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Zamienił stryjek… No właśnie, 
w tym przypadku chyba – nie-

stety – może być odwrotnie, bo ki-
jek na siekierkę. Cóż, mam wraże-
nie, że będziemy jeszcze tęsknić za 
„byliŹmy”, czyli premier Szydło. Za-
miana stołkami na rządowych szczy-
tach przypomina mi manewry Puti-
na i Miedwiediewa, którzy jako pre-
zydent i premier Rosji zamieniali się 
fotelami. W tamtym przypadku nic 
to nie zmieniało, bo i tak zawsze rzą-
dził Putin. A u nas? ...
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 Dziwny Jest Ten Świat

Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek.

Dziwny ten świat,
świat ludzkich spraw,
czasem aż wstyd przyznać się.
A jednak często jest,
że ktoś słowem złym
zabija tak, jak nożem.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!
Przyszedł już czas,
najwyższy czas,
nienawiść zniszczyć w sobie.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!
Nadszedł już czas,
najwyższy czas,
nienawiść zniszczyć w sobie.

Czesław Niemen (1967)

Z okazji Z okazji ŚŚwiwiąąt Bot Bożżego Narodzeniaego Narodzenia
oraz Nowego Rokuoraz Nowego Roku
wszystkim Czytelnikomwszystkim Czytelnikom
żżyczymy by w roku 2018yczymy by w roku 2018
spotkali wispotkali więęcej ludzi dobrej woli,cej ludzi dobrej woli,
by czby człłowiek przestaowiek przestał ł gardzigardzić ć czczłłowiekiem,owiekiem,
bo przeciebo przecież ż najwynajwyżższy czasszy czas
nienawinienawiść ść zniszczyzniszczyć ć w sobiew sobie……

Monika i Tomasz MaMonika i Tomasz Mańńkowscykowscy
Wydawcy Wydawcy „„Twojego TYGODNIA Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGOWIELKOPOLSKIEGO””
z Zespoz Zespołłem Redakcyjnymem Redakcyjnym

Czytaj dodatek
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Prezenty świąteczne
1. W zestawach DERMEDIC znalazły 

się bestsellery. Kosmetyczki srebrne duże: 
OILAGE anti-agening (74 zł) - Olejowy syn-
det do mycia twarzy i Odżywczy krem na 
dzień, a REGENIST ARS 5 RETINOLIKE (80 zł) 
- Naprawczy krem intensywnie regenerujący 
i Mleczko do demakijażu. Kosmetyczka biała 
mała HYDRAIN3 Hialuro, Neovisage zawiera 
Płyn micelarny i Hypoalergiczny tusz wydłu-
żający rzęsy (47 zł).

2.  W zestawie IWOSTIN HYDRO 
SENSITIA (ok. 57 zł) znajdują się prepara-
ty zapewniające kliniczny wymiar nawilżenia 
skóry: Nawilżający krem pod oczy  i Przeciw-
zmarszczkowy krem + serum. 

3. SORAYA proponuje ulubione zesta-
wy dla Pań w każdym wieku z serii: Inten-
sywna Naprawa (42,99 zł), Art&Diamonds 
(42,99 zł), Magia Olejków (31,99zł), Kolagen 
i Elastyna (21,99 zł) i wiele innych do twa-
rzy i ciała.

4. Limitowane produkty ze świątecznej 
edycji Sephora Collection to baśniowy zimo-
wy świat.  W tym roku motywem przewod-
nim jest brokatowy pył i słodki lisek na że-
lach do kąpieli, maskach, kulach kąpielowych, 
kartkach świątecznych, balsamach do ust i ze-
stawach podarunkowych. 

5. NIVEA Creme Care (40,99 zł) to ze-
staw nawilżający  o zapachu Kremu NIVEA: 
Pianka do mycia, Szampon, Mleczko do cia-
ła i  Antyperspirant. Zestaw NIVEA Q10plusC 
(49,99 zł) to dawka prawdziwej energii - po-
łączenie koenzymu Q10 i witaminy C w Prze-
ciwzmarszczkowych kremach na dzień i na 
noc. NIVEA MEN Sensitive (47,99 zł) to ze-
staw męskich kosmetyków dla skóry wrażli-
wej: Łagodzący balsam po goleniu, pianka do 
golenia, Antyperspirant Invisible Black&Whi-
te oraz krem.  

6. Zestawy DERMIKA w świątecznych 
opakowaniach to pomysł na udany prezent. 
Na przykład Dermika Liftologiq (79 zł) - krem 
przeciwzmarszczkowy 50+  i Maseczka Ala-
baster albo Dermika Gold 24 k Total Benefit 
- Krem-maska na noc i HydroClean Płyn mice-
larny (109 zł). Również dla mężczyzn zestawy 
100% For Men zawierają krem na dzień/na 
noc i balsam po goleniu (od 50 zł).

7. ZIAJA proponuje zimowe mydła 
w piance, peelingi cukrowe do ciała, i zi-
mowe kremy do rąk z filtrami UV - wszyst-
kie mają smakowite zapachy: karmelizowany 
migdał ,  piernik/imbir/cynamon  lub 
czekolada/pomarańcza. 

8. Zestaw LIRENE Pielęgnacja Odmła-
dzająca składa się z Ujędrniającego kremu 
przeciwzmarszczkowego Bursztynowa Od-
budowa 60+ i Mleczka z kwasem hialuro-
nowym (22,90 zł), a zestaw Lirene Retinol 
D-Forte z Pro-liftingującego kremu spłycają-
cego zmarszczki na dzień 50+ i Kremu ujędr-
niającego na noc 50+  (32,99 zł).

9. Linia SORAYA TauryNOWA ENERGIA 
to nowość dla młodych energicznych ko-
biet, które jeszcze nie mają zmarszczek i chcą 
aby ich skóra „naładowała baterie” oraz dla 
tych, u których na twarzy pojawiły się pierw-
sze zmarszczki. Wake-up kremy na młode 
zmarszczki (dla cery normalnej/mieszanej lub 
suchej/wrażliwej) uzupełnia Rozświetlający 
krem pod oczy oraz Serum (ceny ok. 24 zł). 
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Szukajmy tego, co utraciliśmy
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM ZAMACHOWSKIM, aktorem teatralnym, filmowym, 
estradowym

- Znany jest pan z różne-
go rodzaju ról teatralnych 
i filmowych. Nie stroni pan 
także od estrady. Występu-
je pan także na przykład na.. 
Międzynarodowych Spotka-
niach Zespołów Cygańskich 
„ROMANE DYVESA”…

- Kiedyś Leszek Bończuk, 
gorzowianin, animator kultu-
ry zapytał, czy nie przyjechał-
bym przeczytać kilka wier-
szy Bronisławy Wajs-Papuszy, 

poetki piszącej w języku rom-
skim. Miałem już kontakt z jej 
poezją. Wiedziałem, że jest 
wyjątkowa. Był jeszcze po-
wód sentymentalny. Ja pa-
miętam tabory, które rozbija-
ły obozy opodal mojego ma-
łego miasteczka - Brzezin. Pa-
miętam aurę tajemnicy, kolo-
rów. I starszą cygankę, któ-
ra wróżyła mojej babci. Mo-
głem więc wejść uczestnicząc 
w „Spotkaniach” do środka 

środowiska, które zawsze wy-
dawało mi się hermetyczne. 
Spotkałem się z tymi ludźmi, 
rozmawiałem i poznałem in-
ny, nowy świat.

- Co pana w nim fascy-
nuje? 

- Radość pomieszana 
z powagą. Hierarchiczność, 
do której mam pełen sza-
cunek. To, że młodzi męż-
czyźni, witając się ze star-
szymi, całują ich w rękę. Mi-
łość, jaką otaczają dzieci. Po-
rządek, którego my powoli 
zaczynamy być pozbawieni. 
Mam wrażenie, że oni się tak 
nie spieszą. Spotkałem Cyga-
nów z Serbii i Węgier. To fan-
tastyczne, że oni także dzięki 
swojemu językowi,  potrafią 
się porozumiewać. Stanowią 
zamkniętą, ale jedną społecz-
ność.  To mi imponuje także 
u Kaszubów, Ślązaków. A my, 
niestety, jesteśmy zdezinte-
growani.

- To, co może sprawić, że 
się zjednoczymy?

- Obawiam się, że to nie-
odwracalny proces. Nie bę-
dę się wymądrzał, do cze-
go doprowadzi nas dzisiejszy 
świat, bo nie od tego tu je-
stem. Ale gdybyśmy byli bar-
dziej otwarci, to pozwoliłoby 
nam poszukać tego, co utraci-

liśmy. Gdyby wszelkie objawy 
klaustrofobii, by nie powie-
dzieć ksenofobii, zamienić na 
ciekawość w poznawaniu sie-
bie, to by pomogło. 

- Mam wrażenie, że za-
chwycamy się Cyganami na 
scenie, ale boimy się zbliżyć 
do nich, bo nie rozumiemy 
ich kultury.

- Rzeczywiście, traktu-
jemy tę społeczność trochę 
po cepeliowsku. Kiedy by-
łem w Toronto, obserwowa-
łem niezwykłą zdolność Ka-
nadyjczyków do integrowa-
nia się z innymi nacjami. Każ-
da z nich zachowuje odręb-
ność, ale jednocześnie żyją 
obok siebie, nie ma gett. Są 
tam miejsca, które zamiesz-
kuje więcej Hindusów czy 
Chińczyków, ale nie dzieje się 
tak, jak w Amsterdamie, Lon-
dynie czy Paryżu, gdzie nastę-
puje bolesny moment dez-
integracji. Dlatego mam na-
dzieję, że staniemy się dla sie-
bie bardziej otwarci.

- Jakie wartości są dla pa-
na najważniejsze?

- Z życiem różnie bywa. 
Wydaje nam się, że coś jest 
stałe, ale potem okazuje się, 
że niekoniecznie. Moi rodzi-
ce, dziadkowie, otoczenie, 
w którym się wychowałem, 

owe Brzeziny, zdołały na tyle 
silnie zbudować mój porzą-
dek świata, że nawet jak zda-
rzą się odstępstwa od pew-
nych zasad, to jestem w sta-
nie życie swoje i bliskich wy-
prostować. Różne mam „od-
pały” w głowie i nie tylko, ale 
wiem na pewno, że cokol-
wiek by się działo, to moje 
dzieci są najważniejsze. 

- Poza rodziną stworzył 
pan wiele ciekawych ról fil-
mowych i teatralnych. Ktoś 
wywróżył panu aktorstwo?

- Bałbym się wróżb, bo 
trudno po nich znaleźć inne 
wyjście. Gdyby mi ktoś wy-
wróżył, że będę maszynistą, 
pewnie bym nim został, bo 
uznałbym, że tak chciał los. 
Ale miałem przeczucie, że bę-
dę artystą. Zanim to się sta-
ło, skończyłem liceum ekono-
miczne, byłem organistą. 

- Teraz, jako aktor może 
pan być każdym.

- To jest przeurocze 
w tym zawodzie. Dotyka się 
różnych profesji czy osobo-
wości, a czasem nabywa kon-
kretnych umiejętności. Kiedy 
przygotowywałem się do ro-
li robotnika na rusztowaniu 
we francuskim filmie, prze-
szedłem kurs BHP. Kiedy mia-
łem grać fryzjera i strzyc na 

peronie metra w Paryżu Ja-
nusza Gajosa, musiałem się 
tego nauczyć, by nie było tak 
zwanej wpadki. Jako Edek 
w „Cześć Tereska” dwa tygo-
dnie uczyłem się jeździć na 
wózku inwalidzkim na dwóch 
kółkach i z małą dziewczynką 
na kolanach, by to wyglądało 
wiarygodnie i bezpiecznie. 

- Czego życzy pan sobie 
na kolejne lata życia zawo-
dowego i osobistego?

- Zdrowia i żeby moje 
dzieci wyszły na ludzi.

- Chciałby pan, by zosta-
ły aktorami?

- Jeżeli będą miały ocho-
tę, niech próbują. Z ich per-
spektywy ten zawód jest bar-
dzo fajny. Ludzie mnie lubią, 
są wywiady, zdjęcia w gaze-
tach. Ale chcę im uświado-
mić, że bywa też niewdzięcz-
ny, okrutny, niesprawiedli-
wy…(red)
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śnika zaś słychać następujące sło-
wa: „Siedemset lat temu założono 
fundamenty tej twierdzy prusac-
twa. Tak jak i w innych zamkach, tu 
niegdyś koronowano pruskich kró-
lów. [...] Przez całe wieki powtarza-
no tu hasło >>Na wschód!<<. I szli 
oni na ziemie Słowian, zagarniając 
je, grabiąc. Tak samo było za na-
szych czasów. To są książki i ręko-
pisy ze zbiorów Ukraińskiej Akade-
mii Nauk”. 

Słuchając tych słów oglądamy 
ludzi w nowych mundurach oficer-
skich Armii Czerwonej przeglądają-
cych i segregujących jakieś przed-
mioty o charakterze zabytkowym, 
głównie stare książki. Wśród czer-
wonoarmistów uwija się też kobie-
ta w mundurze. W innych, wyraź-
nie inscenizowanych scenach wi-
dzimy żołnierzy radzieckich ogląda-
jących stare sztandary lub przeglą-
dających jakąś cenną księgę. Jeden 
z oglądających ją żołnierzy trzyma 
w ręce mikroskop. Wszyscy – poza 
kobietą – mają na głowach zimowe 
czapki. To ważny szczegół... 

Tę trwającą 48 sekund sekwen-
cję z radzieckiego filmu dokumen-
talnego „W łogowie zwieria” z 1945 
roku, zrealizowanego przez J. Po-
sielskiego i L. Kisielewa, obejrza-
ły setki milionów widzów na całym 
świecie. I nie ma w tym stwierdze-
niu cienia przesady. Tuż po wojnie, 
głównie w czasach stalinowskich, 
film ów wyświetlano bowiem we 
wszystkich kinach Związku Radziec-

Wyprawy po łupy kulturalne 
Dlaczego dawna rezydencja biskupów warmińskich stała 
się tłem do jednej z bardziej znanych w świecie scen ze 
zrealizowanego w 1945 roku radzieckiego filmu dokumen-
talnego o walkach w Prusach Wschodnich? 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

W p e w n e j 
c h w i l i ,  t u ż 

przed końcem fil-
mu, na ekranie po-
jawia się arkadowy 
dziedziniec jakie-
goś zamku. Z gło-

kiego i podczas licznych projekcji 
w świetlicach lub „pod chmurką”. 
Pod różnymi tytułami obraz ów 
pokazywano w powojennej Polsce. 
Do tego od lat 80. XX wieku doszły 
liczne telewizyjne produkcje doku-
mentalne, przede wszystkim nie-
mieckie, rosyjskie, polskie i ame-
rykańskie poświęcone losom skar-
bów kultury podczas drugiej woj-
ny światowej. Nie mogły się one 
obejść bez zdjęć z tej sekwencji 
zamkowej, bo jest ona bodaj jedy-
ną przedstawiającą brygadę trofiej-
ną Komitetu do spraw Sztuki przy 
Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR 
(tak wówczas nazywało się póź-
niejsze Ministerstwo Kultury ZSRR) 
w akcji.

Działalność tychże brygad na 
tyłach wojsk poszczególnych fron-
tów radzieckich była ściśle tajna. 
O tych kilkuosobowych zespołach 
ludzi szeroko pojętej kultury ra-
dzieckiej, ubranych w mundury i na 
czas służby nominowani na wyso-
kie stopnie oficerskie, wiedzieli tyl-
ko dowódcy frontów i ich zastęp-
cy oraz komendanci wojenni więk-
szych miast zajętych przez Armię 
Czerwoną. Odpowiednią wiedzą na 
ten temat dysponowały również ra-
dzieckie służby specjalne. 

Działalność tego typu brygad 
nie uszła uwadze także Polakom 
– pionierom, którzy już zimą i wio-
sną 1945 roku pojechali zagospo-
darowywać ziemie zachodnie. Ale 
oni spotykali najczęściej brygady 
rabujące mienie zakładów przemy-
słowych: od gigantów gospodar-
czych po mleczarnie. Byli jednak 
tacy, którzy podejrzeli działalność 
brygad wysłanych przez Komitet do 
spraw Sztuki. 

Świadczą o tym wspomnienia 
Serwiliana Rybackiego, sekretarza 
Starostwa Powiatowego w Reszlu 
(wcześniej Rössel), który napisał: 
„Po opustoszałych ulicach krąży-
ły tylko czasem wojskowe patro-
le radzieckie oraz przemykały woj-
skowe ciężarówki należące do tak 

się ustalić. Podobnie jak jej stop-
nia wojskowego. Z okruchów in-
formacji, które zdobyłem, Bielaje-
wa prawdopodobnie paradowała 
w mundurze majora Armii Czerwo-
nej. Jej przyjazd do Königsberga nie 
był równoznaczny z powrotem do 
Moskwy Siergiejewskiej. Pozostała 
ona w składzie brygady. 

Przedstawiona na wstępie se-
kwencja zamkowa w filmie „W ło-
gowie zwiera” pojawia się tuż po 
zdjęciach długich kolumn cywil-
nych mieszkańców Königsberga, 
pędzonych przez Rosjan na ponie-
wierkę. Nakręcono ją w miejsco-
wości, gdzie nigdy nie koronowa-
no królów pruskich. Co więcej, wi-
doczny na ekranie zamek do Prus 
należał dopiero od pierwszego roz-
bioru Polski. Przed rokiem 1772 
była tu Rzeczpospolita. To bowiem 
Lidzbark Warmiński, za niemieckich 
czasów Heilsberg. Stara twierdza 
prusactwa z komentarza filmu oka-
zała się być rezydencją bi-
skupów warmińskich, w tym 
dobrze zapisanych w historii 
Polski poetów Jana Dantysz-
ka czy Ignacego Krasickiego. 
Wśród osób w mundurach, 
pojawiających się  na ekra-
nie, widać zapewne Nadież-
dę Siergiejewską i Ilię Cirli-
na oraz ich współpracowni-
ków, bo członkowie brygady 
trofiejnej mieli prawo spo-
śród czerwonoarmistów do-
bierać sobie tłumaczy i po-
mocników. 

Umieszczenie sekwen-
cji lidzbarskiej w samej koń-
cówce filmu „W łogowie 
zwieria” o niczym jeszcze 
nie świadczy. Wiele jednak 
wskazuje, że dopiero po zdo-
byciu Królewca jeden z ope-
ratorów frontowych poje-
chał do Heilsbergu wiedząc, 
ze spotka tam ekipę szu-
kającą zrabowanych w ZSRR 
skarbów kultury i nauki. Jed-
nocześnie – w oczach wi-
dzów w Związku Radziec-
kim – zamek biskupów war-
mińskich miał zastąpić po-
krzyżacki zamek królewiec-
ki. Wyraźnie świadczy o tym 
komentarz czytany przez ra-
dzieckiego lektora. Wpraw-
dzie w każdej chwili niewiel-
ką ekipę Nadieżdy Siergie-
jewskiej można było spro-
wadzić do niedalekiego Kró-
lewca, ale na przeszkodzie 
stanęły jakieś nieznane nam 
powody. Prawdopodob-
nie chodziło o to, że miasto 
jeszcze płonęło, w najlepsze 
trwały też gwałty i zbrodnie 
na miejscowej ludności. Ra-
dziecki komendant wojen-
ny nie chciał więc wpusz-
czać do takiego Königsber-
ga ludzi kultury z brygady 
trofiejnej. Tymczasem film 
dokumentalny o pokonaniu 
faszystowskiej bestii w Pru-
sach Wschodnich miał trafić 
do kin już za kilka tygodni. 

zwanej kolumny zdobycznej (tro-
fiejnaja kołonna). Wymienione ko-
lumny miały za zadanie wyszuki-
wanie i zabezpieczanie przedmio-
tów o wartości historyczno-muze-
alnej, jak obrazy, rzeźby, porcelany, 
kryształy, a także wartościowe in-
strumenty muzyczne. [...] W skład 
tych ekip wchodzili, oprócz obsługi 
transportu, różni znawcy i eksper-
ci sztuk pięknych”. 

W jednym tylko Serwilian Ry-
backi się pomylił. Brygady trofiej-
ne nie dysponowały własnymi sa-
mochodami ciężarowymi. Ludzie 
szukający skarbów kultury nie by-
li bowiem rozpieszczani przez ar-
mię. Nie zatroszczono się choć-
by o transport. A przecież niemal 
codziennie musieli oni docierać 
do różnych, często małych i odda-
lonych od głównych szlaków ko-
munikacyjnych miejscowości, li-
cząc albo na pomoc komendan-
tów wojennych, albo korzystając 
z tak zwanej okazji. 

„Na tym terenie można się było 
poruszać lub cokolwiek robić jedy-
nie za zgodą sztabu wojskowego. 
Żadnych własnych środków trans-
portu nie mieliśmy. Czekaliśmy na 
jakiś przydział, w zależności od hu-
moru tego lub owego wojskowego. 
Bywało, że staliśmy godzinami na 
drodze wymachując rękami. [...] 
Jazda możliwa była jedynie w cią-
gu dnia i to zawsze pod osłoną 
żołnierzy uzbrojonych w broń au-
tomatyczną” – wspominała Nad-
ieżda Siergiejewska z brygady wy-
słanej na tyły wojsk 3. Frontu Bia-
łoruskiego. 

Nasza wiedza o operujących na 
obecnych ziemiach polskich bry-
gadach trofiejnych Komitetu do 
spraw Sztuki nie jest wielka, ale 
nieco wiadomości o tych operują-
cych na tyłach wojsk 1. i 2. frontów 
białoruskich i 1. Frontu Ukraińskie-
go wydostało się na światło dzien-
ne z mroków rosyjskich archiwów. 
Relatywnie niewiele informacji za-
chowało się natomiast o brygadzie 
trofiejnej, która działała na zaple-
czu 3. Frontu Białoruskiego. 

To wojska tego frontu walczy-
ły w Prusach Wschodnich i zdoby-
ły Königsberg. Po latach wszystko, 
co dotyczyło poszukiwań skarbów 
kultury w potwornie zniszczonej 
stolicy Prus Wschodnich, przysło-
niła jedna sprawa. Była nią Bursz-
tynowa Komnata, chociaż ludzie, 
którzy pod koniec maja 1945 roku 
przyjechali do Królewca, wyciąga-
li z ruin inne skarby kultury. Szyb-
ko zresztą znaleźli ślady wskazu-
jące na zniszczenie komnaty pod-
czas walk o Königsberg i jej już nie 
szukali. 

Na czele tej brygady stała ko-
bieta. A nawet dwie, bo w pierw-
szym okresie (kwiecień i maj 1945 
roku) jej pracami w randze pełno-
mocnika kierowała cytowana wy-
żej Nadieżda Siergiejewska, któ-
rą w końcówce maja zastąpiła Ta-
tiana Bielajewa z Biblioteki Leni-
na w Moskwie. Kim zaś w cywilu 
była Siergiejewska, nie udało mi 

Centralna Wytwórnia imienia Or-
deru Czerwonego Sztandaru – Stu-
dio Filmów Dokumentalnych nie 
mogła już dłużej czekać... 

O tym, że scenę z dziedzińca 
zamku lidzbarskiego sfilmowano 
w połowie kwietnia, a więc krót-
ko po zdobyciu Królewca, świad-
czy umundurowanie brygady i jej 
współpracowników: zimowe płasz-
cze i ciepłe czapki. Kwietniowe dni 
na Warmii często bowiem bywa-
ją chłodne. 

Walki o Heilsberg w lutym 1945 
roku przypomniano sobie w 1970 
roku, do tej akcji militarnej dora-
biając legendę. Zdaniem dzienni-
karzy wydawanego wówczas tygo-
dnika „Kierunki” Ewy Nowakow-
skiej i Mariana Butryma, Niemcy 
w chaosie towarzyszącym bitwie 
o miasto przewieźli do Lidzbarka 
Warmińskiego i ukryli w podzie-
miach zamku Bursztynową Komna-
tę. Po cyklu artykułach w „Kierun-
kach” jej tu bezskutecznie szuka-
no, przy okazji jednak odgruzowu-
jąc i porządkując rozległe piwnice 
zamkowe. 

FOT. � LESZEK ADAMCZEWSKI 
Dawna rezydencja biskupów warmińskich – zamek w Lidzbarku Warmińskim, 
gdzie w kwietniu 1945 roku sfilmowano radziecką brygadę trofiejną. 

FOT. � ARCHIWUM AUTORA 
Oto cztery kadry z lidzbarskiej sekwencji 
filmu „W łogowie zwieria”, gdy na ekranie 
pojawiła się brygada trofiejna Komitetu do 
spraw Sztuki w akcji. 
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TAK  MYŚLĘ

Zamienił 
stryjek… 

No właśnie, 
w tym przy-
padku chy-
ba – nieste-
ty – może 
być odwrot-

Nowy premier, a prezes i tak rządzi

nie, bo kijek na siekierkę. Cóż 
mam wrażenie, że będziemy 
jeszcze tęsknić za „byliŹmy”, 
czyli premier Szydło. Zamiana 
stołkami na rządowych szczy-
tach przypomina mi manewry 
Putina i Miedwiediewa, którzy 
jako prezydent i premier Rosji 
zamieniali się fotelami. W tam-
tym przypadku nic to nie zmie-
niało, bo i tak zawsze rządził 
Putin. A u nas? Może być jesz-
cze gorzej? Trudno powiedzieć, 
ale jedno jest pewne – i tak rzą-
dzi i rządzić będzie Jarosław 
Kaczyński.

Mateusz Morawiecki zo-
stał premierem bo jest podob-
no pupilkiem prezesa i muszę 
się przyznać, że jest to równie 
przedziwna kariera jak nieja-
kiego Nikodema Dyzmy. Są róż-
nice, oczywiście, pan premier 
jest bogaty, ma wyczyszczo-
ne buty i rozmawia po angiel-
sku. A został premierem rzą-
du podobno dlatego, by polep-
szyć nasze relacje z Unią Euro-
pejską.

Ok., to jest jakiś argument, 
ale można by zapytać nieśmia-
ło, po co w takim razie par-
tia rządząca z uporem god-
nym lepszej sprawy praktycz-
nie od pierwszego dnia swoje-
go rządzenia o Unii i jej urzęd-
nikach wypowiadała się z po-
gardą i lekceważeniem, dlacze-
go ignorowano zalecenia unij-

ne i wpajano ludziom do głów, 
że Unia bez Polski wpadnie 
w oka mgnieniu w stan ago-
nalny, a Polska bez Unii będzie 
rosła w siłę i Polacy będą żyli 
dostatniej. Dlaczego Unia była 
dla partii rządzącej tym szatań-
skim złem, co nie przeszkadza-
ło rządzącym wydawać unij-
ne pieniądze bez opamiętania. 
Najpierw więc walimy kogoś 

FELIETON 

mina mu matronę, która w jed-
nej ręce ma mopa, a w drugiej 
mokrą ścierę. Mopem sprząta 
tę stajnie Augiasza, którą po-
zostawiła podobno po sobie 
Platforma, a mokrą ścierą leje 
w pysk tych, którzy są niepo-
słuszni i jej w tym przeszkadza-
ją. Czyli… taka niby mama, tyle 
że surowa.

No, premier Morawiecki 

Ale… bądźmy dobrej myśli. 
Przeżyliśmy już przecież potop 
szwedzki, przeżyliśmy też so-
wiecki, a więc – zapewne, tak 
sobie myślę by w ogóle wstać 
rano z łóżka – przeżyjemy 
i ten… Kiedyś „woda” w koń-
cu opadnie.

Drodzy Czytelnicy, ży-
czę Wam z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego 

ZAMIAST KOMENTARZA

ŹRÓDŁO  INTERNETRYS.  SZCZEPAN SADURSKI

Twój TYDZIEŃ 
WIELKOPOLSKI 
jest pod opieką 

prawną Kancelarii 
Radcy Prawnego 

Aleksandra Orywał
www.kancelariaorywal.pl

RYS.  SZCZEPAN SADURSKI

Unia Europejskia 
dla bezpieczeństwa i obrony

- Europejczycy są głęboko zaniepokojeni geopolityczny-
mi wydarzeniami na świecie. Z ostatnich badań Eurobarome-
tru wynika, że 68% ankietowanych chce, by UE działała wię-
cej na rzecz bezpieczeństwa i obrony – podkreśliła poseł Ju-
lia Pitera.

W zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony europosłowie 
apelują między innymi o stworzenie w obrębie Komisji Euro-
pejskiej osobnej dyrekcji generalnej do spraw polityki obron-
nej. W zakresie polityki zagranicznej proponują, aby działa-
nia Unii skupiły się na trzech kluczowych kwestiach: koor-
dynacji oceny zagrożeń, pogłębieniu integracji europejskiej, 
a także współpracy w ramach koalicji i z instytucjami zapew-
niającymi bezpieczeństwo. O wszystkie te założenia od daw-
na apeluje Grupa EPL, największa frakcja w PE, do której na-
leżą PO i PSL.

- Lata 2016 i 2017 to przełomowe lata dla wspólnej polity-
ki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, wprowadzające 
ją na nowy poziom. Dziś, przy rosnących napięciach zewnętrz-
nych i wewnętrznych UE, przy propozycjach Unii wielu pręd-
kości, odnowiona unijna polityka bezpieczeństwa i obronności 
może być brakującym wspólnym mianownikiem, bo odpowia-
da na powszechny deficyt bezpieczeństwa – podkreślił z kolei 
Andrzej Grzyb. 

Koniec cyfrowego blokowania 
geograficznego

Parlament Europejski 
osiągnął wstępne porozu-
mienie z Radą UE i Komi-
sją Europejską, które zakoń-
czy geoblokowanie sprzeda-
ży dóbr materialnych on-li-
ne na terenie całej Unii Eu-
ropejskiej.

- Osiągnięte porozumie-
nie oznacza koniec dyskryminacji klientów kupujących produk-
ty w sieci na wspólnym rynku europejskim. To znaczy, że euro-
pejscy konsumenci nie będą pozbawieni dostępu do usług czy 
towarów ze względu na ich narodowość, miejsce zamieszka-
nia lub adres IP - podkreśliła główna negocjatorka z ramienia 
Parlamentu Europejskiego, Róża Thun, posłanka do PE, któ-
ra od początku swojej pracy w Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów (IMCO) skupia się na obronie praw 
konsumentów i umożliwieniu im korzystania z pełni zysków 
wynikających ze wspólnego rynku. - Dzięki temu, możliwe bę-
dzie dalsze ograniczanie barier, szczególnie w sektorze usług 
audiowizualnych i transportowych. 

Zniesione zostaną bariery techniczne w dostępie do stron 
internetowych i aplikacji sprzedających dobra na terenie Unii 
Europejskiej. Dodatkowo nie będzie można odmówić sprze-
daży konsumentowi ze względu na kraj wydania karty kre-
dytowej. Konsument nie będzie automatycznie przekiero-
wany na stronę internetową sprzedającego w innym kraju 
bez jego zgody. Oznacza to, że uzyskamy dostęp do towarów 
po bardziej przystępnych cenach. Badania Komisji Europej-
skiej z 2015 roku, wykazały, że geoblokowanie było najwyż-
sze,  gdy kupujący próbowali  nabyć sprzęt AGD i elektroni-
kę.  Jednocześnie skorzystamy z lepszych ofert, m.in. przy re-
zerwacji hotelu lub wynajmie samochodu on-line z zagranicz-
nej strony.  Wcześniej firmy często automatycznie przekiero-
wywały klientów do swoich lokalnych wersji stron interneto-
wych, nie dając szansy do porównania cen oferowanych w in-
nych krajach. Nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę również 
przedsiębiorcom, którzy nie będą musieli obawiać się sprze-
daży konsumentom z zagranicy. Drobni przedsiębiorcy nie bę-
dą zobligowani przez dostawców do geoblokowania ze wzglę-
dów biznesowych.

kijem bejsbolowym w twarz, 
a potem udajemy miłego le-
karza chirurga, który podobno 
wie, co ma robić. To chore.

No i jeszcze jedna sprawa. 
Podobała mi się charaktery-
styka premier Szydło wypowie-
dziana w jednej z komercyj-
nych telewizji przez Ludwika 
Dorna. Otóż pan ten powie-
dział, że premier Szydło przypo-

to jednak zupełnie inna baj-
ka. Problem jednak w tym, 
że w niektórych przypadkach 
znajomość angielskiego – jak 
twierdzą specjaliści - niewie-
le rozwiązuje. Bo jak ktoś wy-
gaduje komunały i głupoty po 
polsku, to po angielsku głupo-
ta pozostaje - niestety - nadal 
głupotą. Niekiedy nawet jesz-
cze większą.

2018 Roku przede wszystkim 
zdrowia (choroba może być 
ryzykowna w kontekście pol-
skiej służby zdrowia), wygra-
nej w totolotka (wielu z pensji 
i emerytury nie wyżyje), cier-
pliwości (wiem, niestety, życie 
jest jedno) i solidarności (tej 
najlepiej rozumianej). Tylko ty-
le i aż tyle.

TOMASZ MAŃKOWSKI
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Rekordowy budżet dla powiatu
Blisko 400 milionów złotych budżetu będzie 
miał w przyszłym roku powiat poznański. - Ta 
rekordowa kwota jest wynikiem dynamicznej 
wizji rozwoju powiatu, która jest proinwesty-
cyjna i prospołeczna. Nie boimy się wyzwań, 
dlatego mamy przed sobą niezwykle pracowity 
i ciekawy rok. Chcemy nadal być nie tylko naj-
większym, ale również najprężniej rozwijającym 
się powiatem w regionie i kraju – zapowiada Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 

Podczas grudniowej se-
sji Rady Powiatu radni 

uchwalili budżet, który oceni-
li jako bardzo ambitny i opty-
mistyczny. Dochody na przy-
szły rok zaplanowano w wy-
sokości 348.138.236,00 zł, na-
tomiast wydatki kształtują się 
na poziomie 384.122.236,00 
zł. Deficyt w wysokości 
35.984.000,00 zł ma być sfi-
nansowany przychodami po-
chodzącymi z zaciągniętego 
kredytu. Aż 29 mln zł powiat 
odda budżetowi państwa jako 
tzw. podatek „janosikowy”. 

N a j w i ę c e j ,  b o  a ż 
117.449.190,00 zł będzie wy-
dane zarówno na inwesty-
cje oświatowe jak i progra-
my edukacyjne. Wśród naj-
ważniejszych zadań jest m.in. 
budowa Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu 
(25.323.236,00zł), przebudo-
wa ZS w Kórniku wraz z salą 
gimnastyczną (100.000,00zł) 
czy rozbudowa ZS w Bolecho-
wie (5.800.000,00zł). Aż 5,2 
mln złotych wydanych zosta-
nie na projekty edukacyjne, 
dzięki którym do 5 placó-
wek trafi nowoczesny sprzęt 
i pomoce dydaktyczne do na-
uki zawodu (ZS nr 1 w Swa-
rzędzu, w Rokietnicy, w Bole-
chowie, w Mosinie i w Kórni-

ku). Powiat zakupi też auto-
bus do przewozu osób niepeł-
nosprawnych (w tym jeżdżą-
cych na wózku inwalidzkim) 
na potrzeby SOSW w Owiń-
skach. W ośrodku rozpocznie 
się też rewaloryzacja wnętrz 
dawnego kompleksu cyster-
skiego, na którą zarezerwo-
wano 12.730.520,00 zł. 

- Po modernizacji wnętrza 
będą przystosowane do po-
trzeb podopiecznych ośrod-
ka, którzy zyskają zdecydowa-
nie lepsze warunki nauczania. 
Jednocześnie zadbamy o stan 
techniczny obiektu, przywra-
cając świetność zabytkowych 
elementów kompleksu – wy-
jaśnia Jan Grabkowski, staro-
sta poznański.

Drugie miejsce pod wzglę-
dem wydatków w budżecie 
powiatu zajmują drogi. 

O 30 milionów więcej, 
niż w mijającym roku, bo aż 
97.478.707,00 zł przeznaczo-
no na zarządzanie drogami 
powiatowymi. Wśród zadań, 
zaplanowano wiele inwesty-
cji, w tym m.in.:

- przebudowę drogi po-
wiatowej (ciąg ulic Swarzędz-
ka/Topolowa) zlokalizowanej 
w gminach Swarzędz, Klesz-
czewo i Kostrzyn na odcin-
ku od skrzyżowania z drogą 

krajową S5 (węzeł Kleszcze-
wo) do skrzyżowania z uli-
cą Olszynową w Zalasewie 
(23.487.072,00 zł).

- przebudowę drogi na 
odcinku Tarnowo-Podgórne-
-Lusowo oraz rozbudowę dro-
gi powiatowej Tarnowo-Pod-
górne-Więckowice na odcin-
ku Lusówko (Rozalin) i Więc-
kowice-Dopiewo m. Więcko-
wice (4.340.000,00 zł).

Na pomoc społeczną 
w przyszłym roku zarezer-
wowano w budżecie powia-
tu 42.137.335,00 zł. - Nadal 
w przyszłym roku powiat bę-
dzie dofinansował programy 
profilaktyczne, które cieszą 
się ogromnym zainteresowa-
niem – dodaje starosta po-
znański. - Na ochronę zdro-
wia w 2018 roku przeznaczy-
my 8.787.082,02 zł. 

Tym samym oprócz do-
towania szczepionek prze-
ciw grypie, czy pneumoko-
kom i HPV, szpital powiatowy 
w Puszczykowie zostanie roz-
budowany o nowy blok ope-
racyjny (7.185.095,00 zł).

- Bezpieczny powiat to 
hasło wypełniane przez nas 
treścią, stąd ponad milion 
złotych planujemy przezna-
czyć na wsparcie Komen-
dy Miejskiej Policji w Pozna-
niu i dofinansowanie remon-
tu Komisariatu Policji w Tar-
nowie Podgórnym - wyja-
śnia Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. - Ponadto sfi-
nansujemy też budowę no-
wej strażnicy PSP na potrze-
by JRG-4 w Poznaniu. 

Na ochronę zabytków 
i opiekę nad nimi zaplanowa-
no 1.500.000,00 zł. (KG)
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Ozonoterapia zamiast borowania
Nowa metoda usuwania próchnicy jaką jest ozonoterapia, pozwala usunąć 
aż 99,9% bakterii w jamie ustnej. Niezwykle silne właściwości bakterio-
bójcze i grzybobójcze ozonu hamują rozwój próchnicy, leczą stany zapal-
ne i zapobiegają powikłaniom po zabiegach chirurgicznych oraz z zakresu 
endodoncji. Wizyta u dentysty bez bólu nie jest już marzeniem.

MONIKA MAŃKOWSKA

Najczęstszą przyczyną pro-
blemów z zębami u pacjentów 
na całym świecie, jest próchni-
ca. Choroba zakaźna, którą nę-
ka ludzkość od początku dzie-
jów. Choroba ta wiąże się z de-
mineralizacją oraz rozkładem 
twardych tkanek zębów. Przy-
czyną zmian próchnicowych są 
przede wszystkim bakterie ży-
jące w jamie ustnej. Metabo-
lizują one cukry dostarczane 
wraz z pożywieniem, co pro-
wadzi do powstawania kwa-
sów niszczących zębinę oraz 
szkliwo. Nieleczona próchnica 
może spowodować zapalenie 
mięśnia sercowego, uszkodze-
nie nerek, trzustki czy również 
rozwój alergii i miażdżycy.

Statystyki dotyczące próch-
nicy w Polsce są przerażające. 
Jak wynika z danych Minister-
stwa Zdrowia, choroba ta do-
tyczy nawet ponad 90% społe-
czeństwa. Aby zmienić te pesy-
mistyczne dane należy zadbać 
o kondycję jamy ustnej i zgła-
szać się regularnie na kontrole 
stomatologiczne. Brak widocz-
nych zmian w zębach, często 
nie świadczy o braku proble-
mu. Nowoczesna diagnostyka, 
wykrywa nawet najdrobniej-
sze ubytki w zębach i pozwa-
la na szybkie zdiagnozowanie 
źródła próchnicy oraz podjęcia 
skutecznego leczenia. 

Obecnie w stomatologii  
kontrolowane wykorzystanie 
gazowego ozonu pozwala zli-
kwidować bakterie przyczy-
niające się do powstawania 
próchnicy. Ozonowanie to me-
toda, która wykorzystuje silne 

właściwości utleniające, jakie 
posiada ozon.

Najpierw, przy pomocy la-
sera diagnostycznego przepro-
wadza się badanie, pozwalają-
ce dokładnie zidentyfikować 
zmienione przez próchnicę 
tkanki. Diagnostyka laserowa 
pozwala na wykrycie choroby 
jeszcze przed pojawieniem się 
ubytku, który wymagałby tra-
dycyjnego leczenia. Następnie 
stosuje się ozonowanie.

Tlen pobierany jest z po-
wietrza przez urządzenie zwa-
ne ozonatorem, a następnie 
zmieniany w ozon, który apli-
kowany jest na leczone zęby 
specjalnym rękawem. Zabieg 
trwa jedynie kilkanaście se-
kund, a jego rezultaty są w peł-
ni satysfakcjonujące – ozo-
nowanie pozwala usunąć aż 
99,9% bakterii wywołujących 
próchnicę. Aby efekt był opty-
malny, pacjentom podaje się 
preparaty mające na celu sty-
mulację remineralizacji szkli-
wa. Cały proces twardnienia 
i remineralizacji w przypad-
ku próchnicy obejmującej ko-
rzenie i bruzdy zębów stałych 
trwa około 4-12 tygodni. 

Należy jednak pamiętać, 
że ozonoterapia jest skutecz-
na jedynie w przypadku po-
czątkowych zmian próchnico-
wych. Stąd tak ważne są wi-
zyty kontrolne, które pozwo-
lą wykryć próchnicę we wcze-
snym stadium, zanim pojawi 
się ubytek.

Dzięki silnym właściwo-
ściom dezynfekującym ozon 

znajduje szerokie zastosowa-
nie w dziedzinach stomatolo-
gii, w których eliminacja pa-
togenów decyduje o sukcesie 
przeprowadzonego leczenia. 
Poza działaniem przeciwbak-
teryjnym, przeciwgrzybicznym 
i przeciwwirusowym, ozon 
zwiększa stopień natlenienia 
tkanek, dzięki czemu przyspie-
sza ich regenerację.

Ozonowanie stosowane 
jest w endodoncji w celu eli-
minacji drobnoustrojów z za-
każonych kanałów korzenio-
wych. Ozon dzięki swej po-
staci gazowej jest w stanie do-
trzeć do najmniejszych szczelin 
skomplikowanego systemu ka-
nałów korzeniowych i skutecz-
nie je zdezynfekować. Dzię-
ki temu zmniejsza się ryzyko 
powstania zakażeń wtórnych 
przy jednoczesnym przyspie-
szeniu gojenia zmian około-
wierzchołkowych. Zastosowa-
nie ozonu może niejednokrot-
nie wyeliminować konieczność 
stosowania antybiotyków.

Ozon stosowany jest także 
w chirurgii stomatologicznej, 
np. do dezynfekcji zębodołu po 
usunięciu zęba lub celem le-
czenia trudno gojących się ran. 
Ozonoterapia zmniejsza ból po 
zabiegach i przyspiesza goje-
nie. W periodontologii, dzie-
dzinie stomatologii zajmującej 
się leczeniem chorób dziąseł, 
ozon umożliwia dokładną de-
zynfekcję kieszonek dziąsło-
wych i śluzówki oraz leczenie 
zmian zapalnych. Ozonotera-
pia pozwala również skutecz-
nie leczyć opryszczkę.
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Radni potrzebowali alibi?
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, Wójtem 
Gminy Suchy Las

- Sporo się ostatnio dysku-
tuje w Suchym Lesie o planach 
wybudowania stacji benzyno-
wej przy skrzyżowaniu ulic Su-
choleska i Obornicka. Pan po-
piera te plany. Dlaczego?

- Zacznijmy od małego spro-
stowania: popieram ideę zmia-
ny wizerunku tego miejsca, któ-
re dzisiaj moim zdaniem nie jest 
właściwą wizytówką naszej Gmi-
ny. To miejsce od wielu lat się 
nie zmieniło, nie jest atrakcyj-
ne, nie jest estetyczne, są tam 
prezentowane rozmaite reklamy 
bez żadnego porządku. Zwracają 
na to uwagę radni, a także inni 
nasi mieszkańcy. Uznałem więc, 
że przygotowanie i uchwalenie 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla tego 
terenu byłoby korzystne dla nas 
wszystkich. Chciałbym, aby ten 
plan miejscowy dał podstawy do 
zmiany przestrzeni w tym miej-
scu. Nie musi to być wcale stacja 
benzynowa. Może to być inna 
działalność, ale związana z szero-
ko rozumianymi usługami.

- Dlaczego więc mówi się 
ciągle o stacji benzynowej?

- Dlatego, że jeden z koncer-
nów paliwowych zaproponował 
oprócz zlokalizowania w tym 
miejscu swojej inwestycji jesz-
cze jedną ważną rzecz dla naszej 
Gminy i naszych mieszkańców 
– gruntowną przebudowę te-
go skrzyżowania. Z chodnikami, 
z zielenią, ale przede wszystkim 
z wybudowaniem dodatkowego 
pasa ruchu na ulicy Sucholeskiej, 
z podziałem ruchu i zmianą sy-
gnalizacji świetlnej. Pełny koszt 
tej inwestycji, uzgodnionej ze 
Starostwem i z Gminą,  pokry-
wałby inwestor. Dlatego mówi-
my o stacji benzynowej, bo ta-
ki inwestor jeszcze nie tak daw-
no był zainteresowany tym te-
renem.

- Potencjalny inwestor, 
światowy koncern paliwowy, 
zobowiązał się przy okazji tej 
inwestycji do przebudowy tego 
skrzyżowania, wybudowania 
prawoskrętu. To znacznie po-
prawiłoby komunikację na tym 
skrzyżowaniu, ucieszyło kie-
rowców stojących dzisiaj w kor-
kach. Ale przeciwnicy tej inwe-
stycji twierdzą, że „byłby to ko-
niec marzeń o poważnej prze-
budowie skrzyżowania”. Dla-
czego? Przecież dzisiaj wybudo-
wany prawoskręt nie uniemoż-

liwia chyba w przyszłości wybu-
dowania tam np. ronda?

- To jest jasne. Gdy pojawią 
się w tym miejscu nowe chod-
niki, zieleń i nowy, dodatkowy 
pas ruchu nie oznacza to wcale, 
że w przyszłości nie można wy-
budować tam ronda. A niby dla-
czego? Zresztą…, dziwię się, że 
o rondzie w tym miejscu radni 
z klubów Gmina Razem i Inicja-
tywa Mieszkańców nagle teraz 
zaczęli rozmawiać. Wcześniej, co 
zastanawiające, gdy trwały kon-
sultacje planu, nie mieli pomy-
słu na zagospodarowanie tego 
terenu i przebudowę tego skrzy-
żowania. Gdy radni ze wspo-
mnianych klubów odrzucili pro-
jekt uchwały dotyczącej miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w tym miej-
scu nagle zaczęli mówić o ron-
dzie. Głosując na „nie” trzy mie-
siące temu radni ci uniemożli-
wili dzisiaj wybudowanie w tym 
miejscu czegokolwiek. To zasta-
nawiający fakt. Kłopot w tym 
także, że nie precyzują o jakim 
rondzie mówią: dużym czy ma-
łym, z przejściami dla pieszych 
czy bez, z sygnalizacją świetlną 
czy bez. A może z przejściami 
podziemnymi… Warto więc wie-
dzieć, o czym się mówi.

- Wyklucza pan możliwość 
wybudowania w tym miejscu 
ronda?

- Nie, niczego nie wyklu-
czam. To zależy od nas i Powiatu, 
bo ulica Sucholeska jest drogą 
powiatową, a Obornicka - gmin-
ną. Ale dlaczego zaczęto mówić 
o tym właśnie teraz? Gdy praco-
waliśmy nad planem, nikt o tym 
nie mówił. „Rondo” ma być dzi-
siaj usprawiedliwieniem ama-
torszczyzny kilku radnych. Rad-
ni ci zielonego pojęcia nie mają 
czego tak naprawdę chcą. Nato-
miast wiedzą doskonale – co po-
kazuje praktyka tej kadencji - że 
będą głosować przeciwko moim 
pomysłom. Bez merytoryczne-
go uzasadnienia. Tylko dlatego, 
że jest to moja inicjatywa. A tak 
chyba nie powinno być.

- Gdyby ta inwestycja do-
szła do skutku, na odcinku oko-
ło 3 kilometrów wzdłuż ulicy 
Obornickiej byłyby cztery sta-
cje benzynowe. Czy to jest pa-
na zdaniem jakiś problem dla 
Gminy? Powód do niepoko-
ju? Zagrożenie bezpieczeństwa 
mieszkańców?

gażować się następnie w akcję 
zbierania podpisów pod prote-
stem wobec planów wybudo-
wania tam stacji benzynowej, 
którą przeprowadzono przed ko-
ściołem po mszy. Szanuję ludzi, 
którzy chcą wyrażać swoje opi-
nie, ale wiem, że nie wszyscy 
wiedzieli co podpisują przed ko-
ściołem, że wiele osób po prostu 
zmanipulowano. Plac przed ko-
ściołem nie jest poza tym miej-
scem do debaty o… stacji ben-
zynowej. To wikłanie kościoła 
i wiernych w spór o przyszło-
ści… działki przy ruchliwej ulicy. 
Radni bez przeprowadzania ta-
kich akcji powinni wiedzieć jak 
zagłosować. Potrzebowali alibi? 
No to sobie je załatwili.

- Czy z powodu tej inwe-
stycji istniejący przystanek au-
tobusowy będzie przesunięty? 
Jak daleko?

- Tak, ale to żaden problem. 
Przystanek będzie musiał być 
tylko trochę przesunięty, ale de-
mentuję obawy, że zniknie wte-
dy zatoka autobusowa. To po-
wtarzana, nie wiadomo dlacze-
go, nieprawda.

- Przeciwnicy tej inwestycji 
bez skrepowania sugerują, że 
ma pan osobisty interes, by po-
pierać tę inwestycje. Ma pan? 
A może mają inni, ci co są prze-
ciwni tej inwestycji? 

- Sugerowanie, że mam 
w tym osobisty interes jest ma-
ło eleganckim nadużyciem. Nie 
mam i nie zamierzam mieć. 
Rozpowszechnianie takich opi-
nii jest niegodne i świadczy jed-
noznacznie o osobie, która je 
wypowiada, pisze i upublicznia. 
To przykład niskiego lotu wal-
ki politycznej, braku odpowie-
dzialności za wypowiadane sło-
wa, skrajnej nieodpowiedzialno-
ści i… Dajmy sobie spokój, nie 
warto o tym mówić.

- A do mnie dotarły gło-
sy, że być może jest drugie dno 
tego całego zamieszania wo-
kół stacji paliw na skrzyżowa-
niu ulic Obornicka i Sucholeska. 
Jest takie drugie dno?

- Przed chwilą krytykowa-
łem tych, którzy bezpodstawnie 
mnie oskarżali i nie chciałbym 
iść w ich ślady.

- Ale mieszkańcy mają pra-
wo wiedzieć, o co tak napraw-
dę toczy się gra.

- Powiem tak: niech miesz-
kańcy naszej Gminy sami wy-
ciągną wnioski z kilku faktów… 
Zwłaszcza zastanawiające jest 
to, że zaraz po sesji na której od-
rzucono plan Sucholeska-Obor-
nicka inny inwestor z branży pa-
liwowej stał się właścicielem 
nieruchomości trochę dalej, ale 
także przy ulicy Obornickiej, na 
której… planuje wybudowanie - 
o dziwo - stacji paliw…

- Pierwszy projekt uchwały 
planistycznej „Diamentowa II” 
został przegłosowany na „nie” 
przez 8 radnych w 15-osobo-
wej radzie Gminy. Drugi, po-
prawiony, projekt został rów-
nież głosami tych samych rad-
nych zdjęty z porządku obrad. 
Co dalej z tym niezbyt pięknym 
terenem?

- W toku prac nad tym pla-
nem nie zgłaszano uwag, ale 
nagle zagłosowano na „nie”. To 
działanie szkodliwe, bo można 
przecież zdjąć projekt uchwa-
ły z porządku obrad i wtedy nie 
tworzy się pata prawnego. To 
działanie bez precedensu, któ-
re zdarza się bardzo rzadko. Nie 
wiem, dlaczego w tym przypad-
ku wykorzystano ten drastycz-
ny sposób, czyli przegłosowanie 
projektu „do kosza”. Ale skutek 
jest taki, że dzisiaj ten teren ma 
nieuchwalony plan zagospoda-
rowania przestrzennego i mu-
simy powtórzyć całą procedu-
rę. Przedstawiciele Koncernu 
BP, którzy chcieli w tym miej-
scu wybudować stację o świa-
towych standardach, nie chcą 
już z nami rozmawiać. Nie dzi-
wię się im. Oni mają teraz swo-
je zdanie o naszej Gminie, o na-
szych niektórych radnych i było 
mi przykro, że musiałem tego 
słuchać. No tak, ale nie można 
się obrażać na rzeczywistość, 
trzeba pracować dalej, przygo-
tować nowy plan. Coś tam na 
pewno kiedyś powstanie, ale 
dzisiaj nie wiem co i nie wiem 
kiedy. Co najmniej pół roku 
straciliśmy.

- A poważny inwestor…
- …wybuduje swoją no-

woczesną stację paliw zapew-
ne w innej gminie, być może 
w gminie Oborniki, i w innej 
gminie będzie płacił podatki.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT.  TOMASZ MAŃKOWSKI
Wójt Grzegorz Wojtera, jak prawdziwy szejk, zatankował za 50 
złotych…

Tak miało być...

Tak jest...

- Nie wiem, o jakim zagro-
żeniu i niebezpieczeństwie mo-
wa. Nie mam pojęcia. Współ-
czesne stacje paliw są nowo-
czesne, mają wielorakie zabez-
pieczenia antypożarowe, an-
tywybuchowe, nie zatruwa-
ją środowiska naturalnego… 
Takie argumenty, stwierdzam 
to bez satysfakcji, ośmieszają 
radnych z tych dwóch klubów, 
którzy często podkreślają, że 
są prorynkowi, probiznesowi, 
światowi. Jeżeli na tym odcin-
ku cztery stacje paliw to za du-
żo, to może tak samo jest z dzie-
więcioma aptekami w Gminie, 
z dwunastoma bankami? Mo-
że lepiej było zostać przy roż-
nie przy kościele zamiast chwa-
lić się dziesięcioma restauracja-
mi? Najgorszą rzeczą, którą po-
lityk i urzędnik mogą zrobić, to 
zacząć próbować regulować na 
siłę rynek i wpadać  w samoza-
dowolenie, że wie się lepiej, co 
preferuje klient, nasz mieszka-
niec. Taka postawa do niczego 
dobrego nie prowadzi. Cztery 
stacje paliw na odcinku 3 kilo-
metrów – i co z tego? Czy to na-
sze zmartwienie? A może to do-
brze dla naszych mieszkańców? 

Może dzięki temu ceny spadną 
na tych stacjach? Niech radni, 
którzy głosowali przeciw tej in-
westycji, pokażą mi kierowcę, 
który będzie niezadowolony, że 
jest konkurencja, że właściciele 
tych stacji będą musieli walczyć 
o klienta.

- Przeciwnicy nowej stacji 
zbierali podpisy pod protestem 
mieszkańców pod kościołem. 
Niektórzy z nich dzisiaj mówią, 
że nie bardzo wiedzieli co pod-
pisują i przeciwko czemu prote-
stują. Opozycja zmanipulowała 
mieszkańców? To pytanie ma 
sens, bo równocześnie w gło-
sowaniu w trakcie spotkania 
mieszkańców zwyciężyli zwo-
lennicy tej inwestycji.  

- 9 czerwca przewodniczą-
cy Zarządu Osiedla Suchy Las 
zorganizował spotkanie z miesz-
kańcami. Do dzisiaj pamiętam 
minę przewodniczącego, gdy 
okazało się w demokratycznym 
głosowaniu, że mieszkańcy chcą 
w tym miejscu stacji benzyno-
wej. Mina ta wyrażała pełne za-
skoczenie i zagubienie. Nie rozu-
miem mimo to, jak można było 
zlekceważyć opinię tych miesz-
kańców, zignorować ich i zaan-
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BLISKO POZNANIA
SUCHY LAS

Suchy Las Przyjacielem Gminy Brusy
W sierpniu tego roku wskutek nawałnic ucierpiało wie-

le polskich miejscowości. Gmina Suchy Las okazała finanso-
we wsparcie jednej z poszkodowanych gmin - gminie Brusy 
z województwa kujawsko-pomorskiego. Kilka dni temu do 
Suchego Lasu dotarł list podpisany przez Burmistrza Brus Wi-
tolda Ossowskiego. 

„Mieszkańcy gminy Brusy, w wyniku tragicznych wydarzeń 
w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., znaleźli się w dramatycznej 
sytuacji. Nawałnica zniszczyła wielu ludziom dorobek ich życia. 
Ponad 50 rodzin musiało opuścić swoje domy. Liczne szkody 
odnotowaliśmy również w budynkach gospodarczych, niewy-
obrażalne straty wystąpiły w uprawach rolnych i leśnych.

Skutki niszczycielskiego żywiołu będą odczuwalne jeszcze 
przez długi czas. Walczymy z nimi od samego początku, a mo-
żemy to robić miedzy innymi dzięki ludziom dobrego serca. 
Wsparcie płynie do nas z różnych stron, a dla Gminy Brusy oraz 
jej Mieszkańców ważna jest każda pomoc.

Dziękuję, że zechcieli Państwo nas wesprzeć i dołączyć do 
grona Przyjaciół Gminy Brusy. Dzięki Państwa dobrej woli, wie-
lu poszkodowanym wróciła nadzieja, za sprawą której śmielej 
i spokojniej patrzą w przyszłość. Wyrażam głęboką wdzięcz-
ność za okazaną bezinteresowną życzliwość.

Zajmujecie Państwo szczególne miejsce w naszych sercach 
i pamięci.”

- Cieszę się – powiedział Grzegorz Wojtera, Wójt Gminy 
Suchy Las – że nasza pomoc się przydała. Nikogo do niczego 
nie trzeba było namawiać, to był spontaniczny odruch serca. 
Taki kataklizm może dotknąć wszystkich i dobrze wiedzieć, że 
zawsze można liczyć na pomoc innych. Wierzę, że Brusy dadzą 
sobie radę, a fakt zaliczenia nas do grona Przyjaciół Gminy tej 
gminy sprawił nam ogromną satysfakcją. 

TARNOWO PODGÓRNE 
Sukces karateków

10 grudnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Gnieźnie odbył się Puchar Wielkopolski w Karate Tradycyj-
nym. Organizatorem zawodów była Akademia Karate Tradycyj-
nego SAMURAJ Gniezno. 

Na macie rywalizowało 100 zawodników z klubów: KKT 
„Shoto” Piła, KKT „Orzeł” Poznań, UKS KT „Orzeł” Września, 
UKS KT „Orzeł” Lusowo, KKT „Kontra” Żary, KKT  Włocławek 
oraz AKT „Samuraj” Gniezno.

Z dużym sukcesem  zakończyli udział w turnieju zawodni-
cy UKS KT „Orzeł” Lusowo. Łącznie zdobyli 8 medali. W swoich 
konkurencjach zwyciężali:  Maria Barszcz – kata dzieci do 7 lat, 
Antoni Frankowski - kata chłopców 10-11 lat, Nicolas Grek – 
kata chłopców 6-4 kyu 12-13 lat, Oskar Szkudlarz – kata chłop-
ców 12-13 lat 3-1 kyu. Drugie miejsce zajęli: Jan Konieczny – 
kata dzieci do lat 7, Igor Pawlak – kata chłopców 8-7 kyu 8-9 
lat, Filip Dziadowicz – kata chłopców 8-7 kyu 10-11 lat. Trzecie 
miejsce zajęli: Kacper Dziadowicz – kata chłopców 8-7 kyu 8-9 
lat. Czwarte miejsce przypadło Marcelemu Majerczykowi – ka-
ta chłopców 8-7 kyu 8-9 lat, Antoniemu Frankowskiemu – ka-
ta chłopców 6-4 kyu 10-11 lat oraz Juli Adamiak – kata dziew-
cząt 6-4 kyu 10-11 lat.  

SWARZĘDZ
Ścieżka nad jeziorem 

Trwają ostatnie prace związane z budową ścieżki pieszo-
-rowerowej nad Jeziorem Swarzędzkim. Jest to inwestycja re-
alizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swa-
rzędz. Wykonawcą jest Budownictwo Drogowe Krug, a koszt 
to niespełna 2,5 mln zł. 

Ścieżka zbudowana została wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego 
od tzw. „parku botanicznego” w okolicy ul. św. Marcina do ul. 
Cieszkowskiego. Ma długość prawie 1350 m i przebiega trasą 
istniejącego wcześniej starego chodnika nad brzegiem jeziora. 
Wybudowany został dwumetrowy chodnik z kostki brukowej 
dla pieszych oraz tej samej szerokości dwukierunkowa ścieżka 
rowerowa o nawierzchni asfaltowej. Ponadto, na całej długo-
ści ścieżki, zamontowane zostało oświetlenie z nowoczesnymi 
oprawami typu LED. Spacerowiczom służyć będą ustawione 
wzdłuż ścieżki ławki, kosze, tablice edukacyjne etc.

Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie tej in-
westycji kwotą 2,1 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 

- Jest duża szansa, że otrzymamy te pieniądze - poinfor-
mował burmistrz Marian Szkudlarek, który 18 grudnia w to-
warzystwie wiceburmistrza Grzegorza Taterki, kierownika Wy-
działu Inwestycji UMiG Bartłomieja Majchrzaka oraz radnych 
wizytował budowę ścieżki. 
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Najserdeczniejsze życzeniaNajserdeczniejsze życzenia
pięknych, niezapomnianych pięknych, niezapomnianych 
Świąt Bożego Narodzenia,Świąt Bożego Narodzenia,

które przyniosą radość i wzruszenie,które przyniosą radość i wzruszenie,
oraz wzajemną życzliwość i optymizm oraz wzajemną życzliwość i optymizm 
na cały nadchodzący Nowy Rok 2018na cały nadchodzący Nowy Rok 2018

życzy życzy 
Mieszkańcom Gminy Suchy LasMieszkańcom Gminy Suchy Las

Jerzy ŚwierkowskiJerzy Świerkowski
Prezes ZarząduPrezes Zarządu

Zakładu Gospodarki KomunalnejZakładu Gospodarki Komunalnej
Suchy Las sp. z o.o.Suchy Las sp. z o.o.

z Pracownikamiz Pracownikami

To był bardzo dobry rok
Rozmowa z TADEUSZEM CZAJKĄ, wójtem Gminy Tarnowo Podgórne

- Grudzień to czas podsumowań. 
Jaki to był rok dla Gminy Tarnowo 
Podgórne.

- Bez wahania mogę stwierdzić, 
że bardzo dobry. Kilka wydarzeń na 
pewno zasługuje na podkreślenie. Po 
pierwsze uruchomiliśmy Gminny Pro-
gram Budowy Mieszkań. To działanie 
dedykowane jest tym mieszkańcom, 
którzy z jednej strony nie mają szans 
na otrzymanie komercyjnego kredy-
tu na kupno mieszkania, z drugiej 
strony natomiast mają wystarczające 
dochody, by w dłuższej perspektywie 
czasu dojść do własności. W ramach 
Programu 9 mieszkań w pierwszym 
budynku zostało już rozdysponowa-
ne, wkrótce rozpoczniemy procedurę 
zbierania wniosków na kolejnych 9 lo-

kali w drugim budynku. Sądząc po du-
żym zainteresowaniu myślę, że pro-
gram będzie kontynuowany.  

- A kolejny sukces to…
- Kolejnym naszym sukcesem jest 

pozyskanie środków unijnych na roz-
budowę bazy Komunikacji autobu-
sowej TPBUS, zakup 9 autobusów 
i urządzenie 8 nowoczesnych cen-
trów przesiadkowych. Liczba miesz-
kańców w Gminie stale rośnie, obec-
nie to ponad 26 tysięcy. Rośnie liczba 
miejsc pracy -  w tym roku przekro-
czyła 50 tysięcy. Nowoczesny trans-
port i przystanki na pewno zachęcą 
do  korzystania z naszej komunikacji 
zbiorowej. 

- A jak ocenia Pan rok na Tar-
nowskich Termach?

- W tym roku obiekt odwiedził 
milionowy klient. To oznacza, że Park 
Wodny już na stałe wpisał się gminny 
krajobraz atrakcji. Bardzo cieszę się, 
że Tarnowskie Termy są prawdziwym 
miejscem spotkań: baseny sportowe, 
część rekreacyjna, sauny, klub fitness 

oraz różne punkty usługowe i gastro-
nomiczne sprawiają, że mieszkańcy 
wybierają ten adres chcąc rodzinnie 
i aktywnie spędzić wolny czas! 

- A prywatnie?
- Ach, ten rok był pełen niesamo-

witych wrażeń w moim życiu osobi-

stym. Jedna z córek wyszła za mąż, 
kolejne dwie urodziły dzieci, w tym 
jedna bliźniaki. Mam piątkę dzie-
ci, więc zawsze przy wigilijnym sto-
le było gwarnie, jednak w tym roku 
zasiądziemy w bardzo licznym gro-
nie. (red)

Wykorzystano kartkę świąteczną Igora Zdunka ze Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, nagrodzoną w konkursie plastycznym GOK SEZAM.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Cztery płatki śniegu Joanna 
Szarańska, cena 34,90 zł,  Wy-
dawnictwo Czwarta Strona.

Ciepła, przepełniona hu-
morem i wzruszeniami opo-
wieść o tym, co jest napraw-
dę ważne. Gwiazdka za pa-
sem, w powietrzu pachnie 
makowcem, goździkami i zie-
loną choinką. Mieszkańcy 
małego miasteczka myślą już 
o przygotowaniach świątecz-
nych, ale na drodze lepienia 
uszek i łańcuchów choinko-
wych staną im rodzinne pe-
rypetie. Zabiegani zapomną, 
co naprawdę liczy się w świę-
tach. Na szczęście ktoś im 
o tym przypomni… Bo świę-
ta mogą być wyjątkowe, na-
wet gdy z nieba spadną czte-
ry płatki śniegu na krzyż…

Pocałunek pod jemiołą Li-
sa Kleypas, tłumaczenie 
Agnieszka Myśliwy, romans, 
cena 34 zł, Prószyński i S-ka.  

Ostatnia część z bestsel-
lerowego cyklu Wallflowers. 
Na święta Bożego Narodze-
nia do Londynu przybywa 
z Ameryki Rafe Bowman, by 
poznać pannę Natalie Bland-
ford, piękną i dobrze wycho-
waną córkę lorda Blandfor-
da. Dzięki urodzie i imponu-
jącej sylwetce Rafe Bowman 
mógłby zdobyć rękę każdej 
damy, ale przeszkadzają mu 
w tym jego szokujące amery-
kańskie maniery i reputacja 
hulaki. Zanim rozpocznie za-
loty, Rafe musi nauczyć się re-
guł londyńskiego życia. Zdo-
bycie panny okazuje się jed-
nak o wiele trudniejsze, niż 
mógłby przypuszczać. A naj-
większa komplikacja nosi imię 
Hannah. Na szczęście cud Bo-
żego Narodzenia działa na-
wet na największego cynika 
może zamienić w romanty-
ka, a w najbardziej nieśmia-
łym sercu rozpalić płomień 
namiętności.

Zakochaj się, Julio Natalia 

Sońska, cena 36,90 zł, Wy-
dawnictwo Czwarta Strona.

Zimowa sceneria polskich 
gór i opowieść o miłości jak 
z bajki. Julia jest nauczyciel-
ką w jednym z krakowskich 
liceów. Młoda i ambitna, cie-
szy się wśród uczniów sza-
cunkiem oraz sympatią. Ma 
złote serce, a dla swoich wy-
chowanków jest w stanie zro-
bić wszystko, nawet narazić 
reputację! Jakub realizuje 
się życiowo i zawodowo – je-
go firma prężnie się rozwija, 
a narzeczona – Dagmara – 
wydaje się wymarzoną part-
nerką. Mimo to Jakub odczu-
wa pewien niedosyt i pust-
kę. Przypadkowe spotkanie 
z Julią na jednym z górskich 
szlaków wywoła lawinę zda-
rzeń. Czy drogi tych dwoj-
ga zejdą się na zawsze? Mo-
rał z tej opowieści – szlachet-
ne i dobre serce zawsze zwy-
cięży fałsz i dwulicowość in-
nych…

 

Beren i Lúthien J.R.R. Tolkien 
pod redakcją Christophera 
Tolkiena,  tłumaczenie Kata-
rzyna Staniewska, Agnieszka 
Sylwanowicz, ilustracje Alan 
Lee, fantastyka, cena 42 zł,  
Prószyński i S-ka.

Epicka opowieść Beren 
i Lúthien – drobiazgowo od-
tworzona z rękopisów Tolkie-
na i po raz pierwszy przed-
stawiona jako zwarty, samo-
dzielny tekst – umożliwia mi-
łośnikom Hobbita i Władcy 
Pierścieni ponowne spotka-
nie z elfami, ludźmi, krasno-
ludami, orkami, a także in-
nymi istotami Śródziemia. 
J.R.R. Tolkien wróciwszy z bi-
twy nad Sommą we Francji 
pod koniec 1916 roku, napi-
sał tę opowieść w następnym 
roku. Zasadniczym i niezmie-
nionym jej elementem jest 
fatum wiszące nad miłością 
Berena i Lúthien. Beren był 
śmiertelnym człowiekiem, 
a Lúthien pochodziła z rodu 
nieśmiertelnych elfów. Jej oj-
ciec – władca bardzo nieprzy-
chylny Berenowi – jako waru-
nek poślubienia Lúthien wy-
znaczył mu niemożliwe do 
wykonania zadanie. Christo-
pher Tolkien spróbował wy-
preparować opowieść z ob-
szernego materiału, w któ-
rym była osadzona; lecz sa-
ma opowieść przechodziła 
zmiany. Aby nieco odsłonić 
wieloletni proces ewolucji tej 
legendy, Christopher Tolkien 
opowiedział ją słowami oj-
ca, przedstawiając najpierw 
jej pierwotną wersję, a na-
stępnie pisane prozą i wier-
szem fragmenty późniejszych 
tekstów, które ilustrują zmia-
ny zachodzące w opowieści. 
Po raz pierwszy zestawione 
są razem.

Twój rok z bullet bookiem. 
Jak dzień po dniu kreatyw-
nie zorganizować sobie ży-
cie Mihotich Marcia, Comp-
ton Zennor, cena 29,99 zł, 
Wydawnictwo Insignis. 

BULLET BOOK dwie po-
zycje książkowe, które wpro-
wadzą cię w zorganizowany 
świat rewolucyjnego systemu 
integrującego dziennik, orga-
nizer i notes. Pierwsza z nich 
to Twój rok z bullet bookiem. 
Jest to poradnik, który nauczy 
cię, jak stworzyć własny BUL-
LET BOOK – zrobisz to, korzy-
stając wyłącznie ze zwykłe-
go zeszytu i podstawowych 
przyborów do pisania!

Bullet book. Bądź pięknie 
zorganizowana Sinden Da-
vid, cena 24,99 zł, Wydaw-
nictwo Insignis.

Przygotowany przez ar-
tystę plastyka gotowy sza-
blon BULLET BOOKA, który 
możesz samodzielnie uzu-
pełniać, kolorować i dopaso-
wywać do własnych potrzeb. 
Jeżeli pragniesz mieć piękny 
BULLET BOOK i niekoniecz-
nie chcesz zaczynać od czy-
stego zeszytu, a do tego lu-
bisz kreatywne wyzwania, ta 
książka okaże się dla Ciebie 
idealna. 

Hygge po polsku  Iza Woj-
nowska, cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis. 

Sztuka czerpania rado-
ści z codzienności. Ta książ-
ka jest dowodem na to, że 
dziwnie brzmiące obce słowo 
jest nam o wiele bliższe niżby 
się wydawało. Bo hygge zda-
rza się wszędzie. Hygge jest 
czymś, co od dawna znamy 
i intuicyjnie praktykujemy. 
Przywoła obrazy dawnych 
wspomnień pełnych bliskości 
i poczucia bezpieczeństwa, 
przypomina o sile akcepta-
cji chwili, która trwa, i rado-
ści z bycia tu i teraz. Byśmy 
z tą książką w ręku mogli na 
moment się zatrzymać, zwol-
nić, złapać dystans i ostrość 
widzenia. Przypomnieć sobie 

o tym, co w życiu jest na-
prawdę ważne.

Kochaj Regina Brett, tłuma-
czenie Olga Siara, cena 34,99 
zł, Wydawnictwo Insignis. 

Najnowsza,  osobista 
książka Reginy Brett, autor-
ki bestsellerów Bóg nigdy nie 
mruga, Jesteś cudem, Bóg za-
wsze znajdzie ci pracę i Twój 
dziennik. „Ta książka nie jest 
dla każdego. Napisałam ją 
z myślą o tych, którzy zostali 
zranieni albo kochają zranio-
nych, ale i dla tych, którzy są 
nieświadomi własnych ran, 
chociaż innym wydają się one 
oczywiste. No dobrze, wyglą-
da na to, że ta książka jest dla 
każdego. (...) Przeżyłam wie-
le trudnych chwil. Dziś po-
trafię spojrzeć wstecz i do-
strzec dar w każdym z moich 
doświadczeń. Gdybym mogła 
wybierać z menu życia, nig-
dy nie zdecydowałabym się 
na większość sytuacji, któ-
re mi się przytrafiły – a mi-
mo to żadnej nie żałuję. Każ-
de doznanie i każdy związek 
uczyniły mnie tą osobą, któ-
rą jestem. Dziś wreszcie mo-
gę powiedzieć, że kocham ją 
całym sercem. Pragnę, żebyś 
i ty ze wszystkich sił pokochał 
siebie, swoje życie i otaczają-
cych cię ludzi”. - Regina Brett

Dżej Dżej. Rozmowy z Jac-
kiem Jaśkowiakiem Prezy-
dentem Poznania Violetta 
Szostak, Włodzimierz Nowak, 
cena 39,99 zł, Wydawnictwo 
Poznańskie.

Pracował dla Jana Kulczy-
ka, przyjaźnił się z Jackiem 
Kaczmarskim, starł się na rin-
gu z Dariuszem Michalczew-
skim i Przemysławem Sale-
tą. Jacek Jaśkowiak w szcze-
rej rozmowie przyznaje się do 
prywatnych porażek i błędów, 
odsłania kulisy polityki i biz-
nesu, zdradza mechanizmy 
podejmowania decyzji. Chcie-
liśmy się dowiedzieć, kim jest 
i skąd się wziął prezydent mia-
sta, który jako pierwszy w Pol-
sce poszedł w Marszu Równo-
ści. Który wystawił rachunek 
Kościołowi. Który nie zgodził 
się na apel smoleński z oka-
zji rocznicy Powstania Po-
znańskiego Czerwca 1956 ro-
ku. Który pociął Poznań czer-
wonymi ścieżkami dla rowe-
rzystów. Który krzyczy: „Precz 
z kaczyzmem”, mówi o Wol-
nym Mieście Poznań i powta-

rza, że nie pozwoli wycofać 
Poznania z Europy - mówią 
autorzy. Przeczytałam jednym 
tchem, a w trakcie lektury rósł 
we mnie entuzjazm i opty-
mizm do wszystkiego: życia, 
wszelkich wysiłków, Polski, 
prawdy i otwartości. Skończy-
łam z uznaniem i dziwnie ra-
dosna. To ważna książka dla 
wszystkich. Cieszę się, że znam 
Pana Jacka Jaśkowiaka. Książ-
ka powinna nosić podtytuł - 
Daję siebie na maksa - Krysty-
na Janda.

 
Mamy dla naszych 

Czytelników 5 książek 
Dżej Dżej. Rozmowy z Jac-
kiem Jaśkowiakiem Prezy-
dentem Poznania. Prosimy 
o jak najszybsze przysłanie 
maila na adres nagrody.
twoj.tydzien@wp.pl z ha-
słem Dżej Dżej i podaniem 
nazwy wydawnictwa, któ-
re wydało książkę.

Latarnia z Kiss River Diane 
Chamberlain, tłumaczenie 
Michał Juszkiewicz, Seria: Ko-
biety to czytają!, cena 39,90 
zł, Prószynski i S-ka.

Lata 40-te XX wieku. 14-
-letnia Elizabeth Poor, córka 
latarników z Kiss River, zako-
chuje się w Sandym, żołnierzu 
ze Straży Wybrzeża. Na świe-
cie panuje wojna, w Kiss River 
działa niemiecki szpieg. Bess 
wpada na jego trop – a później 
znika. Współcześnie. Nauczy-
cielka Gina Higgins dociera do 
Kiss River i z rozpaczą przeko-
nuje się, że latarnię przed laty 
zniszczył sztorm, a jej imponu-
jącą soczewkę pochłonął oce-
an. Ginę, która podaje się za 
badaczkę zabytkowych latarni 
morskich, przyjmują pod swój 
dach Lacey i jej brat Clay. Gina 
nagłaśnia akcję wydobycia so-
czewki z dna oceanu, pod po-
zorem przywrócenia ważnego 
dziedzictwa. Zataja, że w so-
czewce ukryty jest skarb… Gdy 
jednak zakocha się w Clayu, 
przekona się, że jej brak szcze-
rości może zniszczyć miłość. 

Z popiołów Martyna Senator, 
cena 36,90 zł, Wydawnictwo 
Czwarta Strona.

Wydarzenia z przeszłości 
zmieniły Sarę nie do poznania, 
odcisnęły piętno na jej poczu-
ciu własnej wartości i zaufa-
niu do ludzi. Jest teraz pewna, 
że miłość sprowadza się jedy-
nie do cierpienia. Przynosi ból, 

łzy i rozczarowanie. Przekonał 
się o tym także Michał, które-
go wykorzystała była dziew-
czyna. Przypadkowe spotka-
nie dwóch poranionych dusz 
uruchamia ciąg niespodziewa-
nych zdarzeń i pozwala im po-
znać życie na nowo. Budowany 
od lat mur, którym otaczała się 
Sara, zaczyna pękać za sprawą 
opiekuńczego Michała. 

Mapy kosmosu. Przełomo-
we idee naukowe, dzięki 
którym odkryliśmy Wszech-
świat Priyamvada Natarajan, 
tłumaczenie Bogumił Bieniok 
i Ewa Łokas, seria Wiedza 
i Życie - Orbity Nauki, cena  
39,90 zł,  Prószyński i S-ka.

Kosmos, uważany jesz-
cze niedawno za niezmien-
ną przestrzeń wypełnioną 
zwykłą materią, jest obecnie 
Wszechświatem ukształto-
wanym przez ciemną materię 
i rozszerzającym się z coraz 
większą prędkością za sprawą 
ciemnej energii. Priyamva-
da Natarajan, nasza prze-
wodniczka po tych ideach, 
jest naukowcem aktywnie 
uczestniczącym w przełomo-
wych badaniach, jako astrofi-
zyk tworząc mapy niewidzial-
nej materii we Wszechświe-
cie. W swojej książce nie tyl-
ko wyjaśnia podstawy nauko-
we tych ważnych pojęć, ale 
pomaga nam również zrozu-
mieć, jak przebiega proces 
tworzenia i weryfikacji prze-
łomowych teorii naukowych.

OSKARŻENIE  Remigiusz 
Mróz, seria Joanna Chyłka, 
cena 39,99 zł,  Wydawnictwo 
Czwarta Strona.

Od serii brutalnych mor-
derstw pod Warszawą minę-
ły cztery lata. Sprawcę uję-
to, skazano, a potem osa-
dzono w więzieniu. Dowody 
wskazujące na dawną legen-
dę „Solidarności” były nie do 
podważenia.

Mimo to pewnego dnia 
mecenas Joanna Chyłka 
otrzymuje list od żony ska-
zańca, w którym kobieta 
twierdzi, że odkryła nowe 
dowody na niewinność mę-
ża. Prawniczka przypuszcza, 
że to jedna z wielu spraw, 
którym nie warto poświęcać 
uwagi…Przynajmniej do cza-
su, aż kobieta ginie, a mate-
riał DNA jednej z ofiar zabój-
cy zostaje odnaleziony w in-
nym miejscu przestępstwa. 
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Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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NAPRAWY 
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NAPRAWY 
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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

Rok IX                  Numer 10/228                  25 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
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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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SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
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Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

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

Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

Rozmowa z Rozmowa z ARTUREM BARCISIEMARTUREM BARCISIEM, , 
aktorem teatralnym i filmowym, reaktorem teatralnym i filmowym, reżżyseremyserem
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SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
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Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, 
minister finansów

Artur Barciś, aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł
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60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 
tel. 868-44-61, 
fax 894-60-06

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Zbigniew Hołdys, mu-
zyk

Cezary Żak, aktor
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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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OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

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

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

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos, aktor, 
profesor sztuki teatral-
nej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, 
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, 
kierowca Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

Stanisław Mikulski, 
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński, 
aktor

Jan Pietrzak, człowiek 
z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi, aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, 
aktor
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

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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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

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

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 

Na co najczęściej pożyczamy 
przed świętami?
Okres przedświąteczny to wyjątkowo gorący 
czas dla domowego budżetu. Według najnowsze-
go raportu Deloitte „Zakupy Świąteczne 2017” 
Polacy deklarują, że na Boże Narodzenie wyda-
dzą o 2 proc. więcej niż w ubiegłym roku. 

Część z nas pożyczy pienią-
dze  na przedświąteczne 

przygotowania oraz prezenty. 
Część na drobne remonty, no-
we ubrania, a nawet popraw-
ki w wyglądzie (wizytę u sto-
matologa, kosmetyczki, czy 
w gabinecie medycyny este-
tycznej). A to nie koniec wy-
datków. Na co jeszcze wyda-
jemy pieniądze przed święta-
mi? I przede wszystkim - skąd 
je bierzemy?

Aż 40 proc. Polaków wy-
daje na święta więcej niż po-
winno. Jednocześnie, ponad 
30 proc. badanych (według Ra-
portu Płatności Konsumenc-
kich 2017), ma problem z tym, 
skąd wziąć pieniądze na świą-
teczne wydatki. Dlatego, co 
trzeci z nas skorzysta z pożycz-
ki lub użyje karty kredytowej. 
Jak podaje Konferencja Przed-
siębiorstw Finansowych (KPF) 
w Polsce, w ubiegłym roku, 
w okresie przedświątecznym  
zainteresowanie ofertą po-
życzkową było o 26 proc. wyż-
sze, a średnia wartość pożyczki 
wzrosła aż o 17 proc. Ponadto, 
liczba nowych klientów insty-
tucji pozabankowych jest wyż-
sza o 15 proc. W przeszłości, 
jako społeczeństwo, pożyczali-
śmy przede wszystkim na zaku-
py, prezenty, świąteczne pro-
dukty. Dziś coraz częściej po-
życzamy również na popraw-
ki w wyglądzie, nowe ubrania, 
czy drobne remonty. 

Polacy chcą wyglądać co-
raz lepiej,  także przed świę-
tami. To właśnie dlatego du-
ża część kobiet zastanawia się 
nad na leczeniem stomatolo-
gicznym oraz wybielaniem zę-

bów. Sporo klientek opłaca ra-
talnie zabiegi kosmetyczne lub 
wizytę w gabinecie medycyny 
estetycznej.

Pośród osób pożyczającyh 
przed  grudniowymi uroczysto-
ściami, 45 proc. stanowią ko-
biety, natomiast 55 proc. męż-
czyźni. Najczęściej są to osoby 
w wieku od 35 do 50 lat. Dla-
czego ten przedział jest aż tak 
szeroki? 

Dla każdego z nas, Boże 
Narodzenie to wyjątkowy czas. 
Dla Polaków ważny jest aspekt 
tradycyjny, rodzinny, ducho-
wy, ale także materialny. Chce-
my w tym okresie czuć, że ani 
nam, ani naszym bliskim ni-
czego nie brakuje. Dodatko-
wo, zmiana stylu życia, wzrost 
średnich dochodów oraz ogól-
ne podniesienie jakości życia 
w Polsce sprawia, że chcemy 
wydawać coraz więcej. Ape-
tyt rośnie w miarę jedzenia, 
jednak wciąż nie stać nas na 
wszystko. Dlatego pożyczki to 
rozwiązanie, które pomaga 
nam zrealizować swoje plany 
oraz spełnić marzenia. (dop)

Suplement diety nie… leczy
26 milionów kary dla Aflofarm Farmacja Polska
Postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przeciwko Aflofarm Farmacja 
Polska w Pabianicach zostało wszczęte na po-
czątku kwietnia 2016 roku. Wątpliwości wzbu-
dziły reklamy suplementów diety RenoPuren 
Zatoki Hot i RenoPuren Zatoki Junior, które 
były rozpowszechniane w telewizji i Internecie 
w 2015 i 2016 roku. 

Suplementy diety nie leczą 
ani nie zapobiegają choro-

bom - są środkami spożywczy-
mi, czyli żywnością. Zdaniem 
urzędu, suplementy RenoPuren 
Zatoki Hot i RenoPuren Zatoki 
Junior były prezentowane tak, 
aby sprawiały wrażenie, że ma-
ją właściwości lecznicze. Dzia-
ło się tak za sprawą fabuły (np. 
w reklamach RenoPuren Zatoki 
Hot występowała aktorka, któ-
rej dolegliwości związane z za-
tokami ustąpiły po spożyciu su-
plementu diety), scenografii 
(sugerującej, że bohaterka re-
klamy jest lekarzem), scenariu-
sza reklamy (można było usły-
szeć m.in. „Nie odwołujemy wi-
zyt? – Nie, zatoki już w porząd-
ku, mam RenoPuren”, pojawia-
ły się napisy „oczyszcza zatoki”, 
„podnosi odporność”, „zdrowe 
zatoki na długo”). 

Na zlecenie UOKiK, TNS 
sprawdził, jak widzowie od-
bierali kwestionowane rekla-
my. Wyniki badań potwierdza-
ją zarzuty postawione przez 
urząd, znaczna część bada-
nych konsumentów myśli, że 
produkty te mają właściwości 
lecznicze. Widzowie postrze-
gają te suplementy diety ja-
ko produkty, które są skutecz-
ne w przypadku dolegliwości 
związanych z zatokami. 

– Badania potwierdziły, że 
konsumenci, oglądający re-
klamy RenoPuren Zatoki Hot 
i RenoPuren Zatoki Junior, byli 
wprowadzani w błąd. Myśleli, 
że reklamowane produkty ma-
ją właściwości lecznicze. A su-
plementy diety są żywnością. 
Nie leczą – mówi Marek Nie-
chciał, prezes UOKiK. (tam)

ZDROWIE



20 grudnia 201714 MOTORYZACJA

GALERIA MOTO

MOTORYZACJA
www.twojtydzien.pl Na kacu lepiej

bez samochodu
Kac po nocnej imprezie? Dlaczego lepiej wziąć 
wolny dzień po i zostawić samochód.

„Kac-kostium” pozwala do-
świadczyć, w jaki sposób syndrom 
wczorajszego dnia i jazda samocho-
dem po „zakrapianej” świątecznej 
imprezie może się okazać tragiczna 
w skutkach. 

Popatrz na grudniowy kalen-
darz i upewnij się, że masz kawę. 
Eksperci przewidują, że w tym mie-
siącu sporo osób będzie żałować, 
że „ostatniego drinka” wypiły zbyt 
późno. 

Naukowcy monitorowali głów-
ne kanały mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się, kie-
dy ludzie najczęściej zamieszczają wiadomości ze słowem „kac”. 
O ile okres Bożego Narodzenia, nie był niespodzianką, o tyle na 
świecie 14 grudnia był najbardziej „kacogennym” dniem przed-
świątecznych spotkań ze znajomymi. 

W rzeczywistości w mediach społecznościowych najwięcej 
wpisów o kacu odnotowano na początku miesiąca we Francji, 
Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii – stanowiły 
one 5 procent wszystkich rozmów. 

Ford zlecił badania, aby określić ryzyko związane z siada-
niem za kierownicę z syndromem dnia wczorajszego. Wielu kie-
rowców prowadząc na kacu, przekracza dozwolony limit jazdy 
po alkoholu. Na przykład w USA 1 na 10 przypadków zatrzymań 
osób kierujących samochodem pod wpływem alkoholu odbywa 
się między godziną 06:00 a 08:00. Nawet jeśli poziom alkoholu 
we krwi nie przekracza dozwolonego limitu, istnieje ryzyko, że 
osoby te będą prowadzić samochód w taki sposób, jakby nadal 
były „pod wpływem” – najczęściej ich organizm wykazuje obja-
wy pozbawienia snu, a ich czas reakcji ulega pogorszeniu. 

- Trudno jest dokładnie określić, jak długo trzeba czekać, aby 
wytrzeźwieć rankiem, ale jest to okres znacznie dłuższy, niż my-
śli wielu ludzi - powiedziała Charlie Brunning, rzecznik prasowy 
brytyjskiej organizacji charytatywnej „Brake”. - Jeśli piłeś dużo 
i do późna w nocy, to możesz mieć podwyższony poziom alko-
holu przez cały następny dzień, zatem przygotuj się wcześniej na 
podróż. To fakt, że nawet niewielkie ilości alkoholu lub narkoty-
ków zwiększają ryzyko wypadku. To nie jest tylko kwestia utraty 
prawa jazdy, ale czyjegoś życia. 

Mogą tego doświadczyć uczestnicy programu Ford Driving 
Skills For Life. Uczniowie i studenci zakładają specjalny kac-ko-
stium opracowany przez renomowany  Instytut Meyer Hent-
schel w Niemczech. Kostium składa się ze specjalnej kamizelki, 
opasek na nadgarstki i kostki, czapki, okularów oraz słuchawek 
- symulują one objawy zmęczenia, zawroty głowy, pulsowanie 
w skroniach i trudności z koncentracją.

- Wieloletnia edukacja doprowadziła do braku społecznego 
przyzwolenia dla nocnej jazdy po spożyciu alkoholu. Ale nadal 
wiele osób siada za kółko na kacu rano. Kac-kostium pokazuje, 
jakie negatywne skutki dla organizmu może mieć „syndrom dnia 
poprzedniego” - i ryzyko, że jazda w tym stanie może być niebez-
pieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego - powie-
dział Jim Graham, dyrektor Ford Driving Skills for Life. 

Wśród tych, którzy już wcześniej zetknęli się z tym kombi-
nezonem, jest dr Richard Stephens, wykładowca psychologii na 
Uniwersytecie Keele w Wielkiej Brytanii oraz badacz wpływu al-
koholu oraz kaca na ludzki organizm.  

- Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, w jakim stop-
niu ten stan oddziałuje na twoją podstawową umiejętność ro-
bienia czegokolwiek – powiedział prof. Stephens. - Kac-kostium 
pokazuje to w sposób jasny i przejrzysty.

Według badań, niedziele to dni, po których najczęściej ma-
my kaca, z kulminacyjnym momentem około godziny 11:00 , a  
29 października to dzień, kiedy liczba osób na kacu jest najwięk-
sza w całym roku. 
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Hyundai na… minuty 
Hyundai przekazał flotę samochodów i30 nowej generacji, w ramach 
kontraktu z firmą 4Mobility, oferującą usługi wynajmu samochodów 
w systemie carsharing. Rozbudowanie floty o samochody marki Hyundai 
wpisuje się w nowy format oferty wypożyczania samochodów na minuty, 
które będą teraz dostępne w modelu bazowym i otwartym. 

Renault i Star Wars

Model bazowy częściej 
służy dłuższemu korzysta-
niu z auta, natomiast model 
otwarty najczęściej wykorzy-
stywany jest w przemieszcza-
niu się po mieście na krót-
kich odcinkach. Koszt za mi-
nutę jazdy nowym i30 wy-
niesie 0,48 zł, co stanowić 
będzie atrakcyjną alternaty-
wę dla taksówek czy własne-
go samochodu.  

- Hyundai i30 nowej ge-
neracji to nowoczesny hatch-
back, doskonały zarówno do 
jazdy po mieście, jak i na dal-

sze rodzinne wypady. Hyun-
dai chętnie wspiera nowa-
torskie projekty, a idea car-
sharingu, choć wciąż w Pol-
sce nowa, z pewnością bę-
dzie błyskawicznie się rozwi-
jać – powiedział Grzegorz So-
kalski, szef sprzedaży floto-
wej Hyundai Motor Poland. - 
Jesteśmy przekonani, że użyt-
kownicy docenią zalety mo-
delu i30 – jego przestronne 
i komfortowe wnętrze, dyna-
miczne silniki i bardzo dobre 
właściwości jezdne.   

Hyundai i30 wyróżnia się 

atrakcyjnym wyglądem i wy-
soką jakością wykonania. Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa 
i komfortu jazdy samochód 
został w 52% skonstruowany 
ze stali o wysokiej wytrzyma-
łości oraz wyposażony w naj-
bardziej nowoczesne syste-
my, m.in. system autono-
micznego hamowania (AEB), 
inteligentne światła drogo-
we, system utrzymywania pa-
sa ruchu (LKA) czy system 
kontroli poziomu uwagi kie-
rowcy (DAA). 

- Rozbudowa floty spowo-
dowana jest dużym zaintere-
sowaniem, jakim cieszą się 
nasze auta na minuty – war-
szawiacy szybko przekonali 
się do tej innowacyjnej for-
my miejskiej mobilności. Sa-
mochody marki Hyundai bę-
dą stanowić dodatkowy atut 
umacniający naszą pozycję 
profesjonalnego operatora 
car sharingu i zachęcać do 
korzystania z usług 4mobili-
ty poszerzonych o atrakcyj-
ny cenowo segment – powie-
dział Paweł Błaszczak, prezes 
zarządu 4mobility.

Renault świętuje partnerską współpracę z pro-
ducentami STAR WARS™ i prezentuje limito-
waną serię swojego najbardziej awangardowego 
samochodu ZOE, który jest liderem wśród sa-
mochodów elektrycznych w Europie. ZOE STAR 
WARS nawiązuje do międzygalaktycznej floty 
i fantastycznego świata Jedi.

P ier wszym uk łonem 
w stronę świata Gwiezdnych 
Wojen są naklejki nadwo-
zia. Biegnące przez maskę, 
dach i bagażnik wzory koja-
rzą się z Sokołem Millenium, 
słynnym statkiem Hana Solo. 

Specjalne oznakowanie oraz 
wykończenie progów dodat-
kowo podkreślają wyjątkowy 
charakter tej wersji ZOE.

We wnętrzu kosmicznego 
ZOE uwagę przykuwa fioleto-
wa barwa na desce rozdziel-

czej, obramowaniach nawie-
wów, głośnikach, podstawie 
dźwigni zmiany biegów oraz 
na dywanikach.

Opracowane na podsta-
wie wersji ZOE Intens ZOE 
STAR WARS jest dodatkowo 
wyposażone w standardzie 
w kamerę cofania, system 
Audio Bose®, 17-calowe felgi 
Techrun oraz router Wi-Fi.

Po raz pierwszy model zo-
stał zaprezentowany w Ate-
lier Renault w dniu premiery 
najnowszego filmu sagi scien-
ce fiction „Gwiezdne Wojny: 
Ostatni Jedi”. ZOE STAR WARS 
będzie oferowane w kolorze 
białym Glacier, biała Perła, 
szarym Titanium i czarnym 
Etoile.

Limitowana seria zostanie 
wprowadzona do sprzeda-
ży w liczbie 1000 egzempla-
rzy w dniu premiery kolejne-
go odcinka sagi „Solo: A Star 
Wars story” 23 maja 2018. 
Otwarcie zamówień nastąpi 
w marcu 2018 roku. Wstępnej 
rezerwacji można dokonać już 
teraz na renault.fr

ŠKODA Motorsport stawia 
na młodych kierowców

Po zwycięstwie w tegorocznych mistrzostwach WRC 2 we wszystkich trzech kategoriach, ze-
spół ŠKODA Motorsport przystąpi w przyszłym roku do walki ze szczególnie młodym zespołem. 
Fabryczne egzemplarze modelu FABIA R5 poprowadzą mający po 21 lat Ole Christian Veiby i Ju-
uso Nordgren oraz siedemnastoletni Kalle Rovanperä. Skład zespołu uzupełni także urzędują-
cy mistrz WRC 2 Pontus Tidemand (27 l.) i doświadczony, pięciokrotny Rajdowy Mistrz Czech 
Jan Kopecký.

Taniej za Nissana
Grudzień to tradycyjnie czas zakupów. Tych mniejszych do mikołajkowej skarpe-
ty, średnich pod choinkę i naprawdę dużych na miejsce parkingowe. Dla tej ostat-
niej grupy Nissan przygotował specjalną ofertę na modele z rocznika 2017. 

Liderzy segmentu crossoverów, modele Qa-
shqai i X-Trail, są teraz dostępne taniej 

nawet o 13.000 zł. Rabaty dotyczą wszyst-
kich wersji wyposażenia, w specjalnej ofer-
cie sprzedażowej dostępny jest także miejski 
hatchback Nissan Micra.

Osoby poszukującego komfortowego 
i bezpiecznego pojazdu o nowoczesnym de-
signie bez wątpienia zwrócą uwagę na Nis-
sana Qashqai. Najnowsza generacja pionie-
ra segmentu crossoverów jest dostępna już 
od 75.750 zł w wersji Visia wyposażonej mię-
dzy innymi w 6 poduszek powietrznych, inte-
ligentny system aktywnej kontroli zawiesze-
nia, światła do jazdy dziennej w technologii 
LED i czterogłośnikowy zestaw audio. Dzię-

ki ofercie specjalnej na podstawową wersję 
modelu klienci mogą zyskać do 4.000 zł, któ-
re można przeznaczyć na przykład na dodat-
kowe wyposażenie lub bogatszy pakiet ser-
wisowy. 

Jednocześnie oszczędności rosną wraz 
z kolejnymi wersjami, sięgając poziomu 8.500 
zł dla wersji Tekna+. Klienci mogą liczyć tak-
że na bezpłatne pakiety dodatkowego wypo-
sażenia, takie jak Styl (N-Connecta) z reflek-
torami w technologii Full LED z funkcją dy-
namicznego doświetlania zakrętów, panora-
micznym oknem dachowym oraz Premium 
(Tekna) z system audio Premium BOSE, pano-
ramicznym oknem dachowym oraz ogrzewa-
ną przednią szybą.
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Dodatek Moto przygotował  TOMASZ MAŃKOWSKI

60-685 Poznań ul. Wojciechowskiego 7-17, 
tel. 61 8290-370

Kiedyś Chuck NORRIS 
                  przybił piątkę.

  Do tej pory jest... 
przybita.

Miażdżąca przewaga Fiat Professional 
Według danych opublikowanych przez Polski 
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego w listopa-
dzie tego roku marka Fiat Professional utrzyma-
ła prowadzenie w rankingu rejestracji nowych 
samochodów dostawczych do 3,5 tony. 

W minionym miesiącu 
polscy klienci Fiata Pro-

fessional zarejestrowali 798 
samochodów, zapewniając 
marce udział w rynku na po-
ziomie 16,8 procent. W efek-
cie Fiat Professional zacho-
wał pozycję lidera w okre-
sie od stycznia do końca li-
stopada 2017, notując reje-
stracje na poziomie 10.240 
nowych samochodów i za-
chowując 18,87-procentowy 
udział w rynku LCV do 3,5 
tony. Włoska marka odnio-
sła przy tym miażdżącą prze-

wagę nad konkurencją, re-
jestrując o ponad 2600 aut 
więcej od producenta dru-
giego w rankingu.

Za sukcesem sprzeda-
żowym Fiata Professional 
w Polsce stoi przemyślana ga-
ma nowoczesnych i funkcjo-
nalnych lekkich samochodów 
dostawczych. Dla przykładu - 
Fiat Ducato, od 10 lat numer 
jeden wśród aut dostawczych 
w Polsce, jest produkowany 
od 1981 roku. W tym cza-
sie doczekał się sześciu ge-
neracji, stając się dziś punk-

tem odniesienia dla samo-
chodów w swoim segmencie. 
W listopadzie model Ducato 
ponownie zdominował kra-
jowy rynek LCV do 3,5 tony, 
z rejestracją 545 egzemplarzy 
i zdobyciem 11,47-procento-
wego udział w rynku. W cią-
gu ostatnich 11 miesięcy war-
tości te wynoszą już odpo-
wiednio 6 597 zarejestrowa-
nych nowych sztuk i 12,16 
procenta. 

Model Ducato występu-
je w wersjach Furgon, Kom-
bi i Panorama przeznaczo-
nych do przewozu osób oraz 
Kabina do zabudowy i mo-
że się poszczycić najniższy-
mi w swojej kategorii kosz-
tami utrzymania. Jego cena 
wynosi od 72.650 zł netto za 
wersję Kabina L1 2.3 o DMC 
3,3 tony i rozstawie osi 3000 

mm, z silnikiem MJ II 130 
KM i od 72.800 zł netto za 
Furgon L1H1 o DMC 3,0 to-
ny i rozstawie osi 3000 mm, 
z jednostką napędową 2.0 
MJ II 115 KM. Fiat Ducato 
do przewozu osób L1H1 2.3 
o DMC 3,0 tony i rozstawie 
osi 3000 mm, napędzane sil-
nikiem MJ II 150 KM kosztuje 
od 107.350 zł netto za Kombi 
i od 119.050 zł netto za wer-
sję Panorama.

W gamie Fiat Professio-
nal na uwagę zasługują rów-
nież najmniejsze samocho-
dy dostawcze, które zarówno 
w listopadzie, jak i narasta-
jąco od stycznia, zapewniły 
marce topową pozycję wśród 
producentów LCV poniżej 2,5 
tony w rankingu PZPM. 

Praktyczny i solidny Fiat 
Doblo - numer dwa w listo-
padzie w segmencie - osią-
gnął wynik 164 zarejestro-
wanych egzemplarzy, czy-
li o zaledwie 12 sztuk mniej 
od pierwszego w zestawie-
niu francuskiego konkuren-
ta. Z kolei Fiat Fiorino łączą-
cy kompaktowe wymiary ze-
wnętrzne z pojemnym wnę-
trzem w zeszłym miesiącu 
zajął piąte miejsce z rejestra-
cjami 59 egzemplarzy. 

Cena Doblo zaczyna się 
od 43.850 zł netto za wersję 
Cargo Base z silnikiem 1.4 BZ 
95KM lub od 47.200 zł netto 
za wersję Kombi do przewo-
zu osób, wyposażoną w tę 
samą jednostkę napędową. 
Fiat Fiorino z silnikiem 1.4 
75KM kosztuje od 33.300 zł 
netto za wersję Cargo Base. 

LED-y, LED-y, lepsze odlepsze od  „„ksenonksenonówów” ” 
W Polsce o tej porze roku słońce wschodzi po 
godzinie 7. i już około 16. chowa się za horyzon-
tem. Do 21. grudnia - kalendarzowego początku 
zimy - będziemy oglądali je jeszcze krócej. Dla 
wielu kierowców jazda po zmroku, na dodatek 
przy złej pogodzie, jest męcząca. 

VVolkswagen przychodzi im z pomocą oferując reflektory 
LED-owe. W coraz większej liczbie modeli, od Polo do Ar-

teona, zastępują one reflektory ksenonowe. W 22 wersjach 
wyposażeniowych diodowe reflektory są nawet elementem 
seryjnym, w Arteonie oferuje się je standardowo w każdej 
z trzech wersji wyposażenia. Jeśli Arteon jest przy tym wyposa-
żony w opcjonalny system „Active Lighting”, jego interaktywne 
diodowe reflektory korzystają z danych gromadzonych przez 
kamerę umieszczoną z przodu auta oraz z danych nawigacji, 
by z wyprzedzeniem oświetlić zbliżający się zakręt.

Seryjny diodowy system projekcyjny zapewnia znacznie in-
tensywniejszy strumień światła niż dobre reflektory halogeno-
we. Poza tym moduły LED mają bardzo dużą żywotność. Dio-
dowe światła drogowe i mijania rzucają na drogę białe świa-
tło w kolorze światła dziennego (reflektory halogenowe dają 
natomiast światło o żółtym zabarwieniu). Biały kolor nie mę-
czy wzroku i sprawia, że jazda samochodem po zmierzchu jest 
mniej uciążliwa i bardziej bezpieczna. 


