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Coraz częściej mam wrażenie, 
że polscy politycy – i to nieza-

leżnie z której opcji i jakiego kolo-
ru – są pozbawieni rozumu, wy-
obraźni i inteligencji. Nie wiem, co 
to za mechanizm sprawia, że ta-
kie miernoty pchają się na te nie-
szczęsne listy wyborcze, ale fakt 
pozostaje faktem – inteligencja na 
polskich politycznych salonach nie 
jest mile widziana.

Do takich smutnych wniosków 
można dojść oglądając telewizyj-
ne programy informacyjne, ale ...
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Dla zdrowych rzęs

Micelarny płyn dwufazowy z linii Hydrain3 Hia-
luro DERMEDIC to nowość do codziennego 

demakijażu wrażliwych okolic oczu, również  wo-
doodpornego i długotrwałego. Polecany dla osób 
nietolerujących tradycyjnych sposobów demaki-
jażu borykających się z problemem wrażliwej skó-
ry okolic oczu oraz z osłabionymi i nadmiernie wy-
padającymi rzęsami. W Instytucie Badawczo-Roz-
wojowym Biogened opracowano aktywny kom-
pleks Fortilash. Działanie innowacyjnego komplek-
su opiera się na dostarczeniu wrażliwej skórze oko-
lic oczu oraz cebulkom rzęs niezbędnych do ich pra-
widłowego funkcjonowania pierwiastków: żelaza (pierwiastek 
biorący udział w regeneracji skóry właściwej), krzemu (mikro-
element uczestniczący w biosyntezie kolagenu i elastyny) oraz 
aminokwasu L-lizyny (hamuje aktywność enzymu odpowia-
dającego za konwersję testosteronu do dihydrotestosteronu, 
dzięki czemu wydłuża cykl życia włosa).  Cena 28 zł / 115 ml.

Stop przebarwieniom

Zadaniem nowej linii Dermika Age&Spot Intelligence jest 
metamorfoza cery z przebarwieniami. Seria przeznaczo-

na dla kobiet z cerą skłonną do przebarwień, z widocznymi 
zmarszczkami. Składniki kremów sprawnie identyfikują zmiany 
na skórze – przebarwienia oraz zmarszczki i efektywnie je wy-
mazują, odmładzając wygląd skóry. Ograniczają nadprodukcję 
melaniny. Chronią przed fotostarzeniem. Dwa kremy na dzień 
zapewniają zaawansowaną ochronę przed szerokim spek-

trum szkodliwego promieniowania: UVA 
+ UVB + IR + HEV. Uzupełnieniem jest 

krem-serum o intensywnym dzia-
łaniu. Produkty dbają o młodość 

i  jednol i -
ty koloryt 
cery. 

Mniej połysku

Dermika SEBIO INTELLIGENCE to kolejna nowa 
seria przeznaczona dla kobiet z cerą tłustą lub 

mieszaną, skłonną do nadmiernej produkcji se-
bum i świecenia. Aktywne składniki kremów 

modelują skórę tak, aby funkcjonowała jak 
cera normalna. Ilość aktywnych gruczołów 
łojowych ulega redukcji, nadprodukcja se-

bum jest ograniczona a pory stają się mniej 
widocznie, Kremy ograniczają błyszczenie się 

skóry, dbając jednocześnie o jej nawilżenie. Przerywają mechanizm błędnego koła – częste ma-
towienie skóry przesusza ją i przyczynia się do zwiększenia produkcji sebum, a to prowadzi do 
nasilenia połyskliwości cery. Kremy działają również przeciwzmarszczkowo.

Rozświetla 
po opalaniu

Po l e c a m y 
Ziaja Glitter 

– świetlisty bal-
sam, który pie-
lęgnuje i nadaje 
skórze wyjątko-
wy zapach. Świe-
tliste drobinki po-
zostawiają na skó-
rze złoto-srebr-
ny blask. Glitter  
stosowany już  po 
wakacjach pomoże na dłużej 
zachować letnią opaleniznę 
i przyjemne wakacyjne wspo-
mnienia.

Sephora w wersji mini
Sephora ma sprawdzony sposób na odchudzenie kosmetycz-

ki – teraz jeszcze więcej kosmetycznych bestsellerów znaj-
dziesz w rozmiarze XS. W perfumeriach Sephora czas wakacji, 
to czas mini manii! 

Od kilku lat w perfumeriach Sephora są dostępne produkty 
Beauty To Go w mini cenach. To kilkadziesiąt marek pielęgnacyj-
nych, makijażowych, zapachów i akcesoriów w małej pojemno-
ści i opakowaniach. Tego lata jest jeszcze więcej nowości, w tym 
bestsellery, które dotąd niedostępne były w mini formatach. 

Zoeva Caramel Melange - paleta lekkich cieni, od tonów kar-
melowych po złocisty ze szczyptą cynamonu. Wykończenie: ma-
towe, metaliczne, satynowe, brokatowo-matowe. Cena 55 zł / 6 
x 1,5 g. Mini Better Than Sex mascara Benefit. Formuła zawiera 
najczarniejsze pigmenty, zwiększa objętość, wydłuża, podkręca 
rzęsy dając wielowymiarowy efekt. Szczoteczka w kształcie klep-
sydry umożliwia pokrycie każdej rzęsy kolorem czarnym jak wę-
giel.  Cena 49 zł.  Balsam Winky Lux zapewnia ustom perfekcyjny 
kolor. Każdy balsam zawiera prawdziwy kwiat chryzantemy w wy-
branym kolorze i ma kuszący kokosowy zapach. Cena 69 zł. Chu-
steczki SEPHORA COLLECTION do demakijażu i peelingu są ide-
alnym rozwiązaniem w podróży, nie wymagają spłukiwania, nie 
pozostawiają na skórze klejącego się filmu. Cena 20 zł. 

Złuszczający PIXI Glow Tonic do twarzy pomaga usunąć mar-
twe komórki i pozostawia zdrowszą skórę. Do każdego typu skó-
ry. Bez alkoholu. Cena 55 zł/ 100 ml.  

Farsali Unicorn Essence to innowacyjne serum na 
bazie wody, które pomaga chronić skórę przed szkodli-
wym działaniem wolnych rodników i zapewnia długo-
trwałe trzymanie się makijażu. Format podróżny nie za-
biera miejsca w kosmetyczce! Cena 79 zł / 10 ml. Mi-
mitka Everyday Sunscreen Spray do opalania SPF 50 
w formacie podróżnym można mieć zawsze przy sobie. 
Wysoka ochrona przed działaniem promieni UVA i UVB 
gwarantuje naturalną opaleniznę. 

Mercy Handy Hello Sunshine niewidoczny Suchy 
Szampon suchy błyskawicnie absorbuje sebum i zwięk-
sza objętość włosów. Lekkość, delikatność i subtelny 
zapach... Cena 22 
zł / 100 ml. 

W perfume-
rii Sephora do 13 
sierpnia, przy za-
kupach produktów 
Beauty To Go za 
min. 69 zł, otrzy-
masz w prezencie 
podróżną  kosme-
tyczkę. 

Owoce w kosmetykach
Naturalne składniki zawarte w linii SORAYA foodie zapewniają jej najlepsze efekty pielęgna-

cji, a ich aplikacja to sama przyjemność. Linia Soraya foodie to kosmetyki do pielęgnacji 
ciała, dłoni i stóp – ciekawe konsystencje, zapachy oraz bogactwo ekstraktów. Melon ugasi pra-
gnienie skóry, miód zadba o jej regenerację, a jagoda odżywi skórę i zapewni ochronę przed 
wolnymi rodnikami.  Kosmetyki SORAYA foodie   MELON   z naturalnym ekstraktem z melona 
zmiękczają i wygładzają naskórek oraz uzupełniają jej naturalne nawilżenie: smoothie lub sor-
bet do ciała, mus do rąk, żel do stóp i maseczka do twarzy.  SORAYA foodie JAGODA  to odży-
wienie i antyoksydacja. Te niepozorne, granatowe owoce są bogatym źródłem witamin i mikro-
elementów. Wyciągi z jagód w kosmetykach przyczyniają się do poprawy wyglądu skóry oraz 

opóźnienia procesów jej starzenia: mus i galaret-
ka do ciała, krem i peeling do rąk i maseczka do 
twarzy. SORAYA foodie    MIÓD MANUKA   in-
tensywnie regeneruje. W skład miodu wchodzą 

cukry, kwasy tłuszczowe, enzymy, 
karotenoidy, sole mineral-

ne oraz witaminy. Dodatek 
miodu to prawdziwe uko-
jenie dla skóry zniszczonej, 
wykazującej silną potrzebę 

regeneracji. Spowoduje po-
prawę nawilżenia oraz głę-
boko odżywi skórę: masło 
do ciała, kręm do rąk, krem 
i peeling do stóp i masecz-
ka do twarzy. Ceny od 2,99 
zł (maseczki w saszetkach), 
8.99 zł kremy do rąk i stóp 
(75 ml), 17,99 zł musy i sor-
bety do ciała.

Kefir w saszetce

No w o ś ć 
S . O . S . 

AFTER SUN 
Soraya - Łago-
dzący kefir po 
opalaniu to 
delikatny bal-
sam zawiera-
jący połącze-
nie aż trzech, 
specjalnie do-

branych składników.  Natural-
ny ekstrakt z kefiru łagodzi, 
nawilża i chroni przed wol-
nymi rodnikami, Prebiotyk 
wzmacnia osłabioną podraż-
nieniami naturalną, korzyst-
ną mikroflorę bakteryjną skó-
ry, a aż 5% łagodzącego D-
-pantenolu przyspiesza goje-
nie i regenerację skóry. Ce-
na 7,99 zł / 50 ml. Dostępny 
w sieci drogerii ROSSMANN

Ziaja na podróż
Nowe kosmetyki Ziaja 

z serii GdanSkin oraz Yego  
dostępne są teraz w małych 
opakowaniach typu „travel 
size”. Na krótki wyjazd  czy 
wyjście do klubu fitness mo-
żemy zabrać mini kosmety-
ki w małej  wygodnej tubce.  
W wersji podróżnej już w po-
przednich latach dostępne 
były produkty różnych serii 
Ziaja np. Oliwkowej, Yego lub 
Cashmere. Teraz polecamy też mini nowości GdanSkin: Glicerynowe mydło do ciała podprzysz-
nic i do kąpieli (75 ml, ok 5,70 zł),  Rozświetlający balsam do ciała intensywnie nawilżający(75 
ml, ok. 6,75 zł), Morski szampon do włosów nawilżający (75 ml,  ok. 6,15 zł) oraz z serii  Yego  
Żel 3w1 pod prysznic dla mężczyzn (75 ml, ok. 5,20 zł). 
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Staram się pomagać ludziom
Rozmowa z TADEUSZEM ZWIEFKĄ, posłem do Parlamentu Europejskiego 
Platformy Obywatelskiej

- Co dzisiaj robi człowiek, 
który w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych i w kilku 
latach następnych był wła-
ścicielem najbardziej rozpo-
znawalnej twarzy w Wielko-
polsce? 

- To jest zadziwiające, ale 
po wielu latach pracy w cha-
rakterze dziennikarza telewi-
zyjnego wróciłem do swo-
jego pierwotnego zawo-
du, a nie wszyscy wiedzą, że 
z wykształcenia jestem praw-
nikiem. W Parlamencie Euro-
pejskim jako eurodeputowa-
ny pracuję w Komisji Prawnej 
oraz w Komisji Kultury i Edu-
kacji. W Parlamencie jestem 
już trzecią kadencje. Ta rady-
kalna zmiana, muszę to przy-
znać, dla mnie samego by-
ła sporym zaskoczeniem, ale 
jednocześnie czymś bardzo 
miłym i po latach mogę po-
wiedzieć, że czymś bardzo 
ważnym, bardzo wartościo-
wym. Cieszę się, że takie koło 
zatoczyła moja historia zawo-
dowego życia, że to wykształ-
cenie prawnicze które zdoby-
wałem w latach siedemdzie-
siątych jest mi dzisiaj bardzo 
przydatne.

- Czy decyzja o zmia-
nie zawodu była decyzją 
trudną?

- To była szalenie trud-
na decyzja. Na początku, 
gdy otrzymałem propozycję 
startu w pierwszych polskich 
wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego w 2004 roku to 
potraktowałem ją, szczerze 
mówiąc, z takim lekkim przy-
mrużeniem oka. Wtedy na-
wet specjalnie się nie zasta-
nawiałem nad tą propozycją, 
bo wydawało mi się, że to 
jest po pierwsze nierealne, 
a po drugie miałem obawy 
czy moje doświadczenie ży-
ciowe i zawodowe jest 
wystarczające, by 
ubiegać się 
o man-
d a t 

posła do Parlamentu Euro-
pejskiego. Ale kiedy już przy-
szedł moment ostatecznego 
podejmowania decyzji, kie-
dy wymagano ode mnie bym 
powiedział „tak” lub „nie”,   
przeanalizowałem wszystkie 
„za” oraz „przeciw” i stwier-
dziłem, że tak na dobra spra-
wę to w zawodzie dzienni-
karza telewizyjnego zrobiłem 
już prawie wszystko, co mo-
głem zrobić i to nowe wyzwa-
nie, które niosła praca posel-
ska w Parlamencie Europej-
skim wydawały się być czymś 
niezwykle emocjonującym i... 
pociągającym. Stąd ta decy-
zja pozytywna i start w wy-
borach w 2004 roku.

- Czy wiązało się to rów-
nież z tym, że praca dzienni-
karza telewizyjnego w dużym 
stopniu, szczególnie w tele-
wizji publicznej, uzależniona 
jest od 
bie-

żącej koniunktury politycz-
nej? To znaczy, że można być 
dobrym, można być świet-
nym dziennikarzem, fachow-
cem, ale jak się nie pasuje do 
układu, to rozmawia się o ja-
jecznicy w programie poran-
nym. Innymi słowy, czy Two-
ja decyzja o kandydowaniu 
do Parlamentu Europejskie-
go nie była także ucieczką 
w niezależność?

- Wtedy, gdy podejmo-
wałem tę decyzję, to o tych 
sprawach nie myślałem. 
Ale... oczywiście masz rację, 
że tak w istocie jest w za-
wodzie dziennikarza telewi-
zyjnego. Naciski polityczne, 
szczególnie w mediach pu-
blicznych, przez długi czas by-
ły bardzo uwierające i to do 
mnie dotarło nawet w takim 
zwielokrotnionym wymiarze, 
kiedy pracowałem już tutaj, 

w Strasburgu oraz w Bruk-
seli i obserwowałem 

to, co się działo 
w mediach w kra-

ju. Te obserwa-
cje utwierdzały 
mnie w przeko-
naniu, że podją-
łem w 2004 ro-
ku naprawdę 
dobrą i słusz-
ną decyzję. 
O  d z i s i e j -
szej sytuacji 
w telewizji 
p u b l i c z n e j 
szkoda czasu 
by się wypo-

wiadać.
- Ale... 

- Media powin-
ny być niezależne, 

ale równocześnie 
dz iennikarze 

powinni  po-
s t ę -

pować zgodnie z ustalonymi 
zasadami, które są przecież 
określone i w Prawie Praso-
wym, i w Karcie Etyki Me-
diów, i w Konstytucji. Nieste-
ty, nie zawsze tak jest, dzien-
nikarze nie zawsze przestrze-
gają tych zasad. A powinni.

- Być może musimy do-
rosnąć do pewnych standar-
dów. Zaobserwowałem na 
przykład, że w renomowa-
nych telewizjach zachodnich 
najważniejsze programy in-
formacyjne, ale nie tylko, 
prowadzą dziennikarze do-
świadczeni, z siwymi głowa-
mi. U nas często jest odwrot-

nie, w Polsce ceni się tanie 
gwiazdorstwo, celebryta jest 
bardziej doceniany niż praw-
dziwy fachowiec.

- Faktycznie, tak się zda-
rza i jest to zadziwiające. 
W Polsce nadal nie doce-
nia się wartości, którą bu-
duje osoba, osobowość. Ła-
twą decyzją, lekką ręką rezy-
gnuje się z osób, które mają 
ogromne doświadczenie za-
wodowe, które mają świetny 
warsztat, które zdobyły nie 

popularność, bo popu-
larność niewiele 

znaczy, ale 
z a -

ufanie widzów. Tak nie po-
winno być. 

- Odchodząc z dzienni-
karstwa do Parlamentu Euro-
pejskiego tak naprawdę pod 
pewnym względem w Two-
im życiu niewiele się zmieni-
ło. Pamiętam jak mieszkałeś 
w Poznaniu i codziennie do-
jeżdżałeś do Warszawy, by 
prowadzić wieczorne Wia-
domości. Teraz mieszkasz 
pod Poznaniem i dojeżdżasz 
do Strasburga lub Brukse-
li. Te podróże cały czas są 
z Tobą.

- To prawda, od tej stro-
ny nic się nie zmieniło. Czas 

przejazdu pociągiem z Pozna-
nia do Warszawy jest mniej 
więcej taki sam jak podróżo-
wanie samolotem z Polski do 
Brukseli, czy Strasburga. Jest 
to chyba... największy minus 
tej pracy...

- Nie masz już dosyć tego 
życia na walizkach?

- Wciąż jeszcze zwykła cie-
kawość życia i zakres spraw 
którymi się zajmuję rekom-
pensują mi zmęczenie zwią-
zane z tym ciągłym podróżo-
waniem.  Ale faktycznie, im 
dłużej takie życie trwa, tym 
bardziej te niedogodności się 
odczuwa. Z drugiej strony, 
mamy w Parlamencie kole-
gów dużo starszych ode mnie 
i pochodzących z krajów bar-
dziej oddalonych od Brukse-
li niż Polska, którzy dają so-
bie znakomicie radę. To co, ja 
mam marudzić?

- W telewizji publicz-
nej byłeś też sprawozdaw-
cą parlamentarnym w pol-
skim Sejmie. Po wejściu 
do Parlamentu Europej-
skiego już jako poseł co 

Cię najbardziej zdziwiło, co 
najbardziej rozśmieszyło?

- Tutaj nic nie mogło roz-
śmieszyć, bo praca w Parla-
mencie Europejskim jest bar-
dzo poukładana i zdecydowa-
nie jednak różni się od tej pra-
cy, jaką miałem okazję obser-
wować w polskim parlamen-
cie. To jest dosyć naturalne, 
bo tutaj nie ma bezpośred-
niej walki politycznej o wła-
dzę, która trwa w parlamen-
cie każdego kraju członkow-
skiego. Polska nie jest pod 
tym względem wyjątkiem. 
W Parlamencie Europejskim 
osiągnięcie porozumienia dla 

rozwiązań, które są dobre dla 
całej Unii Europejskiej jest 
możliwe poprzez kompromis, 
negocjacje. Kompromis  jest 
podstawą podejmowania de-
cyzji w Parlamencie Europej-
skim, ale i w Radzie Europej-
skiej. To jest zasadnicza róż-
nica i mi się to szalenie po-
doba. Kultura dyskusji poli-
tycznej, też często bardzo go-
rącej, jest zupełnie inna. My 
tutaj bez problemu porozu-
miewamy się z kolegami za-
równo z lewej jak i skrajnie 
prawej strony sceny politycz-
nej jeśli jest taki interes nad-
rzędny Polski czy Unii Euro-
pejskiej. Obawiam się, że dzi-
siaj w kraju to jest niemoż-
liwe. Ale ten Sejm i Senat, 
który ja pamiętam z pierw-
szej połowy lat dziewięćdzie-
siątych, bo wtedy byłem tele-
wizyjnym sprawozdawcą par-
lamentarnym, to był zupełnie 
inny parlament niż ten, który 
obserwujemy dzisiaj. Mimo 
wyższej, wydaje się dzisiaj, 
temperatury sporu politycz-
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Rozmowa z TADEUSZEM ZWIEFKĄ, posłem do Parlamentu Europejskiego 
Platformy Obywatelskiej
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nego, bo to była jeszcze prze-
cież świeża rana po 1989 ro-
ku, ówczesna kultura dyspu-
ty politycznej była na zdecy-
dowanie wyższym poziomie 
niż widzimy to dzisiaj.

- Jesteś deputowanym 
do Parlamentu Europejskie-
go z Pomorza i Kujaw. Czy 
to oznacza, że zerwałeś swo-
je więzi i kontakty z Wielko-
polską?

- Absolutnie nie. Je-
stem deputowanym z Po-
morza i Kujaw dlatego, że 
to są moje strony rodzin-
ne. Tam mieszkają moi ro-
dzice, często tam bywałem 
i bywam, mam częsty kon-
takt i związek z byłym woje-
wództwem bydgoskim, na-
tomiast mieszkam w Pusz-
czykowie. Rzadziej bywam 
w Wielkopolsce niż wtedy 
gdy byłem dziennikarzem, 
ale... Wielkopolski się nie 
wyrzekłem.

- Czy nie jest to trudne 
do rozwiązania logistycznie. 
Mieszkanie w Puszczyko-
wie, a praca w Strasburgu, 
Brukseli, na Pomorzu i Ku-
jawach...

- Ja do tego podcho-
dzę bardzo pragmatycznie. 
Załóżmy, że mieszkałbym 

Dokończenie ze strony 3 cja zawodowa i realizowanie 
swoich marzeń. To udaje mi 
się szczęśliwie pogodzić.

- Czy masz jakieś swo-
je credo życiowe? Maksymę, 
którą się kierujesz?

- Mam, a brzmi ona „ro-
bić jak najlepiej to, co mam 
do zrobienia”. Tym się zawsze 
kierowałem i kieruję do tej 
pory. Poza tym staram się za-
wsze pomagać ludziom, a nie 
szkodzić. Tymi zasadami kie-
rowałem się jako dziennikarz 
i tak samo jest dzisiaj.

- Słyszałem od Twoich 
współpracowników w Bruk-
seli już kilka lat temu, że 
jesteś bardzo dobrym sze-
fem. Jakimi zasadami kieru-
jesz się w pracy, przy dobo-
rze współpracowników...

- Najbardziej cenię mery-
toryczne przygotowanie. To 
muszą być osoby, które zna-
ją się na sprawach, którymi 
ja się zajmuję, ale to muszą 
być także osoby, do których 
mam zaufanie. Nie toleruję 
ręcznego sterowania, nigdy 
zresztą tego nie stosowałem 
kierując licznymi zespołami 
w telewizji, a w Parlamencie 
także tak nie postępuję. Czy-
li, jeśli komuś powierzam za-
danie, to muszę być pewien, 
że to zadanie zostanie do-

brze wykonane. Jeśli mamy 
do siebie zaufanie, jeśli nie-
ustannie się nie kontroluje-
my, jeśli nie dotykamy palu-
chem najdrobniejszej nawet 
sprawy, to znaczy, że nam się 
bardzo dobrze współpracuje. 
Do tej pory miałem bardzo 
szczęśliwą rękę i nie zdarzyło 
się, bym się na kimś zawiódł. 
Oczywiście, drobne wpadki 
się zdarzają, ale to zupełnie 
normalne. Na szczęście, są to 
drobne wpadki.

- Gdybyś miał do wyboru 
spotkanie z przyjaciółmi al-
bo kolację z żoną, to co byś 
wybrał?

- Dzisiaj zdecydowanie 
kolację z żoną, chociaż moi 
przyjaciele czasami też mają 
do mnie żal, że nie mam cza-
su na spotkanie towarzyskie. 
Staram się to łączyć, czyli... 
jeśli to jest możliwe, to spo-
tykamy się wszyscy razem, 
z żonami. Bywa także, zdarza 
się szczęśliwie, i na to znajdu-
ję czas, że robimy sobie takie 
fajne, męskie spotkania przy-
jaciół jeszcze ze studiów. Ta 
przyjaźń trwa już ponad trzy-
dzieści lat i to grono jest nie-
zmienne.

Rozmawiali
MONIKA i TOMASZ 

MAŃKOWSCY

w moim rodzinnym mie-
ście, czyli w Tucholi. Wtedy 
do Włocławka miałbym do-
kładnie tak samo daleko, jak 
z Poznania. To są odległości, 
które w każdym przypad-
ku musiałbym pokonywać. 
Obecność w regionie dla po-
sła jest czymś obligatoryj-

nym. My mamy mniej moż-
liwości od polskich posłów 
kontaktowania się z wybor-
cami, bo jesteśmy w kraju 
w zasadzie tylko w weeken-
dy i dwa-trzy tygodnie w ro-
ku. To oznacza, niestety, że 
najmniej jestem w domu, 
w Puszczykowie.

- No właśnie... Dlatego 
zapytam: co dla Ciebie w ży-
ciu jest najważniejsze?

- To jest dobre pytanie, ale 
nie ma łatwej na to pytanie 
odpowiedzi. Najważniejszy 
jest spokój rodzinny i rodzin-
ne powodzenie. Ale prawie 
tak samo ważna jest satysfak-
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W sierpniu rozpoczynamy zapisy do Akademii Pływania. 
Szczegóły na stronie: www.tarnowskie-termy.pl
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film polski. I był to obraz prawdzi-
wy. Polacy w GG jeździli rzeczywiście 
w tłoku i smrodzie. W dużo lepszych 
warunkach podróżowali Niemcy, dla 
których wyznaczono przedziały lub 
wręcz całe wagony nur für Deutsche 
oraz większą część pociągów pospiesz-
nych lub motorowych. Te ostatnie kur-
sowały choćby z Krakowa do Zakopa-
nego i Krynicy. Nie przewidywano na-
tomiast ograniczeń dla Polaków w ko-
rzystaniu z pociągów pospiesznych re-
lacji Warszawa-Kraków przez Kielce 
i Kraków-Chełm przez Rozwadów. No 
i od Polaków nie wymagano policyj-
nych przepustek na podróżowanie po-
ciągami, co było stałą praktyką na zie-
miach polskich wcielonych do Rzeszy. 

Utworzenie Kolei Wschodniej 
(Ostbahn) było jedną z pierwszych 
strategicznych decyzji władz okupa-
cyjnych. Formalnie podjęto ją w dniu, 
gdy wszedł w życie dekret Führera 
o utworzeniu Generalnego Guberna-
torstwa, czyli 26 października 1939 ro-
ku. Na czele Generalnej Dyrekcji Ko-
lei Wschodniej (Generaldirektion der 
Ostbahn) z siedzibą w Krakowie stanął 
Adolf Gerteis i stanowisko generalne-
go dyrektora pełnił do końca istnienia 
GG. W Ostbahn wszystkie najwyższe 
stanowiska służbowe pełnili przyby-
li z Rzeszy Niemcy, to jednak na wie-
lu niższych stanowiskach zatrudniano 
Polaków. W sumie na Kolei Wschod-
niej pracowało prawie 150.000 pol-

Wiele śmierci na torach
Na terytorium Generalnego Gubernatorstwa było około 
4000 kilometrów torów (od drugiej połowy 1941 roku, gdy 
do GG włączono Galicję Wschodnią – prawie 7000) oraz 
około 1000 kilometrów sieci wąskotorowej. Na jadące nimi 
pociągi polskie podziemie często dokonywało zamachów. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Stare, niesamowi-
cie przepełnione 

wagony i liczne kon-
trole. Taki obraz kolei 
w Generalnym Gu-
bernatorstwie pro-
pagował powojenny 

skich kolejarzy. Bez nich na tory GG nie 
wyjechałby ani jeden pociąg. 

Niektórzy historycy kolejnictwa 
czasów drugiej wojny światowej uwa-
żają, że Kolej Wschodnia w jednym za-
pewniała lepsze warunki podróży niż 
jej starszy brat w Rzeszy. Otóż przy-
najmniej do drugiej połowy 1944 ro-
ku, co wynika z zachowanych rozkła-
dów jazdy, w składzie pociągów po-
spiesznych kursowały wagony restau-
racyjne Mitropy, gdy tymczasem Deut-
sche Reichsbahn zrezygnowały z nich 
w czerwcu 1942 roku. Później wago-
ny restauracyjne sporadycznie włącza-
no do składów pociągów specjalnych 
wiozących do Kwatery Głównej Führe-
ra szczególnie ważnych gości Hitlera, 
przede wszystkim polityków z państw 
sojuszniczych i neutralnych. 

Ale z drugiej strony pasażerowie 
Kolei Wschodniej bardziej niż ci z Rze-
szy byli narażeni na ataki polskiej par-
tyzantki, która za cel wybierała sobie 
właśnie pociągi. Na ogół nie atakowa-
no lokalnych pociągów osobowych, 
którymi przeważnie jeździli Polacy. 
Na celowniku  były przede wszystkim 
transporty wojskowe oraz pociągi po-
spieszne i urlopowe, którymi w więk-
szości podróżowali Niemcy. 

W atakach na pociągi wyspecjali-
zowały się zwłaszcza formacje lewico-
we: Gwardia Ludowa, a później Armia 
Ludowa. I tak na przykład GL w 1942 
roku wykoleiła lub zniszczyła 30 nie-
mieckich pociągów, a w roku następ-
nym aż 169. Często były to transpor-
ty wojskowe jadące na front wschod-
ni ze sprzętem wojennym. Podległe 
rządowi RP na wychodźstwie forma-
cje zbrojne albo długo wstrzymywa-
ły się z atakowaniem infrastruktury 
transportowej wroga, jak ZWZ–AK, al-
bo – jak Bataliony Chłopskie – atako-
wały przeważnie niemieckie pociągi 
urlopowe lub te, które miały w swoim 
składzie wagony nur für Deutsche. 

Ginęli ludzie i rosły straty, a usu-
wanie wraków i naprawa torowisk zaj-

mordowanych Polaków i zabitych 
przez partyzantów Niemców) pochło-
nęła inna akcja kolejowa, przeprowa-
dzona pod Łączną na linii Warszawa-
-Kraków w nocy z 2 na 3 lipca 1943 
roku przez Zgrupowanie Partyzanckie 
AK „Ponury”. Pod tym pseudonimem 
ukrywał się cichociemny, porucznik 
Jan Piwnik. Pod swą komendą skupił 
on różne grupy leśne – od tych powią-
zanych lub sympatyzujących z Naro-
dowymi Siłami Zbrojnymi po Gwardię 
Ludową, głównie jednak z AK i BCh, 
a także wałęsających się po lasach Ro-
sjan i Żydów. W ten sposób zbudował 
on zgrupowanie liczące ponad 300 
partyzantów. 

I to oni w nocy z 2 na 3 lipca prze-
prowadzili pierwszą akcję zbrojną. 
Właśnie pod Łączną na północ od 
Kielc wykoleili dwa pociągi pasażer-
skie. Na zachowanym zdjęciu wykona-
nym 3 lipca widać wykolejony wagon 
sypialny Mitropy oraz tabliczkę z in-
formacją, że ów pociąg jechał z Kra-
kau Hauptbahnhof do Warschau Ost-
bahnhof. Gdy partyzanci ostrzeliwali 
wagony pasażerskie, na jeden z wy-
kolejonych pociągów wjechał skład 
towarowy. Pod Łączną miało w sumie 
zginąć lub odnieść poważniejsze obra-
żenia 50 Niemców, ale liczby tej nigdy 
nie zweryfikowano. 

Po akcji partyzanci udali się do 
swej bazy założonej na wzgórzu Wy-
kus w Lasach Siekierzyńskich, gdzie 
świętowano chrzest bojowy zgrupo-
wania. I wtedy dotarła do nich infor-
macja, że w odwecie za „ich” akcję 
kolejową Niemcy pacyfikują wioskę 
Michniów. 

Gdy partyzanci do niej dotarli, żan-
darmi wymordowali już część miesz-
kańców i spalili kilka gospodarstw. 
„Ponury” podjął więc decyzję, że za 
tę zbrodnię Niemcy muszą odpowie-
dzieć. 

W nocy z 12 na 13 lipca za pomo-
cą sygnału z semafora partyzanci nie-
daleko Łącznej zatrzymali pociąg nie-

mowały cenne godziny, podczas któ-
rych linie kolejowe były nieprzejezd-
ne. Owe przerwy w ruchu były bodaj 
najdotkliwszymi ciosami w gospodar-
kę i siły zbrojne Rzeszy ze strony pol-
skiego podziemia. Przerwy te trwały 
na ogół do 10 godzin, ale były i dłuż-
sze. A trzeba pamiętać, że wiodące 
przez terytorium Generalnego Guber-
natorstwa linie kolejowe były kluczo-
wym ogniwem w organizacji trans-
portu pomiędzy Rzeszą a frontem 
wschodnim. 

„Wieniec” to kryptonim pierw-
szej akcji Armii Krajowej przeciwko 
transportom kolejowym wroga, prze-
prowadzonej w nocy z 7 na 8 paź-
dziernika 1942 roku na warszawskim 
węźle kolejowym: w pierwszej części 
nocy na dalekich peryferiach prawo-
brzeżnej Warszawy, a w drugiej części 
– w lewobrzeżnej. Akcja polegała na 
wysadzeniu w powietrze torów pro-
wadzących z Warszawy we wszystkich 
kierunkach. Pomysłodawcą tej akcji 
był szef Związku Odwetu Komendy 
Głównej AK podpułkownik saperów 
„Teodor” (Franciszek Niepokólczycki), 
a zaakceptował ją Naczelny Wódz, ge-
nerał Władysław Sikorski. Na dowód-
cę akcji wyznaczono kapitana sape-
rów inżyniera „Zbyszka” (Zbigniewa 
Lewandowskiego). 

20 października 1942 roku komen-
dant główny AK generał „Grot” (Ste-
fan Rowecki) wysłał do Naczelnego 
Wodza „specjalny meldunek dywer-
syjny numer 1”. Czytamy w nim: „Za-
rządziłem próbne jednoczesne prze-
rwanie 7 linii kolejowych wyprowa-
dzających z Warszawy. Zadanie wy-
konano 8 października na 6 liniach. 
Patrole dywersyjne (w tym dwa ko-
biece) wykonały zadanie bojowe po 
raz pierwszy w sposób zadowalający. 
Zniszczenie torów naprawiono w 6-
-10 godzin”. Z meldunku „Grota” wy-
nika jasno, że jeden patrol nie wyko-
nał zadania. 

Około 300 istnień ludzkich (za-

miecki, którego pasażerów – w odwe-
cie za pacyfikację wioski – postano-
wiono zlikwidować. 

„Część Niemców zdołała wysko-
czyć na zewnątrz i ostrzeliwała ataku-
jących. Kłęby buchającej pary stano-
wiły dla nich swoistą zasłonę dymną. 
Mimo to po przełamaniu obrony par-
tyzanci wtargnęli do wagonów i roz-
prawili się z niemieckimi pasażerami. 
Nie było miejsca na litość. Według źró-
deł akowskich w pociągu zginęło od 
60 do 180 Niemców, a około 70 było 
rannych. W meldunkach niemieckich 
straty określone zostały na 5 do 8 za-
bitych i na 10 do 14 rannych” – pisał 
Wojciech Königsberg w książce „AK 
75. Brawurowe akcje Armii Krajowej”. 

Po akcji partyzanci wrócili do 
Michniowa, aby ewakuować pozosta-
łą ludność do lasu. Mieszkańcy jed-
nak woleli zostać, chociaż niektórzy 
partyzanci radzili im, aby na kilkana-
ście najbliższych dni opuścili wioskę 
i udali się do znajomych lub rodziny, 
by tam mogli przeczekać najgorszy 
czas. Niewielu skorzystało z tej możli-
wości ratunku. Gdy bowiem oddziały 
„Ponurego” wycofały się na Wykus, do 
wioski wrócili Niemcy i dokończyli jej 
pacyfikacji, mordując lub paląc żyw-
cem mężczyzn, kobiety i dzieci. Póź-
niej zidentyfikowano 204 ofiary wśród 
polskich cywilów, ale ofiar śmiertel-
nych wśród mieszkańców mogło być 
więcej. Wśród zamordowanych by-
ło w sumie 102 mężczyzn, 54 kobie-
ty i 48 dzieci w wieku od 9 dni do 15 
lat. Najmłodszą ofiarą był mający 9 dni 
Stefan Dąbrowa. Dziesięciu mieszkań-
ców trafiło do obozów koncentracyj-
nych, a część wywieziono na roboty 
przymusowe. Niemcy zakazali odbu-
dowy wioski i uprawy pól. 

Taką cenę płacili Polacy z General-
nego Gubernatorstwa za akcje kolejo-
we podziemia. Ale pociągi – zarówno 
pasażerskie, jak i coraz częściej trans-
porty wojskowe – nadal wylatywały 
w powietrze. 

FOT. �2X�  ARCHIWUM AUTORA 
Wagon sypialny pociągu relacji Kraków-Warszawa, wykolejonym koło Łącznej przez Zgru-
powanie Partyzanckie AK „Ponury” w nocy z 2 na 3 lipca 1943 roku. 

W odwecie za akcje kolejowe Zgrupowania Partyzanckiego AK „Ponury” Niemcy wymordowali mieszkańców i spalili wioskę Michniów.
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Co r a z 
częściej 

mam wra-
żen ie ,  że 
polscy po-
litycy – i to 
n i e z a l e ż -
nie z której 

W haniebnym chaosie

opcji i jakiego koloru – są po-
zbawieni rozumu, wyobraź-
ni i inteligencji. Nie wiem, co 
to za mechanizm sprawia, że 
takie miernoty pchają się na 
te nieszczęsne listy wyborcze, 
ale fakt pozostaje faktem – 
inteligencja na polskich poli-
tycznych salonach nie jest mi-
le widziana.

Do takich smutnych wnio-
sków można dojść ogląda-
jąc telewizyjne programy in-
formacyjne, ale to zaledwie 
wierzchołek góry lodowej, bo 
bzdury można gadać właści-
wie bezkarnie. Gorzej, gdy 
bierze się publiczne pieniądze 
za nicnierobienie, albo po-
dejmowanie świadomie lub 
nieświadomie z gruntu złych 
decyzji.

Wyczytałem dzisiaj, że 
w naszym biednym kraju po 
raz kolejny ceny energii elek-
trycznej zostaną podniesio-
ne, a także, że z prognoz wy-
nika, iż już niebawem – bo po 

2020 roku – ceny za prąd bę-
dą u nas najwyższe w Euro-
pie. Wolałbym przeczytać, że 
pensje, ale nie – właśnie ceny 
za prąd. Już w przyszłym roku 
rachunki za prąd mogą być 
wyższe aż o 15 procent.

No i mamy pasztet, wresz-
cie widać jak na dłoni do cze-
go może doprowadzić zła po-
lityka (w tym przypadku ener-
getyczna) polityków wszelkiej 

FELIETON 

maści, zainteresowanych tyl-
ko limuzynami, nagrodami, 
odprawami, delegacjami za-
granicznymi itp. 

Za miłość (czytaj: strach) 
polityków do deficytowego 
górnictwa właśnie zaczyna-
my słono płacić i dotyczy to 
wszystkich. Za nienawiść poli-
tyków do Odnawialnych Źró-
deł Energii także już płacimy. 

To co się dziwić, że rachunki 
są coraz wyższe?

W krajach zachodniej Eu-
ropy przy autostradach wi-
dać las turbin wiatrowych, na 
wielohektarowych polach nie 
uprawia się rzodkiewki i ce-
buli, tylko ustawia ekrany fo-
towoltaiczne. I energia elek-
tryczna robi się jakby z ni-
czego – z wiatru, który wie-
je i wiać będzie, z promieni 
słonecznych, które są i będą 
w perspektywie do ogarnię-
cia. No to jak to jest – tam 
można, a u nas nie można? 
Dokładnie tak, bo po co po-
litycy mają sobie życie kom-
plikować. Nasi mężowie sta-
nu myślą (no może trochę 
przesadziłem w tym momen-
cie) od wyborów do wybo-
rów i tylko miesięczne prze-
lewy na konto ich interesują. 
A potem, po przegranych wy-
borach, niech się dzieje wo-
la nieba, zresztą – im gorzej 
jest tym lepiej, bo przeciwni-
cy po wygranych wyborach 
niech się z tym bajzlem bok-
sują. A jak nie dadzą rady, to 
jeszcze lepiej, przyjdą ci po-
przedni, bo powiedzą w kam-
panii, że mają wizję i plan, 
że wiedzą jak naprawić to co 
zepsute.

Tak podchodząc po po-
lityki, do sprawowania wła-
dzy można szybko kraj ta-
ki jak nasz pogrążyć w nie-
byt. W chaosie, w haniebnym 
chaosie już – niestety – jest.

TOMASZ MAŃKOWSKI   

ZAMIAST KOMENTARZA

Twój TYDZIEŃ 
WIELKOPOLSKI 
jest pod opieką 

prawną Kancelarii 
Radcy Prawnego 

Aleksandra Orywał
www.kancelariaorywal.pl
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Parlament budzi zaufanie
Parlament Europejski nadal budzi największe 
zaufanie ze wszystkich europejskich instytucji, 
wynika z najnowszego badania opinii publicznej 
Eurobarometr.

Według opublikowanych przez Komisję Europejską wyników 
badania nastawienia do instytucji europejskich, Parlamentowi Eu-
ropejskiemu ufa 50% respondentów. Oznacza to wzrost o 5 punk-
tów procentowych w porównaniu z badaniem z jesieni 2017. Po-
ziom nieufności do PE spadł w tym samym okresie o 3 punkty 
procentowe.

W czasie kadencji zaufanie do Parlamentu Europejskiego 
wzrosło z 34% w maju 2014 do dzisiejszego rekordowego pozio-
mu 50%.

Badanie wykazało również, że 93% respondentów wie o Par-
lamencie Europejskim znacznie więcej niż o innych instytucjach 
- jest to niewielki wzrost od czasu poprzedniej edycji Eurobaro-
metru.

Unia Europejska jako całość nadal budzi większe zaufanie 
(42%) niż organy krajowe (34%).

- Ten Parlament pracuje nad zmniejszeniem przepaści między 
europejskimi instytucjami a obywatelami i dobrze wykonuje swo-
ją pracę. Sami obywatele mówią nam o tym poprzez najnowsze 
wyniki Eurobarometru. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zaufa-
nie do Parlamentu Europejskiego wzrosło z 45% do 50%. Parla-
ment jest zdecydowanie najbardziej docenianą instytucją UE - sko-
mentował przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Ta-
jani. - Chciałbym podziękować 751 posłom do Parlamentu, którzy 
tworzą Zgromadzenie. Pokazaliśmy, że możemy odegrać wiodącą 
rolę umieszczając Parlament w centrum debaty, aby zmienić Euro-
pę i uczynić ją bardziej skuteczną - dodał Tajani. (rob)

O prawie autorskim
Parlament Europejski odrzucił projekt mandatu 
do rozpoczęcia negocjacji w sprawie aktualizacji 
przepisów dotyczących „praw autorskich w erze 
cyfrowej”. Posłowie zajmą się ponownie noweliza-
cją przepisów o prawach autorskich prawdopodob-
nie we wrześniu.

Na posiedzeniu plenarnym 278 posłów głosowało za przy-
jęciem poprawek przedłożonych 20 czerwca przez parlamentar-
ną komisję prawną, 318 opowiedziało się za ich odrzuceniem, 31 
osób wstrzymało się od głosu. W rezultacie stanowisko Parlamen-
tu będzie ponownie przedmiotem debaty, poprawek i głosowania 
na następnej sesji plenarnej we wrześniu.

Po głosowaniu sprawozdawca, Axel Voss (EPL, Niemcy), po-
wiedział:

- Żałuję, że większość posłów do PE nie poparła stanowiska, 
które ja i komisja prawna popieramy. Jest to jednak część procesu 
demokratycznego. We wrześniu wrócimy do tej kwestii, aby do-
kładniej się zastanowić i spróbować rozwiać obawy ludzi, a jed-
nocześnie zaktualizować zasady dotyczące praw autorskich we 
współczesnym środowisku cyfrowym.

Regulamin Parlamentu Europejskiego przewiduje, że jeżeli co 
najmniej 10% posłów do PE (76 osób) sprzeciwi się rozpoczęciu ne-
gocjacji z Radą na podstawie tekstu przegłosowanego w komisji, 
odbędzie się głosowanie plenarne. Wymagana liczba posłów do 
Parlamentu Europejskiego zgłosiła swój sprzeciw przed upływem 
regulaminowego terminu.

Debata z Tuskiem i Junckerem
Posłowie ocenili działania europejskich liderów w zakresie 

unijnej polityki migracyjnej. Wyniki szczytu UE (28-29 czerwca) by-
ły najistotniejszym tematem wtorkowej debaty z udziałem prze-
wodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera. 

Parlament od listopada 2017 roku oczekuje na wspólne sta-
nowisko państw członkowskich dotyczące reformy Rozporządze-
nia Dublińskiego. Posłowie ocenili również postępy poczynione 
podczas dwudniowego szczytu w kwestiach pogłębienia unii go-
spodarczej i walutowej, kolejnego budżetu UE, negocjacji związa-
nych z Brexitem oraz współpracy w Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony.
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Z DUSZNIK

Ja słowa dotrzymam…
Rozmowa z ADAMEM WOROPAJEM, wieloletnim wójtem Gminy Duszniki, 
kandydatem na wójta Gminy Duszniki w najbliższych wyborach samorządowych

- Jeszcze nie tak dawno 
obecnie partia rządząca sporo 
mówiła o ludziach starszych. 
Że trzeba im pomóc, że nale-
żą im się darmowe lekarstwa, 
obiecywała rozwinąć opiekę 
paliatywną itp., ale… na sło-
wach się skończyło. Oznacza 
to, że albo ci ludzie zostaną sa-
mi, albo wyciągnie do nich rę-
kę samorząd. Pan jest zwolen-
nikiem którego rozwiązania?

- Oczywiście tego drugie-
go. Ludzie starsi, seniorzy, za-
sługują na nasz szacunek i na-
sze wsparcie. Nie mamy pra-
wa o nich zapominać, naszym 
obowiązkiem jest pomagać 
im i traktować ich jak partne-
rów. Nie jest tajemnicą, że jest 
wśród nas coraz więcej ludzi 
starszych. Ja sam nie mam już 
dwudziestu lat i gdy zostanę 
wybrany na wójta Gminy Dusz-
niki zrobię wszystko, by ich sy-
tuacja uległa poprawie.

- Tak mówi wielu, wie-
lu obiecuje. Porozmawiajmy 
o konkretach. Po pierwsze…

- …chciałbym stworzyć 
w Dusznikach Dzienny Dom  
Pobytu Seniora. Chodzi o to, 
by osoby starsze miały w Dusz-
nikach miejsce, gdzie mogą 
spotkać się, porozmawiać, ra-
zem w miłej atmosferze spę-

dzać wolny czas, spotkać się 
z interesującymi gośćmi, wy-
słuchać jakiejś prelekcji. Była-
by to placówka funkcjonująca 
codziennie, byłby zatrudnio-
ny w niej instruktor. Dzisiaj se-
niorzy spotykają się w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej, ale nig-
dy nie są u siebie. Rozmawiam 
często z ludźmi starszymi w na-
szej Gminie i od nich właśnie 
słyszę, że chcieliby mieć wła-
sny dach nad głową. Dlaczego 
ich nie posłuchać?

- Może z powodu braku 
pieniędzy?

- Proszę nie żartować. 
W Gminie Duszniki społecz-
ne pieniądze są trwonione 
przez obecnego wójta nieomal 
każdego dnia na prawo i le-
wo. Wójt swoim najbliższym 
współpracownikom przyznaje 
wielotysięczne nagrody, to po-
winien znaleźć także trochę dla 
seniorów. Ale… nie znajduje.

- Dajmy spokój obecnemu 
wójtowi, który seniorom nie 
chce pomóc. A skąd Pan weź-
mie pieniądze na zrealizowa-
nie tego pomysłu?

- Pozyskam bez większego 
problemu, bo wiem jak to zro-
bić, fundusze z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, po-
nieważ jest Program „Senior+”, 

w ramach którego gminy mo-
gą pozyskać środki na takie pla-
cówki i na zatrudnienie w nich 
instruktora. Działa u nas Klub 
Seniora, w tych spotkaniach 
uczestniczy coraz więcej osób 
z całej Gminy, ale odbywają 
się one okazjonalnie. Chodzi 
o to, by był Dom, w którym 
seniorzy każdego dnia znajdą 
radę, pomoc i wsparcie oraz 
spędzą mile czas w swoim wła-
snym gronie. Taki Dom działa 
w Pniewach, może więc dzia-
łać i w Dusznikach. Trzeba tyl-
ko chcieć, trzeba tylko się do 
tego zabrać, a nie siedzieć co-
dziennie przez osiem godzin 
w gabinecie za zamkniętymi 
drzwiami.

- Ilu seniorów mogłoby 
spędzać czas w takim Domu?

- Dzisiaj trudno powie-
dzieć, ale myślę że od 50 do 
80 osób. A jak się okaże, że 
to dobrze działa zapewne du-
żo więcej.

- Dom ten będzie w Dusz-
nikach?

- Tak.
- A jak seniorzy z Gminy 

do niego dojadą? Pomyślał 
pan o tym?

- Oczywiście, myślę o takiej 
mini komunikacji busami. Ta-
kie busy mogłyby również kur-

sować do Buku, gdzie można 
się przesiąść na kolej podmiej-
ską i w kilka minut dojechać do 
Poznania. Można połączyć jed-
no z drugim. Naprawdę, sporo 
można zrobić, by ludziom żyło 
się lepiej.  

- Obecny wójt nie jest za-
interesowany poprawieniem 
sytuacji seniorów?

- Tak mówią fakty. Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej w bieżącym roku już 
dwa razy ogłaszało nabór na 
wnioski dotyczące pozyskania 
funduszy choćby na taki Dzien-
ny Dom Pobytu Seniora. I co? 
I nic – z Gminy Duszniki nikt 
się tym nie zainteresował. Dru-
gi nabór oznacza, że te gminy, 
które przygotowały odpowied-
nią dokumentację i w pierw-
szym rozdaniu pieniędzy nie 
dostały – dostały w drugim. 
Ale obecnego wójta zdobywa-
nie dla Gminy i jej mieszkań-
ców funduszy zewnętrznych 
w ogóle nie interesuje. No 
bo trzeba przygotować dobry 
wniosek, trochę przy tym po-
chodzić, może nawet pojechać 
do ministerstwa do Warszawy. 
Wójt Boguś unika jak może – 
trudno powiedzieć dlaczego – 
funduszy zewnętrznych, także 
unijnych, i jeśli już cokolwiek 
robi to z pieniędzy własnych, 
kredytów…

- No ale kredyty trzeba 
spłacać.

- To po pierwsze, a po dru-
gie – w ten sposób zadłuża 
się budżet gminy. W 2014 ro-
ku zadłużenie Gminy Duszniki 
wynosiło 9 milionów złotych, 
a dzisiaj prawie 16 milionów. 
To jest efekt działania – albo 
raczej braku działania – wój-
ta Bogusia. I tak jest z wielo-
ma sprawami. Kawałek dro-
gi w Wilczynie kosztował bu-
dżet Gminy 1.800.000 złotych, 
ale… na ten cel można było 
pozyskać 900.000 złotych, lecz 
wójt się tym nawet nie zainte-
resował. To dziwne, bo jak da-
ją, to się bierze. To jest skan-
dal. W Wilczynie kilkaset me-
trów drogi zrobiono prawie za 
2 miliony!

- Wróćmy do sprawy se-
niorów. Gdy wygra pan je-
sienne wybory samorządowe 
będzie jeszcze można wystą-
pić do ministerstwa o fundu-

sze na Dzienny Dom Poby-
tu Seniora, czy będzie już za 
późno?

- Jak zostanę wójtem, to te 
pieniądze zdobędę dla Gminy 
i naszych seniorów. Czytałem 
na ten temat wiele na stro-
nach ministerialnych i wiem, 
że mi się uda.

- Hm, trudno panu nie 
uwierzyć. Przecież w latach 
minionych, gdy był pan wój-
tem Gminy Duszniki, wielo-
krotnie udowodnił pan, że 
trzeba, warto i należy wspie-
rać oraz pomagać seniorom, 
niepełnosprawnym, oso-
bom wykluczonym społecz-
nie. Przecież to z pana inicja-
tywy powstały pięć lat temu 
w Dusznikach Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej dla osób niepeł-
nosprawnych, które do dzisiaj 
mają się dobrze…

- Zostawmy to, teraz czas 
by zrobić kolejny krok – obec-
ny wójt jakoś nie ma na to 
ochoty - i stworzyć dla niepeł-
nosprawnych tak zwaną spół-
dzielnię socjalną. Chodzi o to, 
by umożliwić niepełnospraw-
nym, tym którzy mogą, podję-
cie pracy i zarabianie. To czę-
sto najlepsza rehabilitacja. Ta-
ka spółdzielnia mogłaby po-
móc niepełnosprawnym ale 
także osobom, które od wielu 
lat są bezrobotne, znaleźć za-
trudnienie. 

- A za co zorganizować ta-
ką spółdzielnię?

- Za dotację z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, za 
dotacje z Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu. Ja wiem 
jak się do tego zabrać i jak to 
zrobić. Członkowie takiej spół-
dzielni mogliby, na przykład, 

kosić trawę na terenach gmin-
nych, a sporo tego jest. Po co 
zatrudniać innych, obcych? 
Dajmy zarobić swoim.

- Jesteśmy przed jesien-
nymi wyborami samorządo-
wymi, więc ktoś może powie-
dzieć, że to o czym mówimy, 
to tylko takie wyborcze obie-
canki…

- Nigdy nie składałem 
obietnic bez pokrycia i zawsze 
dotrzymywałem słowa. Wie-
dzą o tym doskonale miesz-
kańcy Gminy Duszniki, którzy 
mnie przecież dobrze znają. 
Nie przychodzę znikąd, nie je-
stem człowiekiem, o którym 
nic nie wiadomo. Przemawia-
ją za mną lata pracy w samo-
rządzie i na stanowisku wójta. 
Gdy w 2014 roku nasze Warsz-
taty Terapii Zajęciowej zdoby-
ły nagrodę marszałka wielko-
polskiego uczestniczyłem z tej 
okazji w programie telewizyj-
nym i powiedziałem wówczas, 
że kolejnym krokiem jest spół-
dzielnia socjalna. W 2014 ro-
ku w wyborach nie startowa-
łem, a wójt Boguś w ogóle się 
tym nie zainteresował i zmar-
nował cztery lata. Ja słowa do-
trzymam. Ci którzy mnie znają, 
wiedzą że tak jest.

- Gdy zostanie pan wój-
tem Gminy Duszniki powsta-
nie Dzienny Dom Pobytu Se-
niora i spółdzielnia socjalna 
dla niepełnosprawnych oraz 
trwale bezrobotnych? Proszę 
o odpowiedź „TAK” lub „NIE”.

- TAK. To będą moje pierw-
sze decyzje po wygranych te-
gorocznych wyborach samo-
rządowych.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI 

Wójt Boguś lekką ręką rozdaje 
swoim publiczne pieniądze. 
W roku 2016 zastępca 
wójta dostał dodatkowo 
(premie i nagrody) 12.187 
złotych, a w roku 2017 
– 9000 złotych.

Wójt Boguś lekką ręką rozdaje 
swoim publiczne pieniądze. 
W roku 2015 skarbnik gminy 
dostała dodatkowo (premie 
i nagrody) 9885 złotych, 
a w roku 2016 – 16.103 
złote, a w roku 2017 – 
10.900 złotych.

FOT.  ARCHIWUM
Po odebraniu 19 maja 2014 roku z rąk marszałka Marka Woźniaka „Nagrody Głównej dla Gminy Duszniki w IV 
edycji konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych za działania z zakresu ekonomii społecznej wspie-
rające osoby z niepełnosprawnościami” o wartości 10.000 zł. Na zdjęciu wśród uczestników nagrodzonych Warsz-
tatów Terapii Zajęciowych Panie Magdalena Jujeczka i Elżbieta Kamieniczna oraz ówczesny wójt Gminy Duszni-
ki Adam Woropaj.
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DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 

Specjalista pediatra, pulmunolog 
i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
Przyjęcia po rejestracji telefonicznej 

tel. 61 818-60-57  
tel. kom. 602-693-199

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26
tel. 61 817-41-10

Godziny przyjęć: 
Pn-Pt 8.00-21.00         So 9.00-14.00

Wady zgryzu i krzywe zęby 
Brak prostych zębów często postrzegany jest jako coś nieestetycznego. 
Obniża samoocenę czy wprawia w zakłopotanie podczas uśmiechania się. 
Krzywe zęby to jednak nie tylko problem natury estetycznej. Nierówne 
zęby mogą również prowadzić do problemów ze zdrowiem. W jaki sposób 
poradzić sobie z problemem?

JANUSZ NOWICKI

Codziennie 2000 razy prze-
łykamy ślinę. W tym mo-

mencie zęby kontaktują się ze 
sobą. Jeżeli zgryz jest niepra-
widłowy wydzielane są hor-
mony stresu. Wpływają one 
na hipokamp, strukturę w mó-
zgu odpowiedzialną za pa-
mięć długotrwałą i orientację 
przestrzenną. Badania nauko-
we pokazują, że starsze oso-
by z brakami uzębienia mają 
większe problemy z orienta-
cją przestrzenną niż w przy-
padku uzupełnienia braków. 
U młodszych osób stres może 
powodować problemy z zapa-
miętywaniem, uczeniem się. 
Dlaczego tak się dzieje? Spo-
żywanie pokarmów jest pod-
stawową funkcją zapewniają-
cą przeżycie. Dlatego zaburze-
nia zgryzu odbierane są przez 
mózg jako zagrożenie bytu.

Krzywe zęby pojawiają się 
już we wczesnym etapie roz-
woju. U dzieci w małym pro-
cencie są efektem dziedzicze-
nia po rodzicach, najczęściej 
jednak wynikają z nieprawi-
dłowych nawyków takich jak 
ssanie kciuka lub zbyt długie 
ssanie smoczka. Jedną z częst-
szych przyczyn rozwoju wa-
dy zgryzu jest również próch-
nica wieku dziecięcego pro-
wadząca nawet do utraty zę-
bów mlecznych. Aby zapobiec 
krzywym zębom często wy-
starczy profilaktyka.

Bardzo często wady zgry-
zu są rozpoznawane i leczone 
dopiero w okresie, gdy ma-
luch gubi ząbki mleczne, a za-
miast nich zaczynają wyrastać 
zęby stałe. Zęby mleczne trak-
towane są jako etap przej-
ściowy w uzębieniu. Nic jed-
nak bardziej mylnego. Zanie-
dbywane leczenie mleczaków 
może mieć poważne konse-
kwencje.

Zęby mleczne pełnią 
ogromną rolę w utrzymaniu 
przestrzeni dla zębów sta-
łych. Gdy zostanie usunięty 
ząb mleczny, sąsiadujące zę-
by ulegają migracji ze względu 
na lukę. Jest to bardzo nieko-
rzystne dla rozwoju całego łu-

ku zębowego ponieważ może 
prowadzić do wyżynania się 
nierównych zębów. 

Problem krzywienia zę-
bów nie występuję jednak tyl-
ko u dzieci, dotyczy również 
dorosłych. Główną przyczy-
ną są wyżynające się ósemki, 
które przesuwają stałe zęby. 
Ponieważ rosną one ostatnie 
w kolejności zazwyczaj nie ma 
już dla nich miejsca i sam pro-
ces wyrastania również prze-
biega nieprawidłowo. Mogą 
one powodować wady zgry-
zu, a nawet uszkodzenia ko-
rzeni innych zębów. Sąsiadu-
jące zęby są narażone rów-
nież na próchnicę, a nawet 
paradontozę. Dodatkowo je-
śli zęby mądrości rosną krzy-
wo mogą kaleczyć policzek 
i powodować stany zapalne. 
W przypadku gdy nie wyrosną 
całe zęby może dochodzić do 
podrażnienia pod wpływem 
ciągłego nagryzania dziąsła. 
Pod takim kapturem dziąsło-
wym gromadzone są reszt-
ki pokarmów, których nie je-
steśmy w stanie dobrze oczy-
ścić podczas codziennej higie-
ny i tym samym powstaje stan 
zapalny, który może objawiać 
się bólem i obrzękiem dzią-
sła, gorączką, a nawet szczę-
kościskiem.

Obecnie ze względu na 
szerokie możliwości stomato-
logiczne można bez problemu 
poradzić sobie z wadami zgry-
zu i krzywymi zębami. Chociaż 
leczenie ortodontyczne naj-
częściej kojarzy  się z młodszy-
mi pacjentami, odpowiednio 
prowadzone może być także 
skuteczne u dorosłych. Lecze-
nie za pomocą odpowiednich 
aparatów ortodontycznych 
pozwala uzyskać prawidłowe 
ustawienie zębów, a także zli-
kwidować przeciążenia pro-
wadzące do uszkodzeń dzią-
seł. Terapia ortodontyczna 
wpływa na ogólny stan zdro-
wia jamy ustnej oraz kondy-
cję całego organizmu.

Leczenie ortodontyczne 
osób dorosłych jest zwykle 
ściśle związane z działaniami 

w zakresie profilaktyki i lecze-
nia chorób przyzębia. Podczas 
leczenia ortodontycznego wy-
korzystywane są różnego ro-
dzaju aparaty ortodontyczne, 
zdejmowane lub stałe. Orto-
donta zakłada je od strony 
wargowej bądź językowej zę-
bów. 

Podczas pierwszej wizy-
ty przeprowadzana jest za-
zwyczaj konsultacja ze spe-
cjalistą, który dokładnie ba-
da stan uzębienia pacjenta. 
Precyzyjna diagnostyka wią-
że się z wykonaniem zdjęć 
cyfrowych i rentgenowskich, 
wykonaniem skanu 3D oraz 
pobraniem wycisków zę-
bów w celu wykonania mo-
deli diagnostycznych, które 
pozwalają uzyskać informa-
cje jaka wada występuje i ja-
ką metodę leczenia zastoso-
wać. Dodatkowo, wykonanie 
skanu 3D pozwala na wpro-
wadzenie trójwymiarowego 
modelu zębów do specjalne-
go programu analizującego 
zgryz. To pozwala na obiek-
tywną analizę, uniezależnia-
jącą nas od ludzkiej niedo-
skonałości. 

Stomatologia oferuje róż-
norodne aparaty ortodon-
tyczne. Lekarz dobiera odpo-
wiedni w zależności od grup 
wiekowych oraz wad zgryzu 
o różnym poziome zaawan-
sowania.

Aparaty ortodontyczne 
dzielimy na stałe i ruchome, 
ten pierwszy nie jest przy-
twierdzany do zębów na stałe. 
Może być ściągany i zakładany 
wielokrotnie, a ile czasu powi-
nien być noszony w ciągu dnia 
rekomenduje lekarz.

Podczas leczenia ortodon-
tycznego należy pamiętać, że 
samo założenie aparatu nie 
wystarczy. Przez cały czas no-
szenia go na zębach musi-
my regularnie odwiedzać or-
todontę, aby na bieżąco wery-
fikował postępy i kontrolował 
stan uzębienia. W zależności 
od stopnia zaawansowania 
leczenie wady zgryzu może 
trwać od roku do kilku lat.

Zgodnie z ustaleniami z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, wjazd na teren 
poligonu na uroczystość autami prywatnymi BĘDZIE MOŻLIWY.
Zachęcamy do skorzystania ze specjalnie uruchomionych w dniu 1 września 
linii autobusów ZKP.

ODJAZDY AUTOBUSÓW:
• Urząd Gminy Suchy Las – godz. 8.20
• Zespół Szkół im. O. M. Żelazka w Chludowie – godz. 8.15
• Zespół Szkół im. 7. Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku – godz. 8.30

W PROGRAMIE M.IN.
występ Orkiestry Dętej w Chludowie
Msza św.
udział wojska z pojazdami pancernymi
grochówka
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WWóójt ojt o… … absolutoriumabsolutorium
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, wójtem Gminy Suchy Las

- W czerwcu odbyła się 
sesja Rady Gminy Suchy Las, 
w trakcie której dyskutowa-
no o udzieleniu panu abso-
lutorium za wykonanie bu-
dżetu w 2017 roku. W głoso-
waniu uczestniczyło trzyna-
stu radnych, ponieważ rad-
ny Dariusz Matysiak musiał 
akurat na chwilę wyjść i nie 
wziął udziału w tym najważ-
niejszym każdego roku gło-
sowaniu. Ostatecznie sześciu 
radnych z Klubu Nowoczesna 
Gmina było za udzieleniem 
panu absolutorium, sześciu 
z koalicji Gmina Razem – Ini-
cjatywa Mieszkańców gło-
sowało przeciw, jeden rad-
ny koalicyjny wstrzymał się 
od głosu, a kolejny radny ko-
alicyjny – jak już mówiłem 
– wyszedł z sali. Oznacza to, 
że Rada nie przyjęła uchwa-
ły o udzieleniu panu absolu-
torium. To pana zdaniem de-
cyzja merytoryczna, czy w stu 
procentach polityczna, będą-
ca kontynuacją gierek prowa-
dzonych przez koalicję przed 
zbliżającymi się wyborami sa-
morządowymi?

- To ewidentnie rezultat 

politycznej gry na niskim po-
ziomie. Rada znowu uchy-
liła się od podjęcia decyzji. 
Ktoś wychodzi w trakcie tego 
najważniejszego głosowania, 
ktoś inny wstrzymuje się od 
głosu, bo może tak uczynić, 
jest przecież 6 do 6, czyli ab-
solutorium nie będzie prze-
głosowane…

- Co to jest absoluto-
rium? Za co się je udziela?

- Absolutorium jest za-
kończeniem ściśle określonej 
procedury oceny tylko i wy-
łącznie wykonania przez wój-
ta budżetu w roku poprzed-
nim.

- Co to znaczy „wykona-
nia budżetu”?

- Mówiąc wprost chodzi 
o zrealizowanie w danym ro-
ku, w tym przypadku w ro-
ku 2017, wpływów i wydat-
ków budżetowych. Wydatki 
bieżące w 2017 roku zreali-
zowaliśmy w 94,54 procen-
tach planu, a dochody bieżą-
ce w 100,52 procentach pla-
nu. Głosowanie w tej sprawie 
odbywa się w czerwcu kolej-
nego roku, by był czas na do-
konanie rzetelnej i meryto-

rycznej oceny. Dokumentem 
wyjściowym do dyskusji na 
ten temat jest sprawozdanie 
wójta z wykonania budżetu. 
Taki dokument przygotowa-
łem i był on wnikliwie bada-
ny przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową, która kontro-
luje samorządy. Opinia Izby 
o przedstawionym sprawoz-
daniu była pozytywna. Do-
kładnie tak samo jak opinia 
Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Suchy Las, która w gło-
sowaniu rekomendowała Ra-
dzie uchwalenie  absoluto-
rium. Te dwie opinie powinny 
być punktem wyjścia do dys-
kusji na sesji absolutoryjnej. 

- Czyli, co? Wszyscy byli 
za, a jednak…

- W składzie 5-osobowej 
Komisji Rewizyjnej jest trzech 
przedstawicieli koalicji, któ-
rzy w trakcie sesji absoluto-
ryjnej , wbrew opinii swo-
jej komisji, zagłosowali „prze-
ciw”.  

- Co się naprawdę wy-
darzyło na tej sesji czerw-
cowej? Mamy sprawozdanie 
wójta z wykonania budżetu 
w roku 2017, z którego jed-

noznacznie wynika, że bu-
dżet ten został wykonany. 
Regionalna Izba Obrachun-
kowa jest za udzieleniem pa-
nu absolutorium. Tak samo 
Komisja Rewizyjna, w któ-
rej przewagę mają radni 
panu nieprzychylni z koali-
cji Gmina Razem – Inicja-
tywa Mieszkańców… Co się 
więc nagle stało na tej sesji? 
Radni koalicyjni zmienili zda-
nie? Przecież absolutorium 
udziela się tylko i wyłącznie 
za wykonanie budżetu, nie 
jest to w żadnym przypad-
ku całoroczna ocena działal-
ności wójta. Radni koalicyjni 
o tym nie wiedzą? 

- Stało się to, co… miało 
się stać. Po ostatnich wybo-
rach samorządowych w 2014 
roku wiedziałem, że – nieza-
leżnie od wykonania budżetu 
- nie otrzymam absolutorium 
od Rady w roku 2018, na kil-
ka miesięcy przed kolejnymi 
wyborami samorządowymi. 
Chodzi tak naprawdę o to, by 
było o czym mówić w trakcie 
zbliżającej się kampanii wy-
borczej. Przypomnijmy, dzi-
siaj w 15-osobowej Radzie 
jest 8-osobowa koalicja, któ-
ra ma swojego kandydata na 
wójta. Radni koalicyjni po-
stąpili tak a nie inaczej tyl-
ko i wyłącznie po to, by osła-
bić moją pozycję w oczach 
wyborców przed jesiennymi 
wyborami samorządowymi. 
Okazało się jednak, że mo-
ich przeciwników ta kalkula-
cja polityczna zawiodła, bo 
mieszkańcy są zbyt mądrzy 
by nabierać się na takie gier-
ki. Takie sygnały docierają do 
mnie z całej Gminy po sesji 
czerwcowej. Mówi się także, 
że radni koalicyjni narazili się 
na śmieszność, bo głosowali 
na sesji odwrotnie niż na Ko-
misji Rewizyjnej, bo – można 
odnieść takie wrażenie – nie 
wiedzą co to jest absoluto-
rium i za co jest udzielane, a… 
wiedzieć przecież powinni.

- Czyli ta decyzja radnych 
to czysta manipulacja wy-
borcami, a nie merytoryczna 
ocena wykonania budżetu?

- W przypadku radnego 
Wojciecha Korytowskiego 
mówiono o zarzutach korup-
cyjnych, choć jego przypadek 
z korupcją nie miał nic wspól-

nego. Ale słowo „korupcja” 
lepiej brzmi niż „pomyłka”. 
Teraz też będzie mówione 
przy każdej okazji „wójt nie 
dostał absolutorium”, bo to 
mocno brzmi. Dlatego dzię-
kuję za możliwość wytłuma-
czenia wyborcom o co w tej 
sprawie tak naprawę chodzi. 
Zresztą, to nie jest tak, że ja 
nie dostałem na sesji czerw-
cowej absolutorium. Rada na 
tej sesji nie rozstrzygnęła tej 
kwestii.

- Co to oznacza?
- Nie podjęcie przez Ra-

dę uchwały absolutoryjnej nie 
pociąga za sobą żadnych skut-
ków. Po tej sesji wróciłem nor-
malnie do pracy i zostałem 
z pozytywną opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej o mo-
jej pracy, a w Izbie – proszę mi 
wierzyć – pracują fachowcy, 
którzy znają się na samorzą-
dach. Zamiast uchwały abso-
lutoryjnej Rady mam w biur-
ku opinię RIO. Pani przewod-
nicząca użyła w jednej z pu-
blikacji po sesji absolutoryjnej 
sformułowania, że Rada i tak 
obeszła się z wójtem łagod-
nie. A więc czarna propagan-
da się zaczyna. Zadziwia mnie 
dobre samopoczucie niektó-
rych osób…

- Fakt, mnie też. Czekając 
na nasze spotkanie przejrza-
łem 7 numer „Rokickich Wia-
domości”, gazety wydawa-
nej w sąsiedniej gminie. Jest 
tam interesujący fragment, 
którym zaczyna się sprawoz-
dania z rokietnickiej sesji ab-
solutoryjnej, w trakcie której 
tamtejszy wójt za wykonanie 
budżetu w 2017 roku abso-
lutorium oczywiście otrzy-
mał. Oto ten fragment: „Ab-
solutorium to jeden z naj-
istotniejszych ustawowych 
środków kontroli rady gmi-
ny nad działalnością wój-
ta. Po zakończeniu roku bu-
dżetowego, rada gminy oce-
nia pracę organu wykonaw-
czego – wójta – w zakresie 
działalności finansowej gmi-
ny. Ocena ta ma charakter 
merytoryczny (ściśle powin-
na się odnosić do wykona-
nia budżetu), co oznacza, że 
nie może być ona wyrazem 
niezadowolenia rady z ca-
łokształtu działalności wój-
ta”.  Oj, coś mam wraże-

nie, że przewodnicząca Rady 
wraz z koalicyjnymi radnymi 
z Suchego Lasu powinna po-
prosić radnych z Rokietnicy 
o korepetycje…

- Dzisiaj, niestety, w ra-
dach upolitycznionych, w tych 
w których dominuje konflikt 
a nie współpraca,  absoluto-
rium zmieniło swój charak-
ter i stało się formą szanta-
żu oraz nacisku politycznego. 
Ja się szantażować nie dam, 
moi współpracownicy też 
nie. Po sesji czerwcowej pra-
cuję normalnie, Urząd nor-
malnie funkcjonuje, a praw-
dziwą, rzetelną i uczciwą oce-
ną naszej pracy będą jesien-
ne wybory samorządowe. 
We wszystkich gminach, i na-
si radni o tym doskonale wie-
dzą, nie udzielenie absoluto-
rium przez Radę przy pozy-
tywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej nie utrzymało 
się przed sądem. Dlatego su-
cholescy „stratedzy politycz-
ni” wymyślili, że bezpieczniej 
dla nich będzie jak jeden ich 
radny wyjdzie w trakcie tego 
ważnego głosowania, a dru-
gi wstrzyma się od głosu, bo 
wtedy będzie 6 głosów „za” 
i 6 głosów „przeciw”, czyli nie 
zapadnie rozstrzygniecie i nie 
będę mógł zwrócić się o opi-
nię do niezależnego sądu. Są-
dy w takich przypadkach py-
tają o opinię RIO. „Opinia ta 
jest pozytywna?”  - pyta sąd. 
„W imieniu Rzeczypospolitej 
Polskej ogłaszam wyrok, że 
absolutorium się należało” – 
tak by było. Nasi radni chcie-
li uniknąć upokorzenia przed 
sądem, stąd ta cała intryga 
szyta grubymi nićmi.

-  Hm, jakby trochę 
wstyd… Trochę odwagi rad-
nym by się przydało.

- No trochę tak, ale ja 
zdziwiony i zaskoczony tą sy-
tuacją nie jestem, mówiłem   
że tak będzie już po wybo-
rach w 2014 roku. Dobrze, że 
jesienią tego roku wyborcy 
– taką mam nadzieję – swo-
imi mądrymi wyborami spo-
wodują, że w sucholeskiej 
Radzie Gminy ciągły konflikt 
zastąpi wola współpracy. To 
ważne, bo tak się lepiej pra-
cuje.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Nasza droga Rada Gminy
Po wyborach samorzą-

dowych w roku 2014 koali-
cja  Gmina Razem – Inicja-
tywa Mieszkańców (koalicja 
nieprzychylna wójtowi Grze-
gorzowi Wojterze – w koń-
cu jeden z jej członków czte-
ry lata temu przegrał z krete-
sem wybory na wójta gminy) 
w 15-osobowej radzie dyspo-
nowała 8 głosami. To ozna-
czało trudną kadencję.

I faktycznie, tak było – 
można się o tym przekonać 

oglądając zapis cyfrowy loso-
wo wybranej sesji (nadciśnie-
niowcom jednak zdecydowa-
nie odradzamy). Członkowie 
koalicji cały czas są również 
aktywni propagandowo i od 
dnia wyborów lansują opinie 
o wielu sprawach. Często po-
wtarzano na przykład zarzuty 
pod adresem rady z lat 2010-
-2014 (wówczas przewodni-
czącym był radny Jarosław 
Ankiewicz), że nie oszczędza-

Dokończenie na stronie 11
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Program półkolonii jest 
organizowany przez Centrum 
Kultury i Bibliotekę Publicz-
na, a realizowany przez Fun-
dację Dzieci Tańca we współ-
pracy ze Szkołą Ruchu i Tańca 
KONTRAST i jest skierowany 
do dzieci, które pragną roz-
wijać swoje zamiłowania ta-
neczne oraz do dzieci, którzy 
chcą odkryć siebie i poszuku-
ją nowych pasji.

Poprzez zabawę dajemy 
dzieciom możliwość spróbo-
wania swoich sił w różnych 
technikach tanecznych i róż-
nych dziedzinach artystycz-
nych. Program „ODKRYW-
CY I ZDOBYWCY” to również 
promocja zdrowego trybu ży-
cia, pobudzanie zaintereso-

wań, wspomaganie rozwoju 
ruchowego i kondycji dzieci.

Zapewniamy 8-godzin-
ną opiekę od 8.00 do 16.00, 
od poniedziałku do piąt-
ku pod okiem doświadczo-
nych wychowawców i profe-
sjonalnych instruktorów tań-
ca/akrobatyki oraz artystów-
-plastyków. Zapraszamy dzie-
ci w wieku od 7 do 15 lat. 
W zależności od ilości zgło-
szeń turnusy są podzielone 
na dwa przedziały wiekowe: 
7-11 lat oraz 12-15 lat.

ORGANIZUJEMY:

–  najbliższe turnusy: 06.08-
-10.08; 20.08-24.08; 27.08-
-31.08;

SUCHY LASSUCHY LAS

Nowy rok EDU-ARTSpotkajmy się nad brzegami 
Balatonu… w Chludowie!

Wywiady z mieszkańcami, warsztaty dla dzieci i młodzie-
ży, reprodukcja fotografii dawnego Chludowa, koncert 
muzyki węgierskiej, występ artystyczny Zespołu Pieśni 
i Tańca Chludowianie – to tylko niektóre atrakcje, jakie 
czekają na mieszkańców w ramach projektu „Nad brzega-
mi Balatonu – w Chludowie”. 

Projekt powstał z inicjatywy 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicz-
nej w Suchym Lesie, a miejscem re-
alizacji będą okolice stawu u zbiegu 
ulic Poznańskiej i Wodnej w Chlu-
dowie, zwanego potocznie Balato-
nem. Działania będą prowadzone 
w sierpniu i wrześniu 2018 roku. 

O tym, jaką rolę w przestrzeni 
Chludowa odgrywał niegdyś Bala-
ton, dowiemy się z przeprowadzo-
nych w ramach projektu wywiadów 
z mieszkańcami wsi. Wśród miesz-
kańców, na początku sierpnia tego 
roku, zostaną zebrane również fo-
tografie dawnego Chludowa, z któ-
rych część doczeka się wystawy. 

Dla dzieci i młodzieży w ra-

mach projektu przewidziano udział 
w warsztatach prowadzonych me-
todą storytellingu, czyli zaproszenie 
do niesamowitego świata mitów, le-
gend, tradycyjnych opowieści, gdzie 
motywem przewodnim będą zbior-
niki wodne i nawiązania do auten-
tycznych historii, które wydarzyły 
się nad chludowskim Balatonem. 

Jednocześnie dzieci i młodzież 
wezmą udział w warsztatach foto-
graficznych „Tajemnice i magia fo-
tografii”, podczas których będą mia-
ły okazję dowiedzieć się czym jest 
technika luksogramu, jak zbudo-
wać kamerę otworkową oraz wy-
konają i wywołają fotografie okolic 
Balatonu. 

Dla wszystkich mieszkańców 

Chludowa w niedzielę 9 września 
2018 roku odbędzie się festyn nad 
brzegami Balatonu. W programie 
m.in. występ Zespołu Pieśni i Tań-
ca Chludowianie, wystawa fotogra-
fii dawnego Chludowa, wystąpienia 
prelegentów, występ Zespołu Pieśni 
i Tańca Węgierskiego – Piroska z Po-
znania, koncert węgierskiej muzyki 
ludowej oraz poczęstunek w posta-
ci węgierskiego gulaszu.

Na warsztaty obowiązują zapisy, 
ilość miejsc ograniczona! Zaprasza-
my dzieci i młodzież od 8 lat. Zapi-
sy: CKiBP Gminy Suchy Las, ul. Szkol-
na 16, tel. 61 25 00 402 oraz Filia bi-
blioteczna w Chludowie, ul. Szkolna 
2, tel. 61 81 16 503.

Szczegóły wkrótce na stronach 
ops.suchylas.pl, osrodekkultury.pl 
oraz na Facebooku.

Projekt dofinansowano ze środ-
ków Urzędu Miasta Poznania oraz 
Samorządu Województwa Wielko-
polskiego.    

–  turnusy z podziałem na 
dwa przedziały wiekowe: 
7-11 lat oraz 12-15 lat;

–  w każdym turnusie dzień 
tematyczny (np., „W Zato-
ce Piratów”, „W Zwierzo-
grodzie”, „W Krainie Baśni 
i Legend”, „W Hollywood”, 
„W Laborato-rium Dexte-
ra”).

ZAPEWNIAMY:

–  autorski program zajęć ta-
neczno-artystycznych;

–  prowadzenie zajęć przez 
wykwalifikowanych in-
struktorów i pedagogów 
od 8.00 do 16.00;

–  trzy pełnowartościowe po-

siłki dziennie (śniadanie, 
dwudaniowy obiad, pod-
wieczorek);

–  atrakcyjną wycieczkę pod-
czas każdego turnusu;

–   piątkowe występy i poka-
zy dla rodziców.

PROPONUJEMY:

–  zajęcia taneczne (1,5 
godz.);

–  zajęcia akrobatyczno-gim-
nastyczne (1,5 godz.);

–  zajęcia artystyczne (1,5 
godz.), w tym: sztuka wy-
stąpień publicznych, ma-
lowanie na szkle/tkaninie, 
ceramika, handmade, wy-

rób biżuterii, ozdabianie 
świec, lalkarstwo, origami;

–  zajęcia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej i nauki ję-
zyka migowego.

Na zakończenie półkolonii 
zostaną wyłonieni zwycięzcy 
konkursów organizowanych 
w ciągu turnusu oraz rozda-
ne dyplomy.

W trakcie półkolonii 
oprócz zajęć taneczno-gim-
nastycznych, dzieciom zosta-
ną zaproponowane zajęcia 
artystyczne, m. in. z:
- sztuki wystąpień publicznych         
- lalkarstwa
- malowania na szkle/tkaninie
- ceramiki
- zdrowego odżywiania

- handmade
- pierwszej pomocy 
- rysunku
- produkcji mydełek
- wyrobu biżuterii
- języka migowego
- ozdabiania świec

Wybór zajęć artystycz-
nych będzie uzależniony od 
grupy wiekowej oraz zainte-
resowań i preferencji uczest-
ników.

Całkowity koszt udziału 
w tygodniowym turnusie – 
500 zł/os.

Przewidziana jest 10% 
zniżka dla rodzeństwa oraz 
10% zniżka dla osób uczest-
niczących w drugim (lub ko-
lejnych) turnusie. Rabaty nie 
sumują się.

ZAPISY: Centrum Kul-
tury i Biblioteka Publiczna 
Gminy Suchy Las, ul. Szkol-
na 16, tel. 61 25 00 400, kon-
takt@osrodekkultury.pl

OFERTA LETNICH ZAJĘĆ 
W CKIBP WCIĄŻ SIĘ POWIĘK-
SZA! ZAGLĄDAJCIE NA: www.
osrodekkultury.pl zakładka 
lato w CKiBP.

Nowy rok zajęć edukacyj-
no-artystycznych w Centrum 
Kultury i Bibliotece Publicznej 
w  Suchym Lesie rusza od paź-
dziernika 2018. Już w sierp-
niu na naszej stronie www.
osrodekkultury.pl i www.fa-
cebook.pl/ckibp pojawi się 
pełna oferta zajęć muzycz-
nych, plastycznych, tanecz-
nych, warsztatów itp.

15 września od godz. 9.00 
ruszamy z zapisami! Wycho-
dzimy naprzeciw potrzebom 
uczestników zajęć i ich rodzi-

com tym razem rozpoczynając zapisy w sobotę. Mamy nadzieję, że ułatwi 
Wam to dotarcie do nas i zapisanie się na wybrane zajęcia! (MJ)
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ła publicznych pieniędzy, że 
wręcz nimi szastała. Obec-
na rada – co zrozumiale – 
w opinii radnych koalicyjnych 
to zupełnie co innego pod 
względem finansowym, to 
także wzór transparentności, 
przejrzystości i… wielu jesz-
cze cech oczywiście niezwy-
kle pozytywnych.

Lubimy sprawdzać różne 
fakty i liczby, sprawdziliśmy 
więc także jak to jest napraw-
dę z oszczędnością tej naszej 
drogiej Rady Gminy  Suchy 
Las kadencji 2014-2018.

A fakty są takie: na funk-
cjonowanie Rady Gminy Su-
chy Las w roku 2017 wyda-
no z samorządowego budże-
tu 360.308,67 zł. Dla porów-
nania: w tym samym roku 
w Tarnowie Podgórnym na 
funkcjonowanie tamtejszej 
Rady wydano 322.244,94 zł, 
a w sąsiedniej Rokietnicy - 
167.807,49 zł.   

No to teraz zobaczmy 
jak rozrzutna była Rada, gdy 
przewodniczącym był radny 
Jarosław Ankiewicz. Z doku-
mentów wynika jednoznacz-
nie, że w roku 2013 na funk-
cjonowanie Rady Gminy Su-
chy Las wydano 229.887, 95 
zł z publicznych pieniędzy.

Jeśli zastosujemy proste 
odejmowanie, to okaże się, 
że obecnie działająca Rada 
Gminy Suchy Las w porów-
naniu do tej z poprzedniej 
kadencji (a w tamtej zdecy-
dowanie przeważali zwolen-
nicy Wójta, którzy podob-
no nie szanowali publiczne-
go grosza) wydała  na swo-
je potrzeby w 2017 roku aż 
130.420,72 zł więcej. To ci 
dopiero oszczędność.

Komentarz? Moim zda-
niem zbyteczny, a wyborcy 
liczyć na szczęście również 
potrafią. Dysponujemy też 
danymi – uzyskanymi w ra-
mach dostępu do informa-
cji publicznej - ile gminnych 
pieniędzy trafia do kieszeni 
poszczególnych sucholeskich 
radnych, którzy chętnie zwo-
łują najczęściej z inicjatywy 
radnych koalicyjnych (tych 
podobno oszczędnych, przy-
pomnijmy) odpłatne posie-
dzenia komisji, skrzętnie po-
bierają diety itp.

Jeśli tak samo jak z de-
klarowaną oszczędnością jest 
z deklarowaną wielokrotnie 
transparentnością i przejrzy-
stością radnych koalicyjnych, 
to czas zbliżających się wy-
borów jest najlepszy, by dać 
szansę nowym. (mat) 

Nasza droga Rada Gminy

 1.  Urodziłam się... w mie-
ście diabła Boruty, czyli 
w Łęczycy.

 2.  Jestem spod znaku... Ko-
ziorożca.

 3.  Moja pierwsza praca... 
Była to spółka holen-
derska, która już chyba 
nie prowadzi działalno-
ści w Polsce. Nazywała 
się Fikszo Polska i była 
to taka moja pierwsza 
poważna praca, w której 
trzeba było się wykazać. 
Dostarczaliśmy produk-
ty do marketów budow-
lanych.

 4.  Pierwsze zarobione pie-
niądze przeznaczyłam 
na... Nie pamiętam, ale 
zapewne na podróż. By-
ła to daleka wyprawa, aż 
do Azji. Mówię o takich 
pierwszych zarobionych 
większych pieniądzach.

 5.  Gdybym miała zbędny 
milion złotych... to prze-
znaczyłabym je na dzia-
łalność charytatywną. 
Myślę, że zawsze warto 
pomagać dzieciom po-
trzebującym, a także ich 
rodzicom.

 6.  Moim ulubionym fil-
mem jest „Obdarowa-
ni” to film o dziewczyn-
ce, która była wybitnym 
talentem matematycz-
nym. To film bez wiel-
kich gwiazd, ale jak-
że świetnie pokazujący 
rolę rodziców i opieku-
nów w życiu dziecka. Po-
za tym wszystkie kolejne 
moje ulubione filmy, to 
te, w których gra Meryl 
Streep.

 7.  Mój ulubiony aktor i ak-
torka to... Jak już mó-
wiłam przede wszystkim 
Meryl Streep. A Pano-
wie? Hm… Morgan Fre-
emann i Tom Hanks, któ-
ry w każdej roli jest taki… 
nieoczywisty. 

 8.  Z prasy czytam regu-
larnie... pismo kobie-
ce, miesięcznik „Twój 
Styl”, ponadto „Politykę” 
i „Newsweeka”, a z lokal-
nych to „Twój TYDZIEŃ 
WIELKOPOLSKI” i „Gaze-
tę Sucholeską”.

 9.  Najchętniej słucham... 
Ostatnio, i dotyczy to ca-
łej naszej rodziny, spo-
ro słuchamy Zbigniewa 
Wodeckiego, Kubę Bada-
cha, Katarzynę Nosow-
ską, Krzysztofa Zalew-
skiego. Najchętniej pol-
ską muzykę.

10.  Jeżdżę samochodem... 
Lubię jeździć i to dosyć 
szybko, jeśli warunki na 
to pozwalają i nie łamię 
przepisów. Bardzo, bar-
dzo lubię SUV-y. Nie krę-
cą mnie sportowe samo-
chody

11.  Jeżdżę... oczywiście bez-
piecznie. Bardzo długo 
mam prawo jazdy. Tata 

namówił mnie i zdawa-
łam egzamin jak tylko by-
ło to możliwe. To ozna-
cza, że dzisiaj jestem już 
zdecydowanie doświad-
czonym kierowcą.

12.  Marzę o... tym, żeby nie 
spotkało mojej rodziny 
nic złego. O tym, żeby 
wszyscy byli zdrowi, że-
by dzieci się dobrze uczy-
ły. Dla kogoś może to być 
banalne, ale dla mnie 
jest najważniejsze.

13.   Najmilej spędzam wol-
ny czas... na podróżowa-
niu i to z dziećmi, które 
są już w wieku, że spo-
ro pamiętają z tych wy-
praw. Otaczamy się zde-
cydowanie fajnymi i in-
teresującymi ludźmi, 
z którymi również spę-
dzam mile czas. 

14.  Najdalej podróżowałam 
do...  w jedną stronę do 
Tajlandii, a w drugą na 
Dominikanę. W Tajlandii 
byliśmy dwa razy, dru-
gi raz z małymi dziećmi. 
Zastanawialiśmy się na-
wet co tam będą jeść, 
ale kucharz „zakochał” 
się w naszej małej cór-
ce Matyldzie i powie-
dział, że codziennie bę-
dzie gotował jej taki ro-
sół jak w Polsce tylko na 
krewetkach i kurczaku. 
Na Dominikanę wybrali-
śmy się zimą, gdy w Pol-
sce był mróz, a tam było 
wyjątkowo ciepło i egzo-
tycznie. Powrót do kraju 
był małym szokiem.

15.  Chciałabym pojechać... 
na Polinezję Francuską. 
To bardzo daleko, ta-
ki drugi koniec świata, 
ale warto ze względu na 
przyrodę, piasek i ciepłą 
wodę, którą uwielbiamy. 

16.  Moim ulubionym kolo-
rem jest... granatowy, 
biały, błękitny.

17.  Potrafię ugotować... 
właściwie wszystko, ale 
nie mam tego czegoś, co 
mają świetni kucharze. 

Wiem, bo to „coś” ma 
mój partner. Ja otwieram 
lodówkę i mówię „zo-
bacz, nic nie ma”, a po-
tem on otwiera i… mamy 
świetny, smaczny, dobrze 
doprawiony  obiad. Spo-
ro w naszym domu, przy 
okazji na przykład spo-
tkań towarzyskich, kuli-
narnie ogarnia właśnie 
Arkadiusz. 

18.  Drink, który mi najbar-
dziej smakuje to... wy-
trawna Margarita, ale 
także Mohito.

19.  U ludzi denerwuje 
mnie... najbardziej cy-
nizm. Ale bywa to rzadko, 
bo otaczamy się szczery-
mi, dobrymi i życzliwymi 
ludźmi. Nie lubię igno-
rantów. Ale w Suchym 
Lesie takich ludzi raczej 
się   nie spotyka, a miesz-
kamy tu już sześć lat.

20.  Przyjaciele mówią do 
mnie... po prostu Joan-
na.

21.  Najbardziej cenię u part-
nerów w pracy... lojal-
ność i uczciwość.

22.  W kasynie lubię grać... 
Hm, lubię grać i trochę 
mam to po moim Tacie. 
Dlatego raczej kasyn uni-
kam, bo mogłoby się to 
źle skończyć.

23.  Smartfon to dla mnie... 
narzędzie pracy, ale tak-
że sprzęt do komuni-
kowania się z dziećmi, 
przyjaciółmi, a poza tym 
takie okno na świat, bo 
dzisiaj chcąc skorzystać 
z Internetu nie trzeba już 
siadać przed kompute-
rem. Smartfon jest też 
zjadaczem czasu i warto 
o tym pamiętać. Zwra-
cam na to uwagę rów-
nież dzieciom.

24.  Internet uważam za... 
to dobry i zły wynalazek. 
Internet bardzo pomaga 
nam w życiu, ale bywa 
także niebezpieczny

25.  Zakupy to... Uwielbiam 
zakupy. Ale mam sporo 

rozsądku przy wydawa-
niu pieniędzy. Zawdzię-
czam to swojej Mamie, 
która zawsze mówiła 
„dziecko, pamiętaj za-
wsze trzeba mieć jakąś 
rezerwę finansową, nig-
dy nie żyj od pierwsze-
go do pierwszego”. Z cór-
ką Matyldą bardzo lubi-
my zakupy. Ale nie tylko 
te babskie. Każde zaku-
py sprawiają nam przy-
jemność.

26.  Gdy myją szybę w moim 
aucie na skrzyżowaniu... 
najczęściej odmawiam, 
bo zazwyczaj mam czy-
sty samochód, to po tym 
myciu najczęściej szyba 
jest pomazana. Dziękuję 
więc i nie korzystam.

27.  Chciałabym zjeść kola-
cję z... Meryl Streep.

28.  Najdziwniejszą potrawą 
jaką jadłam były...  su-
szone robale w Tajlandii. 
Podawane są suszone na 
słońcu, smażone  w głę-
bokim oleju… Zdecydo-
wanie wolę świeże owo-
ce morza i mięso.

29.  Nienawidzę... nie wiem, 
czy czegoś nienawi-
dzę. A jeśli już to braku 
szczerości w kontaktach 
z ludźmi. 

30.  Moja pierwsza miłość... 
to samochody. Gdybym 
mogła, to zmieniała-
bym co miesiąc auta. Pa-
miętam, że gdy jecha-
łam gdzieś z Tatą Polskim 
Fiatem 126p, to wymie-
niał mi marki wszystkich 
spotykanych samocho-
dów. I ta miłość do sa-
mochodów została mi do 
dzisiaj.

31.  Mój najtrudniejszy mo-
ment w życiu to... śmierć 
mojego Ojca i choroba 
Mamy, która też nieba-
wem potem zmarła.

32.  Najbardziej cenię u męż-
czyzn... bycie takim praw-
dziwym facetem. Moim 
zdaniem prawdziwy fa-
cet umie dobrze goto-
wać, umie zaopiekować 
się dziećmi, ale jedno-
cześnie potrafi wymienić 
koło w samochodzie. 

33.  Najbardziej nie lubię 
u mężczyzn... gdy zacho-
wują się jak szowiniści, 
gdy są nie fair w stosun-
ku do kobiet.

34.  Mój największy sukces 
to... moje życie, moja ro-
dzina.

35.  Chciałabym jeszcze...  
więcej podróżować, ale 
także być może popra-
cować w korporacji. Cza-
sami chciałabym jeszcze 
sukcesu zawodowego, 
ale ten nastrój szybko mi 
mija. Teraz pracuję tyl-
ko i wyłącznie dla siebie, 
sama zarządzam swoim 
czasem i bywa, że myślę 
przez chwilę o pracy bar-
dziej zespołowej. Ale na 
razie nie zamierzam ni-
czego zmieniać. (mat)

JOANNA PĄGOWSKA
członek Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód

Największy pumptrack w Wielkopolsce. 
16 lipca w Suchym Lesie otwarto największy w Wielkopol-

sce pumptrack, czyli tor do jazdy dla rowerzystów, rolkarzy 
itp. z muldami i szybkimi zakrętami. Sucholeski pumptrack ma 
dwa profesjonalnie zaprojektowane i wybudowane tory – je-
den ma długość 38 metrów, drugi - 220 metrów.  

Tego dnia kilka minut po godzinie 9 obiekt oficjalnie otwo-
rzyli między innymi wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, 
przewodnicząca Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz 
i dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie Kata-
rzyna Kustoń oraz Magdalena Przystałowska z LGD „Kraina 
Trzech Rzek”. 

Po przecięciu wstęgi na torach pojawili się rowerzyści ze 
szkółki BMX Poznań, którzy zaprezentowali efektowny prze-
jazd. Potem tory udostępniono młodzieży, której zapowie-
dziano, ze na tory można wjeżdżać tylko z kaskiem ochron-
nym na głowie. 

– Dziękuję wszystkim – powiedział wójt Grzegorz Wojte-
ra – którzy byli zaangażowani w realizację tego projektu, ale 
także tym, którzy wspierali nas w pozyskaniu terenu pod tę 
inwestycję, która jest pierwszą tego typo w Powiecie Poznań-
skim. Otwarcie pumptracku zamyka pierwszy etap utworze-
nia w tym miejscu Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. Kolej-
ne etapy już niebawem. (red) 



31 lipca 201812

ReRekklamalama  
TTel. +48 602 638 409, el. +48 602 638 409, 

e-e-mail: twoj-tydzien@wp.pl mail: twoj-tydzien@wp.pl 

Redaktor Naczelny: Tomasz Mańkowski (602-638-409), Monika Mańkowska: zastępca redaktora naczelnego (606-252-423). Redaguje zespół. Stali współpracownicy: Leszek Adamczewski, Małgorzata Markowska, Sławomir Paszkowiak - strona www, Maciej 
Markowski, Andrzej Górczyński, Krzysztof Grabowski, Szczepan Sadurski — Warszawa. Łamanie: AKTELAK Poznań. ADRES REDAKCJI: (do korespondencji): 60-969 Poznań, skrytka pocztowa nr 61, tel./fax 61 861-41-21. Redakcja nie zwraca tekstów nieza-
mówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w tekstach. Za treść ogłoszeń  Redakcja nie odpowiada. WYDAWCA: Wydawnictwo i Reklama „MAŃKOWSKI”. DRUK: Drukarnia Polska Presse, Oddział Poligrafia. 
  www.twoj-tydzien.pl

Komputery, notebooki, Komputery, notebooki, 
urzurząądzenia peryferyjne, dzenia peryferyjne, 
serwis i usserwis i usłługi informatyczneugi informatyczne

M-DATAM-DATA
m_data@poczta.onet.plm_data@poczta.onet.pl
+48 502497087+48 502497087

OGŁOSZENIA DROBNE

WADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

Sprzedam działkę rekreacyjna bez zabudowy w okolicach Skoków – 850 m2. Tylko po-
ważne oferty – 601752081.

Zdecydowanie kupię mieszkanie na Piątkowie, najchętniej starym Piątkowie. Płacę go-
tówką, może być z kredytem. Tel po południu – 504523047.

Sprzedam basen ogrodowy. Tanio – 602735489

Kupię samochód na chodzie do 1000 zł z Poznania i okolicy. Mail – poczwa53@wp.pl 

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
-  poręczenia wadialne już od 150 zł do 1 mln za 0,5%, lecz 

nie mniej niż 150 zł
-  poręczenia kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców do 

1,2 mln zł
-  poręczenia faktoringowe do 1 mln zł
-  poręczenia (Inicjatywa JEREMIE 2) do 1,2 mln zł za 0 zł
-  finansowanie i doradztwo dla firm

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Szczegóły na stronie www.fripww.pl

Kontakt z Funduszem 
www.fripww.pl, 
Poznań, ul. Szyperska 14, 
tel. 61 67-10-481, 
61 67-10-482, 
61 67-10-487, 
fax 61 67-10-610.

Więcej pieniędzy dla firm 
Polscy przedsiębiorcy zyskają dostęp do 1,2 miliarda złotych prefe-
rencyjnych kredytów. Finansowania w ramach Planu Junckera bę-
dzie udzielać bank PEKAO SA.

Na zwiększenie puli w Planie Junckera dla polskich małych i śred-
nich firm pozwoliła umowa, którą podpisał 13 lipca Europejski Fun-
dusz Inwestycyjny z bankiem PEKAO SA. Jej przedmiotem są gwaran-
cje, który fundusz udziela bankowi. PEKAO SA wykorzysta te gwaran-
cje  do finansowania inwestycji przedsiębiorstw.

Formalnie gwarancje będą udzielane w ramach programu CO-
SME, który jest częścią tzw. Planu Junckera. COSME to unijny pro-
gram wsparcia konkurencyjności małych i średnich firm.

Takie gwarancje to dla przedsiębiorcy same korzyści. Firma, któ-
ra zechce skorzystać z kredytu, nie poniesie kosztów gwarancji i nie 
potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń (na przykład dodatkowej hi-
poteki). Podstawowym zabezpieczeniem kredytu będzie zabezpie-
czenie na przedmiocie kredytowania oraz gwarancja. 

Warto pamiętać, że Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa 
Wielkopolskiego współpracuje z bankiem PEKAO SA i udziela porę-
czeń w ramach programu Jeremie 2.

Łatwiejsza zmiana pokoleniowa  
Parlament zakończył prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Teraz ustawa trafi do podpi-
su prezydenta. 

Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jed-
noosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przed-
siębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przed-
siębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość 
działania.

W mocy zostaną utrzymane, umowy o pracę, kontrakty, ze-
zwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Ustawa zawie-
ra również rozwiązania zapewniające ciągłość rozliczeń podatko-
wych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla 
osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą  kontynuowały je-
go prowadzenie. Ustawa powstała z inspiracji firm rodzinnych i sta-
nowi odpowiedź na problem złożoności sukcesji po zmarłym przed-
siębiorcy.

Do tej pory po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność 
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG), jego następcy nie mogli płynnie kon-
tynuować prowadzenia firmy. 

Niejednokrotnie śmierć właściciela  oznaczała duże trudności 
dla firm. Można było przejąć majątek zmarłego, ale bez możliwości 
korzystania z niezbędnych dla funkcjonowania działalności gospo-
darczej elementów, takich jak umowy o pracę, NIP czy decyzje ad-
ministracyjne, zwłaszcza zezwolenia oraz koncesje. Śmierć przed-
siębiorcy wpisanego do CEIDG powodowała też wygaśnięcie wielu 
kontraktów handlowych i oznaczała utratę pracy dla osób zatrud-
nionych w przedsiębiorstwie. 

Ustawa pozwoli zachować ciągłość  rozliczeń podatkowych fir-
my. Będą one dokonywane z wykorzystaniem numeru NIP zmarłe-
go przedsiębiorcy przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego. 
Możliwe będzie m.in. odliczenie straty poniesionej przez przedsię-
biorcę, kontynuacja rozpoczętej amortyzacji oraz korzystanie przez 
zarządcę sukcesyjnego z interpretacji podatkowych uzyskanych 
przez przedsiębiorcę. Ustawa wprowadza ponadto zwolnienie z po-
datku od spadków z tytułu nabycia przedsiębiorstwa przez osoby, 
które będą je prowadziły przez co najmniej 2 lata, niezależnie od 
pokrewieństwa ze zmarłym przedsiębiorcą. 

Dzięki pakietowi tych rozwiązań zmiana pokoleniowa w przed-
siębiorstwach będzie przebiegała płynnie. 

Źródło: Kurier PAP - www.kurier.pap.pl.

Dzieci na… handel
Prawie 28% zidentyfiko-

wanych ofiar handlu ludź-
mi na świecie to dzieci, po-
informował 29 lipca UNICEF 
oraz międzyagencyjna gru-
pa współpracy ONZ ds. prze-
ciwdziałania handlowi ludźmi 
(ICAT) w przeddzień Świato-
wego Dnia Przeciwko Handlo-
wi Ludźmi. W regionach ta-
kich jak Afryka Subsaharyj-
ska, Ameryka Środkowa czy 
Karaiby, dzieci stanowią jesz-
cze większy procent ofiar - od 
62 do 64%.

UNICEF oraz ICAT potwier-
dzają, że liczba dzieci, któ-
re padły ofiarą handlu ludź-
mi w rzeczywistości jest więk-
sza. Dzieci często ukrywa-
ją ten fakt w obawie przed 
handlarzami, przez brak infor-
macji o tym jak mogą poto-
czyć się ich losy, brak zaufania 
do służb publicznych, strach 
przed napiętnowaniem oraz 
brak wsparcia materialnego 
w powrocie do rodzin.

Dzieci-uchodźcy, dzieci-
-migranci i dzieci przesiedlo-
ne są szczególnie narażone 
na handel ludźmi. Bez wzglę-
du na to, czy uciekają przed 
wojną i przemocą czy poszu-
kują lepszych warunków do 
życia, zbyt mała liczba dzieci 
ma możliwość bezpiecznego 
przemieszczania się wraz ze 
swoimi rodzinami. To zwięk-
sza prawdopodobieństwo, że 
dzieci będą korzystać z nie-
bezpiecznych dróg, lub że bę-
dą się przemieszczać samo-
dzielnie, przez co są bardziej 
narażone na przemoc, nad-
użycia i wyzysk. (na)
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300 uczonych prywatnie i na 
wesoło. Tom 2 Andrzej K. Wró-
blewski, kategoria Biografie 
Wspomnienia, cena 49,90 zł, 
Prószyński i S-ka.

Biogramy wybitnych uczo-
nych w encyklopediach najczę-
ściej ograniczają się do zesta-
wienia najważniejszych faktów. 
Tymczasem uczeni są przede 
wszystkim ludźmi, wybitnymi 
indywidualnościami, i mają – 
jak każdy dziwactwa, upodoba-
nia, a niektórzy burzliwe życie 
prywatne. Obecny zbiór opar-
ty jest na cyklu artykułów au-
tora „Uczeni w anegdocie” pu-
blikowanym od ponad 25 lat 
w miesięczniku „Wiedza i Ży-
cie”. Część z nich znalazła się 
już w zbiorach książkowych. 
Wszystkie publikowane wcze-
śniej teksty zostały poprawio-
ne, uzupełnione dla obecne-
go wydania, w którym można 
znaleźć opowieści o 100 no-
wych postaciach.

A Adi powiedział... Jak prze-
trwać w podmiejskim buszu 
Magda Bloch, przewodnik, ce-
na 36,90 zł, Wydawnictwo Po-
znańskie. 

Każda wielka przygoda ma 
swój mały początek chociażby 
na działce lub łące za domem. 
Nie potrzeba specjalistyczne-
go sprzętu, grubego portfela 
czy dostępu do internetu. Wy-
starczy odrobina chęci, cieka-
wość świata i wyobraźnia. Po-
radnik łączy w sobie proste, ale 
wciągające wyzwania pomoc-
ne w buszowaniu po krzakach, 
zaroślach i terenach zielonych. 
Zawiera praktyczne porady: jak 
się spakować, jak zrobić kom-
pas wodny, rodzaje węzłów, 
zawartość puszki survivalowej 
i inne przydatne umiejętności 
podczas obserwowania przyro-
dy. Rozpalanie ogniska, posłu-
giwanie się ostrymi narzędzia-
mi, jedzenie dziko rosnących 
roślin czy biwakowanie w nie-
znanym terenie mogą wyda-
wać się nieco ryzykowne, ale 
tylko wtedy, jeśli nie są robione 
zgodnie z regułami i zachowa-
niem ostrożności. Lekka forma 
i ciekawe anegdotki harcerskie 
czynią ten poradnik ulubionym 
towarzyszem wypraw. 

Będzie bolało. Sekretny 
dziennik młodego lekarza 

Adam Kay, cena 34,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis. 

Witaj w świecie 97-godzin-
nych tygodni pracy i decyzji, od 
których zależy życie. W świe-
cie nieustannego tsunami pły-
nów ustrojowych. W świecie, 
w którym dziennie zarabiasz 
mniej niż szpitalny parkometr. 
Pożegnaj się z bliskimi i przyja-
ciółmi……i witaj w świecie le-
karza stażysty. To głośny bry-
tyjski bestseller, który natych-
miast po premierze trafił na 
pierwsze miejsce listy najlepiej 
sprzedających się książek Sun-
day Timesa. Książka bardzo do-
brze przyjęta przez krytyków 
zdobyła kilka nagród. To zapiski 
autora, który kilka lat pracował 
jako młody lekarz w państwo-
wych szpitalach brytyjskiej 
służby zdrowia jako ginekolog, 
położnik, chirurg. W swojej ka-
rierze zetknął się z wieloma 
osobliwymi, przerażającymi, 
komicznymi i trudnymi do wy-
obrażenia sytuacjami. Opisuje 
je z poczuciem humoru i dy-
stansem (Kay jest także komi-
kiem, stand-uperem, autorem 
scenariuszy filmowych i tele-
wizyjnych). Książka od pierw-
szych stron wciąga i rozśmie-
sza, ale śmiechem przez łzy. 

Cała przyjemność po mo-
jej stronie Natalia Sońska, 
powieść obyczajowa, ce-
na 36,90 zł, Wydawnictwo 
Czwarta Strona.

W cukierni „Słodka” już 
od progu pachnie wanilią 
i sernikiem. Jagoda piecze 
i ozdabia słodkości wkładając 
w to całe serce. Regularnie tu 
zagląda Tomasz – zamknięgty 
w sobie wdowiec. Czy to za-
sługa pysznego sernika? Jago-
da zaczyna dostrzegać, że łą-
czy ją z sympatycznym Tom-
kiem podobne poczucie hu-
moru, a tematów do rozmów 
nie brakuje. Czy dzięki poga-
wędkom przy ciastku kobie-
ta przestanie myśleć o czeka-
jącym ją rozwodzie i otworzy 
się na nowe uczucie? Jak za-
ufać kolejnemu mężczyźnie, 
gdy jeszcze nie ostygły wspo-
mnienia zdrad męża?

Opowieści z angielskiego 
dworu. Camilla Magdalena 
Niedźwiedzka, cena 39,90 zł 
Prószyński i S-ka.

Trzecia część trylogii przed-
stawia losy księcia Karola i Ca-
milli Parker Bowles po tra-
gicznej śmierci księżnej Diany 
w 1997 roku. Akcja została do-
prowadzona do drugiego mał-
żeństwa następcy tronu w ro-
ku 2005. Oprócz życia dwojga 
bohaterów prezentuje galerię 
nieprzeciętnych i wpływowych 

postaci z ich otoczenia. Ukazu-
je historię wielkich namiętno-
ści, walkę o prawo do samo-
stanowienia i starania o okre-
ślenie swojej roli w świecie. 
Trylogia jest pierwszą próbą 
subiektywnej powieściowej fa-
bularyzacji życia Diany, księżnej 
Walii, Camilli, obecnej księżnej 
Kornwalii, i księcia Karola. 

 

Gdyby nasze ciało potrafiło 
mówić James Hamblin, tłu-
macz Jacek Konieczny, cena 
49,90 zł, Wydawnictwo Mar-
ginesy.

Dlaczego drapanie się jest 
takie przyjemne? Ile trzeba 
spać? Czemu seks u ludzi wy-
gląda, jak wygląda? I dlaczego 
nie istnieje viagra dla kobiet? 
Czy obcisłe spodnie mogą za-
bić? Czy można sobie zrobić 
dołeczki w policzkach? Czy 
naprawdę można umrzeć od 
wyciskania pryszcza na nosie? 
Na czym polega uzdrawiająca 
moc śmiechu? James Ham-
blin, lekarz i dziennikarz, tłu-
maczy zawiłości anatomii i fi-
zjologii, rozprawia się z popu-
larnymi mitami dotyczącymi 
zdrowia i demaskuje marke-
tingowe oszustwa producen-
tów suplementów i zdrowej 
żywności. Wszystko w przy-
stępny i zabawny sposób. Ja-
mes Hamblin od 2014 roku 
przygotowuje dla pisma „The 
Atlantic” cykl filmów i arty-
kułów, w których odpowiada 
na pytania związane ze zdro-
wiem. Był nominowany do 
Webby, prestiżowej nagrody 
dla twórców internetowych, 
magazyn „Time” zachęcał do 
obserwowania jego wpisów, 
a BuzzzFeed okrzyknęło go 
„najcudowniejszym lekarzem 
w historii”.

Lawenda w chodakach Ewa 
Nowak, dla dzieci i młodzie-
ży, cena 32 zł, Prószyński i S-
-ka.

Aby młodzi polubili czyta-
nie - podsuńmy im książki Ewy 
Nowak. Podróż przez świat mo-
że być podróżą przez samego 
siebie. Objazdówka po Euro-
pie. Na odważne spełnienie ta-
kiego marzenia spontanicznie 
zdobyli się przyjaciele z War-
szawy z partnerkami. Magda 
i Kuba – 20-letni studenci ger-
manistyki, znający się od pół-
tora roku, zaręczeni. Damroka 
i Wiktor – ona osiemnastolat-
ka, on rok starszy, niedawno 
się poznali i są na etapie od-
krywania swoich zalet i… wad. 
Bohaterowie pochodzą z róż-
nych domów, mają odmienne 
doświadczenia życiowe, sta-
tus majątkowy, poglądy na ży-
cie i postrzeganie miłości. Róż-

nice te w podróży wychodzą 
na jaw. Podróż przez Niemcy, 
Francję i Hiszpanię jest oka-
zją do sprawdzenia trwałości 
związków, wymagań i oczeki-
wań wobec innych. 

Droga Szamana. Etap 1: Po-
czątek Wasilij Machanienko, 
cena 34,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis. 

Powieść fantasy nowego 
gatunku LitRPG. Najpopular-
niejszy e-book w Rosji! Bar-
liona. Wirtualny świat po-
tworów, walk, przygód, elfów 
i magii, krasnoludów i gno-
mów, smoków i księżniczek 
oraz niezapomnianych kon-
frontacji. Gracze Barliony po-
zostają online miesiącami. Za-
mknięci w podtrzymujących 
funkcje życiowe kapsułach, 
nie wracają do realu. W Bar-
lionie prawie wszystko jest do-
zwolone, a gracze nie odczu-
wają bólu i cierpienia - mają 
filtry doznań: cios, potknięcie, 
rana odbierane są jakby roz-
grywały się na monitorze. Ale 
są wyjątki - grupa graczy, dla 
których Barliona zamieniła się 
w piekło. To przestępcy, zesła-
ni tam w ramach kary – ich fil-
try doznań są wyłączone. Od-
czuwają wszystko jak w realu. 
Główny bohater skazany na 
8 lat więzienia za nieumyśl-
ne przestępstwo został osa-
dzony w barliońskiej kopalni 
i przydzielono mu postać Sza-
mana, jedną z najmniej po-
pularnych klas. Ma wyzero-
wane statystyki. Nie zna reguł 
życia więźniów. Czy uda mu 
się przetrwać? Czy poradzi so-
bie ze złem i przemocą? Autor 
ukończył studia z fizyki i ma-
tematyki, pracował w branży 
IT. Obecnie koncentruje się 
na twórczości LitRPG. Jest za-
palonym graczem i wielkim 
fanem „World of Warcraft” 
– gra oczywiście Szamanem.  
Droga Szamana dała począ-
tek serii 7 tytułów tłumaczo-
nych na angielski, niemiecki, 
czeski, koreański i polski. 

Minecraft. Podręcznik minigier 
PvP Stephanie Milton , ilustra-
tor Ryan Marsh, Joe Bolder, 
Sam Ross, tłumacz Anna Hi-
kiert, cena  29,99 zł, Wydaw-
nictwo Egmont.

Możliwości, jakich dostar-
czają minecraftowe minigry ty-
pu PvP, są nieskończone – je-
dynym ograniczeniem jest wy-
obraźnia gracza. Podręcznik 
minigier PvP przedstawia kil-
ka propozycji rozgrywek, które 
dostarczą graczowi i jego przy-
jaciołom wspaniałej rozryw-
ki. Rady i wskazówki specjali-
stów z Mojanga będą cennym 

źródłem informacji ipozwolą 
w pełni cieszyć się grą.

Minecraft. Podręcznik zaklęć 
i mikstur Stephanie Milton, ilu-
strator Ryan Marsh, Joe Bol-
der, tłumacz Anna Hikiert, ce-
na  29,99 zł, Wydawnictwo Eg-
mont.

W świecie Minecrafta nie-
bezpieczeństwo czai się za każ-
dym rogiem. Jeśli chcesz prze-
trwać, będziesz potrzebować 
potężnych narzędzi. Podręcz-
nik zaklęć i mikstur dostarczy 
ci niezbędnej wiedzy. Dowiesz 
się, jak zaklinać ekwipunek, aby 
nadać mu przydatne właściwo-
ści i jak warzyć mikstury, które 
zapewnią ci skuteczną ochro-
nę. Rady i wskazówki specjali-
stów z Mojanga będą pomoc-
ne dla każdego, kto gra w Mi-
necrafta.

Piszczek. To, co naprawdę jest 
ważne Jarosław Kaczmarek, 
ilustrator Grażyna Janecka, se-
ria Mali mistrzowie, cena 29,99 
zł, Wydawnictwo Egmont.

Łukasz Piszczek to jeden 
z najlepszych prawych obroń-
ców na świecie! Mimo, że przez 
wiele lat grał w ataku zdobywa-
jąc wspaniałe gole, to dopie-
ro jako obrońca pokazał świa-
tu, na co go stać! Ten skrom-
ny chłopak ze śląskich Goczał-
kowic zachwycił samego Jo-
sé Mourinho, który chciał go 
sprowadzić do Realu Madryt. 
W książce prześledzicie piłkar-
ską drogę Łukasza; od począt-
ków w Gwarku Zabrze, przez 
Herthy Berlin, aż po spektaku-
larną karierę w Borussi Dort-
mund i grę w reprezentacji Pol-
ski. Przeczytacie o marzeniach 
zwykłego chłopaka, który dzię-
ki ciężkiej pracy i treningom 
osiągnął sukces, umiał przy-
znać się do winy i wyciągnąć 
wnioski z błędu, dzięki czemu 
mocniejszy doszedł na szczyt. 
Dzięki tej książce dziecko mo-
że rozwinąć pasję piłkarską, ale 
też przekona się, że czytanie 
może być przyjemne.

Real. Królewska drużyna Mar-
cin Kalita, ilustracje Marzenna 
Dobrowolska, Ewa Olejnik, se-
ria Kluby wszech czasów, ce-
na  34,99 zł, Wydawnictwo Eg-
mont.

Prawdziwa encyklopedia 

wiedzy dla każdego fana pił-
ki nożnej, który musi znać hi-
storię najważniejszego klu-
bu piłkarskiego na świecie Re-
alu Madryt. O trofeach klubu, 
o najlepszych zawodnikach, 
najwspanialszych meczach i o 
Santiago Bernabéu – najważ-
niejszym człowieku w historii 
Realu. Na ilustracjach i zdję-
ciach obejrzysz wszystkie kró-
lewskie stroje i wielkie momen-
ty królewskiego klubu. Zrozu-
miesz, co oznacza „remonta-
da”, poczytasz o potyczkach 
polskich klubów z Realem i in-
nych polskich tropach w Ma-
drycie. Książka napisana języ-
kiem przyjaznym dla młode-
go człowieka, pełna pięknych 
zdjęć i ilustracji,

Reguła przetrwania. Jak zwie-
rzęta radzą sobie z niebezpie-
czeństwami Vitus B. Dröscher, 
tłumaczenie Anna Danuta Tau-
szyńska, książka popularno-
naukowa, cena 39,90 zł Pró-
szyński i S-ka.

Mistrz opowieści o zwie-
rzętach, znawca ich nierzadko 
zagadkowych zachowań i nie-
zwykłych obyczajów, niemiec-
ki etolog Vitus B. Dröscher po-
wraca. W swojej słynnej książ-
ce pokazuje, w jaki sposób 
zwierzęta radzą sobie z niebez-
pieczeństwami, jak udaje im 
się przetrwać i jak przeżywają 
pojawiające się wraz z zagroże-
niem emocje. Barwny tajem-
niczy świat zwierząt porównu-
je z naszym, ludzkim, o wie-
le mniej odmiennym, niż nam 
się wydaje. 

Pod szklanym niebem  Mar-
tin Widmark, ilustracje Katari-
na Strömgurd tłumaczenie Bar-
bara Gawryluk wiek 9+, cena  
29,90 zł, Wydawnictwo Zaka-
marki. 

Podczas wizyty w stacji ba-
dawczej na Oceanie Atlantyc-
kim Dawid i Larisa zakradają 
się na pokład łodzi podwod-
nej. Łódź zanurza się i po chwi-
li osiada na dnie. Tylko czy to 
na pewno jest dno? Bo jak to 
możliwe, że kierujący łodzią Ju-
rij Androkov wysiada z niej jak 
gdyby nigdy nic na głębokości 
czterystu siedmiu metrów? Da-
wid i Larisa to seria autora be-
stsellerowego Biura Detekty-
wistycznego Lassego i Mai. To 
świetnie skonstruowane, trzy-
mające w napięciu historie Da-
wida i Larisy, w których wątek 
detektywistyczno-przygodo-
wy prowokuje do refleksji nad 
współczesnym światem. Tłem 
przygód nastolatków jest pro-
blematyka popularnonaukowa 
jak eksperymenty genetyczne 
czy ekologia.
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Kilka dni temu, 21 marca o go-
dzinie 18 rozpoczęło się spo-

tkanie z mieszkańcami Gminy Ko-
morniki w sprawie inwestycji za-
powiadanej już od lat – tunelu 
na ulicy Grunwaldzkiej, który ma 
połączyć Poznań z Plewiskami. 
W spotkaniu – które zorganizowa-
no w Sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Plewiskach 
– uczestniczył między innymi Jan 
Grabkowski – starosta poznański ...
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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 

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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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 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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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 
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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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 
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

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, 
minister finansów

Artur Barciś, aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Korespondencja z Par-
lamentu Europejskiego

Cezary Żak, aktor

Rok XV                Numer 377-378                22 listopada 2017                ISSN 1734-5294                www.twojtydzien.pl                e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                GAZETA BEZPŁATNA

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

ATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Twój TYDZIEŃ na...

Nagroda 
Business 

Centre Club
Ostre Pióro 

2006
dla Redaktora 
Naczelnego

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

dla Zespołu 
Redakcyjnego

Czytaj strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Martwię 
się o Polskę

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2016Koziołki 2016

dla Redaktora 
Naczelnego

Tak, martwię się o Polskę. I nie 
jestem w tym martwieniu się 

sam. Martwi się o Polskę wybitna 
aktorka Krystyna Janda, martwi się 
Marek Woźniak, marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, martwi 
się wielu ludzi, choć nie powiem, że 
wszyscy i nie napiszę, że martwi się 
suweren albo cały naród. Bo słowa 
są ważne, bo prawda jest ważna – 
zabrzmiało to trochę staroświec-
ko w kontekście dokonań PTV Info 
w ciągu ostatnich dwóch lat, ale 
nic na to nie poradzę, ciągle w to 
wierzę... 

stronstronyy  3,11 3,11 

JJestem estem 
optymistoptymistąą. . 
Ale umiarkowanymAle umiarkowanym……
Rozmowa z MARKIEM WORozmowa z MARKIEM WOŹŹNIAKIEM, NIAKIEM, 
marszamarszałłkiem Wojewkiem Wojewóództwa dztwa 
WielkopolskiegoWielkopolskiego

Marek Woźniak, 
marszałek WW

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

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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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-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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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 
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Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
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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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RENAULT
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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 
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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ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód
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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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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi, aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor

Rok IX             Numer 6/224          30 marca 2011             ISSN 1734-5294              www.twoj-tydzien.pl            e-mail: twoj-tydzien@wp.pl            Nr indeksu 373001         CENA 2,50 zł (w tym 8% VAT)

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód
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SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
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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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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-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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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

INEA story, czyli
darmowy kabaret
To historia jak z baśni, ale jednak prawdziwa. To 
historia której nie wymyśliłby najlepszy kabare-
ciarz, ale jednak prawdziwa. To historia wreszcie, 
która trwa, i trwa, i trwa…

TOMASZ MAŃKOWSKI

Wszystko zaczęło się na po-
czątku tego roku, gdy 

w swojej skrzynce na listy zna-
lazłem pismo podpisane przez 
Krzysztofa Zowadę – dyrektora 
ds. relacji z klientem firmy INEA, 
będące ofertą dostępu do Inter-
netu i TV. Na początku nie by-
łem zainteresowany, ale po kilku 
tygodniach zadzwoniłem na po-
dany w ofercie numer, popyta-
łem o szczegóły oferty (intereso-
wała mnie między innymi moż-
liwość zainstalowania dekode-
ra TV z opcją nagrywania) i po 
uzyskaniu odpowiedzi na „TAK” 
na wszystkie zadane pytania po-
prosiłem o przysłanie monte-
ra i przygotowanie umowy (przy 
okazji, ciekawe dlaczego umowa 
taka nie może być na firmę – to 
interesujące).

26 marca 2018 roku pojawił 
się u mnie monter, lecz okazało 
się, że firma INEA być może inte-
lektualnie niedomaga, bo przy-
wiózł dekoder bez możliwości na-
grywania, choć wcześniej telefo-
nicznie informowałem, że mi na 
tym zależy. W  obecności montera 
- firmy INEA przypomnijmy - zate-
lefonowałem na infolinię i zosta-
łem poinformowany, że to żaden 
problem, bo dekoder z możliwo-
ścią nagrywania dotrze do mnie 
kurierem w ciągu kilku dni. Wte-
dy zdecydowałem się na montaż 
instalacji – niestety, jak się dzisiaj 
okazuje, zbyt pochopnie. 

Monter powiedział „do wi-
dzenia” i sobie poszedł, a po-
tem… dni mijały i kurier się nie 
pojawił. Zadzwoniłem znowu na 
infolinię firmy INEA w tej spra-
wie, po kilku tygodniach znowu, 
potem jeszcze raz, a ostatnio kil-
ka dni temu. Za każdym razem 
słyszałem, że to żaden problem, 
że sprawa jest opisana na moim 
koncie, że ktoś w tej kwestii skon-
taktuje się ze mną w przeciągu 
48 godzin. Potem znowu… kolej-
ne dni mijały i mijały – 48 godzin 
dawno minęło - i minęło już także 
sporo tych dni od 26 marca.

Ostatni taki telefon – pan, 
z którym rozmawiałem zapewnił 
mnie, że tym razem sam zajmie 
się tą sprawą – wykonałem kilka 
dni temu. I znowu nikt nie raczył 
do mnie zadzwonić – choć dekla-
racja brzmiała, że w ciągu 48 go-
dzin na pewno ktoś się odezwie 
i rozwiąże ten problem.

No właśnie, czy w tym przy-
padku mamy naprawdę do czy-
nienia z problemem? Czy dla IN-
EI problemem jest – zgodnie z za-
mówieniem i obietnicą – wymia-
na klientowi dekodera? O co tu-
taj tak naprawdę chodzi? Dlacze-
go tak banalna sprawa przerasta 
możliwości logistyczne pracow-
ników INEI?

Warto więc zapytać co jest 
prawdziwą przeszkodą w wyko-
naniu dosyć prostej operacji po-
legającej na wymianie dekode-
rów? Czy warto w ten banalny 
sposób tracić reputację budowa-
ną latami? No i wreszcie najważ-
niejsze dla mnie pytanie – kiedy 
będę mógł korzystać z dekodera 
z opcją nagrywania.

AAA… jeszcze jedno – kilka 
razy próbowałem skontaktować 
się z firmą INEA za pośrednic-
twem strony www INEI, ale za 
każdym razem pojawiał się komu-
nikat „Wystąpił błąd podczas wy-
syłania Twojego zgłoszenia. Prze-
praszamy i prosimy spróbować 
ponownie. Kod błędu: E1658L”. 
Może zamiast przepraszać lepiej 

dopracować stronę, standardy 
obsługi klienta itp.?

Wtedy postanowiłem już nie 
wydzwaniać i opowiadać ciągle 
to samo, ale wysłać maila w któ-
rym opisałem problem, który jak 
widać przerasta INEĘ, do trzech 
osób: Krzysztofa Zowady – dyrek-
tora do spraw relacji z klientem, 
osoby od kontaktów z mediami 
i do zarządu.

Odpowiedziała, nawet do-
syć szybko jak na INEĘ, Karolina 
Pawlik – PR manager (cokolwiek 
to znaczy) i napisała: „Szanow-
ny Panie Tomaszu, Przeczytałam 
dokładnie cały tekst i ze swojej 
strony pragnę Pana najmocniej 
przeprosić za zaistniałą sytuację. 
Przekazałam już temat do nasze-
go Działu Obsługi Klienta z za-
znaczeniem, żeby Pana sprawa 
została jak najszybciej rozwiąza-
na. Koledzy już się tym zajmują 
i na pewno niebawem będą się 
z Panem kontaktować.” 

I rzeczywiście – skontakto-
wali się. Zadzwonił do mnie pan, 
coś tam pomruczał, i powiedział, 
że jak się zgadzam dopłacić 25 zł 
miesięcznie (co stanowiło pra-
wie 50 procent całej dotychcza-
sowej opłaty za TV i Internet) to 
nie ma sprawy i problem dotych-
czas niemożliwy do załatwienia, 
zostanie załatwiony. Gdy przy-
pomniałem, że poprzednio ofe-
rowano mi 15 zł, kwota natych-
miast uległa obniżeniu do 15 zł 
miesięcznie. Wtedy powiedzia-
łem OK i umówiliśmy termin wi-
zyty montera – piątek, godzina 
15. Jeszcze nie wierzyłem, ale… 
byłem dobrej myśli.

26 lipca dostałem nawet 
w tej sprawie sms-a od firmy IN-
EA, w którym potwierdzono ter-
min wizyty montera. No, wycho-
dzi wreszcie profesjonalizm – po-
myślałem.

Monter dotarł w umówio-
nym dniu nawet kilka minut 
przed godziną 15. Miły pan z de-
koderem w kartonie pod pachą 
i nową umową w ręce. Było go-
rąco, ale pan monter tryskał hu-
morem. Mina mu zrzedła, gdy 
wszedł do środka, zerknął na sto-
jący sprzęt INEI i pyta mnie:

- Panie, ta czerwona lampka 
dlaczego się świeci?

Hm, pomyślałem sobie, że 
chce się podszkolić i mówię:

- Nie wiem, nie znam się na 
tym. 

Pan monter się zmartwił, po-
wiedział do siebie „chyba nic z te-
go dzisiaj nie będzie” i zadzwo-
nił do INEI. Rozmowa trwała do-
bre kilka minut, potem pan mon-
ter rozłączył się, powiedział „do-
brze, że jeszcze niczego nie rozłą-
czałem”, spakował swoje manele 
i powiedział:

- Niczego dzisiaj nie załatwi-
my. Nie mogę zalogować nowego 
dekodera do sieci, ta nowa umo-
wa też jest nie taka jaka miała 
być, pewnie się jeszcze zobaczy-
my” i sfrunął ze schodów.

A ja, no cóż, właściwie nawet 
się nie wkurzyłem. W końcu wy-
miana dekodera może być ope-
racją, która pewnych ludzi prze-
rasta. Na przykład tych zatrud-
nionych w INEI. Sorry, ale jak in-
aczej wytłumaczyć, że ta skom-
plikowana operacja trwa już po-
nad 4 miesiące? To chyba rekord 
wszechświata.

Co będzie dalej, nie wiem. 
Czy z ofert firmy INEA warto ko-
rzystać? Warto, jak ktoś lubi dar-
mowy kabaret.
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Rolls-Royce’m przez Polskę
Zakończył się przejazd przez Polskę 40 przedwojennych 

Rolls-Royce’ów uświetniający tegoroczne obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez nasz kraj. W imprezie brali 
udział kierowcy zrzeszeni w najstarszym klubie wielbicieli mar-
ki, 20-Ghost Club.

Nissan LEAF na… pustyni Gobi
Samochodem elektrycznym można pojechać nie tylko na zakupy lub 
weekendowy wyjazd za miasto, ale również – jak pokazuje przykład wy-
prawy NoTraceExpedition – nawet do Japonii. Marek Kamiński za kierow-
nicą Nissana LEAF przemierzył właśnie pustynię Gobi udowadniając, że 
zeroemisyjne podróże mogą być realizowane nawet w obszarach pozornie 
niedostępnych dla pojazdów zeroemisyjnych.

Marek Kamiński w od-
stępie zaledwie kilku dni po 
przejechaniu Syberii, kojarzą-
cej się powszechnie z bardzo 
niskimi temperaturami, za-
kończył podróż przez Gobi. 
Ten położony na terytorium 
Mongolii i Chin jeden z naj-
większych obszarów pustyn-
nych na świecie był jedno-
cześnie najtrudniejszym od-
cinkiem, przez jaki biegnie 
trasa wiodącej z Polski do Ja-
ponii wyprawy NoTraceExpe-
dition.

- Podróżowanie samo-
chodem elektrycznym i spali-
nowym opiera się na tych sa-
mych zasadach. W obu przy-
padkach kluczowymi elemen-
tami są dobór odpowiednie-
go sprzętu oraz planowanie. 
O ile w pierwszym obsza-
rze, dzięki Nissanowi LEAF, 
nie mam powodów do zmar-
twień, o tyle drugi wymaga 
o wiele więcej improwizacji. 
Nie oznacza to jednak obaw, 
których tak naprawdę mam 
nawet mniej niż podczas po-
dróży samochodem spalino-
wym. Pojazd elektryczny mo-
gę bowiem naładować na-

wet ze zwykłego domowe-
go gniazdka, a ich przecież 
na mongolskich stepach jest 
znacznie więcej niż stacji ben-
zynowych – powiedział Ma-
rek Kamiński.

Za podróżnikiem już 
prawie 10.000 kilometrów 
elektrycznej podróży, któ-
ra do tej pory wiodła przez 
Polskę, Litwę, Łotwę, Rosję 
i Mongolię. Kolejne etapy 

będą przebiegać przez Chi-
ny, Koreę Południową oraz 
Japonię. W czasie wyprawy 
Marek Kamiński chce zade-
monstrować, że podróżo-
wanie nawet w bardzo odle-
głych kierunkach, jest moż-
liwe w sposób ekologiczny 
i jak najmniej szkodliwy dla 
środowiska naturalnego.

- Podróż Marka Kamińskie-
go przełamuje wiele stereoty-
pów związanych z elektromo-
bilnością. Przede wszystkim 
pokazuje, że wizerunek sa-
mochodu elektrycznego ja-
ko pojazdu typowo miejskie-
go ma dziś niewiele wspól-
nego z rzeczywistością. Oczy-
wiście, podróż do Japonii jest 
wyzwaniem ekstremalnym, 
niezależnie od rodzaju silni-
ka w jaki wyposażony jest na-
sze auto, jednak skoro jest to 
możliwe, to tym bardziej wy-
konalna jest podróż na Ma-
zury, nad morze lub w góry. 
Wyprawa NoTraceExpedition 
pokazuje, że najtrudniejszą 
barierą do przełamania nie 
jest rzeczywisty zasięg samo-
chodu, a powszechne prze-
świadczenie o jego pozornie 
bardzo ograniczonych możli-
wościach – podkreśla Dorota 
Pajączkowska, PR Manager 
marki Nissan w Polsce.
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Dacią Duster po Wielkopolsce
Renault Polska zaprasza już 25 sierpnia wszystkich właścicieli aut Dacia 
Duster z rodzinami na rajd Dacia Duster Tour. Marka przygotowała atrak-
cyjny rajd dla swoich klientów w Polsce.

Renault w Paris Saint-Germain
Klub Paris Saint-Germain i firma Renault podpisały 12 lipca umowę 
o współpracy podczas trzech najbliższych sezonów piłkarskich.

Partnerzy będą wspólnie realizować sze-
roko zakrojone kampanie reklamowe we 

Francji i za granicą, wykorzystując siłę mar-
ki Renault, która jest jednym z największych 
francuskich reklamodawców i zaangażowanie 
kibiców wspierających słynny paryski klub.

Będą również obecni w mediach społecz-
nościowych, gdzie obaj partnerzy są niezwy-
kle kreatywni. Dlatego też 60 milionów fanów 
klubu może spodziewać się zaskakujących 
i coraz bardziej wciągających treści w sieciach 
społecznościowych.

Marc Armstrong, dyrektor ds. sponsorin-
gu Paris Saint-Germain, oświadczył:  - Cieszy-
my się, że marka Renault wybrała nasz klub, 
by wejść do wielkiej piłkarskiej rodziny. Jeste-

śmy dumni, że nazwa klubu będzie kojarzona 
z jedną z najświetniejszych firm przemysło-
wych we Francji. Renault zajmie wyjątkowe 
miejsce wśród naszych partnerów. Z niecier-
pliwością czekamy na współpracę już w tym 
sezonie, by zobaczyć naszych piłkarzy w słyn-
nych reklamach French Touch Renault.

Philippe Buros, dyrektor handlowy Gru-
py Renault na Francję, powiedział:  - Bardzo 
się cieszymy, że nasza marka będzie kojarzona 
z klubem Paris Saint-Germain, który przyczynia 
się do promowania Paryża i Francji na całym 
świecie. Ta istotna dla nas współpraca otwiera 
przed nami wiele nowych możliwości zarówno 
we Francji jak i za granicą, z korzyścią dla na-
szych klientów i naszej sieci sprzedaży.

Rajd Dacia Duster Tour to 
turystyczny rajd nawi-

gacyjny modelami Duster. 
Uczestnicy będą mieli do po-
konania 80 km zarówno po 
drogach asfaltowych, jak i zu-
pełnych bezdrożach. Podczas 
przejazdów na uczestników 
czeka wiele atrakcji oraz po-
częstunek. 

Rajd startuje 25 sierp-

nia o godz. 11.00 w zespo-
le dworsko-parkowym Olan-
dia-Prusim (położonym 60 
km od Poznania). Rejestro-
wać można się na stronie 
https://dustertour.dacia.pl/

Uczestników rajdu Duster 
Tour będzie wspierał amba-
sador pucharu Dacia Duster 
Elf Cup - Krzysztof Hołow-
czyc. Jedną z nagród dla naj-

lepszych zawodników będzie 
przejazd z nim wersją rajdo-
wą Dacii Duster.

Organizatorzy przewi-
dzieli mnóstwo animacji dla 
dzieci i dorosłych przez cały 
czas trwania imprezy, m.in. 
konkursy z atrakcyjnymi na-
grodami, a wieczorem od-
będzie się ognisko i kon-
cert.

Audi Q8 wjeżdża na polski rynek
Najnowszy SUV coupé spod znaku czterech pierścieni – Audi Q8 - dostępny 
jest już w Polsce. Zamówienia na ten zaprezentowany zaledwie miesiąc 
temu podczas Audi China Brand Summit w Shenzhen model, składać 
można w salonach dealerskich Audi na terenie całego kraju.

Prawie 3 metry rozstawu 
osi sprawiają, że samo-

chód ten oferuje przestron-
ne wnętrze, bijące na gło-
wę bezpośrednich konkuren-
tów pod względem najważ-
niejszych wymiarów, w tym 
długości wnętrza i miej-
sca nad głową. Imponująca 
osłona chłodnicy Singlefra-
me w ośmiokątnej stylistyce 
ucieleśnia nowe oblicze ro-
dziny pojazdów serii Q. Mu-
skularny, pionowo ustawio-
ny grill wraz z wysuniętym 
mocno do przodu frontowym 
spojlerem oraz mocno zaak-
centowane wloty powietrza, 
podkreślają pewny siebie wy-
gląd samochodu. Linia dachu 
elegancko opada ku tyłowi 
i przechodzi w delikatnie po-
chylone słupki D. Wiele detali 
przywodzi na myśl stylistykę 
pierwszego Audi quattro.

Na początek, model wy-
posażony będzie w 6-cylin-
drową, wysokoprężną jed-
nostkę napędową o pojem-
ności trzech litrów i mo-
cy 210 kW (286 KM), w na-
pęd na cztery koła quattro, 
automatyczną skrzynię bie-
gów tiptronic oraz 48-wolto-
wy układ elektryczny „mild 
hybrid”. Cena nowego Audi 
Q8 w takiej wersji to 369.000 
złotych. 

W bogatym wyposażeniu 
standardowym znajdziemy 
tu m.in. System MMI Navi-
gation plus z panelem doty-
kowym MMI touch respon-
se, wirtualny kokpit Audi vir-
tual cockpit, system Audi dri-
ve select dopasowujący cha-
rakter samochodu do prefe-
rencji kierowcy, układ regula-
cji tłumienia amortyzatorów, 
diodowe reflektory przednie 

i światła tylne, czy automa-
tyczną klimatyzację.

G a m a  w y p o s a ż e n i a 
opcjonalnego obejmuje sze-
reg elementów czyniących 
nowe Audi Q8 jeszcze bar-
dziej eleganckim, zaawanso-
wanym technicznie i sporto-
wym. 

Wśród opcji są m.in. pa-
kiety stylistyczne i pakiety 
wyposażenia, np. S line Exte-
rieur czy rozbudowany Pakiet 
sportowy S line, felgi ze sto-
pów metali lekkich o rozmia-
rach nawet do 21 cali, boga-
ty pakiet systemów wsparcia 
kierowcy, dynamiczny układ 
kierowniczy wszystkich kół 
z tylną osią skrętną czy sys-
tem muzyczny Bang & Olu-
fsen Advanced Sound System 
z trójwymiarowym dźwię-
kiem.

Hyundai w AS RomaHyundai w AS Roma
Hyundai ogłosił wieloletnie partnerstwo z klubem AS Roma. Od przyszłe-
go sezonu do 2021 roku logo Hyundai będzie zdobić tył czerwono-żółtych 
koszulek piłkarzy klubu. To pierwsze tego typu partnerstwo firmy Hyun-
dai z włoskim klubem piłkarskim. 

Piłkarze AS Roma Edin 
Džeko, Javier Pastore, Bry-
an Cristante oraz Cengiz Ün-
der uczcili nowe partnerstwo 
w nietypowy sposób, stając 
się bohaterami filmu nagrane-
go w centrum sportowym Ro-
my, Trigoria. Do centrum za-
proszono najwierniejszych ki-
biców klubu, którym w czasie 
wizyty niespodziankę sprawili 

piłkarze AS Romy, pojawiając 
się na miejscu i wręczając fa-
nom koszulki piłkarskie klubu 
na sezon 2018/2019. 

Partnerstwo z AS Roma, 
po rozpoczętej wcześniej 
współpracy z klubami Her-
tha BSC w Niemczech, Atléti-
co de Madrid w Hiszpanii oraz 
z Chelsea FC w Anglii, to ko-
lejny wyraz trwającego przez 

ostatnie 20 lat zaangażowa-
nia firmy Hyundai w piłkę noż-
ną. Od 1999 roku Hyundai jest 
sponsorem Mistrzostw Świata 
FIFA™. Przez 18 lat, do 2017 
roku był związany z UEFA.

- Jesteśmy zaszczyceni, że 
naszym nowym partnerem 
będzie firma Hyundai, jedna 
z największych firm motory-
zacyjnych na świecie, z którą 
dzielimy ambicje ciągłego dą-
żenia do doskonałości i roz-
woju. Z dumą będziemy no-
sić logo Hyundai na naszych 
koszulkach i cieszymy się na 
wspólne inicjatywy angażują-
ce fanów naszego klubu - po-
wiedział Guido Fienga, dyrek-
tor operacyjny AS Roma. 


