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CIEKAWOSTKI   KOSMETYCZNE

Nasze ogłoszenia 
także w Internecie

www.twoj-tydzien.prv.pl

Wygładzone
Nową ucztę dla włosów 

proponuje Wella. Do-
stępna jest w salonach fry-
zjerskich. O gładkich wło-
sach marzy coraz więcej 
pań. Ujarzmienie niesfor-
nych, puszących się wło-
sów jest trudne. Jednak cią-
głe prasowanie i prostowa-
nie może być dla nich szko-
dliwe. Nowa linia Frizz 

Control Nutrition - w se-
rii Lifetex Nutri Care to 
kosmetyki dla osób, któ-
re chcą cieszyć się prosty-
mi włosami bez zabiegów 
chemicznych, czy fryzjer-
skiego żelazka. 

L i f e t e x 
F r i z z  C o n -
t ro l  S h a m -
poo - szampon 
oczyszcza, in-
tensywnie od-
żywia i wy-
gładza włosy 
grube i trud-
ne do ułoże-
nia. Po jego 
zas tosowa-
niu są proste 
i nie skręca-
ją się. Zawar-
ty w szampo-
nie kompleks 
n a w i l ż a j ą -
c o - o d ż y w -
czy z witami-
ną B5 i olej-
kiem z jojo-
by, wzboga-

cony został o hydrolizowa-
ną keratynę, która wyrów-
nuje uszkodzone struktu-
ry włosa. Cena : 37 zł (250 
ml)

Lifetex Frizz Control 
Whipped Cream to inten-
sywna odżywka o konsy-
stencji bitej śmietany wy-
gładza grube, trudne do uło-
żenia włosy. Zapobiega ich 
kędzierzawieniu i puszeniu 
się, a jednocześnie nadaje 
połysk i nawilża. Po użyciu 
odżywki włosy są miękkie 
i łatwo się rozczesują. Kre-
mowa konsystencja i spe-
cjalny aplikator do wyci-
skania sprawiają, że Whip-
ped Cream to nie tylko 
sposób na gładkie włosy, 
ale też przyjemność stoso-
wania. Kompleks odżyw-
czy składa się z prowitami-
ny B5, która nawilża wło-
sy oraz olejku z jojoby zna-
nego z bogatych właściwo-
ści odżywczych. Sprawi on, 
że włosy będą proste i in-
tensywnie odżywione. Ole-
jek z awokado dodatkowo 
wygładza włosy i chroni je 
przed utratą wilgoci, a wita-
miny A, E i F wzmacniają je 
od wewnątrz. Aby uzyskać 
gładką jedwabistą fryzurę, 
wystarczy nałożyć porcję 
odżywki wielkości manda-
rynki na umyte, wysuszo-
ne ręcznikiem włosy i do-
kładnie spłukać po 5 minu-
tach. Cena 51 zł (200 ml). 
(mon)

FOT. — WELLA

Ochronić 
naczynka
Latem war-

to specjal-
nie wzmocnić 
i chronić skórę 
naczyniową. 
Krem IWO-
S T I N  j e s t 
przeznaczony 
do wrażliwej, 
zaczerwienio-
nej skóry, z wi-
docznymi popę-
kanymi naczyn-
kami krwiono-
śnymi. 

W jego skład 
wchodzi EsculosideTM 
- eskulina pozyskiwana 
z kory kasztanowca, która 
zwiększa napięcie żył, dzia-
ła przeciwzapalnie i prze-
ciwrumieniowo. 

Kolejny składnik wita-
mina C wspomaga dzia-
łanie Esculoside, przy-
spiesza cyrkulację krwi 
oraz zmniejsza kruchość 
i łamliwość naczyń wło-
sowatych. Olej winogro-
nowy i panthenol nawil-
żają i zmiękczają wrażli-
wą, zaczerwienioną skórę 
z rozszerzonymi naczyn-
kami. Zawarte w oleju wi-
nogronowym fitosterole 
i NNKT (niezbędne nie-
nasycone kwasy tłuszczo-
we) wzmacniają barierę 
lipidową i hamują utratę 
wody z naskórka. Do tego 
woda termalna z Iwoni-
cza Zdroju ma właściwo-
ści łagodzące i przywraca 
skórze komfort. 

Krem na naczynka 
IWOSTIN ma zielony pig-
ment, który pozwala trochę 
zamaskować zaczerwienie-
nie cery. Nie zawiera na-
tomiast substancji zapacho-
wych, jest hypoalergicz-
ny i przebadany dermatolo-
gicznie. Jego formuła po-
wstała w konsultacji z der-
matologami. Cena ok. 30 
zł (40 ml). Dermokosme-
tyki IWOSTIN są dostępne 
w aptekach. (mon)

FO
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KRADZIEŻE W KOŚCIOŁACH

Złodziej jakby... niewierzący
DUSZNIKI. Ta wieść wstrząsnęła mieszkańcami Dusznik w Powiecie Szamotulskim: w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 15 na 16 maja) 
obrabowano ich parafialny kościół pod wezwaniem świętego Marcina. Skradziono wiele cennych przedmiotów. Nie znaleziono jeszcze 
sprawców włamania do świątyni – wtargnięcia do wnętrz nie chronionych, niestety, żadnym systemem alarmowym.

Wokół kościoła wi-
dać przygotowania 
do remontu dachu. 

Zwieziono pryzmy nowych 
dachówek, złożono potrzeb-
ne belki. Właśnie one po-
służyły włamywaczom (naj-
prawdopodobniej było ich 
przynajmniej dwóch) do 
zbudowania swoistego rusz-
towania, po którym dosta-
li się do okna na wysoko-
ści około trzech metrów nad 
ziemią. Wystarczyło potem 
już tylko wybić fragment wi-

Od 2000 roku policja 
wraz ze strażą pożarną 
systematycznie kontro-
luje stan zabezpieczeń 
w zabytkowych świąty-
niach i w tych, w których 
znajdują się cenne dla 
dziedzictwa narodowego 
przedmioty. 

Dobre zabezpiecze-
nie to dla policji porząd-
ne zamki, elektroniczne 
alarmy, monitoring, dobre 
oświetlenie okolicy ko-
ściołów i plebanii, w któ-
rych są cenne rzeczy. 
Mamy jednak do czynie-
nia z pewną sprzeczno-
ścią. Chodzi o ogranicze-
nie dostępu do kościo-
łów, w których są uznane 
za cudowne czy cieszące 
się szczególną czcią wier-
nych obrazy. Ludzie chcą 
mieć do nich łatwy do-
stęp, modlić się bez ogra-
niczeń. To samo dotyczy 
wotów, które są świadec-
twem wiary. Przecież po-
winny być na widoku.

Dokończenie na stronie 4

JACEK KORNASZEWSKI

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, we współ-
pracy z Sekretariatem Episkopatu Polski i Ośrodkiem 
Ochrony Zbiorów Publicznych, uruchamia pierwszy 
w Polsce program, którego celem jest ochrona na razie 
drewnianych kościołów. 

Jest to odpowiedź na narastający problem pożarów 
i kradzieży w zabytkowych obiektach sakralnych. W ra-
mach programu, w drewnianych kościołach zlokalizo-
wanych na terenie całego kraju, instalowane będą za-
bezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe. Jest 
to inicjatywa o charakterze długofalowym – w następ-
nych latach ochroną będą obejmowane kolejne zabyt-
kowe obiekty. 

Program jest elementem szerszych działań związa-
nych z mecenatem kultury, realizowanych pod hasłem 
„PZU dla kultury i sztuki”.

FOT. (6X)— JACEK KORNASZEWSKI
Wybity fragment witraża – tę-
dy złodzieje weszli do środka 
świątyni

Kościelny Eugeniusz Konopacki pierwszy zauważył włamanie

Otwarcie sejfu nie sprawiło złodziejom kłopotu

W szufladzie tej komody przechowywano klucz od sejfu.

trażu, by przez oczyszczony 
ze szkła otwór dostać się do 
wnętrza.

Miejsce nie zostało wy-

Od razu przystąpiono do 
inwentaryzacji strat. Zginę-
ła srebrna sukienka (z roku 
1760) z obrazu Matki Bożej 

brane przypadkowo. Okno 
po lewej stronie ołtarza znaj-
duje się w miejscu zacienio-
nym. Najbliższe zabudowa-
nia oddalone są o kilkadzie-
siąt metrów. Istnieje mini-
malne prawdopodobieństwo, 
by w nocy ktoś tam zaglądał.

Włamanie i kradzież od-
krył Eugeniusz Konopacki 
– kościelny, który przed ko-
ściołem zjawił się w ponie-
działek około godziny siód-
mej rano. 

– Zaraz – mówi – zawia-
domiłem policję. Po kilku mi-
nutach przyjechali z nasze-
go dusznickiego komisariatu, 
potem jeszcze z Pniew i Sza-
motuł. W nocy padał deszcz, 
nie udało się więc zabezpie-
czyć żadnych wyraźnych śla-
dów. Policjanci powiedzieli 
też, że rabusie nie pozostawi-
li odcisków palców. Musie-
li mieć rękawiczki. Nie jest 
prawdą to, co się tu i ów-
dzie mówi, że policyjny pies 
nie podjął tropu. Nie mógł 
podjąć, bo go nie było – ze 
względu na pogodę nie był 
przydatny.

Dusznickiej, ponadto dwu-
stu- i trzystuletnie złote oraz 
srebrne wota dziękczynne, 
dwa krzyże Virtuti Milita-
ri, prawdziwe korale i bursz-
tyny. Skradziono również 
monstrancję, kielich, dwa 
barokowe kandelabry porce-

lanowe i trzy srebrne krzyże 
– relikwiarze świętego Seba-
stiana, świętego Jana z Vian-
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ney i nieznanego świętego. 
Listę strat powiększają jesz-
cze kryształowy wazon, czę-
ściowo zniszczony witraż 
w oknie oraz warte kilka-
set złotych... okulary księdza 
proboszcza, Sergiusza Borsz-
czowa.    

Nie przydały się kraty i za-
suwy zamontowane niedaw-
no w drzwiach wejściowych 
do świątyni. Włamywacze nie 
natrafili na żaden system alar-
mowy, wnętrze kościoła i je-
go otoczenie nie są w jakikol-
wiek sposób monitorowane. 
A że włamywacze abso lut-
nie nie mieli oporów moral-
nych, to przy rabowaniu nie 
natknęli się na żadną prak-
tycznie przeszkodę. Niestety, 
ale niefrasobliwość (probosz-
cza? kościelnego?) sprawiła 
dodatkowo, że dostawszy się 
do wnętrza mogli się cieszyć 
niespodzianką w postaci klu-
cza do sejfu spoczywające-
go w jednej z szuflad potęż-
nej komody zdobiącej wnętrze 
zakrystii. Dobra spoczywają-
ce w skrytce podano im więc 
niemal na tacy.   

 - To tak jakby ktoś okradł 
nasz wspólny dom – wyrażają 
swe emocje duszniccy parafia-

nie. – Złodziej Boga się nie boi 
– dodają inni. 

To prawda – ale prawdą też 
jest to, że zabezpieczenie ro-
dzimych obiektów sakralnych 
pozostawia generalnie wiele 
do życzenia. A to prowokuje 
tych, dla których na drodze do 
wzbogacenia się nie ma żad-
nych świętości.

W ubiegłym roku – tak 
wskazują statystyki policyjne 
– odnotowano w Wielkopol-
sce 108 przestępstw w miej-
scach kultu religijnego – w ca-
łej Polsce około dwóch tysię-
cy. Część z nich to kradzie-
że zabytków kultury. Pamią-
tek bardzo trudnych do odzy-
skania, bo czasami nie wia-
domo nawet dokładnie czego 
szukać. Uproszczone rysunki 
czy powiększenia dokonywa-
ne ze zdjęć lub filmów upa-

miętniających śluby, komu-
nie czy chrzciny w niewiel-
kim tylko stopniu są pomoc-
ne w poszukiwaniu i identyfi-
kowaniu skradzionych przed-
miotów.

Brak bowiem fachowo 
przeprowadzonej inwenta-
ryzacji dóbr kultury sakral-
nej, niewielu proboszczów 
dba o stworzenie dokumenta-
cji zawierającej dane o auto-
rze dzieła (szkole, warsztacie), 
czasie jego powstania, wy-
miarach, wadze. Zapomina się 
prawie zawsze o sporządze-
niu krótkich choćby opisów 
uwzględniających cechy cha-
rakterystyczne obiektu i ich 
rozmieszczenie.

  Nowo wznoszone kościo-
ły są zazwyczaj lepiej chro-
nione w porównaniu ze star-
szymi. Z tych pierwszych gi-

nie najczęściej sprzęt elek-
troniczny, drobni złodziejasz-
kowie plądrują skarbonki. 
Ze starych, często zabytko-
wych świątyń (dusznicka pa-

rafia pod wezwaniem święte-
go Marcina wzniesiona zosta-
ła w pierwszej połowie XVI 
wieku) kradzione są głów-
nie dzieła sztuki. Przestępcy 
działają często na precyzyjne 
zlecenie, nic nie jest dziełem 
przypadku. Nic nie dzieje się 
bez wcześniejszego rozpozna-
nia terenu, poznania łupione-
go obiektu, jego zabezpieczeń. 
Przykre, ale rabowane pamiąt-
ki kultury najczęściej trafiają 
na chłonne rynki zachodnie.

Pozostaje mieć nadzieje, że 
tak się nie stanie z przedmio-
tami skradzionymi z kościo-
ła w Dusznikach. Że zostaną 
odzyskane, a sprawcy włama-
nia poniosą karę odpowiada-
jącą przewinieniu gorszące-
mu nie tylko wiernych. Jeżeli 
jednak dusznicka parafia utra-
ci je bezpowrotnie, to może 
mieć duży kłopot z uzyska-
niem adekwatnego odszkodo-
wania (proboszcz S. Borsz-
czow zapytany o ubezpiecze-
nie kościoła i jego zabytków 
odpowiedział, że to nie powin-
no interesować niżej podpisa-
nego). Choćby dlatego, że fir-
ma ubezpieczeniowa na pew-
no zainteresuje się sposobem 
otwarcia kościelnego sejfu... 

JACEK KORNASZEWSKI

Złodziej jakby... niewierzący

Jak wynika z danych zebranych przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów Publicznych od kilku lat liczba kra-
dzieży w obiektach sakralnych nie spada poniżej 1000 
rocznie. 

Z policyjnych statystyk wynika, ze w 2004 roku okra-
dzionych zostało ponad 1250 obiektów sakralnych. 

Do głównych przyczyn wysokiej liczby kradzieży 
w obiektach sakralnych należy zaliczyć fakt, ze kościo-
ły położone są z reguły na uboczu, z dala od skupisk 
ludzi. Dodatkowym zjawiskiem, które przyczynia się do 
utrzymywania się wysokiej liczby kradzieży w obiektach 
sakralnych jest rozwój czarnego rynku handlu dziełami 
sztuki i aktualnie panująca moda na określone rodzaje 
dóbr kultury. 

Najważniejszą przyczyną pozostaje jednak brak od-
powiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych i antyw-
łamaniowych lub ich zły stan w przeważającej liczbie 
kościołów.

Dokończenie ze strony 3

Proboszcz Sergiusz Borszczow

Wybity witraż – widok na okno od strony ołtarza

To główne zmiany, które 
czekają uczniów powia-

towych szkół w nowym ro-
ku szkolnym 2005-2006. Rada 
Powiatu Poznańskiego na sesji 
dwudziestego szóstego kwiet-
nia 2005 roku podjęła kilka 
ważnych decyzji dla funkcjo-
nowania szkolnictwa w Po-
wiecie. 

– Głównym ich celem – 
podkreśla Jan Grabkow-
ski, starosta poznański – jest 
sprawniejsze funkcjonowanie 
jednostek szkolnych, a tym sa-
mym lepsze warunki naucza-
nia młodzieży. Bardzo wyraź-
nie należy w tym miejscu pod-
kreślić, że nauczyciele z powo-
du  tych zmian nie stracą pra-
cy, a jedynie zmienią miejsce 
jej wykonywania.

Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa w Murowanej Go-
ślinie została decyzją rad-

nych przyporządkowana Ze-
społowi Szkół w Rokietnicy. 
W budynku szkoły przy uli-
cy Szkolnej 1 w Murowanej 

Goślinie funkcjonować będzie 
także technikum i szkoła poli-
cealna z Owińsk (do tej pory 
działały one w budynkach nie 

będących własnością Powia-
tu). Wspólnie stanowić będą 
one teraz grupę szkół kształ-
cącą uczniów w przedmiotach 
zawodowych. 

Istniejące w Murowanej 
Goślinie licea ogólnokształcą-
ce i profilowane będą działać 
w Zespole Szkół w Bolecho-
wie, a uczniom z Murowanej 
Gośliny zapewniony zostanie 
dojazd do nowego miejsca na-
uki lub pokrycie jego kosz-
tów. (ewentualnie pozosta-
nie też możliwość skończenia 
tych szkół licealnych w Mu-
rowanej Goślinie, jeśli będzie 
taka wola większości uczniów 
lub ich rodziców) 

Na prośbę Gminy Tarno-
wo Podgórne Rada Powiatu 
Poznańskiego wyraziła także 
zgodę na przekazanie temu 
samorządowi liceum ogólno-
kształcącego. W ten sposób 

w jednym budynku, którego 
właścicielem jest gmina, pod 
jednym zarządem funkcjono-
wać będzie liceum i gimna-
zjum. Zmiana ta zmniejszy 
koszty utrzymania jednostek 
oraz ułatwi zarządzanie szko-
łami. 

Jednocześnie, z uwagi 
na malejące zainteresowanie 
młodzieży, nie przewiduje się 
uruchomienia klas pierwszych 
Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej w Kostrzynie. Doskona-
łe warunki kształcenia w po-
bliskim Swarzędzu spowodo-
wały, że szkoła w Kostrzynie 
faktycznie przestanie działać.

Więcej szczegółowych in-
formacji na ten temat moż-
na uzyskać od Przemysła-
wa Wantucha – kierownik Ze-
społu Edukacji Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu (tel. 
841-06-50). (tam)

Szkoły po kilku zmianach
POWIAT POZNAŃSKI. Szkoły w Murowanej Goślinie funkcjonować będą w ramach Zespołu Szkół w Rokietnicy – będą to: technikum kształcące 
w zawodzie technika żywienia i gospodarstwa domowego, szkoła policealna ucząca w zawodzie technik informatyk oraz zasadnicza szkoła zawodo-
wa. W przyszłości szkoły te zaoferują młodzieży naukę ukierunkowaną zawodowo na hotelarstwo, agroturystykę i gastronomię. 

FOT. — JACEK KORNASZEWSKI
Oto budynek Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym.
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Na początku lutego do-
wodzone przez obe-
rsturmbannführera SS 

Ottona Skorzeny’ego zgrupo-
wanie niemieckie utrzymy-
wało jeszcze spory przyczó-
łek na wschodnim brzegu Od-
ry w rejonie Schwedt, ale wy-
sunięte najdalej na wschód Bad 
Sch”nfliess (dzisiaj to Trzciń-
sko Zdrój na Pojezierzu My-
śliborskim) Rosjanie atakowali 
już od 1 lutego. 

Po jednym z takich ataków 
Skorzeny w eskorcie kilku ofi-
cerów wybrał się do Trzcińska 
i po latach pisał: 

,,Na głównej ulicy leżały 
dwa trupy cywilów. Wszędzie 
panowała śmiertelna cisza. Ja-
kiś człowiek, który nie mógł 
uwierzyć, że jesteśmy Niemca-
mi, poinformował nas, iż wróg 
umieścił punkt dowodzenia 
niedaleko dworca kolejowego 
i tam skoncentrował czołgi. Ro-
sjanie przywrócili ruch kolejo-
wy. Ze wschodu nadeszły trans-
porty z wojskiem i sprzętem”. 

Wkrótce w kwaterze Sko-
rzeny’ego w Schwedt zadzwo-
nił telefon. Obersturmbann-
führer usłyszał głos sekretarza 
Adolfa Hitlera Martina Bor-
manna, który rozkazał mu udać 
się na poszukiwania porzuco-
nych w okolicach Bad Sch”n-
fliess ciężarówek z ważnymi 
dokumentami państwowymi. 

,,Szybkie dochodzenie – 
wspominał Skorzeny – pozwo-
liło mi ustalić, że nie chodziło 
o dokumenty państwowe, lecz 
o akta interesujące osobiście 
Bormanna. Ponieważ nie poda-
no miejsca ich ukrycia, poprosi-
łem Kancelarię NSDAP o przy-
słanie do Schwedt tych dwóch 
urzędników, którzy uciekając na 
zachód w pośpiechu porzucili 
samochody, by pomogli w po-
szukiwaniach i dali nam wska-
zówki. Panowie ci nie raczy-
li się pojawić. Rosjanie zajęli 
Bad Schönfliess. Powiadomi-
łem więc kancelarię, że nie po-
święcę ani jednego żołnierza, 
by odbić akta”. 

Tyle Skorzeny. Z jego wspo-
mnień nie wynika jednoznacz-
nie, czy owe ,,akta interesujące 
osobiście Bormanna” zostały 
na porzuconych ciężarówkach, 
czy może urzędnicy partyjni 
zdążyli je – lub przynajmniej 
najważniejsze z nich – gdzieś 
ukryć. No i co to były za ,,ak-
ta”, skoro interesowała się nimi 
praktycznie wówczas druga po 
Hitlerze osoba w państwie? 

Owe ciężarówki najpraw-
dopodobniej wpadły w ręce 
Rosjan lub zostały zniszczo-
ne w trakcie zażartych bojów, 
które toczyły się w tej oko-
licy. Jeśli jednak spanikowa-
ni urzędnicy NSDAP odważyli 
się zdjąć z platform ciężarówek 
niektóre skrzynie i je zakopać, 
to one, a raczej to, co z nich zo-
stało, mogą nadal leżeć w ziemi 
gdzieś koło Trzcińska Zdroju. 

Któregoś lutowego dnia, 
gdy Skorzeny wrócił z pola 
walki na stanowisko dowodze-
nia, ku swemu zaskoczeniu za-
stał na nim marszałka Rzeszy 
Hermanna Göringa, formalnie 
nadal drugą osobę w państwie. 
Jednak wówczas Göring fak-
tycznie nie posiadał już swych 
dawnych wpływów politycz-
nych, chociaż nominalnie nadal 
pełnił liczne funkcje, w tym 
głównodowodzącego Luftwaf-
fe. 

Marszałek Rzeszy przyje-
chał odwiedzić Skorzeny’ego – 
jak powiedział – po sąsiedzku. 
Jego słynna rezydencja – Ca-
rinhall – znajdowała się nieda-
leko Schwedt, nieco na zachód 
od miasta. 

Gdy Göring zażyczył so-
bie udanie się na pierwszą li-
nię frontu, któryś z towarzyszą-
cych mu generałów szepnął do 
Skorzeny’ego: 

– Bierze pan na siebie wiel-
ką odpowiedzialność. 

,,Szliśmy obok siebie pieszo, 
zmuszani czasem przypaść do 
ziemi, gdy niedaleko padał po-
cisk artyleryjski” – wspominał 
Skorzeny dodając, że Göring 
odwiedził baterię dział prze-

ciwlotniczych Luftwaffe, któ-
rą na przyczółku wykorzysty-
wano jako baterię przeciwpan-
cerną “i pogratulował obsłu-
dze efektów walki. Uścisnął kil-
ka dłoni i rozdał butelki sznap-
sów, papierosy i cygara, w któ-
re świta była obficie zaopa-
trzona”. 

,,Była już głęboka noc – pi-
sał Skorzeny – kiedy towarzy-
szyłem Hermannowi Göringo-
wi do wielkiego mostu na Od-
rze. 

– Jutro go nie przejdą! – po-
wiedział. 

– Nigdy, dopóki go bronimy, 
panie marszałku Rzeszy”. 

Skąd takie zainteresowanie 
Göringa przeprawą mostową 
pod Schwedt? Jak sam powie-
dział Skorzeny’emu, niedale-
ko znajdowała się jego pry-
watna rezydencja Carinhall. 
W niej marszałek Rzeszy zgro-
madził bajońskie skarby kul-
tury, rabowane lub kupowane 
za bezcen w całej okupowanej 
przez Niemców Europie. Każ-
de z licznych pomieszczeń re-
zydencji przeładowane było – 
jak wspominali goście Görin-
ga – dziełami sztuki. Marszałek 
Rzeszy z tytułu sprawowania 
funkcji pełnomocnika do spraw 
planu czteroletniego nakazywał 
sobie jako pierwszemu z czoło-
wych dygnitarzy nazistowskich 
okazywać zagrabione dzieła 
sztuki, najcenniejsze wybiera-
jąc dla siebie i – w drugiej do-
piero kolejności – dla mającego 
powstać w Linzu z inicjatywy 
Hitlera Muzeum Rzeszy. 

W końcu stycznia 1945 ro-
ku zgromadzone w Carinhall 

skarby kultury załadowano do 
pociągu specjalnego Göringa 
i wywieziono do południowo-
-zachodnich rejonów Niemiec. 
Ale ponoć nie wszystkie. 

Te skarby, które Göring zgro-
madził w Berchtesgaden i Neu-
haus lub które zostały tam ewa-
kuowane z Carinhall, wpadły 
w ręce wojsk amerykańskich. 
Stało się to na początku drugiej 
dekady maja 1945 roku. Z pod-
słuchanych przez ukryte mikro-
fony rozmów personelu Görin-
ga porucznik Raymond F. New-
kirk ze słynnej 101. dywizji po-
wietrznodesantowej USA, któ-
ra w Berchtesgaden zluzowała 
francuskich Marokańczyków, 
dowiedział się o podziemnym 
schronie sztabu Luftwaffe. Od-
naleziono inżyniera sprawują-
cego opiekę nad podziemiami. 

I on to zaprowadził Newkirka 
na dolny poziom schronu. Do 
ukrytego pomieszczenia wkro-
czył pluton amerykańskich sa-
perów, szukając min-pułapek. 
Opróżnianie schowka trwało 
cztery dni. Wewnątrz panowała 
duża wilgoć, a bezcenne dzieła 
sztuki chroniły przed ściekającą 
z sufitu wodą tylko zarzucone 
na nie kosztowne arrasy. 

Nie wszystkie jednak skar-
by kultury Göring wywiózł 
z Carinhall – piszą biografo-
wie marszałka Rzeszy. Czyż-
by nie fantazjował, przesłuchu-
jącym go oficerom amerykań-
skim mówiąc: 

– Mam dostęp do wielu 
wspaniałych obrazów. Tworzy-
łem kolekcję w Carinhall, gdzie 
miało powstać muzeum naro-
dowe. Wiele rzeczy pozostawi-
łem tam zakopanych, ale już ich 
nie odnajdziecie. Tam są Rosja-
nie, ale oni nie wiedzą, gdzie 
szukać. 

Göring opuścił Carinhall 20 
kwietnia, udając się do Berlina, 
by złożyć Hitlerowi życzenia 
urodzinowe. Kilka godzin póź-
niej żołnierze Luftwaffe rezy-
dencję swego dowódcy wysa-
dzili w powietrze. 

Czy czas, w którym Skorze-
ny bronił przyczółka mostowe-
go na wschód od Schwedt, po-
trzebny był Göringowi na ukry-
cie części swych zbiorów? I czy 
coś później w Carinhall znaleź-
li Rosjanie lub Niemcy z NRD? 
Na te pytania nie znamy odpo-
wiedzi. 

Wiemy jednak, że ucie-
kając z Carinhall Göring nie 
ukrył trumny ze zwłokami swej 
pierwszej żony, od której imie-
nia nazwano tę rezydencję. Jej 
szczątki zbezcześcili później 
Rosjanie. 
LESZEK ADAMCZEWSKI 

TAJEMNICE 
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Ostatnia przeszkoda (2) 

Rosjanie zajęli Trzcińsko Zdrój i Chojnę, szybko zbliżając się do przeprawy mostowej koło Schwedt. Ale przyczółka na wschodnim brzegu 
Odry zażarcie broniła utworzona ad hoc dywizja Ottona Skorzeny’ego. Czy ten czas marszałek Rzeszy Hermann Göring wykorzystał na 
ukrycie części swych unikatowych zbiorów dzieł światowej sztuki, zgromadzonych w pobliskim Carinhallu? W tym też czasie i w tej okolicy 
ginie również ślad po ciężarówkach wiozących jakieś dokumenty, którymi interesował się sam Martin Bormann. 

ADRES REDAKCJI 
(do korespondencji) 
60-969 POZNAŃ 

SKRYTKA POCZTOWA NR 61

Trzcińsko Zdrój 60 lat po opisanych zdarzeniach. Gdy okolice uzdro-
wiska zajęli czerwonoarmiści, w towarzystwie kilku oficerów dotarł 
tu Otto Skorzeny. 

FOT. (2X) –ARCHIWUM 
Dzieła sztuki zgromadzone przez Hermann Göringa w Bawarii wpadły w ręce wojsk amerykańskich. Kadr 
z amerykańskiej kroniki filmowej. 
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych to najlep-
szy przykład tępej biurokracji, niegrzecz-
nego traktowania ubezpieczonych i wielu 

jeszcze grzechów tak zwanych podstawowych: 
nieprzestrzegania tajemnicy służbowej, sprze-
dawania danych osobowych, popełniania kar-
dynalnych błędów, ale także prymitywnej, choć 
bardzo rozpowszechnionej, korupcji. 

O ZUS-ie wielu tak zwanych ubezpieczo-
nych wypowiada się jak najgorzej. Jest to in-
stytucja, w której giną urzędowe dokumenty, 
w której jedna pani nie wie o czym zadecydo-
wała druga, z której wysyłane są standardo-
we pisma pełne arogancji i której pracownicy 
wszystkich traktują jak gangsterów i złodziei, 
choć sami często mają ,,brud” za uszami.

A równocześnie  jest to instytucja potwornie 
niekompetentna, a właściwie... zatrudniająca 
w większości osoby niekompetentne. Dotyczy 
to nie tylko szeregowych pracowników, ale tak-
że i tych na stanowiskach dyrektorskich. Cóż, 
to dla wielu jedynie ciepła posadka.

Nie będę Czytelników zanudzał opowiada-
niem o rozmaitych zusowskich historyjkach, bo 
trudno byłoby wybrać tę najbardziej śmieszną, 
faktem jednak jest, że zapowiedzi weryfika-
cji rencistów jakoś nie za bardzo zrealizowa-
no. Nadal mam wielu znajomych zdrowych jak 
byki, a przy tym majętnych jak biznesmen  ko-
rzystający z prohibicji, którzy wciąż otrzymują 
te kilkaset złotych wystarczających im często 
do jednorazowego zatankowania ich limuzyn. 
Trochę rencistów odpadło, ale jak znam życie 
i kompetencje ZUS-u, odebrano te świadczenia 
tym najsłabszym, naprawdę chorym i potrzebu-
jącym. Żeby było śmieszniej i żeby można było 
czymś się wykazać.

System komputerowy ZUS to kolejne mi-
strzostwo świata. Mam dowód osobisty z se-
rią DD, wiec w tak zwanym systemie raz by-
łem z dowodem DD, drugi raz z OD, trzeci raz 
z OO... Było nas kilku jakby sklonowanych To-
maszów Mańkowskich. Po co więc wysilają się 

naukowcy, niech spytają polskich urzędników 
jak się to robi szybko i tanio. Inny przykład, 
wpłacam pieniądze, ale system ich ,,nie widzi” 
i dostaję jakieś urzędowe pisma w tej sprawie. 
A ja mam dowody wpłaty i zusowski system w... 
głębokim poważaniu.

Niedawno ZUS zażądał ode mnie przedsta-
wienia dokumentów majątkowych mojej rodzi-
ny i mojej firmy. Urzędnicy byli tak ciekawi, że 
chcieli wiedzieć nieomal, jaki wciskam na nogę 
numer buta. Hm, pomyślałem sobie, że to dosyć 
ważne dla mnie informacje i jakoś nie uwierzy-
łem na gębę pani magister (rzecz jasna) Ma-
rii Nowak, która piastuje stanowisko zastęp-
cy dyrektora poznańskiego Oddziału ZUS. Nie 
uwierzyłem, gdy pani magister-zastępca dy-
rektora przekonywała mnie o obowiązkowych 
urzędnikach zusowskich, których ponoć pod-
stawową cechą jest przestrzeganie tajemnicy 
służbowej.

Ha, ha, ha, koń by się uśmiał. Co jakiś czas 
dowiadujemy się, jak to dane osobowe zgro-
madzone w ZUS-ie nagle docierają do polity-
ków redagujących listy osób popierających ich 
partię, gangsterów, czy wprost na śmietnik. Ja-
koś więc nie uwierzyłem pani magister-zastęp-
cy dyrektora i poprosiłem o przedstawienie mi 
imiennej listy (imię, nazwisko, adres, stanowi-
sko służbowe) pracowników ZUS-u, którzy za-
jadając w godzinach pracy kanapki będą so-
bie czytali o moim i mojej rodziny oszałamia-
jącym stanie majątkowym. Ta propozycja – co 
było do przewidzenia – nie spodobała się pani 
magister-zastępcy dyrektora, która obraziła się 
na mnie i zaczęła gniewnie prychać jak zranio-
na przez zalotnika kotka. To także – przyznaję 
się bez bicia – było do przewidzenia, bowiem 
była to propozycja (jak mi potem wytłumaczyli 
znajomi) na poziomie doktora i wyżej, źle wiec 
ją zaadresowałem.

Reasumując – stałem się swoistym wielbi-
cielem ZUS-u i postaram się – zapewne przy 
pomocy Czytelników, którzy chętnie opowiedzą 
mi od czasu do czasu to i owo - częściej na tych 
łamach zająć się tą jedyną w swoim rodzaju 
instytucją rodem z... komuny w najczystszej po-
staci. A komuny już nie ma, więc może... 

Trochę się rozmarzyłem, przyznaję.
TOMASZ MAŃKOWSKI

TAK 
MYŚLĘ

ZUS ma wielbiciela

Harmonogram 
ukazywania się 
w roku 2005

Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIGO

29 czerwca
13 i 27 lipca
10 i 24 sierpnia
7 i 21 września
5 i 19 października
2, 16 i 30 listopada
14 i 28 grudnia

Nasza strona:
www.twoj-tydzien.prv.pl 

Świadkowie relacjonowali, 
że w pewnym momencie 

jego lotnia zaczęła tracić wy-
sokość, zahaczyła o drzewa i z 
ogromnym hukiem runęła na 
ziemię. Rozbiła się o skarpę po-
rośniętą krzewami i sosnami. 

Przyczynę wypadku ustala 
jeszcze specjalna komisja lot-
nicza z Wrocławia. Wiadomo 
tylko, że L. Molewski przy-

gotowywał się w rejonie lotni-
ska w Kobylnicy do zaplano-
wanych na lipiec Mistrzostw 
Polski, które mają zostać roze-
grane właśnie w tym swarzędz-
kim sołectwie, a także w Bed-
narach.   

Lech Molewski był jednym 
z prekursorów polskiego moto-
lotniarstwa – sport ten zaczął 
uprawaić już w latach siedem-

dziesiątych minionego wieku. 
Wielokrotnie poprawiał krajo-
we rekordy wysokości i czasu 
wznoszenia się. Reprezentował 
Polskę na Mistrzostwach Świa-
ta, przed dwoma laty zorgani-
zował wyprawę motolotnią do-
okoła Polski. Pracował jako na-
uczyciel wychowania fizyczne-
go w jednej ze szkół na poznań-
skim Grunwaldzie. (jak) 

Czyżby mniej 
kłopotów VW?
Kilkakrotnie pisaliśmy na tych łamach o realnej groź-
bie wyniesienia się Volkswagena z Poznania i Wielko-
polski. Powodem likwidacji kilku tysięcy miejsc pracy 
byłby między innymi brak perspektyw rozwoju kon-
cernu spowodowany zaniedbaniami lokalnych władz 
w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzen-
nego.

Ostatni lot...
SWARZĘDZ/KOBYLNICA. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotnie przedpo-
łudnie 21 maja w podpoznańskiej Kobylnicy. W wypadku motolotni zginął 50-letni 
Lech Molewski – instruktor poznańskiego aeroklubu, nauczyciel niemal wszystkich 
motolotniarzy z naszego rejonu.

Inną jeszcze przyczyną po-
szukiwania nowej lokaliza-
cji dla zakładu mogły być 

przedłużające się nieporozu-
mienia z Cegielskim. Na jego 
terenach VW od lat dzierżawi 
tereny (i od dłuższego czasu 
deklaruje chęć ich kupna), na 
których działa odlewnia. Nie-
miecki koncern zainwestował 
już w nią kilkadziesiąt milio-
nów euro i w końcu jego wła-
dze powiedziały „dość!”. Nie 
zgodziły się na dalsze pompo-
wanie pieniędzy w niepewne 
– dla poznańskiego Volkswa-
gena oznaczało to utratę kon-
kurencyjności i kłopoty z wy-
grywaniem wewnętrznych 
przetargów na produkcję pod-
zespołów.

Wydaje się jednak, że 
w końcu chociaż ten problem 
może mieć swoje właściwe, 
korzystne rozwiązanie. Rzecz-
nik HCP Bolesław Januszkie-
wicz poinformował bowiem, 
że wolą Zarządu Cegielskiego 
jest sprzedaż gruntów, na któ-
rych stoi odlewnia. Zgodzić 
się jeszcze musi Rada Nadzor-

cza spółki, a potem ogłoszony 
zostanie przetarg, w którym – 
naturalną koleją rzeczy – VW 
Poznań otrzyma prawo pier-
wokupu.  

Ta deklaracja oznaczać 
może szczęśliwy finał długo-
trwałych negocjacji. Chyba, 
że do głosu dojdą związkow-
cy – a tych „Cegielski” ma 
szczególnie ,,udanych”. Naj-
pierw jeden – Tadeusz Pytlak, 
szef zakładowej „Solidarno-
ści” – rozpowiadał o wyima-
ginowanej (milionowej) ła-
pówce, którą rzekomo mu pro-
ponowano w zamian za przy-
chylność w sprzedaży grun-
tów Volkswagenowi (proku-
ratura umorzyła postępowa-
nie w tej sprawie). Teraz inny 
– Marcel Szary reprezentują-
cy „Solidarność ‘80” i jedno-
cześnie Zarząd HCP – twier-
dzi, że ta deklaracja sprzeda-
ży terenów jest błędem, a jeśli 
do transakcji jednak dojdzie, 
to Volkswagen musi zapew-
nić „Cegielskiemu” zlecenia 
i zatrudnić jego ewentualnych 
bezrobotnych. (jak)

FOT. — TOMASZ MAŃKOWSKI
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Zapraszamy na teatry
W najbliższy weekend w Pniewach odbywać się będzie po raz kolejny Festiwal Teatrów 
Ulicznych Dzieci i Młodzieży! To już VII edycja festiwalu, którego głównym organizatorem 
jest Urząd Miejski w Pniewach. 

Radni 
na budowach
Członkowie Komisji Rozwoju Rady Miej-
skiej w Pniewach odbyli posiedzenie na miej-
scu realizacji tegorocznych inwestycji. 

W pierwszej kolejności udali się na plac bu-
dowy nowej oczyszczalni ścieków. To jest 

bardzo imponująca budowa, jedna z największych 
inwestycji Gminy Pniewy. Koszt jej budowy to 
około 12 milionów złotych. Gmina może się po-
chwalić tym, że większość potrzebnych pieniędzy 
(8,5 miliona) pozyskała na ten cel z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 

To znaczna, ale nie jedyna kwota pozyskana 
z funduszy pozabudżetowych. Efekt ekologiczny 
musi być osiągnięty jeszcze w tym roku. Radni 
chcieli zapoznać się z poziomem zaawansowania 
prac, na szczęście z budowy wyszli uspokojeni. 

Burmistrz Michał Chojara zaprosił następnie 
radnych na ulicę Młyńską. Trwały tam już ostat-
nie pracy przy budowie nawierzchni. 

Ta wizytacja sprowokowała radnych do dalszej 
dyskusji o stanie dróg. Wyrażano zaniepokojenie 
z powodu małego zaangażowania się w rozwią-
zanie tego problemu radnych Powiatu Szamotul-
skiego. Rada przedłożyła powiatowi propozycję 
współfinansowania drogi powiatowej przebiega-
jącej przez Psarskie, która jest w fatalnym stanie. 
Zarząd Powiatu — owszem — drogę w gminie 
Pniewy będzie remontował, ale… inną. (rp)

Godna 
reprezentacja
Członkowie Komisji Oświaty, Sportu i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej w Pniewach na 
jednym z ostatnich swych posiedzeń wysłu-
chali w szkole podstawowej relacji z pobytu 
dzieci w Turcji. 

Grupa najzdolniejszych młodych ludzi ze szko-
ły podstawowej w Pniewach wyjechała do za-

przyjaźnionego z Pniewami, tureckiego miasta Oba. 
Uczniowie mówili o swoim pobycie, nowych do-
świadczeniach, o poznaniu innych zwyczajów i od-
miennej kultury. 

Opowieściom towarzyszyła prezentacja multi-
medialna. Burmistrz Pniew Michał Chojara komple-
mentował młodych ludzi, faktycznie pozostawili po 
sobie dobre wspomnienia gospodarzy. 

Później radni dyskutowali o pomysłach doty-
czących zagospodarowania nieużywanych pomiesz-
czeń w szkole podstawowej. (po)

Piątek 3 czerwca
Warsztaty i pokazy w szkołach powiatu sza-
motulskiego

Sobota 4 czerwca
Warsztaty teatralne
Pokazy powarsztatowe - park LO Pniewy
Noc teatralna w auli LO Pniewy

Niedziela 5 czerwca

SCENA GŁÓWNA - STARY RYNEK 
PNIEWY 

14.00 Oficjalne otwarcie VII Ogólnopol-
skiego Festiwalu Teatrów Ulicznych Dzieci 
i Młodzieży Pniewy 2005
parada uliczna zespołów
hymn Festiwalu „Dzień się budzi”
dziewczynki z plakatu - taniec
Pegaz - prezentacja instalacji rzeźbiarsko 
- scenograficznej w ramach twórczości - 
„Asocjacja Kółka Graniastego” - wyk. Piotr 
Tetlak ASP Poznań

14.20  Dziecięcy Zespół Artystyczny 
„Chruptaki” - Studio Rytm - Poznań

14.50  Ola Lusina - CK Pniewy
Oskar Staszak - Duszniki
15.00  Pniewska Szkółka Baletowa - CK 

Pniewy
15.15  „eLoki” - LO Pniewy - (ulica)
15.35  „O jaju” - zabawy clownów - Cho-

dzież - (ulica)
15.50  Pokaz pantomimy - Koło
16.05  Pokaz mody - Ewa Mróz studentka II 

roku i studenci I roku ASP w Pozna-
niu - (ulica) 

16.20  Zespół Taneczny „Tercja” - SP 3 Sza-
motuły

16.30  Orkiestra Bębnów „Jambefola” i po-
kaz Copoeiry - Poznań, Katowice 
- (ulica)

16.50  Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa 
w Poznaniu

17.10  Animacja lalek i zabawy na szczu-
dłach - Gryfino - (ulica)

17.25  Grupa taneczno - sportowa - Gim. 
Pniewy

17.35  Magdalena Wichniarek - akordeon - 
CK Pniewy

17.45  Teatr „GADUŁKI” - „Fiesta” - MDK 
- Opole - (ulica)

18.15  Kwartet saksofonowy - Akademia 
Muzyczna Poznań

18.30  Grupa teatralna „TO MY” - „Pod-
świadomość” - Rogozińskie Centrum 
Kultury - (ulica)

19.10  Ireneusz Cwojdziński - gitara kla-
syczna - Wolsztyn

19.20  Teatr „Terminus A Quo” - „Wygląda-
nie” - Nowa Sól - (ulica)

20.00  „Kapela z Orliczka” - CK Pniewy
20.40  - 21.00 Zespół teatralno - taneczny 

„Mozaika” - OK Wronki - (ulica)

ULICA LITERACKA 
14.30  Forum Poetyckie - recytatorzy powia-

tu szamotulskiego - część I
14.40  Piosenki Wandy Chotomskiej - Stu-

dio Piosenki - CK Pniewy
14.50  „Teatr Marzeń” - „Bajka różne ma 

imiona” - Przedsz. nr 5 Szamotuły
15.20  Spotkanie z autorem „Kocich opo-

wieści” Tomaszem Trojanowskim 
„Koty” - Sz.P. Chełmno

15.35  Sylwia Słoma - fortepian - Pniewy
15.40  Forum Poetyckie - recytatorzy powia-

tu szamotulskiego - część II
15.50  Teatr „GADUŁKI” - „Trupa Pana 

Dropsa” - MDK - Opole
16.20  Spotkanie autorskie - Izabela Klebań-

ska - „Jak dżdżownica Akolada o mu-
zyce opowiada”

16.35  Forum Poetyckie - recytatorzy powia-
tu szamotulskiego - część III

16.45  Spotkanie autorskie - Krzysztof Petek 
- książki podróżnicze dla młodzieży

17.00  Szkolne Koło Teatralne - „Zaginio-
ny” - ZS Chludowo

17.20  „Pan Kuleczka” - spotkanie z książ-
ką

17.40  Młodzieżowe Studio Teatralne „SE-
ZAM” - DK Przeźmierowo

18.00  Grupa Teatralna Lubocześnica-Rud-
ka- „Au coin d’la rue” - Robert Bar-
the - Francja

18.20  Kwartet saksofonowy - Akademia 
Muzyczna Poznań

18.30  - 18.45 Teatr Szkolny - „Pani Twar-
dowska” - ZS Otorowo 

SCENA ZACISZE - KOZI RYNEK 
14.30  Teatr „Przedszkolaki” - „A to przed-

szkole” - Przedszkole Pniewy
14.45  Teatr „Powsinogi” - „Dziecię elfów” - 

Wiejska Grupa Twórcza - Strzyżewo
15.15  Animacja lalek i zabawy na szczu-

dłach - Gryfino
15.30  Szkolne Koło Teatralne - „Gdzie jest 

Andersen?” - ZS Chludowo
15.50  Zespół taneczny „Kinderki” - ZS 

Miedzichowo
16.00  Grupa teatralna - Nojewo
16.20  Teatrzyk „Jedendwatrzyk” - „Zielony 

Kapturek - ZS Otorowo
16.40  Zespół taneczny 3x3 - ZS Miedzi-

chowo
16.50  Teatr „Na agrafce” - „Kopciuszek’ - 

SP Chełmno
17.10  Oskar Staszak - gitara, śpiew - Dusz-

niki
17.15  „O jaju” - zabawa clownów - Cho-

dzież
17.30  Teatr „Karteczka” - „O krasnolud-

kach i sierotce Marysi” - SP Przy-
stanki

17.50  Szkolne Koło Taneczne - ZS Chlu-
dowo

17.55  Teatr „Mikrus” - „Byle do soboty” - 
ZPPP Suwałki

18.15  Grupa Break Dance - CK Pniewy

18.25  Grupa Reggae - Międzychód
19.00  Zespoły rockowe - Wronki: Parelitrii, 

S.E.N.S. 

SCENA NA CHODNIKU 
- CHATA POLSKA

14.30  Kabaret „Horrorek” - „Czar wylicza-
nek” - Gimnazjum nr1 Wolsztyn

14.50  Gitara
14.55  Teatr „Chwila przerwy” - „Dieta” - 

Gim. nr 24 Poznań
15.30  Wiolonczela
15.35  Teatr „To Właśnie My” - „Anioły” - 

DK Lwówek
15.55  Pniewscy instrumentaliści i wokali-

ści - Pniewy
16.10  Teatr „Jedynka” - „XI Przykazanie - 

nie zabijaj” - Gim. nr 1 Słupsk
16.30  Teatr „My i ...” - „Start” - SP nr 3 

Wągrowiec
16.50  Akordeon
17.05  Grupa Teatralna „MŁYNEK” - „Łap-

ka na muchy” - I LO Milicz
17.20  Flet
17.35  Amatorski Teatr”JaCy My” - „Hip 

Hop o miłości” - Bytom
17.50  Teatr „Inspiracja” - „Perła” - OK. 

Miejska Górka
18.05  Gitara
18.20  Teatr „Próby” - „Dokąd zmierzasz?” 

- Gim. Lipno
18.35  Akordeon
19.50  Zespół muzyczny „Teqila Band” - 

Gim. Pniewy

SCENA POD MODRZEWIEM
14.30  Orkiestra Bębnów „Jambefola” i po-

kaz Copoeiry - Poznań, Katowice
15.00  „Przedstawienie o Polsce” - SP Pnie-

wy
15.20  Zespół Tańca Ludowego - SP No-

jewo
15.30  Teatr „Maska” - „Aniołek w klatce” - 

SP Moskurnia
15.50  Zespół taneczny „Abaris” - SP 

Chełmno
16.15  Animacja lalek i zabawy na szczu-

dłach - Gryfino
16.30  „Teatr Emocji EM” - „ Nie zamykaj-

cie drzwi, otwórzcie je na oścież” - 
Białogard

17.00  Taniec nowoczesny - SP Nojewo
17.05  Grupa teatralna „To My Junior” - 

„Okno” - Rogozińskie CK - Ro-
goźno

17.35  Zespół tańca nowoczesnego „EFEKT” 
- Gim. Miedzichowo

17.40  Teatr „Wielokropek” - „Męczeństwo 
Piotra Ohey’a” - Gim. i LO Sza-
motuły

18.10  Zespół wokalny „Belcanto” - ZS 
Chludowo

18.25  Zespół taneczny „Ardis” - CK Pnie-
wy

18.40  Zespół muzyczny „Guns Place” - 
Gim. Pniewy

19.00  Zespół Hip - Hop - Września

ULICA MARZEŃ - SCENA PRÓB
malowanie kredą na asfalcie - grupa pla-
styczna S. P. Pniewy
kataryniarz
pokazy sztuk walki: judo, zapasy, taekwan-
do
mim
malarze portretów
warsztaty plastyczne - Grupa Plastyczna 
Wierzbak - Poznań
szczudlarze
szachy - symultanka
zabawy z klaunem

KONCERT FINAŁOWY
21.00  - scena główna
Przeboje Katarzyny Gartner w wykonaniu 
rockowej grupy HAGAR
gościem specjalnym koncertu będzie Pani 
Katarzyna Gartner 

FINAŁ
„Fire Dancers”
Teatr tancerzy ognia „Salamandra”
parada i pokaz tańca ognia

Każdego roku do Pniew ścią-
gają setki młodych fascy-
natów teatrów. W ubiegło-

rocznej edycji Festiwalu uczestni-
czyło 40 grup teatralnych, zespoły 
estradowe, plastyczne, muzyczne, 
razem przeszło 1200 uczestników. 

Na pniewskich ulicach królo-
wać będzie jednak nie tylko teatr. 

Każdy znajdzie coś ciekawego dla 
siebie. — Kierujemy nasz Festi-
wal do młodych twórców i publicz-
ności. To właśnie oni decydują jaki 
teatr ich interesuje i jaki teatr chce 
tworzyć.. – mówi pomysłodawca fe-
stiwalu i jego organizator Anna Za-
lewska–Powalisz. 

W tym roku festiwal będzie miał 

swój hymn. Hymnem jest piosen-
ka Katarzyny Gaertner ,,Dzień się 
budzi” w wykonaniu Kapeli z Or-
liczka. Katarzyna Gaertner wystąpi 
także podczas Festiwalu. Występy 
trwały będą przez cały czas równo-
legle na kilku scenach. 

Poniżej prezentujemy szczegó-
łowy program festiwalu. (rp)
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Owym gminnym i miej-
skim serwisom (przede 
wszystkim wieściom 

z działów „Aktualności”) przyj-
rzeliśmy się w samym końcu 
maja. Oto wynik swoistej „in-
ternetówki” (odmiany „prasów-
ki”) – spostrzeżenia odnotowa-
liśmy w sposób nie prowokują-
cy do żadnych porównań, od-
niesień jednej gminy do innej, 
po prostu kolejno, zgodnie z al-
fabetem.

CZERWONAK.  Coś 
drgnęło w ostatnich dniach 
maja. Pojawiła się informacja 
o Dniu Dziecka na pływalni 
w Koziegłowach, o konkursie 
literacko-poetyckim na wiersz 
lub opowiadanie o Janie Paw-
le II i o dwumiesięcznej prak-
tyce w gminie amerykańskiego 
studenta. Wcześniej przez dłuż-
szy czas na czołowej pozycji 
gminnego serwisu znajdowa-
ła się zapowiedź konkursu dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem 
„Woda Bezpieczeństwo – JA”. 
Tuż pod nią wiadomość spor-
towa o tym, że „Złote Płetwy 
Wójta Gminy” zostały w Czer-
wonaku. Za istotne wydarzenie 
w gminie autorzy strony uznali 
też posiedzenie Komisji Prze-
strzegania Prawa i Porządku 
Publicznego. Nie byłoby po-

wodów do pretensji, gdyby nie 
to, że te dwa ostatnie doniesie-
nia datowano odpowiednio na 
19 i 11 lutego. 

DUSZNIKI. Tu nie można 
się do niczego przyczepić. Jest 
aktualna informacja o współza-
wodnictwie o tytuł króla Kur-
kowego Bractwa Strzeleckie-
go, który po raz czwarty trafił 
do Wojciecha Pempery. Odno-
towano też koncert zorganizo-
wany w 85 rocznicę urodzin 
Karola Wojtyły przez Gminne 
Centrum Kultury. Dużo miej-
sca poświęcili autorzy strony 
niedawnej grabieży w dusznic-
kim kościele parafialnym (pi-
szemy o tym obszernie). Usa-
tysfakcjonowani mogą być nie 
tylko spragnieni wiadomo-
ści lekkich, łatwych, przyjem-
nych i dla gminy ważnych – na 
stronie Dusznik znaleźć moż-
na również bieżące informacje 
samorządowe i postanowienia 
urzędowe.

 KAŹMIERZ. Najaktual-
niejsze wieści dotyczą zawar-
tości majowego „Obserwatora 
Kaźmierskiego” i nadania wój-
towi Wiesławowi Włodarcza-
kowi (przez wojewodę wielko-
polskiego) honorowego medalu 
„Homo Mensura” za zasługi na 
rzecz administracji publicznej 

województwa wielkopol-
skiego. Wcześniejsze no-
tatki informują o sesjach 
tamtejszej Rady Gminy 
– odpowiednio z 15 i 26 
kwietnia. Kwietniowe są 
też doniesienia o kon-
kursie piosenki przed-
szkolnej, o szczepieniach 
ochronnych kasztanow-
ców, wizycie arcybisku-
pa Stanisława Gądeckie-
go w miejscowej parafii 
oraz o posiedzeniu spra-
wozdawczym Gminnej 
Spółki Wodnej. Nie wia-
domo, dlaczego miejsce 
na gminnej stronie grze-
je jeszcze informacja 
o certyfikatach dla szkół 
z końca lutego.

OBRZYCKO. Za-
glądającego do działu 
gminnych „Aktualności” 
w oczy ukłuje przykra 
niespodzianka w postaci 
powiadomienia, że „Nie 
znaleziono żadnych wia-
domości”. To samo cze-
ka szukającego czegoś 
w „Obwieszczeniach”. 
Ale oto pojawia się nio-
sące nadzieję odniesie-
nie-polecenie: „Zobacz 
Archiwum”. No i kla-
pa: ostatnie wieści doty-
czą „przetargu ustnego na 
sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej we wsi 

Piotrowo” i pochodzą z... 19 
września 2003 roku. Zgroza!   

OSTRORÓG. Na począt-
ku maja burmistrz Janusz Ław-
niczak szeroko podziękował po-
znańskiej firmie „Aquanet” za 
zorganizowanie mieszkańcom 
gminy „Tygodnia z AQUANE-
TEM”. Poprzedzająca to po-
dziękowanie informacja doty-
czyła sesji Rady Miejskiej i po-
chodziła z 13 kwietnia. Można 
jeszcze przeczytać w serwisie 
o możliwości wykorzystywa-
nia przez samorządy loga akcji 
„Przejrzysta Polska”.

PNIEWY. Tutaj wabi dział 
„Wydarzenia”. Za takowe i naj-
świeższe uznają tworzący inter-
netową stronę „Święto Niezapo-
minajki” zorganizowane 21 ma-
ja dla dzieci w Nadleśnictwie 
Pniewy. Wcześniejsza informa-
cja dotyczyła otwarcia miej-
scowej Hali Sportowo-Widowi-
skowej. Poza tym znaleźć moż-
na jeszcze w „Wydarzeniach” 
apel burmistrza (z 8 kwietnia), 
by „umożliwić wszystkim god-
ne i spokojne przeżycie uroczy-
stości pogrzebowych Jana Paw-
ła II” oraz informację o świę-
cie patrona gimnazjum w Pnie-
wach z 31 marca.

ROKIETNICA. W „Aktu-

alnościach” znajdujemy rzeczy-
wiście aktualności. Wiadomość 
o tym, że wójt gminy ogłasza 
konkurs dla dzieci z przedszko-
li i szkół podstawowych pod ha-
słem „Unia Europejska – czyste 
środowisko”. Także o tym, że 
od 20 maja można pobierać 
wzory wniosków o przyznawa-
nie stypendiów szkolnych i po-
mocy materialnej. O otwar-
ciu w początku maja w Urzę-
dzie Gminy Biura Obsługi In-
teresantów oraz o „Rokietnic-
kiej Majówce”, która odbyła 
się w atmosferze humoru i do-
brej zabawy. Okazuje się więc, 
że można informować lokalną 
społeczność o sprawach istot-
nych i mniej poważnych – i co 
najważniejsze: na bieżąco.

SUCHY LAS. Powyższe 
spostrzeżenie dotyczy również 
tej gminy. Z jej internetowego 
serwisu dowiedzieć się można 
o festynie na Osiedlu Grzybo-
wym w Złotnikach, o zamknię-
ciu drogi powiatowej na od-
cinku Poznań-Biedrusko i tur-
nieju tańca w sucholeskiej ha-
li sportowo-widowiskowej. 
Wcześniej informowano o nie-
konwencjonalnych obchodach 
Święta Europy w miejscowej 
Szkole Podstawowej, o odwie-
dzinach Gimnazjum imienia Ja-
na Pawła II przez uczniów i na-
uczycieli z Austrii, Holandii, 
Niemiec, Portugalii i Węgier, 
o wiosennych gminnych po-
rządkach i terminie złożenia od-
powiednich wniosków w Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa.

SWARZĘDZ. Autorzy 
strony uznają, że wiadomość 
o udzieleniu absolutorium pani 
burmistrz Annie Tomickiej jest 
na tyle ważna, że ze świeższych 
uzupełniono ją jedynie zapowie-
dzią (z 17 maja) XIII Rajdu Sa-
mochodowego Opel Szpot oraz 
informacją (z 23 maja) o propo-
zycji sprzedaży ponad stu gmin-
nych działek budowlanych. Ta 
„absolutoryjna” pochodzi z 28 
kwietnia – o tydzień wcześniej-
sza traktuje o obsadzie dyrek-
torskich stanowisk w swarzędz-
kich przedszkolach, opatrzona 
datą 14 kwietnia mówi nato-
miast o wynikach samorządo-
wego konkursu na najlepszych 
wolontariuszy. Wszystko więc 
mocno zjełczałe.    

SZAMOTUŁY. Ręce opa-
dają! „Aktualnościom” przewo-
dzi informacja o Szamotulskiej 
Pielgrzymce do Chludowa za-
powiadanej na 27 i 28 maja. 
Poprzedza ją zaproszenie (na 
29 maja) na minifestiwal mu-
zyczny zaplanowany w miej-
scowym Muzeum – Zamku 
Górków. Wcześniej zredago-

GMINNE SERWISY INTERNETOWE

,,Aktualności” (nie)aktualne
„Internet uważam za kopalnię wiadomości, choć denerwuje mnie, gdy znajduję informacje od dawna nieaktualne” – te słowa Kazimierza 
Marchlewskiego, wójta Tarnowa Podgórnego, padły podczas rozmowy z dziennikarzem „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”, 
której zapis opublikowaliśmy na tych łamach w październiku ubiegłego roku. Rzeczywiście – wynajdywanie informacji nieaktualnych, to 
jak smakowanie świeżego chleba ze zjełczałym masłem. Szkoda, że zapominają o tym niektórzy autorzy oficjalnych internetowych serwisów 
z gmin, do których docieramy z naszą gazetą. 

Zapraszamy do współpracy osoby z gmin: Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Czerwonak, 
Swarzędz, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych „Twojego TYGODNIA”

CIEKAWA PRACA - ATRAKCYJNE ZAROBKICIEKAWA PRACA - ATRAKCYJNE ZAROBKI
Zgłoszenia: tel. 0602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl z dopiskiem „praca”

wano (tkwiące nadal w stro-
nie) przypomnienie, że od 20 do 
22 maja trwać będą „Dni Sza-
motuł”, informacje o zbliżają-
cej się sesji Rady Miasta i Gmi-
ny (29.04), o tym, że 8 kwiet-
nia Urząd MiG będzie nieczyn-
ny oraz o naborze do dwulet-
niej szkoły policealnej (29.03). 
Prawdziwa niespodzianka cze-
ka internautę w dziale „Kultu-
ra”. SzOK (Szamotulski Ośro-
dek Kultury) prezentuje tam 
program swoich imprez – tylko 
dlaczego na rok... 2004? Rze-
czywiście SZOK. Na szczęście 
są informacje bieżące na stro-
nie głównej.

WRONKI. Ostatnia infor-
macja dotyczy numerów tele-
fonów alarmowych i pocho-
dzi z 16 marca. Poprzednia, 
ta o „koncepcji zagospodaro-
wania terenu po byłej fabry-
ce mebli”, cieszy oko czytelni-
ka już od 14 października roku 
minionego! Można się dziwić, 
że na pytanie „Czy podoba ci 
się nasza obecna strona inter-
netowa?” aż 71 procent prze-
glądających ją odpowiedziało 
„NIE”? Zastanawia tylko, dla-
czego aż 29 procent zaznaczy-
ło „TAK” – czyżby uczynili to 
urzędnicy wronieckiego ma-
gistratu?

TARNOWO PODGÓR-
NE. Najświeższa wiadomość 
to ta, że w piątek 27 maja Urząd 
Gminy będzie zamknięty. Po-
przedzają ją doniesienia z 24 
maja o Święcie Tańca w Prze-
źmierowie, z 25 maja o niepo-
wtarzalnej okazji zdobycia cał-
kowicie darmowych aparatów 
słuchowych, o jubileuszu set-
nych urodzin Joanny Drozdow-
skiej z Lusówka i o przebudo-
wie wiaduktu drogowego w Sa-
dach. W sumie – szeroki prze-
gląd wszelakich informacji. Je-
den z lepiej redagowanych ser-
wisów, choć (ku zmartwieniu 
cytowanego na wstępie wój-
ta K. Marchlewskiego) bywają 
okresy, że z aktualnością bywa 
na bakier.

♦ ♦ ♦
 Nie będziemy komento-

wać ani oceniać tej gminnej 
„internetówki”. Na podstawie 
naszych suchych spostrzeżeń 
każdy może sobie sam wyro-
bić zdanie na temat jakości pra-
cy opłacanych przez podatni-
ków ludzi odpowiedzialnych 
za promowanie poszczegól-
nych miast i gmin, za tworze-
nie ich medialnego wizerunku, 
za informowanie mieszkańców 
o sprawach dla nich istotnych 
w Internecie.

JACEK KORNASZEWSKI 
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Wydawca:
Starostwo Powiatowe 
w Szamotułach
64-500 Szamotuły,
ul. Wojska Polskiego 4

Nr 3/19                                            BIULETYN  INFORMACYJNY                           CZERWIEC 2005

tel.   292-17-09, 292-17-50, 
fax. 292-18-80

e-mail: 
starostwo@szamotuly.com.pl
www.powiat-szamotuly.pl

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO
W OKRESIE OD 11 LUTEGO 2005 R. DO 28 KWIETNIA 2005 R.

W omawianym okresie Zarząd Powia-
tu Szamotulskiego odbył 8 posiedzeń, pod-
czas których omówiono między innymi na-
stępujące sprawy:

1. Przyjęto projekty uchwał Rady Powia-
tu Szamotulskiego w sprawie:

a) określenia wykazu zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych realizowanych przez 
Powiat Szamotulski w 2005 roku,

b) wprowadzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na 2005 rok,.

c) „Regulaminu określającego wyso-
kość oraz szczegółowe warunki p rzy -
znawania, obliczania i wypłacania nauczy-
cielom w roku 2005 niektórych skład-
ników wynagrodzenia”.

2. Przyjęto autopoprawkę Zarządu Po-
wiatu Szamotulskiego do projektu uchwa-
ły Rady Powiatu Szamotulskiego w spra-
wie wprowadzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na 2005 rok.

3. Przyjęto następujące informacje:
a) o stanie i sposobie załatwiania skarg 

w Starostwie Powiatowym w Szamotu-
łach,

b) o wydatkach inwestycyjnych Powiatu 
Szamotulskiego w 2005 roku.

4. Przyjęto poniższe uchwały Zarządu 
Powiatu Szamotulskiego w sprawie:

a) ustalenia harmonogramu realizacji 
dochodów i wydatków budżetu powiatu na 
luty 2005 (uchwała nr 123/05),

b) powierzenia stanowiska dyrektora 
Bursy Szkolnej w Szamotułach (uchwała 
nr 124/05) od l marca 2005 do 31 sierpnia 
2009 r. stanowisko dyrektora Bursy Szkol-
nej w Szamotułach powierzono Dorocie 
Ochnik-Kowalczyk,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na 2005 rok (uchwała nr 125/05),

d) ustalenia harmonogramu realizacji 
dochodów i wydatków budżetu powiatu na 
marzec 2005 r. (uchwała nr 126/05),

e) wyrażenia opinii o zamianie zali-
czenia dróg na terenie Gminy Kaźmierz 

do kategorii dróg gminnych (uchwała nr 
127/05),

f) przyznania pomocy materialnej na-
uczycielom oraz nauczycielom-emerytom 
i rencistom z funduszu przeznaczonego na 
pomoc zdrowotną (uchwała nr 128/05),

g) powołania    dyrektora   Powiato-
wej    Biblioteki    Publicznej w Szamo-
tułach (uchwała nr 131/05). Na stanowi-
sko dyrektora na 4 lata powołano Marka 
Urbańskiego

5. Przekazano kwotę 1.326 zł na dodat-
kowe wynagrodzenie rocznego dla pracow-
nika   Powiatowego   Inspektoratu   Nadzoru   
Budowlanego w Szamotułach.

6. Wyrażono zgodę na sprzedaż w dro-
dze przetargu autobusu marki AUTOSAN 
należącego do Zespołu Szkół Nr 2 w Sza-
motułach.

7. Zaakceptowano propozycję Wydziału 
Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, 
Sportu i Turystyki dotyczącą podziału do-
tacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne 
wychowanków domów dziecka w Powie-
cie Szamotulskim.

8. Postanowiono zlikwidować gospodar-
stwo pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 2 
w Szamotułach z dniem l kwietnia 2005 
r. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowią-
zał naczelnika Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami do wszczęcia   procedury   
zmiany   przeznaczenia   gruntów   w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta i Gminy Szamotuły.

9. Rozpatrzono wniosek Rady Sołec-
kiej w Piotrkówku w sprawie remontu dro-
gi 32138 Szamotuły-Piotrkówko i postano-
wiono go rozpatrzyć po uzyskaniu przez 
Radę Sołecką zapewnienia Burmistrza 
Miasta i Gminy Szamotuły o dofinansowa-
niu remontu z budżetu Gminy Szamotuły.

10. Podjęto decyzję o dofinansowaniu 
kwotą 9.500,00 zł z Powiatowego F u n -
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej szkolenia wyjazdowego pracow-
ników urzędów gminnych i starostwa oraz 

radnych gmin i powiatu w zakresie gospo-
darki odpadami do Francji.

11. Na wniosek Dyrektora Muzeum-Za-
mek Górków w Szamotułach Marka Szcz-
pańskiego rozwiązano stosunek pracy za 
porozumieniem stron z dniem l kwietnia 
2005 roku.

12. Postanowiono powierzyć pełnie-
nie obowiązków dyrektora Muzeum-Za-
mek Górków w Szamotułach Elżbiecie Ra-
tajczak.

13. Rozpatrzono pismo Burmistrza Mia-
sta i Gminy Wronki w sprawie przekazania 
Gminie Wronki budynku byłej szkoły rol-
niczej w Nowej Wsi. Zarząd Powiatu zaj-
mie ostateczne stanowisko po przeanalizo-
waniu aktualnych   i   perspektywicznych   
potrzeb   lokalowych   szkół ponadgimna-
zjalnych prowadzonych przez Powiat Sza-
motulski na terenie Wronek.

14. Przyjęto stanowisko Naczelni-
ka Wydziału Edukacji, Spraw Obywatel-
skich, Kultury, Sportu i Turystyki w spra-
wie funkcjonowania systemu stypendiów 
na wyrównanie szans edukacyjnych dla 
uczniów szkół średnich i studentów, któ-
re następnie przekazano do Prezesa Rady 
Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Mar-
ka Belki.

15. Rozpatrzono  wniosek  Powiatowe-
go  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Szamo-
tułach w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie do projektu „Szwajcarski zega-
rek” w ramach programu IW EQUAL i po-
stanowiono wyrazić zgodę na przystąpienie 
do projektu dla jednej osoby w ramach wła-
snych środków Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzime.

16. Postanowiono wyłonić kandydatów, 
w drodze konkursu, na stanowisko dyrekto-
ra Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Szamotułach i dyrektora Zespołu Szkół 
Nr 2 we Wronkach.

17. Zaakceptowano propozycję Wydzia-
łu Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki w sprawie podziału 
środków na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych nauczycieli emerytów i renci-
stów.

18. Rozpatrzono wniosek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Koźlu i postanowiono 
pokryć część kosztów związanych z ob-
chodami 80-lecia istnienia związku w kwo-
cie 500,00 zł.

19. Rozpatrzono wniosek Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami w spra-
wie sprzedaży działek nr 1101/4 i 1101/6 
w Szamotułach i postanowiono ogłosić 
dwa przetargi na sprzedaż każdej dział-
ki osobno.

20. Przyjęto sprawozdanie Zarządu Po-
wiatu Szamotulskiego z wykonania budże-
tu Powiatu za 2004 rok.

21. Zapoznano się z wnioskiem Sołec-
twa Podrzewie w sprawie remontu drogi 
powiatowej Podrzewie-Duszniki i posta-
nowiono go rozpatrzyć po uzyskaniu opi-
nii Wójta Gminy Duszniki.

22. Zapoznano się z wnioskiem Sołty-
sa wsi Sokolniki Małe w sprawie remontu 
drogi przebiegającej przez wieś i postano-
wiono go rozpatrzyć po uzyskaniu opinii 
Wójta Gminy Kaźmierz.

23. Rozpatrzono wniosek Dyrektora Za-
rządu Dróg Powiatowych w Szamotułach 
w sprawie wycinki drzew przy drogach po-
wiatowych i wyrażono na to zgodę.

24. Zapoznano się z informacją Wydzia-
łu Promocji i Informacji Europejskiej o wa-
runkach realizacji przez Starostwo zadań 
programu „Przejrzysta Polska” oraz potrze-
bami finansowymi związanymi z tym pro-
gramem i postanowiono określić warunki 
finansowe realizacji programu przy podzia-
le nadwyżki budżetowej z 2004 r.

25. Rozpatrzono wniosek Dyrektora Ze-
społu Szkół nr 2 we Wronkach w sprawie 
środków na remont dachu sali gimnastycz-
nej o odnowienia elewacji budynku i posta-
nowił rozpatrzyć go przy podziale nadwyż-
ki budżetowej.

26. Postanowiono rozpatrzyć wniosek 
Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie na-

prawy drogi 32156 Duszniki-Chełmno po 
przeprowadzeniu wizji lokalnej na drodze.

27. Zaakceptowano wniosek Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w spra-
wie przekazania dodatkowych środków po-
za harmonogramem w dziale 85204 rodzi-
ny zastępcze.

28. Postanowiono odmówić zapłaty 
Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mosto-
wych w Szamotułach kwoty 241.193,74 zł 
z tytułu różnicy w wysokości podatku VAT 
przy realizacji inwestycji p.n. „Moderniza-
cja drogi powiatowej Nowa Wieś-Ordzin”

29. Postanowiono odmówić zapłaty fir-
mie „Strada” Sp. z o.o. kwoty 90.786,03 
zł. z tytułu różnicy w wysokości podatku 
od towarów i usług VAT przy realizacji in-
westycji „Remont drogi powiatowej 32167 
i 32168 Brzoza-Ceradz Domy”

30. Przyjęto informację Dyrektora Za-
rządu Dróg Powiatowych w Szamotułach 
o stanie dróg po okresie zimowym 2004/
2005.

31. Przyjęto uchwały Zarządu Powiatu 
Szamotulskiego w sprawach:

a) wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2005r. (uchwała nr 135/05),

b) ustalenia harmonogramu realizacji 
dochodów i wydatków budżetu powiatu na 
maj 2005 r. (uchwała nr 136/05).

32. Rozpatrzono i zajęto stanowisko 
w sprawie wniosków Komisji Spraw Oby-
watelskich i Zarządzania Kryzysowego Ra-
dy Powiatu Szamotulskiego z posiedzenia 
w dniu 24 marca 2005 r.

33. Rozpatrzono pozytywnie wniosek 
Zarządu Ogrodu POD „Łowiza” w Sza-
motułach w sprawie dofinansowania ob-
chodów 15-lecia istnienia ogrodu kwo-
tą 300 zł.

34. Postanowiono przekazać kwotę 
600 zł. dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w   Ostrorogu   na   zorganizowanie   im-
prezy   „Tydzień   ochrony przeciwpoża-
rowej połączony ze 125-leciem istnienia 
OSP Ostroróg”.

— W trakcie XXVIII sesji 
Rady Powiatu Szamotulskie-
go, która odbyła się 19 maja 
w Domu Pomocy Społecznej 
w  Pożarowie przyjęto mię-
dzy innymi uchwałę w spra-
wie zatwierdzenia jednolite-
go tekstu statutu Samodziel-
nego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Sza-
motułach. 

— Tak, do tego dnia obo-
wiązywał SP ZOP statut uchwa-
lony dosyć dawno, bo 5 lutego 
2001 roku. Od tego czasu spo-
ro się zmieniło, trzeba więc by-
ło uaktualnić także statut.

— Czy szamotulski Szpi-
tal (mówiąc w skrócie) będzie 
przyjmował pacjentów tylko 
z Powiatu Szamotulskiego?

— Podstawowym obszarem 
działania Zakładu jest oczywi-
ście nasz Powiat, ale w para-
grafie 4 Statutu zaznaczyliśmy, 
że obszar ten może zostać po-
większony na podstawie za-
wartych porozumień i umów 
o udzielanie świadczeń zdro-
wotnych innym podmiotom na 
terenie całego kraju.

— Jak określono zadania 
Zakładu?

— O, jest ich całkiem spo-
ro. 

— Wymieńmy choćby kil-
ka...

— Do zadań SP ZOZ 

w Szamotułach należą między 
innymi: udzielanie świadczeń 
zdrowotnych chorym, których 
stan zdrowia wymaga przeby-
wania w szpitalu (opieka sta-
cjonarna); udzielanie świad-
czeń zdrowotnych w poszcze-
gólnych specjalnościach w for-
mie ambulatoryjnej (opie-

ka specjalistyczna); udziela-
nie bezzwłocznej pomocy oso-
bom, które uległy wypadkowi 
lub nagle zachorowały (pomoc 
doraźna); udzielanie ambula-
toryjnych świadczeń rehabili-
tacyjnych; udzielanie świad-
czeń diagnostycznych na rzecz 
innych podmiotów; udzielanie 

świadczeń z zakresu medycy-
ny pracy itp.

— Kto jest objęty tą bez-
płatną opieką?

— Osoby ubezpieczone, 
ale także i inne na podstawie 
odrębnych przepisów. Zakład 
może udzielać świadczeń zdro-
wotnych także odpłatnie na za-
sadach określonych w usta-
wie, przepisach odrębnych lub 
w umowie cywilnoprawnej.

— Czyli... każdy może li-
czyć na poradę i pomoc?

— Żadne okoliczności nie 
mogą stanowić podstawy do 
odmowy udzielenia świadcze-
nia zdrowotnego osobie zgła-
szającej się do Zakładu i po-
trzebującej natychmiastowej 
pomocy ze względu na zagro-
żenie życia lub zdrowia.

— Zakład, to nie tylko 
Szpital?

— Nie. W jego skład wcho-
dzi: Szpital Powiatowy, Dział 
Opieki Specjalistycznej; Dział 
Diagnostyczny; Dział Rehabi-
litacji; Dział Pomocy Doraź-
nej; Dział Ekonomiczno-Księ-
gowy; Dział Administracyjno-
-Techniczny i Transportu; sa-
modzielne stanowiska pracy.

— Czy w nowym Statu-
cie znalazły się także zapisy 
o Radzie Społecznej?

— Cały V rozdział jest te-
mu poświęcony, bo minione la-

ta pokazały, że taka Rada jest 
potrzebna i spełnia swoje za-
danie.

— Czym jest Rada Spo-
łeczna przy SP ZOZ?

— To organ inicjujący i opi-
niodawczy dla Rady i Zarządu 
Powiatu oraz organ doradczy 
dyrektora Zakładu.

— Kto wchodzi w skład 
Rady Społecznej?

— Jako przewodniczący 
starosta szamotulski lub oso-
ba przeze mnie upoważniona. 
Członkami Rady są: przedsta-
wiciel wojewody wielkopol-
skiego oraz osoby wyłonio-
ne przez Radę Powiatu, w tym 
przedstawiciel Zarządu Po-
wiatu. W Statucie podkreślo-
no jednoznacznie w paragra-
fie 18 rozdziału V, że człon-
kiem Rady Społecznej nie mo-
że być pracownik SP ZOZ Sza-
motuły. 

— Czy uchwalony 19 ma-
ja przez Radę Powiatu Sza-
motulskiego Statut SP ZOZ 
można bez konsultacji zmie-
niać?

— Wszystkie zmiany Sta-
tutu uchwala najpierw Rada 
Społeczna, a uchwałę tę za-
twierdza Rada Powiatu. Innej 
możliwości nie ma.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Zdrowie ze... Statutem
Rozmowa z PAWŁEM KOWZANEM, starostą szamotulskim

FOT. — MONIKA MAŃKOWSKA
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W tej chwili sytuacja 
jest taka, że na zre-
organizowanej gieł-

dzie AW działa kilkaset po-
zytywnie zweryfikowanych 
podmiotów gospodarczych, 
na tej prowadzonej przez K. 
Jastrzębskiego (na dzierża-
wionym terenie przy Mote-
lu „Ławica”, na tyłach toru 
samochodowego) w niedzie-
lę 29 maja zauważyłem kilku-

dziesięciu handlujących. Cho-
ciaż – jak podaje prowadzący 
jeszcze do niedawna radiowę-
zeł na kiermaszu Automobil-
klubu pan Kazimierz (przestał 
pracować, bo prezes AW Prze-
mysław Olejnik „stracił do 
niego zaufanie, ponieważ wy-
konywał krecią robotę”) – de-
klaracje chęci sprzedaży pod-
pisało ponad dwieście osób. 
Część jeszcze się waha, część 
po prostu boi się przenosin do 
konkurencji.

Te obawy specjalnie nie 
dziwią, gdyż wyraźnie widać, 
że  pracownicy Automobilklu-

bu Wielkopolskiego gotowi są 
na wiele, byle tylko ich giełda 
była nadal tą najważniejszą, 
przysparzającą jak najwięcej 
zysków. 

Głośno mówi się już o tym, 
że weryfikacja przez Auto-
mobilklub sprzedających (po-
dejrzewani o nieuczciwość 
mieli odejść, nie dopuszczo-
no do handlowania osób nie-
mających kas fiskalnych oraz 

tych, którzy nie przedstawi-
li zaświadczenia, iż nie figu-
rują w rejestrach skazanych) 
była fikcją na użytek mediów 
i osób upierających się przy 
stanowisku, że kiermasz na-
leży wreszcie oczyścić z ludzi 
zamieszanych w kradzieże sa-
mochodów i w paserstwo.

 Dowodem takiej fikcji jest 
choćby osoba Piotra Z. Kilka-
krotnie już skazywanego za 
kradzieże. Jego popłoch po 
tym, gdy nie został pozytyw-
nie zweryfikowany i dopusz-
czony do handlowania na gieł-
dzie AW nie trwał długo. Ja-

koś sobie wszystko „pozała-
twiał”, ominął też wymóg do-
starczenia świadectwa nieka-
ralności i... sprzedaje dalej. 
Na teren kiermaszu Automo-
bilklubu wróciło zresztą wię-
cej spośród tych, którzy po-
padli w niełaskę. Wielu z nich 
otrzymało najpierw dokładne 
instrukcje (choćby rady prze-
rejestrowania działalności go-
spodarczej na kogoś „czyste-
go”), potem kąt do handlo-
wania.

Lekiem na całe zło miały 
być kasy fiskalne obligatoryj-
ne od połowy ubiegłego ro-
ku. To kolejna fikcja – byłem 
świadkiem rozmowy, w któ-
rej jeden ze sprzedawców de-
klarował, że nie będzie sobie 
zawracał głowy jakimiś kwit-
kami. – Dzisiaj wydałem dwa 
i wystarczy – powiedział. 

Kazimierz Jastrzębski kas 
nie wymaga, u niego najistot-
niejszym dokumentem jest de-
klaracja, że sprzedawany to-
war pochodzi z legalnego źró-

dła, a zbywający wszedł w je-
go posiadanie w legalny spo-
sób. Ten minimalizm formal-
nych wymogów to koronny 
argument w wypowiedziach 
tych, którzy utrzymują, że na 
nową giełdę przyjęto szumo-
winy i złodziei.

- Nie stać mnie na kasę fi-
skalną – mówi młody czło-
wiek handlujący na terenie 
dzierżawionym przez K. Ja-
strzębskiego. – Nie osiągam 
dużych obrotów i tylko dlate-
go można mnie nazywać zło-
dziejem? I to w sytuacji, gdy 
znani mi kryminaliści spokoj-
nie działają tam, za płotem? – 
pyta retorycznie.

Automobilklub Wielko-
polski nie zamierza dusić ku-
ry znoszącej złote jajka. Stąd 
ostrzeżenia, że „jak pójdziesz 
do Jastrzębskiego, to nie ma 
już dla ciebie powrotu do nas”. 
Stąd szykany wobec prowa-
dzącego nowy kiermasz.

Z terenu jednej giełdy na 
drugą kupujący mogli się prze-
dostać wąską, nikomu niewa-
dzącą furtką. No – prawie ni-
komu, bo jednak kierownic-
two kiermaszu części samo-
chodowych prowadzonego 
przez AW uznało, że przejście 
należy zabarykadować meta-
lowym boksem. Żeby zawa-
da była nienaruszalna – przy-
spawano ją do metalowej fra-
mugi. 

Jak jeszcze uprzykrzyć ży-
cie organizatorowi konkuren-
cyjnego kiermaszu? Można 
– na przykład – poprzecinać 
kable, po których jego głos 
z ogłoszeniami i reklamami 
dociera zarówno do sprzedają-
cych jak i kupujących na obu 
giełdach.

„Automobilklub jest or-
ganizacją społeczną powoła-
ną w celu popularyzowania 
sportu i turystyki motorowej, 
podnoszenia kultury motory-

zacyjnej i bezpieczeństwa ru-
chu drogowego oraz niesie-
nia pomocy osobom poszko-
dowanym w wypadkach ko-
munikacyjnych” – tak brzmi 
paragraf drugi Statutu Au-
tomobilklubu Wielkopolskie-
go. Od jednego z jego człon-
ków usłyszałem, że jeszcze 
dziesięć lat temu na działal-
ność statutową przeznacza-
no sporo ponad osiemdziesiąt 
procent pieniędzy AW. Teraz 
mniej niż dziesięć  procent, 
a na sport kwalifikowany za-
ledwie trzy. Nic dziwnego, że 
o imprezach masowych orga-
nizowanych przez Automo-
bilklub praktycznie nie sły-
chać, a jeżeli przygotowane 
zostaną jakieś dla jego człon-
ków, to – na przykład – nie  
ma za co kupić pucharów, by 
usatysfakcjonować najmłod-
szych. No, ale trudno się dzi-
wić, skoro w tym „stowarzy-
szeniu” niemal 100 (!) osób 
piastuje etaty, a kadra kie-
rownicza rokrocznie podsu-
mowuje „kolejny udany se-
zon” w jakimś górskim ku-
rorcie.

Wielokrotnie wyrażałem 
już na tych łamach opinię, że 
przeźmierowskie handlowa-
nie częściami samochodowy-
mi jest po prostu chore. I na 
nic zdadzą się działania pozo-
rowane, deklaracje bez pokry-
cia. Przyłączałem się do gło-
su tych, którzy utrzymywali, 
że trzeba wszystko zburzyć, 
by na gruzach powstał system 
nowy, uczciwszy, lepszy jako-
ściowo. Kiermasz Kazimie-
rza Jastrzębskiego (bo nowy) 
daje choć nadzieję, że można 
go okiełznać, bacznie przyj-
rzeć się jego działalności. Te-
mu prowadzonemu przez Au-
tomobilklub nic już nie po-
może.
JACEK KORNASZEWSKI

CIĄG DALSZY O PRZEŹMIEROWSKICH GIEŁDACH

Przyspawana konkurencja
- Współpracując moglibyśmy stworzyć największy monitorowany rynek części samochodowych w Polsce – mówi Kazimierz Jastrzębski, 
organizator powstałej niedawno na prywatnym gruncie, tuż obok tej prowadzonej przez Automobilklub Wielkopolski, giełdy w podpo-
znańskim Przeźmierowie. – Nie chcemy być konkurencją, pragniemy jedynie, by funkcjonowanie obu naszych kiermaszy odbywało się bez 
złośliwości, pomówień, oskarżeń.

Na nowej Giełdzie handluje już sporo osób.

Kazimierz Jastrzębski pokazuje przecięty przez konkurencję kabel od 
radiowęzła.

Tę furtkę skutecznie przyspawano.
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KUPON REPERTUAR 
KINA ,,HALSZKA”

Kino Kino
Do kina za darmo  

z... 
,,Twoim TYGODNIEM” 

Z tym kuponem (tylko 
oryginały, kserokopie wy-
kluczone) należy się zgło-
sić w kasie Kina “Halszka” 
w Szamotułach przed dowol-
nie wybranym filmem i w ta-
kim przypadku para kinoma-
nów by obejrzeć film będzie 
musiała kupić JEDYNIE JE-
DEN BILET!, drugi ma więc 
za darmo. 

KUPON JEST WAŻNY  
DO DNIA UKAZANIA SIĘ 
NASTĘPNEGO NUMERU 
GAZETY, A WIĘC TEN DO 
28 CZERWCA 2005.

Warto z tej niezwykłej 
promocji skorzystać, bo re-
pertuar Kina „Halszka” za-
wiera wiele kinowych hitów. 
Warto także... czytać ,,Twój 
TYDZIEŃ”. (tam)

Sahara
Eva Rojas, naukowiec z ramienia ONZ, prowadzi śledz-

two w sprawie tajemniczej choroby dziesiątkującej okoliczną 
ludność i morska faunę. Amerykański poszukiwacz skarbów 
Dirk Pitt postanawia wesprzec Eve w poszukiwaniach źródła 
epidemii, która powoli rozprzestrzenia się już na niemal ca-
ły kontynent. Wkrótce okazuje się, że za przeciwników maja 
niebezpiecznego przemysłowca - miliardera i pozbawionego 
skrupułów afrykańskiego dyktatora.

Reżyseria: Breck Eisner Obsada: Matthew McCo-
naughey, Penélope Cruz, WilliamH. Macy, Steve Zahn 

Wszyscy święci
Mary i jej najlepsza przyjaciółka Hilary rozpoczynają 

właśnie ostatni rok nauki w chrześcijańskim liceum. Dziew-
czyny rozpiera żarliwa religijność, chęć naprawy świata 
i nawracania zagubionych duszyczek. Pewnego dnia chło-
pak Mary, z którym wiąże ja rzecz jasna jedynie platonicz-
ne uczucie, zwierza się jej, że chyba jest gejem. Wstrząśnię-
ta Mary doznaje wizji i postanawia zrobić wszystko, by od-
mienić preferencje seksualne Deana... 

Reżyseria: Brian Dannelly. Obsada: Jena Malone, 
Mandy Moore, Macaulay Culkin, Patrick Fugit. 

RABAT 15% RABAT 15%
Z tym kuponem każde 

badanie taniej o

15%

ZAPRASZAMY DO BIUR OGŁOSZEŃZAPRASZAMY DO BIUR OGŁOSZEŃ
SZAMOTUŁY

Rynek 28
pon.-pt.  9-16; sob. 10-12
tel./fax 0-61/292-08-72; 

tel. 0-61 292-03-61
WRONKI

pl. Wolności 9
pon.-pt. 9-17

tel./fax 0-67 254-16-16

PNIEWY
ul. Mickiewicza 4

pon.-pt. 9-18; sob. 9-13
tel./fax 0-61 29-100-69

PRZEŹMIEROWO
ul. Poznańska 17
tel./fax 652-50-69

kom. 0 604 372 440
lub tel. 0602 638 409

SWARZĘDZ
„ADACH” 

Os. Czwartaków 23/1
tel./fax 0-61/81-74-318

tel. kom  (0698) 622-192

CZERWIEC 2005
01-05 Bolek i Lolek
 na Dzikim Zachodzie POL. b/o godz. 17.00
01-05 Sahara USA 15 l. godz. 19.00
08-12 W doborowym 
 towarzystwie USA 15 l. godz. 17.00
08-12 Mis Agent - 2 
 uzbrojona i urocza USA 12 l. godz. 19.00
15-19 Wszyscy święci USA 15 l. godz. 17.00
15-19 Ring 2 USA 15 l. godz. 19.00
22-26 Pitbull USA 15 l. godz. 17.00
22-26 Dom 
 latających sztyletów CHINY b/o godz. 19.00
Informacja telefoniczna:
29-200-31 — kino środa — niedziela od 16
29-213-07 — Sz.O.K.
Kierownik kina zastrzega sobie możliwość zmian.
Kasa kina czynna na godzinę przed seansem.
Rezerwowane bilety należy odebrać 10 minut przed 
seansem.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działke 3730m2(30zl/1m2) 
z prawem budowy w Pniewach. Me-
dia w ulicy. Obecnie jest sad. Tel.0-
-61 2911603 
Kupię działkę budowlaną w Swarzę-
dzu, Nowej Wsi lub Zalasewie (od 
strony Nowej Wsi) 600-900 m/2. Tel. 
0509 105 679, 0503 801 143, e-mail: 
leczycka@poczta.onet.pl
Sprzedam działkę 3100m2.Pniewy 
Tel.0-61 291-19-22 
Sprzedam działkę z prawem za-
budowy 4000 m2 w Pniewach 
wszelkie media w ulicy (w chwi-
li obecnej 4-letni sad). Ogrodzona 
w atrakcyjnym położeniu. Cena 32 zł 
za m2, do uzgodnienia. Tel. 0-504-
-650-589 
Sprzedam działkę w miejscowości 
Mościejewo gmina Kwilcz o  pow. 
0,74h z budynkami. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 0-61-29-51-424.
Sprzedam działkę budowlaną (437 
m/2) w Swarzędzu. Tel.  81 81 209.
Sprzedam działkę pod zabudowę 
4200.00 m2 przekształconą pod agro-

DROBNE

odzież dla dzieci 
nowa i używana, i nie tylko 

Pniewy, ul. Szkolna 2 

tuning, serwis
akcesoria
lakiernia
62-031 Luboń, ul. Korczaka 3
tel. (61) 810-18-10  fax 810-18-11
kasisauto@wp.pl.  www.kasis,prv.pl

centrum napraw
powypadkowych

62-030 Luboń, Okrzei 19
tel./fax (61) 813-05-92

pomoc drogowa 0-601 77 50 66

turystykę, atrakcyjne położonie przy 
lesie pod Pniewami możliwość wyko-
pania stawu 35 zl m2 cena do uzgod-
nienia tel 0-698 385-659 lub 0-61 29-
-10989

LOKALE
Poszukuję pomieszczenia na działal-
ność gospodarczą  w Swarzędzu 50-
-100 m. kw.  Tel. 0603-605-574.
Posiadam pomieszczenie do wynaję-
cia 120 m/2 (woda, co, tel). Wys. 3,4 
m. Branża obojętna. 1 miesiąc - 1000 
zł. Tel. 0607 734 285.
Sprzedam mieszkanie wlasnościowe 
52m2,  drugie pietro.Pniewy Tel.0-61 
2911771.
Firma poszukuje lokali powyżej 120 
m/2 na sieć odzieżową, cała Wielko-
polska. Oferty proszę składać: wero-
nika.chodorowska@op.pl; kom. 0605 
958 001.
Wynajmę lokal o powierzchni ok. 
50m/2 (Swarzędz i okolice) - ogrze-
wanie, media z możliwością zorgani-
zowania warsztatu. Tel. 0503 11 244.
Wynajmę mieszkanie w Swarzędzu. 
0693 104 356
Szukam lokalu pod cafe internet. Lo-
kalizacja: Swarzędz-Nowa Wieś (Ce-
gielskiego, Mielżyńskiego i okolice). 

Kontakt: 1673@wp.pl lub 0692-784-
-402
Poszukuję kawalerki do wynajęcia 
w Swarzędzu. Tel. 0698 323 359; 
(068) 470 62 92 (po 18.00).
Sprzedam nowe dwupokojowe miesz-
kanie w Kórniku. Tel. 0606 437 224
Poszukuję w Pniewach lub okolicy 
mieszkania do wynajęcia dla firmy. 
Tel. 0-606 822-053. 
Sprzedam mieszkanie własnościowe 
40 m2 w kamienicy w Trzcielu. Tel. (0-
-61) 29-11-208.
Wynajmę lokal 60 m2 centrum Pniew 
na handel-usługi biuro gabinet itp. tel 
0-61 29-109-36 po godz 20:00
Okazja! Tanio wynajmę na biuro lub 
sklep 14 m2 (wod. kan. co.). Pnie-
wy, ul. św. Wawrzyńca 27. Tel. po 17 
– 29-106-28.

PRACA
Remontujesz, malujesz, odnawiasz, 
zadzwoń! Zakład Malarski Grzegorz 
Fornalczyk. Tel. 287 11 08, kom. 
0505 002 881; www.zaklad-remon-
towy.com
Technik budowlany-kosztorysant po-
dejmie pracę. Tel.0-661-511-173. 
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DROBNE

 Bezpłatne ogłoszenie drobne 
możesz nadać wysyłając SMS 

pod numer 602 638 409
 lub e-mail: twoj-tydzien@wp.pl

SMS lub e-mail powinien zawierać: 
treść, imię i nazwisko, adres, numer telefonu

Koszt SMS według taryfy danego operatora

 
Telefony komórkowe bez umowy bez Telefony komórkowe bez umowy bez 
rachunków na kartę nowe używane rachunków na kartę nowe używane 
Akcesoria GSM również ORYGINALNE Akcesoria GSM również ORYGINALNE 
naprawy telefonów SIMLOCK naprawy telefonów SIMLOCK 
ANTENY TV Anteny Sat Tunery cyfrowe ANTENY TV Anteny Sat Tunery cyfrowe 
SAT FTA SAT FTA 
Telefony stacjonarne FAXYTelefony stacjonarne FAXY
RADIO CB montaż RADIO CB montaż 
Części Rowerowe Części Rowerowe 
Akcesoria AGDAkcesoria AGD
Acesoria RTV Acesoria RTV 
  

GSM

GAL-DOM, PAWEŁ HOŁY
PNIEWY 

UL. MICKIEWICZA 4 
TEL/FAX (0-61) 291-00-69 

Darmowe ogłoszenia 
drobne przyjmowane 
w biurach „Twojego TY-
GODNIA WIELKOPOL-
SKIEGO” publikowane 
są także na łamach „In-
formatora Swarzędzkie-
go” i odwrotnie

SWARZÊDZKI MIESIÊCZNIK INFORMACYJNO-OG£OSZENIOWY

Informator
Swarzêdzki
www.swarzedz.net.pl ; www.swarzedz.info.pl

Zainwestuj 
w przyszłość dziecka 

Przełom maja to czas matur, egzaminów gimnazjalnych. To dobra 
okazja dla rodziców na przemyślenia planów na przyszłość młodego czło-
wieka. Odpowiedzialni rodzice, myślący o dobrym wykształceniu czy 
o mieszkaniu dla swoich dzieci, już w ich dzieciństwie  wybierają progra-
my systematycznego oszczędzania i polisy posagowe deklarując regular-
ne wpłaty aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Produkt finansowy wybrany dla dziecka na przyszłość powinien speł-
niać dwie funkcję: ochronną i oszczędnościową. Ta pierwsza gwarantu-
je, że w przypadku śmierci ubezpieczonego rodzica dziecko otrzyma od-
szkodowanie. Druga zaś daje pewność, że po ukończeniu np. 18. roku ży-
cia będzie mogło dysponować pieniędzmi na opłacenia studiów czy za-
kup mieszkania.

- Ochrona to zadanie dla polisy ubezpieczeniowej- mówi Maciej Kos-
sowski, doradca finansowy firmy Expander, oferującej w sieci swoich od-
działów polisy i programy oszczędzania kilkudziesięciu instytucji finanso-
wych. -  Do oszczędzania natomiast najlepiej nadają się otwarte fundusze 
inwestycyjne. Większość polis posagowych łączy funkcje oszczędnościowe 
z ochronnymi. W rezultacie rodzic opłaca składkę, która częściowo pokry-
wa koszt ochrony ubezpieczeniowej, a częściowo jest inwestowana.

Tego typu polisy nie mają dobrej reputacji. Wiele towarzystw wyko-
rzystało ich skomplikowaną konstrukcję, by dodatkowo zarobić na klien-
tach. Obecnie oferty są już znacznie bardziej przejrzyste. Mimo to zawsze 
bardziej opłaci się rozdzielenie funkcji ochronnej od inwestycyjnej.

Jak zatem najskuteczniej ochronić dziecko, gromadząc kapitał na je-
go przyszłość? Można z jednej strony samodzielnie oszczędzać w otwar-
tych funduszach inwestycyjnych, a z drugiej wykupić terminowe ubezpie-
czenie na życie. W przypadku inwestycji warto wpłacać pieniądze jedno-
cześnie do kilku funduszy różnych firm. Jest to możliwe już przy składce 
200 zł miesięcznie. 

Dlaczego warto podzielić pieniądze między fundusze? Chodzi o ogra-
niczenie ryzyka. W ciągu ostatnich 12 miesięcy najlepszy fundusz akcji za-
robił 78 proc., a najgorszy 48 proc. Różnica jest więc dość znaczna. Inwe-
stując tylko w jeden fundusz ryzykujemy, że wybierzemy ten najsłabszy.

Programy oszczędnościowe pozwalające na swobodny podział środ-
ków między różne fundusze zapewniają ponadto ciekawe korzyści po-
datkowe. Środki zgromadzone w ten właśnie sposób nie podlegają opo-
datkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Mamy więc możliwość 
transferu majątku w rodzinie bez dodatkowych kosztów, które poniesie-
my inwestując w zwykłe fundusze inwestycyjne czy wpłacając na loka-
tę w banku.

A na koniec dwie tabelki, które przygotowali doradcy firmy Expan-
der. W uproszczony sposób pokazują one, jak ważne jest oszczędzanie dla 
dzieci już we wczesnych ich latach dzieciństwa. Studia zagraniczne, czy 
też krajowe na prestiżowych uczelniach, to spory wydatek. Warto pomy-
śleć o sposobie ich finansowania dla dzieci już  wtedy, gdy przyszły stu-
dent ma roczek, albo nawet kilka miesięcy. Im później, tym trudniej. (rs)

Chcesz posłać swoje dziecko na najlepsze studia? Zobacz jaki mu-
sisz zgromadzić kapitał:
 Studia  Koszt
 University of California  750 000 zł
 University of Toronto  300 000 zł
 Szkoła Główna Handlowa, Warszawa  50 000 zł
 Studia w mieście powiatowym  25 000 zł

Sprawdź za ile lat będziesz mógł posłać dziecko na wybrane stu-
dia, jeżeli zdecydujesz się na comiesięczne inwestowanie określo-
nej składki. Przykładowo przy 8 procentach stopy zwrotu z inwesty-
cji rocznie:
 Studia  Składka  Czas 

oszczędzania
 University of California  1 000 zł  22,5 roku
 University of Toronto  850 zł  15 lat
 SGH Warszawa  450 zł  7 lat
 Studia w mieście powiatowym  400 zł  5 lat

Źródło: EXPANDER

Rynek pracy pod lupą 
Od czerwca rusza wspólny projekt firmy Doradztwo Gospodar-

cze DGA S.A. i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu „Zawody 
przyszłości w Wielkopolsce”. Stanowi on element unijnego programu 
wzmacniania zasobów ludzkich w regionach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Podstawowym celem projektu jest przygotowanie odpowiednich na-
rzędzi do rozpoznania rynku pracy w Wielkopolsce. Dzięki doświadcze-
niu firmy DGA, która od dłuższego czasu angażuje się w podobne przed-
sięwzięcia na terenie całej Polski, zostaną przygotowane odpowiednie na-
rzędzia analityczne i prognostyczne. Narzędzia te po zakończeniu pro-
jektu przekazane zostaną powiatowym urzędom pracy podczas warszta-
tów szkoleniowych, prowadzonych przy współudziale DGA. Cały pro-
jekt przewiduje także wymianę doświadczeń, wiedzy i oczekiwań między 
urzędami pracy, jak również usprawnienie kanałów przepływu informacji 
między tymi jednostkami.

Założeniem projektu jest też stworzenie narzędzi, które wspomogą 
tworzenie prognoz zatrudnienia, tworzenie listy zawodów najczęściej po-
szukiwanych przez przedsiębiorców w Wielkopolsce oraz rozpoznanie 
preferencji i oczekiwań pracodawców co do pożądanych umiejętności 
i kwalifikacji poszukiwanych pracowników w latach przyszłych. Dane 
i informacje uzyskane podczas całego programu będą solidną podstawą 
do opracowania lokalnych i regionalnych strategii zatrudnienia. W opar-
ciu o te materiały będzie można przygotować nowe bądź zmodyfikować 
już istniejące programy kształcenia zawodowego. 

Program  realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy i firmę DGA 
S.A. ma ogromne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopol-
sce. Ma szansę stworzyć solidne podwaliny pod kompleksowe opracowa-
nie kierunku działań na przyszłość całego regionu. Koszt całego przedsię-
wzięcia kształtuje się na poziomie prawie 1.000.000 złotych. (rs)

Zatrudnię pracowników o zdolno-
ściach manualno-plastycznych. Tel. 
0503 141 244. 
Zatrudnię doświadczonego tapicera. 
Praca stała - Swarzędz. Tel. 651 18 
55, 822 72 42.
Poszukuję pracowników do roznosze-
nia ulotek w Poznaniu. Kontakt. Tel. 
0502 33 22 75.
Zatrudnimy pracowników do tartaku 
w Brodach. Tel.0-61-441-78-05.
Podejmę się pracy jako osobisty kie-
rowca, pracownik dozoru obiektu. 
Pełna dyspozycyjność. 35 lat pracy 
w ochronie, prawo jazdy kat. B, śred-
nie. Tel. 81-85-493.
Florystka na rencie poszukuje pra-
cy (najlepiej na pół etatu). Tel. 65-
-19-433.
Firma odzieżowa w Szamotułach za-
trudni krawcowe również z grupą in-
walidzką. Tel.0-61 29-26-432 do godz. 
15.00
Atrakcyjna praca. Dam zlecenia od 
kwietnia do końca października oso-
bom zajmującym się filmowaniem we-
sel. Oferty pisemne składać pod ad-
res e-mail nepel@op.pl lub 0-508 
191-103.
Tani cieśla. Tel. 0-696-239-718. 

ZWIERZĘTA
Sprzedam kucyka-ogiera sk-gniade-
go, 8 lat: 100 cm wzrostu. Cena 1800 
zł. Tel. 0-61 29-387 lub 0-607-387-
-965. 
Berneński pies pasterski – szczenię-
ta rodowodowe sprzedam. Tel. 0692 
975 336; www.bernenczyki.kostrzyn.
pl

Hotel dla koni. Słopanowo gmina 
Obrzycko. Cena 250 zł. Tel. 0-61 291-
-388 lub 0-600-591-381.
Hotel dla Koni, okolice Pniew, lasy, 
jeziora (Sierakowski Park Krajobrazo-
wy). Tel. 0-507 127-071.
Sprzedam źrebaki i kucyka, przyjmę 
konie do hotelu końskiego. Tel. 0-888-
-548-140.
Sprzedam źrebaki. Tel. 061-29-13-
-882, 0-600-591-381

RÓŻNE
Zespół muzyczny FENIX, 3-osobo-
wy, poleca: wesela, zabawy, itp. Wy-
ślij e-maila, a otrzymasz nasze de-
mo: fenix-slawek@wp.pl Tel. 0-61 28-
-370-13.
Potrzebujemy opiekunki do dziecka 
w Swarzędzu. PILNE! Tel. 878-65-87, 
kom. 0604-599-772
Pomiary pól uprawnych najnowszą 
techniką satelitarną (gps) oraz wy-
pełnianie wniosków o dopłaty bez-
pośrednie na  2005 rok. Tel. 0608-
-765-072. 
Zaopiekuję się dzieckiem. Rejon: 
Swarzędz-Nowa Wieś. Tel. 0889-
-784-160. 
Korepetycje – język angielski. 0693 
104 356
Videofilmowanie. Tel. (0-61) 29-190-
-04 lub 888-583-575.
Poszukuję doświadczonej opiekun-
ki dla półrocznej dziewczynki na 3 
dni w tygodniu w Swarzędzu. Tel. 81 
82 119
Otwórz dochodowy punkt przyjmowa-
nia opłat. Jesteśmy siecią ponad 140 
partnerskich opłat w Polsce. Kontakt:  
(094) 34 58 907; 0880 311 221
Sprzedam tanio komplet wypoczynko-
wy (kanapa – bez rozkładania, 2 fote-

le, ława). Poduchy: welur jasnobrązo-
wy. Tel. 0608 620 320.
Sprzedam czujnik gazu, tel. 061 29-
-11-263.
Zamrażarka 4-szufladowa, tel. 0601 
799-232
Zespół muzyczny – wesela, zabawy. 
Tel. 697-752-147.
Renowacja mebli – szafy, stoły, ko-
mody, krzesła, zegary itp. Tel. 695-
-025-318.
Automaty o niskich wygranych tel. 
888 192 399, 061 8121-018.
PROMOCJA! Systemy alarmowe an-
tywłamaniowe – fachowe doradztwo, 
montaż, możliwość monitoringu. Tel. 
0695 572 023

SPRZEDAŻ
Sprzedam wierzytelność 16.000 zł. 
tel. 880-270-647.
Sprzedam pług 2-skibowy. Tel.0-61 
2911603 
Odsprzedam 400 szt.cegły klinkiero-
wej. Tel.0-61 2910839.
SPRZEDAM KAMIENIE POLNE 
TEL.0-61 2939010 
Sprzedam tanio pojemnik 1000l., czy-
sty. Tel.0-61 2910494 lub 0-600-446-
-511 
Sprzedam tokarkę do tralek, małą 
sprawną. Cena 800 zł. Tel. 0607 734 
285.
Sprzedam piec gazowy, stojący, 
sprawny. Tel. 0607 734 285.
Sprzedam rejestrator do nagrywania 
rozmów telefonicznych na kompute-
rze. Opis na stronie: www.rejestrator.
info.pl, tel. 0601 711 039.
Sprzedam tanio komplet wypoczynko-
wy (kanapa bez rozkładania, 2 fotele, 
ława). Poduchy: welur jasnobrązowy. 
Tel. 0608 620 320.
Spawarka do plastiku. Spawa każ-
dy rodzaj plastiku. Płynna regulacja 
temperatury,ciśnienia, wymienne koń-
cówki. Możliwość przyuczenia obsłu-
gi. Gwarancja 6 miesięcy. Tel. 0609-
-839-970. Cena 1800 zł.

MOTORYZACJA
Sprzedam Opel Kadett 1,6i,rok 1991 
granat-metalik, stan b.dobry Tel.600-
-446-511.
Kupię lawetę może być do remontu  
Tel 0-698 385-659 lub 0-61 29-10989 
Sprzedam Fiata Seicento 900 SX 
Rok prod.1998,przebieg 88 tys.,czer-
wony, serwisowany, garażowany, 
pierwszy wlaściciel. Tel.61-2910306 
lub 606-788-035. 
Sprzedam Cinquecento czerwone rocz-
nik produkcji 1993, stan bardzo dobry, 
cena 5200 zł, tel. 0601 290 194
Sprzedam Fiata 126p, rok produkcji 
1990, przebieg 92.500 km, kolor bia-
ły. Cena do uzgodnienia. Tel. (061) 29-
-510-68, kom 0-607-610-213. 
Sprzedam Fiata 126p. Rok produk-
cji 1995. Stan licznika 64.000 kilo-
metrów. Cena 2500 zł. Tel. 0-691-
-470-254.
Sprzedam GOLFA czerwony pięcio-
drzwiowy, silnik 1,3, rok 1991, tel. 
0697-718-808 

KUPIĘ 
Kupię wóz konny i bryczkę. Tel. 0-61 
291-388 lub 0-600-591-381.  

WIADOMOCI GOSPODARCZE
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• AKCESORIA GSM
• BATERIE DO TELEFONÓW GSM
• TAK-TAK, SIMPLUS, POP, HEYAH

AKCESORIA DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

61-655 Poznań
ul. Murawa 37c
(budynek PTBS obok CASTORAMY)

tel.    061/826 11 47
tel./fax 061/8261392
GSM   0602 255 125
biuro@mobidick.pl
SKLEP INTERNETOWY
www. mobidick. pl

SENATOR – szafy z drzwiami przesuwanymi 
garderoby, biurka, regały, biblioteczki 

rabat
rabat  1010%%

Projekt 0501 190 020, 
Poznań, 
ul. Piątkowska 124/1U, tel. 823 97 03
ul. Serbska  C.H. Kaufland, 
tel. 826 97 88

Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6A, 
tel. 896 49 28 

 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) 

Pon. i śr. 17-18; wt. i pt. 18.30-19.30 
Wizyty domowe 

nagłe przypadki codziennie 
tel. 818-60-57 

tel. kom. 0602-693-199

GODZINY OTWARCIA GODZINY OTWARCIA 
BIBLIOTEKI BIBLIOTEKI 

Gminy Suchy Las im. Gminy Suchy Las im. 
Jerzego MańkowskiegoJerzego Mańkowskiego

Suchy Las:  od poniedziałku do piątku  
od godz. 9-18 
w soboty od godz. 10-14 

Chludowo:  poniedziałki i środy od 
godz. 10-18
wtorki, czwartki i piątki od 
godz. 8-16 

Złotniki:  poniedziałki od godz. 16-20
piątki od godz. 8-12

W każdą pierwszą środę i pierwszy czwartek mie-
siąca biblioteka jest niedostępna dla czytelników 
ze względu na zakup książek. 

Wójt Gminy Duszniki
ogłasza konkurs na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Dusznikach.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wyma-
gania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, 
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. 
zm.) a mianowicie:

1.  posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
2.  ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedago-

giczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szko-
le podstawowej,

3.  ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarzą-
dzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, pro-
wadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia na-
uczycieli,

4.  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowi-
sku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku 
nauczyciela akademickiego,

5.  w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrekto-
ra uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub 
placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną oce-
nę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeże-
li stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia 
w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpie-
niem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę 
dorobku zawodowego,

6.  posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykony-
wania pracy na stanowisku kierowniczym,

7.  nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 
118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niej po-
stępowanie dyscyplinarne,

8.  nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się 
przeciwko niej postępowanie karne,

9.  nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjono-

wania i rozwoju szkoły lub placówki,
 2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szcze-

gólności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku na-
uczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela 
akademickiego,

 3)  akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia 
oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy 
– w przypadku osoby będącej nauczycielem,

 4)  dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwali-
fikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 5)  ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół 
i placówek,

 6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy-
konywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 7)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz 
nie toczy się przeciwko postępowanie dyscyplinarne,

 8)  oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnio-
ne umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 
391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611),

10)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich da-
nych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 
1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się 
ostatniego ogłoszenia tj. od 02.06.br., na adres: Urząd Gminy - GZO, ul. 
Świerczewskiego 3, 64-550 Duszniki.

Konkurs prowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gmi-
ny Duszniki.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kan-
dydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

OKAZJA DLA 
NIEDOSŁYSZĄCYCH
TARNOWO PODGÓR-

NE. Od 11 do 13 czerwca 
w gminie Tarnowo Podgórne 
przebywać będą goście z Ho-
landii, którzy zjawią się tam 
z prezentami dla osób niedo-
słyszących. Będą to aparaty 
słuchowe zakupione w więk-
szości z pieniędzy głównej 
sponsorki – pani Joan van der 
Asteen. Przeciętny koszt jed-
nego takiego wysokiej kla-
sy urządzenia to dwa tysią-
ce złotych. Warunkiem uzy-
skania aparatu jest wykonanie 
wcześniej bezpłatnego bada-
nia słuchu w Instytucie Apa-
ratów Słuchowych przy ulicy 
Mickiewicza 36 w Poznaniu. 
Później z wynikiem tego ba-
dania należy się zgłosić (rów-
nież w Poznaniu) do Centrum 
Pomocy Rodzinie przy uli-
cy Jackowskiego 18. Wszel-
kie informacje uzyskać moż-
na telefonicznie pod numera-
mi 8410-717 i 8410-714.

ŻYCZENIA DWUSTU

LUSÓWKO. 18 maja, po 
mszy w kościele parafialnym 
w Lusowie, odbyła się nieco-
dzienna uroczystość. Gratu-
lacje i życzenia przyjmowała 
Joanna Drozdowska – stulet-
nia mieszkanka Lusówka. Jest 
najstarszą mieszkanką tej wsi 
związaną z nią od urodzenia. 
Jak twierdzi rodzina – pani Jo-
anna jest nadal kobietą aktyw-
ną, pomagającą w wielu do-
mowych obowiązkach. 

REMONT WIADUKTU
SADY. Najprawdopodob-

niej do sierpnia potrwa prze-
budowa wiaduktu nad tra-
są A-2 w Sadach. Przez czas 
remontu występować będą 
utrudnienia w komunikacji 
samochodowej i w ruchu pie-
szych. Warto zwrócić uwagę 
na inne niż dotychczas umiej-
scowienie przystanków auto-
busowej komunikacji gmin-
nej i zorganizowanie innych 
dojść do nich.

ZATAŃCZĄ NA 
SPORTOWO

PRZEŹMIEROWO. 4 i 5 
czerwca, w sali Szkoły Pod-
stawowej w Przeźmierowie, 
odbędą się IV Ogólnopol-
ski Turniej Sportowego Tań-
ca Towarzyskiego i Turniej 
Tańca Dyskotekowego o Pu-
char Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne. W pierwszym dniu 
pokażą się dzieci i młodzież 
z terenu gminy, w drugim na-
tomiast – pary reprezentują-
ce różne szkoły i kluby tańca 
z całej Polski. (jak)

KRÓTKO
TARNOWO 
PODGÓRNE

FOT. — ARCHIWUM

Początkowo przypuszcza-
no, że mogło to być ciało nie-
mieckiego biznesmena, który 
bez śladu zaginął przed około 
dwoma laty. Ale teraz wiado-
mo już, że to zwłoki 54-letnie-
go Stanisława M. – naczelnika 
Wydziału Zdrowia Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w Po-
znaniu. Najprawdopodobniej 
w październiku ubiegłego ro-
ku został on zamordowany 
przez członków grupy szan-
tażującej żonatych homosek-
sualistów.

Pewności, że to właśnie 
o niego chodzi dostarczyły 
zdjęcia jego szczęki. Stani-
sław M. zaginął zeszłej jesie-
ni bez śladu, dlatego dotych-
czas nie było mowy o posta-
wieniu komukolwiek zarzutu 
zabójstwa. Teraz może do tego 
dojść – zwłaszcza, że od kilku 
miesięcy przebywa w areszcie 
trzech mężczyzn podejrzewa-
nych o aktywny udział w pro-
cederze tak zwanego „homo-
szantażu”.

Polegał on na tym, że męż-
czyźni (ustalono, że było ich 

pięciu) podający się za gejów 
aranżowali – poprzez interne-
towy czat – spotkania z żona-
tymi w większości homosek-
sualistami. Robili im kompro-
mitujące zdjęcia, bijąc żąda-
li pieniędzy, wydania kluczy-
ków od samochodów, szanta-
żowali.

Prokuratura przypuszcza, 
że to właśnie oni mogli w paź-
dzierniku zeszłego roku wy-
wabić z domu Stanisława M. 
Nie ukrywał on swoich skłon-
ności homoseksualnych, mógł 
więc nie ulec szantażowi i dla-
tego zginąć z rąk gangsterów 
pragnących zatrzeć wszelkie 
ślady.

Śledztwo w tej ponurej 
sprawie prowadzi poznańska 
Prokuratura Okręgowa, a po-
licja poszukuje szefa przestęp-
czej grupy – Piotra C. zwane-
go „Świrem”. Przebywał on 
już w areszcie podejrzewany 
o szantaże, ale... został z nie-
go zwolniony przez sąd po 
wpłaceniu przez jego konku-
binę dziesięciotysięcznej kau-
cji. (jak) 

Ofiara 
,,homoszantażu”
CZERWONAK. W numerze z 4 maja (w informacji 
„Zwłoki w lesie znalezione”) pisaliśmy o makabrycz-
nym odkryciu dokonanym przez osobę spacerującą 27 
kwietnia w lesie w Kątach koło Czerwonaka. Częścio-
wo przysypane ziemią spoczywały tam zwłoki. Pierw-
sze oględziny kazały przypuszczać, że były to szczątki 
mężczyzny i leżały w gruncie około roku.
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C  zy Hitler budzi pozy-
tywne skojarzenia? Mo-
że tylko wśród neonazi-

stów. Cała reszta populacji na-
szej planety, jeśli kiedykolwiek 
słyszała nazwisko Hitler i wie 
z czym się ono kojarzy - od-
wraca głowę z obrzydzeniem. 
Każde skojarzenie z Hitlerem 
jest niedobre. Nawet fryzura 
(zaczesanie przedziałka na le-
wo) i zarost. Prawie żaden fa-
cet po II wojnie światowej nie 
nosił wąsików a la Hitler, czyli 
małego, włosianego kwadra-
cika pod samym nosem. Ja-
kiś czas temu Lepper obraził 
się i chciał podawać do sądu 
,,Wprost” po tym, jak opubli-
kowano na okładce tego tygo-
dnika jego zdjęcie. Na twarz 
Leppera padał niewielki cień 
akurat w miejscu, gdzie Hitler 
nosił swój wąsik - i to właśnie 
tak wkurzyło Leppera.

Powyższe spostrzeżenia 
nasunęły mi się po Ogólno-
polskim Festiwalu Sobowtó-
rów, gdzie przed dwoma laty 
miałem przyjemność być jed-
nym z jurorów. Przy sobowtó-
rach znanych gwiazd były tłu-
my ludzi. Zainteresowanie bu-
dziły sobowtóry muzyczne (na 
przykład Michał Wiśniewski), 
sportowe (Adam Małysz), ak-
torskie (Jaś Fasola), a nawet 
polityczne. Podobali się: Clin-
ton, Breżniew, a nawet Gie-
rek. Za tym ostatnim, prawdzi-
wym Edwardem Gierkiem, jak 
wskazują badania opinii pu-
blicznej, tęskni w Polsce wiele 
osób. Zainteresowanie wzbu-
dzał także sobowtór Napole-
ona. Niski, ubrany w stosow-
ny mundur i czapkę - był po-
noć podobny do swego pier-
wowzoru, choć nikt z nas nie 
jest w stanie stwierdzić czy 

faktycznie jest podobny, sko-
ro Napoleona znamy jedynie 
z portretów. 

Wśród plejady sobowtó-
rów był także ktoś nie budzą-
cy zainteresowania. Prawie 
nikt do niego nie podchodził, 
a niektórzy na jego widok ro-
bili łuk, z dala chcąc go omi-
nąć. I co facet winny temu, że 
jest podobny do Hitlera?

Hitler, jak już wiemy, bu-
dzi na tyle nieprzyjemne wspo-
mnienia, że nawet jego sobo-
wtór nie cieszy się zachwytem, 
w przeciwieństwie do sobo-
wtórów innych znanych osób. 
Chyba nie muszę dodawać, 
że nie zdobył żadnej nagrody 
w konkursie. Chociaż, gdyby 
był ciutkę bardziej podobny do 
Adolfa, kto wie...

Za komuny wmawiano 
nam, że komiksy ogłupiają, że 
to przejaw zgniłej, zachodniej 
kultury. Dziś komiksy kupują 
tylko najgorliwsi fani, a pisma 
komiksowe mają problemy ze 
sprzedażą, choć podobno ma-
my w Polsce rozkwit kultury 
komiksowej. O muzyce disco 
polo mądrzy ludzie grzmieli, 
że ogłupia. Że tandeta, ama-
torszczyzna i wiocha. To wła-
śnie dlatego gwiazdy disco po-
lo sprzedawały w latach dzie-
więćdziesiątych setki tysięcy 
swoich kolejnych kaset? Lu-
dzie wiedzieli swoje, podry-
gując i nucąc w rytm ,,Maj-
teczki w kropeczki” i innych 
piosenek. 

Od dłuższego czasu rów-
nież ja walczę z pewnym ste-
reotypem. Od kilkunastu lat 
wydaję niepozorne gazet-
ki z dowcipami, które moż-
na kupić w większości kio-
sków w Polsce, np. miesięcz-
nik ,,Dobry Humor”. Słyszę 
co chwila, że dowcipy (tak 
jak kiedyś komiksy i disco po-
lo) ogłupiają, są dla przygłu-
pów. A niby kto twierdzi, że to 
lektura skierowana do inte-
lektualistów? Dowcip to dow-

cip i kropka. Nie ma służyć 
ani ogłupianiu ani wymądrza-
niu się, bo nie ma tu warto-
ści edukacyjnych. To rozryw-
ka w czystej postaci i tylko tak 
należy dowcipy odbierać. Po-
dobnie jak programy rozryw-
kowe w TV, muzyka (nieprzy-
padkowo nazywana rozryw-
kową) i mnóstwo innych rze-
czy, dowcipy służą poprawie 
nastroju i miłemu spędzeniu 
czasu. Ktoś, kto próbuje zna-
leźć w rozrywce drugie dno, 
jakiś kontekst, moralne wy-
tłumaczenie sensu istnienia - 
jest przewrażliwionym intelek-
tualistą, w dodatku bez poczu-
cia humoru. 

W najlepszym okresie ,,Do-
bry Humor” miał ponad 200 
tysięcy nakładu co miesiąc. In-
ternetowe serwisy z humorem 
i satyrą odkąd mamy w Polsce 
Internet, znajdują się w czo-
łówce odwiedzanych witryn 
(np. Sadurski.com odwiedza 
co miesiąc 200 tysięcy osób 
- tzw. unikalnych użytkowni-
ków). Ludzie szukają humoru 
i dowcipów nie po to, aby się 
czegoś nauczyć, znaleźć sens 
swego istnienia we wszech-
świecie, ale po to aby się we-
selić.

Niedługo moje rysunki 
i dowcipy każdy będzie mógł 
ściągnąć do swojej komórki, 
podobnie jak rozmaite melo-
dyjki, gry i inne gadżety. Po-
wiedzmy sobie szczerze: te 
rzeczy, nie są nam niezbęd-
ne do życia, ale jednak cie-
szą się wielkim powodzeniem. 
Dlatego nie ufajmy mądralom 
- specjalistom głośno mówią-
cym, że rozrywka, miłe spę-
dzenie wolnego czasu, popra-
wa humoru, są nam niepo-
trzebne. My i tak wiemy swo-
je, prawda?

SZCZEPAN SADURSKI
satyryk, przewodniczący Partii 

Dobrego Humoru
www.Sadurski.com 

Stereotypy polskie 

FELIETON
SATYRYKA

P rzeczytałam gdzieś 
ostatnio, że proklienc-
kie nastawienie rynku 

jest tak ogromne, iż niedłu-
go kupując kaszankę będzie-
my mogli sobie wybrać z jaką 
ma być grupą krwi. Otóż mo-
im zdaniem hasło „klient nasz 
pan” jest u nas mocno zde-
formowane i obowiązuje do 
momentu zapłaty należności. 
A jak już znajdzie się głupi 
i kupi, to powinien taktownie 
zniknąć z horyzontu i nie za-
wracać sprzedawcy głowy re-
klamacjami, naprawami i ja-
kimikolwiek pretensjami, że 
coś tam mu się należy. Może 
się należy, ale kogo to obcho-
dzi, gdy za progiem czeka ko-
lejny naiwny, klient?   

Na skutek takiej kulawej 
obsługi posprzedażnej od ro-
ku walczę z deweloperem, od 
którego kupiłam dom o na-
prawienie furtki i domofonu 
oraz likwidację pola ryżowe-
go w moim ogródku, co to po-
wstało z powodu wadliwego 
systemu odprowadzania wo-
dy deszczowej. Z tego same-
go powodu zresztą woda po 
jednonocnych opadach stoi 
na chodniku prowadzącym do 
furtki i aby przejść suchą nogą 
trzeba wkładać kalosze, które 

nie są moim normalnym obu-
wiem wyjściowym. 

W kosztach zakupu kaloszy 
i nawozów pod ryż deweloper 
nie chce partycypować. Od ro-
ku nie chce też naprawić uste-
rek. Chce za to jakiś pieniędzy 
za drogę, ale nie zapłaciłam, 
bo zbieram na kajaczek. Wy-
mieniliśmy już jakąś tonę ko-
respondencji. Firma czasem 
przyśle jakiegoś fachowca, ale 
żaden jeszcze niczego nie na-
prawił. Każdy za to popa-
trzył, pokiwał głową, zapisał, 
co zobaczył i poszedł „uzgod-
nić, jak tu zaradzić”. W umo-
wie napisano, że dom na gwa-
rancji więc naprawić powinni, 
a jednak nie naprawiają, bo to 
niedochodowe! 

Kto chciałby sobie zawra-
cać głowę reklamacjami, gdy 
może zarabiać ogromne pie-
niądze na sprzedaży bublo-
watych domów? Deweloper 
nie szczędzi na ogłoszenia re-
klamowe. Chętni pchają się 
drzwiami i oknami, a jak już 
zapłacą to niech się wypchają. 
Tak działa obsługa posprze-
dażna. Cała nadzieja w tym, 
że spadnie koniunktura, albo 
ktoś zechce walczyć w sądach 
o wyegzekwowanie warunków 
umowy. 

Na razie jednak klient to 
ktoś, od kogo trzeba wycią-
gnąć możliwie duże pieniądze, 
a potem to może on i pan, ale 
nie nasz.

MAŁGORZATA 
MARKOWSKA

Pan ,,nie nasz”
BABSKIE
GADANIE

Gdy znany terrorysta na 
tajnym szkoleniu dla człon-
ków nowej organizacji ter-
rorystycznej zakończył swój 
wykład o materiałach wybu-
chowych, podszedł do nie-
go młody chłopak i poprosił 
o dziesięć autografów. 

– Jestem aż tak sławny? – 
pyta terrorysta. 

– Na razie nie, ale gdy wy-
leci pan w powietrze... 

☻☻☻
Egzamin na politologii. 

Do pokoju egzaminacyjnego 
wchodzi student.

– Proszę mi opisać sytu-
ację polityczną w Zimbabwe.

Student myśli ,  myśli 
w końcu prosi o drugie py-
tanie.

– Dobrze – odpowiada pro-
fesor. – W takim razie proszę 
mi opisać sytuacje polityczną 
w Botswanie.

Przerażony student zaczy-
na prosić profesora o trzecie, 
ratunkowe pytanie.

– Jak pan sobie życzy. Pro-
szę mi porównać sytuację po-
lityczną Zimbabwe z sytuacją 
polityczną Botswany. 

☻☻☻
Myśliwi dobrze już popi-

li, więc zebrało im się na opo-
wieści. Jeden mówi: 

– Idę ze strzelbą po sawan-
nie. Nagle patrzę: dwa metry 
przede mną stoi tygrys! Pif – 
paf! Tygrys leży martwy, więc 
ja go do torby! Idę dalej, pa-
trzę: przede mną żyrafa. Pif 
– paf! Żyrafa leży, to ja ją za 
skórę i do torby! Idę dalej. Pa-
trzę: słoń! Pif – paf!Słoń leży, 
więc ja go za skórę... 

– Nie kłam! Nie kłam, żeś 
go też do torby włożył! 

– Nie, torba była już peł-
na. Ale miałem jeszcze ze so-
bą siatkę! 

☻☻☻
Zagadka
– Czym różni się chiński 

perkusista od polskiego?
– Chiński perkusista nie 

tylko gra pałeczkami, ale i ni-
mi je. 

☻☻☻
Na koncercie.
– Ta śpiewaczka zupełnie 

nie ma głosu. Zna ją pan?
– Tak, jestem jej mężem.
– Och, przepraszam. Chcia-

łam tylko powiedzieć, że tak 
fatalnej arii nikt by dobrze nie 
zaśpiewał. Okropna linia me-
lodyczna. Ciekawe, kto ją na-
pisał?

– To ja jestem kompozy-
torem. 

☻☻☻
Cudzoziemiec pyta Cze-

cha: 
- Jak to jest: produkujecie 

takie dobre motocykle, a rów-
nocześnie macie takie złe na-
wierzchnie dróg? 

- Bo motocykle szanujemy, 
a dróg - nie. 

☻☻☻
Zagadka dla dorosłych
- Czym się różni kobieta od 

lodówki?
- Do lodówki można wło-

żyć jajka.
☻☻☻

W sklepie zoologicznym 
blondynka pyta sprzedawcę: 

- Ile kosztuje ta złota ryb-
ka? 

- 15 złotych. 
- Oj, drogo. A ma pan taką 

samą, ale srebrną? 

UŚMIECHNIJ  SIĘ

GAJ MAŁY. Świadkowie 
zdarzenia mówią, że mogło ich 
być nawet dwudziestu. W nocy 
z soboty na niedzielę (z 28 na 
29 maja) wtargnęli do dysko-
teki w Gaju Małym niedaleko 
Szamotuł. Młodzi ludzie kija-

mi bejsbolowymi niszczyli wy-
posażenie lokalu i bili uczest-
ników zabawy. Trzy osoby tra-
fiły do szpitala, a najbardziej 
ucierpiał właściciel dyskoteki.

Policjanci zatrzymali dzie-
więciu młodych napastników 

– są mieszkańcami Pozna-
nia, Dusznik i okolic Tarno-
wa Podgórnego. Postawiono 
im zarzuty udziału w bójce 
i pobicia, za co grożą kary do 
trzech lat pozbawienia wolno-
ści. (jak)  

,,Bejsbolowe” argumenty

ROZRYWKA
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ZAPRASZAMY DO NOWEGO SALONU I SERWISU

W PRZEŹMIEROWIE 
PRZY UL. RYNKOWEJ 160

62-081 Poznań-Przeźmierowo, ul. Rynkowa 160
tel./faks (0-61) 814-21-55, 816-21-12

www.nissan-polody.poznan.pl, e-mail:polody_sprzedaz@nissan.com.pl
SALON, SERWIS, SKLEP Z CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI

Godz. otwarcia: pn.pt.: 8.00-18.00, sobota 8.00-14.00
Certyfikat ISO 9001:2000

Zbliża się lato
w naszym serwisie

 przegląd auta bezpłatny
Kup Nissana Almerę z 2005 roku, 
a zaoszczędzisz nawet do 7500 zł.

W prezencie rabat, autoalarm 
oraz pakiet ubezpieczeń w promocyjnej cenie.
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� Foldery 

� plakaty, 

� ulotki, 

� kalendarze, 

�   różne 
wydawnictwa,

�   dokumentacja
fotograficzna,

�   organizacja 
konferencji 
prasowych,

solidnie 
szybko 

gwarantowana 
jakość
i cena

Sprawdź 

przekonasz 
się sam

tel. 
0606 25 24 23

Zostało jeszcze tylko około 60 dni 
na pełne odliczenie podatku VAT 
za Toledo z homologacją ciężarową

www.carjavi.seat.pl
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Fiat badaczem
Analiza biura R&S wykazała, że grupa Fiat najwięcej inwestuje we Włoszech 
w badania i rozwój nauki. Potwierdza to biuro badawcze banku Mediobanca 
i dziennik ekonomiczno-finansowy Il Sole-24. Na drugim miejscu w klasyfi-
kacji, znajduje się Fianmeccanica, grupa działalności publicznej, zajmująca 
się środkami transportu. 

W roku 2004, Grupa Fiat, zainwesto-
wała 1,8 miliarda euro w badania, 
co stanowi 3,9% obrotów przed-

siębiorstwa. Większość zainwestowanej su-
my pochodziła z Fiat Auto (990 milionów 
euro), firma ta zainwestowała 4,8% swo-
ich obrotów. Jest to taki sam procent jaki 
osiągnął Nissan, i jest wyższy od wskaźni-
ka procentowego osiągniętego w tym sek-
torze przez przedsiębiorstwa takie jak Vol-
kwagen (4,3%), GM (4.1%) i DaimlerChry-
sler (4%).

Prace Grupy Fiata w sektorze badań, 
są prowadzone w 121 ośrodkach na tere-
nie Włoch i za granicą (w sumie ponad 12 
tysięcy pracowników), z siedzibą główną 
Centrum Badawczego Fiata (Centro Ricer-
che Fiat CRF) w Orbassano w Turynie i w 
Elasis di Pomigliano w regionie Kampania. 
W roku 2004, Centrum Badawcze Fiata, 
mogło się poszczycić posiadaniem w swo-
ich zasobach 1211 patentów  (to jest o 848 
więcej w porównaniu z rokiem 2000) oraz 
948 złożonymi wnioskami. Ekologiczne sil-
niki, innowacyjna budowa pojazdów, elek-
troniczny system kontroli podwozia, bez-
pieczeństwo transportu, ochrona środowi-
ska: to najważniejsze osiągnięcia ośrodka 
w Orbassano. Właśnie stąd pochodzi rewo-
lucyjny silnik Multijet 1.3 i także tu, przy-
brał ostateczną formę równie rewolucyj-
ny system elektronicznej kontroli zawo-

rów, który pozwoli ograniczyć zużycie pa-
liwa nawet o 12%. W Centrum badawczym 
Fiata, powstał również prototyp nazwany 
,,stop&start”, będący w stanie wyłączać 
i uruchamiać silnik automatycznie, w cza-
sie postojów na światłach, w korku, przy 
zmniejszaniu prędkości. W fazie projektu 
znajdują się nowe silniki zasilane gazem, 
mocniejsze od obecnych, o niskim zużyciu 
paliwa i, co jest oczywiste, mniej szkodli-
we dla środowiska. (mat)

FOT. — FIAT
Tak wygląda rewolucyjny silnik Multijet 1.3

C1 – kolejny mały Citroën 
Czteroosobowy C1 kompaktowych rozmiarów (3,4 m) to model w atrakcyjnym i sympatycznym stylu, którego jakość wykończenia, para-
metry jezdne oraz rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa są na wysokim poziomie.

wej konfiguracji ma stosun-
kowo zwarte rozmiary. Jego 
objętość można jednak łatwo 
zmieniać. Pojemność bagaż-

nika pod półką wynosi 139 
litrów. W sytuacjach, gdy po-
trzebny jest większy bagaż-
nik, wystarczy:

-  zdjąć półkę zasłaniająca 
bagaż, położyć ją na dnie 
bagażnika i zyskać w ten 
sposób 60 dodatkowych li-
trów pojemności. Bagaż-
nik osiąga wówczas po-
jemność około 200 litrów, 
licząc od poziomu górnej 
linii siedzeń;

-  lub złożyć tylne siedzenie 
(jednoelementowe lub 50/
50, w zależności od wer-
sji).
Pojemność bagażnika pod 

sufitem, przy złożonych sie-
dzeniach tylnych wynosi 751 
litrów w wersji 5-drzwio-
wej i 712 litrów w wersji 3-
-drzwiowej. Oparcie odblo-
kowuje się przy pomocy ja-
snoszarych uchwytów znaj-
dujących się po obu stro-
nach, od strony bagażnika.

Koło zapasowe, normal-
nej wielkości, znajduje się 
pod tapicerką w bagażniku. 

TOMASZ MAŃKOWSKI

Długość 3,43 m
Szerokość na wysokości lusterek 1,85 m
Wysokość 1,46 m
Rozstaw osi 2,34 m
Zwis przedni 0,65 m
Zwis tylny 0,44 m
Promień skrętu miedzy krawężnikami 9,5 m

C1 uzupełnia ofertę 
Citroëna w seg-
mencie samocho-

dów małych, w skład które-
go wchodzą C2, C3 oraz C3 
Pluriel. C1 odróżnia się od 
C2, który ze względu na sze-
roką gamę wyposażenia i sil-
ników, przeznaczony jest dla 
klientów poszukujących sa-
mochodu bardziej wszech-
stronnego.

C1 jest dostępny w wersji 
3- lub 5-drzwiowej. Samo-
chód wyróżnia się oryginal-
na, przezroczystą tylną kla-
pą i tylnymi światłami oraz 
nowatorską konstrukcją tyl-
nych drzwi, które w wersji 5-
-drzwiowej przedłużone zo-
stały aż do linii świateł. 

Auto o długości 3,4 m, 
szerokości 1,6 m i wysoko-
ści 1,5 m, dobrze sprawdza 
się w warunkach miejskich, 
nie tylko ze względu na swo-
je rozmiary, lecz także pro-
mień skrętu wynoszący 9,5 
m oraz przełożenia skrzyni 
biegów decydujące o dyna-
mice i przyspieszeniu, czy-
li o komforcie jazdy w mie-
ście. C1 oferuje cztery miej-
sca oraz przestronne wnętrze, 
które jest jego prawdziwym 
atutem, biorąc pod uwagę ze-
wnętrzne wymiary auta. 

Oszczędne silniki: benzy-
nowy (1.0i 68 KM) oraz die-
sel (HDi 54 KM) gwarantują 
osiągi zapewniające wygod-
ną jazdę w mieście, ale tak-
że bezpieczne przemieszcza-
nie się po drogach szybkie-
go ruchu.

C1 wyposażono w ba-
gażnik, który w podstawo-

FOT. — ARCHIWUM


