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Delikatny Żel 
pod prysznic 
(Shower Gel) 

przeznaczony do każ-
dego rodzaju skóry, 
także wrażliwej. Dzię-
ki zawartości witami-
ny E chroni skórę przed 

szkodliwym wpływem czynników śro-
dowiskowych i zapobiega utracie wil-
goci. Doskonale oczyszczają i nawil-
żają, pozostawiając na skórze delikat-
ny zapach. Nowe opakowanie można 
postawić  lub osadzić w specjalnym 
uchwycie przymocowywanym do ścia-
ny. (250 ml, cena regularna 10,90 zł).

Łagodny Balsam do 
ciała (Body Lotion) pie-
lęgnuje skórę po kąpie-
li.  Szybko się wchłania, 
pozostawia miękki, do-
brze nawilżony naskórek. 
Przeznaczony jest do każ-
dego rodzaju skóry, także 
wrażliwej. (200 ml, cena 
regularna 16,90 zł).

Del ikatne  Mydło 
w płynie (Liquid So-
ap)  do pielęgnacji każ-
dego rodzaju skóry, rów-
nież wrażliwej. Produkt 
jest łagodny dla naskórka 
i odpowiednio pielęgnuje 
skórę, nie wysuszając jej. 
(300 ml, cena regularna 
12,90 zł).

Nowością AVONU 
w linii Senses są Dezodo-

ranty do ciała o  różnych nutach zapa-
chowych Senses. Aby użyć dezodoran-
tu wystarczy tylko przekręcić korek, 
który w ten sposób się otwiera i zamy-
ka. (150 ml, cena regularna 12,90 zł).

AVON oferuje również Żel pod 
prysznic Senses specjalnie dla męż-
czyzn (250 ml, 11,90 zł), który ma od-
świeżający zapach odpowiedni dla pa-
nów. Można go kupić też w ekono-
micznym, większym i tańszym  opa-
kowaniu. Podobnie  Płyny do ką-
pieli w zapachach Senses występują 
w mniejszej lub większej pojemności 
(i wtedy bardziej przystępnej cenie). 

MONIKA MAŃKOWSKA

z „Twoim TYGODNIEM
WIELKOPOLSKIM”

KONKURS
Do wygrania mamy dla Państwa 5 zestawów kosmety-
ków AVON Senses (Balsam do ciała, Mydło w płynie, 
Żel pod prysznic i nowy Dezodorant) o wartości ponad 
50 złotych.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przysłać SMS na nu-
mer tel. 602 638 409 z odpowiedzią na pytanie: 

Jakie linie zapachowe występują w serii do pielęgnacji 
ciała AVON Senses (wymień co najmniej trzy)?

Na odpowiedzi SMS czekamy do 2 września 2005.
Prosimy chętnych, aby przysłali SMS o treści: AVON.odpo-

wiedź.imię nazwisko.adres.telefon kontaktowy. 
Na przykład: AVON.odpowiedź.Anna Kowalska.ul.Różowa 

1, 62-444 SUCHY LAS.TEL 555-55-55. 
Koszt SMS-a jest zgodny z obowiązującą Państwa taryfą danego operatora 

bez dodatkowych obciążeń. Termin nadsyłania SMS-ów upływa 20 lutego 2005 
roku. O zwycięstwie w konkursie powiadomimy Państwa telefonicznie. 

Więcej informacji na temat produktów firmy 
AVON można uzyskać na stronie internetowej: 
www.avon.com.pl lub pod numerem infolinii 
0801 353 303.

AVON na cały rok
Avon Senses to nowoczesna  linia do codziennej 
pielęgnacji ciała. Seria ta zapewnia kompleksową 
pielęgnację każdego dnia.  W skład linii wchodzą żele 
do kąpieli, balsamy do ciała oraz mydła w płynie. Pro-
dukty oferowane są w sześciu nutach zapachowych: 
Get ready – świeżość morskiej bryzy; Fanstastic day 

FOT.- AVON

„KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA”
o konkursie Avonu czytaj na stronie 6.

– radość dzikich kwiatów; My moment –  błogi spokój lawendy i lilii 
wodnej; Re- charge – pobudzająca moc mandarynki i przypraw oraz 
Summer splash –aromat letnich owoców i zmysłowa Divine time. 
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Reklamy w „Twoim TYGODNIU” docierają 
do czytelników na całym... świecie
Sprawdź sam: www.twoj-tydzien.prv.pl

Gmach Parlamentu Eu-
ropejskiego – ogrom-
ny moloch architekto-

niczny z metalu i szkła – gó-
ruje nad miastem, ale pasuje 
do okolicznej zabudowy jak 

kwiatek do kożucha. To jakby 
państwo w państwie, a raczej 
miasto w mieście. W tym biu-
rokratycznym ,,mieście” ży-
ją na ogół młodzi mężczyźni 
w garniturach i młode kobiety 

w dobrze skrojonych kostiu-
mach, a wszyscy ciągle gdzieś 
się spieszą rozmawiając bez 
przerwy przez telefon komór-
kowy.

Wejść do Parlamentu Eu-
ropejskiego w Brukseli nie 
jest łatwo. Wstępu strzegą wy-
sportowani ochroniarze, a cała 
procedura przypomina tę sto-
sowaną w nowoczesnych por-
tach lotniczych. Każdy musi 
poddać się drobiazgowej kon-
troli, przejść przez odpowied-
nią ,,bramkę”, a w tym czasie 
torby są dokładnie prześwie-
tlane. Nikt się jednak nicze-
mu nie dziwi i nie protestuje, 
lepiej dać się prześwietlić, niż 
zostać ofiarą ataku terrrory-
stycznego.

Gmach Parlamentu Euro-
pejskiego to niekończące się 
korytarze, windy, przejścia, 
wreszcie sekretariaty przy po-
selskich gabinetach, salki po-
siedzeń, wreszcie sale plenar-
ne. W tej największej, w któ-
rej eurodeputowani dyskutują 
i głosują jest specjalny balkon 
dla publiczności, która chcia-
łaby przysłuchiwać się obra-
dom. W Parlamencie bariery 
językowe nie istnieją – każ-
dy mówi w swoim ojczystym 

języku, a jego wypowiedź 
jest tłumaczona symultanicz-
nie (czyli bezpośrednio) na 
25 języków państw będących 
członkami Unii Europejskiej. 
Przy fotelach dla publiczności 
znajdują się słuchawki, które 
wystarczy jedynie nastawić na 
odpowiedni program, by usły-
szeć język polski.

W czasie obrad Parlamen-
tu Europejskiego nie ma nigdy 
awantur, przepychanek, oku-
powania mównicy z talerzem 
wypełnionym obiadem, bo nie 
ma... mównicy. Zasada jest ta-
ka, że eurodeputowani mówią 
do mikrofonu z miejsca, na 
którym siedzą. Każdy z góry 
wie, że może mówić zaledwie 
trzy minuty (dłużej, ale nie-
wiele dłużej, szefowie frakcji 

parlamentarnych) i mówi wła-
śnie tyle. Jak przekracza swój 
czas, to przewodniczący ob-
rad... wyłącza jego mikrofon 
i mówi on do siebie. Dzięki te-
mu obrady Parlamentu Euro-
pejskiego przebiegają szybko 

Byłem gościem 
Parlamentu Europejskiego
Bruksela to niewielkie prowincjonalne miasto europejskie (mniej więcej wielkości Poznania), które zbyt niespodziewanie zostało obwołane 
stolicą Europy. Stąd uliczne korki i wszędzie dookoła – szczególnie w centrum – jeden wielki plac budowy. Ale trudno się temu dziwić, 
bowiem do tego właśnie miasta sprowadziły się najpoważniejsze urzędy Wspólnoty Europejskiej, a także centrala NATO.

i sprawnie, choć zdarzają się 
dni, że posłowie mają zapla-
nowane 500 głosowań. Nie-
kiedy, jak usłyszałem, euro-
posłowie nie panują nad gło-
sowaniami, wówczas wystar-
czy jednak spojrzeć jak gło-
suje szef własnej frakcji parla-
mentarnej i... zagłosować tak 
samo.

W budynku Parlamentu są 
kawiarnie i restauracje, punkt 
czyszczenia odzieży, fryzjer 
itp. Wszędzie stoją automa-
ty wydające napoje za odpo-
wiednią kwotę euro. Poseł nie 
musi stąd wcale wychodzić, 
by cokolwiek załatwić.

Gdy szedłem korytarzem, 
przy którym mieściły się biura 
polskich posłów, zdałem so-
bie sprawę, że wielu naszych 

polityków traktuje europarla-
ment jako doskonałą pocze-
kalnię. Dotyczy to szczegól-
nie tych, którzy w kraju się 

TOMASZ MAŃKOWSKI
Dokończenie na stronie 4

Parlament Europejski
Parlament Europejski odbywa posiedzenia i obra-

duje publicznie. Jego decyzje, stanowiska i debaty są 
publikowane w Official Journal of the European Union. 
W sali posiedzeń plenarnych posłowie nie zasiada-
ją w porządku delegacji krajowych, lecz w ugrupowa-
niach politycznych. 

Obecnie Parlament Europejski liczy siedem grup 
politycznych, zasiadają w nim także posłowie niezrze-
szeni. Posłowie pracują również w komisjach i delega-
cjach parlamentarnych – są ich członkami mianowany-
mi lub zastępcami. 

Raz w miesiącu posłowie udają się do Strasburga 
na czterodniowe posiedzenie plenarne. Ponadto do-
datkowe sesje dwudniowe odbywają się w Brukseli. 
Sekretariat Generalny Parlamentu ma swoją siedzibę 
w Luksemburgu. Przez dwa tygodnie w miesiącu po-
słowie uczestniczą w posiedzeniach komisji parlamen-
tarnych w Brukseli. Pozostały tydzień przeznaczony 
jest na posiedzenia grup politycznych. 

Dzięki zespołom tłumaczy pisemnych i ustnych 
Parlament pracuje we wszystkich językach urzędo-
wych Unii: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, 
fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holen-
derskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemiec-
kim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, 
szwedzkim, węgierskim i włoskim. 

FOT. (5X) — TOMASZ MAŃKOWSKI
Tak wygląda sala obrad plenarnych.

Cały kompleks Parlamentu to jakby miasto pod szkłem, z jakby uli-
cami, budynkami.
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Zapraszamy do współpracy osoby z Poznania , które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni 
reklamowych „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

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

Dokończenie ze strony 3

skompromitowali (np. Paweł 
Piskorski, Marek Siwiec, Zbi-
gniew Kuźmiuk, Jerzy Buzek, 
Janusz Wojciechowski), a tam 
mogą się dumnie przechadzać 
po korytarzach szerokich jak 

języków unijnych. Półka ,,pol-
ska”  - co widać na zdjęciu – 
jest raczej pustawa. Szkoda, 
że nie zajrzał tam nigdy żaden 
nasz wybrany demokratycznie 
europoseł.

W Brukseli urzędów unij-
nych jest bez liku i jest też 
centrala NATO, nad wszyst-
kimi jednak góruje Parlament. 
A mający swoje biura w in-
nym budynku komisarze unij-

ni (mamy też swojego –  Da-
nutę Huebner) przed rozpo-
częciem urzędowania (aneg-
dotę tę usłyszałem właśnie 
w Brukseli) stoczyli w prze-
nośni i dosłownie wojnę o to, 
kto będzie miał większe biu-
ra i na wyższym piętrze, bo 
oznacza to ponoć wyższy sta-
tus takiego komisarza. 

I ta anegdota znakomicie 
odzwierciedla brukselski wy-

ścig o zaszczyty, apanaże, sta-
tus. Ot, taki wyścig szczurów, 
tylko na trochę wyższym po-
ziomie. Oczywiście, są wyjąt-
ki od tej reguły, ale raczej... 
nieliczne.

TOMASZ MAŃKOWSKI

Posłowie
W Parlamencie Europejskim zasiada obecnie 732 

posłów. Zgodnie z konstytucją europejską liczba ta nie 
może w żadnym wypadku przekroczyć 750. Od 1979 
roku posłowie do Parlamentu Europejskiego wybie-
rani są co pięć lat w wyborach powszechnych, w gło-
sowaniu proporcjonalnym, na poziomie regionalnym 
(przede wszystkim w Belgii, Włoszech, Polsce, Wielkiej 
Brytanii) lub krajowym (Austria, Dania, Hiszpania, Luk-
semburg, Czechy, itd.), bądź w ramach systemu mie-
szanego (Niemcy). 

Istnieją jednak dla wszystkich wspólne, demokra-
tyczne reguły: przede wszystkim prawo głosu od 18 
roku życia, równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz 
tajność głosowania. W Belgii, Grecji i Luksemburgu 
udział w głosowaniu jest obowiązkowy. 

Od wejścia w życie Traktatu z Maastricht w 1993 ro-
ku każdy obywatel państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej zamieszkały w innym państwie członkowskim 
Unii posiada bierne i czynne prawo wyborcze w kraju 
zamieszkania. 

W 1979 roku w Parlamencie Europejskim zasiadało 
16,5 procent kobiet; po wyborach w 2004 roku zasiada 
ich 30,2 procent.  

Posłowie do PE otrzymują takie same uposaże-
nie poselskie jak posłowie do parlamentu krajowego 
w ich państwie członkowskim. Jest ono wypłacane 
przez państwo członkowskie, w którym zostali wybra-
ni. Przewidziany w Traktacie Amsterdamskim na wnio-
sek Parlamentu Europejskiego wspólny dla wszystkich 
posłów do PE statut, mający na celu wyrównanie roz-
bieżności w wynagrodzeniach pomiędzy poszczegól-
nymi krajami oraz zapewnienie większej przejrzysto-
ści, stanowi obecnie przedmiot negocjacji pomiędzy 
Parlamentem i Radą.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego mają obo-
wiązek przedstawić w rejestrze publicznym dane do-
kumentujące ich działalność zawodową oraz wszelkie 
inne pełnione funkcje i stanowiska o charakterze do-
chodowym. Deklarują ponadto wysokość otrzymywa-
nych odsetek i dochodów z innych źródeł 

Byłem gościem 
Parlamentu Europejskiego

autostrady w dobrze skrojo-
nych garniturach i zarabiać za 
to spacerowanie całkiem przy-
zwoite pieniądze.

W budynku Parlamen-
tu jest Punkt Informacyjny, 
w którym znajdują się wy-
dzielone półki na każdy z 25 

Na całym świecie znany jest jeden 
z symboli Brukseli Maneken Pis, 
czyli figurka siusiającego chłopca 
z 1619 roku.

Korzytarze są szerokie nieomal jak autostrady.

W punkcie informacyjnym półka  ,,polska” świeciła pustkami.
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TAJEMNICE 
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

ADRES REDAKCJI 
(do korespondencji) 
60-969 POZNAŃ 

SKRYTKA POCZTOWA NR 61

Strach ma wielkie oczy. 
Zwłaszcza strach przed 
czymś, czego nie widać. 

Wielu pamięta jeszcze ten ro-
dzaj strachu z przełomu kwiet-
nia i maja 1986 roku, a więc 
dni tuż po katastrofie w czarno-
bylskiej elektrowni atomowej. 
Niewidzialnego promieniowa-
nia przenikliwego bało się wte-
dy wielu. 

Są też tacy, wprawdzie nie-
liczni, którzy boją się okolic 
podwałbrzyskiego Mieroszo-
wa. Mówią, że „lepiej nie ku-
sić licha”, że jeśli nie ma na-
prawdę istotnych powodów, to 
lepiej tam nie jechać. Przed laty 
bowiem pojawiła się absurdal-
na pogłoska, że Mieroszów jest 
lub może być skażony promie-
niotwórczo, co ma mieć zwią-
zek z tajemniczymi wydarze-
niami z ostatnich miesięcy dru-
giej wojny światowej. 

Dwukrotnie – w odstępie 
pół roku – przemierzałem trasę 
wiodącą z Głuszycy przez Ryb-
nicę Leśną i Unisław Śląski do 
Mieroszowa przez niezwykle 
malownicze okolice Gór Wał-
brzyskich i Kamiennych. Za 
oknami samochodu przesuwa-
ły się – raz zimowe, raz letnie – 
krajobrazy jakby żywcem prze-
niesione z Alp. 

I oto Mieroszów, dawny 
Friedland, leżące w kotlinie na 
obszarze Obniżenia Ścinawki 
miasteczko, założone w XIV 
wieku przez czeskich benedyk-
tynów. Z dawnych czasów po-
zostało tu kilka renesansowych 
i barokowych kamienic oraz 
wielokrotnie przebudowywany 
kościół parafialny z XV wie-
ku. Jednak nie zabytki, a przy-
najmniej nie takie zabytki będą 
nas tu interesować. Przyjecha-
liśmy szukać śladów z niezbyt 
odległej przeszłości, bo z cza-
sów minionej wojny. 

Bardzo późno, bo 8 wrze-
śnia 1944 roku, założono Ar-
beitslager Friedland. Ten obóz 
pracy był filią dolnośląskiego 
obozu koncentracyjnego Gross-
-Rosen i przebywało w nim kil-
kuset więźniów-mężczyzn (we-
dług danych z 16 lutego 1945 
roku – 570), którzy pracowali 
w miejscowych zakładach kon-
cernu VDM i „Fritz Schubert”. 
Ów podobóz filialny zlikwido-
wano w dniu zakończenia dru-
giej wojny światowej w Euro-
pie. W wojennym Mieroszowie 

Los Alamos Trzeciej Rzeszy?(1) 

Sześćdziesiąt lat temu, tuż przed świtem 16 lipca 1945 roku, na pustyni w stanie Nowy Meksyk Amerykanie przeprowadzili pierwszą próbną 
eksplozję jądrową. Trzy tygodnie później, 6 sierpnia, atomową bombę uranową zrzucili na Hiroszimę, a 9 tegoż miesiąca bombę plutonową 
na Nagasaki, w obu tych bombardowaniach zabijając setki tysięcy Japończyków. Wiele jednak wskazuje, że w trwającym podczas drugiej 
wojny światowej wyścigu do bomby „A” Amerykanów wyprzedzili Niemcy. Swe dość prymitywne i niewielkiej mocy (w porównaniu z bom-
bami amerykańskimi) ładunki jądrowe wypróbowali na poligonie w Turyngii już w marcu 1945 roku. 

istniał jeszcze tak zwany Polen-
lager, a więc obóz dla Polaków 
– robotników przymusowych. 

Mieroszów leży zbyt bli-
sko Gór Sowich i znajdujących 
się tam sztolni i żelbetowych 
ruin po nieukończonej budo-
wie Kwatery Głównej Führera, 
którą władze hitlerowskie pod-
jęły w ostatnim okresie woj-
ny, by nie próbowano łączyć 
tych dwóch miejsc. Pierwszym, 
który to uczynił w połowie lat 
sześćdziesiątych XX wieku, był 
doktor Jacek Wilczur, ówcze-
sny pracownik Głównej Ko-
misji Badania Zbrodni Hitle-
rowskich w Polsce. W wyda-
nym wtedy tomiku „Księstwo 
SS” z popularnej serii „Żółte-
go Tygrysa” Wilczur przedsta-
wił gigantyczną budowę w Gó-
rach Sowich ukrytą pod kryp-
tonimem „Riese”. I nie było-
by w tym nic dziwnego, gdyby 
nie to, że – w świetle dzisiej-
szej wiedzy o „Riese” – opisał 
coś, czego nigdy nie było. Nie-
co faktów i sporo zmyśleń to 
treść „Księstwa SS”. Tej suro-
wej oceny nie może łagodzić 
nawet zbeletryzowana forma tej 
opowieści. 

Właśnie w tym tomiku 
pojawia się wojenny Miero-
szów, gdzie – według Wilczura 
– Niemcy przygotowywali się 
do produkcji broni atomowej, 
a ówczesny Friedland miał sta-
nowić część wielkiego ośrod-
ka atomowego Trzeciej Rzeszy 
z centrum w Górach Sowich. 

Ze sporą ostrożnością suge-
stie Wilczura potraktował Jerzy 
Cera, jeden z pionierów badań 
tajemnic Gór Sowich. W wy-

danej w 1974 roku – przez Na-
ukowe Koło Podchorążych 
Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Pancernych imienia Ste-
fana Czarnieckiego w Poznaniu 
– broszurze „Tajemnica walim-
skich podziemi” pisał: „Pew-
ne ślady wskazują, iż w Mie-
roszowie próbowano wzboga-
cać ciężką wodę sprowadzaną 
z Norsk Hydro. Niedaleko Wa-
limia, w Kozicach, eksploato-
wano – niezbyt zresztą wydaj-
ne – złoża uranu. Niemieckie 
prace nad bronią atomową by-
ły w 1943 r. poważnie zaawan-
sowane”. 

Jeszcze dalej posunął się 
Mariusz Aniszewski, który 
w wydanej w 2002 roku książ-
ce „Podziemny świat Gór So-
wich” pisał już bez znaku za-
pytania, że jednym z elemen-
tów rodzącego się w Sudetach 
niemieckiego przemysłu ato-
mowego były „zakłady wzbo-
gacania ciężkiej wody w Mie-
roszowie”. 

Tymczasem tak zwana cięż-
ka woda, czyli tlenek deuteru, 
jest produktem finalnym i nie 
wymaga wzbogacania. Nato-
miast wzbogaca się rudę urano-
wą i takowe zakłady (na skalę 
doświadczalną lub półprzemy-
słową) powstały w niemieckich 
wtedy Sudetach. Gdzie? 

W pierwszych latach czter-
dziestych XX wieku produk-
cję mieroszowskich zakładów 
przemysłowych przestawiono 
na potrzeby wojenne, a w dru-
giej połowie 1944 roku roz-
poczęto tu budowę jakiegoś 
obiektu podziemnego. 

Wykute w Górze Kościel-

nej sztolnie w 2003 roku pa-
miętali jeszcze miejscowi pięć-
dziesięciolatkowie, którzy jako 
dzieci zapuszczali się do pod-
ziemi. Od lat wejścia do nich 
są zawalone i ich opis moż-
na znaleźć tylko w starych 
źródłach. Posiłkując się nimi, 
o mieroszowskich podziemiach 
w książce „Tajemnice ukrytych 
skarbów” pisała Joanna Lam-
parska. Przypomniała, że Gó-
ra Kościelna opasana jest grun-
tową drogą, „w miejscu któ-
rej prowadziła kiedyś kolejka 
wąskotorowa. Wagonikami wy-
wożono z wnętrza wzniesienia 
urobek. Mieroszowskie wzgó-
rze kryje w sobie cztery dziw-
ne sztolnie. Wszystkie miały się 
prawdopodobnie spotkać w ja-
kimś miejscu w samym centrum 
góry. Pierwszy z korytarzy ma 

tylko 20 metrów. Zagadkowe, że 
chodnik nie idzie prosto. Po 10 
metrach załamuje się pod kątem 
prostym. Podobnie w drugim 
przypadku. 10 metrów prosto, 
10 w lewo, 40 prosto, 15 zno-
wu w lewo. Tunele te wydrążo-
no w czasie drugiej wojny świa-
towej i z pewnością nie służyły 
górnikom. Normalne wyrobiska 
mają półokrągłe sklepienia, tu-
nele mieroszowskie są idealny-
mi prostokątami. Dwa i pół me-
tra wysokości, cztery metry sze-
rokości”. 

Mamy tu zatem do czynie-
nia z obiektem ewidentnie nie-
ukończonym. Być może Niem-
cy budowali go z myślą o roz-
wijającym się przemyśle ato-
mowym i wcale nie musiały to 
być podziemne zakłady. W grę 
mogą też wchodzić podziem-
ne laboratoria lub zespół schro-
nów przeciwlotniczych przede 
wszystkim dla kadry naukowo-
-technicznej, bo śladów tego 
przemysłu warto szukać także 
w Mieroszowie. I to nie owych 
mitycznych zakładów wzboga-
cania ciężkiej wody, ale rudy 
uranowej. 

Jak się już rzekło, takowe 
istniały w Sudetach. Wskazuje 
się, że zlokalizowano je gdzieś 
w okolicach Kowar, Kamien-
nej Góry i właśnie Mieroszo-
wa, by pozostać przy obecnych 
nazwach polskich. I że ten rejon 
Rzeszy zamierzano przekształ-
cić w coś w rodzaju niemiec-
kiego Los Alamos – centrum 
naukowo-badawczego, gdzie 
w spokoju, z dala od huku eks-
plozji spadających na Rzeszę 
bomb alianckich, uczeni nie-
mieccy mieli pracować nad bro-
nią atomową. 

Ciąg dalszy nastąpi 
LESZEK ADAMCZEWSKI 

FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Zabytkowy rynek we współczesnym Mieroszowie. 

Południowe stoki Góry Kościelnej w Mieroszowie. Warstwa ziemi i skał 
kryje podziemia. Co tu miało być? Schron przeciwlotniczy, fabryka czy 
tajne laboratoria naukowo-badawcze nad bronią atomową?
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T ak naprawdę, to dzisiaj miałem ogrom-
na pokusę, żeby znowu napisać kilka cie-
płych słów o ZUS-ie (a byłoby o czym, oj 

byłoby, bo nasi Czytelnicy nie próżnują i za-
rzucają nas informacjami o kolejnych genial-
nych pomysłach urzędniczych), tym bardziej 
że o wyborach parlamentarnych do Parlamen-
tu i na prezydenta pisze na stronie ,,Rozrywka” 
Szczepan Sadurski, to co będę naśladował mi-
strza – pomyślałem sobie. Ale włączyłem tele-
wizor, pobuszowałem z pilotem w ręku po kil-
ku kanałach i zmieniłem zdanie: ZUS może po-
czekać, tym bardziej że jest to instytucja lot-
na i wieczna jak Lenin. Może i musi poczekać 
do następnego numeru ,,Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO”.

No to o wyborach. Patrzę sobie na tych 
różnych Cimoszewiczów i żal mi serce ści-
ska. Jeszcze kilka dni temu kandydat lewicy, 
choć niby niezależny, puszył się, prężył musku-
ły i zasłaniał łysinę rozmawiając z dziennikar-
kami. Miał dobry nastrój, bo znacznie prowa-
dził w sondażach opinii publicznej i była szan-
sa, że na najwyższym urzędzie w państwie zno-
wu zasiądzie taki trochę różowy, bo nie czer-
wony przecież.

A potem była poselska komisja śledcza do 
spraw PKN Orlen, kabaret z wychodzeniem 
Cimoszewicza z Sali, by do niej powrócić ze 
spuszczona głową po kilkunastu dniach, beł-
kotliwe odpowiedzi, kłopoty z pamięcią (kłania 
się lecytyna), no i w końcu ,,pomyłka” w zezna-
niu majątkowym. Polityk od czasów młodzień-

czych, czyli Związku Socjalistycznej Młodzieży 
Polskiej, mąż stanu, kandydat na prezydenta, 
były premier i minister spraw zagranicznych 
nie wiedział (o Matko Boska!), że wypełniając 
zeznanie majątkowe za rok 2001 wpisuje się in-
formacje dotyczące okresu od 1 stycznia do 31 
grudnia tegoż właśnie roku. Jemu wydawało 
się, że wypełniając takie zeznanie w kwietniu 
2002 roku pisze się o swoim majątku w dniu 
wypełnienia deklaracji. Śmieszne, prawda? 
Trudno się więc dziwić, że Włodzimierz Cimo-
szewicz w rankingach przedwyborczych spa-
da na łeb na szyję, ale Polacy chcą mieć prze-
cież prezydenta mądrzejszego od przedszkola-
ka. Co oczywiście nie przesądza jeszcze nicze-
go, bo jesteśmy narodem wyjątkowym i do róż-
nych dziwnych rzeczy zdolnym.

To tyle o kampanii prezydenckiej, która roz-
kręciła się już na dobre. Inaczej jest z kampa-
nią do Parlamentu – tu jest jakby spokojniej, 
choć do niedawna jeszcze kandydaci najwię-
cej energii tracili na rozróby wewnatrzpartyj-
ne walcząc o miejsca na listach wyborczych. 
Przewiduję więc, że gdzieś tak na początku 
września kabaret ten się rozkręci. Będzie mię 
dzy innymi o ,,nowej twarzy lewicy” (strasz-
nie mnie bawi, gdy mówią tak o sobie wielo-
letni działacze i posłowie SLD), aborcji, mał-
żeństwach homoseksualnych, wyższych emery-
turach i pensjach, dłuższych urlopach, łatwiej 
przyznawanych rentach, budowanych błyska-
wicznie autostradach, szybkim rozwoju wszyst-
kiego, zasobnych, pękających w szwach port-
felach itp.

Posłuchamy, napalimy się, zagłosujemy, 
wybierzemy w poczuciu spełnionego obywa-
telskiego obowiązku. A potem wszystko wróci 
do normy, czyli politycy do żłobów, a wyborcy 
do... pracy za 560 złotych na rękę.

TOMASZ MAŃKOWSKI

TAK 
MYŚLĘ

Posłuchamy, napalimy się, 
zagłosujemy, wybierzemy

PROGRAM PSL
I.  Wyrównywanie szans rozwojowych i troska o najsłab-

szych.
1.  Powszechnie dostępna edukacja.
2.  Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej.
3.  Inwestowanie w młodzież.
4.  Ochrona rodziny.

II.  Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, przywrócenie 
wiary w państwo i prawo.
1.  Ukrócenie korupcji.
2.  Sprawny wymiar sprawiedliwości.
3.  Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.
4.  Tworzenie dobrego prawa.

III.  Tworzenie nowych miejsc pracy, jasne reguły w gospo-
darce.
1.  Przede wszystkim praca!
2.  Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.
3.  Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
4.  Solidna polityka podatkowa, budżetowa i kredytowa.

IV.  Rozwojowa, stabilna i spójna polityka rolna.
1.  Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
2.  Samowystarczalność i bezpieczeństwo żywnościowe dla 

Polski.
3.  Promocja rodzimej produkcji, wspieranie rodzinnych go-

spodarstw rolnych.
4.  Zdecydowane starania zrównania warunków rolników pol-

skich z rolnikami państw Europy Zachodniej.
5.  Zdecydowane polepszenie dochodów rolników.
6.  Podejmowanie działań-rozwiązań dla środowisk popege-

erowskich.
7.  Pilne wdrożenie produkcji biopaliw, rozwiązanie paliwa rol-

niczego.
8.  Uchwalenie ustawy o obliczaniu dochodu dla gospodar-

stwa rolnego.
V.  Rozwój samorządu terytorialnego, kultury, sportu, eko-

logii.
1.  Kultura fundamentem tożsamości narodowej.
2.  Podniesienie rangi samorządów lokalnych i regionalnych, 

w tym wprowadzenie standaryzacji usług oświatowych.
3.  Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i ekorozwoju.

VI.  Godne miejsce Polski na arenie międzynarodowej.
Polska polityka zagraniczna powinna zabezpieczać suwe-
renność i bezpieczeństwo zewnętrzne kraju, tworzyć ko-
rzystne warunki dla długofalowego rozwoju Polski.

Zarząd Powiatowy PSL
W Szamotułach

Jak twierdzą członkowie rodziny oraz goście, 
dusznicka nestorka jest w jeszcze lepszej 

kondycji niż przed rokiem. Mimo ukończenia 
stu jeden lat życia jest osobą prawie w pełni sa-
modzielną, choć otoczona opieką przez dwie 
żyjące córki.

- Mama pochodzi z rodziny, w któ-
rej wiele osób długo żyło. Jej matka 
zmarła w wieku 93 lat, ojciec miał 76 
lat, a jej brat ponad 90 lat. Dziś nasza 
rodzina, oprócz nestorki rodu, składa 
się z dwóch żyjących dzieci, 6 wnu-
ków oraz kilku prawnuków – wspomi-
na córki nestorki. 

Stefania Szwed przez całe swe dłu-
gie życie ciężko pracowała. Oprócz 
obowiązków typowo rodzinnych 
i prowadzenia gospodarstwa domo-
wego wiele czasu spędzała pomagając 
mężowi w prowadzeniu kuźni. 

- Szczególnie wracam pamięcią do 
lat pierwszej i drugiej wojny świato-
wej. W czasie wojny mąż został zmo-
bilizowany, ojciec został wywieziony 
do Francji. Całe gospodarstwo i wy-
chowanie dzieci było na mojej głowie 
– wspomina nestorka.

Szczególnym zamiłowaniem Ste-
fania Szwed darzy prace w ogrodzie. 
Jeszcze dziś wielu duszniczan pamię-
ta jak wciąż pracowała w swym przy-
domowym ogródku. Obecnie nestorka 
jest otoczona opieką ze strony swych 
dwóch córek zamieszkałych w War-
szawie i Szczecinie.

Z okazji stu pierwszej rocznicy 
urodzin Stefanię Szwed odwiedzili 
goście. Na jej ręce wójt gminy Adam 
Woropaj przekazał olbrzymi kosz - 

niespodziankę. Z życzeniami i wiązankami 
kwiatów przybyli przewodniczący Rady Gmi-
ny Gracjan Skórnicki, kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej Elżbieta Kamieniczna oraz 
przewodniczący komisji kultury i oświaty Ro-
muald Sobkowiak. (na)

Ukończyła 101 lat 
Mieszkanka Dusznik, Stefania Szwed, ukończyła 101 lat.

FOT. — ARCHIWUM
Stefania Szwed i wójt Dusznik Adam Woropaj

Kobieta Przedsiębiorcza
W 2005 roku Avon Cosmetics  Polska ogłasza szóstą 
edycję konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza”. W tym 
roku po raz pierwszy obok tytułów dla kobiet jedynych 
właścicielek firm zostanie przyznany osobny tytuł dla 
kobiet współwłaścicielek prowadzących własną firmę. 
Każda z kobiet otrzymuje równorzędną nagrodę – ho-
norową statuetkę.  

Projekt  prowadzony jest 
od 2000 r. i ma za za-
danie wspierać kobie-

ty w ich pracy zawodowej.. 
Poprzez konkurs poszukuje-
my pań, które od minimum 
trzech lat prowadzą własną 
firmę i są przykładem dla in-
nych. Nie poświęciły się cał-
kowicie karierze, mają rodzi-
ny, partnerów. Niezwykłe ko-
biety mieszkające obok nas są 
inspiracją dla innych i udo-
wadniamy, że w każdym re-
gionie Polski działają firmy, 
których właścicielki odnoszą 
sukcesy zawodowe i potrafią 
dodatkowo spożytkować zy-
ski na polu społecznym, kul-
turalnym czy też charytatyw-
nym. Zasadą jest nomino-
wanie kandydatek przez in-
ne osoby: rodzinę, przyja-
ciół, kolegów, znajomych czy 
klientów. Nie można zgłosić 
siebie samej!

W minionych pięciu edy-
cjach konkursu odnaleźli-
śmy 32 laureatki – Kobie-
ty Przedsiębiorcze. Dodatko-
wo wyróżniliśmy dwie Pa-
nie. Działają one w różnych 
branżach m.in. w pośrednic-
twie ubezpieczeniowym, ga-
stronomii, cukiernictwie, ho-
telarstwie, edukacji. Prowa-
dzą usługi pielęgniarskie i po-

łożnicze, lingwistyczne, tu-
rystyczne, doradczei szkole-
niowe oraz budowlane. Pro-
dukują tablice rejestracyjne, 
projektują biżuterię i zabaw-
ki, a także sprzedają kosmety-
ki Avonu. 

Konkurs Kobieta Przed-
siębiorcza Avonu znalazł się 
wśród najlepszych przykła-
dów akcji promujących zja-
wisko przedsiębiorczości  ko-
biet w Europie i był zaprezen-
towany podczas międzynaro-
dowej konferencji w Stuttgar-
cie w Niemczech we wrze-
śniu 2003 r. W 2004  roku pro-
jekt otrzymał prestiżowe wy-
różnienie Medal Europejski – 
przyznawane przez Business 
Centre Club oraz Urząd Ko-
mitetu Integracji Europejskiej 
za wyroby i usługi, które swo-
im standardem reprezentują 
poziom europejski. 

Regulamin konkursu oraz 
formularz zgłoszeniowy do-
stępne są na stronie www.
avon.com.pl  oraz pod nu-
merem infolinii: 0 801 353 
303. Na nominacje kandyda-
tek do tytułu Kobieta Przed-
siębiorcza 2005 czekamy do 
30 września 2005 r. pod adre-
sem: Avon Cosmetics  Polska, 
ul. Słowicza 32, 02-170 War-
szawa. (na)
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Z tymi słowami zgodzili 
się członkowie powoła-
nego przez Radę Miej-

ską w Pniewach komitetu. Ma 
on za zadanie znaleźć najod-
powiedniejszą formę uczcze-
nia pamięci Wielkiego Rodaka 
- Jana Pawła II w Gminie Pnie-
wy. Do Komitetu poza radny-
mi Pawłem Prętkim, Barbarą 
Molik i Robertem Poczekajem 
zaproszono burmistrza Micha-
ła Chojarę, ks kan. Piotra Ma-
meta oraz szefa pniewskiej Ak-
cji Katolickiej Wiesława Ra-
tajczaka. 

Minęło już dość czasu 
od śmierci Karola Wojtyły. 
Członkowie komitetu w róż-
ny sposób zasięgali opinii 

mieszkańców. W Polsce stoi 
250 pomników Jana Pawła 
II. „Piękniej uczcimy pamięć 
zmarłego papieża, tworząc 
kuchnie dla ubogich, świe-
tlice dla dzieci, hospicja” – 
kontynuował w swojej wypo-
wiedzi abp Życiński. W Pnie-
wach również kierowano się 
tymi słowami. 

Na pierwszy plan wysu-
wają się trzy pomysły. Pierw-
szy dotyczy powołania funda-
cji, której głównym celem by-
łoby przyznawanie stypendiów 
starszym dzieciom oraz mło-
dzieży uzdolnionej i zarazem 
pochodzącej z niezamożnych 
rodzin. To wspaniała propozy-
cja, czy jednak uda się znaleźć 

osoby, które będą poświęcały 
swój czas i pieniadze, by reali-
zować cele fundacji? 

Kolejnym pomysłem jest 
nadanie imienia papieża sali 
widowiskowo-środowiskowej 
w Pniewach. To jedna z waż-
niejszych inwestycji w mie-
ście w ciągu ostatnich lat. Jej 
otwarcie zbiegło się ze smutny-
mi dla Polski chwilami śmierci 
Karola Wojtyły. Naturalne wy-
daje się zatem dla wielu miesz-
kańców, że należałoby takie 
jej imię nadać. Byłby to jed-
nak pomysł kontrowersyjny, 
gdyby nie to, że pomysłodaw-
cy chcieliby w tym miejscu 
realizować programy wycho-
wawcze obejmujące pniewską 

młodzież. Tu znaleźliby miej-
sce nie tylko ci żyjący spor-
tem na co dzień, lecz również 
wszyscy, którym sport był do 
tej pory „nie po drodze”. Po-
mysłodawcy chcieliby organi-
zować również systematycz-
ne imprezy dla osób niepełno-
sprawnych. 

O kolejnym z pomysłów 
członkowie komitetu przeczy-
tali w nadesłanym liście. Padła 
tam propozycja dofinansowa-
nia budowy organów kościel-
nych w kościele farnym przy 
pniewskim Rynku. Gdyby uda-
ło się ten pomysł zrealizować 
ks. kan. Piotr Mamet dekla-
rował organizację cyklicznych 
koncertów organowych. Wy-

stępować mieliby utytułowani 
poznańscy organiści. 

W końcu jednak zapropo-
nowano, by przeprowadzić 
wśród mieszkańców gminy 
swoistą ankietę, tak by mo-
gli się w tej sprawy wypowie-
dzieć wszyscy zainteresowani, 
by ze sposobem uczczenia Ja-
na Pawła II utożsamiało się jak 
najwięcej mieszkańców Gmi-
ny Pniewy. Można wybrać jed-
ną z powyższych propozycji, 
bądź też zaprezentować swą 
własną. Z wszystkimi głosami, 
oddanymi w pniewskich świą-
tyniach, bądź też w Punkcie 
Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego,  zapoznają się członko-
wie Komitetu. (po)

W hołdzie Janowi Pawłowi II
Nie wolno szacunku dla Ojca Świętego sprowadzać do najłatwiejszych rozwiązań: budowy pomników i nowych nazw ulic – to słowa abp 
Józefa Życińskiego.

- W Gminie Pniewy toczy 
się dyskusja dotycząca upa-
miętniania Wielkiego Roda-
ka - Jana Pawła II. Pana ży-
cie to też swego rodzaju upa-
miętnianie.

- Prawdą jest, że od po-
nad dwudziestu lat to słowo 
w szczególny sposób mi towa-
rzyszy. Zrozumiałem, że mo-
im obowiązkiem jest głoszenie 
prawdy historycznej o KL Au-
schwitz–Brzezinka. Przygoto-
wałem monodram, w którym 
chcę pokazać, zwłaszcza mło-
dej publiczności, jak było na-
prawdę. Od kwietnia 1982 ro-

ku zaprezentowałem 6215 razy 
przygotowany przeze mnie au-
torski monodram „6804”. Mło-
dzież jest już znudzona pate-
tyczno-martyrologicznym mo-
ralizatorstwem. Dlatego w mo-
im przedstawieniu, wartka ak-
cja toczy się według auten-
tycznego motywu ucieczki. To 
przykuwa uwagę, młodych lu-
dzi, wciąga ich w narrację co-
raz mocniej. Uważam to za 
odpowiednią formę mówienia 
młodzieży o czasach wojny, 
tak by upamiętnić ofiary hi-
tleryzmu, by dać świadectwo 
ludzkiego cierpienia, by wresz-

cie powiedzieć o tych, 
którzy pośród tego 
wielkiego zła, nieśli 
więźniom pomoc.

- Ale o tamtych 
czasach wielu zapo-
mina.

-  Nie zgadzam się, 
trwająca tyle lat akcja 
edukacyjna przynosi 
młodym słuchaczom 
realną wiedzę o naj-
większym koszmarze 
XX wieku. Poprzez 
pamięć o przeszłych 
wydarzeniach można 
się uczyć wrażliwo-
ści na krzywdę ludz-
ką. Oprócz tego ja-
ko wieloletni prezes 
Zarządu Głównego 
Towarzystwa Opie-
ki nad Oświęcimiem, 
obecnie przewodni-

czący Krajowej Rady Polskiej 
Unii Ofiar Nazizmu, przewod-
niczący Rady Fundacji Pomni-
ka – Hospicjum Miastu Oświę-
cim oraz członek Rady Funda-
cji Polsko – Niemieckiej Po-
jednanie czynnie uczestniczy-
łem  w przygotowaniu i reali-
zacji wielu ważnych przedsię-
wzięć, jak choćby 55 i 60 rocz-
nicy wyzwolenia obozu.

- Z punktu widzenia dys-
kusji toczonej w Gminie 
Pniewy, o której panu wspo-
minałem, szczególnie zacie-
kawił mnie pański pomysł 

pomnika – hospicjum… To 
chyba nietypowy obelisk pa-
mięci?

- Zamiast klasycznego po-
mnika ma powstać nowocze-
sne hospicjum, oferujące god-
ne warunki egzystencji nieule-
czalnie chorym mieszkańcom 
Oświęcimia i okolic. To mój 
ostatni pomysł na upamiętnie-
nie szlachetnej pomocy, nie-
sionej więźniom obozu kon-
centracyjnego przez miejsco-
wą ludność. 

- To ważne, tym bardziej 
że prawda o tej pomocy nie 
jest powszechnie znana.

- Wiedza o skali ludobój-
stwa w obozie oświęcimskim 
jest powszechna. Ale – zga-
dzam się - znacznie mniej wie-
my o tym, w jaki sposób kil-
kanaście tysięcy więźniów 
przetrwało pobyt w obozie.  
W większości przypadków 
ich przeżycie nie byłoby moż-
liwe gdyby nie  pomoc lokal-
nej ludności.  Wielu mieszkań-
ców  Oświęcimia i okolicz-
nych miejscowości pomaga-
ło  więźniom ofiarowując im 
żywność, leki, odzież, dając 
schronienie  nielicznym ucie-
kinierom takim jak ja. To, że 
żyję musze zawdzięczać oso-
bom, które bez względu na 
grożące im konsekwencje od-
ważyły się mi pomóc.

- Wróćmy do koncepcji 
pomnika-hospicjum.

- Na początku 2000 ro-
ku założona została Funda-
cja Pomnik-Hospicjum Mia-
stu Oświęcim. W  składzie 
Rady Fundacji są przedsta-
wiciele byłych więźniów, 
władz samorządowych, ko-
ścioła katolickiego (Hono-
rowym Członkiem Rady jest 
Kardynał Macharski),  Towa-
rzystwa Opieki nad Oświę-
cimiem, Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Oświęcimskiej 
i Muzeum Oświęcimskiego. 
Zostałem przewodniczącym 
tej rady. Opracowane zostały 
założenia projektowe. Wła-
dze Oświęcimia przekazały 
na własność Fundacji grunt 
pod budowę (6350 metrów 
kwadratowych).  27 stycznia 
2000 roku, w 55-tą rocznicę 
wyzwolenia Obozu Oświę-
cimskiego  prezydent Alek-
sander Kwaśniewski wbudo-
wał akt erekcyjny budowy 
Pomnika-Hospicjum Miasta 
Oświęcim. Mamy nadzieję, 
że dzięki wsparciu sponso-
rów wkrótce budowę pomni-
ka uda się zakończyć. Jest 
naszym zamiarem, aby to nie 
był tylko znak pamięci, ale 
pożyteczna dla społeczności 
miasta Oświęcimia inicjaty-
wa. Stąd ten niecodzienny 
Pomnik–Hospicjum.

Rozmawiał 
ROBERT POCZEKAJ

Pamięć, która ciągle trwa
Rozmowa z AUGUSTEM KOWALCZYKIEM, aktorem teatralnym i filmowym, który wiele wolnych chwil spędza w Gminie 
Pniewy. 



środa 17 sierpnia 20058

- Ilu Wielkopolan posia-
da już nowe paszporty?

- Rocznie wydaje się 
w Wielkopolsce około 100 ty-
siecy paszportów, ważnych 
przeważnie 10 lat. Obowią-
zek ich wcześniejszej wymia-
ny spoczywa tylko na oso-
bach, których wygląd uległ 
istotnym zmianom.

- Komu potrzebny jest 
nowy paszport, a komu nie?

- Paszport może przydać 
się każdemu bo czasem pro-
pozycja podróży pada niespo-
dziewanie i wymaga szybkich 
decyzji. Jednakże nie musi po-
siadać paszportu osoba, któ-
ra podróżuje po krajach Unii 
Europejskiej, gdzie wystarczy 
od 1 maja 2004 roku legity-
mować się polskim dowodem 
osobistym.

- Jaka jest dziś proce-
dura wyrabiania paszportu 
i ile trwa okres oczekiwania 
na jego wydanie?

- Dzięki zmianom w orga-
nizacji pracy wydziału moż-
na dziś wniosek złożyć bez 
stania w gigantycznych kolej-
kach, co jeszcze kilka lat temu 
stanowiło normę, a wydanie 
paszportu następuje w ciągu 
trzech tygodni. Wnioski skła-
dać można w Poznaniu przy 
Placu Wolności w poniedział-
ki i czwartki od godziny 12 
do 18 oraz we wtorki, środy 

Paszport dla każdego
Rozmowa z WALDEMAREM WITKOWSKIM, I wicewojewodą wielkopolskim 

FOT. — TOMASZ MAŃKOWSKI
Waldemar Witkowski, I wicewojewoda wielkopolski.

i piątki od godziny 9 do 15, 
a także w prawie wszystkich 
(poza poznańskim) siedzibach 
władz powiatowych. Nale-
ży posiadać przy sobie zdję-
cia, stary paszport lub dowód 

osobisty, wypełniony wniosek 
oraz wnieść opłaty w wyso-
kości 5 złotych za znaczek 
oraz 100 złotych za paszport 
dla osoby dorosłej lub 30 zło-
tych dla dzieci do 13 roku ży-

cia. Emeryci i renciści płacą 
50 złotych.

- Czy Urząd Wojewódzki 
wspiera finansowo wypoczy-
nek Wielkopolan?

- W zasadzie nie dofinan-

sowujemy  nikogo bezpo-
średnio, ale w bieżącym ro-
ku wsparliśmy kwotą 350 ty-
siecy złotych wyjazdy waka-
cyjne dzieci, które nie znajdu-
ją właściwej opieki w swoich 
rodzinach. 

- Ile biur podróży w Wiel-
kopolsce posiada uprawnie-
nia do sprzedaży wyjazdów 
turystycznych?

- Aktualnie takie upraw-
nienia ma 206 biur. Uprawnie-
nia te stanowią potwierdzenia 
posiadania przez biuro kwa-
lifikacji zawodowych i gwa-
rancji wypłacalności wobec 
osób korzystających z usług 
biura. Pamiętajmy jednak 
o tym, że korzystanie z usług 
biur posiadających koncesję 
nie zwalnia nas od dokładne-
go i wnikliwego studiowania 
wszystkich podpisywanych 
tam dokumentów.

- A jak pan wojewoda 
spędza swój urlop ?

- Od lat na co najmniej kil-
ka dni w roku wyjeżdżam na 
Kaszuby  i do Karpacza. Poza 
tym swój wolny czas spędzam 
na krótkich wycieczkach po 
Wielkopolsce, które pełne są 
fascynujących odkryć i nieza-
pomnianych wrażeń.

Rozmawiał
MAT

Z z a ł o ż e ń 
p r o g r a -
mowych 

AIESEC wyni-
ka, że głównym 
celem tej orga-
nizacji jest edu-

kacja. Wizją – „pokój oraz peł-
ne wykorzystanie potencjału 
ludzkiego”. Rolą – „przyczy-
nianie się do rozwoju otocze-
nia ze specjalnym uwzględnie-
niem międzynarodowego zro-
zumienia i współpracy”. Misją 
natomiast – „przyczynianie się 

do procesu integracji europej-
skiej i działania pożytecznego 
społecznie w otoczeniu stowa-
rzyszenia”.

Wszystkie te założenia je-
go członkowie starają się wy-
pełnić między innymi przez 
organizowanie międzynarodo-
wej wymiany praktyk studenc-
kich. AIESEC Polska wysyła 
co roku za granicę około dwu-
stu żaków z rodzimych uczelni 
i umożliwia takiej samej gru-
pie studentów zagranicznych 
odbycie praktyki w Polsce.

Od czerwca do 
końca lipca poznań-
ski komitet organi-
zował pobyt i pracę 
w naszym regionie 
dziesięciorgu mło-
dych ludzi z Japo-
nii, Niemiec, Sta-
nów Zjednoczonych, 
Szwajcarii i Ukra-
iny. W gminie Czer-
wonak spotkaliśmy 
Steve’a Dudgeona 
– dwudziestolatka 
z amerykańskiego 
miasta De Kalb, uni-
wersyteckiej miej-
scowości nieopodal 
Chicago.

- Studiuję w Nor-
thern Illinois Uni-
versity i przyjazd do 

Polski jest pierwszym w ogó-
le moim wyjazdem ze Stanów 
Zjednoczonych – powiedział 
Steve. – Zainteresował mnie 
wasz kraj, skierowano mnie 
do Czerwonaka i wiem, że na 
pewno nie żałuję. Jestem cieka-
wy świata i ludzi, chcę im po-
magać i przekonany jestem, że 
tutaj mi się to udało.

Dwumiesięczna praktyka 
Steve’a podzielona została na 
jego pracę w Gminnym Cen-
trum Informacji oraz na za-
jęcia w świetlicach socjotera-

peutycznych w gminie. W tym 
pierwszym miejscu uczył an-
gielskiego – z jego pomo-
cy korzystały dwie grupy po-
czątkujących i jedna średnio-
zaawansowanych. W sumie 
około trzydziestu pięciu osób, 
a pierwszeństwo w czerpaniu 
darmowej nauki mieli bezro-
botni i pracująca młodzież. Za-
jęcia w Centrum trwały oko-
ło trzech godzin dziennie, po 
nich amerykański student od-
wiedzał świetlice. 

Co proponował uczęszcza-
jącym do nich dzieciom i mło-
dzieży? 

– Była to głównie nauka 
podstaw futbolu amerykań-
skiego – mówił ze śmiechem. 
– Starałem się też, by dzieci 
choć trochę liznęły języka an-
gielskiego. Może w przyszło-
ści zaowocuje to systematycz-
ną nauką. 

Gdy przedstawiciele AIE-
SEC zwrócili się do Urzędu 
Gminy w Czerwonaku z pro-
pozycją zorganizowania prak-
tyki dla studenta z zagrani-
cy, jego urzędnicy określili 
swe oczekiwania i preferen-
cje. Wspomnieli między in-
nymi o umiejętnym kontak-
cie z osobami poszukujący-
mi pracy. Wydaje się, że Ste-
ve Dudgeon – ucząc bezro-

botnych angielskiego – zdo-
łał wypełnić pokładane w nim 
nadzieje.   

On i jego koledzy – studen-
ci z innych krajów – z pewno-
ścią już „na wejściu” zdobyli 
sobie sympatię dzieci z czer-
wonackich świetlic socjotera-
peutycznych. Krótko po przy-
jeździe do Polski spotkali się 
bowiem z nimi (zjawiło się 
trzydzieścioro wychowanków 
wraz z opiekunami) w Gmin-
nym Ośrodku Kultury „Sokół”. 
Podczas imprezy przygotowa-
nej przez pracowników Gmin-
nego Centrum Informacji pod 
hasłem „Global Village” (Glo-
balna Wioska) przez kilka go-
dzin opowiadali o ciekawost-
kach związanych z ich kraja-
mi, prezentowali typowe dla 
swoich regionów tańce i za-
bawy. 

W zamian za takie kontakty 
i swoją aktywność goście nie 
oczekują wiele i też wiele nie 
dostali. Miejsce do spania, nie-
wielkie kieszonkowe, mogli li-
czyć na pokrycie kosztów wy-
żywienia. Ale na tym właśnie 
polega ich praca. To wynika 
z deklaracji bezinteresownego 
pomagania innym.
JACEK KORNASZEWSKI

Za miejsce do spania
CZERWONAK. AIESEC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych) to organizacja założona w Sztokholmie 
w 1948 roku, skupiająca obecnie ponad pięćdziesiąt tysięcy młodych ludzi z osiemdziesięciu czterech krajów świata. W Polsce działa od roku 
1971 – ma dwadzieścia dwa lokalne komitety, których pracę koordynuje warszawski Komitet Narodowy.
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Wydawca:
Starostwo Powiatowe 
w Szamotułach
64-500 Szamotuły,
ul. Wojska Polskiego 4

Nr 5/21                                             BIULETYN  INFORMACYJNY                            SIERPIEŃ 2005

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

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

W omawianym okresie Zarząd Powiatu 
Szamotulskiego odbył 6 posiedzeń w dniach: 
22.06.2005 r., 27.06.2005 r., 29.06.2005 r., 
06.07.2005 r., 20.07.2005 r., 27.07.2005 r.

Podczas wymienionych posiedzeń omó-
wiono następujące sprawy:

1. Przyjęto projekty uchwał Rady Po-
wiatu Szamotulskiego:

a) w sprawie zatwierdzenia projektów 
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
i współfinansowanych z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego,

b) w sprawie przekształcenia szkół po-
licealnych oraz ustalenia ich nazw,

c) w sprawie gromadzenia i wydatko-
wania środków w ramach rachunków docho-
dów własnych przez jednostki organizacyjne 
powiatu szamotulskiego,

d) w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie powiatu na 2005r.,

e) w sprawie darowizny dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,

f) w sprawie opinii do wniosku o dota-
cję dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,

g) w sprawie wyboru banku dla obsługi 
budżetu Powiatu Szamotulskiego,

h) o zmianie uchwały nr XVI/126/05 
Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 
lutego 2005r. w sprawie określenia wyka-
zu zadań z zakresu rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej osób niepełnosprawnych 
realizowanych przez Powiat Szamotulski 
w 2005r.,

i) w sprawie Regulaminu przyznawania 
i przekazywania stypendiów dla uczniów,

j) w sprawie Regulaminu przyznawania 
i przekazywania stypendiów dla studentów, 

k) w sprawie założenia w Szamotułach 
szkoły policealnej,

l) w sprawie założenia we Wronkach 
szkoły policealnej.

 2. Przyjęto uchwały Zarządu Powiatu 
Szamotulskiego w sprawach:

a) zatwierdzenia projektów realizowa-
nych przez Powiat Szamotulski i współfinan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (uchwała nr 142/05),

b) wprowadzenia zmian w budżecie 
Powiatu na 2005 rok (uchwała nr 143/05),

c) ustalenia harmonogramu realiza-
cji dochodów i wydatków budżetu Powia-
tu na miesiąc lipiec 2005 roku (uchwała nr 
144/05),

d) powołania komisji egzaminacyjnych 
dla nauczycieli kontraktowych ubiegających 
się o awans na stopień nauczyciela mianowa-
nego (uchwała nr 145/05),

e) powołania dyrektora Muzeum – Za-
mek Górków w Szamotułach (uchwała nr 
146/05),

f) zatrudnienia dyrektora Domu Pomo-
cy Społecznej w Chojnie (uchwała nr 147/
05),

g) przyznania pomocy materialnej na-
uczycielom oraz nauczycielom emerytom 
i rencistom z funduszu przeznaczonego na 
pomoc zdrowotną (uchwała nr 148/05),

h) ustalenia harmonogramu realiza-
cji dochodów i wydatków budżetu Powia-
tu na miesiąc sierpień 2005 roku (uchwa-
ła nr 149/05).

3. Rozpatrzono i zajęto stanowiska 
w sprawie wniosków komisji:

a) Rozwoju i Promocji Powiatu Rady 
Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 kwietnia 
2005 roku i 18 maja 2005 roku,

b) Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego Rady Powiatu Szamotulskie-
go z dnia 24 marca 2005 roku i 13 czerw-
ca 2005 roku. 

4. Przyjęto informację dyrektora Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Szamotułach o bieżącej działalno-
ści SPZOZ w Szamotułach.

5. Rozpatrzono pozytywnie wniosek 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie 
zwiększenia środków na porycie kosztów 
przygotowania opinii i kosztów nadzoru nad 
sprawami z zakresu ustawy Prawo geologicz-
ne i górnicze.

6. Przyjęto wykaz inwestycji i remon-
tów w szkołach i placówkach oświatowych 
na rok 2005.

7. Rozpatrzono pozytywnie wnio-
sek Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach 

o sfinansowanie kosztów przejazdu uczest-
ników VII Letniej Wielkopolskiej Sparta-
kiady LZS Mieszkańców Wsi Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i przyznano na ten cel 
kwotę 350,- zł.

8. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Rady Gminy Duszniki i dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Szamotułach w spra-
wie wprowadzenia zakazu ruchu pojaz-
dów o ciężarze powyżej 15 ton na drodze 
1829P Ceradz Dolny – Brzoza postanowio-
no przed podjęciem decyzji przeprowadzić 
badanie nośności tej drogi.

9 .  Rozpat rzono wniosek  Pa-
ni Ireny Haak w sprawie remontu jezdni 
ul. Mickiewicza we Wronkach i postanowio-
no podjąć decyzję po uzgodnieniu z Bur-
mistrzem Wronek. Jednocześnie postano-
wiono zobowiązać dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Szamotułach do zwiększe-
nia uwagi w zakresie utrzymania tego od-
cinka drogi.

10. Rozpatrzono negatywnie wnio-
sek Szamotulskiego Ośrodka Kultury 
o pomoc finansową w wyjeździe Zespołu 
Folklorystycznego „Szamotuły” na Polsko – 
Niemiecki Festyn w Cottbus.

11 .  Rozpa t rzono  pozy tywnie 
wniosek Gminnego Centrum Kultury 
w Dusznikach o dofinansowanie „Fi-
nału Piłkarskiej Ligi Nadwarciań-
skiej Powiatu Szamotulskiego Duszni-
ki 2005” i przyznano dofinansowanie 
w kwocie 1000,- zł.

12. Rozpatrzono pozytywnie wnio-
ski Wronieckiego Ośrodka Kultury 
w sprawie wsparcia organizacji i udzielenia 
pomocy na:

a) VIII Wronieckie Koncerty Muzyki 
Organowej i Kameralnej -1200,- zł,

b) Warsztaty Recytatorskie – 700,- zł,
c) II Konkurs Literacki da Młodzieży 

Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół 
Średnich Powiatu Szamotulskiego o Złotą, 
Srebrną i Brązową Wronę – 1000,- zł..

13. Postanowiono na wniosek Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami, ogłosić II 
przetarg na sprzedaż nieruchomości w Sęko-

wie z ceną wywoławczą niższą o 10% od ce-
ny wywoławczej I przetargu.

14. Rozpatrzono wniosek Koła Polskie-
go Związku Wędkarskiego w Szamotułach 
o wsparcie obchodów 30-lecia istnienia ko-
ła i postanowiono udzielić pomocy w kwo-
cie 300,- zł.

15. Rozparzono wniosek Stowarzy-
szenia Regionalnego „Wspólne dobro” 
o  dof inansowanie  półkoloni i  or-
ganizowanej dla dzieci młodzieży 
i udzielono pomocy w kwocie 800,- zł.

16. Starosta Paweł Kowzan przedstawił 
przebieg wizyty w Turcji na zaproszenie mia-
sta Oba, które nawiązało współpracę z Mia-
stem i Gminą Pniewy. Starosta Szamotulski 
i władze regionu Alanya wyrazili deklarację 
nawiązania współpracy.

17. Podjęto decyzję o zakupie kamize-
lek ratunkowych dla Strażników Społecznej 
Straży Rybackiej.

18. Po zapoznaniu się z opinią Rady 
Gminy Dusznki w sprawie ograniczenia to-
nażu dla pojazdów ciężarowych na drodze 
powiatowej Chełmno – Dusznki postanowio-
no zlecić wykonanie badania nośności tej dro-
gi dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych 
w Szamotułach.

19. Rozpatrzono wniosek Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach 
w sprawie dofinansowania obchodów 10-
-lecia reaktywowania KBS oraz 75-lecia po-
wstania Okręgu Szamotulskiego i postano-
wiono przekazać na ten cel kwotę 500,- zł.

20. Na wniosek Powiatowej Sta-
c j i  San i t a rno–Epidemio log iczne j 
w Szamotułach zabezpieczono środki w wy-
sokości 500,- zł na nagrody dla laureatów 
konkursu wiedzy na temat profilaktyki HIV/
AIDS na etapie powiatowym.

21. Zaakceptowano propozycję Staro-
sty Szamotulskiego ustalenia wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla 
dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach 
Bogdana Kowalczyka.

22. Postanowiono, na wniosek Zespołu 
Szkół nr 1 we Wronkach, przyznać 25000,- 
zł. na remont sanitariatów w internacie przy 
Zespole Szkół nr 1 we Wronkach.

23. Postanowiono upoważnić Zbignie-
wa Tacika dyrektora Zarządu Dróg Powia-
towych w Szamotułach do zawierania umów 
na zakup materiałów i usług związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem dróg powiato-
wych na okres nie dłuższy niż 2 lata.

24. Rozpatrzono wniosek Towa-
rzystwa Kultury Ziemi Szamotulskiej 
o wsparcie wydania śpiewnika „Piosenki 
Szamotulskie” i postanowiono udzielić po-
mocy w kwocie 1000,- zł w zamian za 100 
egz. śpiewnika.

25. Rozpatrzono wniosek Sylwii Za-
górskiej o dofinansowanie wydania książki 
„Halszka z Ostroga – Między faktami a mi-
tami” i postanowiono dofinansować wydanie 
kwotą 500,- zł w zamian za przekazanie ksią-
żek do szkół prowadzonych przez Powiat.

26. Rozpatrzono negatywnie wniosek 
Urzędu Gminy w Obrzycku w sprawie sfi-
nansowania zakupu ok. 100 m2 płytek chod-
nikowych dla wymiany chodnika po pracach 
kanalizacyjnych. Zarząd Powiatu wyraził go-
towość pomocy w naprawie innego, wska-
zanego przez Gminę, chodnika przy drodze 
powiatowej.

27. Rozpatrzono wniosek Pa-
rafi i  św.  Krzyża w Szamotułach 
o dofinansowanie wyjazdu młodzieży do 
Kolonii na Światowe Spotkanie Młodzie-
ży i postanowiono udzielić pomocy w kwo-
cie 1000,- zł.

2 8 .  Z a a k c e p t o w a n o  k o n c e p -
cję  archi tektoniczną sal i  sporto-
wej przy Zespole Szkół nr 3 w Szamo-
tułach opracowaną przez Vowie Studio 
w Szamotułach i zaakceptowano ją. W poro-
zumieniu z Wiesławem Vowie ustalono, że 
Vowie Studio wykona projekt techniczny sali 
w terminie do 25 sierpnia 2005 roku.

29. Rozpatrzono wniosek Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Koło „Halsz-
ka” w Szamotułach w sprawie zakupu 100 
pasków do oznaczania zawartości choleste-
rolu we krwi i postanowiono sfinansować 
w SPZOZ Szamotuły taką samą ilość prób 
laboratoryjnych z przeznaczeniem dla człon-
ków Koła.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO
OD 17 CZERWCA DO 27 LIPCA 2005 ROKU

FOT. - ARCHIWUM
PAWEŁ KOWZAN starosta szamotulski (na zdjęciu z lewej) i WOJCIECH JUJECZKA prezes BS 
Duszniki (na zdjęciu z prawej). 
POWIAT WYBRAŁ BANK DUSZNICKI. Rada Powiatu Szamotulskiego podjęła uchwałę w spra-
wie wyboru banku dla obsługi budżetu Powiatu Szamotulskiego. W oparciu o ofertę złożoną przez 
Bank Spółdzielczy Duszniki, Rada Powiatu wybrała na okres od 30 lipca 2005 roku do 29 lipca 2010 
roku Bank Spółdzielczy w Dusznikach z siedzibą w Dusznikach przy ul. Kolejowej 7 do prowadzenia 
bankowej obsługi budżetu Powiatu Szamotulskiego. Starosta szamotulski Paweł Kowzan oraz wice-
starosta szamotulski Czesław Mańczak podpisali z prezesem Banku Spółdzielczego w Dusznikach 
Wojciechem Jujeczką wiążącą umowę.

Droga po remoncie
11 sierpnia 2005 roku odbył się odbiór końcowy re-
montu drogi powiatowej nr 1879P Buszewo–Lubosi-
na–Lubosinek na długości prawie 1200 metrów.

Prace rozpoczęły się 
18 lipca, a zakończone 
zostały już 26 lipca 2005 
roku, a więc tempo te-
go remontu było bardzo 
szybkie.

Przy odbiorze  stwier-
dzono, że roboty wy-
konano zgodnie z wa-
runkami technicznymi, 
a polegały one na ułoże-
niu masy mineralno-as-
faltowej.

- Jest to ważna dla 
mieszkańców Powiatu 
Szamotuslkiego droga - 
powiedział Paweł Kow-
zan, starosta szamotul-
ski – dlatego zdecydo-
waliśmy się przeprowa-
dzić ten remont. Remont, 
kosztowny, bo wartość 
wykonanych robót oszaco-
wano na 219.160,80 złotych. 
Wykonawcą tych prac było 
Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo–Mostowych S.A. w Sza-
motułach.

W skład Komisji odbioru 
końcowego robót wchodzili: 
Stefan Kukawka  przewodni-

czący Komisji; Beata Lem-
bicz – członek; Małgorzata 
Walkowiak – członek; Jadwi-
ga Jaworska  - członek; Ma-
rian Bręczewski - przedstawi-
ciel wykonawcy; Feliks Doro-
żała - inspektor nadzoru; An-
drzej Fliger - przedstawiciel 
Miasta i Gminy Pniewy. 
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Na terenie zakładów pracy
Badania Profilaktyczne
okresowe, wstępne, kontrolne

badania kierowców, książeczki 

Sanepid, udział w komisjach BHP
0602 632 077

specjalista  medycyny pracy 
i toksykoligii klinicznej
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Konku
rencyj

ne 

ceny

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną z pra-
wem budowy 3700 m2. Tel. 0-61 29-
-11-603.
Sprzedam dom w budowie. Pniewy, 
tel 0-600-731-781.
Sprzedam dom w budowie Pniewy, 
ul. Reymonta. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0-600-731-781.
Sprzedam działkę budowlaną w Pnie-
wach. Tel.0-693-478-092
Sprzedam działkę budowlaną w Pnie-
wach, tel. 693-478-092 Kupię działkę 
budowlaną w Swarzędzu, 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 w miejscowości 
Mościejewo gmina Kwilcz o  pow. 

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

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 zabudo-
wę 4200.00 m2 przekształconą pod 
agroturystykę, atrakcyjne położonie 
przy lesie pod Pniewami możliwość 
wykopania stawu 35 zl m2 cena do 
uzgodnienia tel 0-698 385-659 lub 0-
-61 29-10989

LOKALE
Kupię mieszkanie 4 lub 4 pokojowe, 
najchętniej blok 4 piętrowy z końca lat 
80-tych lub początek 90-tych, bez po-
średników. Tel. 0608 723 393
Oddam w najem mieszkanie 2-poko-
jowe w Swarzędzu. Os. Dąbrowsz-
czaków, I p. 40 m/2, umeblowane. 
Tel. 0504 315 393
Wynajmę lokal o pow. Około 50 m/2 
(Swarzędz i okolice) – ogrzewanie, 
media z możliwością warsztatu . 
Okno, prąd. Tel. 0503 141 244.
POSZUKUJE LOKALE HANDLO-
WE POWYZEJ 140.M NA SKLE-
PY ODZIEZOWE. DO WYNAJE-

CIA NA TERENIE WIELKOPOLSKI. 
0605958001.
Poszukuję lokalu na biuro do 40 m/2. 
Tel. 0602 782 390.
Poszukuję pomieszczenia na działal-
ność gospodarczą  w Swarzędzu 50-
-100 m. kw.  Tel. 0603-605-574.
Poszukuję lokali powyżej 120 m/2 ma 
sklepy odzieżowe. Tel. 0605 958 001
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 wlasnościo-
we 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

POZNAŃ-OBRZYCKO. 
Pałac w Obrzycku (Po-

wiat Szamotulski) będący dzi-
siaj Domem Pracy Twórczej 
Uniwersytetu imienia Adama 
Mickiewicza w Poznaniu wy-
maga szybko kosztownego re-
montu. Uczelnia jednak nie 
dysponuje potrzebnymi pie-
niędzmi, bo ma wiele innych 
potrzeb – Aula Uniwersytec-
ka, budowa nowych obiektów 
na Morasku, bieżące utrzy-
manie kilkudziesięciu zajmo-
wanych w mieście budyn-
ków. Na szczęście jednak po-
moc przyszła z... Unii Euro-
pejskiej. 

W ramach pierwszego 
konkursu dotyczącego Zinte-
growanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regional-
nego, działanie 1.4 Rozwój 
turystyki i kultury ogłoszone-

Ratunek dla pałacu

go przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielko-
polskiego,  Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Po-

znaniu uzyskał dofi-
nansowanie na reali-
zację projektu ,,Rewa-
loryzacja zespołu Pa-
łacowego-Dom Pracy 
Twórczej w Obrzycku 
- etap II”. Całkowity 
koszt tego przedsiew-
zięcia to 6.982.000 zło-
tych, natomiast udział 
Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regio-
nalnego to 5.236.500 
złotych. 

Przedmiotem pro-
jektu jest powrót do 

dawnej świetności zespołu 
pałacowego w Obrzycku. Pla-
ny zakładają przebudowę Pa-

łacu, remont Domku Ogrod-
nika oraz ogrodzenie terenu. 
Jest to kosztowne i poważ-
ne przedsięwzięcie, bowiem 
w skład zespołu Pałacowego 
w Obrzycku wchodzą: pałac 
o powierzchni użytkowej wy-
noszącej 1208 metrów kwa-
dratowych i kubaturze 6544 
metrów sześciennych, domek 
ogrodnika o powierzchni 125 
metrów kwadratowych oraz 
ogrodzenie terenu o długości 
1900 metrów. 

Po przeprowadzeniu re-
montu pałac w Obrzycku 
będzie nadal pełnić funk-
cję Domu Pracy Twórczej, 
ale o znacznie podniesionym 

standardzie. Poza tym – co 
podkreślają przedstawiciele 
Uniwersytetu -  w odnowio-
nym pałacu organizowane bę-
dą również między innymi 
wykłady otwarte,  koncerty, 
plenery artystyczne, warsz-
taty artystyczne, udostępnie-
nie Internetu, spotkania z au-
torami itp. 

Stosowne dokumenty pod-
pisano 4 sierpnia w Sali Wi-
trażowej Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu, a swoje 
podpisy złożyli w obecno-
ści dziennikarzy i Stanisła-
wa Mikołajczaka – marszał-
ka województwa wielkopol-
skiego Andrzej Nowakow-
ski – wojewoda wielkopol-
ski oraz Stanisław Lorenc – 
rektor Uniwersytetu imienia 
Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. (mat)

FOT. — TOMASZ MAŃKOWSKI
Od lewej siedzą: Andrzej Nowakowski 
wojewoda wielkopolski, Stanisław Lorenc  
rektor UAM i Stefan Mikołajczak marsza-
łek wielkopolski
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Wydawca:
Urząd Gminy
w Dusznikach
ul. Świerczewskiego 3
TEL./FAX 29-19-075
TEL.          29-19-400
e-mail: 
urzad@duszniki-wlkp.pl
www.duszniki-wlkp.pl

WÓJT GMINY DUSZNIKI
poszukuje pracownika 

na stanowisko:
inspektor 

ds. gospodarki przestrzennej
Wymagania:
 -  wykształcenie wyższe o specjalności planowanie 

przestrzenne lub pokrewne
 -  znajomość obowiązujących przepisów z zakresu pla-

nowania przestrzennego
 -  doświadczenie zawodowe

Dodatkowe umiejętności i zdolności:
 -  umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce prze-

pisów prawnych dotyczących planowania przestrzen-
nego, budownictwa i drogownictwa,

 -  umiejętność czytania map i planów,
 -  umiejętność obsługi komputera i podstawowych apli-

kacji (MSWord)
 -  umiejętność współpracy,
 -  odpowiedzialność, terminowość i rzetelność,
 -  aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności.

Do obowiązków pracownika na w/w stanowisku na-
leżeć będzie prowadzenie spraw z zakresu planowania 
przestrzennego, budownictwa, dróg publicznych i ochro-
ny zabytków.

Szczegółowych informacji udziela:
Łukasz Walor
Tel. 061/ 29 19 075  wew. 101

Oferty zawierające CV, dokumenty poświadczające 
zdobyte doświadczenie i dodatkowe umiejętności oraz 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów re-
krutacji, należy składać osobiście, drogą pocztową lub 
elektroniczną do dnia 

26 sierpnia 2005r.
na adres:

Urząd Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
urzad@duszniki-wlkp.pl

W pierwszych sześciu mie-
siącach tego roku w Gminie 
Duszniki planowano dochody 
w wysokości 12.398.152 zło-
tych, ale w tym okresie do ka-
sy gminnej wpłynęło 6.932.037 
złotych, czyli plan wykonano 
w 55,92 procenta. Odwrotnie 
jest w przypadku wydatków, 
bowiem planowano wydać 
w tym czasie 15.230.054 zło-
tych, a wydano tylko 6.231.382 
złotych, czyli plan wykonano 
w 40,92  procenta.

Udane I półrocze
W I półroczu 2005 roku w Gminie Duszniki mniej wydano niż zaplanowano, nato-
miast wpływy na gminne konto były wyższe od przewidywanych.

Wójt Dusznik Adam Woropaj często sam sprawdza postęp prac na 
budowie kanalizacji w Dusznikach.

Wyremontowana droga powiatowa w Grzebienisku.

Remont drogi wojewódziej 
w Dusznikach.

Dochody własne Gmi-
ny, stanowiące 31,60 procent 
wszystkich planowanych do-
chodów, zostały uzyskane w I 
półroczu 2005 roku w 54,07 
procentach w stosunku do pla-
nowanych.

Udziały w podatku, stano-
wiące dochód budżetu państwa, 
pochodzące z wpływów z po-

datku PIT i CIT, w planie ogól-
nym stanowią 11,77 procen-
ta wszystkich dochodów Gmi-
ny i wykonane zostały w 51,63 
procentach planu rocznego.

Subwencja ogólna z budże-
tu państwa, obejmująca fundu-
sze na zadania oświatowe, jak 
również wyrównująca podsta-
wowe dochody Gminy, stano-
wi w planie dochodów 41,71 
procent, a wykonana została 
w 59,14 procentach. 

Dotacje celowe stanowią 

natomiast 10,32 procent docho-
du.

W I półroczu Gmina spłaci-
ła pożyczki na kwotę 441.223 
złotych, zaciągnięte na budowę 
oczyszczalni ścieków i kanali-
zację sanitarną w Dusznikach.

W tym czasie zrealizowa-
no wiele ważnych inwestycji 
z wydatków bieżących:

* drogi gminne:
 -  równanie i wałowanie - 

59.475 złotych;
 -  łatanie dziur - 11.834 zło-

tych;
 -  odśnieżanie -  3.323 zło-

tych;
* wydatki inwestycyjne:

 -  kanalizacja sanitar-
na w Dusznikach, etap 
VS-2 - 178.413 zło-
tych;

 -  kanalizacja sanitarna 
Duszniki, etap VS-3 
i VS-4 - 478.434 zło-
tych;

 -  kanalizacja sanitarna, 
etap IV Grzebienisko - 
49.914 złotych;

 -  sieć gazowa Sędziny-Sę-
dzinko - 309.905 złotych;

Na inwestycje w I półro-
czu wydano w sumie 1.047.885 
złotych.

3 sierpnia odebrano zreali-
zowany gazociąg Sędziny-Sę-
dzinko. Wykonano 21 kilome-
trów sieci gazowej oraz 119 
przyłączy przy budynkach jed-
no- i wielorodzinnych. Po za-
kończeniu tej inwestycji, z ga-
zu ziemnego korzysta już 5000 
mieszkańców, co stanowi 62,5 
procent ogółu ludności Gminy.

Gazociągi są własnością 
Gminy a obsługą i dystrybucją 
gazu zajmuje się firma LOK-
GAZ.

– Poza tym – mówi Adam 
Woropaj, wójt Gminy Dusz-
niki – trwają prace przy mo-
dernizacji drogi wojewódzkiej- 
ulicy Jana Pawła II w Duszni-
kach. Układane są nowe chod-
niki, krawężniki, czyszczona jest 
kanalizacja deszczowa. Prace 
te, co warto podkreślić, prze-
biegają zgodnie z planem. No 
i jeszcze jedno, na modernizo-
wanym odcinku drogi powiato-
wej Grzebienisko-Wilkowo, po-
łożono już nową nawierzchnię 
asfaltową na odcinku od Grze-
bieniska do Wierzeji.

Gmina fair play
W lipcu w Gminie Duszniki odbył się audyt w ramach 
konkursu Gmina Fair Play. 

Audytor spotkał się z przed-
stawicielami gminy z wój-

tem Adamem Woropajem na 
czele. Podczas tego spotkania 
sprawdził informacje zawarte 
w ankiecie konkursowej. To 
spotkanie trwało około godzi-
ny. Następnie audytor spotkał 
się z przedstawicielami bizne-
su, instytucji, dostawcami me-
diów oraz inwestorami pry-
watnymi. W spotkaniu wzię-
li udział: prezes Banku Spół-
dzielczego w Dusznikach; 
przedstawiciel Grupy Energe-
tycznej ENEA; przedstawicie-
le LOKGAZ-u; przedstawiciel 
KZB Duszniki; właściciel fir-
my ARDREW; przedstawciel 

firmy CARUM; prezes SKR 
Duszniki; dyrektor firmy PO-
ZPROJEKT; przewodniczący 
Rady Gminy Duszniki. 

Wszyscy podkreślali za-
lety inwestowania i działa-
nia w Gminie Duszniki, ni-
skie podatki, dobre uzbroje-
nie w media, wysoki poziom 
obsługi przez samorząd tery-
torialny oraz dobrą atmosferę 
do inwestowania. Oczywiście 
nie obyło się też bez krytycz-
nych uwag - choć w głównej 
mierze dotyczyły one złego 
stanu dróg powiatowych oraz 
dużych utrudnień przy zała-
twianiu spraw na szczeblach 
wyższych. St

ro
na

 s
po

ns
or

ow
an

a



środa 17 sierpnia 200512

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

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 
mieszkanie 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

PRACA
Technik budowlany kosztorysant po-
dejmie pracę – nawiąże współpracę. 
Tel 0-668-230-390.
Pracownik ochrony b/licencji podej-
mie pracę. Umowa o pracę. 1200 zł/
m-c netto. Tylko poważne oferty. Tel. 
0-887-600-128
Zostań konsultantką AVON, wpisowe 
0 zł, prezent za zamówienie. Kontakt: 
505 61 88 93 (wyślij sms-a) Tarnowo 

Podgórne, Suchy Las, Przeźmiero-
wo i okolice
Zatrudnię magistra rehabilitacji. Tel. 
0603 944 092.
Poszukuję pracowników do rozno-
szenia ulotek w Poznaniu. Kontakt. 
0502 33 22 75 
Podejmę się pracy (umowa o dzie-
ło) jako zaopatrzeniowiec-kierow-
ca. Rencista, st. umiarkowany, pełna 
dyspozycyjność. Kwalifikacje: wykszt. 
średnie, licencja 1 st. prac. ochrony, 
prawo jazdy kat. B. Kontakt:  8185 
493, 0605 193 889.
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. 
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 rozno-
szenia 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 
wesel. Oferty pisemne składać pod 
adres 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, je-
ziora (Sierakowski Park Krajobrazo-
wy). Tel. 0-507 127-071.
Sprzedam źrebaki i kucyka, przyj-
mę konie do hotelu końskiego. Tel. 0-
-888-548-140.
Sprzedam źrebaki. Tel. 061-29-13-
-882, 0-600-591-381

RÓŻNE
Usługi – malowanie, szpachlowanie. 
Solidnie. Tel. 0-600-731-781.
Cyklinowanie podłóg drewnianych 
(solidnie). Tel. 0-505-107-726.
Swarzędzki  klub „Super linia” zapra-
sza osoby z nadwagą na zajęcia na 
pływalni „Wodny Raj”. Zgłoszenia: 
0697 630 315.
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

 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 miesiąca 
biblioteka jest niedostępna dla czytelników ze względu 
na zakup książek. 

Sprzedam tanio komplet wypoczyn-
kowy (kanapa – bez rozkładania, 2 
fotele, ława). Poduchy: welur jasno-
brązowy. 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
Odsprzedam cegłę klinkierowoą 
w cenie cegły pełnej. Tel. 0-661-511-
-173. 
Sprzedam TANIO piec gazowy do 
centralnego ogrzewania. Tel. 0-61 
29-11-603.
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 wypoczyn-
kowy (kanapa bez rozkładania, 2 fo-
tele, ława). Poduchy: welur jasnobrą-
zowy. Tel. 0608 620 320.

Spawarka do plastiku. Spawa każ-
dy rodzaj plastiku. Płynna regula-
cja temperatury,ciśnienia, wymien-
ne końcówki. Możliwość przyuczenia 
obsługi. Gwarancja 6 miesięcy. Tel. 
0609-839-970. Cena 1800 zł.

MOTORYZACJA
Sprzedam części do ciągnika Władzi-
mirka ZSRR. Tel 0-61 29-11-603.
Sprzedam pług 2-skibowy. Tel. 0-61 
29-11-603.
Części samochodowe używane. Tel. 
0-604-810-233
Sprzedam Renault Master T35 rok 
prod.1991,pojemnoœæ 1995 cm2, 
rok w kraju,nowy dowód. Cena 4,800 
zł tel.694-014-697 
Sprzedam Forda Escorta combi 1,4, 
benzyna-gaz, centralny zamek, elek-
tryczne szyby, alarm, rok produkcji 
1992, Wronki.
Sprzedam Opel Kadett 1,6i,rok 1991 
granat-metalik, stan b.dobry Tel.600-
-446-511.
Kupię lawetę może być do remon-
tu  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 
rocznik produkcji 1993, stan bardzo 
dobry, cena 5200 zł, tel. 0601 290 
194
Sprzedam Fiata 126p, rok produkcji 
1990, przebieg 92.500 km, kolor biały. 
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.  
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- Dlacze-
go w drugiej 
turze wybo-
rów prezy-
denckich nie 
można do-
puścić, aby 
zmierzyli się 
K a c z y ń s k i 

i Tusk?
- Aby Polska nie stała się 

pośmiewiskiem świata. Wy-
obrażacie sobie pojedynek: 
Kaczor kontra Donald?

To jeden z wielu dowcipów 
nowego serwisu satyryczne-
go w Internecie, o adresie: 
www.Satyryczny.com. Serwi-

su, którego głównym tematem 
są zbliżające się wybory pre-
zydenckie i parlamentarne, 
oczywiście widziane w spo-
sób nieoficjalny, satyryczny. 
Myliłby się jednak ten, kto 
uważa, że są tam wyłącznie 
dowcipy, fotożarty, wierszyki 
i rysunki, których bohatera-
mi są nasi politycy. Że jest to 
jedna z iluś tam stron, na któ-
rych znajdują się śmichy-chi-
chy i nic więcej. 

Nawet ci, którzy przełą-
czają pilotem telewizję na in-
ny program gdy pokazują po-
lityków wiedzą, że nasi poli-
tycy gadają między sobą, al-
bo się między sobą kłócą. 
Nas, szaraków olewają cien-
kim strumykiem. Nie istnie-
jemy, dla nich (mam nadzie-
ję, że nie dla wszystkich) po 
prostu nas nie ma. Zapomnie-
li o nas. Jesteśmy im potrzeb-
ni dopiero przed wyborami. 
Chcą, abyśmy ich oglądali 
i słuchali, uśmiechają się do 
nas i przymilają. Wiedzą, że 
od tego zależy liczba głosów, 

jakie oni i ich partie otrzyma-
ją w dniu wyborów. 

Wpadłem więc na pomysł 
przedstawienia moim czytel-
nikom (kilka czasopism, in-
ternetowy mailing, serwisy 
internetowe) polskich polity-
ków od zupełnie innej stro-
ny. Nie ich jakaś codzien-
na, przedwyborcza fanfaro-
nada z krawatami i szczerze-
nie ząbków i opalonych (nie-
kiedy) w solarium buziek do 
kamerzystów rozmaitych sta-
cji TV. Niech pokażą się nam, 
wyborcom, jako osoby takie 
same jak my - czyli z poczu-
ciem humoru, z dystansem 
traktujący samych siebie. Bo 
to przybliży ich do nas i może 
być jednym z elementów kam-
panii wyborczej, kto wie czy 
nie dosyć ważnym.

Dziesięciu obecnie najpo-

pularniejszych moim zdaniem 
politykom 10 sierpnia rano 
wysłałem faxem trzy proste 
pytania. Wśród nich takie: 
Czy uważa Pan/Pani, że Po-
lacy mają poczucie humoru? 
Jeśli wygra Pan/Pani wybo-
ry prezydenckie (lub: Pana/
Pani partia wygra najbliższe 
wybory), co zamierza Pan/
Pani zrobić, aby żyło się nam 
szczęśliwiej, aby Polacy czę-
ściej się uśmiechali? 

Są to politycy z czołówek 
popularności sondaży wybo-
rów prezydenckich oraz sze-
fowie najpopularniejszych 
partii. Oto oni, w kolejności 
alfabetycznej: Henryka Boch-
niarz, Marek Borowski, Wło-
dzimierz Cimoszewicz, Ro-
man Giertych, Lech Kaczyń-
ski, Jarosław Kalinowski, An-
drzej Lepper, Zbigniew Re-
liga, Jan Maria Rokita, Do-
nald Tusk. 

Postanowiłem sprawdzić 
ile dla każdego z nich jest 
wartych kilkadziesiąt tysię-
cy (a może nawet więcej?) 

głosów w najbliższych wybo-
rach, w zamian za poświece-
nie kwadransa na odpowiedź 
na 3 wyjątkowo łatwe pyta-
nia. W faxie, jaki dotarł do 
przedstawicieli każdego z wy-
żej wymienionych polityków 
zaznaczyłem, że nie jest o ża-
den żart. Że każdy, kto odpo-
wie, zostanie przeze mnie za-
rekomendowany wyborcom, 
którzy jeszcze nie wiedzą na 
kogo (wybory prezydenckie) 
lub na jaką partię (parlamen-
tarne) zagłosować. 

Od wysłania faxów minęło 
na razie kilka dni, nie ma jesz-
cze żadnych reakcji. Mam na-
dzieję, że jest to jedynie spo-
wodowane ilością pracy zain-
teresowanych. Mogli odłożyć 
tę sprawę na później. Czekam 
cierpliwie, a wraz ze mną wy-
borcy - moi czytelnicy, którzy 

o całej sprawie wiedzą lub 
wkrótce się dowiedzą. Egza-
min czy politycy traktują nas, 
wyborców, poważnie - trwa 
i nie wiadomo jeszcze kto do 
niego przystąpi. 

Nie wykluczam, że na wy-
słane pytania nie odpowie ża-
den z polityków, ale byłoby mi 
wówczas smutno. Oznacza-
ło by to, że wszyscy ci poli-
tycy idą do wyborów po sta-
nowiska, zaszczyty i pienią-
dze, a nie po to aby nam, Po-
lakom, żyło się lepiej i szczę-
śliwiej. 

O tym, co nowego dzieje 
się w tej sprawie - dowiecie 
się wchodząc do Internetu, 
na www.Satyryczny.com. Po-
lityk, który na moje pytania 
odpowie - może liczyć nie tyl-
ko na mój głos, ale też na po-
parcie tysięcy wyborców. Po-
lityku, daj głos - dostaniesz 
głosy. 

SZCZEPAN SADURSKI
www.sadurski.com

* Autor jest satyrykiem, dzien-
nikarzem, szefem (anty)partii: Partii 

Polityku, daj głos!
FELIETON
SATYRYKA BABSKIE

GADANIE

Leżąc na słonecznej, 
piaszczystej plaży duma-
łam intensywnie o czym 

napiszę po powrocie i wymy-
śliłam, że napiszę dużo i mą-
drze o polityce. Wróciłam i ro-
zejrzawszy się w sytuacji po-
rzuciłam ten pomysł jako ab-
solutnie niewykonalny. Dużo 
to pewnie by się dało, ale mą-
drze? A skąd tu brać przykła-
dy?!

Lepiej więc napiszę jak by-
ło na wakacjach. A było upal-
nie, błogo i spokojnie. Odpo-
czywałam delektując się pięk-
ną pogodą, czego w kraju pew-
nym być nie można, ciepłą wo-
dą to w morzu, to w basenie, 
bezchmurnym niebem, bawiąc 
się w odgadywanie narodo-
wości nie podsłuchując w ja-
kim języku ludzie mówią. 

Najłatwiej było „wyłapać” 
wyspiarzy: bladoskórzy, gę-
sto nakrapiani piegami zacho-
wujący stoicki spokój, nawet 
w obliczu tragicznych wyda-
rzeń w Londynie, które śledzi-
łam dzięki BBC. 

W oczy, a nawet bardziej 
w uszy rzucali się Włosi. Ga-
datliwi i głośni jak przekupki 
trzymający się grupami, roz-
leniwieni, weseli i uśmiech-
nięci. 

Polaków rozpoznawało 
się na dwa sposoby: po dys-
kusjach o Cimoszewiczu (ża-
den obcokrajowiec nie łamał-
by sobie dobrowolnie języka 
na wakacjach) i narzekaniu 
w szczególności na: upał, ce-
ny, zwyczaje, ceny, jedzenie, 
ceny, zbyt ciepłą wodę w ba-
senie, znów na ceny... Skwar 
i ceny w biadoleniu nie prze-
szkadzały, a lamenty z powo-
du baraniny zamiast świń-
skich żeberek i karkówki dało 
się słyszeć codziennie.

Wybrać wczasy w kraju, 
gdzie temperatura dochodzi 
do 40 stopni, nie ma szans na 
wieprzowinę, o wszystko na-
leży się uparcie targować, by-
le wielbłąd ma  więcej do po-
wiedzenia niż kobieta, mimo to 
miejscowi wychodzą ze skóry 
by okazać sympatię turyście, 
bo z turystyki żyją –  tak wy-
brać a potem narzekać potrafi 
tylko Polak!

Mnie się podobało! Żadne-
go polskiego kanału w telewi-
zji, radia w eterze ani polskich 
gazet na sklepowych półkach. 
Urlop od Leppera, SLD i po-
litykierstwa wszelkiej maści. 
A jak spotykałam narzeka-
jących na brak schabowych 
i kapusty to mogłam udawać, 
że nie rozumiem języka. To był 
prawdziwy odpoczynek i ta-
kiego wszystkim Państwu ży-
czę.

MAŁGORZATA 
MARKOWSKA

Wakacje 
bez schabowego

Skazany na śmierć gangster 
telefonuje z więzienia do swego 
adwokata:  

- Tu się dzieje coś dziwne-
go. Przed chwilą wszedł do mo-
jej celi facet, rozciął mi nogawki 
spodni i mankiety koszuli. Co to 
może oznaczać?  

- Mogę poradzić ci tylko 
jedno. Kiedy jutro rano przyj-
dzie jeszcze raz i zaproponuje 
ci krzesło, to pamiętaj żebyś na 
nim nie siadał!   

���
Mały Jasio na wakacje po-

jechał do dziadka na wieś. Któ-
regoś dnia dziadek zabrał go 
na przejażdżkę furmanką. Przy-
zwyczajony do jazdy samocho-
dem obok taty, Jasio pyta: 

- Dziadku, a jak nas złapie 
policja? Przecież jedziemy bez 
zapiętych pasów! 

���
Jakie słowa ludzie najczę-

ściej wypowiadają przed śmier-
cią? 
♦  Lekarz mówi, że najgorsze 

już minęło. 
♦  Ta bomba to robota amatora. 
♦  Na pewno nie jest nabity. 
♦  Nie zastrzelisz człowieka pa-

trząc mu prosto w oczy. 
♦  Ten gatunek nie jest jado-

wity. 
♦  Spójrz, nauczyłem się prowa-

dzić jedną ręką. 
♦  Patrzę, czy lufa jest dobrze 

wyczyszczona. 
♦  Nie wiedziałem, że to pań-

ska żona. 

♦  Przecież ci mówię, głupia ba-
bo, że to nie jest pod prądem. 

♦  Ojej... Przepraszam, chyba 
pobrudziłem panu dres. 

���
Terrorysta przychodzi do 

fryzjera. 
- Co się panu stało w ucho? 

- pyta fryzjer. 
- Źle podłączyłem przewo-

dy, bomba wybuchła i urwała 
mi kawałek ucha. 

- Proszę się nie martwić. To 
drugie zaraz ładnie dotniemy 
i wyrównamy. 

���
Anegdota muzyczna 
Jan Brahms wybrał się do 

restauracji i zażądał najlepsze-
go wina. Gospodarz spełnia-
jąc życzenie znakomitego go-
ścia, przyniósł butelkę wina, do-
dając: 

- Przewyższa ono wszelkie 
inne gatunki, tak jak muzyka 
Brahmsa przewyższa każdą in-
ną muzykę. 

- W takim razie - rzecze 
kompozytor - niech pan zabie-
rze to wino i przyniesie mi bu-
telkę Beethovena. 

���
Dwaj myśliwi dostrzegają 

w krzakach zająca. Jeden z nich 
mówi:

- Założę się, że nie zastrze-
lisz tego zająca! 

- Dlaczego tak sądzisz? 
- Bo twoja strzelba nie jest 

naładowana. 
- I co z tego? Przecież zając 

o tym nie wie! 

UŚMIECHNIJ SIĘ

RYS. — SZCZEPAN SADURSKI
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10 lat Klubu 
Nissana
POZNAŃ-PRZEŹMIE-
ROWO. 22 lipca 1995 ro-
ku w Przeźmierowie koło 
Poznania przy Alei 22 Lip-
ca powstał Klub Daihatsu, 
bo takie samochody sprze-
dawali wówczas Romualda 
i Andrzej Polody. Półtora ro-
ku później – gdy zostali de-
alerem Nissana - klub zmie-
nił nazwę i działa do dzisiaj. 
Jego celem jest między in-
nymi poznawanie i popula-
ryzacja pojazdów Nissana, 
troska o ich stan techniczny 
oraz bezpieczną jazdę.

Ich właściciele razem z ro-
dzinami i sympatykami Nis-
sana uczestniczą w rajdach 
turystycznych. Jeżdżą prawie 
wszystkimi modelami Nissa-
na. Biorą w nich udział zało-
gi składające się z kierowcy 
i pilota. Często są to rodzi-
ce jadące z dziećmi. Na tra-
sie rajdu załogi odpowiada-
ją na pytania, wykonują pró-
by sprawnościowe na „Torze 
Poznań” oraz inne zadania. 
Na mecie zawsze oczekuje 
posiłek, nagrody oraz świet-
na zabawa w miłej atmosfe-
rze, która towarzyszy całej 
imprezie. Członkowie Klu-
bu Nissana bawią się też na 
balach, wspólnie jeżdżą na 
grzyby. Mają ulgi w usługach 
serwisowych i zakupie czę-
ści zamiennych w Firmie Nis-
san Polody. Uczestniczą tak-
że w imprezach Automobil-
klubu Wielkopolski, którego 
są członkami.

- Podczas tych dziesięciu 
lat – mówi Andrzej Górczyń-
ski, prezes Klubu - było pra-
wie czterdzieści rajdów, któ-
re oprócz sportowego współ-
zawodnictwa pozwoliły człon-
kom Klubu poznać piękno 
Wielkopolski, doskonalić jaz-
dę samochodami Nissan oraz 
znajomość zasad bezpieczeń-
stwa ruchu i ratownictwa dro-
gowego. 

Członkowie Klubu z Nisa-
nem ruszali na rajdy do Pusz-
czy Zielonka, na Szlak Pia-
stowski. Mety rajdów były też 
w Rydzynie, Pawłowicach, 
Jankowicach, Wągrowcu, Za-
jączkowie, Sierakowie, Zanie-
myślu, Kiekrzu, Skorzęcinie, 
Budziszewku, Lusowie, Bed-
narach, Objezierzu, Krajnece, 
Skrzecinie, Kowanówku, Mi-
łosławiu - szlakiem Mickie-
wicza oraz innych ciekawych 
miejscach Wielkopolski. 

- Corocznie – dodaje An-
drzej Górczyński - odbywa-
ją się cztery imprezy rajdowe. 
Jedna zawsze jest szkolenio-
wa prowadzona przez kierow-
ców rajdowych – przeważnie 
na śliskiej nawierzchni „Toru 
Poznań”. 

Klub integruje klientów de-
alera Nissan Polody. Oni przy-
prowadzają swoich znajo-
mych, chociaż posiadanie au-
ta tej marki nie jest obowiąz-
kowe. Dowodem tego było ju-
bileuszowe spotkanie człon-
ków Klubu w japońskiej sce-
nerii, które odbyło się 22 lipca 
w siedzibie firmy Nissan Po-
lody. Wówczas klubowiczów 
było czterdziestu, a od tego 
dnia o... czterech więcej. I co 
ważne -Klub chętnie przyjmie 
następnych. (mat)

Ale Volvo zostało 27 lip-
ca 2005 roku oczysz-
czone z zarzutów. Vo-

lvo Truck Corporation zostało 
uniewinnione w procesie kar-
nym, mającym na celu usta-
lenie przyczyn pożaru, jaki 
wybuchł w tunelu pod Mount 
Blanc, w marcu 1999 roku. 
Volvo Truck Corporation zo-
stało oczyszczone ze wszyst-
kich zarzutów.  

W wyniku trwającego 
w Bonnevile trzy miesiące pro-
cesu, który rozpoczął się w 31 
stycznia 2005 i zakończył 29 
kwietnia tego roku sąd wy-
dał wyrok uniewinniający Vo-
lvo Truck Corporation z posta-
wionych wcześniej zarzutów, 
o co wnosił prokurator w swo-
im wystąpieniu. Decyzja sądu 
podjęta 27 lipca 2005 roku od-
zwierciedla więc stanowisko 
prokuratora w tej sprawie. 

Volvo Truck Corporation 
dostarczyło sądowi szczegó-
łowych wyjaśnień, mających 
na celu pomoc w ustaleniu 
prawdy dotyczącej możliwych 
przyczyn katastrofy. Volvo 
Truck Corporation była jedną 
z 16 stron pozwanych w pro-
cesie dotyczącym tragiczne-
go pożaru pod tunelem Mount 
Blanc, w wyniku którego 39 
osób poniosło śmierć.

- Jesteśmy zadowoleni 

z wyniku procesu, który jest 
dobrym odzwierciedleniem 
przeprowadzonych przesłu-
chań i tego co wynika z za-
wartości akt sprawy – powie-
dział Lars Lidman, senior wi-
ceprezydent Volvo Truck Cor-
poration. - Werdykt ten ozna-
cza, że proces karny jest już za 
nami. Orzeczenie to również 
umocni pozycję Volvo Trucks 

w przyszłym postępowaniu 
cywilnym, które dotyczyć bę-
dzie kwestii odpowiedzialno-
ści za szkody. Proces prowa-
dzony był w sposób bardzo 
profesjonalny i z poszanowa-
niem wszystkich stron w nim 
uczestniczących, tak, by spra-
wiedliwości stało się zadość. 
Chociaż nic nie przywróci już 
życia ofiarom tej tragedii, to 

mamy głęboką nadzieję, że 
proces ten pomógł rodzinom 
ofiar lepiej zrozumieć okolicz-
ności tej katastrofy. Wierzy-
my również, że wnioski z te-
go procesu przyczynią się do 
zapewnienia środków bezpie-
czeństwa, które pomogą unik-
nąć podobnej tragedii w przy-
szłości – stwierdził Lars Lid-
man.  (mat)

Volvo zostało uniewinnione
Po pożarze w tunelu pod Mont Blanc w 1999 roku

W marcu 1999 roku wybuchł pożar w tunelu pod Mount Blanc, który łaczy północ z południem Europy. Tunele będące 
w ciagu autostrady często liczą kilka lub kilkanaście kilometrów i przejazd nimi wymaga od  kierowców szczególnej uwa-
gi. Najlepiej przejechać tunel jak najszybciej, bo...uciec się z niego nie da. W pożarze z marca 1999 roku zginęło 39 osób. 
Jedna z wersji wydarzeń zakładała, że wszystko zaczęło się od niesprawnej ciężarówki marki Volvo...

Rok 2004 był rekordo-
wy pod względem licz-
by używanych aut spro-

wadzonych do Polski. Znaczną 
ich część stanowiły samochody 
azjatyckie – przede wszystkim 
Toyoty, Nissany i Hondy. Tak-

że wcześniej sporo „japończy-
ków” poruszało się po polskich 
drogach. 

Tymczasem  w Polsce nie 
ma w praktyce dystrybutorów 
oferujących pełną listę części 
i akcesoriów przeznaczonych 

do tych samochodów. Firma Fo-
ta S.A. postanowiła wypełnić tę 
lukę produktami marki Kager.

W firmie Fota powstał dział, 
którego zadaniem jest stworze-
nie kompleksowej oferty części 
zamiennych marki Kager do sa-
mochodów azjatyckich. Jej uzu-
pełnieniem będzie pełna gama 
katalogów.

Produkty marki Kager prze-
znaczone do pojazdów azjatyc-
kich to wyroby  o jakości po-
równywalnej z jakością części 
produkowanych na wyposaże-
nie fabryczne. Jednakże ich cena 
dostosowana jest do wymogów 
polskiego rynku i na pewno za-
dowoli nawet bardzo wymaga-
jących klientów.

W lipcu ukazał się pierw-
szy katalog części Kager do 
aut azjatyckich. Przedstawia on 
ofertę obejmującą układy ha-
mulcowe (klocki hamulcowe, 
tarcze, bębny, a także zestawy 
montażowe klocków i szczęk 
hamulcowych) oraz hydraulikę 
(cylinderki, pompy hamulcowe, 
pompy i siłowniki sprzęgłowe). 

W katalogu tym znajdu-
je się ponad 2700 części do sa-
mochodów następujących ma-
rek: Daewoo, Daihatsu, Hon-
da, Hyundai, Isuzu, Kia, Le-
xus, Mazda, Mitsubishi, Nis-
san, Subaru, Suzuki, Toyota. 

Wszystkie artykuły objęte są 
jednym skorowidzem samocho-
dów, co znacznie upraszcza po-
sługiwanie się katalogiem. Każ-
dy rodzaj części oznaczony jest 
symbolem graficznym, który 
jednoznacznie kojarzy się z da-
ną grupą produktów. Pozwoli-
ło to uzyskać wysoką przejrzy-
stość wydawnictwa. Katalog ten 
stanowi swego rodzaju ency-
klopedię wiedzy na temat czę-
ści zamiennych do samocho-
dów o rodowodzie azjatyckim. 
Jego zadaniem jest ułatwienie 
pracy wszystkim mechanikom 
obsługującym i naprawiającym 
pojazdy z Dalekiego Wscho-
du. Może być także zachętą 
dla kolejnych warsztatów do 
rozszerzenia swojej działalno-
ści o usługi obejmujące ten seg-
ment samochodów.

Oferta części zamiennych 
Kager do samochodów japoń-
skich i koreańskich jest sta-
le poszerzana. Wkrótce uka-
żą się katalogi prezentujące 
kolejne linie produktów. Bę-
dą to filtry,  elementy ukła-
du kierowniczego i zawieszenia  
(w tym także zawieszenie mięk-
kie, jak tuleje i gumy stabiliza-
tora), paski napędowe, a także 
wiele innych produktów. (tam)

Dla aut azjatyckich
W lipcu tego roku w ofercie firmy Fota znalazły się układy hamulcowe oraz hydraulika marki Kager do sa-
mochodów japońskich i koreańskich.  Jest to najpełniejsza oferta części na rynku przeznaczona dla tej grupy 
pojazdów, obejmuje ona bowiem ponad 2700 pozycji.

FOT. — ARCHIWUM

FOT. — TOMASZ MAŃKOWSKI
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Wszystko dla Twojego domu 
i mieszkania

 •  stylowe meble
  •  dekoracyjne lampy
   •  gustowne drobiazgi

Pomagamy, doradzamy w aranżacji wnętrz.

PRZYJDŹ, PRZEKONAJ SIĘ SAM

ROXA
Pniewy, ul. Międzychodzka 2

Tel. 0- 887-255-666
e-mail: roxapolen@neostrada.pl

www.carjavi.seat.pl           e-mail: carjavi@seat.pl

Poznań, ul. Lutycka 95
tel. (061) 843 38 28

Swarzędz, ul. Poznańska 49
tel. (061) 818 52 60 

Car Javi S.A.

� Foldery 
� plakaty, 
� ulotki, 
� kalendarze, 
�   różne 

wydawnictwa,
�   dokumentacja

fotograficzna,
�   organizacja 

konferencji 
prasowych,

solidnie
szybko 

gwarantowana 
jakość
i cena

Sprawdź 

tel.
0606 25 24 23
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www.carjavi.seat.pl           e-mail: carjavi@seat.pl

Poznań, ul. Lutycka 95
tel. (061) 843 38 28

Swarzędz, ul. Poznańska 49
tel. (061) 818 52 60 Car Javi S.A.

Wersje pojazdów GA-
Zela zostały opraco-
wane i wdrożone do 

produkcji w wyniku dużego za-
potrzebowania na tego typu po-
jazdy, na niezawodne auta do-
stawcze oferowane za atrakcyj-
ną cenę. Na bazie ciężarów-
ki GAZ-3302, opracowano wa-
riant z kabiną o dwóch rzędach 
siedzeń GAZ-33023, a następ-
nie furgon z metalowym nadwo-
ziem GAZ-2705 z jednym lub 
dwoma rzędami siedzeń, rów-
nież powstał microbus GAZ-
-3221 przewidziany do prze-
wozu ośmiu lub trzynastu pa-
sażerów. 

Nadwozie Gazel nie różni 
się specjalnie od konkurentów, 
nawet tych bardziej renomowa-
nych. Użyte w kabinie materia-
ły wykończeniowe nie są może 
najwyższej jakości, ale w tego 
typu pojazdach trudno to uznać 
za wadę. Ważniejsza jest er-
gonomia stanowiska kierowcy, 
który spędza w tego typu samo-
chodzie wiele godzin dziennie, 
ale i tej nic nie można zarzu-

cić na pierwszy rzut oka. Gaze-
le wyposażone są w silnik die-
sla produkowany na licencji au-
striackiej firmy Steyr o pojem-
ności 2134 centymetrów sze-
ściennych i mocy 110 koni me-
chanicznych, który spełnia nor-
my emisji spalin EURO-3.  Jest 
to nowoczesna jednostka napę-
dowa, niezawodna i oszczędna.
Wszystkie modele – co warto 
podkreślić - mogą być dostar-
czane w wersji 4x4, to znaczy 
z napędem na przednią i tylną 
oś, a dla takiej wersji nie strasz-
ne są żadne drogi i bezdroża. 
W proponowanej ofercie znaj-
dziecie państwo na pewno taki 
pojazd, który spełni wasze po-
trzeby i wymagania. 

Szczegółowo – dzięki 
uprzejmości firmy Car Javi, de-
alera Seata, który rozszerzył 
swoją ofertę o te rosyjskie au-
ta użytkowe – mogłem obejrzeć 
furgon 2-drzwiowy z bocznymi 
drzwiami przesuwanymi i dwu-
skrzydłowymi drzwiami tylny-
mi o przestrzeni ładunkowej 
równej 8,2 metra sześciennego. 

W samochodzie tym jest łatwy 
dostęp do przestronnej i wygod-
nej kabiny, na podkreślenie za-
sługuje szeroki zakres regulacji 
siedzenia, jak również położenia 
kolumny kierownicy. Wszystko 
to pozwala kierowcy uzyskać 
optymalną pozycję podczas pro-
wadzenia pojazdu. 

Lekko pracujący układ kie-
rowniczy (ze wspomaganiem) 
oraz niewielki promień skrętu 
powoduje, że Gazelą łatwo się 
manewruje przy dobrej widocz-
ności z pozycji kierowcy. Dzię-
ki skutecznej izolacji poziom 
szumów w kabinie jest poniżej 
dopuszczalnych norm, pozwa-
la to spokojnie słuchać muzy-
ki (przewidziane jest miejsce 
na zamontowanie radioodtwa-
rzacza). Doskonałe ogrzewanie 
i wentylacja zapewnia optymal-
ne warunki pracy kierowcy i pa-
sażerom.     

Gazele to bogaty wybór wer-
sji, ładowność nawet do 1540 
kilogramów, wytrzymała i trwa-
ła konstrukcja, koła bliźniacze 
na tylnej osi. W ofercie znaj-
duje się: podwozie do zabudo-
wy z 2-drzwiową kabiną; pod-
wozie do zabudowy z podwój-
ną 2-drzwiową kabiną; samo-
chód skrzyniowy z 2-drzwiową 
kabiną (jest to metalowa plat-
forma z opuszczanymi burtami 
bocznymi i tylną oraz zdejmo-
waną plandekę o przestrzeni ła-
dunkowej 9,3 metrów sześcien-
nych); samochód skrzyniowy 
z podwójną 2-drzwiową kabi-
ną (jest to metalowa platforma 
z opuszczanymi burtami bocz-
nymi i tylną oraz zdejmowa-
ną plandeką o przestrzeni ładun-
kowej 7 metrów sześciennych; 
furgon 2-drzwiowy z bocznymi 
drzwiami przesuwanymi i dwu-

skrzydłowymi drzwiami tylny-
mi o przestrzeni ładunkowej 8,2 
metrów sześciennych; furgon 
2-drzwiowy z dwoma rzęda-
mi siedzeń, z prawostronnymi 
przesuwanymi drzwiami i dwu-
skrzydłowymi drzwiami tylny-
mi o przestrzeni ładunkowej 5,3 
metrów sześciennych.

Jak więc widać, w tej ofercie 

każdy praktycznie może znaleźć 
coś dla siebie, no i ta cena... Fur-
gon 2-drzwiowy z przestrzenią 
ładunkową o objętości 8,2 me-
trów sześciennych kosztuje za-
ledwie... 46.900 złotych  netto. 
Kto nie wierzy, niech sprawdzi 
sam w salonach Car Javi.

TOMASZ MAŃKOWSKI

Gazela - wół roboczy z... Rosji
Samochody dostawcze Gazela powstają w Rosji, są o wiele tańsze od klasyków tego segmentu rynku motoryzacyjnego – Forda Transita, 
Fiata Ducato itp. – ba, stanowią interesującą alternatywę cenową nawet w porównaniu do Lublina. Mogą więc te pojazdy sporo ,,namieszać” 
w rynku aut dostawczych, tym bardziej że wcale nie przypominają wozu drabiniastego. Wręcz przeciwnie. 

Harmonogram 
ukazywania się 

Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIGO

w roku 2005
7 i 21 września

5 i 19 października

2, 16 i 30 listopada

14 i 28 grudnia


