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Ta informacja poraziła wszystkich 
jak grom z jasnego nieba - mini-

ster Tchórzewski z pisowskiego rzą-
du zawierzył polskich energetyków 
Matce Bożej Królowej Polski. Moż-
na by się zapytać - po co? Minister 
zaraz wyjaśnił, że „wszystkie sprawy 
energetyki” zostały właśnie zawie-
rzone Matce Bożej. By nie było nie-
domówień i by wszyscy zrozumieli 
o co chodzi minister Krzysztof Tchó-
rzewski podkreślił na wdechu, że li-
czy, iż ten akt pozwoli polskiej ener-
getyce się „unowocześnić” oraz „le-
piej rozwijać”...
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chodzi od orientalnych ziół (Herbs + Orient), 
a jej filozofia opiera się na połączeniu trady-
cyjnego zielarstwa oraz koreańskich techno-
logii.  BAMBOO MATE (85 zł,  30 ml) to ko-
smetyk 2 w 1, łączący intensywne nawilża-
nie i matowy efekt nawet w upał. Krem niwe-
luje widoczność niewielkich niedoskonałości 

i odświeża cerę, 
ale nie wysusza. 
Oznaki zmęcze-
nia znikają, skó-
ra jest wygładzo-
na i ma natural-
nie pudrowe wy-
kończenie. Cór-
ka założyciela fir-
my Papa Recipe 
miała skórę ato-
pową. Nie mo-
gąc znaleźć sku-
tecznego kosme-
tyku, zdecydo-
wał się stworzyć 
własną receptu-
rę na bazie mio-
du, by ukoić skó-
rę dziecka. Czar-

na maska z ekstraktem z propolisu i miodu 
manuka (22 zł, 25 g) do twarzy odżywia skó-
rę i poprawia jej elastyczność już od pierw-
szego użycia.

Tego lata jest jeszcze więcej nowości, 
w tym bestsellery spośród marek dostępnych 

wyłącznie w SEPHORZE 
w mini formatach. Zoeva 

Caramel Melange - 
paleta lekkich cieni, 
od tonów karmelo-
wych po złocisty ze 
szczyptą cynamonu. 
Wykończenie: mato-
we, metaliczne, satynowe, brokatowo-mato-
we. Cena 55 zł / 6 x 1,5 g. Mini Better Than 
Sex mascara Benefit (49 zł). Zwiększa obję-
tość, wydłuża, podkręca rzęsy dając wielowy-
miarowy efekt. Szczoteczka w kształcie klep-
sydry umożliwia pokrycie każdej rzęsy kolo-
rem czarnym jak węgiel.  Każ-
dy Balsam Winky Lux (69 zł) 
zawiera prawdziwy kwiat chry-
zantemy w wybranym kolorze 
i ma kuszący 

kokosowy zapach. Chustecz-
ki SEPHORA COLLECTION do 
demakijażu i peelingu są ide-
alne w podróży (20 zł). Złusz-
czający PIXI Glow Tonic (55 
zł/ 100 ml)  do twarzy pomaga 
usunąć martwe komórki i po-
zostawia zdrowszą skórę. Do 
każdego typu skóry, bez alko-
holu. Farsali Unicorn Essence 
(79 zł / 10 ml) to innowacyjne 
serum, które chroni skórę i za-
pewnia długotrwałe trzyma-
nie się makijażu. Mercy Handy 
Hello Sunshine (22 zł / 100 ml) 
niewidoczny Suchy Szampon 
błyskawicznie zwiększa obję-
tość włosów, ma subtelny za-
pach. 

Na przykład pomadki 
Lip Stories Sepho-

ra Collection w najbar-
dziej wyrazistych bar-
wach. Szkarłatna czer-
wień, zmysłowy beż, pu-
drowy róż -  30 inten-
sywnych odcieni.  Ma-
ją 3 efekty wykończe-
nia: matowy, satynowy 
lub metaliczny, super-
komfortową konsysten-
cję. Zamiast zwykłego 
opakowania lekkie eko-
logiczne z papieru, a na 
każdej pomadce śliczne 
zdjęcia w kolorach tęczy: 
palmy, zachód słońca, 
wesołe miasteczko, pło-
mienne niebo itp.., z ko-
lorową podstawą w od-
cieniu pomadki (29 zł/ 
szt.) Płynna szminka do 
ust nasycona pigmenta-
mi Everlasting Liquid Lip-
stick (89 zł) to kultowa 
kolekcja Kat Von D wy-
łącznie w Sephora. Kre-
mowa formuła idealnie 
się rozprowadza jak la-
kier dając matowe wy-
kończenie w kilka se-
kund. Nie trzeba nad-
miaru usuwać chustecz-
ką. Szminka jest ekstre-
malnie trwała, nasyco-
na pigmentami i nie roz-
mazuje się nawet przy 
jedzeniu. Jest dostępna 
w 26 kolorach, również 

fiolet czy turkus. Kosmetyki do makijażu Kat 
Von D zawierają wegańskie składniki nawil-
żające pochodzenia naturalnego.

W perfumeriach SEPHORA możemy wy-
bierać spośród wielu doskonałych produk-
tów do makijażu i pielęgnacji marki Sepho-
ra.  Wśród nich jest wie-
le maseczek w płachcie 
SEPHORA. Zainspirowa-
ne azjatyckimi rytuałami 

piękna, maseczki do twarzy 
Sephora z cieniutkiej tkaniny 
o bogatej formule w 15 mi-
nut przywracają skórze pięk-
no. Są też praktyczne Maski 
do rąk w postaci rękawiczek, 
aby pielęgnować dłonie, nie 
przerywając wykonywanych 
czynności oraz Maski do stóp 
SEPHORA (16 zł/szt.) 

Moc składników pocho-
dzenia naturalnego w pro-
duktach kosmetycznych to 

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

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

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Tylko w perfumeriach 
Sephora 
SEPHORA oferuje nam wiele marek kosmetyków 
niedostępnych w żadnej innej perfumerii. Co 
roku wybiera najlepsze produkty z całego świata 
zarówno do pielęgnacji jak i do makijażu. 

też nowy trend w perfume-
riach Sephora. 

Marka Youth to the Pe-
ople powstała z myślą o przy-
wróceniu skórze naturalnego 
piękna dzięki recepturom łą-
czącym współczesną naukę 
i dobroczynne działanie ro-
ślin jak Myjący żel do dema-
kijażu (129 zł, 237 ml) z jar-
mużem, szpinakiem i zieloną 
herbatą. FRANK BODY to kul-
towa australijska marka, któ-
ra stawia na kawę, jako pod-
stawowy składnik produk-
tów, by ukryć nieprzespane 
noce. Peelingi kawowe z na-
turalnych składników pozo-
stawiają skórę gładką i pięk-
nie pachnącą (59 zł, 200 g). 
Marka Boscia z kraju kwit-
nącej wiśni łączy tradycyjną 
japońską pielęgnację z inno-
wacjami botanicznymi. Czar-
na węglowa maska peel-off 
do skóry błyszczącej usuwa 
toksyny, oczyszcza i upiększa 
(135 zł, 80 g). Origins wierzy 
w naturę, jakość i czystość. 
Krem energetyzujący i ultra-
nawilżający Ginzing (99 zł, 50 
ml) tworzy ochronną barierę 
i błyskawicznie odżywia skó-
rę. Nazwa marki Erborian po-
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WYBORY SAMORZĄDOWE 21.10.2018

Jedne wybory - trzy różne ordynacje
Podczas wyborów samorządowych, które odbę-
dą się 21 października tego roku obowiązywać 
będą trzy różne systemy wyborcze. Dodatkowo, 
styczniowa nowelizacja Kodeksu wyborczego 
wprowadziła nowe reguły ich przeprowadzania. 
Cztery lata temu start w wyborach lokalnych 
cieszył się dużym zainteresowaniem. W 2014 
do rad gmin kandydowało 155.000 osób, do 
rad powiatów 65.000, a do sejmików woje-
wództw 9.000. Łącznie w wyborach wystartowa-
ło 229.000 osób.

- Wybory samorządowe 
to dobry moment, aby wziąć 
sprawy w swoje ręce. Aktywi-
ści i aktywistki mogą zyskać 
większy wpływ na decyzje do-
tyczące ich społeczności. Nie-
stety, często problemem jest 
brak wiedzy na temat za-
sad i procedur wyborczych 
– wyjaśnia Joanna Załuska, 
szefowa działu Demokracja 
w forumIdei Fundacji im. 
Stefana Batorego.

Podczas wyborów samo-
rządowych odbywa się kilka 
głosowań. Wyborcom przy-
pominają o tym różne kolo-
ry kart. Wybieramy radnych 
różnych szczebli samorządu 
terytorialnego oraz wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 
miast. W zależności od orga-
nu i wielkości gminy, w wy-
borach samorządowych obo-
wiązują aż trzy systemy wy-
borcze.

W wyborach wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 

Wybierany organ Liczba 
mandatów 

Kolor karty do 
głosowania System wyborczy 

Wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci miast 

2478 Różowy 
Wybory większościowe 
 – reguła większości bezwzględnej 

Rady gmin  
< 20 tys. mieszkańców 

ok. 32 tys. Biały 
Wybory większościowe  
w jednomandatowych okręgach 
wyborczych (JOW) 

Rady w gmin  
> 20 tys. mieszkańców 

ok. 7,3 tys. Biały 

Wybory proporcjonalne  
(w wielomandatowych okręgach 
wyborczych) z głosem preferencyjnym 

Rady powiatów (ziemskich) ok. 6,3 tys. Żółty 

Rady dzielnic  
m.st. Warszawy 

423 Żółty 

Sejmiki województw 555 Niebieski 

CO ZMIENIŁA NOWELIZACJA 
KODEKSU WYBORCZEGO

Reguły organizowania 
i przeprowadzania wyborów 
samorządowych zmieniły się na 
początku tego roku w związku 
z uchwaleniem Ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjo-
nowania i kontrolowania nie-
których organów publicznych.

Ustawa ta wprowadziła 
m.in.:
•  pięcioletnią (zamiast cztero-

letniej) kadencję władz sa-
morządowych,

•  dwukadencyjność wójtów, 
burmistrzów i prezydentów  
(liczoną od tegorocznych wy-
borów),

•  rezygnację z jednomandato-
wych okręgów wyborczych 
w gminach powyżej 20 ty-
sięcy mieszkańców (zostaną 
zastąpione systemem pro-
porcjonalnym, tak jak było 
w 2010 roku),

•  zakaz „podwójnego kandy-
dowania”, czyli ubiegania się 
jednocześnie o mandat wój-
ta oraz radnego (poza funk-
cją radnego w tej samej gmi-
nie).

się „sercem”, dopiero potem 
kalkulacjami politycznymi – 
wyjaśnia dr Adam Gendźwiłł, 
ekspert Fundacji im. Stefana 
Batorego.

Radni w gminach do 20 
tysięcy mieszkańców wybie-
rani są w wyborach większo-
ściowych w okręgach jedno-
mandatowych (JOW). Nie 
ma tu drugiej tury, a man-
dat otrzymuje osoba z naj-
lepszym wynikiem. System 
nie przewiduje „nagród po-
cieszenia”, a duża liczba gło-
sów oddanych przez wybor-
ców jest „marnowana” – nie 
przekłada się na mandaty. 
Przegrani – nawet jeśli zdo-
bywają po 20-30% głosów 
w swoich okręgach, nie mogą 
liczyć na mandat. Ten system 
względnie najlepiej sprawdza 
się w niewielkich, spójnych 
społecznościach lokalnych.

Ordynacja proporcjonal-

na pozwala zdobywać man-
daty z jednego okręgu wy-
borczego różnym komitetom, 
przez co dokładniej odwzo-
rowuje preferencje wybor-
ców. W małych okręgach wy-
borczych reguła ta wzmacnia 
przewagę najsilniejszych ko-
mitetów. Ordynacja propor-
cjonalna zachęca niezrzeszo-
nych aktywistów do integra-
cji i wspólnego startu w ra-
mach jednej listy.

Zdaniem dr. Gendźwiłła 
z perspektywy komitetu wy-
borczego najkorzystniejsze 
jest wystawienie maksymal-
nej liczby kandydatów w okrę-
gu, ponieważ każdy przyniesie 
trochę głosów na listę. „Ta 
logika nie jest korzystna dla 
samych kandydatów. Koledzy 
i koleżanki z tej samej listy by-
wają większym zagrożeniem 
i konkurencją niż rywale z in-
nych ugrupowań.”

miast do otrzymania manda-
tu wymagana jest bezwzględ-
na większość głosów (50% + 1 
głos). Jeżeli żaden kandydat 
jej nie uzyskał, do drugiej tury 
przechodzą dwie osoby z naj-
lepszymi wynikami.

- Doświadczenia poka-
zują, że druga tura wybo-
rów jest potrzebna w około 
1/3 polskich gmin. Jej istnie-
nie to zachęta do startu dla 
większej liczby kandydatów. 
Dla wyborców to okazja, żeby 
głosując najpierw kierować 

FOT. 	 ARCHIWUM

gmin 
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W sierpniu rozpoczynamy zapisy do Akademii Pływania. 
Szczegóły na stronie: www.tarnowskie-termy.pl

Nowa ulica Podgórna

Gł ównym za łożen iem 
działań  dotyczących 

działki połozȯnej pod ad-
resem Podgórna 7 i 9 jest 
przywrócenie sẃietnosći ca-
łemu kwartałowi śródmiesćia 
miasta w sposób, który będzie 
ukazywał typowy dla duzẏch 
metropolii historyczny cha-
rakter Poznania wraz z jego 
otwartosćią, nowoczesnosćią 

i dynamiką pręzṅego osŕodka 
kulturalnego i biznesowego. 

TAM MIESZKALI
Stare Miasto i najstarsza 

część –  Stary Rynek, wraz 
z okolicznymi budynkami to 
niezwykle ważna dla pozna-
niaków przestrzeń. Przylega-
jąca ulica Podgórna jest wy-
jątkowa nie tylko z powo-
du swojego charakterystycz-

nego kształtu niczym ulice 
w San Francisco, lecz przede 
wszystkim z powodu swoich 
dawnych mieszkańców.

Mieszkał tam Karol Mar-
cinkowski, znany i ceniony 
poznański lekarz, powstaniec 
i wybitny filantrop oraz spo-
łecznik, jeden ze współtwór-
ców poznańskiej drogi do 
niepodległości. Ponadto przy 

Poznańska ulica Podgórna jest wyjątkowa nie tylko z powodu swojego 
charakterystycznego kształtu niczym ulice w San Francisco, ale przede 
wszystkim jako miejsce o ciekawej architekturze i historii. Po wielu 
latach jest szansa na odnowienie tamtejszych zrujnowanych budynków. 
Opuszczone kamienice w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku od lat 
ulegały postępującej degradacji psując wizerunek miasta. 

Podgórnej urodził się Paul 
von Hindenburg, później-
szy feldmarszałek cesarskich 
Niemiec, wieloletni i ostat-
ni prezydent Republiki We-
imarskiej. 

Inną znaną postacią uli-
cy Podgórnej był wybitny pi-
sarz Ignacy Kraszewski, który 
w oficynie kamienicy pod nr 
4 miał swoją drukarnię. W sa-
mej zaś kamienicy mieszkała 
siostra generała Jana Henry-
ka Dąbrowskiego. 

ODBUDOWANA PO WOJNIE 
STRACIŁA SWÓJ SPLENDOR

W czasie działań wojen-
nych w 1945 roku Stare Mia-
sto należało do najbardziej 
zniszczonych wskutek za-
ciętych walk o miasto - ob-
szar ten został w większosći 
zbombardowany. Prawie cał-
kowicie zniszczona zosta-
ła staromiejska część Po-
znania i większość budowli, 
w tym Szpital Miejski im. Jó-
zefa Strusia, który ucierpiał 

w ponad 80 procentach. Bu-
dynek z 1910 roku przy Pod-
górnej 7, będący częścią szpi-
tala, nie odzyskał juz ̇ przed-
wojennego charakteru. Nie 
odbudowano narozṅych wy-
kuszy, balkonów, boniowa-
nia sćian. Kamienicę podda-
no odbudowie wszystkimi 
dostępnymi w okresie powo-
jennym współczesnymi oraz 
rozbiórkowymi materiałami. 
Przez długie powojenne lata 

Dokończenie na stronie 14

Ul. Podgórna w 1937 r.

Ul. Podgórna w 1953 r.
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Gospodarka odpadami w Gminie 
Suchy Las po I półroczu 2018 roku
Przeglądając systematycznie prasę fachową 
oraz artykuły związane z gospodarką odpada-
mi, dochodzę do wniosku, że u nas nie jest 
źle. Co wcale nie znaczy, że jest wszystko 
SUPER. 

JERZY ŚWIERKOWSKI, Prezes ZGK Suchy Las
Najbardziej nas martwi 

problem kosztów za-
gospodarowania odpadów 
wszelkiego rodzaju. Najbar-
dziej to, że ceny zagospo-
darowania odpadów segre-
gowanych takich jak plastik 
wzrastają - musimy za nie 
płacić i to już od 100-300 zł 
za tonę w zależności od in-
stalacji. Podobnie jest z nie-
którymi elektro odpadami 
gdzie trzeba zapłacić do 500 
zł za tonę a za wielkogaba-
rytowe odpady po prawie 
400 zł za tonę. 

Recyklerzy tłumaczą to 
brakiem zbytu odpadów 
powstałych w wyniku de-
montażu tego sprzętu lub 
koniecznością unieszkodli-
wiania ich za wyższą cenę 
na składowiskach lub spa-
larniach. Z tych powodów 
wiele podmiotów zajmują-
cych się zagospodarowa-
niem tych odpadów ogra-
nicza przyjmowania surow-
ców. Jesteśmy zmuszeni 
niestety wozić te surowce 
wtórne znacznie dalej. Przy-
kładem jest plastik mix (te 
które mieszkańcy segregują 
w workach żółtych), który 

woziliśmy do Poznania lub 
miejscowości blisko Pozna-
nia, dzisiaj natomiast wo-
zimy np. do Wschowy koło 
Leszna (różnica w odległo-
ści około 100 km w jedną 
stronę) lub np. do Wąbiewa 
(ok. 75 km w jedną stronę). 

Podobnie z wielkogaba-
rytami, do połowy lipca wo-
ziliśmy do ZZO w Suchym 
Lesie, ale otrzymaliśmy pi-
semną informację od Zarzą-
du, że wstrzymują przyjmo-
wanie odpadów wielkoga-
barytowych do odwołania. 
Najbliższą instalacją któ-
ra przyjmie nasze odpady 
wielkogabarytowe to Pio-
trowo Pierwsze - w jedną 
stronę to ok. 60 km. Czy-
tając artykuły prasowe na 
temat limitów na biokom-
postowni obawiamy się, że 
i ta instalacja RIPOK ogra-
niczy przyjmowanie odpa-
dów zielonych lub co gorsza 
wstrzyma ich przyjmowa-
nie. Wyprzedzająco spraw-
dziliśmy które instalacje za-
stępcze przyjmą nasze od-
pady zielone. Instalacja naj-
bliższa, która mogłaby przy-
jąć nasze odpady zielone 

znajduje się również w Pio-
trowie Pierwszym.

Patrząc na dane z 7 mie-
sięcy tego roku w porówna-
niu do lat ubiegłych to na te-
renie gminy Suchy Las, nie-
których rodzajach odpadów 
będzie więcej, ale ten wzrost 
nie jest tak wielki. W od-
padach zmieszanych wzrost 
szacowany jest o około 200-
-300 ton. Odpadów zielo-
nych ze względu na upa-
ły prawdopodobnie będzie 
podobnie jak w roku 2017. 
Choć w tym roku zwiększyła 
się liczba mieszkańców od-
dających te odpady.

Pozytywnie oceniam 
segregację wykonywaną 
przez mieszkańców, z sza-
cowanych danych na rok 
2018 w niektórych surow-
cach jak makulatura, szkło 
i plastik będzie podobnie 
jak w 2017 roku. A w roku 
2017 w gminie Suchy Las 
poziom odzysku i recyklin-
gu wynosił 68% czyli BAR-
DZO dobrze.

Poniżej przedstawiam 
tabelę zebranych odpadów 
w latach poprzednich i 7 
miesięcy 2018 roku.

ZESTAWIENIE ILOŚCI ODPADÓW W LATACH 2014 - 2018 
 Odpady odebrane:

LP. RODZAJ ODPADÓW 2014 2015 2016 2017 2018
do 31.07

1
Zmieszane odpady komunalne 
20 03 01 3163,02 3306,54 3365,06 4020,36 2489,62

2 Papier i tektura 277,83 316,56 356,09 369,30 196,89

3
Tworzywa sztuczne, Metale, 
Opakowania wielomateriałowe 262,03 248,70 272,36 311,97 171,55

4 Szkło 294,86 284,79 341,98 391,30 231,88

5 Odpady zielone 598,96 665,20 1037,02 1248,83 621,72

 Suma 4596,70 4821,79 5372,51 6341,76 3711,66

PSZOK:       

LP. RODZAJ ODPADÓW 2014 2015 2016 2017
2018

do 31.07

1 Filtry olejowe 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00

2 Żelazo i stal 2,43 6,03 8,17 6,65 3,71

3 Odpady wielkogabarytowe 33,06 50,18 71,00 94,40 81,00

4 Przeterminowane leki 0,42 1,06 1,02 0,92 0,82

5 Opakowania po chemikaliach 4,38 7,61 9,87 11,70 12,36

6 Zmieszane odpady z budowy 5,00 15,12 72,24 54,48 59,16

7

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienio-
ne w 20 01 21 i 20 01 23 zawierają-
ce niebezpieczne składniki (1)

16,48 7,40 14,66 15,16 10,228

8

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymie-
nione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 
01 35

0,00 16,55 14,45 22,63 12,882

9 Odpadowa papa 0,00 4,10 13,17 4,94 1,96

10 Opakowania z metali 0,00 0,67 3,44 3,09 0,00

11

Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy (1) inne 
niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12

0,04 0,21 0,13 0,16 0,055

12 Opakowania z tworzyw sztucz-
nych 0,00 0,00 6,44 8,86 1,24

13 Szkło 0,00 11,40 3,78 5,80 0,00

14 Opakowania z  papieru i tektury 0,00 0,00 5,00 2,45 2,94

15 Zużyte opony 3,00 7,50 13,34 13,38 14,98

16 Odpady ulegające biodegradacji 
(zielone) 10,00 13,60 34,70 87,80 111,40

17 Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

18

Sorbenty, materiały  filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np..szma-
ty,ścierki) i ubrania ochronne in-
ne niż wymienione w 15 02 02

0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

19
Nieorganiczne odpady inne niż 
wymienione w 16 03 03, 16 03 
80

0,00 0,00 0,06 0,00 0,00

20
Elementy usunięte z zużytych 
urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15

0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

21
Mineralne oleje silnikowe, prze-
kładniowe i smarowe nie zawie-
ra. Zw. Chlorowcoorganicznych

0,00 0,48 0,00 0,96 1,23

22 Baterie alkaliczne (z wyłącze-
niem 16 06 03) 0,00 0,00 0,00 0,56 0,56

23 Baterie i akumulatory ołowiowe 0,00 0,00 0,00 0,17 0,173

24 Urządzenia zawierające freony 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00

 Suma 74,81 141,91 272,06 334,29 314,698

 2014 2015 2016 2017 2018
do 31.07

Odebrane 4596,7 4821,79 5372,51 6341,76 3711,66

PSZOK 74,81 141,91 272,06 334,29 314,698

RAZEM 4671,51 4963,70 5644,57 6676,05 4026,36

Jak widać następuje 
wzrost przywożonych od-
padów wielkogabaryto-
wych na PSZOK-u i to dość 
znacznie, jak również zu-
żytych opon. To świadczy 
o coraz większej świadomo-
ści ekologicznej mieszkań-
ców. Opony nie są palone 
lub nie są wyrzucane w la-
sach czy rowach, podob-
nie z wielkogabarytami. To 
też pokazuje dobitnie, że 
PSZOK spełnia bardzo do-
brze swoją rolę.

Martwi jednak to, że od-
pady musimy wozić do co-
raz bardziej oddalonych in-
stalacji, a to niestety pod-
wyższa koszty, do tego spa-

da cena za szkło i makula-
turę. Niepokojące jest tak-
że to, że za bardzo dobrą 
segregację, która kosztuje, 
płacić muszą mieszkańcy. 
Martwi również brak usta-
wowych mechanizmów na-
gradzania mieszkańców za 
bardzo dobrą segregację, 
a za tym idzie uzyskiwane 
poziomy odzysku i recyklin-
gu. 

W gminie Suchy Las 
w ZGK Suchy Las to 68%, 
a minimum ustawowe 
na rok 2018 wynosi 30%. 
Ustawodawca określił spo-
sób naliczenia kar za nie 
osiągnięcie minimalnych 
poziomów odzysku i recy-

klingu, natomiast nie na-
gradza za bardzo dobre 
wyniki powyżej wymaga-
nego minimum. Ma instru-
menty i narzędzia prawne 
aby nagrodzić mieszkań-
ców za bardzo dobrą se-
gregację. Wszyscy w bran-
ży odpadowej wiedzą jak 
to zrobić i sfinansować 
nie obciążając mieszkań-
ców. Problem w tym, że 
Ministerstwo i politycy nie 
chcą słuchać tego co bran-
ża wie od dawna. Zmienić 
odpowiednio prawo, tak 
aby za wprowadzanie pro-
duktów i opakowań płacił 
wprowadzający je na ry-
nek.



22 sierpnia 20186

TAK  MYŚLĘ

Ta  i n -
f o r m a -

cja poraziła 
wszystkich 
j a k  g r o m 
z jasnego 
nieba - mi-
nister Tchó-

Zapracowana Matka Boska

rzewski z pisowskiego rzą-
du zawierzył polskich energe-
tyków Matce Bożej Królowej 
Polski. Można by się zapytać 
- po co? Minister zaraz wyja-
śnił, że „wszystkie sprawy ener-
getyki” zostały właśnie zawie-
rzone Matce Bożej. By nie by-
ło niedomówień i by wszyscy 
zrozumieli o co chodzi minister 
Krzysztof Tchórzewski podkre-
ślił na wdechu, że liczy, iż ten 
akt pozwoli polskiej energety-
ce się „unowocześnić” oraz „le-
piej rozwijać”.

Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że wcześniej firmę 
Matce Boskiej zawierzył mię-
dzy innymi prezes Energi.

O tym niezwykłym wyda-
rzeniu z Matką Boską w roli 
głównej na miarę zwycięstwa 
w bitwie pod Grunwaldem po-
informował sam resort energe-
tyki w serwisie społecznościo-
wym. Tym razem więc nie by-
ła to zasługa wrednych dzien-
nikarzy sprzyjających totalnej 
opozycji. 

„W 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości uczestnicy piel-
grzymki na Jasną Górę pod-

czas uroczystej mszy złożyli Akt 
Zawierzenia Energetyków Pol-
skich Matce Bożej Królowej Pol-
ski” – można wyczytać na ofi-
cjalnym profilu Ministerstwa 
Energetyki na Twitterze.

„My, energetycy polscy 
przynosimy do sanktuarium 
narodu polskiego nasze troski, 
radości i nadzieje, przychodzi-
my pomni słów wypowiedzia-
nych z krzyża: oto matka twoja 
- tak brzmiała treść aktu, któ-
ry odczytał podczas pielgrzym-
ki energetyków na Jasną Gó-
rę szef resortu Krzysztof Tchó-
rzewski.

Niejako przy okazji – wspo-
minam to na marginesie, bo 
fakty te nie mają przecież naj-
prawdopodobniej żadnego 
znaczenia - jak poinformował 
serwis Oko.press, duchowni do-
stali od przedstawicieli bran-
ży również upominki material-
ne. Poszczególne firmy i związ-

FELIETON 

ki zakładowe – w tym spółki 
skarbu państwa między innymi 
PGE, Energa – obdarowywa-
ły biskupa darami - pieniężny-
mi lub rzeczowymi. Czasem by-
ły one przeznaczone dla parafii 
na wschodzie (Ukraina czy Ka-
zachstan), a czasem po prostu 
darem dla biskupa czy klasz-
toru na Jasnej Górze - czytamy 
w serwisie.

Z tego, co sobie przypo-
minam nie jest to pierwszy 
raz gdy politycy partii rządzą-
cej lub przedstawiciele spół-
ek państwowych nominowa-
ni z błogosławieństwem partii 
rządzącej zdecydowali się na 
taki desperacji krok. Na po-
czątku 2017 roku na przykład 
prezes Energi zawierzył spół-
kę Matce Boskiej, a w marcu 
2018 roku minister Łukasz Szu-
mowski zawierzył natomiast 
Matce Boskiej polską służbę 
zdrowia.

Wydaje mi się także, że cała 
Polska jest już od jakiegoś cza-
su zawierzona Matce Boskiej, 
cały naród też, pewnie również 
górnicy, być może – tego nie je-
stem pewien – operatorzy ko-
parek, astronauci/kosmonauci 
i parkingowi.

Ale dosyć z tymi wymie-
niankami, bo trzeba by druko-
wać „Twój TYDZIEŃ” do końca 
świata albo nawet dłużej. Za-
stanówmy się, po  co komu ta-
kie happeningi. By dać świadec-
two swojej wiary? Hm, jakieś 
to takie zbyt powierzchowne, 
a poza tym najlepszym świa-
dectwem wiary są przecież czy-
ny a nie słowa. By podlizać się 
nie tyle Kościołowi co bisku-
pom? Ciepło, coraz cieplej. By 
podlizać się prezesowi? Gorą-
co.

I jeszcze jedno – skoro nad 
prawie wszystkim w naszym 
kraju panuje Matka Boska, to 
skąd tyle nienawiści na każdym 
kroku, złych słów i jeszcze gor-
szych czynów, które popełniają 
najczęściej ci, którzy jawnie de-
klarują swoje przywiązanie do 
wartości chrześcijańskich? Oni 
mają rozdwojenie jaźni, czy mo-
że my wszyscy?

Z pewnym niepokojem cze-
kam na informację, jak to szef 
fabryki na przykład toalet prze-
nośnych Toi Toi zawierzy pu-
blicznie swoją firmę Matce Bo-
skiej. A właściwie – dlaczego 
z niepokojem? Co w tym złe-
go, jeśli będzie chciał swoją fir-
mę – jak minister Tchórzewski 
– „unowocześnić” i „lepiej roz-
wijać”?

TOMASZ MAŃKOWSKI

ZAMIAST KOMENTARZA

Twój TYDZIEŃ 
WIELKOPOLSKI 
jest pod opieką 

prawną Kancelarii 
Radcy Prawnego 

Aleksandra Orywał
www.kancelariaorywal.pl
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Z DUSZNIK
Auto za milion i podwyżki dla swoich
Rozmowa z ADAMEM WOROPAJEM, wieloletnim wójtem Gminy Duszniki, 
kandydatem na wójta w tegorocznych wyborach samorządowych

- W lipcowym numerze 
„Twojego TYGODNIA WIELKO-
POLSKIEGO” rozmawialiśmy 
o pana pomysłach poprawie-
nia sytuacji osób niepełno-
sprawnych i seniorów w Gmi-
nie Duszniki. Pomysłach, któ-
re obiecał pan zrealizować, 
jeśli w jesiennych wyborach 
samorządowych mieszkańcy 
Gminy panu zaufają i wybio-
rą pana na wójta Gminy Dusz-
niki. A co z młodymi? Zapo-
mniał pan o nich? 

- Nie, dla młodych także 
mamy sporo do zaproponowa-
nia w naszym programie wy-
borczym. Chciałbym zaktywi-
zować młodzież poprzez sport, 
tym bardziej że Duszniki spor-
tem stoją od lat. Ostatni wy-
nik, czwarte miejsce Piotra Li-
ska (z wynikiem 5,90) pocho-
dzącego z Dusznik na Mistrzo-
stwach Europy w skoku o tycz-
ce jest tylko tego potwierdze-
niem. Poza tym z Dusznik po-
chodzili między innymi tacy 
sportowcy jak olimpijczyk Mi-
chał Bartoszak, piłkarz Jaro-
sław Araszkiewicz czy żużlo-
wiec Adam Skórnicki…

-  Wróćmy do pana progra-
mu wyborczego.

- Chodzi o to, by nawiązać 
do tych dobrych tradycji, by za-
proponować naszej młodzieży 
coś nowego.

- Czyli co?
- Trzeba lepiej wykorzy-

stywać naszą bazę sportową, 
ale także planujemy po wygra-
nych wyborach zorganizować 
w Dusznikach siłownię, a wła-
ściwie taką salę fitness, w któ-
rej można by popołudniami 
ćwiczyć pod okiem trenera.

- Gdzie taka sala miała-
by być?

- W Dusznikach, mamy ta-
ki jeden obiekt, który do końca 
nie jest wykorzystany i można 
by go zaadaptować na siłow-
nie lub salę fitness. Fundusze 
na ten cel chcielibyśmy po-
zyskać z Ministerstwa Sportu 
lub z Urzędu Marszałkowskie-
go w Poznaniu. Pieniędzy na 
salę fitness można by również 
poszukać w budżecie Gminy. 
Do tej pory nasza młodzież jeź-
dzi na tego typu zajęcia do Bu-
ku albo do Pniew i jest to spo-
re utrudnienie. 

- Co jeszcze może pan za-
oferować młodym?

- Mamy trzy szkoły podsta-

Samochód Wuko za prawie milion złotych służy do podlewania kwiat-
ków… 

FOT. 
2X� � ARCHIWUM
Adam Woropaj, wieloletni wójt Gminy Duszniki, kandydat na wójta w zbliżających się październikowych wybo-
rach samorządowych.

…radny Andrzej Danielczak, kierowca me-
chanik i operator koparko-ładowarki, w Ko-
munalnym Zakładzie Budżetowym Duszni-
ki w roku 2014 zarobił 39.295,62 zł, a w roku 
2017 – 62.835,70 zł.  Oznacza to wzrost pobo-
rów o 60 procent w okresie trzech lat. Myślę, 
że każdy chciałby otrzymywać takie podwyż-
ki, ale są one tylko dla wybranych. Szkoda tyl-
ko, że Zakład nie inwestuje w wodociągi i ka-
nalizację.

wowe – w Dusznikach, Grze-
bienisku i Sędzinku -  chcieliby-
śmy podnieść w nich poziom 
nauczania, który już dzisiaj jest 
zresztą całkiem wysoki. Roz-
budować trzeba szkołę w Sę-
dzinku wraz z placem zabaw 
i boiskiem. Dzisiaj wykształce-
nie jest bardzo ważne, ułatwia 
osiągnięcie sukcesu w życiu. 8-
-klasowa szkoła podstawowa 
na wysokim poziomie gwaran-
tuje, że jej absolwenci dadzą 
sobie radę w szkołach śred-
nich i na studiach. Zależy mi 
na tym, by nasze dzieci miały 
dobre szkoły, dobrych nauczy-
cieli, taki sam start jak inni. 
Dlatego  rozwój oświaty w na-

szej Gminie jest dla mnie bar-
dzo ważny.  

- Jak na razie nie wyglą-
da to najlepiej. W środowisku 
oświatowym Dusznik twa po-
ważny konflikt, a obecny wójt 
nie potrafi go rozwiązać… 

- To prawda. Już najwyż-
szy czas znaleźć jakiś kompro-
mis i konflikt ten zlikwidować. 
Wiem jak uspokoić te niepo-
trzebne emocje, ale… pocze-
kajmy na wynik wyborów, bo 
to od wyborców zależy, czy bę-
dę miał szansę jako wójt zająć 
się tą sprawą.

- Słyszałem, że coś pa-
na ostatnio mocno zdziwiło 
w Dusznikach?

- Będąc ostatnio w Dusz-

nikach widziałem jak samo-
chód Wuko do czyszczenia ka-
nalizacji kupiony prawie za mi-
lion złotych wykorzystywany 
był do… podlewania drzewek 
i trawników. Do tego miliona 
trzeba jeszcze doliczyć 200.000 
złotych na nowy garaż, bo nikt 
wcześniej, przed zakupem, nie 
sprawdził, że pojazd ten nie 
zmieści się w żadnym istnieją-
cym gminnym garażu… Po co 
– pytam się – Komunalny Za-
kład Budżetowy kupował ten 
pojazd? Przecież wielokrotnie 
mówiłem, że nie mamy tyle 
kanalizacji, by mógł on być ra-
cjonalnie wykorzystany. I dzi-
siaj podlewa kwiatki. Oto kolej-
ny przykład niegospodarności 

obecnego wójta. Taniej, dużo 
taniej, byłoby wzywać specja-
listyczną firmę do awarii ka-
nalizacji. Ten samochód trze-
ba przecież ubezpieczyć, ser-
wisować… To wszystko kosztu-
je. Godzina pracy takiej firmy 
zewnętrznej wezwanej do usu-
nięcia awarii kanalizacji kosz-
tuje około 500 złotych. Jak to 
się ma do wydanego miliona. 
Obecny wójt jak będzie chciał 
się przelecieć samolotem, to 
kupi za gminne pieniądze li-
nię lotniczą? Mieszkańcy, nie-
stety, odczują zakup samocho-
du Wuko w podwyższonej ce-
nie wody.

- Komunalny Zakład Bu-
dżetowy chyba nie narzeka 
na brak gotówki, w Gminie aż 
huczy o zarobkach w tej fir-
mie…

- Zarobkach, ale tylko nie-
których, tych bardzo swoich.

- Czyli…
- Nie chciałbym wymieniać 

nazwisk.
- Jak się powiedziało 

„a”…
- Dobrze, zresztą to żadna 

tajemnica, bo wszystko moż-
na wyczytać z oświadczenia 
majątkowego. Otóż radny An-
drzej Danielczak, kierowca me-
chanik i operator koparko-ła-
dowarki, w Komunalnym Za-
kładzie Budżetowym Duszniki 
w roku 2014 zarobił 39.295,62 
zł, a w roku 2017 – 62.835,70 
zł.  Oznacza to wzrost poborów 
o 60 procent w okresie trzech 
lat. Myślę, że każdy chciałby 
otrzymywać takie podwyżki, 
ale są one tylko dla wybranych. 
Szkoda tylko, że Zakład nie in-
westuje w wodociągi i kana-
lizację.

- Co takiego wyróżnia rad-
nego Danielczaka?

- Chyba fakt, że wprowa-
dził on do Rady Gminy Duszni-
ki jeszcze dwóch radnych i po-

piera wójta, dzięki czemu ko-
alicja ma 8 radnych w 15-oso-
bowej Radzie Gminy Duszniki. 
Tak wójt Boguś dba o swoich 
podwyższając im pobory o 60 
procent w okresie trzech lat. 
W tym miejscu warto przypo-
mnieć, że w tak zwanej bu-
dżetówce przyjmuje się roczny 
wzrost płac o 3 procent.

- To jak to jest, bo nie bar-
dzo rozumiem. Budżet Gminy 
nie jest w zbyt dobrym sta-
nie, a kupuje się niepotrzeb-
ny pojazd specjalistyczny za 
milion złotych. Gdyby nie by-
ło to dziwne, to można by po-
wiedzieć, że podejrzane.

- Obecnie w Gminie Dusz-
niki wszystko kupuje się za kre-
dyt lub obligacje. A dług ro-
śnie.

- To nie lepiej taki poży-
czony milion przeznaczyć cho-
ciażby na kanalizację?

- Lepiej. W 2014 roku zo-
stawiłem swojemu następcy 
gotową dokumentacje wraz 
z pozwoleniem na budowę 
kanalizacji w Sędzinku i by-
ło to połączone z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Grze-
bienisku. Gdyby wtedy zabra-
no się za to, to – przy wyko-
rzystaniu funduszy unijnych – 
ta kwota 1.200.000 zł wydana 
na Wuko mogłaby starczyć na 
tę bardzo potrzebną inwesty-
cje. Stało się jednak inaczej, 
wójt Boguś woli kupować nie-
potrzebne rzeczy niż inwesto-
wać, by podwyższyć poziom 
życia mieszkańców.

- Rozumiem, że to kolej-
ny argument za tym, że czas 
w Gminie Duszniki coś zmie-
nić, wrócić do standardów…

- O tym już w październiku 
zadecydują wyborcy w akcie 
głosowania. Jeśli mi zaufają na 
pewno ich nie zawiodę.

Rozmawiała
MONIKA MAŃKOWSKA 
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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

Stawy na wakacjach
Wraz z nadejściem lata więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu 
i częściej uprawiamy różnego rodzaju aktywność fizyczną. Jeździmy 
rowerem, chodzimy po górach lub dbamy o przydomowe ogródki i dział-
ki kosząc trawy, plewiąc grządki czy zrywając sezonowe owoce. Ale jak 
w pełni cieszyć się wakacyjnymi aktywnościami, by nie otrzymać w bo-
nusie kontuzji stawów?

MONIKA MAŃKOWSKA

LATO BEZ KONTUZJI
Podczas wakacji ruszamy 

się dużo – i dobrze. Pamię-
tajmy jednak, by niezależnie 
od rodzaju wysiłku fizyczne-
go zachować ostrożność i nie 

forsować się. Zastałe lub nie-
przyzwyczajone do aktywno-
ści stawy poddane intensyw-
nej pracy, mogą ulec ura-
zom. Na pewno nie chcieli-
byśmy, by jeden niefortunny 

ruch uziemił nas na kilka ty-
godni w domu pozostawia-
jąc ze zwichniętym stawem 
kolanowym czy naderwanym 
ścięgnem. 

Zatem zanim zaczniemy 
grać w piłkę, wiosłować czy 
przekopywać rabaty kwiato-
we postarajmy się przepro-
wadzić rozgrzewkę i trochę 
się porozciągać. Kilka ener-
gicznych wymachów rąk, 
przysiadów czy pajacyków 
w wystarczy, by odpowied-
nio przygotować nasz orga-
nizm do aktywnego i inten-
sywnego wypoczynku.

ZADBAJ OD ŚRODKA
Pochłonięci wiosłowa-

niem, pływaniem czy grabie-
niem skoszonej trawy, czę-
sto zapominamy o własnym 
zdrowiu, co nierzadko kończy 
się niespodziewanymi kontu-
zjami. Podczas wakacyjnych 
aktywności na urazy najbar-
dziej narażone są stawy kola-
nowe, barkowe, łokciowe czy 
skokowe, które nadwyręża-
my na różne sposoby. Osoby 
planujące aktywny wypoczy-
nek powinny zadbać o stawy 
zaopatrując je w niezbędne 
witaminy i minerały. 

Należy pamiętać, by 
w codziennym jadłospisie 
uwzględniać produkty bo-
gate w wapń. Minerał ten 
znajdziemy między innymi 
w mleku i jego przetworach, 
soi, rybach, chudym mię-
sie, produktach zbożowych, 
brokułach czy kapuście. Na-
szym stawom pomożemy 
również stosując suplemen-
ty diety zawierające skład-
niki pomagające w utrzyma-
niu chrząstki stawowej. War-
to sięgnąć po preparaty z ko-
lagenem. Kolagen ten wchła-
nia się aż w 95% i gromadzi 
głównie w tkance chrzęstnej. 
Dzięki temu możemy cieszyć 
się zdrowymi i sprawnymi 
stawami na dłużej.

„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

1 września 2018 r. 
godz. 9.00

Zgodnie z ustaleniami z Centrum Szkolenia Wojsk L�dowych, wjazd na teren 
poligonu na uroczysto�� autami prywatnymi B�DZIE MO�LIWY.
Zach�camy do skorzystania ze specjalnie uruchomionych w dniu 1 wrze�nia
linii autobusów ZKP.

ODJAZDY AUTOBUSÓW:
• Urz�d Gminy Suchy Las – godz. 8.20
• Zespó� Szkó� im. O. M. �elazka w Chludowie – godz. 8.15
• Zespó� Szkó� im. 7. Pu�ku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku – godz. 8.30

W PROGRAMIE M.IN.
wyst�p Orkiestry D�tej Chludowo
Msza �w.
udzia� wojska z pojazdami pancernymi
grochówka

FOT. 
2X� � ARCHIWUM
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Była to kadencja szczególna
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, wójtem Gminy Suchy Las, kandydatem 
na wójta Suchego Lasu w tegorocznych wyborach samorządowych

- Tegoroczne wybory sa-
morządowe odbędą się 21 
października. Jest więc dobry 
czas, by podsumować mijają-
cą kadencję 2014-2018. Jaka 
to była kadencja dla pana, 
Gminy i jej mieszkańców?

- Mijająca kadencja by-
ła lepsza dla Gminy i naszych 
mieszkańców niż dla mnie. 
Była to dla mnie kadencja 
szczególna, bo pierwszy raz 
będąc wójtem miałem opo-
zycję w Radzie Gminy, któ-
ra dysponowała 8 głosami 
w 15-osobowej Radzie i mo-
gła przegłosować praktycz-
nie wszystko. To jest sytuacja 
niekomfortowa dla każdego 
wójta, burmistrza, czy prezy-
denta, bo w takim przypad-
ku po prostu bardzo trudno 
skutecznie zarządzać gminą 
lub miastem, a poza tym fir-
mować swoim nazwiskiem 
rozwiązania, na które często 
nie ma się żadnego wpływu. 
Od 2014 roku nie tylko nie 
miałem poparcia w Radzie – 
chodzi mi o tych 8 radnych 
– ale przez cały czas w na-
szej Radzie utrzymywał się 
podział na prorozwojowy 7-
-osobowy popierający mnie 
Klub Nowoczesna Gmina 

Dokończenie na stronie 11

- Mamy w Polsce 11 poligonów i 26 tak zwa-
nych gmin poligonowych. Ponad 20 gmin po-
niosło olbrzymie straty obniżono im bowiem 
podatek za poligon lub całkowicie pozbawiono 
tych pieniędzy w wyniku podobnych działań La-
sów Państwowych i wojska.

- Przykładem mogą być choćby Oborniki?
- Tak, Oborniki straciły prawie 100 procent 

podatku za teren poligonu. Ale ważniejsze jest 
to, że we wszystkich gminach poligonowych 
w Polsce ten podatek malał w minionych latach. 
Jedynym wyjątkiem w gronie 26 gmin poligono-
wych jest Gmina Suchy Las, bo u nas ten poda-
tek nie tylko nie zmalał, ale nawet wzrósł.

Od 2014 roku nie tylko nie miałem popar-
cia w Radzie – chodzi mi o tych 8 radnych – 
ale przez cały czas w naszej Radzie utrzymywał 
się podział na prorozwojowy 7-osobowy po-
pierający mnie Klub Nowoczesna Gmina oraz 
koalicję dwóch klubów, której członkowie nie 
zgadzali się z moją koncepcją rozwoju Gminy 
i po prostu nie darzyli i nie darzą mnie zaufa-
niem i sympatią.

Grzegorz Wojtera Wójt Gminy Suchy Las FOT. 	 TOMASZ MAŃKOWSKI

oraz koalicję dwóch klubów, 
której członkowie nie zgadza-
li się z moją koncepcją roz-
woju Gminy i po prostu nie 
darzyli i nie darzą mnie za-
ufaniem i sympatią. Ten po-
dział, niestety, bardzo sku-
tecznie, w niektórych sytu-
acjach utrudniał nam wszyst-
kim w Urzędzie codzienną 
pracę.

- To przypomina sytu-
ację rządu mniejszościowe-
go, który nie ma większości 
w Sejmie…

- Dokładnie tak, ale wszy-
scy wiemy, jak trudna jest to 

sytuacja. Można się ratować, 
gdy jest dobra wola po obu 
stronach, nieustannym szu-
kaniem trudnych kompromi-
sów, ale w naszym przypad-
ku opozycji często tej dobrej 
woli brakowało

- Rozumiem, że brak 
większościowego poparcia 
w Radzie mógł uniemożliwić 
panu pełną realizację pro-
gramu wyborczego z kam-
panii 2014 roku?

- Starałem się, by mi-
mo wszystko tak się nie sta-
ło, choć zostało to okupione 
wieloma stresami i trudnymi 
rozmowami. Trzeba jednak 
pamiętać o tym, że to Ra-
da podejmuje uchwały, a ja 
je najlepiej jak potrafię re-
alizuję.

- Co mogło zostać zro-
bione, a nie zostało, bo za-
brakło zrozumienia radnych 
opozycyjnych?

- Planowałem stworze-
nie Parku Edukacyjno-Rekre-
acyjnego w rejonie ulicy Bo-
gusławskiego w Suchym Le-
sie, który mógłby dobrze słu-
żyć mieszkańcom. W pew-
nym momencie projekt ten 
wszedł w skład tworzącej się 
wspólnej koncepcji Uniwer-

sytetu imienia Adama Mic-
kiewicza, Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych i Gmi-
ny Suchy Las, koncepcji tak 
zwanego Geoparku. Mieliśmy 
świetny pomysł zagospoda-
rowania kilkudziesięciu hek-
tarów terenów, które wtedy 
należały do Agencji Nierucho-
mości Rolnych. Była to kon-
cepcja, której realizacja roz-
łożona była na dziesięć lat, 
ale zaraz po wyborach samo-
rządowych w 2014 roku rad-
ni opozycyjni skutecznie, nie-
stety, całą rzecz rozmonto-
wali. Mówili „nie bo nie” nie 

zważając na to, że realizując 
ten projekt mieliśmy szansę 
na pozyskanie nieodpłatnie 
tych gruntów od Skarbu Pań-
stwa. Dzięki mojemu uporowi 
i moich współpracowników 
nie zostaliśmy bez niczego, bo 
ostatecznie przekazano Gmi-
nie kilka hektarów gruntu, na 
których powstał teren rekre-
acyjny z otwartym niedawno 
pumptrackiem, czyli sztucz-
nymi torami dla rowerzystów. 
Oznacza to, że przez okres 4 
lat radni opozycyjni zakres te-
go projektu zmniejszyli dzie-
sięciokrotnie, obcinając sys-
tematycznie fundusze prze-
widziane na jego realizację. 
Mogliśmy mieć za darmo 25 
hektarów, a dzisiaj mamy za-
ledwie 7 hektarów.

- Kolejny podobny przy-
kład, to…

- …podjęta przeze mnie 
próba zmiany pejzażu w ob-
rębie skrzyżowania ulic Su-
choleska-Bogusławskiego 
i Obornicka. To nie jest praw-
da, że chciałem tam wybu-
dować stację benzynową, 
ale prawdą jest, że chcia-
łem uporządkować ten teren 
i równocześnie znaleźć inwe-
stora, który za swoje pienią-
dze byłby zmuszony przebu-
dować to skrzyżowanie, co 
mogłoby wpłynąć na likwi-
dacjĘ uciążliwych korków sa-
mochodowych w tym miej-
scu. Niestety, radni opozy-
cyjni robili wszystko, by tej 
koncepcji nie realizować i na 
tym najważniejszym skrzyżo-
waniu w Suchym Lesie kie-
rowcy nadal stoją w korkach 
i… stać będą, bo inwestor po-
stanowił wydać swoje pienią-
dze w sąsiedniej gminie.

- Dziwne to…
- Takich sytuacji w obecnej 

kadencji było mnóstwo. Prak-
tycznie każda sesja kadencji 
2014-2018 może być przykła-
dem zaciągania hamulca przez 
radnych opozycyjnych. A na 
zaciągniętym hamulcu nawet 
najlepszy kierowca daleko nie 
zajedzie. Problem w tym, że 
często na przykład za korki na 
tym skrzyżowaniu mieszkań-
cy krytykują mnie, a powin-
ni swoje pretensje kierować 
pod adresem radnych z Klu-
bów Gmina Razem i Inicjaty-

wa Mieszkańców, którzy cią-
gle mówią o rozwoju, ale ro-
bią wszystko, by moje kon-
cepcje torpedować. Nie dla-
tego, że są niedobre, dlatego, 
że są moje.

- Łatwo więc nie było, 
ale mimo to w tej kadencji 
odniósł pan kilka sukcesów. 
Przypomnijmy niektóre.

- W jednej z wypowie-
dzi dla mediów ostatnio przy 
okazji oddania ścieżki rowe-
rowej z Radojewa do Biedru-
ska powiedziałem, że może 
nie jest to najbardziej spek-
takularna, najbardziej kosz-
towna inwestycja, ale dla 
mnie zawsze była to inwe-
stycja priorytetowa, a dzień 
oddania tej ścieżki do użytku 
jest dla mnie jednym z naj-
ważniejszych dni w kadencji 
2014-2018.

- Dlaczego?
- Inwestycja ta trwała dłu-

go, ale była bardzo potrzeb-
na, bo jest gwarantem bez-
pieczeństwa dla rowerzy-

stów, którzy chcieli przedo-
stać się z Radojewa do Bie-
druska. Ta droga powiato-
wa jest bardzo ruchliwa, 
sporo tam wypadków, także 
w minionym okresie z udzia-
łem rowerzystów. Teraz to 
się zmieni. Pozyskaliśmy na 
tę inwestycję fundusze ze-
wnętrzne, z dwóch progra-
mów unijnych, i sfinansowa-
nie tej ścieżki w 70 procen-
tach z funduszy zewnętrz-
nych, co także uważam za 
sukces. Ta ścieżka powsta-
ła dzięki naszej wytrwałości 
i jestem dumny z tej inwesty-
cji, choć oczywiście niektórzy 
radni opozycyjni mają inne 
zdanie na ten temat. Uwa-
żam, że bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców jest naj-
ważniejsze, a ta ścieżka ro-
werowa właśnie takie bez-
pieczeństwo zapewnia.

- Prowadził pan także du-
żo droższe inwestycje. Choć-
by te wodociągowe.

- Tak, w tej kadencji roz-

poczęliśmy inwestycję, do 
której przygotowywaliśmy 
się od dawna – budowę ka-
nalizacji w północnej części 
Gminy, w Chludowie, Golę-
czewie, Zielątkowie. Impul-
sem było pozyskanie w 2014 
roku od Aquanetu prawie 20 
milionów złotych na reali-
zacje tej inwestycji. Tę kwo-
tę podwoiliśmy przeznacza-
jąc drugie 20 milionów z bu-
dżetu gminy. Dzisiaj jesteśmy 
mniej więcej w połowie reali-
zacji tej bardzo dużej i kosz-
townej budowy. Po jej reali-
zacji większość mieszkańców 
tych trzech miejscowości bę-
dzie mogła już bez przeszkód 
korzystać z kanalizacji.

- Sporo także działo się 
w oświacie.

- Cieszę się, że udało mi 
się przekonać radnych do 
mojego pomysłu budowy 
przedszkola w Golęczewie, 
jako pierwszego etapu bu-
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Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa Data miejsce

BIEDRUSKOWIAŃSKI PIKNIK 
FAMILIJNY

8 września, 
godz. 15.00

Dom Osiedlowy w Biedrusku, 
ul. Zjednoczenia 4, Biedrusko

„NAD BRZEGAMI BALATONU” 
– FESTYN

9 września,
godz. 16.00 

Teren nad stawem w Chludowie – ul. 
Wodna / Poznańska

ROZPOCZĘCIE NABORU DO 
PRACOWNI EDUKACYJNO - 

ARTYSTYCZNYCH

15 września,
godz. 9.00

CKiBP, pokój koordynatorów,
ul. Szkolna 16, Suchy Las

LITERATURA WIZUALNA 
– WARSZTATY 

Z IWONĄ CHMIELEWSKĄ

29 września, 
godz. 11.00 – 15.00

CKiBP
zapisy w sucholeskiej bibliotece lub 

telefonicznie 612500401

ANNA MARIA JOPEK 
– KONCERT

5 października,
godz. 19.00

CKiBP sala widowiskowa
Bilety: 70/50 (N/U) do nabycia 

w sekretariacie CKiBP 
i na www.bilety24.pl

 „KRAJOBRAZ I PRZYRODA 
WIELKOPOLSKI”- KONKURS 

FOTOGRAFICZNY

Zgłoszenia do 21 
października 

Regulamin konkursu dostępny na 
stronie CKiBP w zakładce „wydarzenia”

www.osrodekkultury.pl
WIĘCEJ INFORMACJI:

www.osrodekkultury.pl
Zastrzegamy prawo zmian w programie www.facebook.pl/CKiBP

Darmowe kursy językowe on-line

Czas na Piknik Familijny
Zarząd Osiedla Biedrusko i Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las zapra-

szają na Biedruskowiański Piknik Familijny, który odbędzie się 8 września 2017 przy Domu 
Osiedlowym w Biedrusku, ul. Zjednoczenia 4

W PROGRAMIE:
•  godz. 10.00 - 13.00 - Rajd z Biedruska na Łysy Młyn (start Dom Osiedlowy),
•  godz. 15.00 - Oficjalne rozpoczęcie pikniku
•  godz. 15.10 - 17.30 - występy „małych” i „większych” artystów: grupa teatralna Akademia 

Bajek, zespół klubu seniora Dębowy Liść, szkoła tańca Moniki Pyś, zespół folklorystyczny 
Biedruskowianie, Sardes Arte Lidia Zwolińska, Teatrzyk na luzie,

•  godz. 17.30 - 19.00: zespół DONAR KAWAŁEK PODŁOGI,
•  godz. 19.00 - 24.00: integracyjna zabawa taneczna pod chmurami.
Ponadto:  konkursy dla dzieci i dorosłych, gry i zabawy, bezpłatny przejazd bryczką, bez-

płatne zjeżdżalnie dla dzieci,  poczęstunek, malowanie twarzy, duże bańki, plener malarski, fo-
to budka, giga twister, bezpłatne profesjonalne konsultacje fizjoterapeutyczne, udzielanie po-
rad dotyczących profilaktyki zdrowia w tym min. ergonomii pracy, prowadzenie terapii manu-

alnych oraz masaży, 
instruktarz ćwiczeń 
wzmacniających oraz 
rozciągających, wska-
zanie indywidualnych 
planów terapii, bez-
płatny pomiar słu-
chu, bezpieczna przy-
goda z  Skoda Road 
Safty, pokaz statycz-
ny sprzętu wojskowe-
go, pokaz pierwszej 
pomocy realizowany 
przez JRG Bolecho-
wo. (JK)

Tradycyjnie na od paź-
dziernika rozpoczynamy 
nowy rok zajęć EDUka-
cyjnno-ARTystycznych 
kierowanych do dzie-
ci, młodzieży, dorosłych 
i seniorów. Oprócz ofer-
ty zajęć znanej i konty-
nuowanej z poprzednich 
lat w tym roku zaprasza-
my również na zupełnie 
nowe warsztaty, z nowy-
mi prowadzącymi!

Zapisy na sezon 2018/
19 ruszają  15 września 
(SOBOTA) od godziny 
9.00. Zajęcia rozpoczy-
nają się od 1 paździer-
nika i trwają do połowy 
czerwca 2019r.

Zachęcamy do 
zapoznania się z naszą 

oferta na stronie: 
www.osrodekkultury.pl 

Literatura wizualna – warsztaty plastyczne
Serdecznie zapraszamy młodzież i osoby do-

rosłe na kolejne spotkanie warsztatowe z Iwoną 
Chmielewską – jedną z wybitnych, nagradzanych 
na świecie, autorek książek obrazowych. 

Spotkanie zatytułowane Literatura wizual-
na będzie możliwością nie tylko bezpośredniej 
rozmowy z autorką, ale także warsztatem pla-
stycznym dotyczącym projektowania i archi-
tektury książki, tajemnic picturebooka, relacji 
między słowem i obrazem. 

Zapraszamy do Centrum Kultury i Biblio-
tece Publicznej Gminy Suchy Las 29 września 
2018, godz. 11.00-15.00. Warsztaty są bez-
płatne, liczba miejsc ograniczona. 

Zapisy w sucholeskiej bibliotece lub tele-
fonicznie 612500401. (MMS)

Spotkajmy się nad brzegami 
Balatonu… w Chludowie!

W y w i a d y 
z mieszkańca-
mi, warsztaty dla 
dzieci i młodzie-
ży, reprodukcja 
fotografii daw-
nego Chludowa, 
koncert muzyki 
węgierskiej, wy-
stęp artystycz-
ny Zespołu Pie-
śni i Tańca Chlu-
dowianie – to tylko niektóre atrakcje, jakie 
czekają na mieszkańców w ramach projektu 
„Nad brzegami Balatonu – w Chludowie”. 

Projekt powstał z inicjatywy Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz Centrum Kultury i Bi-
blioteki Publicznej w Suchym Lesie, a miej-
scem realizacji będą okolice stawu u zbiegu 
ulic Poznańskiej i Wodnej w Chludowie, zwa-
nego potocznie Balatonem. Działania będą 
prowadzone w sierpniu i wrześniu 2018 ro-
ku. 

O tym, jaką rolę w przestrzeni Chludo-
wa odgrywał niegdyś Balaton, dowiemy się 
z przeprowadzonych w ramach projektu wy-
wiadów z mieszkańcami wsi. Wśród miesz-
kańców, na początku sierpnia tego roku, zo-
stały zebrane również fotografie dawnego 
Chludowa, z których część doczeka się wy-
stawy. 

Dla dzieci i młodzieży w ramach projektu 
przewidziano udział w bezpłatnych warszta-
tach ze storytellingu i fotografii.

Dla wszystkich mieszkańców Chludowa 
w niedzielę 9 września 2018roku odbędzie się 
festyn nad brzegami Balatonu. W programie 
między innymi występ Zespołu Pieśni i Tań-
ca Chludowianie, wystawa fotografii dawne-
go Chludowa, wystąpienia prelegentów, wy-
stęp Zespołu Pieśni i Tańca Węgierskiego – Pi-
roska z Poznania, koncert węgierskiej muzyki 
ludowej oraz poczęstunek w postaci węgier-
skiego gulaszu.

Projekt ten dofinansowano ze środków 
Urzędu Miasta Poznań oraz Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Jest on również 
realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez 
CK ZAMEK w ramach konkursu „Siła Współ-
pracy”. (MO)

Drodzy Czytelnicy, zachę-
camy do skorzystania z ofer-
ty bezpłatnych kursów języko-
wych: angielskiego, niemiec-
kiego, francuskiego, hiszpań-
skiego i włoskiego. Kursy LERNI 
są dostępne na multimedialnej 
platformie www.lerni.us. Skła-
dają się z filmów, dialogów, ką-
cików gramatycznych, modu-

łów nauki słówek czy sprawdzających poprawność wymowy. Metoda nauczania opiera się na 
naturalnych procesach poznawczych.

Aby rozpocząć naukę, należy zgłosić się do biblioteki w Suchym Lesie po kod aktywacyjny. 
Kody są aktywne do 30.09.2018! Pamiętajcie też, że trzeba być zarejestrowanym czytelnikiem 
naszej biblioteki.

Zaletą kursów jest możliwość samodzielnej nauki w dowolnym miejscu z dostępem do In-
ternetu.  MMS
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O SOBIE

Grzegorz Rewers
radny Klubu Nowoczesna Gmina, 
kandydat na radnego w najbliższych 
wyborach samorządowych

dowy zespołu przedszkolno-
-szkolnego.  Dzięki temu po-
lepszymy w tej miejscowo-
ści bazę dla przedszkolaków, 
z drugiej strony lepsze wa-
runki do nauki w starym bu-
dynku szkoły będą też mieć 
uczniowie.  Za kilka dni od-
dajemy nowe przedszkole 
z ogrodem i placem zabaw 
w Biedrusku oraz także no-
we przedszkole w Złotnikach. 
To drugie przedszkole reali-
zowane było w tak zwanym 
partnerstwie publiczno-pry-
watnym, przez jednego z na-
szych przedsiębiorców, przy 
zerowym udziale budżetu 
gminy. To kolejny dowód na 
to, że rację mam ja, a nie rad-
ni, którzy krytykowali mnie za 
takie rozwiązania, bo nasze 
budżetowe pieniądze dzię-
ki temu mogliśmy przezna-
czyć na inne ważne dla na-
szych mieszkańców projek-
ty. I co ważne – nie będzie to 
przedszkole prywatne tylko 
publiczne. Czyli w mijającej 
kadencji wzbogaciliśmy się aż 
o trzy nowe przedszkola. Jeśli 
ktoś powie, że to nie jest suk-
ces, to… się pomyli.

- Mówiąc o sukcesach 
wspominał pan projekty, 
które wymagały pieniędzy. 
Ale odniósł pan również suk-
ces w „zarabianiu” pieniędzy 
dla Gminy.

- Ma pan zapewne na my-
śli kwestię podatku poligono-
wego. To prawda, ale zacznij-
my od początku. ¾ obszaru 
naszej Gminy to wojskowy po-
ligon, za którego użytkowanie 
wojsko płaci tak zwany poda-
tek poligonowy. To zrozumia-
łe, bo często dla mieszkańców 
to sąsiedztwo jest uciążliwe, 
chodzi o nocne strzelania itp. 
Na początku tej kadencji po-
jawiła się groźba, że zostanie-
my pozbawieni tych pieniędzy, 
bo wojsko podjęło działania by 
przekształcić na papierze grun-
ty poligonowe i tym samym 
uchylić się od płacenia samo-
rządom podatku. Starania, by 
tak się nie stało trwały prak-
tycznie przez całą mijająca ka-
dencję, a mówimy tu o kwocie 
16 milionów złotych rocznie, 
za co można na przykład wy-
budować bardzo wiele.

- Jak udało się obronić 
ten podatek?

- Stworzyłem w Urzę-
dzie zespół z moim udzia-
łem, w którym pracowali naj-
aktywniej Agnieszka Serafin 
i Marcin Kołodziejczak. Od-
byłem wiele spotkań w Sta-
rostwie, gdzie spotkałem się 
z dużym zrozumieniem i w 
Lasach Państwowych. Naj-
trudniejsze były rozmowy 
z wojskiem, spotykałem się 
z wojewodą, z parlamenta-
rzystami. Dlatego zdumie-
wają mnie rozpowszechnia-
ne opinie, że byliśmy bierni, 
że sprawa załatwiła się sama. 
Ten zespół pracował bez pro-
pagandowego aplauzu, ale – 
jak się okazuje – bardzo sku-
tecznie. Nie jest też tajemni-
cą, że to my jako Gmina zgło-
siliśmy sprawę do prokuratu-
ry, co na pewno miało wpływ 
na ostatecznie pozytywne dla 
Gminy rozstrzygnięcia. 

- Mówimy o kwocie 16 
milionów złotych, które to 
pieniądze corocznie zasilają 
budżet Gminy. To bardzo du-
ża kwota, było więc o co się 
bić. Tym bardziej że niektóre 
gminy tak zwane poligono-
we tę „potyczkę” z wojskiem 
przegrały.

- Mamy w Polsce 11 po-
ligonów i 26 tak zwanych 
gmin poligonowych. Ponad 
20 gmin poniosło olbrzymie 
straty obniżono im bowiem 
podatek za poligon lub całko-
wicie pozbawiono tych pie-
niędzy w wyniku podobnych 
działań Lasów Państwowych 
i wojska.

- Przykładem mogą być 
choćby Oborniki?

- Tak, Oborniki straciły 
prawie 100 procent podatku 
za teren poligonu. Ale waż-

niejsze jest to, że we wszyst-
kich gminach poligonowych 
w Polsce ten podatek malał 
w minionych latach. Jedynym 
wyjątkiem w gronie 26 gmin 
poligonowych jest Gmina Su-
chy Las, bo u nas ten poda-
tek nie tylko nie zmalał, ale 
nawet wzrósł.

- Stało się tak dzięki ini-
cjatywnie radnego Jarosła-
wa Ankiewicza, przewodni-
czącego Klubu Nowoczesna 
Gmina…

- …którego zdenerwowa-
ło nieeleganckie zachowanie 
wojska i zaproponował pod ko-
niec 2017 roku na jednej z sesji 
zwiększenie stawki podatku za 
poligon. Dzięki temu z dotych-
czasowym 12 milionów poda-
tek ten wzrósł w 2018 roku do 
16 milionów rocznie. 

- Udał się także pomysł 
„leasing w Suchym Lesie”.

- Tak, choć początkowo 
ta moja koncepcja była wy-
szydzana przez opozycję. Pro-
jekt ten trwa już 12 lat, a je-

go efektem jest 100 milionów 
złotych, które w tym okresie 
wpłynęły do budżetu gminy. 
Tyle zapłaciły firmy transpor-
towe i leasingowe w formie 
podatku od środków trans-
portu. Stworzyliśmy takie 
mechanizmy, które uwiary-
godniły nasza Gminę w śro-
dowisku transportowców 
i cieszę się, że udało się ten 
pomysł obronić. 

- Kolejny sukces to…
- …fakt, że dotrwaliśmy do 

końca tej kadencji bez jakiejś 
wielkiej awantury politycz-
nej typu zrywanie sesji, ogła-
szanie referendum o odwoła-
nie wójta itp. Gorycz jednak 
pozostanie, bo często opinie 
radnych opozycyjnych o mo-
jej i naszych urzędników pra-

cy były niesprawiedliwe, na-
stawione tylko na osiągnięcie 
doraźnego efektu polityczne-
go. Prawie na każdej sesji by-
ły awantury, które można było 
zastąpić wcześniejszymi roz-
mowami, szukaniem porozu-
mienia i kompromisu.

- Porozmawiajmy teraz 
o pana porażce w kadencji 
2014-2018.

- Przed chwilą powiedzia-
łem, że sukcesem było do-
trwanie do końca kadencji 
bez wielkiej awantury poli-
tycznej, ale to oznacza, że 
porażką dla Gminy było to, 
iż przez cztery lata nie uda-
ło mi się przekonać do sie-
bie i swoich koncepcji rozwo-
ju Gminy ośmioro radnych 
opozycyjnych, choć takie pró-
by wielokrotnie podejmowa-
łem. Mieszkańcy nie odczu-

wali tego konfliktu bezpo-
średnio, ale świadomość, że 
przez te 4 lata obecnej kaden-
cji współpracując można było 
zrobić więcej nie daje mi spo-
koju. Nasza Gmina ma potęż-
ny potencjał, który przez de-
cyzje radnych opozycyjnych 
nie zawsze mógł być odpo-
wiednio wykorzystany. W ro-
ku 2014, na początku kaden-
cji, miałem nadzieję, że po-
mimo dzielących nas różnic 
uda się nam porozumieć, ale 
szybko zrozumiałem, że bę-
dzie to bardzo trudne, gdy 8-
-osobowa koalicja obsadziła 
swoimi wszystkie stanowiska 
w Radzie – w prezydium Ra-
dy i we wszystkich komisjach. 
Oznaczało to, że najliczniej-
szy, bo 7-osobowy, Klub 
w Radzie – Klub Nowoczesna 
Gmina nie dostał nic. To by-
ła zła wróżba na przyszłość, 
która się niestety sprawdziła. 
W tym miejscu warto przy-
pomnieć, że w Sejmie swoje-
go wicemarszałka ma nawet 

Klub Kukiz’15, który do naj-
liczniejszych nie należy. U nas 
tych standardów demokra-
tycznych nie zachowano, co 
mogło oznaczać ciągły kon-
flikt. I tak też było. Zdarzało 
się nawet że na sesjach nie 
dopuszczano mnie do głosu, 
nie zwracając uwagi na to, że 
to ja otrzymałem w tamtych 
wyborach najwięcej głosów 
od wyborców. To było lekce-
ważenie nie mnie, ale wybor-
ców, którzy na mnie głosowa-
li. 21 października odbędą się 
wybory samorządowe. Liczę 
na zaangażowanie naszych 
mieszkańców, na wysoką fre-
kwencję i wierzę, że dokona-
ją oni słusznych wyborów.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI
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Była to kadencja szczególna

Czyli w mijającej kadencji wzbogaciliśmy 
się aż o trzy nowe przedszkola. Jeśli ktoś powie, 
że to nie jest sukces, to… się pomyli.

 1.  Urodziłem się... w Sobo-
cie. Bardzo fajna miejsco-
wość.

 2.  Jestem spod znaku... 
Skorpiona.

 3.  Moja pierwsza pra-
ca... Po skończeniu szko-
ły zostałem zatrudnio-
ny w przedsiębiorstwie 
„Wiepofama” na ulicy 
Dąbrowskiego w Pozna-
niu. Firma ta jeszcze dzi-
siaj istnieje. Nie za bardzo 
utożsamiałem się z tą fir-
mą, bo wiedziałem, że za-
raz pójdę do wojska. Po 
wojsku już tam nie wró-
ciłem.

 4.  Pierwsze zarobione pie-
niądze przeznaczyłem 
na...  zakup dolarów al-
bo tak zwanych bonów, 
już dzisiaj nie pamię-
tam. Chciałem kupić so-
bie wreszcie wymarzone 
spodnie dżinsowe mar-
ki „Lee”. Trochę to wte-
dy kosztowało. Było to 
na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdzie-
siątych.

 5.  Gdybym miał zbędny mi-
lion złotych... to skutecz-
nie pomógłbym rodzi-
nie. Każdy ma jakieś po-
trzeby. Jeden chce budo-
wać dom, inny zmuszony 
jest wymienić dachówkę. 
A na wszystko nie star-
cza.

 6.  Moim ulubionym fil-
mem jest... kultowy film 
„Nie ma mocnych” i „Sa-
mi swoi”. Gdy oglądam 
te firmy przypomina mi 
się moje dzieciństwo, bo 
wychowywałem się w ro-
dzinie rolniczej.

 7.  Mój ulubiony aktor i ak-
torka to... Tom Hanks, 
Harrison Ford, Dustin 
Hoffman, a z aktorek… 
Chyba Sandra Bullock.

 8.  Z prasy czytam regular-
nie... „Gazetę Sucho-
leską” i „Twój TYDZIEŃ 
WIELKOPOLSKI”. 

 9.  Najchętniej słucham...  
zdecydowanie grupy mu-
zycznej Il Divo. Z racji wy-
konywanego zawodu, je-
stem taksówkarzem, du-
żo słucham radia i przy-
znaje się – różnych stacji 
i różnych gatunków mu-
zycznych.

10.  Jeżdżę samochodem... 
Kia Ceed, jak już wspo-
mniałem zawodowo.

11.  Jeżdżę... jestem taksów-
karzem więc zgodnie 
z przepisami, ale szybko, 
bo klientom często się 
spieszy. Jazda samocho-
dem cały czas sprawia mi 
frajdę.

12.  Marzę o... wyjeździe z ro-
dziną w Bieszczady. Nigdy 
tam nie byłem, a wszyscy 
mówią, że warto tam po-
jechać.

13.   Najmilej spędzam wol-
ny czas... Nie będę pew-
nie oryginalny – z rodzi-
ną, w ogrodzie, przy gril-
lu, ale także z grupą do-
brych znajomych.

14.  Najdalej podróżowałem 
do...  Z jednej strony do 
Hamburga, z drugiej – 
do Lwowa. Do Lwowa je-
chałem pociągiem kilka-
naście godzin. To miasto 
bardzo przypomina mi 
Wrocław, choć jest chyba 
mniej zadbane.

15.  Chciałbym pojechać... 
Jak już mówiłem w Biesz-
czady. Chętnie także do 
Sandomierza, Kazimierza 
Dolnego… Nigdy tam nie 
byłem, a chciałbym być.

16.  Moim ulubionym kolo-
rem jest... niebiski, zielo-
ny i biały.

17.  Potrafię ugotować... Hm, 
z tym jest trochę pro-
blem. Moja córka mówi, 
że najlepiej wychodzi mi 
jajecznica. 

18.  Drink, który mi najbar-
dziej smakuje to... Nie 
mam ulubionego. Najbar-
dziej smakuje mi piwo.

19.  U ludzi denerwuje mnie... 
gdy spotykam osobę, nie-
szczerą, obłudną i fałszy-
wą. Lubię obcować z ludź-
mi otwartymi, uśmiech-
niętymi i szczerymi. 

20.  Przyjaciele mówią do 
mnie... po imieniu – 
Grzegorz.

21.  Najbardziej cenię u part-
nerów w pracy... uczci-
wość, lojalność, szcze-
rość.

22.  W kasynie lubię grać... 
Nigdy w kasynie nie by-
łem. Grywam niekiedy 
w toto-lotka.

23.  Smartfon to dla mnie... 
narzędzie pracy. Mam 
aplikację, która ułatwia 
mi pracę taksówkarza.

24.  Internet uważam za... 
Dzisiaj trudno bez Inter-
netu normalnie funkcjo-
nować. Musi być i do-
brze, że jest.

25.  Zakupy to... przyjem-
ność. Robię zakupy od 
30 lat, moja żona zaku-
pów nie robi. Pracowa-
łem w handlu ponad 30 
lat i uwielbiam zakupy.

26.  Gdy myją szybę w mo-
im aucie na skrzyżowa-
niu... nie przeszkadza mi 
to, choć muszę przyznać, 
że taksówkarzom rzadko 
się to zdarza.

27.  Chciałbym zjeść kola-
cję z... najchętniej z żoną 
i dziećmi.

28.  Najdziwniejszą potrawą 
jaką jadłem były... Sta-
ram się jadać tradycyjne 
potrawy. Kiedyś myśla-
łem, że nie przełknę frut-
ti di mare, ale spróbowa-
łem i było OK.

29.  Nienawidzę... Bo ja 
wiem…Raczej obce mi 
jest to uczucie.

30.  Moja pierwsza miłość... 
Gdy byłem kawalerem 
kupiłem motorower Java 
w wersji skuter w kolorze 
bordowym. Zakochałem 
się w tej Javce.

31.  Mój najtrudniejszy mo-
ment w życiu to... mo-
ment gdy musiałem wy-
jechać do pracy w Niem-
czech, by zarobić na do-
kończenie domu. Wiąza-
ło się to z rozłąką z ro-
dziną – dzieci wtedy były 
jeszcze małe -  i momen-
ty rozstania były wówczas 
trudne.

32.  Najbardziej cenię u ko-
biet... gdy jest zadbana, 
nie musi być ładna, ale lu-
bię jak jest dobrze ubrana 
i uśmiechnięta.

33.  Najbardziej nie lubię 
u kobiet...  zarozumiało-
ści i wyniosłości.

34.  Mój największy sukces 
to... rodzina, która jest 
razem, której członkowie 
lubią się, pomagają so-
bie i rozmawiają szczerze 
ze sobą.

35.  Chciałabym jeszcze... do-
czekać się wnuka i wnucz-
ki.  (mat)

To nie jest prawda, że chciałem tam wybu-
dować stację benzynową, ale prawdą jest, że 
chciałem uporządkować ten teren i równocze-
śnie znaleźć inwestora, który za swoje pieniądze 
byłby zmuszony przebudować to skrzyżowanie, 
co mogłoby wpłynąć na likwidacjĘ uciążliwych 
korków samochodowych w tym miejscu.
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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.

Fałszywe e-maile 
Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-ma-

ilami, w których autor wiadomości podszywa się pod pracow-
nika Izby Administracji Skarbowej i informuje o kontroli prze-
prowadzonej przez fikcyjny „Główny Urząd Kontroli Skarbowej 
w Warszawie” w sprawie zeznania podatkowego za rok 2017.

Resort przestrzega przed otwieraniem wiadomości lub za-
łącznika. Nie należy też odpowiadać na e-mail nadawcy. Za-
łącznik może zawierać zainfekowany plik.

Poniżej przykład treści fałszywego e-maila (pisownia ory-
ginalna):

Temat: KOREKTA ZEZNANIA PODATKOWEGO 2017
Dnia 03.07.2018 roku zostala przeprowadzona kontro-

la poprzez Glówny Urzad Kontroli Skarbowej w Warszawie 
w sprawie zeznania podatkowego za rok 2017.

 Inspektor ds. Rozliczen informuje o wystapieniu pewnych bra-
ków formalnych w dokumentacji przedstawionej przez Panstwa.

W zwiaku z powyzym prosimy o wypelnienie zalaczonych 
formularzy w celu przedlozenia w terminie 7 dni od dnia po-
wyzszego zawiadomienia do wlasciwego Urzedu Skarbowego. 
Formularze w zalaczniku sa równiez dostepne w wersji online 
klikajajac w ponizszy odnosnik:

     ZLOZ    WNIOSEK
Z powazaniem

Kordynator JPK
 Krajowa Informacja Skarbowa - tu mozna uzyskac wszelkie 

informacje podatkowe i celne: tel. 801 055 055 (z tel. stacjo-
narnego) lub 22 33 00 330 (z dowolnego telefonego).

     Fałszywi kontrolerzy
Zalecamy zachowanie ostrożności; do przedsiębiorców 

zgłaszają się oszuści podający się za kontrolerów ochrony da-
nych – ostrzega Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że co do zasady uprzedzamy o naszych kon-
trolach – podkreśla Urząd.

Według informacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontro-
lerów UODO. W jednym z przypadków osoby takie okazały sfał-
szowane dokumenty: legitymację i upoważnienie do kontroli.

UODO zwraca uwagę, że wzór legitymacji, którą posłu-
gują się kontrolerzy Urzędu jest określony w rozporządzeniu 
MSWiA, a jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest holo-
gram. Musi on być na każdej legitymacji, którą posługują się 
kontrolerzy Prezesa UODO.

„Przypominamy również, że Urząd co do zasady pisemnie 
uprzedza o planowanej kontroli. Ponadto w przypadku wątpli-
wości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upo-
ważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zwe-
ryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje i jest 
upoważniona przez Prezesa UODO do przeprowadzenia kon-
troli” – podkreśla Urząd.

Numer pod którym można zweryfikować tożsamość kon-
trolera to: 22/531-07-71. 

Wzrośnie płaca minimalna 
Płaca minimalna - 2220 zł, minimalna stawka godzinowa - 

14,5 zł - takie kwoty wynagrodzeń od 2019 r. przewiduje rząd 
w opublikowanym projekcie rozporządzenia.

Oborniki 
z obwodnicą

W ramach inwestycji re-
alizowanej przez Samorząd 
Województwa Wielkopol-
skiego w systemie „zaprojek-
tuj i wybuduj” powstanie ob-
wodnica o długości 1,2 km, 
która połączy rondo na dro-
dze nr 178 z drogą krajową 
nr 11. Zakres robót obejmie 
m.in. budowę mostu na rze-
ce Wełna, wiaduktu nad ulicą 
Staszica i rond na skrzyżowa-
niach z drogą wojewódzką nr 
178 i ul. Kubiaka oraz z drogą 
krajową nr 11.

Przypomnijmy, tydzień 
temu Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego otrzymał od 
Wojewody Wielkopolskie-
go długo oczekiwaną decyzję 
o zezwoleniu na budowę ob-
wodnicy Obornik. Choć nadal 
trwa procedowanie wniosku 
o decyzję na zezwolenie na 
realizację inwestycji drogo-
wej (ZRID) w zakresie budo-
wy samego ronda na skrzyżo-
waniu z drogą krajową nr 11, 
wydanie pierwszego zezwo-
lenia zapala zielone światło 
dla rozpoczęcia robót.

Wartość zadania wyno-
si 14,4 mln złotych, z cze-
go 12,2 mln złotych stano-
wi dofinansowanie Unii Euro-
pejskiej przyznane przez Za-
rząd Województwa Wielko-
polskiego w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Wykonawcą jest 
firma SKANSKA.
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Trzyskładnikowe wypieki Sa-
rah Rainey, cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis. 

Ta książka kulinarna spra-
wi, że przygotowywanie sma-
kołyków okaże się łatwe i przy-
jemne. Ponad 100 zdumiewa-
jąco prostych przepisów na 
przepyszne ciasta, ciasteczka, 
bułeczki i chleby, desery, słone 
przekąski i łatwe lody – a każ-
dy z nich z wykorzystaniem za-
ledwie trzech prostych skład-
ników, których nie trzeba ty-
godniami szukać w sklepach.  
Dla każdego, kto chce wpro-
wadzić powiew świeżości do 
swojej kuchni: bez wielkiej fi-
lozofii, za to z potężną daw-
ką smaku i prawdziwej rado-
ści z pieczenia. 

Bona. Zmierzch Jagiellonów 
Magdalena Niedźwiedzka, ka-
tegoria biografie, wspomnie-
nia, cena 44,90 zł, Prószyn-
ski i S-ka. 

Pierwsza z cyklu biogra-
ficznych powieści Magdaleny 
Niedźwiedzkiej „Zmierzch Ja-
giellonów”. Polityka i spisek, 
wojny, krew i bezwzględność, 
zmieniają ludzi w bestie, któ-
re w renesansowych stoli-
cach Europy przeistaczają się 
w wielkich humanistów, me-
cenasów sztuki i obrońców 
wiary. Ludzie targani namięt-
nościami, nieufni, pogrążeni 
w obsesjach i samotni: król 
Polski Zygmunt I Stary, wielki 
mistrz krzyżacki Albrecht Ho-
henzollern, Anna – księżna 
mazowiecka – oraz inne wybit-
ne osobistości pierwszej poło-
wy XVI wieku, a wśród nich 
Bona Sforza – królowa Polski 
i wielka księżna litewska. Życie 
nauczyło ją skrywania uczuć. 
Jako dziecko była świadkiem 
zdrady, śmierci, okrucieństwa 
i bezwzględności. Zrozumiała, 
że nikt, nawet własna rodzina, 
nie jest gwarancją bezpieczeń-
stwa, zapewnia jedynie sta-
tus społeczny i bogactwo. Ba-
ła się kochać, ponieważ miłość 
oznaczała tylko ból. 

Edycja genów. Władza nad 
ewolucją Jennifer A. Doudna, 
Samuel H. Sternberg, tłuma-
czenie Adam Tuz, kategoria 
popularnonaukowe, cena 45 
zł Prószyński i S-ka.

Od czasów bomby atomo-
wej nie było technologii, która 
zaalarmowałaby wynalazców 
do tego stopnia, że zdecydo-

wali się ostrzec świat przed jej 
wykorzystaniem. Aż do wio-
sny 2015 roku, gdy biolożka 
Jennifer Doudna wezwała do 
ogłoszenia światowego mo-
ratorium na stosowanie CRI-
SPR, nowego narzędzia do 
edycji genów - rewolucyjnej 
technologii, którą sama po-
magała stworzyć. Dzięki CRI-
SPR, najtańszemu, najprost-
szemu, najskuteczniejszemu 
sposobowi manipulowania 
DNA w ludzkich zarodkach, 
możemy uzyskać lek na cho-
roby genetyczne i niektóre no-
wotwory, a także HIV. CRISPR 
może też pomóc nam uporać 
się z kryzysem głodu na świe-
cie. Jednak najmniejsze zmia-
ny w DNA mogą pociągnąć za 
sobą nieprzewidziane konse-
kwencje - nie wspominając już 
o etycznych i społecznych re-
perkusjach rozmyślnego wy-
woływania mutacji zarodków 
w celu stworzenia „lepszych” 
ludzi. Autorka dzieli się histo-
rią swojego odkrycia i żarli-
wie argumentuje, że pisanie 
na nowo kodu życia wiąże się 
z olbrzymią odpowiedzialno-
ścią. 

Kłamstwo doskonałe Lisa 
Scottoline, tłumaczenie Mag-
dalena Rychlik,  cena 39,90 zł 
Prószyński i S-ka.

Wszyscy przepadają za 
Chrisem Brennanem – ucznio-
wie, zawodnicy drużyny ba-
seballowej, ich matki, kadra 
pedagogiczna. Przystojny ka-
waler sprawia wrażenie cho-
dzącego ideału. Tymczasem 
wszystko na jego temat jest 
kłamstwem – nigdy nie był na-
uczycielem ani trenerem, ma-
nipuluje uczniami, by zrealizo-
wać swój tajemniczy cel. Su-
san Sematov zmaga się z żało-
bą po śmierci męża i trudami 
wychowania dwóch nastolet-
nich synów. Heather Larkin sa-
motnie wychowuje nieśmiałe-
go syna i poświęca mu każdą 
wolną chwilę. Mindy Kostis, 
żona wziętego chirurga i mat-
ka szkolnej gwiazdy basebal-
lu, skrywa własne problemy 
nie zauważa, że jej rozpiesz-
czony syn wpada w tarapaty. 
Trzy rodziny łączy drużyna oraz 
trener Chris Brennan. Zagad-
ka kryminalna, która trzyma 
w napięciu aż do szokujące-
go finału.

Kobieca MOC Agnieszka Przy-
bysz, cena 39,99 zł, Wydaw-
nictwo Mag.

Autorka pomogła wielu 
osobom przyciągnąć miłość , 
zbudować zawód i biznes, się-
gnąć po pieniądze i wolność. 
Pokazuje kobietom jak ak-
tywować 10 Kobiecych Mo-
cy, by sięgnąć po pragnienia 

np: Jak oczyścić emocje, któ-
re blokują przed spełnieniem 
najskrytszych pragnień, Czym 
jest energia miejsc i dlacze-
go ma wpływ na życie, Jak 
słuchać intuicji w podejmo-
waniu trafnych decyzji i nie 
wpadać w pułapki logicznego 
myślenia, Jak zbudować zdro-
we poczucie własnej warto-
ści, Jak pielęgnować kobiecość 
i nie godzić się na kompro-
misy, które pozbawiają mocy 
i chęci do życia, a nawet rado-
ści życia, Jak realizować swoje 
pasje, bez wglądu na trudno-
ści, i stać się inspiracją dla in-
nych kobiet.

Kopia doskonała Małgorzata 
Rogala kryminał, cena 36,90 
zł, Wydawnictwo Czwarta 
Strona.

Dominika otrzymuje zlece-
nie wyjazdu do Lyonu w celu 
skopiowania jednego z obra-
zów. Po skończonej pracy ob-
raz znika, a kopistka nie wra-
ca do Polski. Gdy jej babcia 
otrzymuje zdjęcie wnuczki na 
tle słynnego lyońskiego mura-
lu, jest przekonana, że to zaka-
muflowana wiadomość. Prosi 
o pomoc Celinę – początkują-
cą prywatną detektyw. Celina 
wie, że decydując się na po-
moc, będzie zmuszona do wal-
ki ze swoimi fobiami i pokona-
nia traumy, której doznała dwa 
lata wcześniej. Mimo to podą-
ża śladami kopistki. Ciągle jed-
nak ktoś jest o krok przed nią. 
Między innymi pewien tajem-
niczy mężczyzna…

Mała baletnica Wiktor Mrok, 
cena 49,90 zł, Wydawnictwo 
Initium.

Wstrząsająca oparta na 
faktach opowieść o między-
narodowym skandalu pe-
dofilskim. Współczesna Ro-
sja. Głośny skandal obejmu-
jący międzynarodowe powią-
zania biznesowe, wielką poli-
tykę, a także emerytowanych 
agentów KGB. Z jednej strony 
autor przedstawia pracę gru-
py śledczej moskiewskiej po-
licji, z drugiej – środowisko lu-
dzi zamieszanych w pornogra-
ficzny biznes. Opisuje mecha-
nizmy, które doprowadziły do 
tego, że kilka osób, począwszy 
od 1997 roku, wyprodukowa-
ło na masową skalę dziecięcą 
pornografię z udziałem ponad 
półtora tysiąca dziewczynek 
w wieku od pięciu do szes-
nastu lat. Do 2004 roku, kie-
dy przerwano proceder, prze-
stępcy wprowadzili do inter-
netowej sprzedaży terabajty 
materiałów. Czytelnik pozna 
cały mechanizm rozkręcania 
tego biznesu, a także szczegó-
ły jego zakończenia, które mi-
mo trudnego i długiego proce-

su sądowego nikogo nie usa-
tysfakcjonowało. 

Czerwony parasol  Wiktor 
Mrok, cena 42,90 zł, Wydaw-
nictwo Initium.   

Oparta na faktach histo-
ria wyciągnięta z tajnych akt 
służb specjalnych. Od począt-
ku do końca trzyma czytelni-
ka w niesłabnącym napięciu, 
zaskakując nagłymi zwrotami 
akcji. Zimowa Moskwa. 17-let-
nia Tatiana, wracając z trenin-
gu gimnastyki, nie wie jeszcze, 
że jej życie za chwilę zmieni się 
nieodwracalnie. Kiedy w swo-
im domu, w zamożnej dziel-
nicy miasta, znajduje brutal-
nie zamordowanych rodziców 
i siostrę, nie pozwala sobie na 
rozpacz. Działa instynktownie, 
wiedziona twardym, sporto-
wym charakterem. Zabezpie-
czona przez ojca, odkrywa 
w domowej skrytce tajemni-
cze ampułki i pendrive’a. Musi 
dorosnąć. Czy wykaże się bez-
względnością? Czy będzie po-
trafiła zabić z zimną krwią? Li-
czy się wykonanie zadania. 

Murder Park  Jonas Winner, 
tłumaczenie Agnieszka Hof-
mann, kryminał,  Wydawnic-
two Initium.

Z jednej strony klasyczny 
kryminał, w którym zagadka 
zamkniętego pokoju rozciąga 
się na surową, skalistą wysep-
kę chłostaną wiatrem i fala-
mi oceanu, z drugiej zaś szyb-
ki thriller, w którym dzieje się 
dużo i szybko, a kolejne zwro-
ty akcji sprawiają, że nie wia-
domo, co jest prawdą, a co ilu-
zją. Tu nic nie jest tym, czym 
się wydaje, a każda z dwuna-
stu osób, które poznajemy 
w dokumentalnych zapisach 
wywiadów –będących mi-
strzowskimi psychologiczny-
mi portretami – kryje w so-
bie zagadkę. Mordercą może 
być każdy. 

Witajcie w Ponyville Justyna 
Bednarek, ilustracje Hasbro;  
Wielki bal Smerfetki Justy-
na Bednarek, ilustracje Peyo; 
Lewy. Gola! Rafał Witek, ilu-
strator Agnieszka Surma; se-
ria Czytam sobie Poziom 1, 
cena 12,99 zł, Wydawnictwo 
Egmont.

W barwnej krainie Equ-
estrii położone jest miastecz-
ko Ponyville, gdzie miesz-
kają radosne kucyki. Poznaj 

mieszkającą w bibliotece Twi-
light Sparkle i jej smoka Spi-
ke’a, projektantkę mody Ra-
rity, uwielbiającą własny sad 
Applejack, odważną Rainbow 
Dash, łagodną Fluttershy i Pin-
kie Pie, która uwielbia śpie-
wać. 

W wiosce smerfów wszy-
scy przygotowują się na bal, 
będą tańce i konkurs na naj-
lepszy kostium. Krawiec szyje 
suknię dla Smerfetki, a Amant 
konstruuje niezwykły pojazd 
dla „Damy Roku”. Zapowiada 
się wielkie wydarzenie. Tylko 
czy wszystko pójdzie zgodnie 
z planem? 

Przeczytaj pasjonującą re-
lację z meczu Bayernu z Wol-
fsburgiem. Ile goli tym razem 
strzeli Robert Lewandowski? 
Czy znów poprowadzi druży-
nę do zwycięstwa?  

Lewy. Gola!, Witajcie 
w Ponyville i Wielki bal Smer-
fetki  to pierwszy poziom nauki 
czytania w ramach serii Czy-
tam sobie. Krótkie zdania za-
wierają 23 podstawowe gło-
ski.  W książkach jest około 
150 - 200 wyrazów  i bardzo 
duża czcionka, więc są odpo-
wiednie dla dzieci uczących się 
składać słowa. 

Strrraszna historia. Wcale nie 
taka straszna!

Niezwykle popularna seria 
książek „Strrraszna historia” 
wraca do sprzedaży! Nowe 
wydanie pojawi się 22 sierp-
nia w księgarniach na terenie 
całego kraju. To cykl, który 
sprawia, że nauka historii prze-
staje być nudna. Coś dla dzie-
ci i młodzieży o mocnych ner-
wach oraz sporym poczuciu 
humoru. „Strrraszna historia” 
przedstawia najważniejsze wy-
darzenia w zabawny, czasami 
bardzo dosłowny sposób, ale 
za to bez zadęcia oraz patosu 
często spotykanych w szkole 
i podręcznikach. Najstraszniej-
sze fakty są bardziej oswojone, 
a szczegółowe informacje, da-
ty, postaci, zdarzenia i cieka-
wostki łatwiejsze do zapamię-
tania. Dzięki niebanalnej nar-
racji, komiksowym ilustracjom 
i sporej dawce humoru można 
polubić naukę historii. Wśród 
premierowych tytułów znala-
zły się: Ci niewiarygodni Inko-
wie, Ci paskudni Aztekowie, 
Ci rewelacyjni Grecy, Ci wred-
ni Rzymianie, To okropne śre-
dniowiecze oraz Ci okrutni wi-
kingowie. Cena 16,99 zł.

Seria „Strrraszna histo-
ria” to światowy bestseller, 
wydany w ponad 30 językach 
i sprzedany w ponad 25 mi-
lionach egzemplarzy na całym 
świecie. Książki napisał Brytyj-
czyk Terry Deary i zilustrował  
Martin Brown australijski ry-
sownik komiksów oraz brytyj-
ski autor i ilustrator Phillip Re-
eve. Fenomen tych książek tłu-
maczy sam autor, Terry Deary, 
podkreślając w wywiadach „…
To oburzające, że nie mówi-
my dzieciom prawdy o historii. 
Mam nadzieję, że moje książki 
właśnie to robią”. Dlatego opi-
sując wydarzenia historyczne, 
często powołuje się na opinie 
różnych naukowców i podwa-
ża nieomylność niektórych hi-
storyków. Wszystko w typo-
wym stylu makabreski. 

Złota panna. Legenda o Zło-
tej Kaczce. Joanna Papuziń-
ska, ilustrator Katarzyna Baje-
rowicz, seria Czytam sobie. Po-
ziom 2, cena  12,99 zł, Wydaw-
nictwo Egmont.

Ludka – wyjątkowo roz-
tropna dziewczynka - miesz-
ka w Warszawie i lubi spacero-
wać po małych uliczkach i za-
ułkach. Jej pasją są też zagadki 
i sekrety. Dziewczynka jest za-
fascynowana pałacem stoją-
cym na ulicy Tamka, nieopo-
dal jej domu. Według legen-
dy, w pałacu znajduje się zło-
ty ptak, który strzeże skarbu. 
Tym skarbem jest wielkie bo-
gactwo, które ptak podaru-
je temu, kto go spotka. Ludka 
postanawia, że stanie twarzą 
w twarz ze złotą kaczką. Czy jej 
się uda? To drugi poziom nauki 
czytania, dłuższe zdania złożo-
ne i elementy dialogu. Tekst 
zawiera 23 podstawowe gło-
ski oraz „h”, ma około 800-900 
wyrazów i dużą czcionkę. 

Mitologia. Przygody słowiań-
skich bogów Melania Kape-
lusz, ilustrator Ewa Poklewska-
-Koziełło, seria ART EGMONT, 
cena 49,99 zł, Wydawnictwo 
Egmont.

Zbiór niezwykłych mitów, 
dzięki którym poznacie tajem-
niczy świat wierzeń naszych 
przodków. Dowiecie się, kim 
był Świętowit, Weles i Perun. 
Zanurzycie się w magiczny 
świat, w którym prastare bó-
stwa rządziły ziemią i ustala-
ły porządek rzeczy. Te historie 
was zachwycą, przerażą, cza-
sem nawet rozśmieszą. Zrozu-
miecie, dlaczego dąb to drze-
wo szczególne i dlaczego ma-
my aż trzy rodzaje ognia. Na 
nowo odkryjecie znaczenie 
zjawisk przyrody i spojrzycie 
inaczej na historię stworzenia 
świata. Podania i mity napisa-
ne są językiem zrozumiałym 
już dla dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym. 
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Ostre Pióro 

2006
dla Redaktora 
Naczelnego

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
DziennikarskieDziennikarskie
Koziołki 2007Koziołki 2007

dla Zespołu 
Redakcyjnego

Czytaj strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Starosta 
apatyczny 
i zmęczony

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
DziennikarskieDziennikarskie
Koziołki 2016Koziołki 2016

dla Redaktora 
Naczelnego

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 ...

FO
T.

 	
 M

O
N

IK
A

 M
A

Ń
KO

W
SK

A

Z SUCHEGO LASU
strona 9-11

Czytaj dodatek

stronstronaa  3 i 3 i 66

KKorespondencja własna orespondencja własna 
z Parlamentu Europejskiego z Parlamentu Europejskiego 
w Strasbourgu w Strasbourgu 
– sesja plenarna – sesja plenarna 
12-15 marca12-15 marca
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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 

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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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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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 
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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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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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AUTODRAP
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NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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NAPRAWY 
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Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, 
minister finansów

Artur Barciś, aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Korespondencja z Par-
lamentu Europejskiego

Cezary Żak, aktor
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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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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, 
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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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 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, 
kierowca Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

Stanisław Mikulski, 
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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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

Rok VIII        Numer 20/214        20 października 2010         ISSN 1734-5294         www.twoj-tydzien.prv.pl         e-mail: twoj-tydzien@wp.pl          Nr indeksu 373001        CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński, 
aktor

Jan Pietrzak, człowiek 
z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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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
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, 
aktor
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
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ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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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

sama ulica, jak i jej zabudo-
wa z braku remontów uległa 
degradacji. 

NOWA PODGÓRNA
SZANSA NA REWITALIZACJĘ

Mimo zawiłej historii oraz 
złego stanu budynków znaj-
dujących się w okolicy Sta-
rego Miasta znaleźli się in-
westorzy, którzy podjęli się 
modernizacji zrujnowanego 
obszaru między ulicami Pod-
górną, Kozią, Szkolną i Ryn-
kiem Starego Miasta. Jest to 
obecnie największa rewitali-
zacja w obrębie Starego Mia-
sta w Poznaniu.

Orpea rewitalizuje obszar 
dawnego kompleksu szpital-
nego od strony ulicy Szkol-
nej, którą planuje zakończyć 
w 2020 roku. Natomiast po-
jawienie się Structure Capi-
tal S.A. jako właściciela No-
wej Podgórnej (kamienic przy 
ulicy Podgórnej 7 i 9) rodzi 
szansę przywrócenia dawne-
go splendoru okolicy – nowy 
inwestor mógłby w końcu ją 
ożywić wpisując się w politykę 
rewitalizacji centrum miasta.

Structure Capital S.A. na 
przełomie 2016/2017 roku 
odkupił budynek przy ulicy 
Podgórnej 7 od Verity De-
velopment – firmy, która 
w 2006 roku nabyła nieru-
chomość w Poznaniu oraz in-
nych centrach polskich miast, 
wydając 1 mld złotych na ryn-
ku polskim. Niefortunnie in-
westycja przy Podgórnej 7, 
mimo uzyskanych wówczas 
pozwoleń na budowę, stra-
ciła szansę na rewitalizację. 
Irański biznesmen Ali Dadres-
san, stojący wówczas na cze-

le Verity Development (czę-
ści międzynarodowego fun-
duszu inwestycyjnego z Ara-
bii Saudyjskiej) został zatrzy-
many przez ABW. Postępo-
wanie przygotowawcze zwią-
zane z rzekomym praniem 
brudnych pieniędzy zostało 
umorzone. Niemniej po tym 
zdarzeniu inwestycja została 
skazana na niszczenie, gdyż 
nie były prowadzone żadne 
poważne prace remontowe. 
Kamienica niezabezpieczona 
przed warunkami atmosfe-
rycznymi ulegała dalszej de-
gradacji. 

Structure Capital S.A. do-
strzegając potencjał terenu 
oraz chcąc prowadzić inwe-
stycje kompleksowo dokupił 
nieruchomość przy ulicy Pod-
górnej 9. Tym samym po-
wstała szansa na dokończe-
nie prac rewitalizacyjnych.

NOWA PRZYSZŁOŚĆ
Do współpracy przy reali-

zacji inwestycji przy Podgór-
nej 7 i 9 wyłoniono uznane 
poznańskie biuro architekto-
niczne Easst Architects. 

Inwestor Nowej Pod-
górnej chciałby udostęp-
nić mieszkańcom i turystom 
znajdującą się na terenie za-
bytkową basztę. W otwarcie 
przestrzeni zaangażowali się 
radni Starego Miasta. 

Inwestor ze względu na 
toczące się rozmowy z przed-
stawicielami miasta nie mo-
że na razie zdradzić więcej 
szczegółów dotyczących in-
westycji, ponieważ finalna 
decyzja funduszu jest uza-
leżniona od rozmów z mia-
stem. (na)

Nowa ulica 
Podgórna

Ul. Podgórna w 1964 roku
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Dodatek Moto przygotował  TOMASZ MAŃKOWSKI

Nowy kamper - Grand California

Honda HR-V po liftingu 
Honda podała pierwsze informacje dotyczące po-
liftingowej wersji modelu HR-V. Jak do tej pory, 
jest to najbardziej zaawansowana technicznie 
odmiana małego SUV-a Hondy.

Dodające elegancji zmiany 
w stylizacji nadwozia ob-

jęły przód pojazdu, który otrzy-
mał nowy, błyszczący, chromo-
wany na ciemno panel. Zastą-
pił on wcześniejszą kombina-
cję czerni i chromu nad wlo-
tem powietrza. Przedni zde-
rzak ma teraz głębiej umiesz-
czone wloty powietrza, w któ-
rych znajdują się okrągłe świa-
tła przeciwmgielne, a reflekto-
ry otrzymały w standardzie so-
czewki z przeprojektowanymi 
diodowymi światłami do jazdy 
dziennej.

Chromowany na ciemno 
element ozdobny drzwi ba-
gażnika nawiązuje do nowych 
wykończeń z przodu, a tylne 
światła mają teraz ciemniej-
sze oprawy.

Bogatsze wersje wyposa-
żenia otrzymały nowe, 17-ca-
lowe obręcze kół, wykonane 
z lekkiego stopu, a układ wy-
dechowy zakończono chromo-
waną nasadką. Przednie re-
flektory i tylne lampy zespolo-
ne wykonano w całości w tech-
nice LED.

W modelu HR-V na rok 
2019, Honda zaoferuje wy-
bór ośmiu kolorów nadwozia, 
w tym nowy lakier Midnight 
Blue Beam Metallic. Pozostałe 
kolory to: Milano Red, perłowe 
lakiery Platinum White i Cry-

stal Black oraz lakiery metali-
zowane Lunar Silver, Modern 
Steel, Brilliant Sporty Blue i Ru-
se Black.

HR-V pozostaje modelem 
bardzo funkcjonalnym, wy-
posażonym między innymi 
w opracowany przez Hondę 
system składania tylnej kanapy 
– Magic Seat®. W przeprojek-
towanych przednich fotelach 
kierowcy i pasażera wprowa-
dzono zmiany w poduszce sie-
dzenia i w oparciu, zapewnia-
jąc lepsze podparcie, zwłasz-
cza w obszarze ramion. Stan-
dardową tapicerkę wykona-
no z tkaniny wyższej jakości, 
podczas gdy modele z najbo-
gatszym wyposażeniem otrzy-
mały połączenie tkaniny i skó-
ry ozdobionych podwójnymi 
szwami dodającymi wnętrzu 
atrakcyjnego wyglądu.

Od premiery, Honda HR-V 
z roku modelowego 2019 bę-
dzie dostępna z oszczędnym, 
1,5-litrowym wolnossącym sil-
nikiem benzynowym i-VTEC, 
oferującym wysoką moc 130 
KM i maksymalny moment ob-
rotowy 155 Nm przy 4600 obr/
min. Produkcja HR-V 1.5L i-
-VTEC, rok modelowy 2019, 
została już rozpoczęta, a do-
stawy samochodów przewi-
dziane są na październik te-
go roku.

Nowy kamper bazuje na 
Crafterze najnowszej ge-

neracji. Wraz z Grand Cali-
fornią Volkswagen rozszerza 
ofertę kamperów i dodaje do 
niej model o długości 6 me-
trów wyposażony w łazien-
kę. Oprócz przestronnej sy-
pialni w tylnej części pojazdu, 
nowy kamper będzie dostęp-
ny z piętrowym łóżkiem dla 
dzieci. Nowa Grand Califor-
nia zadebiutuje na początku 
2019 roku.

California, po raz pierw-
szy zaprezentowana w 1988 
roku, bazowała na modelu 
Bulli, aktualnie na T6, jest 
najbardziej pożądanym kam-
perem na świecie. Do tej pory 
Volkswagen sprzedał ponad 
160.000 takich aut. Marka 
wykorzystała doświadczenie 
zdobyte przy tworzeniu tego 
kultowego samochodu i na 
platformie nowego Craftera 
przygotowała nową Grand 
Californię. Od teraz obydwie 
wersje Californii będą ofero-
wane równolegle.

Wnętrze wykończono 
w kolorze białym, co two-
rzy miłą atmosferę i potęgu-
je wrażenie przestronności. 
Podobnie jak okna otwiera-
ne z tyłu i z boku oraz duży 
panoramiczny dach nad po-
dwójnym łóżkiem z tyłu po-
jazdu i w części mieszkalnej. 
Wszystkie okna są wyposa-
żone w żaluzje i moskitiery. 
W kabinie kierowcy zastoso-
wano nowy sposób zaciem-
nienia wnętrza.

Oprócz kuchni i prze-
stronnej łazienki (o wymia-
rach 840 x 800 mm), w stan-
dardzie jest również oferowa-

ne oświetlenie zewnętrzne 
nad przesuwanymi drzwia-
mi. Z tyłu nowy kamper jest 
standardowo wyposażony 
w przyłącze do zewnętrzne-
go prysznica (z regulowaną 
temperaturą wody), co spra-
wia, że życie na kempingu 
jest łatwiejsze. Elektryczny 
stopień, który wysuwa się 
spod drzwi ułatwia wsiadanie 
i wysiadanie. Dwuczęściowa 
moskitiera w drzwiach należy 
do wyposażenia seryjnego. 
Kolejną z nowatorskich funk-
cji jest możliwość sterowa-
nia głośnością muzyki w czę-
ści mieszkalnej poprzez Blu-
etooth. Dzięki temu można 
słuchać utworów zapisanych 
na smartfonie, tablecie lub 
laptopie.

Grand California jest wy-
posażona w obrotowe fotele 
z przodu i w podwójną kana-
pę w części mieszkalnej. Ro-
dziny z małymi dziećmi do-
cenią system mocowania fo-
telików ISOFIX na tylnej kana-
pie. Duży stół zapewnia wy-
starczającą ilość miejsca do 
wspólnych posiłków dla czte-
rech osób. W skład wyposa-
żenia kuchni wchodzą wy-
suwana 70-litrowa lodówka 
z komorą mrożącą, kuchen-
ka gazowa z dwoma palni-
kami, zlewozmywak i różnej 
wielkości szuflady, wysuwa-
ne schowki oraz półki.

Głównym elementem 
odróżniającym Grand Cali-
fornię od Californii T6 jest 
łazienka. Oprócz toalety 
i prysznica jej wyposażenie 
obejmuje rozkładaną umy-
walkę, półki z uchwytami na 
przybory toaletowe, szafkę ze 

zintegrowanym uchwytem na 
papier toaletowy, która chro-
ni go przed zawilgoceniem, 
uchwyty na ręczniki i wenty-
lację w dachu. Zbiornik wo-
dy Grand Californii może po-
mieścić 110 litrów. W łazien-
ce nie ma włączników światła 
- zapala się ono automatycz-
nie dzięki czujnikom ruchu, 
które należą do wyposażenia 
standardowego.

Opcjonalnie do Grand Ca-
lifornii jest oferowane piętro-
we łóżko dla dzieci wraz z pa-
noramicznym dachem. Do-
stępne są również takie do-
datki, jak klimatyzacja dacho-
wa z tyłu, markiza, tylny ba-
gażnik na rowery oraz stół 
kempingowy i krzesła (które 
można schować w drzwiach). 
Standardowe ogrzewanie ga-
zowe może być opcjonalnie 
rozszerzone o system grzew-
czy zasilany gazem lub ole-
jem napędowym. Na dachu 
mogą być zamontowane pa-
nele słoneczne, antena sa-
telitarna (do odbioru sygna-
łu telewizyjnego) oraz router 
LTE/Wi-Fi.

Grand California będzie 
dostępna z systemami wspo-
magania kierowcy i systema-
mi multimedialnymi znany-
mi z nowego Craftera. Sys-
temy asystujące obejmują 
Front Assist (system moni-
torowania przestrzeni przed 
autem z funkcją hamowania 
awaryjnego w mieście), La-
ne Assist (system, który po-
maga utrzymać auto na pa-
sie ruchu), Blind Spot (sys-
tem monitorowania martwe-
go pola w lusterkach bocz-
nych), Rear Traffic Allert (sys-

tem, który ostrzega o ruchu 
pojazdów z tyłu przy cofaniu 
z miejsc postojowych), Park 
Assist (system wspomagania 
parkowania), system ochrony 
bocznej, aktywny tempomat 
oraz kamerę cofania.

Ponieważ kampery takie 
jak Grand California podró-
żują po całym świecie, Volks-
wagen będzie oferował nowy 
model z napędem na czte-
ry koła (4MOTION). Nowo 
opracowany wysoki dach zo-
stał ukształtowany aerodyna-
micznie, aby uniknąć nega-
tywnego wpływu na zużycie 
paliwa.

Dwukolorowe nadwo-
zie Grand California odzie-
dziczyła po Californii T6. Jed-
nokolorowe nadwozie może 
być w kolorze białym Candy, 
srebrnym Reflex lub szarym 
Indium. Dwukolorowe jest 
dostępne w kombinacjach la-
kierów srebrny Reflex i szary 
Indium, biały Candy i czerwo-
ny Cherry, biały Candy i nie-
bieski Deep Ocean lub biały 
Candy i beżowy Mojave.

Podczas targów Caravan Salon w Düsseldorfie (od 24 sierpnia do 2 wrze-
śnia) będzie miała miejsce światowa premiera Grand Californii marki 
Volkswagen. 
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