
Rok XV                Numer 371-372                  31 lipca 2017                ISSN 1734-5294                 www.twoj-tydzien.pl                 e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                  GAZETA BEZPŁATNA

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

ATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Twój TYDZIEŃ na...

Nagroda 
Business 

Centre Club
Ostre Pióro 

2006
dla Redaktora 
Naczelnego

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

dla Zespołu 
Redakcyjnego

Czytaj strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Weto ustawka, 
czyli…
ciemny lud 
to kupił

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2016Koziołki 2016

dla Redaktora 
Naczelnego

Prezydent Duda zawetował 
dwie ustawy – o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i Sądzie Najwyższym 
– i prawie wszystkich komentato-
rów politycznych, polityków oraz 
najzwyklejszych ludzi jakby zaćmi-
ło z tej radości. Zaczęli mówić „ko-
niec Adriana”, „prezydent się obu-
dził”, „notariusz wstał z kolan”, „to 
nowe otwarcie”, „początek roz-
łamu Zjednoczonej Prawicy”, ...
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Bogactwo oliwek
Linia oliwkowa firmy ZIAJA zyskuje wciąż nowe produkty o działaniu łagodzącym, nawilża-

jąco-odżywczym i przyjemne podczs stosowa-
nia. Masło do ciała oliwkowe uzupełnia niedo-
bory lipidów, wyraźnie poprawia elastyczność 
i miękkość naskórka, pozostawia skórę delikat-
ną i aksamitną w dotyku i  ma przyjemny oliwko-
wo-cytrynowy zapach. Oliwkowy płyn micelar-
ny zapewnia łagodny demakijaż, zapobiega wy-
suszaniu, zmiękcza skórę oraz tonizuje naskórek. 
W serii jest też żel oczyszczający. Krem oliwkowy 
lekka formuła w małym lub rodzinnym opakowa-
niu z olejem z oliwek i masłem Shea to potrójne 
działanie: regeneracja, ochrona, nawilżanie i in-
tensywna pielęgnacja skóry narażonej na stres, 
dym papierosowy, zanieczyszczone środowisko, 
nadmierne opalanie. Tłusty krem na bazie oleju 
z oliwek do skóry suchej intensywnie odżywia, 
wygładza i regeneruje naskórek. Łagodny płyn do 
prawidłowej higieny intymnej z olejem oliwko-
wym i kwasem mlekowym oraz alantoiną i D-
-panthenolem – substancjami o udowodnionej 
skuteczności łagodzącej jest jednym z ulubio-
nych wielu kobiet. Zapewnia uczucie komfortu 
i świeżości.  W serii jest też m. in. szampon, od-
żywki do włosów i balsam do ciała.

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Nawilżenie dla 
wrażliwych
Iwostin Hydro Sensitia 

krem aktywator nawil-
żenia przeznaczony jest 
dla skóry suchej, bardzo 
suchej i wrażliwej. Wzrost 
nawilżenia jest widoczny 
już po pierwszej aplikacji. 
Krem przywraca komfort, 
poprzez ukojenie podraż-
nień i zmniejsza widocz-
ność zaczerwienień, two-
rzy też barierę ochronną. 
Poprawia wygląd i kon-
dycję skóry. Składniki ak-
tywne: AquaIn+, Fucoge-
l®, PleraSAN® . Cena: 43 
zł (50 ml) 

Otulające 
kwiaty
Rozkosz dla skóry oraz egzotycz-

na podróż dla zmysłów zapewnią 
kosmetyki Lirene Flower Collection. 
Dzięki lekkiej, nowoczesnej formule 
i wygodnej formie sprayu balsam za-
pewnia idealną aplikację i błyskawicz-
ne wchłanianie bez uczucia lepkości. 
Ekspresowo nawilża i odżywia nawet 
bardzo suchą skórę. Ekstrakt z azjatyc-
kiego kwiatu lotosu, o właściwościach 
wygładzających i nawilżających, pozo-
stawia skórę aksamitnie gładką i mięk-
ką. Kompleks minerałów wody mor-
skiej ma działanie kojące, regenerują-
ce i wygładzające, a swoją skuteczność zawdzięcza 
zawartym w nim kwasom tłuszczowym oraz skład-
nikom odżywczym. Cena 23.99 zł, 200 ml. 

Lepiej dotlenia
Linia NIVEA Q10 plus dostępna jest na rynku od prawie 20 lat. W tym czasie przeszła po-

nad 1000 badań naukowych, w których wzięło udział ponad 30 000 kobiet, a krem NIVEA 
Q10plus kupowany jest co 1,5 sekundy! Linia Q10plus znana jest 
z działania koenzymu Q10. To silny przeciwutleniacz, który dostar-

cza skórze energii i wspiera regenerację komórek i syntezę kolagenu. 
Teraz Linia NIVEA Q10plus została wzbogacona o czystą witaminę C. 
Unikalna kombinacja dwóch silnych antyoksydantów głęboko dotlenia 
komórki skóry dając im zastrzyk energii dla pełnej blasku i gładkiej ce-
ry z widocznie zredukowanymi zmarszczkami. Dodatkowo chroni przed 
stresem środowiskowym. Ta odnowiona formuła zawarta jest w no-
wym przeciwzmarszczkowym kremie na noc NIVEA Q10plusC (39,99 zł 
/ 40ml). Specjalne opakowanie z aluminium jest w 100% szczelne i chro-
ni czystą wita- minę C przed utlenianiem. Nowy przeciwzmarszcz-
kowy krem na dzień NIVEA Q10plusC (39,99 zł / 50ml) do-

da energii zmęczonej skórze i złagodzi pierwsze 
zmarszczki, a filtr SPF 15 UVA / UVB zapo-

biega przedwczesnemu starzeniu się skóry 
pod wpływem światła. Codzienną dawkę 

energii uzupełnia Przeciwzmarszczko-
wy krem pod oczy NIVEA Q10plusC 
(39,99 zł / 15ml). Podobnie jak krem 
na noc jest również chroniony przez 
aluminiowe opakowanie.

Kąpiel w mleku
Seria Ziaja Kozie Mleko ma odnowione opakowania i wiele odżywczych produktów.  Kre-

mowe mydło pod prysznic Zawiera delikatne składniki myjące pochodzenia roślinnego. In-
tensywnie nawilża i zapobiega nadmiernej utracie wody. Mleczna bioformuła działa łagodnie 
na skórę, nie wysusza jej i nie powoduje podrażnień. Ziaja Kozie mleko krem 
1 nawilżanie to preparat o intensywnym działaniu nawilżającym skórę suchą 
i mało elastyczną. Uuzupełnia niedobór naturalnych substancji 
odżywczych, stymulując naturalne pro-
cesy odnowy naskórka wyraźnie wy-
gładza drobne zmarszczki. Krem do rąk 
i paznokci intensywnie nawilża, wygła-
dza i uelastycznia skórę dłoni, likwiduje 
uczucie szorstkości, wzmacnia paznok-
cie zmniejszając ich skłonność do roz-
dwajania się i łamania. Seria Ziaja Ko-
zie Mleko to również maska do rąk i pa-
znokci, płyn dwufazowy do demakijażu 
oczu i ust, szampon z keratyną, odżyw-
ka do włosów i inne produkty do pielę-
gnacji twarzy i ciała.

Reklama Reklama ♦♦ Reklam Reklama a ♦♦ Reklama  Reklama ♦♦ Reklama Reklama
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Len dla rąk
Do codziennej pielęgnacji skóry 

suchej, bardzo suchej, skłonnej 
do alergii, również skóry atopowej 
przyda się Regenerujący krem do 
rąk z serii Linum Emolient DERME-
DIC, który można stosować powyżej 
3 roku życia. Łagodzi 
mikrourazy naskórka 
oraz na długo nawilża 
wrażliwą skórę. Uzu-
pełnia barierę lipidową 
oraz hamuje transepi-
dermalną utratę wo-
dy. Wspomaga rege-
nerację naskórka, po-
maga w tworzeniu no-
wych komórek. Szyb-
ko się wchłania i nie 
pozostawia na skórze 
tłustego filmu. Zaleca 
się stosowanie kremu 
po każdym myciu rąk. 
Cena: 21 zł, 100 g.

Nadwrażliwa
Kojący krem 

n a w i l ża j ą -
cy na dzień To-
lerans Sensiti-
ve marki DER-
MEDIC zalecany 
jest do codzien-
nej pielęgnacji 
skóry nadwrażli-
wej, skłonnej do 
podrażnień, nie-
tolerującej tra-
dycyjnych pre-
paratów pielę-
gnacyjnych. Ła-
godzi podrażnioną i zaczerwienioną skórę dzięki ak-
tywnym składnikom (Gliceryna, Masło Shea, Ekstrakt 
z aloesu, Skwalan). Polecany po zabiegach dermatolo-
gicznych lub z zakresu medycyny estetycznej. Do sto-
sowania na dzień. Lekka, nietłusta konsystencja  jest 
idealna pod makijaż. Cena 38 zł,  55 g. W linii Tole-
rans Sensitive  znajdziemy też inne kremy do twarzy 
i Krem specjalny pod oczy i na powieki oraz prepara-
ty do demakijażu. 

Dla maluszków
Linum Emolient Baby to linia stworzona przez markę DERMEDIC w oparciu o kojące i odżyw-

cze właściwości lnu, bogatego w Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT) Omega 
3, Omega 6 i Omega 9, który działa przeciwzapalnie i przeciwświądowo, łagodzi objawy suchych 
egzem, hamuje rozwój patogennych bakterii. Skuteczne działanie preparatów z serii Linum 
Emolient Baby zapewnia kompleksowo dobrana formuła składników aktywnych, która pozwa-
la chronić i nawilżać bardzo suchą i atopową skórę. Dermokosmetyki te nie zawierają dodat-
kowych substancji zapachowych, barwników i konserwantów, więc nie powodują podrażnień. 
Działają przeciwzapalnie i przeciwświądowo. Nawilżająco-kojący krem uzupełniający lipidy 
od 1 dnia życia, jest hypoalergiczny, wzmacnia naturalną odporność skóry. Emulsja do kąpieli 
emoliacyjnych od 1 dnia życia delikatnie myje, nie naruszając bariery lipidowej skóry. Ochron-

ny krem specjalny SPF 15 od 1 dnia 
życia tworzy barierę ochronną dla 
delikatnej skóry dziecka. Zabezpie-
cza przed promieniowaniem UVA 
i UVB (filtry mineralne nie wnikają 
w delikatną skórę dziecka, tworzą 
na jej powierzchni barierę ochron-
ną odbijającą promienie UV). Krem 

łagodzi podrażnie-
nia i zaczerwie-
nienia. Kremowy 
żel do mycia od 1 
dnia życia delikat-
nie myje, nie wy-
suszając skóry. Nie 
zawiera mydła, pa-
rabenów, SLS. Mo-
że być stosowa-
ny do mycia twa-
rzy i włosów, nie 
szczypie w oczy.
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Robert Kubica wraca na tor FormuRobert Kubica wraca na tor Formułły 1?y 1?

Robert Kubica 7 czerw-
ca 2017 roku po raz 
pierwszy od sześciu lat 
zasiadł za sterami bo-
lidu Formuły 1. Tego 
dnia Robert Kubica od-
był jazdy testowe w ze-
spole Renault Sport 
Formula One Team na 
torze w Walencji.

PPrzez cały dzień Robert wy-
konał 115 okrążeń toru za 

sterami bolidu E20 z silnikiem 
Renault V8 z roku 2012. Ro-
bert nie prowadził bolidów F1 
od czasu jazd testowych przed 
sezonem 2011. W lutym 2011 
roku doznał – przypomnijmy 
- poważanych obrażeń pod-
czas wypadku w rajdzie, tuż 
przed początkiem sezonu F1. 
Od tamtej pory próbował sił 
w różnych dyscyplinach i te-
stował różnego typu samo-
chody, w tym również jedno-
miejscowe bolidy.

- Chciałbym – powiedział 
Robert Kubica  - podzięko-
wać wszystkim, dzięki któ-
rym jest to możliwe. Mam 
nadzieję, że było to ciekawe 
doświadczenie dla wszystkich 
i być może niektórym przypo-
mniało dobre czasy! Z emo-
cjonalnego punktu widzenia 
był to dla mnie bardzo ważny 
dzień. Długo nie miałem oka-
zji być na paddocku i prze-
żyłem trudne chwile. Ciężko 
pracowałem, ale jeszcze kil-
ka lat temu nie uwierzyłbym, 
że to będzie możliwe. Mam 
mieszane odczucia – z jednej 
strony jestem dumny z tego, 
co dzisiaj zrobiłem, ale my-
ślę też o tym, co mnie omi-
nęło. Nie wiem, co przynie-

sie przyszłość, ale wiem, że 
po roku przygotowań do tej 
chwili, mogłem prowadzić, 
i to utrzymując dobre tem-
po w trudnych warunkach. 
Po sześciu latach przerwy to 
nie było takie oczywiste, wie-
działem, że mi się uda i mogę 
być zadowolony. Renault by-
ło pierwszym konstruktorem, 
który dał mi szansę w 2005 
roku i teraz po raz kolejny, co 
bardzo sobie cenę.

- Z przyjemnością – sko-
mentował ten fakt Alan Per-
mane, dyrektor sportowy - 
zobaczyłem Roberta ponow-
nie za kierownicą samocho-
du Formuły 1. To był bar-
dzo dobry dzień. Staraliśmy 
się skondensować cały week-
end Grand Prix i zamknąć go 
w jednym dniu. To było dla 
niego bardzo ciekawe. Robert 
zmienił się trochę, złagod-
niał. I już tak nie naciska, jeśli 
ma pytania o jakieś drobia-
zgi w ustawieniu samocho-
du!  Ale jego uwagi i infor-
macje dotyczące samocho-
du, jakimi się z nami podzie-
lił, odmłodziły nas wszystkich 
o kilka lat! To wcale nie by-
ło takie oczywiste wrócić do 
F1 po sześciu latach i to na-
prawdę duże osiągnięcie. Dla 
Roberta to jednorazowe spo-
tkanie. Jego współpraca z Re-
nault została brutalnie prze-
rwana, w momencie, gdy 
przepowiadaliśmy mu bły-
skotliwą przyszłość. Zespół 
był akurat w Walencji z Ser-
giejem Sirotkinem. To była 
świetna okazja, żeby zapro-
ponować Robertowi spędze-
nie tego dnia za kierowni-

Robert Józef Kubica (ur. 7 grudnia 1984 w Krakowie) – polski kierowca wyścigowy i rajdowy. Zdobył ty-
tuł mistrza Formuły Renault 3.5 w 2005. W latach 2006–2010 startował w wyścigach Formuły 1, począt-
kowo w zespole BMW Sauber, a w 2010 w barwach Renault. Kubica był pierwszym w historii Polakiem star-
tującym w Formule 1, w której zadebiutował podczas Grand Prix Węgier 2006, stanął także na najwyższym 
stopniu podium podczas Grand Prix Kanady 2008. Laureat Trofeum Lorenzo Bandiniego za rok 2007, wy-
brany Najlepszym Sportowcem Polski 2008, założyciel zespołu kartingowego RK Kart Team[3]. 

Po podpisaniu kontraktu z Renault F1 Robert wystartował w kilku rajdach samochodowych podczas 
przerwy zimowej między sezonami 2009 i 2010. 

6 lutego 2011 Robert Kubica uległ wypadkowi podczas pierwszego odcinka specjalnego rajdu Ron-
de di Andora, jadąc Škodą Fabią S2000 Evo2. Kubica uderzył lewą stroną samochodu w barierę. Bariera 
przeszła przez ścianę grodziową pojazdu i przygniotła kierowcę. Jego pilot Jakub Gerber wyszedł z au-
ta o własnych siłach i bez obrażeń. Aby wydostać Kubicę z wraku, trzeba było rozciąć karoserię. Polski 
kierowca został zabrany helikopterem do szpitala Santa Corona w Pietra Ligure. Przyczyną wypadku był 
prawdopodobnie mokry asfalt oraz jego wybrzuszenie z powodu wystającego korzenia drzewa.

Kubica zaraz po wypadku był przytomny – trzymał rękę Gerbera. Podczas drogi do szpitala Św. Koro-
ny w Pietra Ligure był intubowany, a na miejscu został przebadany w celu wykrycia uszkodzeń narządów 
wewnętrznych i mózgu. Kierowca doznał wielomiejscowych złamań prawej ręki i nogi oraz uszkodzenia 
kości dłoni. Został zoperowany przez prof. Mario Igora Rossello. Lekarze musieli zatamować krwotok, 
a następnie złożyli kości w uszkodzonej ręce i nodze. Operacja trwała siedem godzin.

7 lutego 2011 roku Kubica został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, zakończono intubację i na-
wiązano z nim kontakt, Kubica narzekał na ból operowanej nogi i ręki. 9 lutego poinformowano, że Ku-
bica zostanie przeniesiony z oddziału intensywnej terapii na ortopedię. Przeprowadzono kolejną opera-
cję złamanej prawej ręki i stopy. 

Następnie rozpoczęta została rehabilitacja, według raportu z 25 lutego Kubica aktywnie uczestniczył 
w kinezjoterapii, a lekarze oszacowali, że kompletny proces rehabilitacji zajmie od sześciu do ośmiu mie-
sięcy. 23 kwietnia 2011 wyszedł ze szpitala. Zastępcą Kubicy w zespole Renault został Nick Heidfeld, by-
ły partner z zespołu BMW Sauber.

1 czerwca poinformowano, że kierowca porusza się bez kul. 24 czerwca w Inowrocławiu odbyła się 
symulacja wypadku Kubicy. Ostatnia operacja Kubicy odbyła się 28 sierpnia 2011. Polegała ona na od-
blokowaniu prawego łokcia. 22 listopada 2011, menadżer Polaka Daniele Morelli poinformował, że Polak 
ma powrócić do ścigania w styczniu. 21 grudnia 2011 lekarz zajmujący się rehabilitacją Kubicy, dr Ric-
cardo Ceccarelli poinformował, że zakończył współpracę z Polakiem.

11 stycznia 2012, Robert Kubica znów powrócił na łoże szpitalne z powodu upadku. Badania wyka-
zały, że złamał piszczel dokładnie w tym samym miejscu, w którym kość doznała złamania 11 miesięcy 
wcześniej podczas rajdu Ronde di Andora.

W latach 2013–2016 startował w Rajdowych Mistrzostwach Świata, a w debiutanckim sezonie, za kie-
rownicą Citroena DS3 RRC, został mistrzem świata klasy WRC 2 wraz z pilotem Maciejem Baranem, ale… 
do bolidu Formuły 1 już… nie wrócił. Wikipedia

cą. Chcieliśmy przyczynić się 
w ten sposób do jego powro-
tu do formy.

Kolejny sprawdzian polski 
kierowca miał kilka dni póź-
niej we Francji.

Na tym jednak  - jak się 

okazało – nie koniec.  Ro-
bert Kubica pojedzie bowiem 
jak się dowiedzieliśmy R.S.17 
podczas jazd testowych na 
torze Hungaroring. Robert 
Kubica po dwóch jazdach te-
stowych bolidem Formuły 1 
z 2012 roku napędzanym sil-
nikiem V8 – E20, które od-
były się w Hiszpanii w Wa-
lencji (7 czerwca) i we Fran-
cji na torze w Le Castellet (12 
czerwca), zasiądzie za stera-

mi R.S.17 podczas jazd testo-
wych na torze Hungaroring 2 
sierpnia. 

Będzie to  - jak podkre-
ślają specjaliści - kolejna fa-
za oceny możliwości Rober-
ta Kubicy.

- Dwa pierwsze testy   - po-
wiedział Cyril Abiteboul, dy-
rektor zarządzający Renault 
Sport Racing - pozwoliły za-
równo nam jak i Robertowi 
zebrać dużo informacji. Naj-

bliższa sesja na torze Hun-
garoring z wykorzystaniem 
R.S.17 dostarczy nam precy-
zyjnych informacji w odnie-
sieniu do aktualnego mode-
lu samochodu i reprezenta-
tywnych warunków. Po jeź-
dzie dokładnie przeanalizuje-
my zebrane informacje, żeby 
móc określić, w jakich warun-
kach Robert mógłby powrócić 
w najbliższych latach do wy-
ścigów. (mat)
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Radni Sejmiku o sytuacji w Polsce
24 lipca 2017 roku podczas XXXIII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, z inicjatywy Marszałka Marka Woźnia-

ka, radni Województwa Wielkopolskiego przyjęli uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia sta-
nowiska dotyczącego protestów społecznych wobec uchwalonej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz zmian ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W stanowisku czytamy: 
„Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego - jako de-
mokratycznie wybrana re-
prezentacja samorządowej 
wspólnoty mieszkańców Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 

- z ogromnym uznaniem od-
nosi się do osób i środowisk, 
które w ostatnich dniach wy-
rażają swój protest wobec 
przyjętych przez Sejm i Se-
nat Rzeczypospolitej Pol-
skiej: ustawy o Sądzie Naj-

wyższym oraz zmian w usta-
wach: o Krajowej Radzie Są-
downictwa i Prawo o ustroju 
sądów powszechnych. Popie-
ramy te protesty, mające na 
celu dobro Państwa i Narodu 
polskiego.  

Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego podziela po-
gląd, iż przyjęcie tych ustaw 
w trybie „nocnym”, bez kon-
sultacji społecznych, w obec-
nej formie, miało na celu 
podporządkowanie sądów 

i sędziów woli PiS i Zjedno-
czonej Prawicy.

Ustawy te w sposób bez-
pardonowy łamią zapisany 
w Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej trójpodział wła-
dzy będącej  fundamentem 
demokratycznego państwa 
prawa.

Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego zwraca się 
do Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Pana An-
drzeja Dudy, o  zainicjowa-
nie dyskusji dotyczącej refor-
my sądownictwa, z udziałem 
wszystkich zainteresowanych 
stron.”

W uzasadnieniu przyjętej 
uchwały czytamy między in-
nymi:

„Mając na uwadze  licz-
ne protesty społeczne zwią-
zane z uchwaleniem przez 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
ustawy o Sądzie Najwyższym 
oraz zmiany ustawy o Krajo-
wej Radzie Sądownictwa oraz 
ustawy -  Prawo o ustroju są-
dów powszechnych z pomi-
nięciem konsultacji społecz-
nych w tak ważnych spra-
wach, zachodzi uzasadniona 
konieczność zajęcia stanowi-
ska przez Sejmik Wojewódz-
twa Wielkopolskiego jako re-
prezentanta wspólnoty wiel-
kopolskiej w przedmiotowej 
sprawie.

W tym stanie przyjęcie 
niniejszej uchwały jest uza-
sadnione.” (na)

Polacy coraz częściej 
inwestują w OZE
Z badania „Polacy o oszczędzaniu energii 
i energetyce” wynika, że 22 procent obywateli 
rozważa zainstalowanie urządzeń umożliwiają-
cych korzystanie z odnawialnych źródeł energii 
w swoim domu. 

Osoby, które deklarują za-
interesowanie OZE chcą 

wytwarzać energię głównie 
na własne potrzeby. Najbar-
dziej atrakcyjne w zakresie 
źródeł energii cieplnej dla 76 
procent badanych są kolek-
tory słoneczne. W przypadku 
produkcji energii elektrycznej 
wskazywane są najczęściej in-
stalacje fotowoltaicznei. 

Od kilku lat popularność 
energetyki odnawialnej ro-
śnie – zwłaszcza na tle in-
nych źródeł energii. OZE jest 
najlepiej oceniane zarówno 
w wymiarze bezpieczeństwa 
jak i perspektyw rozwoju. 
Świadczy to o tym, że jeste-
śmy coraz bardziej świadomi 
ekologicznie. 

Polacy wskazują OZE ja-
ko najbardziej preferowany 
kierunek rozwoju elektro-
energetyki. Co drugi ankie-
towany przez Centrum Bada-
nia Opinii Społecznej uważa, 
że polska polityka energe-
tyczna powinna koncentro-
wać się na rozwijaniu ener-
getyki opartej na odnawial-
nych źródłach energii, czy-
li promieniowania słonecz-
nego, wiatru, wody, bioma-
sy lub energii geotermal-
nej. Okazuje się również, 
że zdecydowana większość 
z nas stara się oszczędnie ko-
rzystać z energii elektrycz-
nej w domostwach. Niemal 
wszyscy ankietowani twier-
dzą, że wyłączają światło 
wychodząc z pomieszczenia 
(95 procent), niewiele mniej 
osób używa energooszczęd-
nych żarówek (87 procent) 
lub sprzętu AGD i RTV o ni-
skim zużyciu energii elek-
trycznej (88 procent)i 

Energia promieniowa-
nia słonecznego, która do-
ciera do powierzchni Zie-
mi, przekracza energetycz-
ne potrzeby świata 5 tysię-
cy razy. Jeszcze niedawno 
panowało przekonanie, że 
w Polsce jest zbyt małe na-
słonecznienie, by instalacje 
fotowoltaiczne mogły pra-
cować efektywnie. To ste-
reotyp. Średnia ilość nasło-
necznienia w naszym kraju 
daje energię na poziomie 
1100 kWh/m kw. Jak wyni-
ka z analizy CBOS, najniż-
sze oceny, zwłaszcza w wy-
miarze przyszłościowym, 
zbiera ropa naftowa i wę-
giel. W przypadku tych no-
śników energii tylko mniej 
niż 2/5 badanych upatruje 
szansy na zapewnienie Pol-
sce bezpieczeństwa energe-
tycznego w wykorzystaniu 
ropy naftowej, jeszcze mniej 
osób stawia w tym kontek-
ście na węgiel. 

Udział Odnawialnych Źró-
deł energii w Polsce wciąż się 
powiększa. Według „Krajo-
wego planu rozwoju mikroin-
stalacji odnawialnych źródeł 
energii do 2020 roku” bazują-
cego na rządowym Krajowym 
Planie Działań, do 2020 ro-
ku aż 2,5 mln prosumentów 
(osób produkujących i konsu-
mujących energię elektrycz-
ną na własne potrzeby) bę-
dzie wykorzystywać mikro-
instalacje OZE, w tym oko-
ło 500 tysiecy instalacje fo-
towoltaiczne. Niestety, nie-
zmiennie, wśród osób zain-
teresowanych „zieloną ener-
gią” prym wiodą rolnicy (26 
procent). (na)
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Poręby) dotarł już po bezwa-
runkowej kapitulacji Trzeciej 
Rzeszy. Ponoć było to 10 maja 
1945 roku. Frontowi żołnie-
rze radzieccy, którzy na swym 
długim szlaku bojowym oglą-
dali stosy trupów oraz spa-
lone miasta i wsie, zobaczy-
li malowniczo położone mia-
steczko górskie jakby wyjęte 
z bajki. Ani śladu zniszczeń. 
W dostępnych mi materia-
łach nie natrafiłem na opi-
sy radzieckiej przemocy wo-
bec mieszkających w Schre-
iberhau Niemców, a zwłasz-
cza Niemek. Jest jednak wiel-
ce prawdopodobne, że i tu 
w następnych dniach doszło 
do takich incydentów, choćby 
gwałtów, ale w mocno ogra-
niczonym – w porównaniu 
choćby z Górnym Śląskiem – 
zakresie. 

W każdym razie w nie-
dzielę, 3 czerwca 1945 roku, 
w Schreiberhau panował już 
porządek. Tego bowiem dnia 
do miasteczka dotarła gru-
pa inspekcyjna Dolnośląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego, 
który w powojennych miesią-
cach był organem wykonaw-
czym pełnomocnika Rządu 
RP na Okręg Dolnego Śląska 
Stanisława Piaskowskiego. 
W sprawozdaniu grupy in-
spekcyjnej napisano, że w tej 
górskiej miejscowości toczyło 
się normalne życie i znajdo-
wały się, zachowane w bar-

Chichot zza grobu 
Wypełniona bajońskimi skarbami słynna „Szcze-
lina jeleniogórska”, którą poszukiwano od ćwierć 
wieku, okazała się mitem. Wielu to już od dawna 
podejrzewało, ale dzisiaj wiemy, że u podstaw 
narodzin tego mitu legła skromna książeczka 
w 1970 roku wydana przez Iskry. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Pi e r w s z y 
p a t r o l 

czerwonoar-
mistów do 
Schreiberhau 
(dz is ie jsze j 
S z k l a rs k i e j 

dzo dobrym stanie, liczne sa-
natoria dla chorych na płuca, 
luksusowe wille i pensjona-
ty, że działały wodociągi i by-
ła elektryczność, nie było na-
tomiast gazu. W sprawozda-
niu odnotowano również, że 
Schreiberhau zamieszkiwa-
ło 7569 osób, wśród których 
byli także ewakuowani tu 
z innych regionów Niemiec. 
I że urzędował, wyznaczony 
przez radziecką komendan-
turę wojenną, burmistrz nie-
miecki o nazwisku... Janczer-
ski, a zarząd miasta pracował 
w swym dawnym składzie. 
Porządku zaś strzegła policja 
niemiecka. 

Tak było na początku 
czerwca 1945 roku i stan ta-
ki utrzymywał się jeszcze 
przez kilka tygodni. Dopiero 
po poczdamskiej konferen-
cji Wielkiej Trójki wszystko 
się wyjaśniło. Schreiberhau, 
której nazwę zmieniono na 
Szklarską Porębę, formalnie 
znalazła się na nowym tery-
torium Polski. 

Wprawdzie Wojciech Ta-
baka, który w randze pełno-
mocnika Rządu RP na ob-
wód (powiat) jeleniogórski 
faktycznie pełnił obowiązki 
starosty, powołał na urząd 
pierwszego polskiego wójta 
gminy Piotra Kanię (w Pol-
sce prawa miejskie Szklar-
ska Poręba uzyskała dopie-
ro pod koniec roku 1959), to 
jednak przez najbliższe mie-
siące sporo do powiedzenia 
mieli tu nadal Rosjanie. To-
lerowali oni działalność an-
tyfaszystowskich organizacji 
niemieckich o orientacji so-
cjaldemokratycznej i komu-
nistycznej, stawiając admini-
strację polską w kłopotliwej 
sytuacji. 

Jednocześnie zintensyfi-
kowały swą działalność or-
ganizacje posthitlerowskiego 

sy Polski Ludowej, by zna-
leźć swój finał dopiero w po-
łowie 2017 roku. Legendę 
tę upowszechnił Aleksander 
Wiącek, przewodnik górski, 
a wcześniej podoficer WOP 
ze strażnicy w Szklarskiej Po-
rębie. Nie można wykluczyć, 
że w tej legendzie jest ja-
kaś część prawdy, ale nie da 
się już jej oddzielić od fanta-
zji. Aleksander Wiącek zmarł 
w 1983 roku i tylko on mógł-
by powiedzieć, ile prawdy 
znalazło się w jego opowia-
daniu „Skarby starego gra-
fa”, które pomieścił on  w wy-
danej w 1970 roku książce 
„Wilki na granicy”. Wdowa 
po Wiącku powiedziała, że 
część historii przedstawio-
nych w tej książce to własne 
przeżycia męża, a część histo-
rii jest wymyślona i sfabula-
ryzowana. Jednocześnie trze-
ba dodać, że książkę tę sygno-
wał – jako współautor – nie-
jaki Jerzy Ruszczyński, ale do 
wspólnego dzieła wniósł on 
tylko swe znajomości. 

Główny autor książki 
wcielił się w postać sierżanta 
Wierzby, który wyjaśniając ta-
jemniczą śmierć swego kole-
gi z WOP, natrafił na ślad wy-
wiezionych z banku w Hirsch-
bergu (Jeleniej Górze) sejfów 
ze skarbami Schaffgotschów. 
Załadowane na ciężarówkę-
-sanitarkę sejfy miano ukryć 
gdzieś w Szklarskiej Porębie. 
Kilka lat po wojnie wysłanni-
cy Schaffgotschów z dyplo-
matycznymi paszportami Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki 
w kieszeniach rozpoczęli po-
szukiwania skarbów, a po ich 
znalezieniu podjęli próbę wy-
wozu z Polski. 

Bystry sierżant Wierzba 
szybko trafił na ślad skryt-
ki, którą okazała się zawalo-
na sztolnia znajdująca się tuż 
obok Szosy Czeskiej między 

FOT. LESZEK ADAMCZEWSKI 
Niszczejące zabudowania nieczynnej od końca XX wieku zabytkowej huty szkła „Julia”. Do 1945 roku była to Jose-
phinenhütte. Sto metrów od niej miała znajdować  się sztolnia wypełniona skarbami. 

podziemia: Werwolf i Freies 
Deutschland, którym sprzy-
jała część niemieckich miesz-
kańców Szklarskiej Poręby 
i sąsiednich miejscowości. 
Nie walka partyzancka, ale 
sabotaż, wywiad i skrytobój-
stwa stanowiły metody dzia-
łania „wilkołaków”. W tajem-
niczych okolicznościach ginę-
li ludzie, mordowano pene-
trujących okolicę żołnierzy 
Wojsk Ochrony Pogranicza, 
psuły się dotychczas sprawne 
maszyny w uruchamianych 
przez Polaków fabrykach i za-
kładach gospodarki komunal-
nej, a jakaś niewidzialna ręka 
zacierała ślady, które mogły-
by zaprowadzić nowych go-
spodarzy tej ziemi do urzą-
dzonych w ostatnich miesią-
cach wojny tajnych magazy-
nów broni czy do ukrytych 
dokumentów. 

Wiele wskazuje, że skar-
bów kultury Niemcy w Schre-
iberhau nie ukrywali, chociaż 
na ten temat od zakończenia 
wojny krąży wiele mitów i le-
gend. Nie świadczy to wca-
le, że szeroko pojęte dobra 
kultury – dzieła sztuki i ar-
chiwalia – nie trafiły pod Ra-
ifträger, jak Niemcy nazywa-
li Szrenicę. Trafiły, ale do spe-
cjalnie urządzonych składnic, 
a nie skrytek. 

Szklarska Poręba szybko 
stała się popularną wśród Po-
laków miejscowością wypo-
czynkową i centrum turystyki 
górskiej, chociaż ze względu 
na pobliską granicę od 1948 
roku doszły administracyjne 
kłopoty z uzyskaniem zgody 
na pobyt w strefie nadgra-
nicznej. 

W pierwszych latach po-
wojennych wśród żołnierzy 
Wojsk Ochrony Pogranicza 
zrodziła się legenda o ukry-
tych skarbach Schaffgot-
schów, która przetrwała cza-

ko mógł się zmieścić. Szyby 
miał powybijane, błotniki po-
zaginane, a na masce i szo-
ferce ślady odprysków lakie-
ru. W świetle latarki Wierz-
ba zorientował się, że odpry-
ski te są całkiem świeże, nie 
pokryte rdzą. A więc ktoś tu 
był w ostatnich dniach? Bło-
to nie pozwalało na odnale-
zienie ludzki stóp”. 

Opowiadanie „Skarby 
starego grafa” kończy się uję-
ciem sprawców rabunku i se-
rii zabójstw przez współdzia-
łających ze sobą wopistów 
i milicjantów oraz odzyska-
niem wyciągniętych z sejfów 
skarbów. Ale jednocześnie 
opowiadanie to, o którym 
chyba wszyscy zapomnie-
li, bo do arcydzieł literatury 
polskiej ono nie należy, legło 
u podstaw narodzin legendy 
o „Szczelinie jeleniogórskiej” 
– wypełnionej bajońskimi 
skarbami sztolni poszukiwa-
nej od początku ostatniej de-
kady XX wieku. Przez lata nikt 
z ich poszukiwaczy nie skoja-
rzył opowieści o niej z książ-
ką „Wilki na granicy”. 

Wprawdzie jej wydru-
kowana w końcu 1970 ro-
ku wersja różni się od prze-
chowywanego przez wdowę 
po Wiącku maszynopisu, ale 
zmiany wprowadzone przez 
redaktora z wydawnictwa 
Iskry i być może także cen-
zora wyszły książce na do-
bre. Naprawdę trudno uwie-
rzyć, że w zawalonej koło Jo-
sephinenhütte sztolni stało 
– ściśniętych niczym sardyn-
ki w puszce – aż 31 samo-
chodów, w tym kilka auto-
busów. W jedną ciężarów-
kę, która występuje w książ-
ce, od biedy uwierzyć można. 
I na poszukiwania jej prze-
żartych przez korozję resztek 
latem 2017 roku ruszyła Gru-
pa Eksploracyjna Miesięczni-
ka „Odkrywca”. 

Akcję przeprowadzo-
no 15 i 16 lipca, „uderza-
jąc” w dwa miejsca skalnej 
skarpy tuż przy Szosie Cze-
skiej, które ze względu na 
swe ukształtowanie w po-
staci tajemniczych zapadlisk 
mogły być zawalonymi wej-
ściami do sztolni. Sprowa-
dzono koparkę i z niecierpli-
wością oczekiwano, kiedy bę-
dzie można wejść do pod-
ziemi. 

Niestety, na sztolnię we 
wskazanych miejscach ko-
parka nie natrafiła, bo nig-
dy jej tu nie było. Nie minął 
jeszcze szok zgromadzonych 
obok eksploratorów, którzy 
już widzieli siebie podziwia-
jących resztki ciężarówki, gdy 
przez szum wiatru można by-
ło usłyszeć chichot. Chichot 
Aleksandra Wiącka... 

mostem na Kamiennej koło 
huty szkła „Józefina” (daw-
nej niemieckiej Josephinen-
hütte, a późniejszej huty „Ju-
lia”) a drogą do Wodospa-
du Kamieńczyka. Korzysta-
jąc z pomocy kilku wopistów, 
Wierzba wybrał się na pene-
trację skrytki. W tym miejscu 
sięgnijmy po książkę Wiąc-
ka i Ruszczyńskiego „Wilki na 
granicy”. Na stronach 282. 
i kolejnych czytamy między 
innymi: 

„Po kilku próbach blok 
skalny dał się odsunąć na 
bok, odsłaniając dziurę, przez 
którą mógł się już przecisnąć 
człowiek. Wierzba poświe-
cił latarką do środka. [...] Po 
chwili Wierzba znikł w otwo-
rze, a za nim poszli: Szpak, 
Olek, Koral i Wieliczko. Kory-
tarz prowadził ostro w dół, 
rozszerzając się powoli. Miej-
scami przez wilgotne, skaliste 
ściany wdzierały się korzenie 
drzew. Widać było, że przed 
wieloma laty ręka człowieka 
przystosowała do czegoś to, 
co stworzyła natura. Nagle 
Wierzba ujrzał w świetle la-
tarki głaz, zamykający kory-
tarz pionową ścianą”. 

Po sforsowaniu tej prze-
szkody ekipa sierżanta Wierz-
by w gęstym błocie, ze zga-
szonymi latarkami w rękach, 
brnęła dalej... 

„Sierżant ostrożnie ruszył 
naprzód, z trudem unikając 
przewrócenia się na nierów-
nych kamieniach, pogrążo-
nych w śliskim błocie. Z wy-
ciągniętą ręką zrobił kilka-
naście kroków, po czym za-
palił latarkę. Światło odbiło 
się ostro w reflektorach sto-
jącego przed nim samocho-
du. Był to Opel Blitz z wyso-
ką budą. Pogrążony po osie 
w błocie, robił wrażenie, jak-
by zakorkował cały korytarz, 
dojeżdżając najdalej, jak tyl-

Centrum Szklarskiej Poręby na współczesnym zdjęciu. W tej części miasta 
niewiele zmieniło się od czasów drugiej wojny światowej. 
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Książki dla niewidomych

Europosłowie zatwierdzili pakiet dokumentów dotyczą-
cych wcielenia w życie postanowień Traktatu z Marakeszu* 
o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów drukowa-
nych osobom niewidomym, słabowidzącym i innym niepeł-
nosprawnym. Dzięki temu państwa członkowskie będą mo-
gły ustanowić wyjątek w prawie autorskim pozwalający na ła-
twiejszy dostęp, także w obrocie transgranicznym, w odpo-
wiednich formatach książek, e-booków i innych publikacji dla 
osób niedowidzących.

- Osoby niewidome i z problemami wzroku mają utrudnio-
ny dostęp do książek, a na dodatek oferta, z której mogą sko-
rzystać jest bardzo wąska. Dlatego cieszę się, że w tak krót-
kim czasie udało się wynegocjować wdrożenie założeń Trakta-
tu z Marrakeszu. Miliony obywateli Unii, w tym prawie 2 mln 
Polaków, będzie już w krótce mogło korzystać z szerszej ofer-
ty książkowej w przystępnym formacie e-booków, z większą 
czcionką czy pisanych Braillem - powiedział Tadeusz Zwiefka, 
wiceprzewodniczący Grupy EPL, który pracował nad pakie-
tem rozwiązań w Komisji Prawnej.

- Wyjątek od praw autorskich, który dzisiaj zatwierdziliśmy 
jest zrozumiały i w realny sposób otwiera dostęp do kultury 
osobom, które z nie swojej winy, mają ten dostęp ograniczony. 
Sam mam kłopoty ze wzrokiem i wiem jak trudny potrafi być 
dostęp do słowa pisanego. Dlatego gorąco zachęcam wszyst-
kie kraje członkowskie, by we współpracy ze środowiskami 
osób niewidomych i niedowidzących oraz wydawcami, jak naj-
szybciej wcieliły w życie te ułatwienia -  dodał poseł Zwiefka.

Kolejnym krokiem jest wdrożenie przyjętych zapisów do 
prawa krajowego, na co państwa członkowskie będą miały 12 
miesięcy.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 
koordynatorem komisji FEMM

Nową koordynatorką Grupy EPL w Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia (FEMM) została Agnieszka Kozłowska-
-Rajewicz. Będzie odpowiedzialna za definiowanie, wspiera-
nie i ochronę praw kobiet w Unii oraz wspieranie praw kobiet 
w krajach trzecich.

- Jestem dumna z nowo powierzonej funkcji. Moją rolą bę-
dzie ustalanie linii grupy i wskazanie linii grupy w głosowa-
niach we wszystkich raportach i zapisach, które dotyczą polity-
ki równouprawnienia. To wielka odpowiedzialność, ale i szan-
sa na promowanie racjonalnych, zrównoważonych rozwiązań 
i stanowisk w obrębie największej rodziny politycznej w Parla-
mencie Europejskim - powiedziała po nominacji posłanka Ko-
złowska-Rajewicz.

Dłuższe życie produktów
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie 

wydłużenia cyklu życia produktów, proponując między inny-
mi wprowadzenie ułatwień dla serwisantów oraz zwiększe-
nie dostępności części zamiennych, w tym zamienników czę-
ści oryginalnych.

TAK  MYŚLĘ

P r e z y -
d e n t 

Duda zawe-
tował dwie 
ustawy – 
o Krajowej 
Radzie Są-
downictwa 

Weto ustawka, czyli…
ciemny lud to kupił

i Sądzie Najwyższym – i pra-
wie wszystkich komentatorów 
politycznych, polityków oraz 
najzwyklejszych ludzi jakby 
zaćmiło z tej radości. Zaczę-
li mówić „koniec Adriana”, 
„prezydent się obudził”, „no-
tariusz wstał z kolan”, „to no-
we otwarcie”, „początek roz-
łamu Zjednoczonej Prawicy”, 
„koniec dyktatury zwykłego 
posła Kaczyńskiego”. Zachwy-
cają się wszyscy, a politycy 
opozycyjni tak się rozmarzyli 
śniąc już o swoim zwycięstwie 
w kolejnych wyborach, że ro-
zum im odebrało. A jak wia-
domo – „jak rozum śpi, to… 
budzą się demony”.

Moim zdaniem te dwa 
weta to pic, ustawka stulecia 
i fachowe robienie ludziom 
wody z mózgu. Partia rzą-
dząca chciała uchwalić trzy 
ustawy, by pokazać sędziom 
kto tu naprawdę rządzi i że 
trójpodział władzy to mrzon-
ka, dżuma, którą należy le-
czyć nie antybiotykiem tyl-
ko sądem lojalnym i posłusz-

nym. Był pomysł na uchwa-
lenie trzech ustaw, ale poli-
tycy PiS są elastyczni – tylko 
podziwiać – i wiedzą co dla 
nich w danej chwili jest naj-
ważniejsze. Jak się dzisiaj nie 
da przepchnąć trzech ustaw, 
to przepchnijmy jedną – tak 
sobie dumali.

A kilka dni temu najważ-
niejsze było, by zahamować 
falę społecznych protestów, 
które zawsze mogą wymknąć 
się spod kontroli i doprowa-
dzić do ulicznych bijatyk. Jak 
zagnać z powrotem gospody-
nie domowe do garów, mło-
dych na plaże i pola namio-
towe, a tych trochę starszych 
na działki? To dziecinnie ła-
twe – niech prezydent za-
wetuje te dwie ustawy, któ-
rych tak naprawdę dzisiaj PiS 
nie potrzebuje, a ulice opu-
stoszeją. Sąd Najwyższy, któ-
ry między innymi potwierdza 
wyniki wyborów parlamen-
tarnych, będzie potrzebny 
partii rządzącej za dwa lata. 
Uchwała o KRS także może 
jeszcze trochę poczekać. 

Trochę, bo prezydent za-
powiedział swoje projekty za 
dwa miesiące. Pojawią się 
więc projekty prezydenckie, 
większość parlamentarna po-
zmienia w nich co tam będzie 
trzeba, a prezydent drugi raz 
ich nie zawetuje, bo – jak wy-
tłumaczą nam to zapewne 
urzędnicy Kancelarii – nie wy-

FELIETON 

pada przecież wetować swo-
ich ustaw.

Prezydent nie zawetował 
ustawy o sądach powszech-
nych, czyli dla nas, zwykłych 
obywateli, tych najważniej-
szych. Tam bowiem w pierw-
szej kolejności trafiają nasze 
sprawy, tam będą rozpatry-
wane pozwy wobec na przy-
kład przeciwników politycz-
nych, czy nawet krnąbrnych 
dziennikarzy. A brak weta 
oznacza, że minister sprawie-
dliwości-prokurator general-
ny będzie miał bezpośredni 

RYS. � SZCZEPAN SADURSKI

wpływ na politykę kadrową 
w tych sądach. Mamy więc 
dwa weta, ale czy naprawdę 
jest się czym zachwycać? Mo-
że lepiej trzeba by się trochę 
pomartwić. Choćby o przy-
szłość. 

Chciałbym się mylić, ale 
coś mi się wydaje, że ma-
my jednak dzisiaj do czynie-
nia z niczym więcej jak weto 
ustawką. A lud – znowu zma-
nipulowany - niestety to ku-
pił. Tak jak przed laty przepo-
wiadał klasyk Kurski…

TOMASZ MAŃKOWSKI

ZAMIAST KOMENTARZA

ŹRÓDŁO � INTERNET

GALERIA

RYS. � SZCZEPAN SADURSKI

Twój TYDZIEŃ 
WIELKOPOLSKI 
jest pod opieką 

prawną Kancelarii 
Radcy Prawnego 

Aleksandra Orywał
www.kancelariaorywal.pl
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Absolutorium dla starosty poznańskiego

Na minionej sesji za przyjęciem 
wykonania budżetu głosowało 

20 radnych, 5 było przeciw, przy 1 
głosie wstrzymującym.  

- Co roku wytyczamy nowe, am-
bitne plany. Nasze zamierzenia by-
ły naprawdę duże, na 2017 są jesz-
cze ambitniejsze. To pokazuje, że 
powiat poznański ciągle się rozwi-
ja. Dzięki temu też wzrasta liczba 
mieszkańców, a tym samym docho-
dy z PIT. Doceniamy to i dokładamy 
wszelkich starań, by pieniądze po-
chodzące z podatków wydawać jak 
najlepiej – mówił podczas sesji ab-
solutoryjnej Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. 

W minionym roku  najwięcej 
pieniędzy przeznaczono na oświa-
tę. 

- Postawiliśmy na oświatę już 
kilka lat temu. Wydatki w ubiegłym 
roku wyniosły 64 mln zł, a dota-
cja 48 mln, do edukacji dołożyli-
śmy więc prawie 20 mln zł. Dzisiaj 
kształcimy fachowców. Staraliśmy 
się zmienić stereotyp pracownika 
zawodowego i to nam się udało – 
dodaje Jan Grabkowski. 

W ubiegłym roku powiat zainwe-
stował w szkolnictwo 64.128.856,52 
zł. Poza bieżącym utrzymaniem pla-
cówek, na liście zadań znalazły się 
między innymi: przebudowa bu-
dynku administracyjnego Zespołu 
Szkół w Rokietnicy – 1.790.715,32 
zł czy zagospodarowanie główne-
go wjazdu do Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach 

– 1.025.677,08 zł. Na rewaloryza-
cję wnętrz dawnego kompleksu cy-
sterskiego wydano 220.631,99 zł. 
Z kolei przebudowa budynku inter-
natu i pomieszczeń stołówki Zespo-
łu Szkół w Mosinie, z przystosowa-
niem całego obiektu dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych, koszto-
wała 1.795 219,64 zł. 

Warto dodać, że na tak zwaną 
edukacyjną opiekę wychowawczą 
(między innymi specjalne ośrodki 
wychowawcze, poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne czy placówki 
specjalistyczne) przeznaczono kolej-
ne 17.254.475,86 zł.

Na drugim miejscu pod wzglę-
dem wydatków są drogi, w które za-
inwestowano 47.071.373,68 zł. 

- Najważniejsze były dwie sztan-
darowe inwestycje, które otrzymały 
dofinansowanie ze Skarbu Państwa 
– ul. Kierska w Kiekrzu oraz ul. Grun-
waldzka w Plewiskach. Przebudo-
waliśmy też odcinki powiatowe ta-
kie jak Wierzonka-Mielno oraz Tucz-
no-Stęszewko. To wymierne efekty 
naszej pracy – dodaje Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. 

Łącznie na same zadania inwe-
stycyjne wydano prawie 25 mln zł, 
dzięki czemu przebudowano około 
30 kilometrów dróg.

Na działania związane z po-
mocą społeczną wydatkowano 
25.514.632,04 zł. Oprócz kosztów 
na utrzymanie i działalność placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych, 
domów pomocy społecznej czy 
ośrodków wsparcia, 8.688.583,74 

Prospołeczny i proinwestycyjny – tak radni określili 
ubiegłoroczny budżet powiatu poznańskiego i zdecydo-
waną większością głosów udzielili absolutorium staro-
ście poznańskiemu. W 2016 roku dochody w budżecie 
powiatu wyniosły 254.460.420,51 zł, natomiast wydatki 
250.184.645,85 zł.  

zł przeznaczono na funkcjonowanie 
rodzin zastępczych. Starania w tym 
zakresie zostały docenione i powiat 
otrzymał specjalne wyróżnienie za 
działalność na rzecz pieczy zastęp-
czej podczas 5. Kongresu Rodziciel-
stwa Zastępczego. Z kolei zadania 
związane z ochroną zdrowia kosz-
towały 16.629.357,89 zł. 

- Hasło „Bezpieczny powiat” jest 
wypełnione treścią i konkretnymi 
działaniami. Swoimi decyzjami, przy 
wsparciu radnych, dajemy naszym 
mieszkańcom poczucie bezpieczeń-

stwa. Chcą tu mieszkać, powierza-
ją nam pieniądze z podatków, a my 
chcemy je wydawać z myślą o nich. 
2,6 mln zł przeznaczyliśmy na dzia-
łania związane z bezpieczeństwem. 
Najważniejsze były budowa komi-
sariatu w Dopiewie oraz remont ko-
misariatu w Murowanej Goślinie – 
mówi Jan Grabkowski, starosta po-
znański. 

Na bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę przeciwpożarową po-
wiat poznański wydał 2.640.469,31 
zł. Na komendy powiatowe Pań-

stwowej Straży Pożarnej przekaza-
no 1.445.000 zł. W kwocie tej za-
warte są wydatki między innymi 
na zakup sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego i specjalistycznego, środków 
ochrony indywidualnej i zbiorowej 
strażaka, wyposażenia grup spe-
cjalistycznych, organizację szkoleń 
dla funkcjonariuszy PSP i druhów 
OSP, a także modernizację obiek-
tu i terenu do ćwiczeń w Jednost-
ce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bo-
lechowie.

KATARZYNA WOZIŃSKA�GRACZ

Pracodawca ustawia się 
w kolejce po… pracownika
Na rynku pracy najwięcej ofert trafia do osób z wykształceniem zawodowym, a najwięcej 
problemów ze znalezieniem pracy mają absolwenci uczelni wyższych. Te i wiele innych 
wniosków wynika z najnowszego raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego, wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy. 
Obecnie ogólna stopa bezrobocia w powiecie poznańskim wynosi 2,2%, a w Poznaniu 
1,8%. Dla porównania w województwie wielkopolskim jest to 4,6%, a w całym kraju 
–7,7%.

Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, że znacząco, bo aż o 27 

procent, spadło bezrobocie osób 
do 25 roku życia. Raport o bez-
robociu wśród młodych przygo-
towywany jest już po raz 17, ale 
na przestrzeni tylu lat Powiato-
wy Urząd Pracy odnotował po raz 
pierwszy najmniejszą liczbę zare-
jestrowanych absolwentów.

To główny wniosek, jaki nasu-
wa się z przygotowanego raportu, 
jednak nie jedyny. Z danych staty-
stycznych przygotowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy można 
wiele wyczytać na temat tego, jak 
duże szanse na dobrą pracę mają 
absolwenci szkół zawodowych.

– Kierunek, w którym idziemy 
w kształceniu zawodowym w po-
wiecie poznańskim daje dziś wy-
mierne efekty. Pracodawcy coraz 
częściej pytają kandydatów, jaką 
szkołę ukończyli, czy zdobyli już 
jakieś doświadczenie. Dlatego je-
steśmy bardzo dumni z prowadzo-
nych w szkołach klas patronac-

kich, ponieważ młodzież jednocze-
śnie uczy się i zdobywa praktyczne 
doświadczenie. Przygotowany ra-
port pokazuje, że właśnie tacy wy-
edukowani, dobrzy fachowcy z za-
wodem stanowią najmniej liczną 
grupę osób bezrobotnych  – mó-
wi Jan Grabkowski, starosta po-
znański.

Nieco gorzej z zatrudnieniem 
radzą sobą osoby z wyższym wy-
kształceniem.

– Należy pamiętać, że mówi-
my tylko ofertach, jakie wpływa-
ją do Powiatowego Urzędu Pracy, 
a tych dla osób z wykształceniem 
wyższym jest najmniej – tłumaczył 
Zygmunt Jeżewski członek Zarządu 
Powiatu w Poznaniu. –  Być może 
jest tak, że te osoby szukają pra-
cy gdzieś indziej, są bardziej sa-
modzielne, mają inne oczekiwania 
i nie potrzebują takiego wsparcia, 
jakie dają urzędy pracy – dodaje.

Z informacji, jakie pojawiły się 
w najnowszym raporcie, są  rów-
nież te dotyczące tego, jacy fa-

chowcy są poszukiwani na ryn-
ku pracy.

– Wśród osób z kwalifikacja-
mi zawodowymi pracodawcy naj-
częściej szukali magazynierów, 
sprzedawców czy robotników bu-
dowlanych – mówi Maria Sowiń-
ska, dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy. – Natomiast z wykształ-
ceniem średnim – przedstawicie-
li handlowych, mechaników czy 
kosmetyczek. W przypadku osób 
z wykształceniem wyższym prym 
wiodą specjaliści branży IT, bran-
ży marketingowej czy ekonomiści 
– dodaje.

Wnioski płynące z raportu 
wskazują jednoznacznie, że war-
to rozwijać współpracę z lokal-
nymi pracodawcami, ciągle pod-
nosić swoje kwalifikacje, a także 
monitorować i prognozować dy-
namicznie zmieniający się rynek 
pracy, który staje się coraz bar-
dziej otwarty dla dobrych i facho-
wych pracowników.

KG
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Próchnica atakuje
W jamie ustnej żyje około 300 gatunków bakterii, a ich łączna liczba 
osiąga prawie 50 miliardów, niektóre powodują próchnicę. Akademia 
Zdrowego Uśmiechu przez 5 lat przebadała aż 38,5 tysięcy przedszkola-
ków. Przekrojowe wyniki badań z 560 przedszkoli w Polsce pokazały, że 
ponad 58% przebadanych dzieci ma próchnicę.

KRZYSZTOF MARTAS

Próchnica to choroba bak-
teryjna atakująca tkan-

ki twarde zębów. Powstaje 
w procesie zmiękczania szkli-
wa i objawia się występowa-
niem na zębach przebarwie-
nia lub zmianami w struktu-
rze zęba. Najczęściej na roz-
wój próchnicy wpływa spo-
żywanie słodyczy, zawierają-
cych dużą ilość węglowoda-
nów oraz  niewłaściwa higie-
na jamy ustnej. Płytka nazęb-
na, czyli żółtawy nalot złożony 
z resztek pokarmu, powodu-
je próchnicę błyskawicznie. 
Choroba ta wywoływana jest 
przez kwasy, które powstają 
przez występujące w jamie 
ustnej bakterie zasiedlające 
płytkę nazębną, a następnie 
rozkładającą cukry. 

Lato to okres kiedy dzie-
ci po całym dniu szaleństw 
często zapominają o szczot-
kowaniu zębów. Już po 2-3 
tygodniach może pojawić się 
odwapnienie szkliwa, któ-
re jest początkiem próch-
nicy. Ponieważ zęby mlecz-
ne zbudowane są z cieńszej 
warstwy szkliwa niż stałe, na 
próchnicę bardziej narażone 
są właśnie dzieci.

Próchnica u najmłod-
szych to obecnie prawdziwa 
epidemia. Statystyki nieubła-
ganie pokazują, że praktycz-
nie 6 na 10 dzieci ma próch-
nicę.

Choroba ta często baga-

telizowana przez rodziców, 
wychodzących z założenia, że 
mleczaków nie trzeba leczyć 
bo i tak wypadną, powodu-
je poważne problemy. Jeden 
zainfekowany ząb może zain-
fekować pozostałe, a w przy-
szłości nawet prowadzić do 
kłopotów z wyrzynaniem się 
zębów stałych czy też niepra-
widłową wymową.

Jak pokazują statystyki każ-
de dziecko z próchnicą w zę-
bach mlecznych do leczenia 
zakwalifikowane miało 5 zę-
bów. Wartość ta jest stała na 
przestrzeni ostatnich 5 lat. Nie-
pokojący również jest znaczny 
odsetek dzieci z próchnicą roz-
winiętą w zębach stałych, po-
nad 1,5% przebadanych dzieci 
miało tę chorobę. Jeśli stwier-
dzono próchnicę w zębach sta-
łych, to obejmowała ona śred-
nio 2 zęby, które dopiero się 
wyrzynają.

Lekarze stwierdzili rów-
nież wysoki odsetek dzieci 
z zaawansowaną próchnicą 
zębów mlecznych ze wska-
zaniem do ich ekstrakcji: po-
nad 12,4% dzieci należy do 
tej grupy. Statystycznie każ-
de z dzieci miało przeznaczo-
nych do usunięcia aż 3 zęby. 
Oznacza to, że wśród części 
zweryfikowanych dzieci cho-
roba ta stała się powszechna. 
Sytuację pogarsza także fakt, 
że średnio u ponad połowy 
przebadanych dzieci (57,3 %) 

występują problemy orto-
dontyczne. W oparciu o dia-
gnostykę lekarze prognozują, 
że nawet 80% dzieci kwalifi-
kuje się do leczenia ortodon-
tycznego.

W momencie gdy  ro-
dzić zauważy u swojej pocie-
chy niepokojące oznaki takie 
jak przebarwienia lub zmia-
ny w strukturze zębów, po-
winien niezwłocznie udać 
się z dzieckiem do dentysty. 
Obecnie, obok popularnych 
metod zapobiegania po-
wstawania zmian próchni-
czych, takich jak lakowanie, 
lapisowanie czy fluoryzacja 
istnieje wiele nowoczesnych 
i bezbolesnych metod lecze-
nia zębów jak na przykład 
komputerowe znieczulenie, 
ozonowanie, laserowe usu-
wanie próchniczy, mikro-
skop chirurgiczny czy lecze-
nie podtlenkiem azotu. 

W dzisiejszych czasach 
wizyta u stomatologa nie mu-
si być traumatycznym przeży-
ciem dla malucha. Coraz czę-
ściej placówki stomatologicz-
ne zamieniają się w bajkowe, 
kolorowe gabinety dostoso-
wane do potrzeb dzieci. Moż-
na podczas wizyty posłuchać 
muzyki lub obejrzeć bajkę, 
praktykuje się nawet użycie 
gazu rozweselającego, który 
odwraca uwagę, a leczenie 
młodego pacjenta staje się 
komfortowe i bezbolesne.

Kleszcz i groźna 
borelioza
Z danych Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego PZH wynika, że tylko w pierwszej połowie 2017 roku odnotowano 
4.702 przypadków boreliozy wśród Polaków. To o 30% więcej niż w tym 
samym okresie w 2016 roku. Ta zakaźna choroba przenoszona jest przez 
kleszcze, a nieleczona może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

MARTA PRĘTKA

Lasy, łąki, miejskie parki 
a nawet domowe ogródki – 

wszędzie tam jesteśmy naraże-
ni na możliwość występowania 
kleszczy. I o ile sama ich obec-
ność nie niesie za sobą wielkie-
go zagrożenia dla człowieka, to 
już ukąszenie może mieć nie-
odwracalne skutki. Dlaczego? 
Jak wynika z danych Sanepidu, 
prawie 1/3 kleszczy zakażona 
jest boreliozą, czyli chorobą za-
kaźną wywoływaną przez bak-
terie Borrelia burgdorferi. Nie-
leczona borelioza może prowa-
dzić między innymi do drżenia 
mięśni, bóli korzeniowych, nie-
dowładu wiotkiego, zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych 
czy zapalenia mózgu. W skraj-
nych przypadkach może tak-
że prowadzić do stwardnienia 
rozsianego. Dlatego tak ważne 
jest dokładne sprawdzanie skó-
ry po każdej wizycie na świe-
żym powietrzu.

Z roku na rok, kleszczy jest 
coraz więcej i stają się istną pla-
gą. Niestety znacznie poszerzy-
ło się też miejsce ich występo-

wania - na ich ukąszenie jeste-
śmy już narażeni niemal wszę-
dzie. A statystyki, jeśli chodzi 
o zachorowania na boreliozę, 
są mało optymistyczne. Z da-
nych Stowarzyszenia Chorych 
na Boreliozę wynika, że w 2016 
roku było ich 21.220. To aż 
o 56% więcej w porównaniu 
do 2015 roku. Warto także 
podkreślić, że sezon szczegól-
nej aktywności kleszczy zaczy-
na się wczesną wiosną i trwa 
aż do października.

W dalszym ciągu panu-
je wiele mitów związanych 
z kleszczami jak na przykład 
to, że spadają z drzew, że bia-
łe ubrania mogą nas ochro-
nić przed ukąszeniem, czy że 
tłuszcz pomaga w ich usunię-
ciu. Dlatego do tematu uką-
szenia przez kleszcza należy 
podejść ze spokojem i rozsąd-
kiem. Musimy pamiętać o naj-
ważniejszych kwestiach i być 
uważnym po powrocie do do-
mu. Wybierając się na wyciecz-
kę do lasu, musimy pamiętać, 
aby odpowiednio się ubrać, 

użyć specjalnych preparatów 
odstraszających, a po powro-
cie do domu dokładnie spraw-
dzić skórę. Jeśli mimo zastoso-
wanych środków ochronnych 
zdarzy się, że zostaniemy uką-
szeni przez kleszcza, też należy 
postępować zgodnie z zalece-
niami lekarzy.

Natomiast w walce z klesz-
czami, a w szczególności z kon-
sekwencjami ewentualne-
go ukąszenia, pomocna mo-
że okazać się polisa na życie. 
Warto zwrócić więc uwagę, 
czy wybrana przez nas poli-
sa zagwarantuje nam wsparcie 
w sytuacji poważnego zacho-
rowania, spowodowanego tak-
że ukąszeniem przez kleszcza, 
jak np. zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych wywołanych 
zakażeniem bakterią Borrelia 
burgdorferi. 

Odpowiednio skonstru-
owana polisa może nas ochro-
nić przed nieprzewidzianymi 
sytuacjami, a co ważne w trak-
cie wakacji – także zapewnić 
spokojny wypoczynek.

Prosto przez Polskę dla hospicjum
1 czerwca (czwartek) Łukasz Mizeracki, wyruszył pieszo przez Polskę, tra-
są liczącą ponad 800 km. Przeszedł najdłuższą linią przez Polskę - po 
przekątnej, by wesprzeć Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysz-
tofa w Warszawie.

Trasa podróży Łukasza, pa-
sjonata trekkingu, prze-

biegała w linii prostej z Biesz-
czadzkiego Parku Narodowe-
go, przez Jędrzejów, Włoszczo-
wą, Chrząstwę, Sieradz, Obor-
niki aż do Świnoujścia. Każdy 
kto napotkał Łukasza i zrobił 
sobie z nim zdjęcie, mógł wy-
grać bilety do wybranych pol-
skich muzeów, ufundowane 
przez patrona medialnego wy-
darzenia. Znalezienie Łukasza 
było bardzo łatwe dzięki firmie 
podroznicy.eu, która udostęp-
niła Łukaszowi profesjonalne 
urządzenie GPS SPOT.

ABY POMAGAĆ, NIE TRZE-
BA WIELE

Wystarczy dostrzec dru-
giego człowieka i zwyczajnie 
zacząć działać. Czasami po-
trzeba do tego więcej cza-

su, innym razem wystarczy 
dosłownie kilka sekund. Za-
zwyczaj wolontariusze Funda-
cji pracują z pacjentami lub 
pomagają podczas akcji orga-
nizowanych przez FHO. Jest 
również szerokie grono dar-
czyńców o wielkich, otwar-
tych sercach. Znajdują się też 
osoby z własnymi pomysłami, 
które wspierając FHO, speł-
niają swoje marzenia. Do ta-
kich osób należy Łukasz Mi-
zeracki.

POMYSŁ NA POMOC
Łukasz w swoim życiu 

przeszedł wiele. Dosłownie 
i w przenośni. Podążając za 
swoją trekkingową pasją, pie-
szo pokonał tysiące kilome-
trów. Z drugiej strony, nie-
dawno odeszła jego mama.

- Około 3 lat temu zachcia-

ło mi się pokonać pieszo naj-
dłuższą możliwą do wytycze-
nia linię prostą w Polsce. (...) 
Rok temu w moim życiu za-
szła duża zmiana. Moja ma-
ma trafiła do hospicjum. Nie 
cieszy mnie fakt, że tam była, 
ale cieszę się, że w tym wła-
śnie. Jestem przekonany, że to 
wspaniałe miejsce i czuję po-
trzebę odwdzięczenia się za 
dobroć, jaką tam otrzymali-
śmy. Wcześniej niewiele wie-
działem o tym, jak funkcjonują 
hospicja. Myślę też, że nie jest 
to wiedza powszechna. Chcia-
łem więc przy okazji mojej wy-
prawy nieco przybliżyć ten te-
mat. Jasne jest też, że dzia-
łalność hospicjum wymaga fi-
nansowania i do takiej pomo-
cy również zachęcam - tłuma-
czy Łukasz.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Poczuj na własnej karose-
rii emocje filmu Disney•Pixar 
Auta 3, biorąc udział w świa-
towej klasy wyścigach w grze 
AUTA 3: WYSOKIE OBROTY. 
Wydała ją firma Cenega, ofi-
cjalny partner Warner Bros. In-
teractive Entertainment. Tytuł 
jest dostępny w polskiej wer-
sji językowej (napisy) na kon-
solach PlayStation®4, PlaySta-
tion®3, Xbox One i Xbox 360 
(Cena ok. 200 zł) i na Ninten-
do SwitchTM w wersji orygi-
nalnej. Stworzone przez Ava-
lanche Software, Auta 3: Wy-
sokie obroty to światowej kla-
sy gra wyścigowa inspirowana 
filmem Auta 3, która zapew-
nia graczom zupełnie nową, 
interaktywną zabawę zarów-
no w trybie rozgrywki jedno-
osobowej jak i podczas wspól-
nego grania z rodziną czy zna-
jomymi. Gra Auta 3: Wysokie 
obroty przedstawia kontynu-
ację fabuły filmu kinowego Aut 
3 tuż po ostatecznym wielkim 
wyścigu, rozbudowując histo-
rię o zupełnie nowe przygody. 
Użytkownicy mogą dołączyć 
do Zygzaka McQueena oraz 
Cruza Ramireza w ich przygo-
towaniach do starcia z Jackso-
nem Sztormem, a także zagrać 
innymi spośród ponad 20 do-
stępnych bohaterów, zarówno 
z uniwersum Aut, jak i nowej 
generacji samochodów wyści-
gowych, w swoich ulubionych 
lokacjach z filmu, od Chłodni-
cy Górskiej po autostradę mię-
dzynarodową na Florydzie – 
w sumie na ponad 20 unikal-
nych torach w 13 różnych lo-
kacjach. 

- Auta 3: Wysokie obroty 
to gra rozszerzająca ekscytu-
jący świat filmu o emocjonu-
jące wyścigi dla użytkowników 
w każdym wieku – mówi John 
Blackburn, wiceprezes i dy-
rektor naczelny Avalanche So-
ftware. -Wiemy, jak bardzo fa-

ni uwielbiają świat oraz posta-
cie z Aut, dlatego z dumą prze-
nosimy je na wszystkie konsole 
obecnej i poprzedniej genera-
cji, aby były dostępne dla szer-
szego grona odbiorców.

Auta 3: Wysokie obroty to 
produkcja stawiająca na roz-
wój umiejętności jazdy graczy 
w zawodach wyścigowych – 
dzięki 6 emocjonującym try-
bom mogą oni szlifować swoje 
zdolności, uczyć się i zdobywać 
nagrody za postępy. W wyści-
gu podejmą wyzwanie, rywa-
lizując na torze z samym Zyg-
zakiem McQueenem i resztą 
zespołu, bitwa wyścigowa po-
zwoli na zbieranie wzmocnień 
i testowanie możliwości swo-
ich pojazdów podczas starć 
z rodziną oraz znajomymi o ty-
tuł najlepszego kierowcy, eli-
minacja polega na zbieraniu 
wzmocnień oraz eliminowaniu 
bolidów, wyzwanie najlepsze-
go okrążenia umożliwi podej-
mowanie prób pobicia własne-
go najlepszego czasu i ustano-
wienia nowego rekordu toru. 
Aby dobrze się bawić, użyt-
kownicy mogą odwiedzić plac 
zabaw, aby się ścigać, wyko-
nywać sztuczki lub po prostu 
pojeździć. Dostępny jest też 
pokaz kaskaderski: skakanie 
z ramp, szybowanie w powie-
trzu oraz wykonywanie sztu-
czek w wyznaczonym czasie, 
aby zdobywać punkty! Gracze 
mogą poprawiać swoje wyni-
ki w różnych trybach i stylach 
jazdy samodzielnie lub w try-
bie kooperacji na podzielonym 
ekranie pozwalającym na do-
mową współpracę albo rywa-
lizację, do której można dołą-
czyć w dowolnym momencie.

Micro Machines World Se-
ries to wyczekiwana gra, którą 

prezentuje Wydawnictwo Te-
chland, partner Codemasters 
oraz Koch Media w Polsce. Kul-
towa seria powraca wraz z no-
wą odsłoną na PlayStation 4, 
Xbox One i PC. Micro Machi-
nes World Series to nowy wy-
miar miniaturowego ścigania. 
Legenda powraca w wielkim 
stylu, łącząc uwielbiane przez 
fanów elementy z bogatego 
dorobku serii z nowościami, 
które zadowolą graczy w każ-
dym wieku. Wracają klasyczne 
tryby Race oraz Elimination, 
a ich uzupełnieniem jest nowy 
tryb Battle, przenoszący jat-
kę mikro samochodzików na 
wyższy poziom. Lokacje, przy-
wracające na myśl poprzednie 
odsłony, takie jak ogród, kuch-
nia czy warsztat tylko czeka-
ją na powrót miniaturowych 
pojazdów. 

- W Micro Machines za-
wsze najważniejsze były zaba-
wa i przystępność. Te tradycje 
również kontynuuje nowa od-
słona. M.in. dzięki intuicyjne-
mu sterowaniu, którego nauka 
nie nastręcza trudności, Micro 
Machines jest idealne dla gra-
czy w każdym wieku, zatem 
również dla najmłodszych, do-
piero zaczynających przygodę 
z grami – wyjaśnia Anna Ła-
da-Grodzicka z Wydawnictwa 
Techland.

Gracze wezmą udział w 4-
-osobowych wyścigach przy 
jednej konsoli, co przywodzi 
na myśl „kanapową” koope-
rację i kojarzy się z oryginal-
nym Micro Machines z 1991 
roku. Kolejny powiew świeżo-
ści to wyścigi sieciowe dla 12 
graczy, sieciowe walki (z try-
bami przypominającymi zasa-
dami te znane ze strzelanin 
jak Capture the Flag i Team 
Deathmatch) i możliwość per-
sonalizacji pojazdów. Samo-
chody szpiegowskie, podusz-
kowiec, ciężarówki, czołgi i in-
ne… W dostępnej Micro Ma-
chines World Series szerokiej 
gamie pojazdów możesz za-
montować unikalne wyposa-
żenie i zbierać zakręcone po-
wer upy takie jak blastery, mi-
ny, młot czy bomby. Micro Ma-
chines World Series dostępne 
jest na komputery oraz konso-
le PlayStation 4 oraz Xbox One. 
Cena gry na wszystkich platfor-
mach to 129,90 zł.

Czas zmierzchu Dmitry Glu-
khovsky, cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis. 

Nowe wydanie powieści  
nagrodzonej UTOPIALES EU-
ROPEAN AWARDS. Zawodo-
wy tłumacz otrzymuje zle-
cenie przekładu hiszpańskie-
go dziennika wyprawy, któ-
ra w XVI wieku z polecenia 
franciszkanina Diega de Lan-
dy wyruszyła po święte księ-
gi Majów. Im bardziej tłu-
macz ulega fascynacji dzien-
nikiem, tym śmielej tajemni-
cze bóstwa Majów przenika-
ją do współczesnej Moskwy. 
Duszna atmosfera tropikalnej 
selwy zadomawia się w ar-
backich zaułkach… Tymcza-
sem z gazet oraz wiadomo-
ści radiowych i telewizyjnych 
napływają doniesienia o ko-
lejnych kataklizmach. Znisz-
czenia są ogromne, a ofiar 
– tysiące. Co łączy wierze-
nia Majów z naszym, zdawa-
łoby się, postreligijnym po-
strzeganiem rzeczywistości? 
Czy istnieje związek między 
współczesnymi wydarzenia-
mi a wyprawą opisaną na 
kartach dziennika? 

Uniwersum Metro 2033. 
Tom 3. Prawo do zemsty De-
nis Szabałow, cena 39,99 zł, 
Wydawnictwo Insignis.

Trzecia powieść trylogii 
i kontynuacja apokalipsy. Po-
przednie części to Prawo do 
użycia siły oraz Prawo do ży-
cia. „Silny człowiek to dobry 
człowiek. Ale dobro to nie 
jest przebaczenie wszystkie-
go. Dobro powinno mieć pię-
ści. Nie mamy już prawa do 
łaski i wybaczenia. Zostało 
nam tylko prawo do zemsty.” 
Przeżył, wrócił do domu. I co 
go przywitało? Pustka! Cisza! 
Śmierć! Droga była długa, ale 
jeszcze nie dotarł do jej kre-
su. Ten, na kogo nikt nie cze-
ka, kogo pozbawiono rodzi-
ny i przyjaciół, jest stworzo-
ny do wojny. Daniła Dobrynin 
stracił dom i bliskich. Nie ma 
nic... poza celem. Celem, któ-
ry musi osiągnąć za wszelką 
cenę. Wydawnictwo kolejny 
raz wydało drukiem (w takim 
samym nakładzie jak regu-
larne tomy)  i gratisowo do-
łącza do książki D. Szabało-
wa zbiór  opowiadań fanów 
Uniwersum Metro 2033 wy-
łonionych w konkursie  Wy-
dawnictwa Insignis  i Porta-
lu Metro2033.pl. W ruinie to 
już czwarty zbiór opowiadań 
inspirowanych postapokalip-
tycznym światem Dmitrija 
Glukhovskiego. 

Jak upolować miłość i stwo-
rzyć szęśliwy związek? Iwo-
na Firmanty, Poradnik, ce-
na 36,90 zł, Wydawnictwo 
Zwierciadło. 

Okazuje się, że chcąc upo-
lować miłość, nie wystarczy 
nienaganna uroda i perfekcyj-
ne wymiary. Co więcej, to nie-
koniecznie musi być aż tak po-
mocne, jak może wydawać 
się samotnym kobietom. Klu-
czem do znalezienia mężczy-
zny swojego życia jest przede 
wszystkim stworzenie „zamó-
wienia” na takiego mężczy-
znę. Jednak skąd pewność, 
że sfomułowałyśmy je właści-
wie i dany kandydat rzeczywi-
ście mu odpowiada? Autorka 
książki podpowiada, jak stwo-
rzyć perfekcyjny plan, oczyścić 
umysł ze złych doświadczeń, 
doprecyzować kogo poszuku-
jemy i… ruszyć na polowanie. 
Książka przeznaczona jest dla 
singielek pragnących świado-
mie pokochać siebie i znaleźć 
miłość swojego życia.

Jan Karski. Jedno życie. 
Kompletna opowieść. Tom 2 
(1939–1945): Inferno Walde-
mar Piasecki, cena 69,99 zł,  
Wydawnictwo Insignis.

Wyczekiwana przez pol-
skich czytelników kolejna 
część biografii  Jana Karskie-
go. Pierwsza część z lat 1914-
-1939 MADAGASKAR spotka-
ła się z uznaniem.  To po raz 
pierwszy w historii tak wspa-
niale opowiedziane życie Ja-
na Karskiego, z fascynujący-
mi detalami, szczegółami, 
wydarzeniami, z faktami do-
tąd niepublikowanymi, a czę-
sto nieznanymi. Książka opa-
trzona jest przedmową laure-
ata Nagrody Nobla Elie Wie-
sela. Książka Waldemara Pia-
seckiego, najbliższego przy-
jaciela i współpracownika 
oraz organizatora działalno-
ści publicznej Jana Karskie-
go w ostatniej dekadzie je-
go życia, nie jest ani typową 
biografią, ani zwykłym histo-
rycznym opracowaniem. To 
porywająca i kompletna opo-
wieść o pełnym dramatycz-
nych wydarzeń życiu legen-
darnego emisariusza, którą 
czyta się jak najlepszą bele-
trystykę. Takiej książki o Janie 
Karskim jeszcze nie było i już 
nie będzie. Tom 2 przedsta-
wia nie tylko wojenne losy Ja-
na Karskiego, ale również na 
nowo - tym razem bez cen-

zury - odkrywa fakty opisane 
przez samego Karskiego na 
kartach Tajnego Państwa. 

Matka i córka Jenn Díaz, tłu-
maczenie Andrzej Flisek, ce-
na 34 zł, Prószynski i S-ka.

Gloria, Dolores, Nata-
lia i Ángela uczą się żyć bez 
mężczyzny – ojca, męża, bra-
ta. Gdy odchodzi Ángel, gło-
wa rodziny, tracą przewod-
nika, rozjemcę, oparcie i po-
czucie bezpieczeństwa. Każda 
z nich inaczej pojmuje świat 
i miłość, inaczej wyraża swo-
je uczucia. Opowieść o skom-
plikowanej egzystencji i rela-
cjach czterech kobiet silnych 
i kruchych zarazem, o tym, jak 
mierzą się ze stratą, jak zapeł-
niają ogromną pustkę po stra-
cie najważniejszego mężczy-
zny w ich życiu, jak radzą so-
bie z poczuciem osamotnie-
nia i głodem miłości.   

Cela Jonas Winner,  thriller,  
cena 39,99 zł, Wydawnic-
two Initium. 

Historia 11-letniego chłop-
ca, syna śpiewaczki operowej 
i słynnego kompozytora, który 
przeprowadza się do Berlina 
do starej przedwojennej wil-
li. W dawnym schronie prze-
ciwlotniczym w ogrodzie do-
konuje szokującego odkrycia: 
w jednym z pomieszczeń, wy-
łożonych gumową folią, znaj-
duje zamkniętą zastraszoną 
dziewczynkę. Następnego dnia 
nie ma po niej śladu, a po-
mieszczenie jest wysprzątane 
i puste. Sam podejrzewa oj-
ca. Mroczna powieść, w któ-
rej nie wiadomo, co jest praw-
dą, co manipulacją, a co wy-
tworem obłędu. Ponoć jeden 
z lepszych thrillerów psycholo-
gicznych. Momentami książka 
jest obrzydliwa i przerażająca.

Pójdę do jedynej Kasia Bu-
licz-Kasprzak, cena 35 zł, Pró-
szyński i S-ka.

Opowieść o dwóch mło-
dych chłopcach. Różne śro-

Dokończenie na stronie 10
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dowiska, inne charaktery, lecz 
ta sama decyzja – kariera za-
wodowego żołnierza. Czy wy-
bór na całe życie, podjęty, kie-
dy osobowość człowieka do-
piero się kształtuje, może być 
tym właściwym? Jaki wpływ 
na niepokornego, lekkomyśl-
nego Karola będzie miało zde-
rzenie z wojskowym drylem? 
Czy pochodzący z tradycyjnej 
wielodzietnej wiejskiej rodziny 
Paweł odnajdzie swoje miejsce 
w koszarach w nadgranicznym 
mieście? Czy w ogóle moż-
na mówić o własnej drodze, 
gdy każdego dnia trzeba wy-
konywać rozkazy? Losy głów-
nych bohaterów splatają się, 
łączy ich wspólna służba i pra-
gnienie szybkiego awansu, ale 
przede wszystkim  szczegól-
na żołnierska przyjaźń, która 
od początku kariery wojsko-
wej trwa, pomimo zawirowań, 
na dobre i złe.

Zdrowe wody, czyli pyszne 
wody smakowe oraz izoto-
niki Aneta Łańcuchowska-Je-
ziorowska, kategoria Kulina-
ria, cena 39,90 zł, Wydawnic-
two Zwierciadło.

Woda jest najważniej-
szym składnikiem organizmu 
człowieka, należy jej spoży-
wać około 2,5 litra na dobę. 
A co jeśli ktoś nie lubi wody? 
Wzbogacenie wody o smak 
owoców cytrusowych, pol-
skich warzyw czy ziół tworzy 
napoje nawadniające, smacz-
ne i wzmacniające organizm. 
Książka jest podzielona na roz-
działy zgodne z porami roku. 
W rozdziale wiosennym są re-
ceptury zimnych wód sma-
kowych energetyzujących 
i oczyszczających, rozdział let-
ni poświęcony jest zimnym 
wodom nawilżającym i odprę-
żającym, a jesienna i zimowa 
część zagospodarowana jest 
naparami uodparniającymi, 
kojącymi, rozgrzewającymi 
i wspomagającymi trawienie.

Piękne złamane serca Sara 

Barnard, cena 34,99 zl, Wy-
dawnictwo Insignis.

Powieść, która na dłu-
go zapada w pamięć. Cad-
dy i Rosie zawsze były nie-
rozłączne. Dopóki nie po-
jawiła się Suzanne. Teraz 
Caddy już nie chce być sza-
rą myszką. Chce, żeby w jej 
życiu wreszcie coś się wyda-
rzyło. A Suzanne za wszelką 
cenę pragnie uciec od wła-
snej przeszłości. Ale czasem 
kłopoty potrafią się mno-
żyć w niesłychanym tempie 
i wszystko wymyka się spod 
kontroli. Książka odniosła 
w Wielkiej Brytanii wiel-
ki sukces. Zaistniała m.in. 
dzięki klubowi czytelnicze-
mu Zoe Sugg (autorki se-
rii Girl Online). To pierwsza 
książka, którą znana brytyj-
ska vlogerka poleciła swo-
im czytelnikom i fanom. De-
biutancka powieść Sary Bar-
nard o prawdziwej, głębo-
kiej przyjaźni między na-
stolatkami naznaczonej bó-
lem i rozdarciem. Przyjaźni, 
która może przetrwać każde 
przeciwności losu. 

Wakacje z Lassem i Mają 
Martin Widmark, tłumacze-
nie Barbara Gawryluk, ilu-
stracje Helena Willis,  wiek 
6+, cena 29,90 zł, Wydawnic-
two Zakamarki.  

Książka na wakacje dla 
wszystkich fanów Lassego 
i Mai. Jest tu opowiadanie 
o dwójce detektywów oraz 
mnóstwo zadań i zagadek. 
Sudoku, szyfry, gra planszo-
wa, przepis prosto z kawiar-
ni Panini & Bernard, quiz 
o Valleby oraz psychozaba-
wę. Kolejne tytuły serii Biu-
ro Detektywistyczne Lasse-
go i Mai od kilku lat wybie-
rane są książką roku przez 
szwedzkie Jury Dziecięce, 
czyli niemal 50 000 głosu-
jących dzieci i nie schodzą 
z list bestsellerów. W Pol-
sce również są bardzo po-
pularne. Akcja rozgrywa się 
w małym szwedzkim mia-
steczku Valleby i jego okoli-
cach. Główni bohaterowie, 
Lasse i Maja, chodzą do tej 
samej klasy i wspólnie pro-
wadzą małe biuro detek-
tywistyczne. Książki świet-
nie nadają się dla dzieci, 
które zaczynają samodziel-
nie czytać. Duża czcionka, 
duża ilość charakterystycz-

nych ilustracji oraz trzyma-
jąca w napięciu akcja spra-
wiają, że nawet najbardziej 
oporni mali czytelnicy czy-
tają je  z zapałem. 

Pieśń szamana  Martin Wid-
mark, tłumaczenie Barbara 
Gawryluk, ilustracje Katari-
na Strömgard, wiek 9+, cena 
29,90 zł , Wydawnictwo Za-
kamarki. 

Kiedy Dawid i Larisa 
przybywają na północ Szwe-
cji do lapońskiej chaty, nic 
nie jest takie, jak być powin-
no. Jej właściciel Johan znik-
nął, brzegiem rzeki przemy-
ka brodacz z odbezpieczoną 
bronią myśliwską, nisko le-
cący helikopter próbuje ich 
strącić z mostu, a nad ich 
głowami ciągle krąży dra-
pieżny ptak, który krzykiem 
najwyraźniej chce im coś 
przekazać… Czwarta książka 
z serii Dawid i Larisa – auto-
ra Biura Detektywistyczne-
go Lassego i Mai. Te książ-
ki przeznaczone są dla nieco 
starszych czytelników. Dawid 
i Larisa to świetnie skonstru-
owane, trzymające w napię-
ciu historie, w których wątek 
detektywistyczno-przygodo-
wy prowokuje do refleksji 

nad współczesnym światem. 
Ciekawe tło przygód nasto-
latków stanowi problematy-
ka popularnonaukowa - eks-
perymenty genetyczne czy 
ekologia.

Tsatsiki i Per  Moni Nilsson, 
ilustracje Pija Lindenbaum, 
tłumaczenie Barbara Gawry-
luk, wiek 9+, cena 29,90 zł, 
Wydawnictwo Zakamarki.

Tsatsiki chodzi do pią-
tej klasy. Nic nie jest już 
takie jak dawniej, gdy był 
mały. Mamuśka i Jens cią-
gle się kłócą, nowi sąsie-
dzi zawsze mają o coś pre-
tensje, a dziewczyny z kla-
sy uważają, że Tsatsiki i Per 
są dziecinni. W dodatku ho-
tel Taty Poławiacza Ośmior-
nic zagrożony jest bankruc-
twem i nie wiadomo, czy 
Tsatsikiemu i Perowi uda się 
latem pojechać do Grecji. 
Postanawiają sami zarobić 
na bilety. To jednak okazu-
je się równie trudne, co do-
gadanie się z dziewczyna-
mi… Szósta książka o Tsat-
sikim, ale można ją czytać, 
nie znając poprzednich. Je-
śli jednak sięgniecie po pięć 
pierwszych tomów, przeczy-
tacie w nich o tym, co się 

działo w pierwszej, drugiej, 
trzeciej i czwartej klasie, 
a także o niezwykłych wa-
kacjach Tsatsikiego w Gre-
cji. Seria książek o Tsatsi-
kim została przetłumaczo-
na na kilkanaście języków. 
Stała się też kanwą trzech 
filmów.

Zrób to krok po kroku Clara 
Lidström, Annakarin Nyberg, 
tłumaczenie Katarzyna Skal-
ska, ilustracje Katy Kimbel-
l, Li Söderberg, wiek 6+, cena 
39,90 zł, Wydawnictwo Za-
kamarki.  

Jeśli lubisz majsterkować 
i robić coś własnymi rękami, 
to jest to książka dla ciebie. 
Znajdziesz w niej pomysły na 
praktyczne przedmioty, któ-
re możesz wykonać samo-
dzielnie – na przykład tor-
bę, skrzynkę na listy, szczu-
dła czy grę memo – wykorzy-
stując to, co znajdziesz w do-
mu: puszki po konserwach, 
pudełka, klej, farbę i pa-
pier. I najważniejsze: ZRÓB 
TO KROK PO KROKU jest tyl-
ko dla dzieci! Dorośli powin-
ni trzymać się z daleka, chy-
ba że poprosisz ich o pomoc.
Myślą przewodnią tej książ-
ki jest recykling. Przejrzyste 
ilustracje i instrukcje prowa-

dzą małych majsterkowiczów 
krok po kroku do celu, zachę-
cając jednocześnie do eks-
perymentowania z kolorem 
i formą.

Dzika Małgorzata Karolina 
Piekarska, ilustrator Agniesz-
ka Świętek, przedział wieku 
10-14, cena 29.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Do klasy Rafała trafia Ali-
cja. Od razu budzi jego zain-
teresowanie. Próbuje ją le-
piej poznać, jednak dziew-
czyna jest nieufna. Pierw-
sze dni po przeprowadzce 
do Warszawy nie są pozy-
tywne. Wie, że nikt od razu 
się nie przyzna, że jest rasi-
stą... ale ludzie zwyczajnie 
nie lubią inności. Jednak Ra-
fał i Alicja powoli zbliżają się 
do siebie, choć nie akceptu-
je tego ojciec chłopaka. Ży-
cie nastolatków niespodzie-
wanie nabiera tempa, kiedy 
wchodzą w drogę między-
narodowej szajce. Ta pełna 
humoru powieść przygodo-
wo-detektywistyczna opo-
wiada o tolerancji, przyjaź-
ni i pierwszej miłości, a tak-
że o dzikiej przyrodzie, któ-
ra od dawna na całym świe-
cie jest zagrożona. 
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Jak Kalle rozprawił się z by-
kiem Astrid Lindgren, tłuma-
czenie Anna Węgleńska, ilu-
stracje Marit Törnqvist, wiek 
3+, cena 29,90 zł, Wydawnic-
two Zakamarki. 

Opowieść o wielkim by-
ku Adamie Engelbrekcie, któ-
ry dawno temu, w Niedzie-
lę Wielkanocną, nagle zerwał 
się z powroza. Ludzie z ca-
łej okolicy zbiegli się, by zo-
baczyć to niezwykłe przed-
stawienie. Trudno sobie wy-
obrazić, jak by się to wszystko 
skończyło, gdyby nie Kalle — 
mały wiejski chłopiec z pobli-
skiej zagrody. Opowiadanie 
Astrid Lindgren zilustrowa-
ła nieznana jeszcze w Polsce 
Marit Törnqvist, której wspa-
niale udało się oddać charak-
ter dawnej Smalandii oraz jej 
mieszkańców.

Gra cieni, Paluszkowa olim-
piada, Ruszaj w drogę! 
Znajdź różnice, Zabawa 
w oczka Hervé Tullet,  cena 
każdej książki 26,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis. 

Autor kultowego „Naci-
śnij mnie” proponuje nie-
zwykłą serię książeczek dla 
najmłodszych dzieci, łączącą 
lekturę z zabawą! Hervé Tul-
let to francuski grafik i ilu-
strator. Dzięki interaktyw-
nym, kolorowym i pobudza-
jącym do działania publika-
cjom dla najmłodszych stał 
się znany na całym świecie. 
W Polsce ukazało się 5 ksią-
żeczek aktywizujących He-
rvégo Tulleta z serii „The Ga-
me of…”. Każda z nich rozwi-
ja wyobraźnię, pamięć wzro-
kową, zmysły dotyku i obser-
wacji oraz zdolność koncen-
tracji. Książeczki są przede 
wszystkim pretekstem do 
zabawy, która przy użyciu 
odrobiny wyobraźni potra-
fi zająć dziecko przez dłu-
gi czas. Samodzielne two-
rzenie opowieści rozwiązu-
je bowiem problem, że dzie-
ci szybko się nudzą! Z ksią-
żeczkami Tulleta każda chwi-
la może być inna, a jedynym 
ograniczeniem jest wyobraź-
nia uczestników zabawy! Na 
dobranoc sięgnij po Grę cie-
ni! Wystarczy książeczka i la-

tarka! W ciemnym poko-
ju skieruj światło na stronę 
książki i wyrusz w niezwykłą 
nocną podróż! Pora na wy-
cieczkę! Otwórz książeczkę 
Ruszaj w drogę!, połóż pa-
lec na małym kółeczku, za-
mknij oczy i… ruszaj! Staraj 
się nie zgubić ścieżki – czu-
jesz ją pod swoim palcem? 
Dokąd cię zaprowadzi?

Znajdź różnice – porów-
nuj dwie sąsiadujące strony 
i staraj się znaleźć jak naj-
więcej różnic. Paluszko-
wa olimpiada wykorzystuje 
sport jako pretekst do kre-
atywnej gimnastyki! Stwórz-
cie paluszkowe robaczki – 
na opuszkach palców nary-
sujcie długopisem oczy i bu-
zie – i weźcie udział w wyjąt-
kowych zawodach. Zabawa 
w oczka to propozycja wy-
korzystania stron książki ja-
ko masek przedstawiających 
kotka, robota i wiele innych 
stworków. Wystarczy przyło-
żyć planszę do buzi i pozwolić 
swojemu towarzyszowi pod-
powiadać ci, kim jesteś. Do-
wiedz się więcej na: www.
tullet.pl  

Bzik & Makówka przedsta-
wiają: Elvis i Agenci Pamięci 
Rafał Witek, ilustrator Mag-
da Wosik, przedział wieku 6-
-10, cena 21.90 zł, Nasza Księ-
garnia.

To wszystko przez moje 
nazwisko! Gdybym nazywała 
się Gabrysia Grzeczniutka, to 
ludzie inaczej by mnie trak-
towali. Ale Gabrysi Bzik mo-
gą się czepiać do woli. Dlate-
go ciągle ląduję na dywani-
ku u dyrektora. Któregoś ra-
zu wylądowałam tam z Nilso-
nem Makówką, kolegą z kla-
sy. Od tego czasu trochę się 
kumplujemy. Łączą nas spra-
wy… jak by to powiedzieć… 
przygodowe.

 Zamiast na kurs progra-
mowania trafiliśmy do po-
dejrzanej fundacji opieku-

jącej się włóczęgami czaso-
przestrzeni. W efekcie zali-
czyliśmy znajomość z królem 
rocka i poznaliśmy wynalaz-
cę jacuzzi. A na końcu zde-
maskowaliśmy dyrektora na-
szej szkoły, który… no nie, te-
go absolutnie nie mogę wam 
zdradzić! 

Ortografia – twardy orzech, 
ale każdy zgryźć go może! 
Eliza Piotrowska, ilustrator 
Ola Krzanowska, przedział 
wieku 6-10, cena 29.90 zł, 
Nasza Księgarnia.

Eliza Piotrowska przed-
stawia z humorem najważ-
niejsze zasady polskiej or-
tografii, aby nauka sprawia-
ła przyjemność. Forma ry-
mowanego wiersza ułatwia 
zapamiętywanie. Ta książka 
jest naprawdę warta uwa-
gi. Nie traktuje ortografii 
powierzchownie - zawiera 
osobne wierszyki na każdą 
regułę dotyczącą np. „ó”, po-
tem wiersz podsumowujący 
kilka wspomnianych zasad 
pisowni „ó”... i tak utrwala 
poszczególne zasady pisow-
ni.  Atrakcję dla dzieci sta-
nowią dodatkowe krzyżów-
ki, kratki do uzupełnienia li-
terek i rebusy. 

Wróbel, co oćwierkał sąsia-
dów Pan Poeta, ilustracje Jo-
anna Młynarczyk, cena 24,90 
zł, Prószyński i S-ka. 

Kolejna z książeczek Pa-
na Poety, które polubili mali 
czytelnicy. Wcześniej ukaza-
ła się Kura, co tyła na diecie. 
Każda z nich z humorem po-
kazuje jakąś naszą przywarę. 
Bo czyż nie lubimy narzekać? 
Czy nie za często krytykuje-
my innych – jak bohater tego 
wierszyka, któremu nikt i nic 
się nigdy nie podoba? Wier-
szyk kończy się morałem dla 
małych, jak i dorosłych czy-
telników: Mój wróbelku, nie 
wypada/ krzyczeć, wrzesz-
czeć na sąsiada,/ co zabawia 
innych śpiewką./ Przecież to 
jest wspólne drzewko./ Sko-
ro wspólne – każdy może/ 
śpiewać tu o każdej porze.../ 
A pan zamiast narzekaniem/ 
lepiej zajmie się... ćwierka-
niem? 
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GRA CAR MECHANIC SIMULATOR 2018

Cenega informuje, że gra 
Car Mechanic Simulator 

2018 jest już aktywna w usłu-
dze Steam. Dwa DLC z sa-
mochodami Dodge i Pagani 
w prezencie dla osób, które 
kupiły grę przed aktywacją. 
Tytuł został przygotowany 
w polskiej (napisy) i angiel-
skiej wersji językowej. Grę 
poleca jeden z najpopular-
niejszych mechaników samo-
chodowych w kraju, Adam 
Klimek. Premierowe wyda-
nie pudełkowe zawiera dwu-
stronny plakat oraz dodatek 
do pobrania z licencjonowa-

nymi pojazdami marki Maz-
da: RX-3 Savanna oraz RX-7. 
Ponadto dostępna jest Edy-
cja specjalna gry zawierająca 
dodatkowo kamizelkę odbla-
skową do samochodu z lo-
go Car Mechanic Simulator 
2018. Prowadź, naprawiaj, 
maluj i tuninguj samochody. 
Car Mechanic Simulator 2018 
to również aukcje samocho-
dowe - możesz kupować lub 
sprzedawać stare samochody 
z twojej kolekcji. Bestsellero-
wa seria wirtualnych warsz-
tatów samochodów powraca 
z fotorealistyczną grafiką, za-
awansowaną fizyką, 200 in-
teraktywnymi częściami, po-
nad 40 samochodami do na-
prawy, wieloma narzędziami 
do wykorzystania oraz 4 po-
ziomami ulepszeń dla serwi-
su! Dodatkowo, tytuł będzie 
oferować wsparcie dla mo-
derów już od dnia premie-
ry, dzięki czemu w grze bę-
dą mogły pojawiać się nowe 
pojazdy przygotowane przez 

fanów oraz personalizowa-
na ścieżka dźwiękowa, któ-
ra umożliwi ustawianie wła-
snego podkładu muzyczne-
go podczas rozgrywki. Z kolei 
tryb „Złomowisko”, który bę-
dzie później sprzedawany od-
dzielnie, postawi przed nami 
zadanie wyszukania konkret-
nego elementu spośród ty-
sięcy części lub nawet całego 
samochodu, zakup za bezcen 
i sprzedaż z zyskiem.

Nastolatek dla początkują-
cych Leszek Talko, cena 39,99 
zł, Wydawnictwo Zwiercia-
dło. 

Wśród informacji o tajem-
niczym świecie nastolatków 
w Internecie najczęściej czy-

tamy: „Współczesne nasto-
latki zamieniają się w zombie 
zbyt długo przesiadując przed 
komputerami.”„Dla młodych 
ludzi uzależnienie od telefonu 
i Internetu jest tak samo sil-
ne i niebezpieczne jak uzależ-
nienie od narkotyków.” Jed-
nak czy rzeczywiście mamy 
podstawy do obaw? Książ-
ka zaczyna się od 10 pytań 
np: jak zrobić i przeżyć chal-
lenge? jak strzelić sobie sel-
fie? jak trafić headshota? jak 
spotkać youtubera? Brałeś 
udział w lajwiku? Jeśli rodzi-
ce nie umieją na nie odpo-
wiedzieć, to poradnik będzie 
im przydatny. Autor ze swo-
imi dziećmi gra w popular-

ne GTA sprawdzając rzeko-
mo negatywny wpływ gier 
na młode umysły. Dowiadu-
je się, co sprawia, że youtu-
berzy są tak popularni i  że 
nie łatwo jest zostać jednym 
z nich. Rozprawia się z gra-
mi komputerowymi, Facebo-
okiem i YouTubem i okazuje 
się, że jest szansa, by dzieci 
nie kradły samochodów z uli-
cy, po zagraniu w taką sy-
mulację w grze, a na Facebo-
oku dzieciaki pomagają sobie 
w nauce. Czasy się zmieniają 
i jeśli nie zrozumiemy współ-
czesnych rozrywek nastolat-
ków zostaniemy „wylogowa-
ni” z ich życia. 

KOMPUTERY

GALERIA TWOJEGO TYGODNIA

FOT. � JUREK MAŃKOWSKI
MAŁPY W TOWER. W okolicy Twierdzy Tower w Londynie można zobaczyć rzeźby zwierząt 
wykonane przez artystkę Kendrę Haste z drutu galwanizowanego, czyli siatki ogrodzeniowej. 
Oprócz stada małp  są tam też lwy i słoń wychylający głowę z muru. Konstrukcje te powstały 
jako pamiątka królewskiej menażerii założonej tu w XIII wieku. Zoo przetrwało aż 600 lat  i zo-
stało zamknięte w XIX wieku. Żyło w nim wiele, często egzotycznych zwierząt, które przybywały 
najczęściej jako prezenty dla monarchów.
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Najlepsza prognoza pogody dla Poznania 
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Prawdy i mity o tPrawdy i mity o tłłuszczachuszczach
Rozmowa z prof. KRZYSZTOFEM KRYGIEREM 
z Katedry Technologii Żywności Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

- Na temat tłuszczów na-
rosło trochę mitów. Wiele 
osób kojarzy je z wysokoka-
lorycznością – 1 gram tłusz-
czu to aż 9 kalorii. Dlatego 
często mówi się, że tłuszcz 
tuczy i jest niezdrowy. Czy 
warto go unikać? 

- Zdecydowanie nie. Tłusz-
cze to nie tylko podstawowe 
źródło energii dla organizmu, 
ale także cennych, istotnych 
dla zdrowia niezbędnych nie-
nasyconych kwasów tłuszczo-
wych (NNKT) oraz rozpusz-
czalnych w tłuszczach wita-
min – A, D, E, K. Unikanie spo-
żywania tłuszczów w diecie 
może doprowadzić do jej zu-
bożenia w te składniki. War-
to przy tym jednak zwrócić 
uwagę na  rodzaj spożywa-
nego tłuszczu – są tłuszcze 
korzystne dla zdrowia i takie, 
które spożywane w nadmia-
rze mogą na nie wpływać ne-
gatywnie. 

- Które tłuszcze mogą 
wpływać niekorzystnie na 
zdrowie?

- Podział wynika z reko-
mendacji największych insty-
tucji żywieniowych w Polsce 
i na całym świecie. Europej-
ski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) i Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) 
rekomenduje: spożycie kwa-
sów tłuszczowych nasyconych 
i izomerów trans oraz cho-
lesterolu - powinno być tak 
niskie, jak to tylko możliwe. 
Podstawowa zasada brzmi: 
ograniczaj spożycie tłuszczów 
nasyconych na rzecz niena-
syconych. Dlatego na etykie-
tach istnieje obowiązek infor-
mowania o zawartości tłusz-
czu, w tym nasyconych kwa-
sów tłuszczowych. 

- Jak zatem rozróżnić 
zdrowe i niezdrowe tłusz-
cze?

- Najbardziej jednoznacz-

nie mówią o tym  amerykań-
skie zalecenia żywieniowe. 
Zgodnie z nimi niekorzyst-
ne tłuszcze stałe to tłuszcze 
zwierzęce, z wyjątkiem ry-
bich, a więc masło, słonina, 

smalec, a także stałe tłusz-
cze roślinne, jak olej koko-
sowy i palmowy. Wśród ko-
rzystnych  tłuszczów znajdu-
ją się przede wszystkim płyn-
ne oleje roślinne, jak np. rze-
pakowy, oliwa z oliwek czy 
miękkie margaryny. Dlacze-
go miękkie margaryny zo-
stały zaliczone do tej gru-
py? Ponieważ mogą zawierać 
w swoim składzie nawet do 
80% ciekłych olejów roślin-
nych i dlatego bardziej pasują 
do grupy olejów a nie tłusz-
czów stałych.

-  A co z tłuszczami 
trans?

- Zdecydowanie należy 
eliminować je z diety. Mak-
symalna zawartość tłuszczów 
trans w całodziennej racji 
pokarmowej powinna ogra-
niczać się do 1% dostarcza-
nej z pożywieniem energii, 
co daje 2 gramy tłuszczu na 
2000 kalorii. Tłuszcze trans 

występują w produktach po-
chodzących od zwierząt prze-
żuwaczy, np. mleku czy ma-
śle, ale mogą mieć także po-
chodzenie przemysłowe.

- Polacy obawiają się na 
przykład tzw. utwardzania, 
ponieważ wiążą je z powsta-
waniem izomerów trans, czy 
słusznie?

- W tym miejscu przede 
wszystkim należy dokonać 
rozróżnienia na całkowitej 
częściowe utwardzanie, ina-
czej uwodornianie tłuszczów. 
Oba procesy pozwalają uzy-
skać stałą konsystencję tłusz-
czów, ale w tłuszczu całkowi-
cie utwardzonym  praktycz-
nie nie ma izomerów trans. 
Oczywiście zwiększa się jed-
nak ilość nasyconych kwasów 
tłuszczowych w produkcie. 
Tylko częściowe uwodornie-
nie/utwardzanie tłuszczów 
powoduje wytwarzanie się 
izomerów trans. Osoby, któ-
re chcą ich uniknąć powin-

ny sprawdzać zatem etykiety 
pod kątem zawartości w ich 
składzie częściowo uwodor-
nionych olejów roślinnych. 

- Czy można zastąpić czę-
ściowe utwardzanie bardziej 
korzystnym procesem? 

- Większość producen-

tów rezygnuje z częściowe-
go uwodorniania. Nowocze-
sną metodą otrzymywania 
tłuszczu o konsystencji sta-
łej i  o dużo wyższej war-
tości żywieniowej,w porów-
naniu z tłuszczami częścio-
wo uwodornionymi, jest 
przeestryfikowanie. Pozwa-
la ona na stworzenie takiego 
produktu stałego, w które-
go składzie może być nawet 
80% oleju ciekłego. To je-
dyny „zdrowy” tłuszcz stały, 
w którym jest bardzo mało 
niekorzystnych kwasów na-
syconych. Takim tłuszczem 
jest np. współczesna marga-
ryna kubkowa.

- Wśród skomplikowa-
nych pojęć, które można 
spotkać na etykietach znaj-
duje się także rafinacja. Dla-
czego rafinuje się oleje ro-
ślinne? 

- Oleje zawierają wie-
le korzystnych dla zdrowia 
składników, jak niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczo-
we, tokoferole, sterole roślin-
ne i beta-karoteny. Ale mogą 
znajdować się w nich także 
substancje, takie jak np. me-
tale ciężkie– ołów, arsen, rtęć 
czy kadm oraz wielopierście-
niowe węglowodory aroma-
tyczne (WWA), np. rozpusz-
czalny w tłuszczach benzopi-
ren i inne zanieczyszczenia, 
które przyspieszają utlenia-
nie, czyli psucie się olejów. 
Rafinacja to proces wykorzy-
stywany w celu oczyszczenia 
oleju ze wspomnianych sub-
stancji. Dzięki rafinacji otrzy-
muje się w pełni bezpiecz-
ny, stabilny tłuszcz o wyso-
kiej jakości, który można dłu-
go przechowywać, nie oba-
wiając się o utratę jego war-
tości. Oleje rafinowane mo-
gą być zatem wykorzystywa-
ne zarówno do smażenia, jak 
i dań „na zimno”. 

Rozmawiał
PIOTR SCHULZ

SUCHY LAS
W Poroninie…

Przedstawiciele z gminy Suchy Las uczestniczyli  w święcie 
przyjaciół z Podhala – zaprzyjaźnionej gminy Poronin. Na Poro-
niańskim Lecie pojawiła się delegacja z Wójtem Gminy Grzego-
rzem Wojterą. W jej skład weszli radni gminy, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych i jednostek organizacyjnych, urzędnicy 
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Na zdjęciu pierwszy od lewej: Wójt Grzegorz Wojtera.

Uczestników powitały Tatry i sympatyczni górale. Program 
pobytu obejmował m.in. uroczystość z okazji 5-lecia współ-
pracy partnerskiej  gmin Suchy Las i Poronin, w ramach któ-
rej wójtowie posadzili przywiezione z Suchego Lasu „drzew-
ko przyjaźni”. 

W Poroninie delegacja Suchego Lasu potkała się również 
z uczestnikami międzynarodowej wymiany młodzieży, którzy 
wstąpili na festyn z niedalekiej Niedzicy. 

SUCHY LAS I TARNOWO PODGORNE
Przedsiębiorcze gminy

Na podstawie rankingu zrównoważonego rozwoju, przy-
gotowywanego od lat przez Politechnikę Warszawską przez 
zespół kierowany przez prof. Eugeniusza Sobczaka, określono 
najbardziej przedsiębiorcze gminy. Wśród gmin wiejskich naj-
większą liczbą podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkań-
ców odznaczały się: Rewal (352,87) i Mielno (290,05) z woj. 
zachodniopomorskiego, mazowiecka Lesznowola (285,88), 
Ustronie Morskie z woj. zachodniopomorskiego (271,91) oraz 
Suchy Las (218,53) i Tarnowo Podgórne (210,29) z woj. wiel-
kopolskiego.

- Wskaźnik przedsiębiorczości – powiedział prof. Sobczak - 
jest ważną zmienną opisującą rozwój gospodarczy gmin. Daje 
też obraz, na ile samorządy wpierają działalność gospodarczą. 
Samorządy pierwszej piątki tworzą dobry klimat do rozwoju 
przedsiębiorczości, jak też działają systematycznie w kształto-
waniu konkurencyjności inwestycyjnej.

SWARZEDZ
Integracje Folklorystyczne 2017

Dynamiczne tańce, folkowe przyśpiewki, wielobarwne, lu-
dowe stroje ze stron dalekich i bliskich - wszystko, co kocha-
cie w Światowym Przeglądzie Folkloru Integracje kolejny raz 
w Swarzędzu!

Organizatorzy zapraszaja 13 sierpnia, Scena nad Jeziorem, 
godz. 17:30 - 21:00. Zapowiadane są zespoły folklorystyczne 
z Chin, Meksyku, Rosji, Serbii, Turcji, Ukrainy, Polski.

Jeszcze wcześniej - około godz. 13:00 – zaplanowano krót-
kie występy plenerowe, a przed koncertem, o godz. 17:30 za-
bawę dla dzieci - wspólną nauka tańca!

ROKIETNICA
Gmina i Wójt wyróżnieni

Gmina Rokietnica (gmina wiejska) i wójt Bartosz Derech 
(włodarz) wśród 10 najlepszych w Polsce. 

Perły Samorządu to ogólnopolski ranking organizowany 
przez Dziennik Gazetę Prawną. Jej partnerem merytorycznym, 
czuwającym nad doborem wskaźników oraz metodologią ich 
oceny, była w tegorocznej odsłonie firma Deloitte. To poten-
tat wśród międzynarodowej sieci spółek handlowych świad-
czących profesjonalne usługi doradcze i audytorskie, należą-
cy do tzw. wielkiej czwórki firm zajmujących się audytem fi-
nansowym. 

Ideą rankingu jest wybranie najlepszych prezydentów, 
burmistrzów i wójtów oraz gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, 
miast poniżej 100 tys. mieszkańców i miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców. Ich marką ma być wyróżniająca się działalność 
na rzec społeczności lokalnych. (na)

BLISKO POZNANIA
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Wł a ś n i e 
tam do 

końca wrze-
śnia można 
oglądać wy-
stawę Świat 
D o b r a w y 
i Mieszka I. 
Po l s ko - c ze -
ska wystawa 
poświęcona 
wspólnym ko-
rzeniom  Cze-
chów i Pola-
ków została 
przygotowa-
na przez Bi-
bliotekę Ra-
c z y ń s k i c h  
w październi-
ku 2016 roku 
z okazji rocz-
nicy  chrztu 
Po lsk i  oraz 
pięćdziesię-
ciolecia współpracy partnerskiej Poznania i Brna. 

W kwietniu wystawa pokazywana była w Bibliotece J. Ma-
hena w Brnie z okazji Dni kultury polskiej.  Teraz opowieść 
o historii, która połączyła  nasze narody oglądać mogą wszy-
scy zwiedzający skansen w Modrej. 

Sam skansen archeologiczny z rekonstrukcją grodu z cza-
sów świetności państwa wielkomorawskiego został otwarty 
w 2004 roku i cieszy się sporą popularnością wśród odwie-
dzających.  

TTW POLECA

OGŁOSZENIA DROBNE

NUMERY ARCHIWALNE CZYTAJ NA STRONIE 
www.twoj-tydzien.pl

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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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
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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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zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką

Rok IX                Numer 11-12/229-230                8 czerwca 2011               ISSN 1734-5294                www.twoj-tydzien.pl               e-mail: twoj-tydzien@wp.pl              GAZETA BEZPŁATNA

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

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

Rok VIII          Numer 24/218         22 grudnia 2010          ISSN 1734-5294           www.twoj-tydzien.prv.pl          e-mail: twoj-tydzien@wp.pl           Nr indeksu 373001         CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)
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w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, 
minister finansów

Artur Barciś, aktor

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł

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

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor

Rok X                  Numer 7/249               4 kwietnia 2012                  ISSN 1734-5294                 www.twoj-tydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                   GAZETA BEZPŁATNA

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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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 

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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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 
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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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 
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

Rok IX            Numer 5/225         16 marca 2011            ISSN 1734-5294             www.twoj-tydzien.prv.pl           e-mail: twoj-tydzien@wp.pl           Nr indeksu 373001         CENA 2,50 zł (w tym 8% VAT)

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
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
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Robiony 
w konia 
na... słuch
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w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik
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Jerzy Buzek,Jerzy Buzek,
przewodniczącyprzewodniczący
ParlamentuParlamentu
EuropeEuropejskiegojskiego
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w Twoimw Twoim
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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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Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007
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TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
„„LeszkuLeszku” ” 
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

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, 
aktor
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Następny 
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ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pe-
dagog

Kupię używaną lodówkę w dobrym 
stanie, najchętniej na Ratajach. Tel. 
604749216

Remontuję mieszkania. Wszelkie pra-
ce wykończeniowe. Malowanie, gla-
zura, podłogi. Tanio. Sprzątamy po 
sobie. Tel. 601634892

Kupię tanio rower młodzieżowy, ko-
ła 24, sprawny, czarny lub czerwo-

ny, może być do malowania – jadz-
kaz65@o2.pl
Sprzedam łyżwy, białe, figurówki, prak-
tycznie nie używane, jeszcze w karto-
nie, numer 37. Tel. 504831436
Zaopiekuję się starszą osobą, gotuję, 
sprzątam – tel. 592853277
Kupię samochód do remontu, każda 
marka, tanio – autook@wp.pl

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 

Wakacje w… bibliotece

Wakacje w mieście nie 
muszą być nudne, 

a niezwykłą przygodę można 
przeżyć nie ruszając się z Po-
znania! Jak to zrobić? Wystar-
czy przyjść do Muzeum Li-
terackiego Henryka Sienkie-
wicza na Starym Rynku 84 
i wziąć udział w turnieju gry 
planszowej „W pustyni i w 
puszczy”, dzięki której gracze 
przeniosą się w świat Stasia 
i Nel i razem z nimi przebędą 

gorącą pustynię i pełną ta-
jemnic puszczę. Organizato-
rzy zapewniają, że gwarantu-
ją wspaniałą zabawę!

Na turnie j  b ib l iote-
ka zaprasza w każdy wtorek 
i czwartek wakacji od godziny 
11:00 do 16:00. Koszt udziału 
w turnieju to tylko 1 zł od oso-
by, a po zabawie zapraszamy 
wszystkich do zwiedzania na-
szej ekspozycji. Szczegóły pod 
nr tel. 61 852-89-71/72.

Dobrawa i… Mieszko
Lato  to czas  zwiedzania oraz poszukiwania inte-
resujących miejsc i ciekawostek. Podróżującym 
po Czechach warto polecić odwiedziny w Mo-
drej, miejscowości  w południowo-wschodniej 
części Czech, położonej niedaleko Velehradu. 
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Fiat Tipo na drogach Europy

Nie będę w tej relacji 
z naszego dziennikarskiego 
testu przytaczał danych tech-
nicznych, wymiarów w mili-
metrach itp. (to wszystko bez 
problemu można sobie zna-
leźć w Internecie lub w de-
alerskim salonie Fiata), ale 
podzielę się z Czytelnikami 
swoimi wrażeniami z jazdy 
tym nowym Fiatem na dy-
stansie prawie 3000 kilome-
trów.

Pierwsze wrażenie jest ta-
kie, że nie jest to wcale jakaś 

ogromna limuzyna (mówimy 
o wersji sedan, bo taką firma 
POL-CAR udostępniła nam do 
testu), ale równocześnie sa-
mochód, który kierowcy i pa-
sażerom zapewnia w kabinie 
ponadprzeciętną przestrzeń. 
Pozwala ona na bezproble-
mowe i swobodne podróżo-
wanie 4-osobowej rodzinie 
w dalekich wakacyjnych wo-
jażach. 

Kierowca bez problemu 
już w kilka minut zorganizuje 
przestrzeń koło siebie tak, że 

DZIENNIKARSKI TEST TWOJEGO TYGODNIA

Fiat Tipo najpierw pojawił się w 2016 roku w wersji sedan. Potem także 
pokazano klientom kombi i wersję 5-drzwiową. Tym razem Fiat nie popeł-
nił błędu i zaproponował nie tylko nowoczesną technologię i interesujący 
design, ale także atrakcyjną cenę. To wszystko sprawia, że nowy Fiat Tipo 
to naprawdę interesująca propozycja, w tym przypadku bowiem slogan 
reklamowy „Tak niewiele trzeba, by mieć tak wiele” nie jest pustym ha-
słem, lecz najprawdziwszą prawdą (jakby powiedział klasyk).

TOMASZ MAŃKOWSKI
wydaje mu się, iż siedzi w no-
wym Tipo od zawsze. Ob-
sługa wszystkich przycisków, 
przełączników i dotykowego 
ekranu multimedialnego jest 
więcej niż intuicyjna, wypa-
da także pochwalić fabrycz-
ną nawigację, która nie myli 
się, dobrze prowadzi, wybie-
ra najlepszą trasę, a dodatko-
wo – co nie jest znowu takie 
częste – „mówi” czystą pol-
szczyzną.

Kabina pasażerska jest 
obszerna, zapewnia kom-
fort i swobodę podróżowa-
nia, ale nie odbywa się to 
wcale kosztem bagażnika, 
który w wersji sedan ma po-
jemność 520 litrów. To war-
tość godna pozazdroszcze-
nia, pozwala bowiem 4-oso-
bowej rodzinie pojechać bez  
konieczności upychania cze-
gokolwiek w kabinie na wy-
marzony urlop z tradycyjny-
mi bagażami, ale także czte-

rema kompletami do nurko-
wania, dwoma parasolami 
przeciwsłonecznymi, dwo-
ma stojakami do nich, plażo-
wym łóżkiem, plażowymi fo-
telami rozkładanymi i krze-
słami, sprzętem do wędko-

wania itp. Bagażnik w Tipo 
sedan  jest naprawdę impo-
nujący, a mógłby być szczy-
tem doskonałości gdyby nie 
dwa zawiasy wnikające po 
zamknięciu klapy do we-
wnątrz. Te zawiasy trochę 
utrudniają pakowanie, ale 
osoba nawet średnio inteli-
gentna potrafi przewidzieć, 
w którym miejscu nie na-
leży pakować bagażnika po 
górną krawędź.

Rozpisałem się trochę 
o bagażniku, ale jak się jedzie 
na wakacje to równie waż-

na rzecz jak karta kredyto-
wa z dużym limitem. Fiat Ti-
po oferuje silniki benzynowe 
i diesla, nam do testu udo-
stępniono diesla o pojemno-
ści 1,6 litra i mocy 120 KM. 
I trzeba przyznać, że ta jed-

nostka napędowa spisywa-
ła się znakomicie. Fiat słynie 
z silników diesla i – jak się 
okazuje – całkiem słusznie. 
„Nasz” Tipo rwał do przo-
du na europejskich autostra-
dach, nie miał żadnej „turbo 
dziury”, z łatwością pokony-
wał długie proste jak i ostre 
podjazdy w Alpach. No i to 
spalanie! W całym teście, 
który liczył prawie 3000 kilo-
metrów, zanotowaliśmy śred-
nie spalanie na poziomie 5,2 
litra oleju napędowego na 
sto kilometrów. To znakomi-
ty wynik – auto było maksy-
malnie zapakowane bagaża-
mi, podróżowały w nim czte-
ry osoby, a kierowca (choć 
nie szalał) jeździ z przyzwoitą 
szybkością podróżną.

Nowy Fiat Tipo spraw-

dził się w górskiej ulewie, 
ale także w 40-stopniowym 
upale na południu Europy. 
Nie zawiódł, zapewniał kom-
fort i przyjemność z jazdy. 
To samochód po prostu ład-
ny (wszędzie wzbudzał spo-
re zainteresowanie innych 
kierowców czy przechod-
niów), nowoczesny, ułatwia-
jący „połykanie” autostra-

dowych kilometrów i ekono-
miczny. Ma także więcej niż 
atrakcyjną cenę zakupu? Ja-
ką? Nie powiem, zachęcam 
do wejścia do salonu Fiata by 
auto obejrzeć, przetestować, 
a także zapytać o cenę.

Modelem Tipo – jestem 
o tym przekonany – Fiat 
triumfalnie powraca do gro-
na producentów samocho-
dowych, którzy w praktyce 
realizują hasło „Tak niewie-
le trzeba, by mieć tak wiele”. 
Wróżę Tipo spory sukces ryn-
kowy, jeśli oczywiście marke-
ting Fiata nie zawiedzie i do 
kierowców dotrze informa-
cja o tym modelu, jego zale-
tach i… jego bardzo atrakcyj-
nej cenie.



31 lipca 2017 15MOTO

Sébastien Loeb - wyjątkowy talent 
Sébastien Loeb przez ponad 15 lat zgromadził bogatą i różnorodną pulę nagród dla marek 
Grupy PSA i stał się najbardziej utytułowanym kierowcą sportów samochodowych. W ra-
mach kontynuacji współpracy z Grupą PSA ten niezwykły kierowca będzie prezentował 
swoje umiejętności z zespołami DS Performance, Citroën Racing i Peugeot Sport.

Firma PSA Motorsport, która 
połączyła w Versailles Satory mar-
ki Peugeot Sport, Citroën Racing 
i DS Performance, będzie wkrót-
ce obchodzić pierwszą rocznicę te-
go przedsięwzięcia. W tym miejscu 
niezwykle wszechstronni kierowcy, 
tacy jak Sébastien Loeb, mają moż-
liwość przechodzić z jednego pro-
gramu do drugiego, a także z jed-
nego samochodu do drugiego! Ta-
lent, doświadczenie, rygor, pragnie-
nie podejmowania nowych wyzwań 
i siła wewnętrzna tego kierowcy są 
cennymi sojusznikami w zdobywa-
niu sukcesów w wielu kategoriach.

Sébastien Loeb został zgłoszo-
ny przez Peugeot Sport do startów 
w rajdach terenowych i zajął dru-
gie miejsce w ostatnim Dakarze. Zo-
stał zgłoszony także do Rallycrosso-
wych Mistrzostw Świata i w najbliż-
szych tygodniach będzie testował 
model Citroën C3 WRC podczas za-
mkniętych jazd na asfalcie. W trak-
cie testów zapozna się z wersją WRC 
2017, która jest bardziej skuteczna 
i szybsza od tych, w których star-
tował do tej pory w Mistrzostwach 
Świata (WRC). Będzie to również 
okazja dla Citroën Racing do zebra-
nia istotnych informacji technicz-
nych na temat C3 WRC, które prze-
każe mistrz.

Sébastien Loeb ponownie wró-
ci do barw czerwonej i białej, które 
towarzyszyły mu na początku karie-
ry i doprowadziły do wyników mó-
wiących same za siebie: 9 tytułów 

Mistrza Świata WRC, imponujące 
rekordy, jak również owocna współ-
praca w ramach WTCC.

Rajdy, wyścigi na torze, rajdy 
terenowe, Rallycross i wyścigi pod 
górę... to wszystkie kategorie za-
wodów, w których brał udział Séba-
stien Loeb wraz z markami grupy 
PSA. 

W 2013 roku w spektakularny 
sposób pobił rekord w jeździe pod 
górę Pikes Peak w samochodzie 
Peugeot 208 T16 Pikes Peak. Na-
stępnie, startując wciąż w barwach 
Peugeot Sport, brał udział w raj-
dach terenowych i w Rallycrosso-
wych Mistrzostwach Świata, w któ-
rych obecnie zajmuje 4. miejsce 
w klasyfikacji kierowców i wprowa-
dził zespół na 2. miejsce w klasy-
fikacji zespołowej. W 2018 r. jed-
nym z jego priorytetów będzie Da-
kar, w którym wystartuje z Danie-
lem Eleną, swoim nieodłącznym so-
jusznikiem z Monako.

W ten sposób w ramach star-
tów z zespołami fabrycznymi, jak 
i na innych, takich jak rajdy krajo-
we na modelach 306 Maxi i 208 
T16, które jeżdżą w zespole Séba-
stien Loeb Racing, przygoda będzie 
nadal trwać.

- Dzięki powstaniu PSA Motor-
sport – powiedział  Sébastien Loeb 
- tworzymy teraz wyjątkowy i silny 
zespół. Startując w rajdach tereno-
wych i w Rallycrossowych Mistrzo-
stwach Świata z marką Peugeot, 
mogę równocześnie dzielić się do-

je kierowcom szansę wykorzystania 
ich talentów w DS Performance, Ci-
troën Racing i Peugeot Sport. Kie-
rowcy marek grupy PSA mogą ko-

rzystać z różnorodnych doświadczeń 
podczas jazdy dostosowanych do ich 
ambicji i wyjątkowych umiejętności. 
Są oni członkami rodziny PSA!. (mat)

świadczeniem z marką Citroën pod-
czas testowania modelu C3. Nie 
mogę się doczekać, kiedy wsiądę 
do samochodu WRC i ocenię ewo-
lucję technologiczną tej dyscypli-
ny! Starty w rajdach są moją pasją. 
Ze wszystkich dyscyplin, w których 
startowałem od czasu zakończenia 
kariery 5 lat temu, najbardziej lubię 
emocje towarzyszące rajdom.

- Sébastien – dodał Jean-Marc Fi-
not, dyrektor PSA Motorsport - hoł-
duje wartościom grupy PSA. Dlatego 
jego kariera z Citroënem, a następ-
nie z Peugeot jest ściśle ze sobą po-
wiązana od tak wielu lat. Silnie iden-
tyfikuje się z duchem zespołu i jest 
jednym z jego filarów. Dzięki bogac-
twu programów PSA Motorsport da-

TABELA ZWYCIĘSTW PSA MOTORSPORT
3 zwycięstwa w 500 mil Indianapolis
13 tytułów konstruktora w FIA WRC
9 zwycięstw w Rajdzie Dakar
3 zwycięstwa na Pikes Peak, w tym jeden rekord
3 zwycięstwa w wyścigu 24h Le Mans
3 tytuły konstruktora w FIA WTCC

TABELA ZWYCIĘSTW SEBASTIENA LOEBA
9 tytułów kierowcy w FIA WRC: 78 zwycięstw
dwukrotne 3. miejsce w Mistrzostwach Świata WTCC, 6 zwycięstw
1 zwycięstwo w WRX (5. miejsce w Mistrzostwach Świata w 2016 roku)
1 drugie miejsce w Rajdzie Dakar 2017, w tym 5 zwycięstw etapowych
1 zwycięstwo na Pikes Peak
1 zwycięstwo w XGames
1 drugie miejsce w wyścigu 24h Le Mans w 2006 roku
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60-685 Poznań ul. Wojciechowskiego 7-17, 
tel. 61 8290-370

Hyundai na 74. Tour de Pologne
Hyundai przekazał flotę 57 samochodów do obsługi logistycznej 74. Tour de Pologne - największego 
wydarzenia kolarskiego w Polsce, które odbędzie się w dniach 29.07 – 04.08. Oficjalna ceremonia 
miała miejsce w Krakowie, gdzie rozegrany zostanie pierwszy etap wyścigu. 

Wśród dostarczonych or-
ganizatorom wyścigu samo-
chodów znalazły się przede 
wszystkim modele: Tucson, 
Santa Fe a także lekkie samo-
chody dostawcze H350, de-
dykowane głównie do prze-
wożenia kolarskiego sprzętu. 
Podobnie jak w ubiegłym ro-
ku, z samochodów korzystać 
będą między innymi sędzio-
wie, przedstawiciele mediów 
i goście VIP. 

- Hyundai to marka od lat 
zaangażowana w sponsoring 
sportowy. Jesteśmy wielolet-

nim oficjalnym partnerem FI-
FA i UEFA. Podejmujemy te 
działania, ponieważ chcemy 
być blisko prawdziwych fa-
nów, dzielić z nimi sportowe 
emocje i pasje. Współpra-
ca przy Tour de Pologne jest 
dla nas lokalnym uzupełnie-
niem tych działań i możliwo-
ścią dalszego wzmacniania 
świadomości marki oraz za-
prezentowania naszych pro-
duktów – powiedział Leszek 
Płonka, dyrektor zarządzają-
cy Hyundai Motor Poland.

Tradycyjnie, Hyundai jest 

także sponsorem Białej Ko-
szulki, czyli klasyfikacji naj-
lepszego sprintera a przede 
wszystkim nagrody głównej, 
którą jest najlepiej sprzeda-
jący się model marki - nowo-
czesny i elegancki SUV, Hyun-
dai Tucson. 

- Bardzo serdecznie dzię-
kuję firmie Hyundai, że już 
trzeci rok organizuje z nami 
wyścig Tour de Pologne – po-
wiedział Czesław Lang, dy-
rektor generalny wyścigu.  
- Nasz narodowy wyścig to 
nie tylko sportowe wydarze-
nie na najwyższym poziomie, 
ale również olbrzymie przed-
sięwzięcie logistyczne i orga-
nizacyjne. Bez samochodów, 

bez całego zabezpieczenia 
nie udałoby się tego przepro-
wadzić. Flota samochodowa 
to bardzo ważny element każ-
dego wielkiego wyścigu ko-
larskiego, dlatego cieszymy 
się, że tak duża firma sponso-
rująca wiele wydarzeń spor-
towych angażuje się w orga-
nizację Tour de Pologne.

Oficjalną ceremonię za-
kończył spektakularny prze-
jazd kolumny samochodów 
marki Hyundai, którą utwo-
rzyły wszystkie przekazane au-
ta. Konwój oklejonych w cha-
rakterystyczne barwy Tour de 
Pologne samochodów, prze-
jechał ulicami krakowskiego 
Starego Miasta. (mat) 

Nowe BMW M8 GTE 
na torze Lausitzring
Trzydniowe testy na torze wyścigowym Lau-
sitzring (Niemcy) rozpoczęły kolejną fazę prac 
nad nowym BMW M8 GTE. Po rolloucie 1 lipca 
w zakładach BMW w Dingolfing były to pierwsze 
testy BMW M8 GTE. Kierowca firmowy BMW 
Martin Tomczyk (Niemcy) zmieniał się za kie-
rownicą z kierowcą BMW DTM Maximem Marti-
nem (Belgia). Testom przyglądał się na miejscu 
dyrektor BMW Motorsport Jens Marquardt.

- Oczywiście taki pierwszy 
test - powiedział J. Marqu-
ardt - służy przede wszystkim 
poznaniu samochodu. Aspekt 
bezpieczeństwa jest znacz-
nie ważniejszy od osiągów. 
Ale pierwsze wrażenie jakie 
BMW M8 GTE robi na torze 
jest bardzo pozytywne.

Od sezonu 2018 plano-
wany jest pierwszy start no-
wego auta w FIA World Endu-
rance Championship (WEC) 
i w IMSA WeatherTech Spor-
tsCar Championship (IWSC) 
w Ameryce Północnej. Do te-
go czasu BMW M8 GTE od-
będzie jeszcze wiele innych 
testów na torach w Euro-
pie i Ameryce Północnej, 
aby optymalnie przygotować 
się do styczniowej premiery 
w 24-godzinnym wyścigu na 
torze w Daytonie (USA). Kul-

minacyjnym punktem sezo-
nu WEC będzie również 24-
-godzinny wyścig w Le Mans 
(Francja), który odbędzie się 
w roku 2018.

- Trzydniowe testy na Lau-
sitzring – dodał Martin Tom-
czyk - dały mi ogromną ra-
dość. BMW M8 GTE dobrze 
się prowadzi już od pierwszej 
chwili i co istotne, jest bardzo 
przewidywalne dla nas, kie-
rowców. Przejechaliśmy mnó-
stwo kilometrów i zebraliśmy 
sporo danych. Zrobiliśmy na-
wet pierwsze kroki w kierunku 
poprawy osiągów, co podczas 
premierowych testów wcale 
nie jest oczywiste. W kolej-
nych testach zajmiemy się tym 
oczywiście jeszcze intensyw-
niej, opierając się na mocnej 
bazie, jaką stworzono tu na 
Lausitzring. (mat)


