy Pniewy czy znają 
te osoby. Nikt z pytanych 
nie znał tych nazwisk. Nie-
którzy sugerowali, że są to 
zwykli tak zwani „spado-
chroniarze”.

Gdy radni jakiś czas te-
mu rozmawiali na ten te-
mat z burmistrzem powie-
dział on, że nikt w gminie 
Pniewy nie ma uprawnień, 
by być członkiem rady nad-
zorczej. 

Co na to mieszkańcy 
gminy Pniewy? (na)

ŚWIĘTOWALI URODZINY. Jak co miesiąc także lutowi jubilaci pniewskich seniorów świętowali swoje urodziny. Przed se-
niorami wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej z klas 1b i 2a z zimowym programem nawiązującym do Dnia Babci i Dziadka 
oraz soliści w bardziej walentynkowym repertuarze. Na zakończenie animatorki Dziennego Domu Seniora przygotowały scenkę 
z szekspirowskiego „Romea i Julii”.
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KrzyKrzyżóżówkawka
dla Mieszkadla Mieszkańńccóów  gminy Pniewyw  gminy Pniewy
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Zapraszamy  do wspólnej zabawy przy rozwiązywaniu krzyżówki. Z liter wpisanych 
w ponumerowane pola (od 1 do 24) ułożone zostanie hasło, które jest rozwiązaniem krzy-
żówki.

Kto z Czytelników chce wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród proszony jest 
o przesłanie maila z odgadniętym hasłem na adres prostozpniew@wp.pl do 12 marca tego 
roku. Prosimy także dopisać imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego (imię i na-
zwisko można zastrzec do wiadomości Redakcji).

Życzymy miłej zabawy.
Redakcja

„Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

Dokończenie na stronie IV

Spotkanie 
z poetką
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku oraz wicestarosta 
Szamotulski Józef Kwaśnie-
wicz zapraszają na program 
słowno-muzyczny „W prze-
strzeni słowa” w wykonaniu 
Elżbiety Panert Mumot. 

E. Panert-Mumot to lo-
kalna poetka z sąsiedniego 
powiatu.

Spotkanie z poetką odbę-
dzie się we wtorek 4 marca 
o godzinie 17 w auli Zespołu 
Szkół nr 3 w Szamotułach. 

AfrykaAfrykańński ski 
pompomóór r śświwińń
ZBIGNIEW AJCHLER, ZBIGNIEW AJCHLER, 
radny Sejmiku Wielkopolskiego,radny Sejmiku Wielkopolskiego,
biznesmen, społecznikbiznesmen, społecznik

20 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w Warszawie odbyło się spotkanie na temat sytuacji 
na rynku mięsa wieprzowego w związku z Afrykań-
skim Pomorem Świń. Ja reprezentowałem na tym 
spotkaniu Krajowy Związek Pracodawców i Produ-
centów Trzody Chlewnej, a uczestniczyli w nim jesz-
cze między innymi: wicepremier Janusz Piechociński, 
minister rolnictwa Stanisław Kalemba, podsekretarz 
stanu Tadeusz Nalewajk, główny lekarz weterynarii 
Janusz Związek, dyrektor Instytutu Weterynaryjnego 
w Puławach, główny inspektor sanitarny.

KKomisja Europejska ogłosiła strefę buforową w części 
województw wschodniej Polski. Za skażoną Afrykań-

skim Pomorem Świń uznała połowę województwa podla-
skiego, jedną czwartą lubelskiego i jeden powiat w woje-
wództwie mazowieckim. Są to tereny położone w odległości 
30-40 kilometrów od granicy z Białorusią i Litwą.

Za skażone Afrykańskim Pomorem Świń KE uznała:
- w województwie podlaskim: powiat sejneński, w po-

wiecie augustowskim okręgi miejskie Płaska Lipsk i Szta-
bin, powiat sokolski, w powiecie białostockim okręgi miej-
skie Czarna Białostocka, Supraśl, Zabudów, Michałowo 
i Gródek, powiaty hajnowski, bielski i siemiatycki,

- w województwie mazowieckim: powiat łosicki,
- w województwie lubelskim: powiaty bialski i włodaw-

ski.
Moim zadaniem było poinformowanie pana ministra rol-

nictwa i wszystkie jego służby obecne na spotkaniu o sytu-
acji w jakiej znaleźli się producenci trzody chlewnej zrze-
szeni w naszym związku.

Zaproponowałem, aby ministerstwo rolnictwa na swo-
ich stronach internetowych podało informację uspokajającą 
wszystkich zainteresowanych sytuacją jaka się wytworzyła, 
aby przeciwdziałać obniżeniu konsumpcji mięsa wieprzo-
wego, uspokoić przetwórców, producentów a przede wszyst-
kim kupujących mięso wieprzowe że nie ma zagrożenia dla 
ludzi i zwierząt domowych i innych za wyjątkiem świń 
z powodu afrykańskiego pomoru świń.

Zasugerowałem, aby lekarze wojewódzcy, powiato-
wi i inni lekarze weterynarii poinformowali w całym kraju 
w oficjalnych ogłoszeniach jak i w lokalnych gazetach, oraz 
w Internecie o braku zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

Zaproponowałem także działanie, by ministerstwo rol-
nictwa zaleciło rolnikom nie importowanie prosiąt żywych 
z zagranicy w tym Litwy, Danii i innych państw.  Postawi-
łem wniosek, aby minister rolnictwa na posiedzeniu rządu 
przedstawił propozycję uruchomienia skupu interwencyjne-
go jak i zarezerwowanie funduszy rządowych na przecho-
walnictwo półtusz mięsa wieprzowego. Przedstawiłem pa-
nu ministrowi i zebranym jaka jest aktualna sytuacja ceno-
wa żywca wieprzowego w UE (z 19 lutego tego roku) wy-
rażając opinię, że jeśli występują korekty cen to bardzo ła-
godne, nieodczuwalne, jednocześnie zarzucając zakładom 
mięsnym PINI zbyt wczesne (niczym nie uargumentowane) 
drastyczne spadki cen żywca i wprowadzenie tzw. oczekiwa-
nia na uboje co wprowadziło niepokoje na rynku i obniże-
nie cen do 3,50-3,80 zł za kilogram żywca. Na rynku w skle-
pach nie widać obniżki cen detalicznych, markety różnych 
firm zagranicznych nie żądały korekt cenowych umów za-
wartych np. z PINI.

Poinformowałem także pana ministra, że sytuacja 
jest dramatyczna, że rolnicy wstrzymują odbiory prosiąt, 
a producenci prosiąt są w sytuacji nie do pozazdroszcze-
nia, nie mając zbytu.

Złożyłem informację , że niektórzy członkowie naszego 

Podziękowano 
nauczycielce
Zarząd Główny Pol-
skiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznaw-
czego z siedzibą w War-
szawie podziękował 
Luizie Krzemieniewskiej 
- nauczycielce ze Szkoły 
Podstawowej w Noje-
wie, w imieniu zespołu 
redakcyjnego za pomoc 
i wsparcie udzielone 
w trakcie przygotowy-
wania publikacji - „Ogól-
nopolski Młodzieżowy 
Turniej Turystyczno-Kra-
joznawczy PTTK. Zarys 
historii, lata 1973-2012”.

Książka ta ukazała się 
drukiem w bieżącym roku. 
Cytat z listu: „Bez koleżanki 
zaangażowania nie udałoby 
się tak pięknie opowiedzieć, 
czym Turniej był przez 40 lat 
i jaki jest dzisiaj. Turniej nie 
istniałby bez ludzi: organi-
zatorów, uczestników i opie-
kunów”. 

Pani Luiza była w 2006 
roku współorganizatorem 
ogólnopolskiej XXXIV edy-
cji OMTTK w Sierakowie 
(województwo wielkopol-
skie) wraz z Szamotulskim 
Oddziałem PTTK. Ponad-
to uczestniczyła jako opie-
kun turystycznej drużyny na 
szczeblu centralnym w Tur-
nieju: w 2003 roku w woje-
wództwie łódzkim, w 2008 
w województwie mazo-
wieckim, w 2009 w woje-
wództwie lubelskim, w 2010 
w województwie świętokrzy-
skim. 

Pierwsze miejsce w kra-
ju uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Nojewie zajęli 
w 2006 roku w konkuren-
cji „turystyczne marsze na 
orientację” oraz w 2009 ro-
ku pierwsze miejsce w kra-
ju w konkurencji „karta do 
kroniki”.

Profesjonalistka i Calvados
Na początku lutego w Starej Zajezdni w Krakowie odbył się barmański Ogólno-
polski Konkurs Calvados Nouvelle International Trophies 2014, w którym nie 
zabrakło przedstawicielki gminy Pniewy.

W konkursie wystarto-
wało 28 zawodowych 

barmanów i 22 zawodników 
w kategorii „student”, któ-
rzy reprezentowali szkoły 
gastronomiczne z całej Pol-
ski. Przygotowanie dekora-
cji odbywało się na oczach 

widzów. Sześciu zawodni-
ków, którzy uzyskali naj-
wyższe noty (ocena tech-
niczna + 3 oceny degustacyj-
ne) wystąpiło w finale kon-
kursu. 

W tej grupie była tak-
że przedstawicielka gminy 

Pniewy. W kategorii bar-
man profesjonalista trze-
cie miejsce uzyskała Mo-
nika Krzemieniewska po-
chodząca z Nojewa, otrzy-
mując tytuł: barman pro-
fesjonalny - CALVADOS 
2014.
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związku wprowadzili 25% obniżki poziomu wielkości kryć 
loch w stadzie i biorąc pod uwagę do dnia dzisiejszego cią-
gły spadek pogłowia loch w Polsce, zwróciłem uwagę pana 
ministra na to w jakiej sytuacji będzie branża produkująca 
mięso wieprzowe w Polsce.

      Poinformowałem o wstrzymaniu budowy wielu in-
westycji w trzodzie chlewnej z uwagi na obecną sytuację. 
Wskazałem również, że istnieją zagrożenia podniesienia 
i zabezpieczeń gwarancji kredytowych przez banki dla pro-
ducentów trzody chlewnej, a konsekwencje tego nie są już 
trudne do przewidzenia.

      Zadałem pytanie jakie ministerstwo rolnictwa pla-
nuje wprowadzić zadośćuczynienie producentom rolnym 
wobec tak drastycznym spadkom cen. Wniosłem rów-
nież, aby w obszarach uznanych za strefę buforową mi-
nisterstwo poinformowało o zasadach wypłat odszkodo-
wań i ich czasie, celem uspokojenia rolników.

      Na podstawie wielu moich postulatów i wniosków 
toczona była dyskusja i wymiana zdań przez pozostałych 
uczestników spotkania - handlowców, ekspertów, produ-
centów rolnych, służb weterynaryjnych, inspekcji sanitar-
nych itp.

      Wicepremier wraz z ministrem Kalembą stwier-
dzili, że sytuacja na rynku trzody chlewnej jest prioryte-
towa. Obecnie prowadzone są negocjacje aby Unia stano-
wiła jedność i toczyła negocjacje np. z Rosją czy Ukrainą, 
a nie czynili tego indywidualni przedstawiciele poszczegól-
nych  państw.

      Do 25 lutego ministerstwo rolnictwa miało opracować 
określone działania łagodzące skutki finansowe dla budżetu 
państwa i na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów sy-
tuacja na rynku wieprzowiny w związku z afrykańskim po-
morem świń miała zostać przedstawiona celem podjęcia dal-
szych działań, które ja i moi przedmówcy proponowali.

Z dużym poparciem spotkał się mój wniosek w zakresie 
przekazywania rzetelnej i wiarygodnej informacji o sytuacji 
za pomocą różnych nośników medialnych: Internet, gazety, 
konferencje prasowe itp.

      U żadnego polskiego producenta trzody chlewnej 
nie stwierdzono afrykańskiego pomoru świń i we wszyst-
kich badaniach wykonanych przez Instytut Weterynarii 
w Puławach od 2011 roku monitorowanych przebadano 
17 tysięcy zwierząt i w żadnych przebadanych świniach 
i dzikach nie wykryto wirusa ani swoistych przeciwciał.

      Poza tym warto pamiętać, że nie znaleziono 900 me-
trów od granicy z Białorusią skażonego całego dzika tylko 
dziwną część tylnej nogi o wysokim stopniu zmrożenia (tak 
niskie temperatury u nas nie występowały). Wynik badania 
weterynaryjnego jest niepodważalnie prawidłowy stwier-
dzający wirusa afrykańskiego pomoru świń, natomiast dru-
gi przypadek skażonego dzika (część dzika - nie całej jego 
tuszy) znaleziono w trakcie pościgu za przemytnikami gra-
nicznymi w tym terenie... 

      Na koniec Piero Pini prezes PINI POLONIA zwraca-
ła uwagę na zastanawiający aspekt obecnej sytuacji i historii 
dzików z pomorem afrykańskim, gdyż od 10 dni Duńczycy 
mówili w Moskwie podczas targów Prodexpo, że w Polsce 
znaleziono skażonego dzika. Wniosek z tego taki, że Duń-
czycy są jasnowidzami  - akcentowała Piero Pini.

AfrykaAfrykańński ski 
pompomóór r śświwińń
ZBIGNIEW AJCHLER, ZBIGNIEW AJCHLER, 
radny Sejmiku Wielkopolskiego,radny Sejmiku Wielkopolskiego,
biznesmen, społecznikbiznesmen, społecznik

28 stycznia 2014 ro-
ku odbyło się wspól-

ne posiedzenie komisji Ra-
dy Miejskiej w Pniewach, 
na które ponownie przyby-
li nauczyciele Gimnazjum 
im. ks. kan. Mariana Macie-
jewskiego z pytaniami doty-
czącymi decyzji burmistrza 
w sprawie wniosku Zgro-
madzenia Sióstr Urszulanek 
SJK o utworzenie drugiego 
publicznego gimnazjum.

3 stycznia 2014 roku je-
den z nauczycieli obecne-
go gimnazjum zwrócił się 
z wnioskiem do burmistrza 
o udostępnienie informacji 
publicznej w postaci ksero-
kopii decyzji administracyj-
nej podjętej przez burmistrza 
Gminy Pniewy jako organu 
I instancji w sprawie wnio-
sku sióstr urszulanek. I co? 
Kopii pisma nie otrzymał, 
ale poinformowano go, że 
decyzja, o która prosił zo-
stała uchylona przez wiel-
kopolskiego kuratora oświa-
ty w Poznaniu. Sprawę prze-
kazano burmistrzowi do po-
nownego rozpoznania. Dla-
czego?! O to pytali nauczy-
ciele podczas posiedzenia 
komisji Rady Miejskiej. 

Wyjaśnienia burmistrza, 
jego zastępcy i kierownika 
Referatu Oświaty nie prze-
konały zgromadzonych. 
W odpowiedzi usłyszeli: 
„Czy możemy to udostęp-
nić? Nie możemy na eta-
pie postępowania takim ja-
kim jest. (…) Wniosek któ-
ry został złożony przez jed-
nego z nauczycieli, mówi 
o udostępnieniu informa-
cji publicznej, która na tym 
etapie informacją publicz-
ną nie jest. Podkreślę bar-
dzo mocno, że jeżeli postę-
powanie się skończy i bę-
dzie to już decyzja ostatecz-
na wówczas nie ma żad-
nego problemu abyśmy tę 
decyzję Państwu udostępni-
li”. Jest to fragment wypo-
wiedzi zamieszczonej w in-
formacji z posiedzenia ko-
misji, a zarejestrowany na 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego.

Nauczyciele twierdzą 
inaczej. Decyzję o udostęp-
nieniu informacji publicznej 
wydało Starostwo Powiato-
we w Szamotułach i wiel-
kopolski kurator oświaty. 
Nie było żadnego kłopotu 
z uzyskaniem tych infor-

Burmistrz jak James Bond,
czyli... tajne przez poufne
„Działanie w granicach prawa jest tutaj podstawą” 
- czytamy w informacji z dnia 29 stycznia tego na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pniewach. 
Czyżby? By odpowiedzieć na to pytanie kolejny raz 
wracamy do sprawy utworzenia drugiego publiczne-
go gimnazjum w Pniewach.

macji. Prawnicy w tej spra-
wie nie mieli jakichkolwiek 
wątpliwości, tylko – jak wi-
dać - w Pniewach prawo in-
terpretuje się inaczej.

28 stycznia 2014 roku 
pozostali nauczyciele złoży-
li imienne wnioski o wyda-
nie kopii decyzji burmistrza 
i też otrzymali odmową de-
cyzję.

20 lutego 2014 roku od-
było się posiedzenie komisji 
oświaty i sportu Rady Miej-
skiej w Pniewach, na któ-
re po raz kolejny przyby-
li nauczyciele pniewskiego 
gimnazjum i po raz pierw-
szy przedstawicielki Zgro-
madzenia Sióstr Urszulanek 
SJK. Przewodniczący ko-
misji oświaty zapytał bur-
mistrza, czy przedmiotowa 
sprawa została ponownie 
rozpoznana i czy uwzględ-
niono w niej uwagi wielko-
polskiego kuratora oświaty. 
Burmistrz odpowiedział, że 
co miał do powiedzenia na 
ten temat to już  powiedział 
i  że wznowiono postępowa-
nie. Jest jeszcze czas na pod-
jęcie decyzji.

Zgromadzonym na po-
siedzeniu radnym wręczo-
no kserokopie decyzji wiel-
kopolskiego kuratora oświa-
ty i Starostwa Powiatowego. 
Zastanawiam się, jak to jest? 
Udostępnia się decyzje kura-
tora i starosty, a treść decy-

zji burmistrza Pniew objęta 
jest tajemnicą. Czyżby inter-
pretowano prawo inaczej?

Żaden z nauczycieli za-
bierających głos na posie-
dzeniu komisji oświaty 20 
lutego tego roku nie uzy-
skał konkretnej odpowie-
dzi na zadawane pytania. 
Odpowiedzi były enigma-
tyczne i nie wnosiły do spra-
wy nowych informacji.

Oj, zadziało się w tej 
gminie...  Skłóca się środo-
wisko. Traci się  zaufanie do 
władzy. Rejestruje się posie-
dzenia komisji i upublicz-
nia, ale tylko niektóre. Ob-
raża się publicznie radnego 
(prowadzącego posiedzenie 
komisji) i nie zauważa się 
w takim postępowaniu braku 
taktu i kultury. Przypomnę, 
że jest on przedstawicielem 
Rady Miejskiej w Pniewach, 
wybranym przez społeczeń-
stwo w demokratycznych 
wyborach.

Sądzę, że potrzebna jest 
głęboka refleksja dotyczą-
ca postępowania nie tylko 
zresztą w tej sprawie burmi-
strza Przewoźnego, teraz i... 
w czasie zbliżających się ko-
lejnych wyborów samorzą-
dowych. Zastanówmy się, 
czy Pniewom jest potrzeb-
ny śmiesznie daleki od pier-
wowzoru James Bond, któ-
ry uwielbia tajne przez po-
ufne... (na)

Znają Wielkopolskę
Pod koniec stycznia w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Kaźmierzu odbył się etap 
powiatowy XVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce organizowanego przez Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

Zabytkowe 
moto
11 lutego tego roku 
w nowo wyremonto-
wanej świetlicy wiej-
skiej w Zajączkowie 
odbyło się drugie już 
spotkanie pasjonatów 
zabytkowej motoryza-
cji. Tak jak podczas 
pierwszego spotkania 
i tym razem frekwen-
cja dopisała. 

Podczas spotkania 
omówionych zostało 

wiele spraw organizacyj-
nych, w tym najważniej-
sze, wybrany został tym-
czasowy sześcioosobowy 
zarząd pasjonatów zabyt-
kowej motoryzacji. Sku-
piono się także nad or-
ganizacją i przebiegiem 
planowanej podczas Dni 
Pniew, stacjonarnej wy-
stawy zabytkowych po-
jazdów motoryzacyjnych 
oraz przedstawiono wie-
le ciekawych pomysłów 
na przyszłość.

Kolejne spotkanie 
odbędzie się tym razem 
w Pałacu Białokosz, 5 
marca o godzinie 18. Mi-
le widziane będzie przy-
bycie swoimi zabytko-
wymi pojazdami! Pla-
nowane są także pokazy 
slajdów, zdjęć, prezentu-
jących „dorobek” pasjo-
natów.

Uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjum 

z gminy Pniewy uczestni-
czą w tym konkursie od jego 
pierwszych edycji i co roku 
zdobywają tytuły laureatów 
finału wojewódzkiego. Kon-
kurs nie jest łatwy, wiedza 
i umiejętności, które trze-
ba opanować jest rozległa. 
Uczniowie podczas przy-
gotowań zdobywają wiado-
mości o tradycjach, gwarze, 

przyrodzie, historii i zabyt-
kach Wielkopolski. 

Tegoroczny etap powia-
towy zdominowali miesz-
kańcy  gminy Pniewy uzy-
skując liczne nominacje do 
rozgrywki rejonowej. Oto 
oficjalne wyniki:

Szkoła Podstawowa 
w Pniewach: Franciszek 
Kucza z kl. IV i Michał 
Smoczyński z kl. VI. Szko-
ła Podstawowa w Nojewie: 

żą się też nauczycielom przy-
gotowujących uczniów. Finali-
stów powiatowych przygotowa-
li: Beata Kajzderska nauczy-
cielka historii ze Szkoły Pod-
stawowej w Pniewach, Kata-
rzyna Akacka nauczycielka j. 
polskiego i Milena Krauze na-
uczycielka j. niemieckiego ze 
Szkoły podstawowej w Noje-
wie oraz Dariusz Norek na-
uczyciel historii z Gimnazjum 
w Pniewach.

K a t a r z y n a 
Buliczak, Mi-
chał Frącko-
wiak, Marty-
na Grocho-
lewska - kl. 
IV; Weroni-
ka Stefańska, 
W o j c i e c h 
Wachowiak, 
K a t a r z y n a 
Wicher - kl. 
VI. Gimna-
zjum w Pnie-
wach: Tymo-
teusz Norek 
z kl. I, Rafał 
Olejnik z kl. 
II, Katary-
na Piwowar-
czyk z kl. III

W y r a z y 
uznania nale-
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DDecyzja środowiskowa, 
to potoczna nazwa de-

cyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. 
Jest to decyzja wydawana 
dla przedsięwzięć mogących 
oddziaływać na środowisko. 
To decyzja administracyjna, 
która ma tak wpłynąć na pla-
nowaną inwestycję, by w jak 
największym stopniu była 
ona obojętna dla środowi-
ska. Decyzja środowiskowa 
jest konieczna, by inwestor 
mógł się starać o kolejne ze-
zwolenia administracyjne ta-
kie jak na przykład: decyzja 
o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu, de-
cyzja o pozwoleniu na bu-
dowę itp.

Wydanie pozytywnej de-
cyzji  środowiskowej dla 
farmy wiatrowej wydana 
przez wójta Adama Woro-
paja oznaczało, że wójt na 
podstawie przedstawionych 
mu dokumentów stwierdził, 
iż inwestor spełnił wszyst-
kie warunki, by inwestycja 
ta w jak najmniejszym stop-
niu wpływała na środowi-
sko naturalne, na życie lu-
dzi i zwierząt w naszej gmi-
nie. Decyzja ta potwierdzała, 
że „Farma wiatrowa o mo-
cy 160 MW” jest inwestycją 
bezpieczną, a to otwierało 
inwestorowi możliwość roz-
poczęcia procesu związane-
go z budową.

- Ta decyzja – mówi 
Adam Woropaj, wójt gmi-
ny Duszniki - była uzgad-

niana z Regionalną Dyrek-
cją Ochrony Środowiska 
w Poznaniu oraz z powiato-
wym i wojewódzkim Sanepi-
dem. To są instytucje, z któ-
rymi musiałem się porozu-
mieć w tej sprawie. Opiera-
łem się na ustaleniach Re-
gionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Poznaniu 
oraz opiniach pracowników 
Sanepidu. Te instytucje, na 
co są stosowne dokumen-
ty, orzekły że w planowa-
nym zakresie jest to inwe-
stycja bezpieczna dla ludzi 
i dla środowiska, czyli nie 
będzie niedopuszczalnego 
hałasu, uciążliwych wibra-
cji, nie będzie męczącego 
migotania cienia i wszyst-
kich innych niekorzystnych 
zjawisk, którymi straszono 
mieszkańców. Te zjawiska, 
jak zapewnia inwestor, a po-
twierdzają wspomniane in-
stytucje, zredukowane są do 
minimum.

Mimo to decyzja ta zo-
stała zakwestionowana przez 
Fundację Greenmind z War-
szawy, Stowarzyszenia „Pa-
sikonik” z Sarbii i burmi-
strza gminy Buk. Samorzą-
dowe Kolegium Odwoław-
cze w Poznaniu 21 stycznia 
2014 roku na posiedzeniu 
niejawnym orzekło jednak 
o utrzymaniu w mocy tej 
decyzji.

Kolegium stwierdziło, że 
wójt wydając taką decyzję 
postępował zgodnie z wszel-
kimi przepisami postępowa-
nia administracyjnego. Do-

IKEA z... wiatrakami
IKEA, to prywatna, międzynarodowa firma zajmująca 
się głównie sprzedażą detaliczną oraz produkcją me-
bli, a także artykułów dekoracyjnych. Została założo-
na przez Ingvara Kamprada w 1943 roku. Meble firmy 
IKEA stoją dzisiaj – także w Polsce – w prawie każdym 
domu, ale niewiele ludzi wie, że są one produkowane 
także dzięki energii pozyskiwanej z... wiatru.

Lekarze badajLekarze badają ą wpwpłływ yw 
energetyki wiatrowej energetyki wiatrowej 
„Człowiek, zdrowie, środowisko” – pod takim hasłem 
spotkali się w Szczecinie naukowcy Polskiego Towa-
rzystwa Medycyny Środowiskowej. Jednym z tema-
tów konferencji naukowej Towarzystwa był wpływ 
energetyki wiatrowej na zdrowie człowieka. 

FOT. - MARTA JANAS
Przemysław Ajchler, prezes Zarządu Zielone Słońce Sp z o.o., 
Hanna Grunt, prezes WFOŚiGW w Poznaniu, Marek Zieliński, 
zastępca prezesa WFOŚiGW w Poznaniu

5 lutego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu podpisana została umowa z firmą Zielone 
Słońce Sp z o.o.  na  dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9 MW 
w gminie Kwilcz”.

Całkowita wartość pro-
jektu wynosi prawie 7,7 

mln zł, a kwota dofinanso-
wania ze środków Wielko-
polskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013 to ponad 3,7 
mln zł.

Przedmiotem projek-
tu jest budowa farmy foto-
woltaicznej na terenie gminy 
Kwilcz. Instalacja składa się 
z ponad 3,6 tys. sztuk pane-
li fotowoltaicznych o łącz-
nej mocy 0,9 MW, zamon-
towanych na konstrukcji no-
śnej posadowionej na grun-
cie, umożliwiającej nachy-

lenie paneli pod kątem oko-
ło 30 stopni. 

Projekt przyczyni się do 
poprawy stanu środowiska 
naturalnego - przewidywana 
redukcja emisji CO2 wynie-
sie około 1028,9 tony na rok. 
Znacząca będzie także ilość 
zaoszczędzonej energii.

Przedsięwzięcie będzie 
współfinansowane ze środ-
ków Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013 
w ramach działania 3.7. 
„Zwiększenie wykorzysta-
nia odnawialnych zasobów 
energii”.

DecyzjDecyzję śę środowiskowrodowiskowąą  
dla farmy wiatrowejdla farmy wiatrowej  
utrzymano w mocyutrzymano w mocy
9 października 2013 roku Adam Woropaj – wójt gminy 
Duszniki wydał decyzję środowiskową ustalającą 
warunki środowiskowe, dla budowy farmy wiatrowej 
w gminie Duszniki. Decyzja ta – zgodnie z wykorzy-
staniem obowiązujących przepisów prawa – została 
oprotestowana i w związku z tym skierowana do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pozna-
niu, który utrzymał ja w mocy.

dano również, że postępo-
wanie to zostało przepro-
wadzone bardzo wnikliwie, 
że „w sposób wyczerpujący 
zebrano i rozpatrzono cały 
materiał dowodowy”, a uza-
sadnienie decyzji środowi-
skowej jest spójne, komplet-
ne i wyczerpujące. Podkre-
ślono również między inny-
mi, że wójt odniósł się w to-
ku postępowania do wszyst-
kich zgłaszanych przez stro-
ny postępowania kwestii, 
że – co bardzo ważne – 
uwzględniano w trakcie te-
go postępowania zgłaszane 
przez społeczeństwo uwagi 
i wnioski. Wójt rozpatrywał 
wnoszone uwagi i wnioski, 
wszelkie zastrzeżenia prze-
kazywał inwestorowi, by ten 
mógł się do nich ustosun-
kować i rozwiać w ten spo-
sób pojawiające się wątpli-
wości. Wójt w uzasadnieniu 
decyzji podał również szcze-
gółowe informacje o udzia-
le społeczeństwa w postę-
powaniu oraz o tym w jaki 
sposób zostały wzięte pod 
uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione uwa-
gi oraz wnioski zgłoszone  
przez społeczeństwo.

- Ta pozytywna decyzja 
Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Poznaniu 
– komentuje Adam Woropaj, 

wójt gminy Duszniki – bar-
dzo mnie ucieszyła. Oznacza 
ona bowiem, że działałem 
prawidłowo, że całe postę-
powanie związane z wyda-
niem decyzji środowiskowej, 
łącznie z konsultacjami spo-
łecznymi i uwagami zgłasza-
nymi przez mieszkańców, by-
ło bez zarzutu. Zgłaszane 
przez mieszkańców uwagi – 
to zdanie Kolegium – zo-
stały prawidłowo rozpatrzo-
ne, czyli... decyzja środo-
wiskowa jest po prostu do-
bra. Z uznaniem trzeba pod-
kreślić, że członkowie Kole-
gium Odwoławczego musieli 
zapoznać się z moją decyzją 
liczącą kilkadziesiąt stron, 
a dodatkowo jeszcze z do-
kumentami przygotowanymi 
przez inwestora, które w su-
mie liczyły 800 stron. Mimo 
to Kolegium szybko upora-
ło się z tą pracą i doszło do 
wniosku – podkreślam jesz-
cze raz – że wydając tę decy-
zję środowiskową nie popeł-
niłem żadnego błędu, że cała 
procedura została przepro-
wadzona prawidłowo. Inny-
mi słowy – utrzymując mo-
ją decyzje w mocy – Kole-
gium niejako potwierdziło, 
że planowana farma wiatro-
wa jest bezpieczna dla ludzi 
i zwierząt.

Wśród najważniejszych 
osiągnięć firmy IKEA 

w 2013 roku warto wymienić 
kolejne inwestycje w energię 
odnawialną i zwiększenie nie-
zależności energetycznej fir-
my. Firma posiada obecnie 
137 turbin wiatrowych oraz 
550 tysięcy zainstalowanych 
paneli słonecznych. 

Celem firmy IKEA jest 
produkcja większej ilości 
energii ze źródeł odnawial-
nych w stosunku do własnego 
zużycia energii przez wszyst-
kie spółki z Grupy do 2020 

roku. Firma inspiruje też swo-
ich klientów do oszczędzania 
energii w domu, między in-
nymi poprzez wymianę całe-
go oświetlenia w swoim asor-
tymencie na LED-owe (pro-
ces jest obecnie prowadzony 
i będzie trwał do końca 2016 
roku). 

W 2013 roku IKEA sprze-
dała 22,4 miliona produktów 
z oświetleniem LED, w tym 
12,3 miliona żarówek. Dzię-
ki temu klienci mogą zaosz-
czędzić aż 86 milionów euro 
rocznie.

ZZajęcie się tematyką wpły-
wu turbin na zdrowie pod-

czas tak ważnej konferencji 
naukowej ma ogromne zna-
czenie w związku z powsta-
waniem nowych instalacji. 
Wiele osób obawia się szko-
dliwego wpływu pracujących 
turbin na zdrowie. Dotychcza-
sowe badania mówią jednak, 
że generowany przez wiatra-
ki hałas, czy infradźwięki nie 
różnią się od innych źródeł, 
a sam wpływ turbin na zdro-
wie, czy samopoczucie oko-
licznych mieszkańców jest 
niewielki lub żaden.

- Badania nad wpływem 
farm wiatrowych na zdro-
wie dotyczą przede wszyst-
kim efektów: akustycznych 
i wzrokowych. - mówiła pod-
czas konferencji prof. Krysty-
na Pawlas, z Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu. - 

Pani profesor odniosła się 
też do gorącego medialnie za-
gadnienia związanego z pracą 
turbin, jakim są infradźwięki. 

- Infradźwięki są po-
wszechnym zjawiskiem w na-
turze, a hałas infradźwięko-
wy powszechnie występu-
je w pobliżu dróg komunika-
cyjnych i w środowisku miej-
skim i zawodowym. Infradź-
więki i dźwięki o niskich czę-
stotliwościach są wytwarza-
ne przez grzmoty, lawiny, tor-
nada, zorzę polarną, wulka-
ny, trzęsienia ziemi, wodospa-
dy, wiatry, wzburzone morze, 
i wiele innych, ale są też ge-
nerowane przez niektóre ga-
tunki zwierząt np. słonie, ży-
rafy, okapi, wieloryby i ali-
gatory celem komunikowania 
się na odległość wielu kilo-
metrów. 

Według Stepanowa (2001) 
poziom stałego średniego na-
turalnego tła infradźwięków 
w paśmie 0,02 – 1 Hz wynosi 
35-40 dB. Podczas sztormów 
i tsunami poziom infradźwię-
ków mierzony sięga 140-145 
dB Lin (Stepanow 2001). Naj-
słynniejszym zjawiskiem in-
fradźwiękowym, jakie miało 
miejsce był wybuch wulkanu 

Krakatoa w 1883 roku. Sza-
cuje się, że wytworzona wów-
czas fala dźwiękowa o często-
tliwości 0,1 Hz po okrążeniu 
Ziemi straciła zaledwie 0,5 
% energii (Berglund, 1996). 
Zakres częstotliwości infradź-
więków wytwarzanych przez 
naturę praktycznie mieści się 
w przedziale 0,0,1Hz do 20 
Hz. Także człowiek podczas 
ruchu wytwarza infradźwię-
ki czasem o dość znacznych 
wartościach poziomu dźwię-
ku, jak np. podczas biegu, czy 
pływania przekraczają znacz-
nie poziom 100 dB sięgając 
nawet 140 dB dla bardzo ni-
skich częstotliwości.

Pojawiły się także donie-
sienia, że hałas taki wywołuje 
chorobę wibroakustyczną, a w 
przypadku ekspozycji na ha-
łas farm wiatrowych, tzw. syn-
drom turbin wiatrowych. „Te 
dwa zespoły chorobowe jak 
dotychczas budzą wiele kon-
trowersji, a przynajmniej do-
niesienia o nich nie spełniają 
w pełni wymogów medycyny 
opartej na faktach” czytamy 
w referacie prof. K. Pawlas.

Mimo braku dowodów 
na szkodliwość turbin wia-
trowych na zdrowie okolicz-
nych mieszkańców, rozwojo-
wi tej branży w Polsce towa-
rzyszy wyjątkowa nieufność, 
a w efekcie planowane bu-
dowy wywołują silne emo-
cje wśród mieszkańców po-
bliskich terenów. Ciekawost-
ką jednak są np. wyniki ba-
dań socjologów, które wyka-
zują większą tolerancję dla 
takiego hałasu u osób, które 
doznają korzyści ekonomicz-
nych z powodu funkcjonowa-
nia takich farm w porównaniu 
do pozostałych osób.

Polskie badania z 2010 ro-
ku wykazały, że takie zjawi-
ska zdrowotne jak zaburzenia 
snu, zmęczenie, przygnębie-
nie czy bóle głowy pojawiają 
się w grupie osób mieszkają-
cych w pobliżu turbin wiatro-
wych z taką samą częstością 
jak u osób mieszkających tak-
że z dala od takich instalacji.



środa 26 lutego 201412 GMINA DUSZNIKI

Brzoza: odnowiona świetlica

W ramach programu „Odnowa 
i rozwój wsi” oddano do użyt-

ku wyremontowaną świetlicę wiej-
ską w Sędzinach. Całkowity koszt 
remontu wyniósł 188.902,18 zł, 
a dofinansowanie z funduszy unij-
nych wyniosło 123.162,00 złote.  
Jest to kolejny - ale nie ostatni - 
obiekt wyremontowany ze znaczą-
cym udziałem środków unijnych 
w gminie Duszniki.

Dokumentacja projektowa mo-
dernizacji świetlicy opracowana zo-
stała w firmie Archi-Look Łukasza 
Jakobsze z Soboty, a wykonawcą 
prac była firma Jarbud Jarosława 
Glinki z Szamotuł. Nadzór inwe-
storski nad modernizacją sprawo-
wało Biuro Obsługi Budownictwa 
Witolda Januszewskiego z Dusz-
nik.  

Symboliczne przecięcie wstę-
gi dokonane zostało w obecno-
ści wójta gminy Adama Woro-
paja, radnego powiatowego Jana 
Pieprzyka, przewodniczącego ra-
dy Gminy Gracjana Skórnickie-
go, zaproszonych gości oraz zgro-
madzonych mieszkańców wsi Sę-
dziny. Uroczystego poświecenia 

obiektu dokonał ksiądz proboszcz 
Jan Pieczonka. 

Przed licznie zgromadzonymi 
mieszkańcami i ich gośćmi wystą-
piła Kapela Nowaków z pobliskie-
go Dobieżyna, której występ spotkał 
się z gorąca owacją. Po oficjalnym 
otwarciu była okazja do obejrzenia 
wszystkich pomieszczeń wyremon-
towanej świetlicy.

- Na pewno trzeba wspomnieć 
o staraniach czynionych w sprawie 
odnowy świetlicy przez radnego 
Grzegorza Pawlaka i miejscowego 
sołtysa Adama Nowaka. Obiekt zo-
stał wydzierżawiony na okres 10 lat, 
co pozwoliło gminie na przeprowa-
dzenie remontu. Przed laty tu mie-
ściła się kotłownia, a w obecnych 
pomieszczeniach remizy były po-
mieszczenia magazynowo-transpor-
towe. Obecnie jest zupełnie inaczej 
i wierzę, że mieszkańcy chętnie będą 
z tej świetlicy korzystali - powiedział 
Adam Woropaj.

Na pewno – jak zapewniał wójt 
- nie jest to ostania inwestycja w Sę-
dzinach. W planach są kolejne, ale 
o tym informacje pojawia się już po 
ostatecznych rozstrzygnięciach.

W  walnym zebra-
niu OSP Podrzewie 

uczestniczyli między inny-
mi: prezes ZG OSP – Marian 
Zaglaniczny, komendant 
gminny OSP Leszek Choj-
nacki, wójt Adam Woropaj 
a Państwową Straż Pożarną 
w Szamotułach reprezento-
wali starszy kapitan Ireneusz 
Pers oraz aspirant sztabowy 
Krzysztof Jopp.

Czterech druhów z Po-
drzewia uhonorowano od-
znaczeniami „Za zasługi dla 
pożarnictwa”. Złotym Me-
dalem uhonorowany został 
Bronisław Loba, srebrny 
Medal przyznano Romano-
wi Marciniakowi a brązo-
we otrzymali Józef Karge 
i Zbigniew Radomski.

W roku ubiegłym stra-
żacy z OSP Podrzewie na-
leżący do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśnicze-
go uczestniczyli w 59 ak-
cjach. Strażacy z Podrze-
wia przy użyciu samocho-
du Star brali udział w 22 
akcjach w tym w czterech 

wyjazdach poza teren gmi-
ny. Uczestniczyli w tym 
czasie w działaniach podej-
mowanych przy likwidacji 
skutków pożarów w Pnie-
wach, Kiączyniu oraz dwa 
razy w Bytyniu. Przy uży-
ciu samochodu Ford Trans-
it podjęto 37 działań w tym 
również 16 poza granica-
mi gminy. OSP Podrzewie 
uczestniczyło między in-
nymi w działaniach w By-
tyniu, Pniewach, Chełm-
nie, Gaju Wielkim, Młoda-
sku, Koszanowie, Jakubo-
wie i Pólku.

Nie można także zapo-
mnieć o udziale strażaków 
w gminnych zawodach spor-
towo-pożarniczych. W kate-
gorii MDP OSP Podrzewie 
zajęło drugie miejsce, a w 
grupie seniorów druhowie 
z Podrzewia ukończyli za-
wody na piątym miejscu.

Strażacy, których na-
czelnikiem jest Wojciech 
Dziamski, a komendantem 
Stanisław Hoffa uczestni-
czyli ponadto w działaniach 

Brzoza – to kolejna miejscowość, 
gdzie z funduszy unijnych Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 wyremon-
towana została świetlica wiejska. 
W ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi” za pośrednictwem Lokal-
nej Grupy Działania KOLD działa-
jącej na terenie powiatu nowotomy-
skiego i częściowo szamotulskiego 
gmina Duszniki otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 80% ponie-
sionych nakładów. 

Budynek świetlicy wiejskiej 
w Brzozie mieści się w dawnym 
pomieszczeniu kotłowni.  Całko-
wity koszt modernizacji wyniósł 
184.711,38 zł, a dofinansowa-
nie z funduszy PROW wyniosło 
120.421 zł. Projekt modernizacji 
świetlicy opracowało Archi-Biuro 
mgr. inż arch Łukasza Jakobsze, 
nadzór sprawował mgr. inż. Witold 
Janiszewski, a całość prac wykonał 
Jarbud z Szamotuł. 

- Dawniej spotykaliśmy się 
w budynku miejscowego pałacu, 
później w obecnej świetlicy, ale 
w zupełnie odmiennych warunkach. 
Dziś społeczeństwo sołectwa Brzo-
za-Grodziszczko ma do swej dyspo-
zycji nowoczesny obiekt – wspomi-
nał podczas otwarcia wójt Adam 
Woropaj. 

Symboliczną wstęgę oprócz 
wójta przecinali przewodniczący 
Rady Gminy Gracjan Skórnicki, 
radna Jadwiga Klińska, proboszcz 
Roman Janecki oraz sołtys Rado-
sław Wawrzyniak. W uroczystości 
uczestniczył również sekretarz gmi-
ny Jan Pieprzyk, a proboszcz Ro-
man Janecki  dokonał poświece-
nia obiektu.

W kolejnych latach gmina 
Duszniki zamierza w dalszym cią-
gu pozyskiwać kolejne fundusze 
unijne. W przypadku ich zdobycia 
gmina zamierza doprowadzić do 
Brzozy kolektor sanitarny.

Sędziny: odnowiona świetlica

Podrzewie: Odznaczeni strażacy
W trakcie walnego zebrania sprawozdawczego 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu odzna-
czono za „Zasługi dla pożarnictwa” czterech druhów. 
Na koniec 2013 roku jednostka skupiała w swych 
szeregach 40 druhów, 11 członków wspierających, 
a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza składała się z 13 
członków. Jednostka z Podrzewia ma do swej dyspo-
zycji dwa samochody – Stara oraz Forda Transita.

podejmowanych przez lo-
kalne społeczeństwo.

- To właśnie wy jesteście 
zawsze pierwsi na miejscu 
zdarzenia, to właśnie wy po-
dejmujecie zawsze pierwsze 
czynności w wielu akcjach 

– powiedział Adam Woro-
paj, wójt gminy Duszniki. 
– Dziękujemy wam za to.

Mieszkańcy Podrzewia 
mówią, że na druhów z miej-
scowego OSP zawsze moż-
na liczyć.

Duszniki: prawie 100 interwencji
W 2013 roku duszniccy strażacy brali udział w 95 ak-
cjach. W skład Ochotniczej Straży Pożarnych wcho-
dzi 49 druhów w tym trzy panie, ponadto dwóch 
członków honorowych oraz sześciu członków Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy działają pod 
wodzą naczelnika Mariusza Paszka oraz komendanta 
Andrzeja Królika.

Jednostka OSP Duszni-
ki jest jedną z dwóch 

jednostek z terenu gmi-
ny Duszniki wchodzących 

w skład krajowego syste-
mu ratowniczo-gaśniczego. 
Duszniccy strażacy mają do 
swej dyspozycji dwa samo-

chody bojowe – Star oraz 
Ford Transit. 

Przy użyciu Stara dru-
howie z OSP Duszniki brali 
udział w 42 akcjach - w tym 
w działaniach podejmo-
wanych w Gaju Wielkim 
oraz w Buku. Wykorzystu-
jąc samochód Ford Trans-
it strażacy interweniowali 
w 53 przypadkach w tym 
biorąc udział w akcjach 
w Gaju Wielkim, Śliwnie 
oraz w Bytyniu. 

W trakcie spotkania 
uczestniczyli między inny-
mi: naczelnik gminny OSP 
Leszek Chojnacki, komen-
dant gminny OSP Marian 
Zaglaniczny, wójt Adam 
Woropaj oraz przedstawi-
ciele PSP Szamotuły – ko-
mendant Ireneusz Pers oraz 
aspirant sztabowy Krzysz-
tof Jopp.  

W roku ubiegłym człon-
kowie Młodzieżowej Dru-
żyny Pozarniczej zajmo-
wały w swych kategoriach 
wiekowych pierwsze miej-
sca w trakcie gminnych za-
wodów pożarniczych. Dru-
żyna seniorów również za-
jęła pierwsze miejsca, a re-
prezentując gminę w zawo-
dach powiatowych ukoń-
czyli konkurs na piątym 
miejscu. Na piątym miej-
scu ukończyli również za-
wody oldboye OSP Dusz-
niki w czasie organizowa-
nych przez LGD KOLD za-
wodów w tej kategorii wie-
kowej. 

W trakcie zebrania oma-
wiano sprawy dotyczące ak-
tualnych problemów zwią-
zanych z funkcjonowaniem 
jednostki w Dusznikach 
w 2014 roku.  
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Ponad 90 postaci oraz 15 
poziomów do oblokowa-

nia! Polska wersja językowa 
dostępna na wszystkich plat-
formach sprzętowych! Ce-
nega, oficjalny partner firmy 
Warner Bros Games w Pol-
sce, Czechach, na Słowacji 
oraz na Węgrzech z przyjem-
nością informuje, że już się 
ukazała oczekiwana przez fa-

nów LEGO Przygoda gra 
wideo. Tytuł jest dostęp-
ny na konsole PlayStation 
4, PlayStation 3, Playstation 
Vita, Xbox360 oraz kompu-
tery PC (w wersji pudełko-
wej i cyfrowej). Gra ukazała 
się w polskiej (napisy) i an-
gielskiej wersji do wyboru 
na wszystkie wyżej wymie-
nione platformy sprzętowe. 
Za przygotowanie lokalizacji 
gry odpowiada QLOC S.A. 
Gra LEGO Przygoda w wer-
sji na Xbox One będzie do-
stępna w Polsce po oficjalnej 
premierze konsoli. 

W LEGO Przygoda gra 
wideo posługujemy się fan-
tastyczną mocą architektów, 
aby tworzyć niezwykłe, uni-
katowe konstrukcje LEGO. 
Mając do dyspozycji ponad 
90 postaci zainspirowanych 
filmem i 15 fenomenalnych 
poziomów, gracze otrzymają 

szansę przeżycia niespotyka-
nej dotąd przygody. Oparta 
na scenariuszu filmu LEGO 
Przygoda gra wideo umoż-
liwia fanom wcielenie się 
w postać Emmeta, zwyczaj-
nej, przestrzegającej zasad, 
idealnie przeciętnej minifi-
gurki LEGO, która zostaje 
mylnie wzięta za najbardziej 
niezwykłą osobę na świecie 
i jest kluczem do jego oca-
lenia. Gracz kieruje Emme-
tem, który trafia w nietypo-
we towarzystwo superhoha-
terów, stara się powstrzymać 
złego tyrana podczas długiej 
podróży, do której jest mocno 
i przezabawnie nieprzygoto-
wany. Zamówienia można 
składać w sklepach muve.pl, 
sklep.cdaction.pl, sklep.ppe.
pl oraz sklep.gry-online.pl 
LEGO PRZYGODA- Film 
oglądamy w kinach również 
od  lutego 2014. 
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Przygoda LEGO na ekranach 

Górny Śląsk w ogniu woj-
ny 

Na półki księgarń tra-
fiła nowa książka poznań-
skiego dziennikarza i pisarza 
Leszka Adamczewskiego, 
współpracownika „Twojego 
Tygodnia Wielkopolskiego” 
od pierwszego numeru. No-
si tytuł „Na dno szybu”, 
a podtytuł „Od Oberschle-
sien do Górnego Śląska” 
mówi wprost, że to zbiór kil-
kunastu sensacyjnych repor-
taży historycznych z dziejów 
Górnego Śląska czasów dru-
giej wojny światowej. Autor 
proponuje podróż do prze-
szłości Katowic, Gliwic, By-
tomia, Oświęcimia, Raci-
borza, Kędzierzyna-Koźla, 
Opola, Nysy i Góry Świętej 
Anny. Adamczewski zagląda 
za kulisy prowokacji gliwic-
kiej z 31 sierpnia 1939 roku 
i do wagonów stojącego ko-
ło Opola pociągu specjalne-
go Adolfa Hitlera, zastana-
wia się nad faktycznym prze-
biegiem obrony wieży spa-
dochronowej w Katowicach, 
przedstawia historię człowie-
ka, który ocalił świat przed 
hitlerowską bombą atomo-
wą, przygląda się „ceremonii 
pohańbienia” pary zakocha-
nych młodych ludzi: Polki 
i Ślązaka niemieckiego po-
chodzenia. By jednak wpro-
wadzić czytelnika w temat 
śląski, Adamczewski na sa-
mym początku książki cytu-
je obszerny fragment ścieżki 
dźwiękowej ze zrealizowa-
nego w 1991 roku w Tele-
wizji Poznań wstrząsającego 
filmu dokumentalnego Mar-
ka Nowakowskiego i Jacka 
Kubiaka „Obóz” o... polskim 
obozie koncentracyjnym, 
który tuż wojnie urządzono 
w Łambinowicach. 

Z  książki Leszka Adam-
czewskiego dowiemy się też, 
kim były opiekunki dzieci 
komendanta obozu koncen-

tracyjnego Auschwitz-Bir-
kenau i oficerów SS oraz 
co oficer Armii Czerwonej 
sprezentował kilkuletnie-
mu więźniowi tegoż obozu. 
Autor przedstawia również 
faktyczne i wyimaginowane 
przez poszukiwaczy skar-
bów losy dzieł sztuki oraz 
tragiczne wydarzenia towa-
rzyszące zajmowaniu Gór-
nego Śląska przez Armię 
Czerwoną w 1945 roku. 

CZYTAM SOBIE FAKTY  
seria, cena 12,99 - 14,99zł,  
Wydawnictwo Egmont.

Nakładem Edukacyjnego 
Egmontu ukazała się seria 
„Czytam sobie. Fakty” - kon-
tynuacja wielokrotnie nagra-
dzanego cyklu Czytam so-
bie. Na początek trzy książki, 
po jednej na każdy poziom 
zaawansowania czytelnicze-
go, dla dzieci w wieku 5 – 7 
lat. To pasjonujące opowie-
ści, które wydarzyły się na-
prawdę! Poziom 1: „Wypra-
wa na biegun. O ekspedy-
cji Amundsena” Rafała Wit-
ka z ilustracjami Ewy Po-
klewskiej-Koziełło. Poziom 
2: „Historia pewnego statku. 
O rejsie „Titanica” Zofii Sta-
neckiej z ilustracjami Joanny 
Rusinek. Poziom 3: „Apollo 
11. O pierwszej podróży na 
Księżyc” Ewy Nowak z ilu-
stracjami Tomka Kozłow-
skiego. Czytanie „Faktów” 
to: nauka czytania dla przy-
jemności, atrakcyjne i este-
tyczne wydanie, najlepsi au-
torzy i ilustratorzy, poręczny 
dziecięcy format oraz roz-
wijanie zainteresowań i wie-
dzy na temat dziejów ludz-
kości. Każda książka została 

skonsultowana z autorytetem 
w danej dziedzinie. Pierwsze 
książki ocenili merytorycz-
nie dr Mikołaj Golachowski, 
polarnik; dr hab. Maciej My-
cielski, historyk oraz Miro-
sław Hermaszewski i prof. dr 
hab. Karol Życzkowski.

Lotta. Trzy opowiadania 
Astrid Lindgren,  tłumacze-
nie. Anna Węgleńska, ilu-
stracje Ilon Wikland, katego-
ria wieku 3+, cena, 39,90 zł, 
Wydawnictwo Zakamarki.

Tom zawiera trzy opowia-
dania Lotcie z ulicy Awan-
turników: Pewnie, że Lot-
ta umie jeździć na rowerze, 
Pewnie, że Lotta umie pra-
wie wszystko oraz Pewnie, 
że Lotta jest wesołym dziec-
kiem. Lotta z ulicy Awan-
turników jest tak pomysło-
wa, sprytna i uparta, że pora-
dzi sobie w każdej sytuacji! 
Lotta nie może już patrzeć 
na swój trzykołowy rowerek, 
chce mieć prawdziwy duży 
rower! Jest tak rozżalona, że 
wykrada z szopy cioci Berg 
stary rower i udaje, że potra-
fi na nim jeździć. Rower jest 
jednak dla niej zdecydowa-
nie za duży, a ulica zdecydo-
wanie za stroma… Lotta tyle 
potrafi! Gwizdać i pomagać 
chorym ludziom, i mnóstwo 
innych rzeczy. Lotta ma już 
przecież pięć lat. Kiedy Jo-
nas i Mia-Maria rozpaczają, 
że na święta nie będzie cho-
inki, bo zabrakło ich w całym 
mieście – Lotta dokonuje rze-
czy niemożliwej! Lotta, Jo-
nas i Mia-Maria przebierają 
się za wielkanocne czarow-
nice, by zgodnie z tradycją 
pójść do sąsiadów, zaśpiewać 
im i dostać słodycze. Tego 
samego wieczora dowiadu-
ją się strasznej rzeczy – zają-
czek wielkanocny nie będzie 
miał gdzie kupić cukierków, 
bo jedyny w okolicy sklep ze 
słodyczami właśnie został za-
mknięty...

Mój pamiętnik potoczny Ol-
ga Lipińska, kategoria bio-
grafie, wspomnienia, cena 
39,90 zł, Prószyński i S-ka.

Zbiór felietonów, jakie 
Olga Lipińska publikowa-
ła na łamach pisma „Twój 
Styl”. Z przekornym poczu-
ciem humoru opisuje w nich 
nie tylko przeobrażenia po-
lityczne i ich wpływ na rze-
czywistość, życie artystyczne 
i przyjaciół, ale także własne 
lęki i frustracje, swoją nie-
zgodę na otaczające nas ab-
surdy, a nade wszystko swój 
dom także ten na Mazurach 
(w którym odnajduje po-
czucie bezpieczeństwa, o ile 
oczywiście nie trafi się aku-
rat jakiś remont), oraz swoją 
najbliższą rodzinę... Świetnie 
napisane, dobrze się czyta.

Matematyka życia. Jak rów-
nania pomagają odkrywać 
tajemnice natury Ian Ste-
wart,  kategoria popularno-
naukowe, cena 44 zł, Pró-
szyński i S-ka.

Ian Stewart opowiada, jak 
dzięki matematyce uczonym 

udaje się wyjaśnić złożoność 
roślin i zwierząt, rzucić nowe 
światło na zachowanie i wza-
jemne oddziaływanie orga-
nizmów. W sposób klarow-
ny i intrygujący Ian Stewart 
omawia np. ukryte mechani-
zmy żywych komórek, dzia-
łanie mózgu i zachowanie 
wirusów. Zastanawia się nad 
możliwościami stworzenia 
sztucznych form życia i sza-
cuje prawdopodobieństwo ist-
nienia organizmów żywych 
w innych zakątkach Wszech-
świata. Rozważa nawet intry-
gującą kwestię, skąd na ciele 
tygrysa wzięły się pręgi i dla-
czego jaszczurki szukające 
partnerek grają ze sobą w no-
życe, papier, kamień. Ian Ste-
wart to światowej sławy mate-
matyk i autor bestsellerowych 
książek o matematyce, z któ-
rych na język polski prze-
tłumaczono m. in.: „Histe-
rie matematyczne”, „Krowy 
w labiryncie i inne eksplora-
cje matematyczne”, „Jak po-
kroić tort i inne zagadki ma-
tematyczne”...

Urlop nad morzem Agniesz-
ka Pietrzyk, literatura pol-
ska, cena 29,90 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Beata i Marcin mają pro-
blemy finansowe, w tym ro-
ku rezygnują więc z wyjaz-
du na wymarzone zagranicz-
ne wakacje. Znajoma propo-
nuje klucze do niedawno ku-
pionego domu nad morzem. 
Urlop w listopadzie nad mo-
rzem ma wreszcie pozwolić 
im wypocząć. Stary dom kry-

je na poddaszu pełno przyku-
rzonych rupieci, których plą-
drowanie sprawia Beacie nie-
samowitą radość. W jednej 
ze starych książek odnajduje 
list, który zdaje się zawierać 
mroczną tajemnicę. A może 
to niewinny żart? Z pozo-
ru nudne wakacje zamienia-
ją się w kryminalne śledz-
two w którym trzeba poznać 
przeszłość miasteczka i wy-
słuchać wielu historii. 

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

Najnowszy tom bestselle-
rowej serii Assassin’s Creed, 
powieść na podstawie best-
sellerowej gry firmy Ubisoft. 
Złota Era Piractwa. Śmiałków 
wabi Nowy Świat. Edward 
Kenway – arogancki mło-
kos, syn angielskiego handla-
rza suknem, którego obsesją 
jest złoto – nie może oprzeć 
się pokusie spędzenia reszty 
życia na pełnym morzu. Po 
tym, jak jego rodzinne go-
spodarstwo pada ofiarą ata-
ku, Edward podąża za swo-
im pragnieniem i wkrótce zy-
skuje sławę jednego z naj-
niebezpieczniejszych korsa-
rzy swoich czasów. Jego dro-
gę znaczą jednak chciwość, 
ambicje i zdrada. A kiedy na 
jaw wychodzi spisek gro-
żący zniszczeniem wszyst-
kiego, co drogie jego sercu, 
w Kenwayu budzi się żądza 
zemsty. I tak oto Kenway zo-
staje wciągnięty w odwiecz-
ną walkę asasynów z templa-
riuszami. 
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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

Rok IX                Numer 11-12/229-230                8 czerwca 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 
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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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
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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

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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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-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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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 
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
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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 
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
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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 
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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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 
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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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-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych
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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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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 

20 maja 2009

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
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TAK MYŚLĘ
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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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Magazyn „Playboy” ogłosił wyniki dorocznego, już 22. plebiscytu na „Samochód 
Roku Playboya 2014”. Jury złożone z największych znawców polskiego rynku 
motoryzacyjnego oceniło kilkadziesiąt samochodów dostępnych w Polsce, 
wybierając zwycięzcę głównego oraz nadając 13 wyróżnień dodatkowych w po-
szczególnych kategoriach. Najważniejszy tytuł „Samochodu Roku Playboya 
2014” otrzymała Alfa Romeo 4C.

Tradycyjnie już wyboru 
najpiękniejszych, najbar-

dziej luksusowych i nowo-
czesnych aut dokonuje pię-
cioosobowa komisja złożo-
na z ekspertów motoryzacji: 
jednego z najbardziej utytu-
łowanych polskich kierow-
ców rajdowych, rajdowego 
Mistrza Europy, trzykrotne-
go rajdowego Mistrza Polski 
i „dakarowca” - Krzysztofa 
Hołowczyca, dziennikarza 
sportowego i komentatora - 
Andrzeja Borowczyka, czte-
rokrotnego Mistrza Polski 
w rajdach samochodowych 
i pierwszego Polaka w sa-
mochodzie na mecie Rajdu 
Paryż-Dakar - Andrzeja Ko-
pra, miłośnika motoryzacji 
i publicysty - Włodzimierza 
Zientarskiego oraz prowa-
dzącego w magazynie Auto-
maniak TVN Turbo, redak-

tora polskiej edycji „Play-
boya” - Rafała Jemielitę.

W tym roku eksper-
ci z komisji sędziowskiej 
Plebiscytu „Samochód Ro-
ku Playboya 2014” najwy-
żej ocenili sportowe coupé 
z Modeny. 

Alfę Romeo 4C doceni-
li również uczestnicy Ple-
biscytu „Auto Lider 2013”, 
Czytelnicy tygodnika „MO-
TOR” i miesięcznika „AU-
TO MOTO”. Głosujący wy-
brali Alfa Romeo 4C na zwy-
cięzcę kategorii „Auto Spor-
towe i Kabriolet” spośród 20 
innych konkurentów. 

Początek roku 2014  to 
także pasmo prestiżowych, 
zagranicznych  nagród dla 
marki Alfa Romeo: nie-
dawno czytelnicy niemiec-
kiego magazynu motoryza-
cyjnego „Auto, Motor und 

Alfa Romeo 4C „Samochodem Roku Playboya 2014”

MITSUBISHI POLODY
UL. TYMIENIECKIEGO 38 (PRZY UL. MIESZKA I)
POZNAŃ
TEL. 61 825 50 89
WWW.POLODY.PL

Mitsubishi Outlander HybrydowyMitsubishi Outlander Hybrydowy
Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) jest unikatową pro-
pozycją rynkową i został okrzyknięty w Japonii Technologią Roku oraz otrzymał 
prestiżową nagrodę za innowacyjność w konkursie na najlepszy samochód roku 
w Japonii 2013/2014.

nowych samochodów Mitsu-
bishi Motors powinna pomie-
ścić w naturalny sposób silniki 
spalinowe, jak i alternatywne 
układy napędowe (EV, HEV 
i PHEV), a także rozwiąza-
nia umożliwiające kilka moż-
liwości ładowania akumulato-
rów, w tym szybkie ładowanie 
z zewnętrznego źródła wyso-
kiego napięcia.

Pierwszym samocho-
dem zbudowanym według 
tej koncepcji jest Outlan-
der. Outlander PHEV – bę-
dąc z założenia samochodem 
elektrycznym – poruszany 
jest głównie przez dwa silniki 
elektryczne pracujące w ukła-
dzie stałego napędu 4WD, 
podczas gdy silnik spalinowy 
pełni rolę wspomagającą lub 
napędza generator zasilający 
akumulator trakcyjny, bądź też 
napędza bezpośrednio przed-
nie koła samochodu, ale za-
wsze przy pracujących silni-
kach elektrycznych z przodu 
i z tyłu.

Następnym istotnym wy-
różnikiem układu zastosowa-
nego przez Mitsubishi Motors 
w modelu Outlander PHEV 
jest załączanie szeregowe-
go oraz równoległego try-
bu napędu hybrydowego tyl-
ko na możliwie krótki czas, 
by dostosować układ napędo-
wy samochodu do specyficz-
nych warunków drogowych, 
z układami sterowania dążą-

cymi do przywrócenia napędu 
całkowicie elektrycznego tak 
szybko i tak często, jak to bę-
dzie możliwe.

Kolejną ważną cechą wy-
różniającą rozwiązanie Mit-
subishi Motors zastosowane 
w modelu Outlander PHEV, 
jest sposób ładowania akumu-
latora, przebiegający nie tyl-
ko w sposób konwencjonal-
ny dla napędów elektrycznych 
(czyli poprzez odzysk energii 
przy hamowaniu, ładowanie 
z zewnętrznego źródła ener-
gii elektrycznej w trybie zwy-
kłym lub szybkim), ale tak-
że w trybie ciągłym w czasie 
jazdy „Battery Charge Mode”, 
redukującym zależność samo-
chodu od zewnętrznych źró-
deł prądu w tak dużym stop-
niu, jak to możliwe.

Myśląc o rynkach świato-
wych (na których większość 
klientów wybiera silniki ben-
zynowe, a nie diesla), Mitsu-

bishi Motors wybrał jednost-
kę benzynową dla swojego 
systemu PHEV. Dysponując 
już bardzo niskim zużyciem 
paliwa (1,9 l/100 km), uzna-
no możliwe zyski w zakresie 
oszczędności paliwa oferowa-
ne przez silnik diesla za zbyt 
marginalne. Dodatkowo bra-
no pod uwagę, że rozmiesz-
czenie podzespołów oraz po-
ziom drgań i hałasów czynią 
silnik benzynowy lepszą opcją 
do zastosowania w systemie 
napędowym PHEV, niż zbu-
dowanie takiego układu z sil-
nikiem diesla.

System napędowy Twin 
Motor 4WD zastosowany 
w modelu Outlander PHEV 
wykorzystuje niezależne sil-
niki elektryczne z przodu i z 
tyłu jako podstawowe źró-
dła siły napędowej porusza-
jącej przednie i tylne koła sa-
mochodu, każdy o mocy 82 
KM.

- Outlander hybrydowy – 
mówi Andrzej Polody, po-
znański dealer Mitsubishi - 
nie powstał jako adaptacja ist-
niejącego samochodu z silni-
kiem spalinowym, nie był też 
konstruowany z wyłącznym 
przeznaczeniem do hybrydo-

wego napędu elektrycznego 
z zewnętrznym ładowaniem, 
ani też do napędu elektrycz-
nego z zastosowaniem silnika 
spalinowego do wytwarzania 
energii elektrycznej.

Konstruktorzy Mitsubishi 
otrzymali zadanie trudniej-

sze, a polegało ono na opra-
cowaniu wariantów nowego 
Outlandera. Konstruktorzy 
MMC musieli zmierzyć się od 
początku z wyzwaniem wy-
nikającym z koncepcji „po-
dwójnej konstrukcji”, zgodnie 
z którą koncepcja wszystkich 

Sport” przyznali Alfie Ro-
meo 4C tytuł „Best Cars 
2014” w klasyfikacji „Im-
porterzy”, w kategorii „Sa-
mochody Sportowe”, a pod-
czas 29. Międzynarodowego 

Festiwalu Motoryzacyjnego 
w Chamonix we Francji Al-
fę Romeo 4C nagrodzono ty-
tułem „Najpiękniejszego Sa-
mochodu Roku 2013”. Kilka 
dniu temu Czytelnicy wło-

skiego miesięcznika „Quat-
troruote” przyznali zwycię-
stwo fascynującej Alfie Ro-
meo 4C w kategorii „Spor-
towe” konkursu „Samocho-
dy, które preferuję”.
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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

Przygotowanie:  TOMASZ MAŃKOWSKI

Mazda w Polsce - 2013

Rok 2013 zakończył się dla Mazdy bardzo dobrymi 
wynikami. Od stycznia do końca grudnia nabywców 
znalazło 4.261 samochodów Mazda, co oznacza 
wzrost o 76% w porównaniu do roku 2012 i jest naj-
wyższym wynikiem w historii Mazda Polska. 

Najpopularniejszym mo-
delem okazała się Maz-

da6 (2.027 sztuk), za nią 
uplasowała się Mazda CX-5 
(1.252) i Mazda3 (690). Naj-
większy wzrost sprzedaży 
odnotowała Mazda6 (300%) 
i Mazda CX-5 (60%). Od 
końca października, kiedy 
nowa Mazda3 pojawiła się 
w salonach sprzedaży, zebra-

nych zostało już ponad tysiąc 
zamówień na ten model. 

Rośnie również pozy-
cja polskiego przedstawi-
cielstwa – Mazda Polska 
jest na 11. miejscu w ran-
kingu sprzedaży krajów eu-
ropejskich, a pod wzglę-
dem sprzedaży Mazdy6 za-
jęła 3. lokatę, po Niemczech 
i Wielkiej Brytanii.

ŚŚwiatowa premiera wiatowa premiera 
Rallycross Beetle Rallycross Beetle 
w Chicagow Chicago

11 lutego 2014 r. – Tego lata 
Volkswagen Beetle pojawi 
się w amerykańskim spo-
rcie motorowym. Volkswa-
gen of America zaprezento-
wał podczas Chicago Auto 
Show Rallycross Beetle 
z napędem na wszystkie 
koła, którego silnik rozwija 
moc ponad 560 KM (412 
kW).

VVolkswagen of America po-
łączył się z amerykańskim 

specjalistą od sportów motoro-
wych Andretti Autosport, two-
rząc Volkswagen Andretti Ral-
lycross Team, który przygotu-
je dwa samochody Global Ral-
lycross (GRC) dla kierowców 
wyścigowych Tannera Fousta 
i Scotta Speeda. Zespół roz-
pocznie sezon najpierw z dwo-
ma zmodyfikowanymi Polo na 
płycie podłogowej zwycięskie-
go samochodu WRC 2013. La-
tem zawodnicy przesiądą się do 
prezentowanego w Chicago Be-
etle GRC. 

Prezentowany w USA, na-
pędzany na wszystkie koła Ral-
lycross Beetle zbudowany jest 
na modelu trzeciej generacji 
i jest jego najmocniejszym eg-
zemplarzem. Dzięki doładowa-
niu i bezpośredniemu wtrysko-
wi silnik TSI rozwija moc po-
nad 560 KM.


