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Każdy chciałby być piękny, mło-
dy i bogaty, ale tylko nieliczni 

dodają jeszcze – rozumny. Rozum 
jakby nie jest ostatnio w cenie, 
a szkoda, bo niektórym go wyraź-
nie brakuje.

Nie menel zbierający w śmiet-
nikach puste puszki po piwnie, nie 
stały lokator izby wytrzeźwień, nie 
pięciolatek z przedszkola, ale ...
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CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  
MONIKA MAŃKOWSKA

ZDROWIE

Nowa seria Capilarte
Dermedic to kuracja dla kobiet i mężczyzn z problemem nadmiernego wypadania włosów, 

jak genetyczne i hormonalne łysienie androgenowe. Także dla osób, u których z powo-
du leków, stresu czy osłabienia organizmu występuje utrata lub widoczne osłabienie włosów. 
Szampon kuracja stymulująca wzrost włosów (300 ml,  40 zł) łagodnie oczyszcza włosy i skó-
rę głowy,

 pobudza wzrost nowych, silnych włosów, wpływa na zahamowanie efektu łysienia oraz 
zwiększenie objętości i grubości włosów. Najlepsze efekty widoczne są przy codziennym stoso-
waniu szamponu przez minimum 3 miesiące, przy równoległym stosowaniu Serum kuracji sty-
mulującej wzrost włosów Capilarte. Serum (150 ml, 41 zł) hamuje produkcję dihydrotestoste-
ronu (DHT) – hormonu skracającego fazę wzrostu włosów i w konsekwencji wypadanie włosów. 
Serum chroni i regeneruje komórki mieszka włosowego i przyspiesza wzrost korzeni włosów, in-
dukuje wzrost nowych włosów, spowalnia proces ich starzenia się oraz utrzymuje je dłużej w fa-
zie wzrostu. Szampon wzmacniający hamujący wypadanie włosów (300 ml, 32 zł) to rozwiąza-
nie dla kobiet i mężczyzn obdarzonych cienkimi i rzadkimi włosami oraz problemem nadmier-
nego wypadania włosów i brakiem wzrostu nowych. Może być przedłużeniem kuracji stymulu-
jącej wzrost włosów CAPILARTE. Szampon pobudza aktywność biologiczną cebulki, dzięki cze-
mu wydłuża jej cykl życia oraz intensyfikuje wzrost włosów. Szampon zwalczający łupież i jego 
przyczyny Dermedic Capilarte (300 ml, 32 zł) o działaniu przeciwłupieżowym i przeciwgrzybicz-
nym łagodzi objawy łupieżu o różnej etiologii, zarówno suchego, jak i tłustego, oraz zapobiega 
jego nawrotom. Odpowiedni także w przebiegu łojotokowego zapalenia skóry, wyprysku i łusz-
czycy. Szampon kojący do włosów  i nadwrażliwej skóry głowy (300 ml, 32 zł) polecany jest do 
codziennego, całoroczne-
go mycia włosów i nad-
wrażliwej, nadreaktyw-
nej skóry głowy. Dzięki 
zawartości D-Panthenolu 
oraz Polidocanolu szam-
pon koi podrażnienia, ła-
godzi świąd i zmniejsza 
uczucie pieczenia. Ogra-
nicza występowanie sta-
nów zapalnych.

Skóra 
super czysta

Nivea dla włosów
Nowa mleczna kolekcja do regeneracji wło-

sów NIVEA HAIRMILK z  naturalnymi proteinami 
mleka troszczy się o kondycję włosów, pozwa-
lając na łatwą i kompleksową pielęgnację. Jest 
dostosowana do 3 struktur włosów: dla włosów 
cienkich, normalnych i grubych. Każda z trzech 
linii regenerujących NIVEA HAIRMILK to mlecz-
ny szampon do włosów (cena: 13,99 zł, 400 ml 
/ 9,99 zł, 250 ml), mleczna odżywka (9,99 zł, 
200 ml) oraz ekspresowa odżywka regenerują-
ca w sprayu 7+ (14,99 zł). Produkty są przyjem-
ne w stosowaniu, pięknie pachną, a odżywki są 
naprawdę skuteczne. Włosy są wygładzone i ła-
two się rozczesują. 

Pro Formula to nowa na 
rynku marka kosmetyków 
opartych o naturalne skład-
niki roślinne oraz substancje 
aktywne opracowane i prze-
badane w laboratoriach. Li-
nia obejmuje blisko 180 pro-
duktów w tym między innymi 
mydła hipoalergiczne, szam-
pony do włosów, żele pod 
prysznic, akcesoria do depi-
lacji dla kobiet i do golenia 
dla mężczyzn oraz suplemen-
ty diety. Linia Pro Formu-
la jest dostępna wyłącznie 

w sklepach Tesco od począt-
ku marca.

Receptury zastosowane 
w kosmetykach Pro Formula 
dostosowane są do potrzeb 
różnych typów skóry i wło-
sów, dzięki temu łatwo wy-
brać produkt dopasowany do 
określonych potrzeb.

– Znamy potrzeby kon-
sumentów i wiemy, że chcą 
oni mieć możliwość wybo-
ru produktów dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb 
włosów czy skóry, a także do 
własnego stylu i tempa życia. 
Szeroka oferta kosmetyków 
Pro Formula została opra-
cowana tak, by każdy mógł 
znaleźć w niej coś dla siebie  
– mówi Małgorzata Reiss-
-Wanat, menadżer marki Pro 

Formula.
Dopasowanie do in-

dywidualnych potrzeb 
klientów możliwe jest 
dzięki szerokiej gamie 
składników, które wcho-
dzą w skład kosmety-
ków Pro Formula. Wśród 
nich znajdują się między 
innymi Kerarice™ – no-
woczesny surowiec uzy-
skiwany z ryżu, zapro-
jektowany w celu ochro-
ny włosów przed uszko-
dzeniami wywoływany-
mi promieniowaniem 
słonecznym. To dzięki 
niemu kolor na włosach 
utrzymuje się dłużej, 
a włosy pozostają odży-
wione i lśniące. Składnik 
ten znajdziemy w  szam-
ponie i odżywce Colour 
Protect. Z kolei tonik do 
twarzy Pure Proces za-
wiera aktywny ekstrakt 
z zielonej herbaty, wy-
ciąg z trawy azjatyckiej 
oraz oliwę z oliwek, dzię-
ki którym tonik ma dzia-
łanie kojące i nawilżają-
ce oraz wspomaga wal-
kę z trądzikiem. W aro-
matycznym płynie do 

kąpieli Balance&Harmony 
znajdziemy wyciąg z jaśmi-
nu, ekstrakt z bambusa oraz 
mleczko bawełniane – skład-
niki te zapewniają skórze od-
powiednią pielęgnację, dzięki 
nim skóra jest gładka i mięk-
ka w dotyku. Inne substan-
cje aktywne, które znajdzie-
my w kosmetykach Pro For-
mula to między innymi ole-
jek z awokado, proteiny psze-
nicy, proteiny mleka, wyciąg 
z trawy cytrynowej, olejek 
z palmarosy i mandarynki.  

Linia kosmetyków Pro 
Formula obejmuje również 
dezodoranty, płyny do płuka-
nia jamy ustnej, balsamy do 
ciała oraz inne kosmetyki do 
codziennej pielęgnacji. Znaj-
dziemy w niej także maszynki 
i pianki do depilacji i golenia 
dla kobiet i mężczyzn, szczo-
teczki do zębów oraz produk-
ty kosmetyczne dla najmłod-
szych.  Wszystkie produkty są 
przebadane dermatologicz-
nie. Specjalna linia dla alergi-
ków została sprawdzona pod 
kątem hipoalergicznym. 

Mamy dla naszych 
Czytelników po 5 ze-
stawów kosmetyków 
dla kobiet (sól do ką-
pieli, żel pod przy-
sznic, szampon do 
włosów farbowanych, 
żel do mycia twarzy 
i płyn do kąpieli) lub 
mężczyzn (żel do go-
lenia, maszynki do go-
lenia i żel pod przy-
sznic do włosów i cia-
ła). Prosimy o szybkie 
przysłanie maila na 
adres: nagrody.twoj.
tydzien@wp.pl  z ha-
słem Pro Formula i po-
daniem nazwy jednej 
z serii marki Pro For-
mula oraz wybranie ze-
stawu damskiego lub 
męskiego.

Naprawia uszkodzenia
Linia Intensywna Naprawa marki SORAYA wykorzystuje 

równoczesne działanie naturalnego naprawczego koncentra-
tu z „serca” algi Wakame oraz zaawansowanych składników 
przeciwstarzeniowych nowej generacji. Kosmetyki naprawia-
ją skutki upływającego czasu dzięki składnikom, które, „ce-
rują” poprzerywane i uszkodzone struktury skóry. Intensyw-
na Naprawa Naprawczy Krem Maska na noc zapewnia silną 
stymulację odnowy skóry – naturalną syntezę kolagenu, ela-
styny i kwasu hialuronowego. Tworzy w skórze nowe włókna 
kolagenu i porządkuje już istniejące. Naprawcza moc natural-
nych alg została wsparta Kolagenosferami oraz Lipopeptydami. 
Nasycają one skórę wypełniając 
zmarszczki, zagęszczając  bardzo 
cienką skórę i wypełniając bruz-
dy. Naprawcza 
Maska pomaga 
spłycić zmarszcz-
ki i odzyskać na-
turalnie pogod-
ny i młodszy wy-
gląd rysów twa-
rzy. Cena 24,99 
zł / 50 ml.   

Linię Dermika HydroClean 
naukowcy stworzyli inspi-

rując się profesjonalnym za-
biegiem hydradermabrazji, 
który wykorzystuje odmła-
dzającą wygląd skóry syner-
gię eksfoliacji i nawilżenia. Li-
nia została wzbogacona o dwa 
nowe produkty. Wyjątkowość 
peelingu hydro-enzymatycz-
nego wynika z zastosowania 
w nim technologii AquaPe-
el, Aqua-In i keratoliny, które 
skutecznie złuszczają naskó-
rek i jednocześnie intensyw-
nie nawilżają. Wyjątkowość 
peelingu hydro-krystalicz-
nego wynika z zastosowania 
w nim technologii AquaPeel, 
mikrokryształów perlitu oraz 
specjalnej formuły hydroba-
lance. Dzięki nim peeling me-
chanicznie ściera naskórek, 
poprawiając jednocześnie 
strukturę jego uwodnienia. 
Formuły peelingów wzboga-
cone są ekstraktem z kwiatu 
lotosu. Cena  29 zł, 50 ml.     

Kosmetyki z laboratorium natury 

3 etapy pielęgnacji
Programy Pielęgnacyjne DERMIKA to 3-etapowa domowa al-

ternatywa dla zabiegów profesjonalnej pielęgnacji, starannie 
skomponowana i dostosowana do potrzeb Twojej skóry. Zastoso-
wano w nich zaawansowane formuły, wykorzystywane w profe-
sjonalnych zabiegach Dermika Salon&Spa. Obejmują: złuszczanie 
i tonizowanie - przygotowanie do pielęgnacji oraz maseczkę czyli 
aktywną pielęgnację. Program normalizujący wykorzystuje moc 
alg, program rewitalizujący korzysta z mocy witaminy C, program 
ujędrniający zawiera moc pro-kolagenu, a program odżywczy to 
moc 7 olejków. Cena 12 zł , 3 x 2 ml.   
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Podczas debaty plenarnej 
w środę 15 marca prze-

wodniczący grup politycznych 
Parlamentu Europejskiego wy-
powiedzieli się na temat po-
siedzenia Rady Europejskiej 
z 9 i 10 marca i przedstawi-
li priorytetowe kwestie, któ-
re ich zdaniem powinny zo-
stać uwzględnione w „Dekla-
racji rzymskiej” poświęconej 
przyszłości UE. Większość po-
słów podkreśliła konieczność 
nadania integracji europejskiej 
takiego kursu przez państwa 
członkowskie UE, który po-
zwoliłby rozwiązać najpilniej-
sze potrzeby obywateli.

Witając na posiedzeniu 
włoskiego premiera i prze-
wodniczących Rady i Komi-
sji, przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego Anto-
nio Tajani powiedział, że 60. 
rocznica Traktatu Rzymskie-
go będzie „okazją do przy-
bliżenia Europy jej obywa-
telom i promowania naszych 
wartości w świecie.” (...) „Te-
raz bardziej niż kiedykolwiek 
to, czego potrzebujemy, to 
jedność. Musimy się zmienić, 
ale w żadnym przypadku nie 
wolno nam osłabiać UE.”

Przewodniczący Rady 
Europejskiej Donald Tusk 
przedstawił konkluzje szczy-
tu państw UE. 

- Jeśli chcesz iść szybko 
– powiedział - idź sam. Jeśli 
chcesz zajść daleko, idź z in-
nymi. – W ten sposób Donald 
Tusk odniósł się do debaty 
na temat różnych scenariu-
szy przyszłości integracji eu-
ropejskiej. 

- Sytuacja gospodarcza 
w Unii Europejskiej – powie-
dział Donald Tusk - się po-
prawia i poprawia się w każ-
dym kraju członkowskim Unii 
Europejskiej. To pokazuje, że 
nasza strategia gospodarcza 
idzie właściwym torem, choć 
– niestety – ciągle mamy bez-
robocie, ale jest ono prze-
cież na poziomie najniższym 
od 2009 roku. Oczywiście, to 
nie wystarcza – musimy ca-
ły czas tę politykę ogranicza-
nia bezrobocia kontynuować. 
Zwłaszcza w regionach, które 
najbardziej tego potrzebują. 
Konieczne jest tworzenie no-
wych miejsc pracy, to nam po-
może zwalczać bezrobocie.

- Dziękuję też – stwier-
dził Donald Tusk - za powo-

łanie mnie po raz kolejny na 
ten urząd przewodniczącego 
Rady Europejskiej. Nie mam 
nic innego już do dodania 
oprócz tego, iż jestem bardzo 
wdzięczny za okazanie mi za-

ufania i jestem zdecydowany 
by pracować ze wszystkimi 
krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej i z jej instytucja-
mi po to, by Unia była lepsza 
i zjednoczona.

Donald Tusk obiecał 
do politycznej jedności 27 
państw dążyć podczas ne-
gocjacji w sprawie Brexitu. 
Wielka Brytania i UE powin-
ny pozostać „bliskimi przy-
jaciółmi” - powiedział Tusk, 
- a „drzwi powinny pozostać 
zawsze otwarte dla naszych 
brytyjskich przyjaciół”. Jed-
nocześnie zdecydowanie od-
rzucił „twierdzenie, przyjmu-
jące postać groźby, że brak 
porozumienia byłby zły dla 
Unii. To byłoby złe dla obu 
stron, ale w szczególności dla 
Wielkiej Brytanii”. 

Przewodniczący Komi-
sji Europejskiej Jean-Claude 
Juncker ostrzegł przed zawę-
żeniem debaty o przyszło-
ści integracji europejskiej do 
kwestii „Unii dwóch pręd-
kości”: „Nie chcę nowej że-
laznej kurtyny w Europie”. 
Juncker w mocnych słowach 
odniósł się do tureckich ata-
ków werbalnych na Holandię, 
Niemcy i inne państwa euro-
pejskie uznają je za „całkowi-
cie nie do przyjęcia”. Ci, któ-
rzy je wypowiedzieli, oddala-
ją Turcję od UE - powiedział 
Juncker zauważając, że „to 
nie Unia wstępuje do Turcji, 
ale Turcja chce przyłączyć się 
do Unii”. 

Premier Włoch Paolo Gen-
tiloni powiedział, że „nie będzie 
zaufania obywateli do UE” jeśli 
nie zmniejszy się bezrobocie 
a kraje UE zostaną pozostawio-
ne same sobie wobec kryzysu 
migracyjnego oraz jeśli podda-
my się nacjonalizmom i opu-
ścimy najsłabszych. Odnośnie 
„Unii dwóch prędkości”, po-
wiedział: „Nie dla dwóch Eu-
rop, dużej i małej, wschodniej 
i zachodniej (...), lecz TAK dla 
takiej, w której każdy kraj za-
chowuje własny poziom ambi-
cji, i każdy może zdecydować 
się na dołączenie do innych (...) 
w każdym momencie, teraz al-
bo później”.

Wicepremier Malty Louis 
Grech, przemawiając w imie-
niu prezydencji Rady UE po-
wiedział, że żyjemy w cza-
sach, które wymagają zde-
cydowanych działań ze stro-
ny przywódców Unii i państw 
członkowskich. Ostrzegł też 
przed poddaniem się nega-
tywnemu nastawieniu. Grech 
powiedział, że przygotowy-
wana obecnie Deklaracja 
Rzymska będzie wymagała 
praktycznego wdrożenia, ale 
podkreślił, że nie powinno 
być w niej miejsca „na oby-
wateli drugiej kategorii, na 
prowizorkę, albo odruchowe 
reakcje”.

Korespondencja własna z Parlamentu Europejskiego Korespondencja własna z Parlamentu Europejskiego ww Strasburgu  Strasburgu 

Zawsze możemy liczyć na rodaków

Donald Tusk:
- Pan Lambert żartobliwie sugeruje, że zawdzięczam moją 

reelekcję głównie temu, iż pan Kaczyński był przeciw, że je-
go ataki pomogły mi. Mogę tylko powiedzieć, iż jest czymś 
oczywistym i naturalnym, że w sytuacjach krytycznych za-
wsze możemy liczyć na naszych rodaków.

Konkluzje szczytu Rady Europejskiej i przy-
szłość UE zdominowały w środę 15 marca debaty 
plenarne Parlamentu Europejskiego w Strasbur-
gu. Omówiono także założenia „Deklaracji rzym-
skiej” przygotowywanej z okazji 60. Rocznicy 
podpisania Traktatu Rzymskiego, który umoż-
liwił powstanie Unii Europejskiej. W czasie tej 
debaty oprócz eurodeputowanych zabrali głos: 
przewodniczący rady Europejskiej Donald Tusk, 
przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Clau-
de Juncker, wicepremier Malty Louis Grech oraz 
premier Włoch Paolo Gentiloni (po raz pierwszy 
na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europej-
skiego odkąd objął urząd w grudniu 2016 roku).
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Szukasz pracowników? 
Prowadzisz firmę w Poznaniu lub powiecie poznańskim? 

Zorganizuj staż!Jeśli potrzebujesz pracownika:
w wieku do 30. roku życia
mieszkającego w Poznaniu 
lub powiecie poznańskim

z wykształceniem: podstawowym, 
gimnazjalnym, zawodowym lub średnim

Złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Poznaniu. 

Twoja firma zyska: 
pomoc w rekrutacji 
kandydata 
4 miesiące na poznanie 
nowego pracownika, 
bez ponoszenia kosztów 
finansowych

Szczegółowe informacje: tel. 61 8345 645/677

Włącz nowe 
kwalifikacje!

Skorzystaj z kursów dla osób bezrobotnych! 
Monter rusztowań

Operator maszyn budowlanych 
klasa III

Magazynier w obsługa komputera 
i wózków jezdniowych

Ratownik wodny

Opiekun w żłobku lub klubie 
dziecięcym
Obsługa kas fiskalnych i terminali 
płatniczych z fakturowaniem

Uprawnienia dla elektryków do 
1kv i powyżej 1 kv
Operator wózków jezdniowych

Szkolenia kierowane są do osób : 
- zarejestrowanych w PUP Poznań jako bezrobotne, 
- z niskimi kwalifikacjami zawodowymi - wykształceniem: podstawowym, 
gimnazjalnym, zawodowym lub średnim. 

Szczegółowe informacje: tel. 61 8345 687
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aliancka bomba, a w czasie 
zajmowania tego mocno 
uprzemysłowionego miasta 
dolnośląskiego przez Armię 
Czerwoną 8 maja 1945 ro-
ku, ani tego dnia, ani póź-
niej nie zanotowano incy-
dentów w rodzaju wrzuca-
nia odbezpieczonych gra-
natów do mieszkań i skle-
pów czy podpalania budyn-
ków. Tu i ówdzie żołnierze 
radzieccy gwałcili Niemki, 
ale jakiejś specjalnej orgii 
przemocy ówczesny Wał-
brzych nie doświadczył. 
Zresztą bardzo szybko, bo 
już 28 maja 1945 roku ko-
mendant wojenny „goro-
da Waldenburga” major Pa-
chomow przekazał miasto 
władzom polskim reprezen-
towanym przez pełnomoc-
nika rządu RP na miasto 
wydzielone Wałbrzych Eu-
geniuszowi Szewczykowi. 

Te g o  s a m e g o  d n i a 
Szewczyk wydał zarządze-
nie, w którym informował 
o przejęciu administracji cy-
wilnej, podkreślając – mię-
dzy innymi – że „urzędowa 
nazwa historyczna miasta 
brzmi Wałbrzych”. Tymcza-
sem na niektórych mapach 
wydanych w latach 1945–
–1946 w miejscu Wałbrzy-
cha widać... Borowieck. Nie 
udało mi się ustalić, skąd 
wzięła się ta brzmiąca nieco 
z rosyjska nazwa, poza fak-
tem, że przez jakiś czas uży-
wali jej kolejarze. 

Dla Polaków Wałbrzych 

Wynalazek Rolfa Wideroe'a 
Niektórzy badacze, próbujący rozwikłać tajem-
nicę niemieckiej bomby atomowej, zaintere-
sowali się Wałbrzychem, a ściślej niemieckim 
Waldenburgiem. Tamtejszy przemysł wydawał 
się być predysponowany do odegrania ważnej 
roli w supertajnym przedsięwzięciu militar-
nym. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Po d c z a s 
d r u g i e j 

wojny świa-
t o w e j  n a 
Waldenburg 
nie spadła 
a n i  j e d n a 

był zawsze Wałbrzychem, co 
widać choćby na wydruko-
wanych przed wojną ma-
pach Polski, które obejmo-
wały wschodnie skrawki 
Niemiec, w tym Wałbrzych 
i Świdnicę, ale i Lignicę czy 
Rychbach (dzisiejsze miasta 
Legnicę i Dzierżoniów). Dla 
ówczesnych Niemców Wał-
brzych był Waldenburgiem. 
Gospodarczą pozycję mia-
sta wyznaczały kopalnie wę-
gla kamiennego i koksow-
nie oraz fabryki porcelany 
i przędzalnie. Rozwinął się 
tu również przemysł che-
miczny, podczas wojny re-
prezentowany przez zakład 
koncernu IG Farben (Inte-
ressens Gemeinschaft Far-
benindustrie AG), który za-
gospodarował upadłe fabry-
ki azotu i kwasu azotowe-
go, rozbudowując je w za-
kłady syntetycznego to-
luenu, zwanego witolem. 
Wcześniej nikt syntetyczne-
go toluenu nie produkował, 
a sam toluen był podsta-
wowym surowcem do pro-
dukcji trotylu i składnikiem 
wysokooktanowych paliw 
lotniczych, bez których nie 
obędzie się żadna armia. 

Ten eksperyment na-
ukowo-gospodarczy Niem-
com się udał. Bez żadnych 
czasochłonnych doświad-
czeń i prób, niemal z mar-
szu podjęli produkcję wito-
lu. Pierwsze jego tony go-
spodarka wojenna Rzeszy 
otrzymała już jesienią 1941 
roku. Wkrótce podjęto de-
cyzję o rozbudowie fabryki 
tak, by mogła produkować 
rocznie 48.000 ton witolu 
zamiast planowanych wcze-
śniej 36.000 ton. 

Niewiele osób wiedzia-
ło, co to jest witol, a uzyska-
ne wyjaśnienia, że to synte-
tyczny toluen, pozostawiały 
pytającego tak samo „mą-
drym” jak wcześniej. Drąże-
nie tego tematu pozwalało 
jednak uzyskać dodatkową 

przy linii kolejowej Jelenia 
Góra – Wrocław, które wska-
zywał Ulmann. Tymczasem 
– jak już wiemy – na Wał-
brzych podczas wojny nie 
spadła ani jedna bomba. 

Niewiele, by nie rzec 
– nic z prawdą historycz-
ną ma wspólnego inna hi-
storia, którą zmyślono wie-
le lat po wojnie. Nie udało 
mi się ustalić, kto pierwszy 
do wojennych dziejów Wal-
denburga wprowadził au-
tentyczną postać Rolfa Wil-
deroe’a (1902–1996), nor-
weskiego fizyka wykształco-
nego w Niemczech: w Karls-
ruhe i Aachen, który Polacy 
nazywają Akwizgranem. Po 
zajęciu Norwegii przez hi-
tlerowski Wehrmacht Wil-
deroe zgodził się wyjechać 
z kraju i pracować w Rzeszy, 
by taką postawą złagodzić 
wyrok, który zapadł na je-
go młodszego brata Viggo. 
Wiosną 1941 roku został on 
aresztowany i skazany na 10 
lat ciężkiego więzienia za 
pomoc w nielegalnym wy-
jeździe Norwegów do An-
glii. Po przyjeździe do Nie-
miec Rolf Wilderoe zamiesz-
kał w Hamburgu, gdzie pro-
wadził prace badawcze nad 
betatronem, które miały za 
cel modernizację używane-
go w lecznictwie aparatu 
rentgenowskiego. Czekały 
na ten sprzęt przede wszyst-
kim szpitale wojskowe. 

W miesięczniku „Histo-
ria – Uważam Rze” w nu-
merze kwietniowym z 2016 
roku ukazał się artykuł „Ta-
jemnica niemieckiej bomby 
atomowej” autorstwa Ka-
zimierza Jasińskiego, który 
napisał między innymi: „Od 
połowy 1942 roku do woj-
skowego kierownictwa nie-
mieckiego programu jądro-
wego docierały informacje, 
dzięki którym odkryto, że 
istnieje inna, mniej kosz-
towna i bardziej efektywna 
metoda pozyskiwania wy-
soko wzbogaconego uranu. 

Tym nowym sposobem by-
ło wykorzystanie akcelera-
tora cząstek elementarnych, 
czyli betatronu. Do pracy 
przymuszono wysokiej kla-
sy naukowca norweskiego 
Rolfa Wideroe. Na wiosnę 
1943 roku Wideroe zbudo-
wał pierwszy betatron dla 
energii 15 MeV, a następ-
nie zaprojektował kolej-
ne o jeszcze większej mo-
cy. [...] Najpotężniejszy be-
tatron został zainstalowa-
ny i ukryty w laboratoriach 
stworzonych w pokopalnia-
nych korytarzach Ruedigen 
koło Wałbrzycha. Obiekt 
ten miał rozbudowaną in-
frastrukturę, znajdujące się 
niedaleko bogate złoża ura-
nu i innych rud metali oraz 
zakłady uzdatniania ciężkiej 
wody”. 

Jeśli już, to wzbogaca-
nia, ale takich zakładów 
– wbrew temu, co David 
Irving pisał w książce „Kryp-
tonim VIRUSHAUS”, lokali-
zując je na Śląsku – na obec-
nym terytorium Rzeczypo-
spolitej nie było. Wracając 
zaś do betatronu Rolfa Wi-
deroe’a, w Internecie znaj-
dziemy barwne opisy obiek-
tu, który Jasiński nazwał 
Ruedigen koło Wałbrzycha, 
a internauci Rüdigerem. 
Według nich, miał on być 
jednym z trzech podziem-
nych kompleksów obok Für-
stenstein i Riese. 

„Właśnie Rüdiger – czy-
tamy w Internecie – poło-
żony w odległych podziem-
nych wyrobiskach pokopal-
nianych miał stać się pod-
ziemnym laboratorium ją-
drowym. Do obiektu, który 
był samowystarczalny, wy-
posażony we własne agre-
gaty prądotwórcze, ogrze-
wanie olejowe, własne uję-
cie wody, doprowadzono 
pod ziemią kilkanaście ki-
lometrów sieci energetycz-
nej dużej mocy z elektrow-
ni w Wałbrzychu. Obiekt 
również posiadał podziem-

Jedyne podziemia, które w rejonie Waldenburga zbudowali Niemcy 
w końcowym okresie wojny, miały pomieścić Kwaterę Główną Führera 
o kryptonimie Riese, a nie tajne laboratoria naukowców niemieckich. 

FOT. � LESZEK ADAMCZEWSKI 
Jedna z wałbrzyskich kopalń w ostatnim okresie eksploatacji węgla kamiennego. Nic nie wskazuje, by te kopalnie odgrywały jakąś rolę w tajnych pro-
gramach zbrojeniowych Rzeszy. 

informację, że jest to doda-
tek do paliw lotniczych, co 
po odrzuceniu niezrozumia-
łych słów sprowadzało się 
do jednego. W Waldenbur-
gu produkowano syntetycz-
ną benzynę lotniczą!

Meldunki tej mniej wię-
cej treści zaczął pisać agent 
wywiadu Związku Walki 
Zbrojnej – Armii Krajowej, 
którego po latach zidenty-
fikowano jako pochodzą-
cego spod Katowic Ludwi-
ka Ulmanna, współpracują-
cego z wywiadem AK dale-
kiego zasięgu pod krypto-
nimem Stragan – siatką S1 
obejmującą Śląsk. Do na-
pisanych w 1942 roku ra-
portów dołączył on odręcz-
ne szkice i widokówki Wal-
denburga. Na tych ostat-
nich agent zaznaczył takie 
obiekty, jak choćby rafinerię 
benzyny syntetycznej (? – 
przyp. L. A.}, hutę cynku czy 
kopalnię węgla brunatnego, 
których w Wałbrzychu nig-
dy nie było. 

Jego raporty dotarły 
do Londynu, ale wywiady 
alianckie zweryfikowały je 
negatywnie. Roman Owidz-
ki, pod którym to pseudo-
nimem ukrywa się Romu-
ald Owczarek, w artyku-
le „Wpadka wywiadu AK 
w Wałbrzychu”, zamieszczo-
nym w miesięczniku „Od-
krywca” (nr 8 z 2016 roku), 
napisał, że z raportu alianc-
kiego dotyczącego zakła-
dów produkujących benzy-
nę syntetyczną wynika, że 
w 1941 roku w całej Rze-
szy było ich zaledwie sie-
dem, a w roku następnym 
osiem. Wśród nich raport 
nie wymienia Waldenburga 
i najbliższych okolic, gdzie 
– zdaniem Ulmanna – miało 
być aż... trzynaście „zakła-
dów wytwarzających benzy-
nę syntetyczną”. 

Gdyby tak rzeczywi-
ście było, alianci obrócili-
by w gruzy Wałbrzych i po-
bliskie miejscowości leżące 

ną kolej łączącą go z Wał-
brzychem. Poszczególne po-
mieszczenia oddzielały sta-
lowe śluzy, otwierane za po-
mocą specjalnych kodowa-
nych przepustek. Rüdiger 
posiadał bezpośrednią łącz-
ność telewizyjną z wszystki-
mi instytucjami Trzeciej Rze-
szy”... 

Przerwijmy ten fanta-
styczny opis czegoś, czego 
w rejonie Waldenburga nie 
było i być nie miało. Do-
dam tylko, że słowo Rüdi-
ger rzeczywiście pojawia się 
w opracowaniach historycz-
nych dotyczących przed-
sięwzięć związanych z bu-
dowaną tu Kwaterą Głów-
ną Führera pod krytoni-
mem Riese. Według usta-
leń badaczy tej FHQu, Rüdi-
ger miał być kryptonimem 
albo tajnej sieci łączności 
dla podwałbrzyskiej kwate-
ry Hitlera, albo zapasowym 
kryptonimem samej kwate-
ry. W każdym razie żadna 
z wałbrzyskich dzielnic i są-
siadujących z tym miastem 
miejscowości, żadna z ko-
palń, żaden z szybów ko-
palnianych i pól wydobyw-
czych oraz innych zakładów 
przemysłowych Waldenbur-
ga i okolic nie miały nazwy 
w rodzaju Rüdiger, Ruedi-
gen lub podobnej. 

Po drugiej wojnie świa-
towej Rolf Wideroe został 
przez Norwegów areszto-
wany i oskarżony o współ-
pracę z reżimem nazistow-
skim. Po analizie dokumen-
tów niemieckich i wysłucha-
niu świadków okazało się, 
że praca Wideroe’a nad be-
tatronem w Hamburgu nie 
miała nic wspólnego z woj-
skiem i bombą atomową Hi-
tlera, natomiast – co okaza-
ło się po latach – zrewolu-
cjonizowała leczenie raka. 
Nowoczesny sprzęt do ra-
dioterapii był bowiem jego 
wynalazkiem! 
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TAK  MYŚLĘ

Ka ż d y 
chciał-

by być pięk-
n y,  m ł o -
dy i boga-
ty, ale tylko 
nieliczni do-
dają jeszcze 

Wybór Tuska sfałszowany,
a San Escobar prawdziwy

– rozumny. Rozum jakby nie 
jest ostatnio w cenie, a szko-
da, bo niektórym go wyraź-
nie brakuje.

Nie menel zbierający 
w śmietnikach puste puszki 
po piwnie, nie stały lokator 
izby wytrzeźwień, nie pięcio-
latek z przedszkola, ale mini-
ster spraw zagranicznych, pol-
ski minister zresztą, twierdzi 
że ponowny wybór Donalda 
Tuska na przewodniczącego 
Rady Europejskiej z 9 marca 
został sfałszowany i dodaje, 
że są na to liczne ekspertyzy. 
Innymi słowy, nazywając rze-
czy po imieniu – przywódcy 
27 najważniejszych, najpotęż-
niejszych i najbardziej demo-
kratycznych państw Europej-
skich to kanciarze i oszuści, 
którzy przekręcili i Tuska po-
nownie wybrali.

Opary absurdu unoszą się 
coraz wyżej i tym razem za-
pewne Europa już całkowi-
cie zgłupiała i nic z tego nie 
rozumie. W zeszłym tygodniu 
byłem w Strasburgu w Parla-
mencie Europejskim i kole-
dzy dziennikarze z innych kra-

jów pytali mnie, dlaczego Pol-
ska nie popiera swojego, nie 
popiera Tuska. Tłumaczyłem, 
wyjaśniałem, ale nie jestem 
pewien, czy ktokolwiek z tych 
dziennikarzy coś z moich wy-
wodów zrozumiał. Bo – po-
wiedzmy sobie szczerze – zro-
zumieć trudno. A teraz jeszcze 
to – minister zaprzyjaźniony 
(jako chyba jedyny na świecie) 
z San Escobar mówi o sfałszo-
wanym wyborze Tuska. I co 
z tym fantem zrobić? Pomy-
ślałem, pomyślałem i dosze-
dłem do wniosku, że najlepiej 
to nie robić… nic.

Opozycja polityczna w Pol-
sce, choć może o tym jeszcze 
nie wie, jest dzisiaj w sytuacji 
co najmniej komfortowej. Ra-
dzę więc, by się nie odzywała, 
nie kombinowała, nie wymy-
ślała jakiś głosowań nad od-
wołaniem ministrów czy wo-
tum nieufności dla rządu, bo 
ten rząd i cała reszta z tamtej 
strony są zbyt cenni dla dzi-
siejszej opozycji. Oni sami so-
bie tak nagrzebią, że nie trze-
ba będzie palcem ruszyć, że-
by wyborcy ich pogonili. I ty-
le, cała filozofia.

PiS dzięki takim rasowym 
politykom jak Waszczykowski, 
Macierewicz, Kempa, Szydło, 
Duda i wielu, wielu innych 
przewróci się już niebawem 
o swoje własne kulasy. Stra-
cą równowagę, bo przydep-
ną sobie krawat, albo chwyci 
ich lumbago i nie wstaną już 
z kolan. Kiedy? Niebawem, bo 

FELIETON 

ZAMIAST KOMENTARZA

ŹRÓDŁO � INTERNET

GALERIA

RYS. � SZCZEPAN SADURSKI

FOTOREPORTAŻ

Polacy strasznie nie lubią być 
okłamywani i traktowani jak 
niedorozwinięci umysłowo.

A przecież miało być tak 
pięknie. Na przykład… 500 zło-
tych na KAŻDE dziecko. Obie-
cywano i  obiecywano złote 
góry, cuda wianki, a kończy-
ło się na tym, że gadać  moż-
na byle co, bo ciemny lud to 
kupi. Kupił wtedy, ale dzisiaj 
już nie kupi. Bo nie jest wca-
le taki ciemny, bo się wyraź-
nie obudził.

Sprawa z Donaldem Tu-
skiem spowodowała przekro-
czenie jakiejś wyraźnej choć 
niewidzialnej granicy, po prze-
kroczeniu której myślący Pola-
cy powiedzieli „dość”. Premier 
Szydło opowiada, że ponowny 
wybór Tuska odbył się w at-
mosferze smutku przywód-
ców europejskich, którzy na-
wet się z tego nie cieszyli. A ja 
widziałem i słyszałem oklaski, 

gdy po decyzji o przedłużeniu 
Polakowi kadencji szefa Ra-
dy Europejskiej Donald Tusk 
wchodził na salę, widziałem 
jak pierwszoplanowi europej-
scy politycy poklepywali go 
po ramieniu i mu gratulowali. 
Rozdwojenie jaźni? OK, tylko 
czyje? Moje i wszystkich któ-
rzy to widzieli, czy pani pre-
mier?

I tak dalej, i tak dalej. Moż-
na by tak w nieskończoność. 
Ale po co. Zanućmy piosenkę 
„Budki Suflera” – „a po nocy 
przychodzi dzień, a po burzy 
spokój…” I tego Państwu oraz 
sobie życzę. Jak najszybciej.

Mamy więc kolejną oczy-
wistą oczywistość: wybór Do-
nalda Tuska jest sfałszowany, 
a San Escobar jest jak najbar-
dziej prawdziwy. I to mówi 
wszystko o partii zwanej PiC, 
przepraszam… PiS.

TOMASZ MAŃKOWSKI

Palmiarnia 
Poznańska

FOT. �5X� � EWA MAŃKOWSKA

RYS. � SZCZEPAN SADURSKI
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Uroczystość odbyła się 10 
marca w Warszawie, a konkret-
nie w Senacie RP, podczas co-
rocznej konferencji związanej ze 
Światowym Dniem Konsumenta. 
Z tego powodu Marek Radwań-
ski otrzymał również list gratula-
cyjny od Zarządu Powiatu w Po-
znaniu. 

Marek Radwański od ponad 
16 lat pomaga nam – konsumen-
tom w ochronie interesów. Wie-
le czasu w swojej pracy poświę-
ca również szeroko pojętemu po-
radnictwu i edukacji na rzecz po-
prawy standardów obsługi klien-
ta. 

Jak sam przyznaje, z biegiem 
lat zmieniają się problemy, z któ-

rymi zwracają się do niego miesz-
kańcy powiatu. 

– Oczywiście kiedyś inter-
wencje konsumentów dotyczy-
ły głównie... wadliwego obuwia. 
– przyznaje z uśmiechem Ma-
rek Radwański. -  Dziś po pomoc 
przychodzą do mnie osoby, któ-
re borykają się z nie do końca 
uczciwymi sprzedawcami aut al-
bo deweloperami. A w grę nie-
kiedy wchodzą oszczędności ży-
cia… W przypadku, gdy konsu-
ment potrzebuje wiedzy na okre-
ślony temat, może się do mnie 
zwrócić i otrzyma odpowiednie 
informacje prawne. Zawsze też 
informuję szczegółowo o aktual-
nych przepisach i prawach jakie 
mu przysługują – mówi Marek 
Radwański. 

Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów dostępny jest dla wszyst-
kich zainteresowanych w godzi-
nach pracy Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu. 

Od lat powiat poznański sta-
ra się także promować wiedzę 
z zakresu ochrony praw konsu-
menckich wśród uczniów. 13 
marca odbył się Powiatowy etap 
XIII Wielkopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Konsumenckiej. Uczest-

niczyły w niej 33 osoby z powia-
towych placówek: Zespołu Szkół 
im. Jadwigi i Władysława Zamoy-
skich w Rokietnicy (szkoły w Ro-
kietnicy oraz jej poznańskiej filii), 
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Swarzę-
dzu, Zespołu Szkół nr 2 w Swa-
rzędzu, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. gen. Dezydere-
go Chłapowskiego w Bolecho-
wie, Zespołu Szkół w Puszczyko-
wie oraz Zespołu Szkół w Kór-
niku.

Oto laureaci konkursu wiedzy 
konsumenckiej:
• I  miejsce Zofia Jackowiak, 

ZS w Puszczykowie
• II   miejsce Livia Breś, 

ZS w Kórniku
• III  miejsce Wojciech Król, 

ZS w Kórniu
Więcej na ten temat przeczy-

tać można na stronie interneto-
wej www.powiat.poznan.pl

KAROLINA KORCZ

Marek Radwański, 
Powiatowy Rzecznik Konsumenta,  
tel. 61 8418-830, tel. 61 8418-831 
e-mail: 
marek.radwanski@powiat.poznan.pl 

Mieszkańcy są dla nas najważniejsi
W piątek (10 marca) obchodziliśmy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu Dzień Sołtysa
Ponad 100 sołtysów z powiatu poznańskiego 
wzięło udział w piątkowych uroczystościach 
zorganizowanych w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu z okazji ich święta. Jak wszyscy 
zgodnie podkreślali, funkcję tę traktują jako 
swoistą służbę. A swój dom postrzegają przez 
pryzmat każdego mieszkańca wsi. Ich rola już 
dawno przestała sprowadzać się do roli admini-
stratora. Dziś muszą godzić różne interesy spo-
łeczności lokalnych, która stawia im coraz wyżej 
poprzeczkę w ich  codziennej działalności. 

cują  w urzędach, służbie 
zdrowia, prowadzą własne 
firmy, są  policjantami, czy 
strażakami, jak Beata Tom-
czak, która od 14 lat, dzię-
ki swojej determinacji z po-
mocą mieszkańców zmienia 
oblicze miejscowości Świąt-
niki. A na co dzień sprawuje 
funkcję wiceprezesa Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ra-
dzewicach. To właśnie z jej 
inicjatywy zrodził się mię-
dzy innymi pomysł powsta-
nia Internetowego  Centrum 
Edukacyjno-Oświatowego. 

Maria Drozda, sołtyska 
wsi Jasin, pracuje z miesz-
kańcami od 33 lat. I dziś, 
jak sama przyznaje, to co 
w jej pracy jest najważniej-
sze, to dobry kontakt z ludź-
mi. – W naszej pracy ważne 
jest aby słuchać zarówno 
starszych, jak i młodszych 
mieszkańców. I nieustannie 
kierować się  dobrem dru-
giego człowieka – mówi Ma-
ria Drozda, która od wielu, 
wielu lat podczas wyborów 
na sołtysa nie ma żadne-
go kontrkandydata. W tym 
roku ma powody do szcze-
gólnej radości, w końcu do-
czekała się budowy świe-
tlicy wiejskiej, tak bardzo 
potrzebnej jej ukochanym 
mieszkańcom.  

Z wykształcenia dyplo-
mowany geodeta, ma też li-
cencjat z teologii i tytuł ma-
gistra pedagogiki. Z zamiło-
wania regionalistka, pla-
styk, przyrodnik. Dzięki te-

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
nagrodzony w Warszawie
Marek Radwański, Powiatowy Rzecznik Konsumenta, znalazł się wśród 10 
rzeczników z całego kraju, którzy zostali wyróżnieni przez Prezydenta RP. 
Odznaczania – Brązowe Krzyże Zasługi na rzecz ochrony praw konsumen-
tów– zostały przyznane po raz pierwszy. 

Powiat poznański… 
rodzinnie!
Wybierzmy się rowerem, pieszo, a może pociągiem czy… kajakiem 
po najciekawszych zakątkach naszego powiatu

Okazuje się, że nie trzeba planować da-
lekiej podróży, by wypocząć i w peł-

ni zrelaksować się na tle urokliwej przy-
rody i niezwykle ciekawych miejsc. I wła-
śnie jak to zrobić, podpowiada wydany 
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
bezpłatny przewodnik „POWIAT POZNAŃ-
SKI Rodzinnie”, który jest już dostępny dla 
wszystkich zainteresowanych na www.po-
wiat.poznan.pl/Nasze redakcje i publika-
cje/POWIAT POZNAŃSKI Rodzinnie.

- Wielu mieszkańców powiatu nie za-
wsze wie, czy może nie pamięta, że dzię-
ki temu, iż wybrali na miejsce zamieszka-
nia jedną z podpoznańskich gmin, jedno-
cześnie wybrali ciekawy turystyczne rejon 
Wielkopolski – tłumaczy Tomasz Łubiński, 
wicestarosta poznański. – Liczymy na to, że 
przewodnik będzie dla nich doskonałą pod-
powiedzią, jak atrakcyjnie spędzić wolny 
czas. Mamy też nadzieję, że z zapropono-
wanych przez nas tras skorzystają miesz-
kańcy spoza powiatu.

Przewodnik „POWIAT POZNAŃSKI Ro-
dzinnie”  ma bardzo wiele do zaoferowa-
nia zarówno tym, którzy planują spędzić 
wolny czas nieco bardziej intensywnie, 
jak i dla tych, którzy wolą spokojny relaks 
w towarzystwie dzieci czy dziadków. Myślą 
przewodnią przy jego opracowaniu była 
chęć zainspirowania do wycieczek zarów-
no pieszych, rowerowych czy pociągiem, 
a nawet do spływów kajakowych na tere-
nie powiatu poznańskiego. Dzięki temu, że 

przewodnik 
dzieli się na 
dwie części, 
każdy znaj-
dzie w nim 
dla siebie 
trasę tury-
styczną od-
p o w i a d a -
ją jego wy-
maganiom. 
D la  tych , 
którzy wo-
lą spokoj-
ne spacery 
w towarzystwie na przykład dzieci opra-
cowano 16 szlaków opatrzonych literą „s”. 
Kto chce sprawdzić swoją kondycję i bar-
dziej intensywnie spędzić wolny czas – mo-
że poszukać wśród 16 tras oznaczonych li-
terą „i”.  

Materiał jest bogato ilustrowany zdję-
ciami i mapami oraz informacjami o dłu-
gości odcinków i  czasie ich pokonania. 
Przejrzyste opisy poszczególnych wycie-
czek z pewnością sprawią, że nie będzie-
my mieli żadnych trudności z dotarciem 
do celu. 

Przewodnik wydany przez powiat po-
znański jest bezpłatny i dostępny na stro-
nach www.powiat.poznan.pl/Nasze redak-
cje i publikacje/POWIAT POZNAŃSKI Ro-
dzinnie

JOANNA FELIŃSKA

mu, że jak sama przyznaje 
jest osobą empatyczną i ma 
duże zacięcie społecznikow-
skie, od kilku lat z dużą sa-
tysfakcją sprawuje funkcje 
sołtysa Dąbrówki. 

- Pamiętaj, że wszystko 
co uczynisz w życiu zosta-
wi jakiś ślad, dlatego miej 
świadomość tego co robisz, 
to motto mojego życia - mó-
wi Barbara Plewińska, soł-
tys Dąbrówki. - Odkąd pa-
miętam, aktywnie inicjowa-
łam różnego rodzaju pomy-
sły, prace czy imprezy na 
rzecz naszej wsi. Lubię pra-
cę z ludźmi i nie wyobrażam 
sobie ograniczenia kontak-
tów z nimi. Jestem otwarta 
na ich problemy. Niektórzy 
mówią o mnie że mam „ru-
chome biuro”,  bo w marke-
cie, na ulicy, w parku, czy 
w lesie zawsze jestem go-
towa służyć pomocą lub ra-
dą.

Podczas Dnia Sołtysa 
wyróżnionych zostało 10 

przedstawicieli wspólnot 
wiejskich, którzy w sposób 
szczególny przyczynili się do 
rozwoju społeczności lokal-
nych w powiecie poznań-
skim. 

Z rąk Tomasza Łubińskie-
go, wicestarosty poznań-
skiego, nagrodę odebrali: 
* Urszula Gendera-Zielińska, 

sołtys Łopuchówka z gmi-
ny Murowana Goślina, 

* Barbara Plewińska, sołtys 
Dąbrówki w gminie Do-
piewo, 

* Maria Przybylska, sołtys 
wsi Strumiany w gminie 
Kostrzyn, 

* Beata Tomczak, sołtys wsi 
Świątniki w gminie Mosi-
na,

* Czesław Pakuła, sołtys wsi 
Szewce w gminie Buk,

* Maria Drozda, sołtys wsi 
Jasin w gminie Swarzędz 

* Krzysztof Nowak, sołtys 
wsi Puszczykowo-Zaborze 
z gminy Swarzędz, 

* Jacek Schmidt sołtys wsi 
Koninko, w gminie Kórnik

* Marek Templewicz, soł-
tys wsi Szczytniki z gmi-
ny Kórnik, 

Szczególne wyróżnienie 
za zajęcie I miejsca w kon-
kursie skierowanym do so-
łectw województwa wielko-
polskiego „Sołectwo przyja-
zne naturze”, otrzymał Zbi-
gniew Tomaszewski, sołtys 
wsi Czmoniec, Prezes Za-
rządu Powiatu Poznańskie-
go Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopol-
skiego oraz Radny Powiatu 
w Poznaniu. 

Po części oficjalnej od-
była się część artystyczna, 
przygotowana przez dziecię-
cy zespół muzyczny „Sąsiad-
ki”, którego założycielami są 
nagrodzeni Marek Temple-
wicz i Jacek Schmidt. 

KATARZYNA 
WOZIŃSKA�GRACZ

FOT. �3X� � JAKUB KOZŁOWSKI
- Dziś jesteście liderami lo-

kalnych społeczności. Macie 
największą wiedzę o miesz-
kańcach. Jak nikt inny zna-
cie ich problemy, dzielicie się 
z nimi radościami, wspólnie 
staracie się wychodzić z naj-
różniejszymi inicjatywami. 
Wywieracie wpływ na ja-
kość życia w waszych so-
łectwach. Jesteście również 
doskonałym przykładem te-
go, jak wiele można osią-
gnąć, mając energię, wie-

dzę, interesujące pomysły 
oraz wsparcie lokalnej spo-
łeczności. Przede wszystkim 
jednak tworzycie dobry kli-
mat dla swych miejscowo-
ści, co dziś jest niezwykle 
ważne i potrzebne – mówił 
podczas uroczystości To-
masz Łubiński, wicestarosta 
powiatu poznańskiego. 

O b e c n i e  o  i n te re sy 
mieszkańców w naszym po-
wiecie dba 96 sołtysek i 146 
sołtysów. Na co dzień pra-
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

W LEGO Worlds gracze two-
rzą wszystko, co tylko dusza 
zapragnie z klocków LEGO, 
określając tok własnych przy-
gód w całości złożonych z ko-
lorowego plastiku w kształ-
towalnych, otwartych świa-
tach.

Cenega, oficjalny partner 
Warner Bros. Interactive En-
tertainment w Polsce, Cze-
chach, na Słowacji oraz Wę-
grzech z przyjemnością pre-
zentuje LEGO Worlds, ga-
laktyki fantazyjnych światów 
złożonych z cyfrowych kloc-
ków LEGO, w których gracze 
dostają możliwość zwiedza-
nia, odkrywania i wspólnej 
kreatywnej pracy. Gra jest 
już dostępna na systemie 
rozrywki PlayStation4, Xbox 
One (109 zł) i komputery PC 
(69 zł). W LEGO Worlds gra-
cze wyruszają na kreatyw-
ną przygodę, by zasłużyć so-
bie na tytuł Architekta. Bę-
dą szukać skarbów, ukrytych 
w zarówno zabawnym, jak 
i fantastycznym wachlarzu 
wirtualnych miejsc. Ożywają 
one dla nich dzięki nieprze-
liczonemu mrowiu pojazdów 
i stworzeń - od piernikowych 
ludków na słoniach przez pre-
historyczne damy, które stra-
szą niedźwiedzie polarne, po 
bagienne policyjne helikop-
tery, balony z gorącym po-
wietrzem i arktyczne skutery 
śnieżne. Gracze mogą dążyć 
ku architektonicznej chwa-
le, pomagając po drodze in-
nym postaciom LEGO znajdu-
jąc miecz dla egipskiej królo-
wej, broniąc rybaka przez in-
wazją olbrzymich trolli, czy 
też budując cyklopowi dom. 
Biomy i dzieła wzrastają na 
wszelkie sposoby, jakie tyl-
ko wymarzy sobie gracz: czy 

to klocek po klocku, czy mo-
że poprzez stawianie przy-
gotowanych już olbrzymich 
struktur LEGO lub też kształ-
towanie i zdobienie samego 
krajobrazu za pomocą, stwo-
rzonych w tym celu narzę-
dzi. Z kolei tryb sieciowy LE-
GO Worlds pozwala tworzyć 
pomosty między światami 
twórców, co umożliwia wza-
jemne i wspólne zwiedzanie 
swoich włości i branie udzia-
łu w konkurencjach bądź ko-
operacjach tworzonych rów-
nież przez graczy. 

Epicka przygoda się rozpoczę-
ła. Torment: Tides of Nume-
nera, pierwszy tytuł global-
nego wydawnictwa Techlan-
du, dostępny jest na całym 
świecie od 28 lutego – na PC, 
PlayStation 4 oraz Xbox One. 
W Polsce sugerowana cena 
to 159,90 zł w wersji na PC 
oraz 199,90 zł na konsole. 
To science-fantasy RPG będą-
ce dziełem twórców jednego 
z klasyków wszech czasów – 
Planescape: Torment. Świat 
Numenery został wykreowa-
ny przez legendę papiero-
wych RPGów – Montego Co-
oka. Gra powstała w studiu 
inXile Entertainment, założo-
nym przez legendę branży – 
Briana Fargo. Wraz z nim pra-
cowali inni twórcy Planesca-
pe: Torment czy też serii Fal-
lout tacy jak Colin McComb 
czy Mark Morgan.

Gra, podobnie jak pier-
wowzór, zgłębia trudne te-
maty jakim są porzucenie, 
przemijanie i spuścizna jed-
nostki. Kierowany przez gra-
cza bohater lub bohaterka 
stara się znaleźć odpowiedź 
na pytanie: ile jest warte jed-
no życie, a akcja Torment: 

Tides of Numenera rozgry-
wa się na Ziemi za miliard 
lat. Odkryj świat zbudowany 
na zgliszczach hiper-zaawan-
sowanych cywilizacji – zdol-
nych tworzyć wyrwy w czaso-
przestrzeni, kształtować całe 
kontynenty i przedłużyć ży-
wot Słońca – i zdobądź po-
zostawione przez nie arte-
fakty. ŚMIERĆ NIE JEST KOŃ-
CEM: Po śmierci twój umysł 
odradza się w mentalnym 
labiryncie. Przemierzaj jego 
kolejne odnogi, odkrywając 
dawno zapomniane prawdy. 
GRA WYBORÓW I KONSE-
KWENCJI: Podejmij setki klu-
czowych decyzji i pozostaw 
po sobie dziedzictwo, które 
odmieni życie niezliczonych 
tłumów. Określ swoją moral-
ność wznosząc się ponad do-
bro i zło. Napisz własną hi-
storię, której nie powtórzy 
żaden gracz. ŚWIEŻE PODEJ-
ŚCIE DO WALKI: Planuj swoje 
działania w starciach łączą-
cych walki z zagadkami, inte-
rakcjami z innymi postacia-
mi, skradaniem i innymi moż-
liwościami. 

Torment: Tides of Nume-
nera spotkał się z entuzja-
stycznym przyjęciem wśród 
graczy i dziennikarzy. Zbiera 
wysokie noty od recenzen-
tów. Chwalą intrygujący, ory-
ginalny świat, ciekawe zada-
nia główne i poboczne, moż-
liwość dokonywania niezli-
czonej ilości wpływających 
na historię decyzji, wierność 
grom ze złotej ery gatunku 
RPG oraz polską lokalizację, 
w której usłyszmy m.in. Pio-
tra Fronczewskiego i Alek-
sandrę Szwed. Gracze na du-
chowego następcę Planesca-
pe: Torment czekali 18 lat. Ich 
cierpliwość została nagrodzo-
na, bo Torment: Tides of Nu-
menera spełnił wszystkie po-
kładane w nim nadzieje. 

Torment: Tides of Nu-
menera dostępny jest na 
PC, PlayStation 4 oraz Xbox 
One. Sugerowana cena gry 
to 159,90 zł (PC) oraz 199,90 
zł (konsole). Każdą edycję 
wzbogacono dodatkami: wy-
drukowaną mapą świata, 
ścieżką dźwiękową na osob-
nej płycie, cyfrowym Porad-
nikiem Podróżnika oraz zbro-
ją dla postaci.

Chata Paul Young Wydawnic-
two Nowa Proza

Podczas rodzinnych waka-
cji zostaje porwana Missy, naj-
młodsza córka Mackenziego Al-
lena Phillipsa. Na pustkowiach 
Oregonu, w opuszczonej cha-
cie, znaleziono ślady wskazu-
jące na to, że ktoś ją brutalnie 
zamordował. Po czterech la-
tach pogrążony w ogromnym 
smutku ojciec dostaje tajem-
niczy list. Wnioskuje, że napisał 
do niego sam... Bóg. W treści 
listu było zaproszenie do cha-
ty, gdzie popełniono okropną 
zbrodnię na Missy. Wbrew roz-
sądkowi Mack postanawia po-
jechać do chaty i zmierzyć się 
ze swoimi największymi kosz-
marami. Jednakże to, co tam 
znajduje, na zawsze odmie-
nia jego życie. Spędza w cha-
cie weekend, uczestnicząc 
w czymś w rodzaju sesji tera-
peutycznej z Bogiem, nazywa-
jącym siebie Tatuśkiem, Jezu-
sem, który pokazuje się pod 
postacią żydowskiego robotni-
ka, i Sarayu, Azjatką uosabiają-
cą Ducha Świętego. 

Co? Jak? Napisać John Ho-
ward Cromwell, ilustrator Ade-
lina Sandecka, grupa wiekowa 
16+, cena 39,99 zł, Wydawnic-
two Egmont. 

Pisanie odręczne wraca do 
łask! Co? Jak? Napisać to ideal-
na propozycja dla tych, którzy 
chcą dopiero rozpocząć przy-
godę ze starannym pisaniem. 
J.H. Cromwell – autor tej wy-
danej po raz pierwszy w 1857 
roku książki – opracował me-
todę, która pozwala w kilku 
nieskomplikowanych krokach 
nakreślić piękne litery w róż-
nych stylach. Wystarczy kartka 
w kratkę i coś do pisania!

Co? Jak? Napisać. Zeszyt John 
Howard Cromwell, ilustrator 
John Howard Cromwell, gru-
pa wiekowa 16+, cena 9,99 zł, 
Wydawnictwo Egmont. 

Uzupełniający książkę ze-
szyt dla tych, którzy wierzą, że 
ćwiczenie czyni mistrza. Doro-
śli najpierw kolorowali, później 
rysowali, łączyli kropki i szuka-
li dróg w skomplikowanych la-
biryntach, a wszystko po to, by 
się zrelaksować i skupić uwa-

gę na jednej konkretnej czyn-
ności. Teraz przyszła kolej na 
kaligrafię i piękne pismo tech-
niczne. 

KOCHA, LUBI, SZPIEGUJE Jo-
anna Szarańska, cena 34,90 zł, 
Wydawnictwo Czwarta Stro-
na.

To miał być kolejny spo-
kojny weekend w życiu Kaliny. 
Podrzucone na progu dziec-
ko uruchamia lawinę zdarzeń, 
które wiodą wprost do dworku 
w Kamionkach. Kiedy na miej-
scu dochodzi do tajemnicze-
go morderstwa, Kalina staje 
się jedną z głównych podejrza-
nych. Dziewczyna nie zamie-
rza pozostawić śledztwa w rę-
kach policji, wszak chodzi o jej 
dobre imię! Na miejscu zjawia 
się również niezawodny Ma-
rek, ale splot okoliczności spra-
wia, że on i Kalina stają po róż-
nych stronach. A do tego pod 
nogami ciągle kręci się pewien 
mocno ubłocony osobnik na 
czterech łapach. Komedia kry-
minalna, od której nie można 
się oderwać. 

Przez pół świata. Mama z sy-
nem w podróży, Hanna Bauta, 
cena 39,99 zł Wydawnictwo 
Poznańskie

Hanna Bauta wraz ze swo-
im synkiem Bernardem uda-
ła się w czteromiesięczną wy-
prawę po egzotycznych kra-
jach Afryki i Azji. Owocem ich 
wędrówki jest książka - fascy-
nujący opis podróży, która na 
pierwszy rzut oka wydaje się 
niemożliwa do zrealizowania. 
Oprócz historii niezwykłych 
miejsc i opowieści o ludziach, 
których napotykali na swo-
jej drodze, znajdziemy w niej 
także praktyczne porady doty-
czące podróżowania z małym 
dzieckiem. 

Jak za pomocą kokosa 
wyczarować mężczyznę ide-
alnego? Dlaczego w Chinach 
nie wolno wskazywać nikogo 
pałeczkami? Co zrobić, kie-
dy w zatłoczonym autobusie 
dziecko woła, że chce siku? Jak 
skończy się spotkanie z prze-
rażającą morderczynią motyli, 
i co takiego Czarna Wołga robi 
w malezyjskim Ipoh?

Girl Online solo Zoe Sug, ce-
na 39,99 zł, Wydawnictwo In-
signis. 

Trecia część bestselerowej 
powieści. Na początku nowego 
roku szkolnego Penny jest go-
towa stawić światu czoła w po-
jedynkę. Noah skrócił swoje 
światowe tournée, zapadł się 
pod ziemię i nikt nie ma poję-
cia, co się z nim dzieje. Megan 
zaprasza Penny do swojej aka-
demii artystycznej, więc nada-
rza się okazja do zawarcia no-
wych przyjaźni. Dobrym spo-
sobem na tęsknotę jest poma-
ganie wszystkim wokół. Elliot 
potrzebuje swojej najlepszej 
przyjaciółki bardziej niż kiedy-
kolwiek, a nowo poznana Po-
sey zmaga się z tremą i szuka 
pomocnej dłoni. Callum, cza-
rujący Szkot z akademii Me-
gan, próbuje rozproszyć smut-
ki Penny. Ale czy uda się jej za-
pomnieć o Noah, skoro wciąż 
prześladują ją wspomnienia? 

Metoda czarnej skrzynki Mat-
thew Syed, cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis. 

Kiedyś mistrz tenisa stoło-
wego, dziś nagradzany publi-
cysta – Matthew Syed – napi-
sał książkę, która odbiła się gło-
śnym echem na świecie i długi 
czas nie opuszczała list best-
sellerów. Książkę czyta się jak 
najlepszą powieść sensacyjną. 
W lotnictwie, które jest przy-
kładem systemu otwartego, 
błędów się nie ukrywa, nie za-
miata pod dywan, popełnia-
jący błędy nie są piętnowani. 
Nikt nie obawia się raporto-
wania o sytuacjach, w których 
– z jego winy bądź nie – doszło 
do zagrożenia bezpieczeństwa. 
Rejestratory lotu – tzw. czarne 
skrzynki– po każdej katastro-
fie są badane, a wnioski udo-
stępniane i rozsyłane. Proce-
dury, poprawione bądź stwo-
rzone w ich wyniku, są natych-
miast wcielane w życie. Lot-
nictwo uczy się na własnych 
błędach, dzięki temu nastąpiła 
tam  tak gwałtowna poprawa 
bezpieczeństwa. Zupełnie in-
naczej jest w służbie zdrowia, 
która jest przykładem syste-
mu zamkniętego. Lekarze nie-
chętnie przyznają się do błę-
dów, a wręcz wypierają je ze 
świadomości –podważałyby 
ich autorytet i zaufanie. Brak 
raportowania porażek wynika 
też z obaw przed konsekwen-
cjami prawnymi. To dlatego za-

Dokończenie na stronie 10
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Wspaniały, 
życzliwy personel, 
smaczne, pyszne 

wyżywienie 
– mówią 

kuracjusze

Dokończenie ze strony 3

ANDRZEJ GRZYB (wypowiedź nagrana w kuluarach Par-
lamentu Europejskiego w Strasburgu)

- To powinno być normą, że jak przedstawiciel kraju 
z którego ja jestem posłem zostaje przewodniczącym jakiej-
kolwiek instytucji unijnej to my wszyscy powinniśmy być 
zadowoleni. Ja jestem zadowolony z reelekcji Donalda Tu-
ska, bo gdyby ktoś inny był przewodniczącym Rady Euro-
pejskiej, to na pewno nie pochodziłby z Europy środkowej, 
nie byłby to przedstawiciel nowych państw członkowskich, 
tylko raczej tak zwanej starej Unii. Pojawiło się kilka na-
zwisk ewentualnych kandydatów na to stanowisko. W Pol-

sce najczęściej mówiono o prezydencie Ollandzie, ale wymieniano także pre-
miera Irlandii, Holandii, Danii… Musimy podkreślać, że Donald Tusk nie jest 
jedynie przewodniczącym Rady Europejskiej pochodzącym z Polski, ale jest 
to de facto reprezentant tych nowych krajów w Unii. Gdy zapytamy przed-
stawiciela Czech czy Węgier dlaczego ostatecznie zdecydowali się poprzeć 
tę kandydaturę, pomimo przekonywania do innej koncepcji przez panią pre-
mier polskiego rządu, to usłyszymy „nikt inny nie rozumie tak dobrze po-
trzeb i wyzwań stojących przed krajami Europy środkowej”.

JANUSZ LEWANDOWSKI (wypowiedź w trakcie dysku-
sji plenarnej)

- Nie zdziwię nikogo, gdy powiem, że ostatni szczyt Unii 
Europejskiej 9 i 10 marca zostanie zapamiętany, z całym 
szacunkiem dla wszystkich konkluzji, przede wszystkim 
dlatego, ze przedłużono mandat Donalda Tuska jako szefa 
Rady Europejskiej. Rozstrzygnięcie to w wielu krajach po-
witano z wielką ulgą. Nie tylko dlatego, że Polak i że na-
stąpiło to w szczególnych, bardzo szczególnych okoliczno-
ściach, ale dlatego że wygrała stabilizacja, ciągłość, możli-
wość wykorzystania już zebranych doświadczeń  w dalszym 

kierowaniu Radą Europejską. Z przyjemnością komunikuję, że gdy wylądo-
wałem w Polsce po szczycie w Brukseli zobaczyłem naprawdę szczęśliwych 
Polaków. To znaczy że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej ma popar-
cie nie tylko 27 krajów, ale znakomitej większości Polaków. Polska pozosta-
je normalnym krajem… 

Manfred Weber (EPL, 
Niemcy) szef frakcji chade-
ków w Parlamencie Europej-
skim powiedział: 

- Musimy sprawić, żeby 
ludzie w Europie nie uważa-
li Strasburga i Brukseli za siły 
zewnętrzne, które narzucają 
im różne rzeczy, podczas gdy 
krajowi politycy przypisują 
wspólne sukcesy swoim pań-
stwom narodowym. Muszą 
zaakceptować odpowiedzial-
ność. Wyjaśnić po powrocie 
do domu, co i dlaczego gło-
sowali na szczeblu UE”. 

Odnośnie Turcji, powie-
dział, że jej członkostwo w UE 
„nie jest możliwe do prze-
widzenia w najbliższej przy-
szłości”. 

Manfred Weber dodał, że 
nie chce komentować prze-
biegu pierwszej godziny po-
siedzenia szczytu UE w ubie-
głym tygodniu, w której pod-
jęto decyzję o reelekcji Tu-
ska. 

- Bo znowu może w nie-
których polskich mediach 
ktoś napisze, że to Niemiec 
tak mówi. Nie będzie zatem 
żadnego prezentu dla propa-
gandy w Polsce - skwitował 
szef frakcji chadeków.

„Europa wielu prędkości 
to teraz modne sformułowa-
nie, ale Europa wielu pręd-
kości to po prostu metoda, 
nie strategia”, powiedział li-
der S&D Gianni Pittella (Wło-
chy). 

- Obecnie problem Eu-
ropy nie jest prędkość, tyl-

ko kierunek. Potrzebujemy 
nowego kierunku dla Euro-
py, która powinna zmierzać 
w stronę silnego filaru spo-
łecznego i potężnej europej-
skiej strategii inwestycyjnej, 
finansowanej miedzy inny-
mi przez zdecydowane zwal-
czanie oszustw podatkowych 
i uchylania się od płacenia 
podatków. Im bardziej UE 
jest zagrożona, tym bardziej 
w nią wierzę - podsumował.

Guy Verhofstadt (ALDE, 
Belgia) zarzucił prezydento-
wi Turcji Erdoganowi cynizm, 
gdy powołuje się na „wol-
ność słowa”, a jednocześnie 
w Turcji więzieni są dzienni-
karze.

- Zastopujmy teraz nego-

cjacje w sprawie przystąpie-
nia Turcji do Unii, to jedyne, 
co możemy teraz zrobić - po-
wiedział. 

Opowiedział się też za 
rozpoczęciem procesu „od-
rodzenia” Unii przy okazji ob-
chodów w Rzymie 60. roczni-
cy podpisania Traktatu Rzym-
skiego.

Przewodnicząca GUE / 
NGL Gabriele Zimmer (Niem-
cy) miała wątpliwości, czy 
„deklaracja rzymska”, na-
prawdę mogłaby zapewnić 
Unii nowe otwarcie. „Potrze-
ba nam wyraźnego sygna-
łu o silnej i socjalnej Euro-
pie. Mam nadzieję, że wszy-
scy możemy szybko dojść do 
porozumienia w sprawie fila-

Zawsze możemy liczyć na rodaków

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

ru socjalnego Unii” - powie-
działa.

Philippe Lamberts (Zielo-
ni/EFA, Belgia) powiedział, że 
60. rocznica obchodów bę-
dzie okazją do „zmiany azy-
mutu”. (...) „Potrzebujemy 
Europy by wykorzystać glo-
balizację na rzecz postępu 
w kierunku społecznej spój-
ności i wzmocnienia demo-
kracji” – powiedział. Wyraził 
też żartując pogląd, że Tusk 
zawdzięcza swój ponowny 
wybór na przewodniczącego 
Rady Europejskiej… Jarosła-
wowi Kaczyńskiemu.

- Jest pan szczęśliwym 
człowiekiem. – powiedział. - 

Faktycznie Jarosław Kaczyń-
ski, pana wróg, chciał pana 
głowy do tego stopnia, że 
udało mu się doprowadzić 
do jedności przywódców 27 
państw, z których żaden nie 
chciał zrobić mu (prezeso-
wi PiS - przyp. TM.) takiego 
prezentu.

Matteo Salvini (ENF, Wło-
chy) wezwał do zakończenia 
wszystkich unijnych płatności 
na rzecz Turcji i negocjacji ak-
cesyjnych: „nigdy nie powin-
ny były się zacząć”. Oskarżył 
przywódców UE o „niszcze-
nie europejskiego marzenia”.

Na koniec ponownie wy-
stąpił Donald Tusk podsumo-

wując debatę. Podziękował za 
gratulacje z powodu swego 
ponownego wyboru na szefa 
Rady, a odnosząc się do słów 
posła Lamberta  o Jarosławie 
Kaczyńskim powiedział: 

- Pan Lambert żartobli-
wie sugeruje, że zawdzię-
czam moją reelekcję głów-
nie temu, iż pan Kaczyński 
był przeciw, że jego ataki po-
mogły mi. Mogę tylko powie-
dzieć, iż jest czymś oczywi-
stym i naturalnym, że w sy-
tuacjach krytycznych zawsze 
możemy liczyć na naszych ro-
daków.

MONIKA I TOMASZ 
MAŃKOWSCY
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NOWOŚCI WYDAWNICZEBLISKO POZNANIA

SWARZEDZ, KLESZCZEWO
16 mln na drogę Kleszczewo-Swarzędz

Ponad 16 milionów złotych otrzymał Powiat Poznański na 
przebudowę drogi z Kleszczewa do Swarzędza.  W ciągu dwóch 
lat  7-kilometrowy odcinek zyska nie tylko nową i poszerzoną 
nawierzchnię, ale chodniki, ścieżki rowerowe, nowe przystan-
ki, ronda i zmodernizowane skrzyżowania.  Warto podkreślić, 
że jest to jedno z kluczowych połączeń gmin Kleszczewo i Swa-
rzędz, a także istotny element powiązań drogowych z Pozna-
niem. Ma to szczególne znaczenie w kontekście obserwowane-
go od kilku lat wzrostu liczby mieszkańców w tych gminach i w 
konsekwencji narastającego ruchu w kierunku Poznania.

To również największa unijna dotacja jaką Powiat Poznański 
otrzymał na inwestycje drogowe. 

KOSTRZYN
Modernizacja energetyczna budynków

W Urzędzie Miejskim podpisano umowę na zadania: „Kom-
pleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej w gminie Kostrzyn”. 

Modernizację energetyczną Biblioteki Publicznej, Zespołu 
Szkół w Iwnie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wykona 
firma CONSTRUCTO. Natomiast modernizację Urzędu Miejskie-
go wykona firma NOVA TERM. 

Podpisania umów na wszystkie zadania dokonał burmistrz 
Szymon Matysek oraz Waldemar Osiński z firmy Constructo 
i Andrzej Cieślik z firmy Nova Term. Podczas spotkania obecny 
był także wiceburmistrz Waldemar Biskupski oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego.

LUBOŃ 
Czas na piosenkę

24 marca rozpoczął się  nabór uczestników do Festiwalu 
Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2017, któ-
rego tematem przewodnim są piosenki autorstwa Bogdana 
Olewicza.

W tym roku zgłoszenia przyjmowane są  drogą elektronicz-
ną poprzez wypełnienie formularza na stronie www.festiwal.lu-
bon.pl Przed zgłoszeniem do konkursu trzeba zarezerwować na 
tej stronie www dwa utwory, które uczestnik chciałby zaprezen-
tować w konkursie. Na liście znajduje się 80 piosenek napisa-
nych przez Olewicza m. in. z repertuaru Perfectu, Budki Suflera, 
Andrzeja i Elizy, Anny Jantar, Lady Pank, Korby, Wojciecha Gąs-
sowskiego i innych. 

Uczestnicy mogą również wybrać utwory nie znajdujące się 
na liście. Odkrycie mniej znanych utworów napisanych przez te-
gorocznego bohatera Festiwalu, jak również opracowanie no-
watorskich aranżacji – odmiennych od oryginału i interpretacja 
utworów na własny sposób, będą dodatkowymi atutami w oce-
nie Rady Artystycznej i Jury.

Rejestracja trwa do 15 maja, a po jej zakończeniu i przesłu-
chaniu wszystkich nadesłanych nagrań demo Rada Artystycz-
na wyłoni osoby zakwalifikowane do finału konkursu. Finaliści 
otrzymają do 31 maja 2017 roku zaproszenie do udziału w Festi-
walu drogą mailową. Lista osób, które usłyszymy podczas kon-
certu konkursowego w październiku, zostanie również ogłoszo-
na na stronie internetowej Festiwalu i na facebooku.

Finał Festiwalu odbędzie się 6-7 października 2017 roku 
w hali LOSIR w Luboniu. W Jury zasiądą twórcy polskiej piosen-
ki oraz przedstawiciele radia i telewizji, a przewodniczyć mu bę-
dzie Mieczysław Jurecki – polski multiinstrumentalista, kompo-
zytor i aranżer.

Jak na każdym festiwalu nie może zabraknąć gwiazd i tym 
razem. Luboń w 2017 roku gościć będzie Krystynę Prońko, An-
drzeja Rybińskiego i Martynę Jakubowicz.

miast doszukiwać się przyczyn 
nieudanych operacji, personel 
medyczny często zbywa po-
rażki wymówkami o komplika-
cjach: „czasami po prostu takie 
rzeczy się zdarzają”. Ukrywanie 
błędów bezpowrotnie niweczy 
możliwość usprawnianiu pro-
cedur i poprawy bezpieczeń-
stwa. Tymczasem tam, gdzie le-
karze zdecydowali się stosować 
zapożyczoną z lotnictwa meto-
dę czarnej skrzynki, spadła licz-
ba przypadków śmiertelnych. 
Jest coś, czego od branży lot-
niczej powinniśmy nauczyć się 
wszyscy. Sprawiłoby, że służba 
zdrowia, polityka, ekonomia, 
wymiar sprawiedliwości i wiele 
innych dziedzin naszego życia 
zaczęłoby działać lepiej, efek-
tywniej, bezpieczniej. 

Tym czymś jest nauka na 
błędach. 

 

Ale historia… Jadwiga kontra 
Jagiełło Grażyna Bąkiewicz , 
ilustrator Artur Nowicki, prze-
dział wieku 10-14, cena 26.90 
zł, Nasza Księgarnia.

Grupa nastolatków prze-
nosi się do czasów, kiedy Pol-
ską rządziło jednocześnie 
dwóch królów. Mają spraw-
dzić, kto – królowa Jadwiga 
czy Władysław Jagiełło – zro-
bił więcej dla Polski. Dziwne? 
Wcale nie! W niedalekiej przy-
szłości nauka historii wygląda 
zupełnie inaczej… Szczególnie 
gdy nauczycielem jest pan Ce-

bula. Bogato ilustrowana se-
ria „Ale historia…” z humorem 
przekazuje fakty historyczne 
i ciekawostki. Z trzeciej części 
dowiecie się między innymi, 
dlaczego słodycze były kiedyś 
strasznie drogie, jak zbudować 
most w kilka godzin, co moż-
na kupić za królewskie kora-
le i dlaczego Jagiełło jadał za-
wsze z tego samego drewnia-
nego talerza.

Biały Mustang Sat-Okh, ilu-
strator Wiesław Majchrzak, 
przedział wieku 6-14,  cena 
15.90 zł, Nasza Księgarnia.

Zbiór 12 klasycznych ba-
śni i legend indiańskich z Ame-
ryki Północnej. Przedstawiają 
one  świat Indian, ich życie, 
wierzenia oraz obyczaje. Cie-
kawe opowiadania i bohate-
rowie, które dają dużą wie-
dzę o świecie Indian i wciągają 
w ich przygody. Książka zaleca-
na jako lektura dla szkoły pod-
stawowej.

Odnajdę Cię Anna Karpińska, 

seria Księgarnia pod Flisakiem, 
cena 36 zł, Prószynski i S-ka. 

Dwie kobiety, jedna de-
cyzja i historia, która poruszy 
serce czytelniczek. Dagma-
ra po śmierci matki otrzymuje 
w spadku nie tylko prowadzoną 
przez nią przez wiele lat Księgar-
nię pod Flisakiem, ale również 
list, z którego dowiaduje się, że 
została adoptowana. Po rozwo-
dzie postanawia  przeprowadzić 
się z dziećmi do rodzinnego To-
runia i przejąć księgarnię. Tylko 
jak zrealizować marzenia w no-
wym życiu, gdy dopada nas sta-
re? Znana pisarka Bożena Zawi-
stowska mimo wieloletnich sta-
rań nigdy nie została biologicz-
ną matką, wraz z mężem podję-
ła więc decyzję o adopcji dwóch 
sióstr. Po latach dowiaduje się, 
że jest chora…

Sala balowa  Anna Ho-
pe, tłumaczenie Małgorza-
ta Szubert, cena 36,90 zł, 
Świat Książki.

Rok 1911. W zakładzie dla 
psychicznie chorych na skra-
ju wrzosowisk w Yorkshire, 
gdzie pensjonariusze trzyma-
ni są za wysokimi murami i za-
kratowanymi oknami, znajdu-
je się ogromna, piękna sala 
balowa. W jednym radosnym 
dniu tygodnia mężczyźni i ko-
biety spotykają się w tej sa-
li na tańcach. Gdy spotkali się 
tam John i Ella, taniec zmie-

nił na zawsze życie ich oboj-
ga. Opowieść o miłości obse-
sji, o szaleństwie i zdrowiu psy-
chicznym, a także o tym, kto 
decydował co jest zdrowiem, 
a co chorobą.

Spięcie Sandra Brown, kry-
minał, cena 29.90 zł, Świat 
Książki.

Powieść pełna akcji, któ-
ra trzyma w napięciu od 
pierwszej do ostatniej strony. 
Crawford Hunt, strażnik Tek-
sasu, po śmierci żony załamał 
się, a opiekę nad jego córką 
Georgią przejęli dziadkowie. 
Crawford jednak się pozbie-
rał, wypełnił wszystkie narzu-
cone przez sąd wymagania. 
Podczas rozprawy o przywró-
cenie opieki nad córką, do sa-
li sądowej wpada zamasko-
wany napastnik. Strażnik Tek-
sasu reaguje instynktownie 
i osłania sędzię Holly Spen-
cer przed strzałem. Jednak 
jego bohaterski czyn szyb-
ko zaczyna być przedstawia-
ny jako brawura i lekkomyśl-
ność. Crawford stawia sobie 
za cel schwytanie sprawcy. 
Jednak ścigając napastnika 
może zaprzepaścić szanse na 
odzyskanie córki i zniszczyć 
karierę Holly Spencer, która 
potrzebuje ochrony nie tyl-
ko przed zabójcą, lecz także 
przed zakazanym uczuciem, 
które zaczyna ich łączyć.
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Diagnostyka alergologiczna 
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Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
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tel. 61 817-41-10

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

Metropolia 
– to dobry pomysł?
Projekt PiS-u powołania metropolii warszawskiej jest trudny do obrony. Może 
jednak zapoczątkować debatę o tym, jak dobrze zorganizować współpracę 
między stolicami województw i otaczającymi je miejscowościami.  O po-
trzebie takiego rozwiązania, a także o wadach projektu PiS i zaniechaniach 
poprzedników oraz o doświadczeniach europejskich w zarządzaniu metropo-
liami pisze dr hab. Marta Lackowska w ekspertyzie dla Fundacji Batorego.

MAREK KOWALSKI

Zdaniem autorki eksperty-
zy: „Opór przeciwko pro-

jektowi wynika z jego duże-
go niedopracowania i braku 
dyskusji, a nie ze sprzeciwu 
wobec regulacji metropolital-
nych w ogóle. Przeciwnie, sa-
morządowcy z różnych me-
tropolii upominali się o nie, 
najdobitniej pokazując, że 
współpraca metropolitalna 
w ramach istniejących form 
prawnych nie wystarcza.”

DOŚWIADCZENIA 
EUROPEJSKIE

W Europie funkcjonu-
je kilka modeli zarządzania 
metropolitalnego. Rozwiąza-
nia niemieckie uważane są za 
wzorcowe, a Hanower i Stut-
tgart to dodatkowo przykła-
dy jednostek metropolital-
nych z władzami wybierany-
mi bezpośrednio według or-
dynacji proporcjonalnej.

Francja postawiła na sty-
mulowanie dobrowolnej 
współpracy gmin – z wyko-
rzystaniem takich zachęt jak 
finansowanie dostępne tyl-
ko dla związków metropoli-
talnych. 

Niedawno przez kilka kra-
jów europejskich przetoczyła 
się fala reform metropolital-
nych. Nową ustawę przyję-
to w Holandii, Katalonii i we 
Włoszech. 

- Tam gdzie udało się 
wprowadzić reformę metro-
politalną była ona poprze-
dzona dekadami testowania 
coraz to nowych rozwiązań. 
Czas ten dał lokalnym part-
nerom szansę na przyzwycza-
jenie się do samej idei współ-
pracy, wypracowanie różnych 
form współdziałania i zorien-
towanie się, jakiego wsparcia 
prawnego potrzebują – wy-
jaśnia dr hab. Marta Lackow-
ska z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 

DOŚWIADCZENIA 
POLSKIE

Do 2014 roku samorządy 
mogły współpracować w for-
mie związków, spółek, sto-
warzyszeń czy porozumień 

przewidzianych w ustawie 
o samorządzie gminnym. 

- Duża zmiana dokona-
ła się w roku 2014, kiedy to 
na szeroką skalę Polska sko-
rzystała z instrumentu finan-
sowego zaproponowane-
go przez Komisję Europejską 
– Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych. Dla stolic 
wojewódzkich i ich otoczenia 
wprowadzono obowiązek za-
rządzania częścią funduszy 
polityki spójności nowej per-
spektywy finansowej na lata 
2014–2020 właśnie poprzez 
związki ZIT, co de facto wy-
musiło współpracę metropo-
litalną – dodaje Lackowska.

W efekcie wokół wszyst-
kich stolic województw po-
jawiły się różne formy współ-
pracy obejmujące stolicę re-
gionu i okoliczne gminy. Nie-
stety, opracowane od tego 
czasu projekty ustaw me-
tropolitalnych, zarówno ten 
PO (z 2015 roku), jak i PiS 
(z 2017 roku) – nie uwzględ-
niają istniejących rozwiązań.

ZARZUTY WOBEC 
PROJEKTU PIS

Ignorowanie istniejących 
form współpracy oraz brak 
konsultacji z władzami samo-
rządowymi to nie jedyne wa-
dy projektu PiS. Sprzeciw bu-
dzą także odgórny charakter 
wyznaczania granic „wielkiej 
Warszawy”, niejasne kom-
petencje jej władz (ustawa 
wymienia krótki katalog za-
dań obowiązkowych, ale zo-
stawia też niepokojącą furt-
kę dla ich rozszerzania, które 
może znacznie uszczuplić sa-
modzielność gmin członkow-
skich w wielu dziedzinach) 
oraz niemal całkowity brak 
określenia źródeł finansowa-
nia nowego samorządu. Po-
dobnie sprawa się ma z  „li-
kwidacją” miasta centralne-
go, które straci połowę rad-
nych, własny urząd i autono-
mię w wyborze swojego li-
dera. 

Ekspertka zauważa, że 
„około 1/3 uprawnionych do 

głosowania na prezydenta 
metropolii, czyli również bur-
mistrza Warszawy, to miesz-
kańcy podmiejskich gmin”, 
a także ocenia, że „jest to roz-
wiązanie o tyle śmiałe i bez-
precedensowe, co sprzeczne 
z zasadami demokracji”.

Projekt zakłada bezpo-
średnie wybory do rady me-
tropolitalnej. Teoretycznie to 
dobry pomysł, bo  wzmac-
nia demokratyczną legityma-
cję władz, jednak w praktyce 
może prowadzić do konfliktu 
pomiędzy władzami lokalny-
mi a metropolitalnymi. Wła-
śnie z powodu takich proble-
mów w 1980 roku zrezygno-
wano z bezpośrednio wybie-
ranej rady metropolitalnej 
w Hanowerze. Musiało mi-
nąć kolejne 20 lat tworze-
nia kultury współpracy, że-
by lokalni gracze dojrzeli do 
bezpośrednio wybieranej ra-
dy metropolitalnej i prezy-
denta.

Poważne wątpliwości bu-
dzi także przygotowanie usta-
wy tylko dla Warszawy. Pro-
blemy spójnego zarządzania 
regionami miejskimi dotyczą 
przecież nie tylko stolicy.

CO DALEJ 
Z ZARZĄDZANIEM 

METROPOLITALNYM
- Zmiany nie mogą być 

wprowadzane w atmosferze 
podejrzeń, że tak napraw-
dę chodzi o poprawę wyniku 
wyborczego w Warszawie. To 
nie buduje zaufania obywa-
teli do demokracji. Potrzeb-
ne są dialog, szerokie konsul-
tacje i konsensus. Tu też war-
to odwołać się do doświad-
czeń europejskich i przywo-
łać przykład Stuttgartu, gdzie 
wszystkie strony polityczne 
zgodziły się, że planowana od 
kilku lat reforma nie będzie 
przedmiotem kampanii wy-
borczej, gdyż jest zbyt ważna 
- podsumowuje Joanna Za-
łuska, dyrektorka programu 
„Masz Głos, Masz Wybór” 
w Fundacji Batorego.

Obserwowane przez nas 
wskaźniki, pokazujące ska-

lę nadwagi czy otyłości u dzie-
ci w Polsce, mają niestety wzro-
stową tendencję. Najczęstszą 
przyczyną tego zjawiska jest nie-
właściwa dieta oparta na fast 
foodach i słodyczach oraz brak 
aktywności fizycznej, spędza-
nie wolnego czasu przed tele-
wizorem i komputerem, nawet 
po kilku godzinach spędzonych 
w szkolnej ławce. Taki tryb życia 
jest bardzo niekorzystny dla dzie-
ci i może rzutować na ich dalszy 
zdrowy rozwój w przyszłości po-
wodując wiele poważnych pro-
blemów czy nawet schorzeń, np. 
układu oddechowego i układu 
krążenia, cukrzycę.

Jeśli widzisz, że Twoje dziec-
ko zbyt często sięga po bezwar-
tościowe posiłki, wybiera telewi-
zor zamiast boiska, unika zajęć 
z wf – zareaguj i zadbaj zawcza-
su o zmianę tych niekorzystnych 
nawyków. Nadwaga stanowi 
pierwszy krok do otyłości – po-
móż więc swojemu dziecku wal-

czyć z dodatkowymi kilograma-
mi, które są niebezpieczne dla 
jego zdrowia. Nawyki zdrowego 
odżywiania dodadzą mu pewno-
ści siebie a proste ćwiczenia lub 
nowa sportowa pasja zahamuje 
dalszy wzrost masy lub spowo-
duje jej utratę i wpłynie korzyst-
nie na sylwetkę. 

Kiedy już więc zauważysz 
u swojej pociechy niepokojące 
objawy na początek skonsultuj 
się z pediatrą, który przeprowa-
dzi szczegółowy wywiad z Tobą 
i dzieckiem oraz zleci komplek-
sowe badania tj.:
*  pomiar wzrostu i masy ciała,
*  pomiar ciśnienia,
*  badania laboratoryjne krwi 

i moczu, które pozwolą oce-
nić, czy przyczyną nadwa-
gi są problemy metaboliczne 
lub hormonalne, tj.: morfolo-
gia + płytki + rozmaz, glukoza 
na czczo, TSH, lipidogram (TC, 
HDL, LDL, TG), aminotransfe-
raza alaninowa (ALT), badanie 
ogólne moczu.

Jeśli wyniki badań wskażą, 

Niewielka nadwaga, 
czy już otyłość?
Twoje dziecko uwielbia przekąski, takie jak batony 
lub chipsy? Najchętniej sięga po napoje gazowane, 
nie chce jeść warzyw i owoców, unika aktywności 
fizycznej i woli spędzać czas przed komputerem? 
To niepokojące sygnały, które powinny zwiększyć 
Twoją czujność, tym bardziej, jeśli towarzyszą 
temu dodatkowe kilogramy. Odpowiednio wcze-
śnie podjęte działania walki z nadwagą pozwalają 
uniknąć dodatkowych schorzeń w przyszłości. 

MARCIN NOWAK

że podłożem nadwagi lub oty-
łości mogą być problemy meta-
boliczne lub hormonalne, Two-
je dziecko zostanie skierowane 
przez lekarza pediatrę na kon-
sultację endokrynologiczną. Je-
śli natomiast wyniki badań bę-
dą prawidłowe, zalecona zosta-
nie konsultacja psychologa. Spe-
cjalista pomoże Ci m.in. zmoty-
wować pociechę do zdrowego 
stylu życia i zmian w odżywia-
niu, podpowie jak radzić sobie 
z kompleksami i przykrymi sy-
tuacjami spowodowanymi nad-
wagą. 

Aby skutecznie pomóc 
dziecku zrzucić kilogramy i zmie-
nić jego nawyki, należy również 
skonsultować się z dietetykiem 
i fizjoterapeutą. Takie spotka-
nia zaczynają się od określenia 
wskaźnika masy ciała dziecka, 
czyli BMI oraz zawartości tkan-
ki tłuszczowej, mięśniowej i wo-
dy w jego organizmie. Dietetyk 
przeprowadza także szczegóło-
wy wywiad żywieniowy doty-
czący m.in.: schematu dnia, te-
go, co dziecko najbardziej lubi 
jeść i o jakich porach dnia. Rodzi-
ce otrzymują indywidualne zale-
cenia żywieniowe i podpowie-
dzi, jak rozkładać posiłki w cią-
gu doby, w które produkty nale-
ży wzbogacić dietę, a które na-
leży wyeliminować, aby zredu-
kować masę ciała z korzyścią dla 
zdrowia i samopoczucia młode-
go człowieka.
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strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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Następny numer 

8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa Rozmowa 

z z CEZARYM CEZARYM 
ŻŻAKIEM,AKIEM,  
aktorem teatralnym, aktorem teatralnym, 
filmowym filmowym 
i telewizyjnymi telewizyjnym
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Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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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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u.Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, 
minister 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
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60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 
tel. 868-44-61, 
fax 894-60-06

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

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, mu-
zyk

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 teatral-
nej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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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 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, 
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, 
kierowca Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

Stanisław Mikulski, 
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 

25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 

4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 

16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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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
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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 

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
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Tomasz Mańkowski
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lub lub „„Panie Panie 
ministrzeministrze””......
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Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI
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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 
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O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, 
aktor
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Blask 
ukrytego złota 
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ŚWIATOWEJ
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Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

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
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Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pe-
dagog

Kupię Peugeota 307 kombi w dobrym stanie, z silnikiem diesla, z przebie-
giem do 200.000 kilometrów. Tel. 62 616254856.

Kupię rower dla dziewczynki z kołami 14, najchętniej różowy, czerwony lub 
czarny, z przerzutkami, sprawny, tanio. Tel. 666114387

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe z balkonem do remontu na Winogra-
dach. Mail: kowalska145@wp.pl

Kupię stół z możliwością powiększenia, najlepiej brązowy. Kajtek28@o2.pl

BLISKO POZNANIA

SUCHY LAS
Miliony dofinansowania

20 marca 2017 roku godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Nie-
podległości 34 (Sala Prasowa nr 323, III p.) marszałek Marek 
Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Re-
gionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 
2014+) podpisał umowy o dofinansowanie projektów związa-
nych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego. Benefi-
cjentem wsparcia jest między innymi gmina Suchy Las.

Łączna kwota projektów wynosi ponad 23 mln zł, w tym 
blisko 17,4 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego (WRPO 2014+). Ich realizacja przyczyni się do 
zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, jednocześnie 
zwiększając atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo trans-
portu zbiorowego. Głównym celem projektów jest poprawa po-
ziomu i jakości życia mieszkańców Wielkopolski.

Projekt Gminy Suchy Las pod nazwą „Realizacja węzła prze-
siadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii 
kolejowej nr 354 Poznań-Piła” ujęty został w ramy Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego(MOF) Poznania. Gmina zrealizuje projekt, 
dzięki któremu zostaną zakupione 4 nowe autobusy spełniają-
ce obecne normy środowiskowe, powstanie zintegrowany wę-
zeł przesiadkowy wyposażony w parking typu Park&Ride, Bi-
ke&Ride i Kiss&Ride, trasy dojazdowe oraz ścieżki rowerowe 
i oświetlenie drogowe. Dodatkowo węzeł przesiadkowy wypo-
sażony zostanie w elementy inteligentnego systemu zarządza-
nia i organizacji ruchem. 

TARNOWO PODGÓRNE
Z kopertą życia

W ramach realizowania Programu „Gmina przyjazna senio-
rom” Gmina Tarnowo Podgórne rozpoczyna akcję „Koperta ży-
cia”.  W pierwszej kolejności jest ona skierowana do osób prze-
wlekle chorych, starszych, samotnych. 

Koperta życia to specjalny formularz, zawierający opis histo-
rii choroby, listę zażywanych leków, dane chorego oraz kontakty 
do lekarza prowadzącego i do najbliższych członków rodziny. To 
informacje niezbędne dla wywiadu lekarskiego w trakcie udzie-
lania pomocy medycznej przez lekarzy i ratowników pogotowia 
wezwanych na interwencję w domu chorego. Stanowi nieoce-
nioną pomoc w zebraniu podstawowych wiadomości o stanie 
zdrowia poszkodowanego. Ułatwia podjęcie szybkiej akcji, ra-
tującej życie. 

Koperta życia powinna być przechowywana w lodówce 
oznakowanej charakterystycznym magnesem. Dlaczego akurat 
w lodówce? Bo to urządzenie posiada niemal każdy i praktycz-
nie w każdym domu można ją znaleźć w kuchni. Nie trzeba tra-
cić czasu na poszukiwanie. 

Warto też na drzwiach wejściowych do domu umieścić na-
klejkę informującą o tym, że lekarz może skorzystać z koperty 
życia w lodówce. 

Bezpłatne zestawy zawierające kopertę życia, magnes i na-
klejkę można odbierać u pielęgniarek środowiskowych, w przy-
chodniach, w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy oraz 
w Filii Urzędu w Przeźmierowie. (kob) 

Reklama Reklama ♦♦ Reklam Reklama a ♦♦ Reklama  Reklama ♦♦ Reklama Reklama
TTel. +48 602 638 409, e-el. +48 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl mail: twoj-tydzien@wp.pl 
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Alfa Romeo Stelvio

AUDI - RS3 Sportback

CITROËN - SpaceTourer 4X4 Ë Concept

FORD - Fiesta ST

Testy Hyundaia i30 N 
Hyundai prowadzi zimowe testy swojego pierw-
szego, prawdziwie sportowego samochodu - i30 
w wersji N. Model pojawi się w sprzedaży na ryn-
kach europejskich w drugiej połowie 2017 roku 
i będzie to trzecie auto w rodzinie i30, po do-
stępnym już w salonach i30 w wersji hatchback 
i mającym się pojawić w czerwcu i30 Wagon. 
Będzie to pierwszy samochód Hyundaia, stano-
wiący zapowiedź sportowej linii modelowej N.

Podczas odbywających 
się w Szwecji zimowych 

jazd i30 N, Thierry Neuvil-
le – kierowca WRC Hyundai 
Motorsport, testował samo-
chód m.in. na zamarzniętym 
jeziorze. Towarzyszący jaz-
dom próbnym inżynierowie 
mogli od razu uzyskać bez-
pośrednią opinię dotyczącą 
właściwości jezdnych i osią-
gów auta. Wrażenia Thier-
rego Neuville’a, a także frag-
menty testów zarejestrowa-
no i udostępniono entuzja-
stom w materiale video.   

- Tak wiele osób z nie-
cierpliwością czeka na ten 

samochód, dlatego tym 
bardziej cieszy mnie możli-
wość jego testowania. Inży-
nierowie Hyundaia świetnie 
dopracowali skrzynię bie-
gów i mechanizm różnico-
wy. Auto ma dobrą trak-
cję i przyczepność na śliskiej 
powierzchni oraz jest łatwe 
w obsłudze. Kierowca bę-
dzie miał z pewnością wra-
żenie prowadzenia samo-
chodu rajdowego – powie-
dział Thierry Neuville.

Hyundai zorganizował zi-
mowe testy w szwedzkim Ar-
jeplog, aby dopracować dy-
namikę auta i systemy wspo-
magające. System stabiliza-
cji pojazdu (ESC), mechanizm 

różnicowy o zwiększonym 
tarciu wewnętrznym (LSD), 
układ kierowniczy, amorty-
zatory, zawieszenie i opony 
– wszystkie te elementy te-
stowane są w ekstremalnych 
warunkach pogodowych, 
w temperaturze poniżej 30 
stopni Celsjusza.  

Alexander Eichler, szef 
programu testów i rozwo-
ju samochodów sportowych 
w niemieckim centrum tech-
nicznym Hyundaia podkre-
ślił, że celem inżynierów jest 
zaoferowanie klientom sa-
mochodu, gwarantujące-
go radość i dużą satysfakcję 
z emocjonującej, sportowej 
jazdy.  
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INFINITI - the new Q50

JEEP - Compass

KIA - Stinger

LAND ROVER - Range Rover Velar HSE

MAZDA - Mazda2 2017

Juke Premium nagłośniony
Udoskonalony system audio w kompaktowym crossoverze Juke Premium 
będzie wyprodukowany w liczbie tylko 1500 egzemplarzy

Wzmocnione nagłośnie-
nie to jeden z wielu 

elementów standardowego 
wyposażenia Juke Premium, 
dzięki którym wersja ta cha-
rakteryzuje się wyjątkowo 
korzystnym stosunkiem war-
tości do ceny. 

Podstawą udoskonalone-

go systemu audio są nowe 
głośniki renomowanej fran-
cuskiej firmy Focal. Stoso-
wana przez tego producenta 
unikatowa technologia prze-
twarzania sygnału zapewnia 
większą precyzję odtwarza-
nia dźwięku. Moc maksymal-
na wzrosła z 40 do 120 wa-

tów w przypadku przednich 
i tylnych głośników oraz z 40 
do 100 watów w przypadku 
głośników wysokotonowych.

Juke w wersji specjal-
nej Premium jest dostępny 
w dwóch kolorach nadwozia 
do wyboru — czarnym meta-
lizowanym lub ciemnoszarym 

— z wyposażeniem odpowia-
dającym flagowej wersji Tek-
na lub N-Connecta. Standar-
dowo w każdym egzempla-
rzu zamontowano czarny pa-
kiet personalizacji nadwozia 
oraz 18-calowe felgi ze sto-
pów metali lekkich z czarny-
mi wstawkami.

Udoskonalenia wpro-
wadzono również w kabi-
nie. Wyposażenie samocho-
du w każdej wersji obejmuje 
czarny pakiet personalizacji 
wnętrza, sportowe nakładki 
na pedały i eleganckie dywa-
niki. Egzemplarze oparte na 
wersji Tekna mają ekskluzyw-
ną skórzaną tapicerkę foteli, 
a te z wyposażeniem N-Con-
necta otrzymały częściowo 
skórzane fotele, które są no-
wością w modelu Juke.

Juke Premium jest dostęp-
ny z dwoma silnikami. Zarów-
no benzynowej, turbodoła-
dowanej jednostce 1.2 o mo-
cy 115 KM, jak i 90-konnemu 
turbodoładowanemu dieslo-
wi 1.5 towarzyszy pięciobie-
gowa przekładnia manualna.

Wersja specjalna Juke 
Premium jest już w sprzeda-
ży na niektórych rynkach eu-
ropejskich. W Polsce będzie 
dostępna w najbliższych mie-
siącach.

Renault Alaskan, pick-up 
jak rasowa terenówka
Renault zapowiedziało wprowadzenie Alaskana 
na rynek europejski pod koniec 2017 roku. 
Sprzedaż tego pick-upa o ładowności użytecz-
nej jednej tony rozpoczęła się pod koniec 2016 
roku w Ameryce Łacińskiej, ze względu na silne 
tradycje na rynkach tego kontynentu. 

Renau l t  wprowadz i ło 
wcześniej na te rynki Du-

stera Orocha, który stał się 
przebojem i zmienił stan-
dardy w segmencie pick-
-upów o półtonowej ładow-
ności użytecznej, ponieważ 
został zbudowany na bazie 
płyty podłogowej SUV-a. Re-
nault Duster Oroch jest du-
żym pick-upem z podwój-
ną kabiną, czworgiem drzwi 
i pięcioma miejscami. Duster 
Oroch stał się liderem seg-
mentu pod względem wiel-
kości sprzedaży.

Tymi dwoma modela-

mi Renault potwierdza swo-
je światowe ambicje pod-
boju rynku pick-upów. Seg-
ment ten stanowi ponad 1/3 
wszystkich pojazdów dostaw-
czych zarejestrowanych na 

świecie, co odpowiada sprze-
daży rzędu pięciu milionów 
aut rocznie. 

W czasie Salonu Samo-
chodowego w Genewie Re-
nault zaprezentowało wersję 
Alaskana z pełnym osprzę-
tem. Ten solidny samochód 
jest wprost stworzony do 
sportowej rekreacji na śnież-
nych bezdrożach.

Po Ameryce Łacińskiej, 
Renault potwierdza modelem 
Alaskan swoje światowe am-
bicje, wyruszając tym razem 
na podbój rynku pick-upów 
w Europie. Alaskan jest so-
lidnym pick-upem, spełnia-
jącym wymagania zarówno 
profesjonalnych, jak i indywi-
dualnych użytkowników.

Alaskan został wyposażo-
ny w tylne wielowahaczowe 
zawieszenie, zapewniające 
mu zwrotność, doskonałe za-
chowanie na drodze i najwyż-

szy komfort podró-
żowania wszystkim 
pasażerom, z zacho-
waniem właściwości 
terenowych i solid-
ności auta. Wzmoc-
niona rama podwo-
zia, nadzwyczaj wy-
trzymała, umożli-
wia przewóz ładun-
ków o masie ponad 
jednej tony. Rama 
podwozia zapew-
nia znaczny prze-
świt oraz możliwość 
holowania przyczep 
o masie do 3,5 tony. 
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Rok pełen atrakcji na Torze „Poznań” (3)

Pod wieloma względami rok 2016 był dla Automobilklubu Wielkopolski przełomowy… 

W sezonie 2016 AW kon-
tynuował również, jedno ze 
swoich priorytetowych, sta-
tutowych zadań, tj. propago-
wanie bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym i uświadamia-
nie społeczeństwu poprzez 
promowanie zasad udzie-
lania pierwszej pomocy, jak 
niewiele trzeba, aby urato-
wać ludzkie życie. W związ-
ku z powyższym oprócz re-
alizacji w/w wydarzeń spor-
towych i turystycznych Klub 
organizował, współorgani-
zował i wspierał szereg ak-
cji społecznych promujących 
te idee. 

Wśród ponad 100 inicja-
tyw znalazły się takie przed-
sięwzięcia jak np.: współor-
ganizacja przez Komisję Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogo-
wego finałów wojewódzkich 
konkursów: „Ogólnopolskie-
go Turnieju BRD dla uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych”, „Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Mo-
toryzacyjnego dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych” 
oraz „Ogólnopolskiego Tur-
nieju BRD dla uczniów szkół 
specjalnych i specjalnych 
ośrodków szkolno-wycho-
wawczych”, współorganiza-
cja konkursu Wojewódzkie-
go Inspektoratu Transpor-
tu Drogowego pn. „Wielko-
polski Kierowca Zawodowy 
2016” oraz konkursu Policji 
pn. „Policjant Ruchu Drogo-
wego 2016”. Z kolei wspól-
nie z Główną Komisją Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego 
PZM i przy współpracy Staro-
stwa Powiatowego w Pozna-
niu, zorganizowany został „9. 
Ogólnopolski Samochodowy 
Rajd Seniora”.

W sezonie 2016 AW kon-
tynuował także zapoczątko-
waną w 2015 roku kampanię 
społeczną pn. „Poznaj swo-
je możliwości – Kieruj świa-
domie.”, zainicjowaną i koor-
dynowaną przez dr Barbarę 
Pospieszną, a skierowaną do 
kierowców powyżej 60. ro-
ku życia, które poprzez udział 

Spotkań Młodych, Poznań-
skiego Misterium Męki Pań-
skiej, Poznańskiej Pieszej Piel-
grzymki na Jasną Górę, Biegu 
„Wings for Life World Run”, 
Dni Obornik i Dni Swarzędza, 
Festynu Caritas i Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Miasta Poznania. Ponadto 
prowadzili liczne pogadanki 
nt. zasad udzielania pierwszej 
pomocy (w tym wśród naj-
młodszych).

AW otwarty jest również 
na współpracę z organiza-
cjami podzielającymi pasję 
do sportu także tego po-
za motorowego, jak: kolar-
stwo, czy wrotkarstwo, stąd 
m. in. kontynuacja w sezo-
nie 2016 trwającej już od kil-
ku lat współpracy z Poznań-
skim Towarzystwem Cykli-
stów. W ramach tej współ-
pracy na Torze „Poznań” 
od kwietnia do październi-
ka w niemal każdy czwartek 

odbywały się treningi kolar-
skie i w sumie aż 20 wyści-
gów, co daje prawie 2.000 
startów zreal izowanych 
przez 495 miłośników jed-
nośladów. Ponadto w ma-
ju 70 młodych kolarzy wzię-
ło udział w „57. Ogólnopol-
skim Małym Wyścigu Poko-
ju”. W czerwcu Tor „Poznań” 
był miejscem rozegrania 
„18. Ogólnopolskiego Wy-
ścigu Tandemów dla Osób 
Niewidomych i Słabowidzą-
cych”. Do wyścigu zgłosiło 
się 12 tandemów z kolar-
skich klubów tandemowych 
z całej Polski. Z kolei z koń-
cem lipca na Torze „Poznań” 
wystartował „5. Wyścig ko-
larski o Puchar Prezesa Au-
tomobilklubu Wielkopolski”, 
zaś w połowie sierpnia pra-
wie 100 kolarzy zgłosiło się 
do udziału w „2. wyścigu ko-
larskim o Puchar Prezydenta 
Miasta Poznania”. 

A wrotkarze? Stowarzy-
szenie Sportów Wrotkar-
skich „Malta” oraz „Zico Ra-
cing” uczcili obchody świę-
ta 3 Maja organizując kolej-
ny rok z rzędu na Torze Po-
znań imprezę pn. „Wrotkar-
ska majówka”, której uczest-
nicy pokonywali 20-kilome-
trowy dystans toru. Organi-
zatorzy tych imprez zgodnie 
podkreślali, że Tor „Poznań” 
zapewnia najlepsze warun-
ki do ścigania – nie tylko 
doskonale równą i szeroką 
nawierzchnię asfaltowej pę-
tli, ale przede wszystkim da-
je poczucie bezpieczeństwa 
uczestnikom. 

- Rok 2016 – powiedział 
Robert Werle, prezes AW – 
był rokiem pracowitym i peł-
nym sukcesów. Rok 2017 bę-
dzie równie pracowity i, mam 
nadzieję, także pełen sukce-
sów.
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w specjalnych badaniach 
miały możliwość sprawdze-
nia swoich słabych i mocnych 
stron, w zakresie: zdolności 
widzenia o zmierzchu oraz 
w warunkach oślepienia, 
sprawności fizycznej i psy-
chicznej oraz umiejętności 
koncentracji i szybkiego po-
dejmowania decyzji. Zwień-
czeniem kampanii współfi-
nansowanej ze środków Mia-
sta Poznania była zorganizo-
wana w połowie listopada 
na Torze „Poznań” konferen-
cja, podczas której zaprezen-
towano wyniki przeprowa-
dzonych badań, jak również 
dyskutowano nt. problemów 
kierowców 60+.

Ponadto Klub kontynu-
ował działalność prowa-
dzonej od kilkudziesięciu 
już lat Poradni dla Kierow-
ców i Osób Poszkodowanych 
w Wypadkach Komunika-
cyjnych. Podczas cyklicznych 
(2 razy w miesiącu) dyżurów 
specjaliści: prawnik, polic-
jant, rzeczoznawca tech-
niki samochodowej i ru-
chu drogowego PZM, ubez-
pieczyciel oraz członkowie 
Komisji Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego AW udzielali 
bezpłatnych porad zmotory-
zowanym. Dodatkowo Człon-
kowie Klubu podczas 10 dy-
żurów prawnych mieli oka-
zję do skorzystania z bezpłat-
nych konsultacji.

Ratownicy Drogowi na-
szego Klubu udzielali wspar-
cia i służyli pomocą m. in. 
uczestnikom Półmaratonu 
Poznańskiego oraz 17. Po-
znań Maratonu, Lednickich 

W Wielkopolsce kradną 
Z danych policji wynika, że województwo wielkopolskie 
zajmuje trzecie miejsce wśród województw z największą 
liczbą skradzionych samochodów. 

W 2016 roku odnotowano 1285 
kradzieży samochodów w na-

szym województwie. Wielkopolskę 
wyprzedza jedynie Śląski z 2476 skra-
dzionymi samochodami i Mazowsze 
- 2720. 

Województwo wielkopolskie 
jest natomiast na końcu listy miast 
z największą liczbą kolizji. W stycz-
niu było ich 799, mniejszy wynik 
zanotował jedynie Gorzów Wielko-
polski – 763. Zarówno w razie ko-
lizji, gdy kierowca sam zniszczy au-
to, jak i kradzieży, ochronę zapew-

nia autocasco. Okazuje się jednak, 
że wciąż stosunkowo niewiele osób 
ma taką polisę.

Większość kierowców rezygnu-
je z tego zakupu, ponieważ w przeci-
wieństwie do OC, takie ubezpieczenie 
jest dobrowolne. Na czterech posia-
daczy obowiązkowej polisy tylko jeden 
ma również AC – wynika z analizy udo-
stępnianych przez KNF danych. Pocie-
szające w tym jest to, że obserwowa-
ne od 2015 roku podwyżki cen OC nie 
przełożyły się na dodatkowy spadek 
zainteresowania AC. 
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Fiat Tipo z… gazem
Fiat Tipo w wersjach Hatchback oraz Station Wagon 
(kombi) jest dostępny z fabryczną instalacją LPG. 
Fabryczny montaż gwarantuje wysoką, jakość, 
niezawodność i idealną kalibrację do jednostki na-
pędowej. Dodatkowo, samochód zachowuje pełną 
gwarancję producenta, bez wykluczeń związanych 
z eksploatacją pojazdu na paliwie LPG. 

Koszt fabrycznej instalacji 
LPG wynosi jedynie 3500 

zł brutto do ceny cennikowej 
Tipo HB i SW w wersji z silni-
kiem 1.4 T-Jet 16 v 120 KM we 
wszystkich poziomach wypo-
sażenia. Dzięki tak atrakcyjnej 
cenie instalacji LPG, zwrot za-
inwestowanej kwoty nastąpi 
już po 31 miesiącach, zakła-
dając przebieg samochodu 
1000 km miesięcznie, a przy 

przebiegu 1500 km miesięcz-
nie inwestycja zwróci się już 
po 20 miesiącach.

Koszty eksploatacji Fiata 
Tipo na paliwie LPG są niż-
sze w porównaniu z benzy-
ną o 114 zł na każde 1000 
przejechanych. Wersja „LPG“ 
Fiata Tipo charakteryzuje się 
dwoma układami zasilania: 
jeden benzyną i drugi LPG. 
Są one sterowane central-

ką kontroli silnika, która ra-
zem z centralką LPG kontro-
luje wtrysk w dwóch przewi-
dzianych trybach funkcjono-
wania. Na podstawie sygna-
łów otrzymanych z różnych 
czujników centralka kontro-
li silnika steruje siłownikami 
z nią połączonymi.

Również przepustnica 
sterowana jest elektronicz-
nie przez centralkę – otwar-
cie przepustnicy obliczane 
jest według specjalnego pro-
gramu wewnętrznego cen-
tralki silnika. W ten sposób 
eliminuje się mechaniczne 
połączenie między pedałem 
gazu i korpusem przepust-
nicy. Centralka kontroli sil-
nika steruje układem w ca-
łości – otrzymuje wszystkie 
sygnały przesyłane z czujni-
ków układu podstawowe-
go (temperatura płynu chło-
dzącego silnik, obroty silni-
ka itp.) i czujników specyficz-
nych układu LPG (poziom LPG 
- poprzez specjalny czujnik li-
niowy – ciśnienie/tempera-
tura LPG, przełączanie zasila-
nia benzyna/LPG), dzieląc je 
poprzez sieć CAN z centralką 
LPG, która podporządkowa-
na jest centralce kontroli sil-
nika i pilotuje wtryskiwacze 
LPG. Dzięki sterowaniu elek-
tronicznemu opisanemu po-
wyżej to rozwiązanie spełnia 
najnowsze normy przeciw za-
nieczyszczeniowe (EURO 6).

System zasilania LPG, po-
dobnie jak układ zasilania 
benzyną, jest układem ty-
pu multipoint sekwencyjne-
go, fazowego, ze specjalnymi 
elektro-wtryskiwaczami. Po 
dostosowaniu właściwości 
LPG do wymagań technicz-
nych kontroli elektronicznej 
silników benzynowych uzy-
skano miarodajne rezultaty 

w zakresie własności jezd-
nych samochodu i emisji za-
nieczyszczeń z wydechu.

Silnik podczas działania 
w trybie zasilania LPG utrzy-
muje te same parametry 
momentu/mocy jak podczas 
działania w trybie zasilania 
benzyną, a w konsekwencji 
uzyskiwane przez samochód 
osiągi są porównywalne. 

Samochód jest skonfigu-
rowany tak, aby działał nieza-
leżnie zarówno w trybie zasi-
lania benzyną, jak i LPG. Uru-
chomienie silnika następuje 
zawsze przy zasilaniu ben-
zyną, po czym ma miejsce 
automatyczne przełączenie 
na tryb LPG, jeżeli występują 
warunki konieczne do takie-
go przełączenia (przekrocze-
nie ustalonego progu tem-
peratury płynu chłodzącego, 
progu obrotów biegu jałowe-
go silnika, wyraźne przyspie-
szenie samochodu).

Przycisk wyboru trybu za-
silania benzyna/LPG (sym-
bol „symbol dystrybutora”), 
umieszczony w środkowym 
zespole elementów sterowa-
nia, umożliwia wybór trybu 
zasilania benzyną lub LPG. 
Święcąca się dioda wbudowa-
na w przycisk wskazuje wybór 
trybu zasilania benzyną.

Wyświetlacz w zestawie 
wskaźników wskazuje wybra-
ny tryb zasilania i poziom pa-
liwa LPG dostępny w zbiorni-
ku. Samochód wyposażony 
jest w odpowiednio zabez-
pieczony zbiornik o walcowa-
tym kształcie (ciśnieniowy), 
umieszczony we wnęce prze-
widzianej dla koła zapasowe-
go. W zbiorniku tym znajduje 
się LPG w stanie ciekłym.

W trybie zasilania LPG, 
gaz po wyjściu ze zbiornika 
przepływa przez przewód do 
zespołu regulatora ciśnienia, 
w którym znajduje się elek-
trozawór bezpieczeństwa blo-
kujący przepływ LPG po wyłą-
czeniu przez kierowcę samo-
chodu lub po zmianie trybu 
zasilania paliwem (wybór zasi-
lania benzyną). Jednocześnie 
z elektrozaworem regulatora 
drugi elektrozawór, umiesz-
czony w zbiorniku, powodu-
je zamknięcie przewodu LPG 
na wyjściu ze zbiornika. Głów-
ną funkcją tego typu zawo-
rów jest przerywanie/umożli-
wianie przepływu LPG w stro-
nę obwodu zasilania. W przy-
padku zderzenia centralka Air 
Bag przesyła w sieci sygnał 
FPS (Fire Prevention System), 
który wykorzystuje centralka 
kontroli silnika do przerwania 
przepływu paliwa.

W przypadku wyczerpa-
nia LPG następuje automa-
tyczne przełączenie na ben-
zynę.


