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Remigia Blandzi

ul. Nałęczowska 125
60-472 Poznań
Tel. 061 842 96 39
tel. kom. 606 344 717

ZAPRASZAM 
od poniedziałku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

KONKURS
Mamy dla Państwa 
15 wspaniałych zestawów 
serii  GLAMOUR SKIN 
ufundowanych przez 
Laboratorium Kolastyna 
o wartości 49 złotych 
każdy. Aby wziąć udział 
w konkursie należy 
odpowiedzieć na pytanie:

Czy kosmetyki z serii
Glamour Skin marki
Laboratorium
KOLASTYNA:
A:  pielęgnują skórę, 

pozostawiając ją gładką 
i nawilżoną,

B:  dzień po dniu nadają 
słoneczną i naturalną 
opaleniznę bez smug,

C:  wygładzają i rozświetlają 
dodając skórze blasku?

Odpowiedź (może być wię-
cej niż jeden punkt) należy 
przesłać SMS-em na numer 
kom. 606-25-24-23. 

Należy wpisać: 
KOLASTYNA. Odpowiedź. 
Imię i nazwisko. Adres. Te-
lefon kontaktowy. 

Informujemy, że Redakcja Twojego 
TYGODNIA WIELKOPOLSKIE-
GO nikomu nie udostępnia danych 
czytelników. Cena SMS według ta-
ryfy Państwa operatora bez dodatko-
wych obciążeń.  

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Linia GLAMOUR SKIN oferowana przez Laboratorium 
KOLASTYNA to nowoczesne kosmetyki do twarzy i ciała, 

które nadają skórze odcień delikatnej, stopniowej opalenizny. Inten-
sywnie pielęgnują skórę, pozostawiając ją aksamitnie gładką i na-
wilżoną. Produkty polecane kobietom w każdym wieku, zostały do-
stosowane do różnych typów karnacji. Regularne stosowanie ko-
smetyków GLAMOUR SKIN gwarantuje wakacyjny wygląd przez 
cały rok.Kosmetyki te dzięki zawartości naturalnych substancji 
brązujących, pozwalają dzień po dniu uzyskać efekt słonecznej 
i naturalnej opalenizny, bez smug i plam. Preparaty zawierają skład-
niki aktywne, które poprawiają kondycję skóry. Hydravitin głębo-
ko nawilża naskórek, natomiast witamina E chroni przed szkodli-
wym działaniem wolnych rodników, zapobiegając przedwczesne-
mu starzeniu się skóry. D-pantenol wygładza naskórek oraz łago-
dzi ewentualne podrażnienia. 

KREM NAWILŻAJĄCY SPF15 występuje w wersji dla ja-
snej lub ciemnej karnacji. Zawiera filtry UVA i UVB. Dzięki lek-
kiej i aksamitnej formule, krem doskonale się rozprowadza i szyb-
ko wchłania. Polecany do stosowania codziennie, przez cały rok. 
Cena 16 zł, 50 ml. 

MLECZKO NAWILŻAJĄCE DO CIAŁA  dla jasnej lub 
ciemnej karnacji zawiera mikrocząsteczki perłowe, które delikat-
nie rozświetlają skórę, dodając jej blasku oraz promiennego wyglą-
du. Substancje brązujące budują słoneczny koloryt skóry Aksamit-
na konsystencja sprawia, że mleczko doskonale się rozprowadza 
i szybko wchłania. Cena: 15 zł, 250 ml.

OLIWKA NAWILŻAJĄCA DO CIAŁA to delikatny prepa-
rat nawilżający, przeznaczony do każdego rodzaju skóry. Olejek wi-
nogronowy działa antyrodnikowo, zmiękcza i wygładza skórę. Dro-
binki rozświetlające dodają skórze blasku i promiennego wyglądu. 
Oliwka doskonale się rozprowadza i szybko wchłania, nie pozosta-
wiając tłustej warstwy na skórze. Przed użyciem należy wstrząsnąć 
butelką. Następnie delikatnie wmasować w skórę okrężnymi rucha-
mi. Cena: 18 zł, 150 ml. 

Słoneczny
blask

www.kolastyna.pl

FOT. - KOLASTYNA

ZIMOWA OCHRONA

Dla tych, którzy chcą prze-
bywać na świeżym po-

wietrzu lub uprawiać sporty 
zimowe Kolastyna stworzy-
ła serię 6 produktów Zimowa 
Ochrona w praktycznych opa-
kowaniach: Krem ochronny 
SPF 8 (50ml), Krem ochronny 
na spacery, narty i sporty zi-
mowe SPF 20, Krem ochron-
ny dla dzieci SPF 10, Krem 
ochronny do rąk (100ml), 
Krem rozgrzewający do stóp, 
Pomadka pielęgnacyjno-
-ochronna SPF 10. Kosmety-
ki te zawierają skład-
niki aktywne bogate 
w witaminy i skład-
niki mineralne, lekko 
natłuszczają naskórek, 
tworzą na powierzch-
ni skóry niewidoczny 
film ochronny, łagodzą 
podrażnienia i zaczer-
wienienia. Delikatnie 
nawilżają i odżywia-
ją skórę, pozostawiając 
ją gładką i elastyczną, 
doskonale zabezpieczo-
ną przed mrozem i wia-
trem. Ceny: 6-11 zł.

GŁADKA I MATOWA 

Linia SATIN MAKE-UP 
Laboratorium Kolastyna, 

to cztery naprawdę udane pro-
dukty tuszujące niedoskona-
łości skóry, o właściwościach 
matująco - wygładzających. 
Fluidy zapewniają nawilże-
nie oraz idealne wygładzenie 
skóry przez cały dzień. Po za-
stosowaniu preparatu cera nie 
błyszczy się, ale nie jest wysu-
szona lecz aksamitnie gładka 
oraz miękka w dotyku. Dzię-
ki jedwabistej konsystencji 
podkłady równomiernie się 

rozprowadzają, za-
pewniając naturalny 
i atrakcyjny wygląd. 

Dostępne są w czte-
rech odcieniach: beż, 
jasny beż, naturalny, 
opalony. Fluidy są na-
prawdę doskonałe. Ma-
ją przy tym tak dostęp-
ną cenę, że proponuję 
kupić kilka, aby jeden 
trzymać w toaletce, dru-
gi w łazience i jeszcze 
jeden w torebce. Gorąco 
polecam. Cena: 12,60 
zł, 30 ml.

Tutaj kupisz kosmetyki
Wella, Bacchara, Tigi
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Ostatni lot lotników...

Jak było 
23 stycz-

nia 2008 ro-
ku? O go-
dzinie 16.51 
samolot C-
-295M roz-
począł  pla-
nowy lot po 

trasie Okęcie-Powidz-Krze-
siny-Mirosławiec-Świdwin-
-Kraków. Po starcie, z cztere-
ma członkami załogi oraz 36 
pasażerami wykonywał mię-
dzylądowania. Na lotnisku 
w Powidzu, o godzinie 16.35 
wysiadło z samolotu dziewię-
ciu żołnierzy zawodowych. 
W Krzesinach pod Pozna-
niem o godzinie 18.11 opu-
ściło jego pokład 11 żołnierzy. 
Po starcie, o godzinie 18.24 
samolot C-295M był prowa-

dzony przez służby ruchu lot-
niczego Sił Powietrznych. Sa-
molot wykonywał lot zgodnie 
z planem na wysokości 4900 
metrów, ze średnią prędkością 
400 kilometrów na godzinę. 

Samolot na całej trasie 
lotu był jednocześnie ob-
serwowany w dwóch sys-
temach kontroli przestrze-
ni powietrznej. O godzinie 
19.07 dyżurna służba Cen-
trum Operacji Powietrznych 
odebrała informację z 22 
Ośrodka Dowodzenia i Na-
prowadzania w Bydgoszczy 
o katastrofie lotniczej samo-
lotu C-295M około 1 kilome-
tra od pasa startowego lot-
niska Mirosławiec. Na po-
kładzie samolotu znajdowa-
ło się 16 pasażerów oraz 4 
członków załogi. 

Z konferencji Bezpieczeństwa Lotów zawsze szczęśliwie 
wracałem na Ławicę, chociaż lądowałem tam na pokła-
dzie samolotów i śmigłowców bardziej awaryjnych niż 
CASA. Onegdaj listę pasażerów pisało się już podczas 
lotu. Zastanawiałem się wtedy, co będzie gdy ja razem 
z tą kartką spalę się w katastrofie lotniczej...  

PPŁK REZ. ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI   

O godzinie 19.07 akcję ra-
towniczą rozpoczęła Grupa 
Naziemnego Poszukiwania 12 
Bazy Lotniczej w Mirosław-
cu. Warunki atmosferyczne, 
jakie wówczas tam panowały- 
zachmurzenie – 8/7, podstawa 
chmur 90 m, widzialność - 3 
km, zamglenie, wiatr – 190/1, 
temp. - 0,7 st. C, wilgotność 
97 %, ciśnienie - 1027,0.

– Do lądowania zabrakło 
kilkunastu sekund – mówi mjr 
Bogdan Ziółkowski, rzecz-
nik prasowy 12. Bazy Lotni-
czej w Mirosławcu. - Szcząt-
ki samolotu stanęły w ogniu. 
Pierwsze na miejsce dotar-
ły wojskowe wozy strażackie. 

Wkrótce potem na miejsce do-
jechali strażacy z Wałcza i cy-
wilne karetki. W momencie 
podchodzenia do lądowania 
była mgła i padała mżawka. 
Ale dla samolotów tego typu 
takie warunki atmosferyczne 
nie stanowią problemu – mó-
wi mjr Bogdan Ziółkowski.

Polska ma teraz osiem 
samolotów CASA C-295 – 
wszystkie na podkrakowskim 
lotnisku w Balicach. To jedne 
z najnowocześniejszych ma-
szyn, jakie używają nasze siły 
powietrzne. Pierwsze egzem-
plarze kupiliśmy od Hiszpa-
nów w 2003 roku. Mają one 
opinię bardzo bezpiecznych. 

Kilkudziesięciu maszyn tego 
typu używa wiele armii świa-
ta. Nigdy wcześniej nie przy-
darzyła się żadna taka kata-
strofa.

– Potwornie je eksploatu-
jemy. Maszyny powinny być 
przeznaczone do przewozu to-
warów i ludzi, a wojsko wozi 
nimi wszystko. Także cięż-
ki sprzęt – mówi wspania-
ły kolega, Wojtek Łuczak 
z miesięcznika „Raport”. - 
W zeszłym roku osiem samo-
lotów wylatało 4–5 tysięcy 
godzin. To bardzo duże ob-
ciążenie. Samoloty CASA ma-
ją w najbliższych miesiącach 
zostać zastąpione w roli du-
żych transportowców przez 
amerykańskie samoloty Her-
cules.

Załoga C-295M, która ule-
gła katastrofie była doświad-
czona. Samolot wyleciał jed-
nak z Krakowa bardzo wcze-
śnie rano – o godzinie 3.45 
i leciał przez Świdwin, Mi-
rosławiec, Krzesiny, Powidz 
(zabierał stamtąd uczestni-
ków 50. Konferencji Bezpie-
czeństwa Lotów) do Warsza-
wy, gdzie lądował o godzinie 
8.00. W drogę powrotną CA-
SA ruszyła o godzinie 16.51. 
Piloci, z ośmiogodzinną prze-
rwą na wypoczynek, pracowa-
li więc od kilkunastu godzin.

CASA C-295M o numerze bocznym 019 to jeden 
z najnowszych samolotów transportowych w polskich 
Siłach Powietrznych. Wyprodukowany w 2007 roku, 
przyjęty był na wyposażenie naszych sił zbrojnych 1 
sierpnia 2007 roku. Osiągnął nalot 393 godziny. 29 listo-
pada 2007 roku przeszedł pierwszą okresową obsługę 
techniczną. Był na gwarancji, która obejmowała 2 lata 
eksploatacji lub 600 godzin nalotu. Polska zakupiła 10 
samolotów CASA C-295M. Wyposażone są one w naj-
nowocześniejsze systemy nawigacji GPS, radioloka-
cyjne stacje ostrzegawcze oraz wyrzutnie wabików.

CASA C-295M to najnowszy z rozpowszechnionych 
na świecie hiszpańskich samolotów transportowych. 
Pierwszym samolotem tej serii był wyprodukowany 
w 1971 roku niewielki C-212. W roku 1983 skonstru-
owano samolot C-235. Na bazie tej maszyny powstał 
C-295M, który w porównaniu do C-235 ma kadłub wy-
dłużony o sześć wręg, wzmocnioną konstrukcję keso-
nu skrzydła, wzmocnione podwozie i silniki o większej 
mocy. Prototyp samolotu C-295M wystartował 28 listo-
pada 1997 roku.

CASA C-295M jest typowym wojskowym samolo-
tem transportowym z tylną rampą ładunkową, zbudo-
wanym w układzie górnopłata. Startując z normalną 
masą startową 21.000 kilogramów, może przewieść ła-
dunek o maksymalnej masie 9250 kilogramów na od-
ległość 1455 kilometrów. W szczególnych sytuacjach 
masę startową samolotu można zwiększyć do 23.200 
kilogramów. Maksymalny pułap - około 9000 metrów. 
Maksymalna prędkość - 480 kilometrów na godzinę. 
Maksymalny zasięg – 5630 kilometrów, przy ładunku 
4000 kilogramów - 4970 kilometrów. Koszt eksploatacji 
na jedną godzinę lotu – 3.184 złotych.

Dokończenie na stronie 7
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- Kreisel obchodzi w tym 
roku 15-lecie działalności. 
Jest już uznaną marką na 
polskim rynku. Jakie są pla-
ny Firmy na następny rok 
i kolejne 15 lat?

- Nie spoczywamy jednak 
na laurach. Planujemy roz-
wój i to na dużą skalę. Chce-
my przejąć niewielkich, lo-
kalnych producentów w róż-
nych regionach kraju. Budu-
jemy także kolejne zakłady. 
W zeszłym roku rozpoczęli-
śmy już prace nad jedną z naj-
większych naszych inwestycji 
– fabryką w Lubieniu Kujaw-
skim koło Włocławka. Zakład 
ten kosztować będzie nieco 
ponad 20 milionów złotych. 
Częściowa produkcja ma tam 
ruszyć już na wiosnę. Lu-
bień Kujawski będzie drugą 
co do wielkości fabryką Kre-
isel w kraju i zaopatrzy regio-
ny północnej Polski. Zakłada-
my także budowę kolejnych 
dwóch zakładów w ciągu naj-
bliższych trzech lat.

- Budujecie nie tylko 
w Polsce, dużo Firma in-
westuje również na Wscho-
dzie.

- Rynki wschodnie są bar-
dzo obiecujące. Stanowią na-
stępny etap w strategii rozwo-
ju grupy Kreisel. W 2006 roku 
wybudowaliśmy fabrykę pod 
Moskwą. Ona już funkcjonu-
je i zaopatruje w podstawowe 
masowe produkty rynek ro-
syjski. Niedługo otwarty zo-
stanie zakład pod Kijowem. 
Przyznam, że istnieją plany 
uruchomienia drugiego zakła-
du na Litwie. 

- Czy miniony rok był 
udany dla firmy Kreisel?

- To był znakomity rok nie 
tylko dla nas, ale dla wszyst-
kich producentów z branży bu-
dowlanej. Rzeczywistość ryn-
kowa przerosła nasze wszel-
kie oczekiwania. Prognozy 
obrotów Grupy Kreise oscy-
lowały wokół 270 milionów. 
Tymczasem przekroczyliśmy 
je o 30 milionów.

- Co miało na to wpływ?
- Jestem przekona-

ny, że na ten wynik 
złożyła się przede 
wszystkim dobra 
koniunktura na ryn-
ku w pierwszym 
półroczu. Nie 
bez znaczenia 
była także na-
sza konse-

Kreisel: 15 lat minęło...
Rozmowa ze SZCZEPANEM GAWŁOWSKIM, prezesem firmy Kreisel Technika Budowlana

Szczepan Gawłowski urodził się w 1958 roku na Ku-
jawach. Jest wielkopolskim przedsiębiorca, założycie-
lem i prezesem jednej z największych firm regionu Kre-
isel Technika Budowlana. Szczepan Gawłowski założył 
Kreisel w 1993 roku. Jego działalność, która przynio-
sła sukces firmie, została także doceniona licznymi na-
grodami i wyróżnieniami, na przykład w 2002 roku złotą 
statuetka Lidera Polskiego Biznesu, statuetkę Euroma-
nagera 2004, Wielkopolanina Roku 2003, Mecenasa Pol-
skiego Sportu 2003 oraz honorowe wyróżnienie pań-
stwowe - Brązowy Krzyż Zasługi. Jest również człon-
kiem kilku prestiżowych organizacji biznesowych: Klu-
bu Polskiej Rady Biznesu, BCC, Wielkopolskiego Klubu 
Kapitału.  Jego hobby to: sport, literatura, sztuka oraz 
historia Polski. 

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. działa na 
polskim rynku od 1993 roku i ma swoja siedzib w Po-
znaniu. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne - w Po-
znaniu (centrala), w Będzinie k/Katowic oraz w Ujeź-
dzie k/Tomaszowa Mazowieckiego otwarty w 2003 ro-
ku. Od 2005 roku firma posiada także kopalnie kru-
szyw i piasku EuroKrusz w Nowym Mieście nad Pilicą 
oraz współpracujący zakład w Krępnej na Opolszczyź-
nie. W 2006 roku rozpoczęła się budowa kolejnej fabry-
ki KREISEL - tym razem w Woskriesiensku pod Moskwą 
(wcześniej w 2003 roku powstała spółka KREISEL RUS 
z siedzibą w Moskwie). Prezesem spółki jest Szcze-
pan Gawłowski. Firma jest związana z niemiecką spół-
ką Kreisel GmbH, należącą do grupy budowlanej HASI 
Group zrzeszającej takich potentatów w produkcji ma-
teriałów budowlanych jak: Hasit (Niemcy, Czechy), Ro-
efix (Austria), Fixit (Szwajcaria).

Podstawą oferty firmy Kreisel są produkty chemii 
budowlanej (kleje do glazury i gresu, zaprawy murar-
skie, tynki, masy spoinujące, wylewki samopoziomują-
ce, masy gruntujące i izolujące, farby elewacyjne, gip-
sy, gładzie, systemy dociepleń budynków, systemy re-
nowacyjne). Dla zagwarantowania najwyższej jakości 
produktów z logo Kreisel firma ma własne laboratoria 
w zakładach produkcyjnych gdzie prowadzone są ba-
dania nad nowymi i już wykorzystywanymi produktami. 
Współpracuje także z ośrodkami naukowymi.

kwencja w realizacji progra-
mu rozwoju Firmy. Myślę tu-
taj przede wszystkim o inwe-
stycjach, które pozwalają nam 
zwiększać i poszerzać asor-
tyment sprzedawanych towa-
rów.

- Czy pana zdaniem ko-
lejne lata też będą tak do-
bre dla polskiego budownic-
twa? Chyba mamy szansę 
na to przy okazji organiza-
cji tak wielkiej imprezy jak 
Euro 2012?

- Rzeczywiście organiza-
cja Mistrzostw Europy w Pił-
ce Nożnej przez nasz kraj oraz 
fundusze pozyskane przez 
Polskę z Unii Europejskiej bę-
dą sprzyjać rozwojowi inwe-
stycji budowlanych. I to nie 
będą tylko obiekty sportowe. 
Wiadomo, że cała infrastruk-
tura hoteli, lotnisk, dworców, 
dróg i innych obiektów wpły-
wa na korzystną sytuację na-
szej branży.

- Budownictwo sportowe 
rozwija się jednak niezależ-
nie od Euro 2012.

- To prawda. Od kilku lat 
w wielu miejscowościach po-
wstają ośrodki rekreacji, ba-
seny, boiska, hale sportowe... 
Rozwój ten jest 
także sty-
m u l o -
w a -
ny po-
przez 
r ó ż -
ne or-
g a n i -
zacje, 
g ł ó w -

nie dzięki funduszom unij-
nym. Dzieje się tak niezależ-
nie od głównego nurtu bu-
downictwa mieszkaniowe-
go w Polsce. Kreisel jest tu-
taj jednym z inicjatorów wie-
lu przedsięwzięć.

- Czy przy okazji tego-
rocznych Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Nożnej w Au-
strii i Szwajcarii Kreisel da-
lej będzie sponsorował naszą 
reprezentację piłkarską?

- Tak, oczywiście.  Nie 
mamy zamiaru tego zmie-
niać. W latach 2008-2010 bę-
dziemy się intensywnie an-
gażować w sponsoring spor-
tu, a zwłaszcza reprezentacji 
piłkarskiej. Nadal będziemy 
oficjalnie wspierać przygoto-
wania polskiej reprezentacji, 
a obecność firmy Kreisel bę-
dzie zauważalna na trenin-
gach i konferencjach praso-
wych naszej drużyny w trak-
cie mistrzostw. Jednym z ele-
mentów działań marketingo-
wych będzie osobisty udział 
naszych partnerów w finałach 
mistrzostw. Oczywiście umo-
wę o sponsorowanie polskiej 
reprezentacji będziemy prze-
dłużać do 2012 roku. 

- Czy tylko sponsoring 
piłki nożnej jest 

w kręgu zainte-
resowań „spor-
towych” firmy 
Kreisel?

-  Mamy 
doświadcze-
nie w spon-
s o r o w a n i u 
t akże  in -

nych dyscyplin. Wszystkie 
ważniejsze wydarzenia spor-
towe w Polsce są przez nas 
brane pod uwagę. Jeżeli uzna-
jemy je za atrakcyjne – anga-
żujemy się w sponsoring. Za-
wsze podkreślam, że promo-
cja naszej marki przez sport to 
był strzał w dziesiątkę.

- Produkty marki Kre-
isel znane są nie tylko dzię-
ki marketingowi. Ich zale-
ty doceniają przede wszyst-
kim fachowcy z branży. Ja-

kich nowych produktów 
marki Kreisel może-

my się spodziewać 
w tym roku?

- Dzięki po-
zyskaniu spół-
ki Egips i surow-
ców gipsowych, 
poszerzamy ofer-
tę produktów gip-
sowych. Chcemy 
wprowadzić także 
środki do renowa-
cji obiektów za-
bytkowych. Przy-
gotowujemy rów-

nież wiele innych 
premier i niespo-
dzianek w tym roku, 

ale ze względów stra-
tegicznych nie mogę 

zdradzić dokładnej da-
ty.

- Oprócz kierowa-
nia firmą Kreisel, jest pan 

także prezesem Loży Wiel-
kopolskiej Business Centre 
Club. W jaką działalność 
angażuje się Loża?

- Loża Wielkopolska BCC 
jest największą w Polsce. 
Znacznie przyczyniła się inte-
gracji środowiska biznesowe-
go w naszym regionie. Wyda-
rzenia i spotkania biznesowe 
sprzyjały rzetelnej przedsię-
biorczości. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się w ze-
szłym roku cykliczne, tema-
tyczne spotkania członków 
Loży z politykami, ludźmi na-
uki i kultury oraz z dziennika-
rzami. Doroczny Piknik BCC 
zgromadził w Willi Mon Re-
pos w Wojnowie prawie tysiąc 
członków Loży, osobistości 
świata polityki, kultury i spor-
tu. Zorganizowaliśmy także 
Forum Sportu i Biznesu oraz 
konferencję podczas której 
władze samorządowe i woje-
wódzkie rozmawiały z przed-
siębiorcami o szansach zwią-
zanych z Euro 2012.

- Kreisel prowadzi rów-
nież wiele akcji o charakte-
rze charytatywnym. 

- Firma stara się pomagać 
wszystkim potrzebującym. 
Od dawna co roku przekazu-
je znaczne fundusze na ce-
le charytatywne, na przykład 
dla szpitala rehabilitacyjnego 
dla dzieci w Kiekrzu, fundacji 
Betlejemka, ośrodków Mona-
ru, Lednicy ojca Góry i wielu 
innych. Nie traktujemy tej for-
my działalności w kategoriach 
działań marketingowych.

- Dziękujemy za rozmo-
wę. (red) 

FOT. — ARCHIWUM
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Te j  s i e r p -
niowej no-

cy, podobnie 
jak poprzed-
niej, mieszkań-
com Stettina 
nie dane będzie 

Radzieckie łupy wojenne
Łotewski ślad szczecińskich skarbów 

zmrużyć oczu. Gdy na dźwięk 
syren ogłaszających alarm lot-
niczy w pośpiechu zbiegali do 
schronów i piwnic, wielu łu-
dziło się, że wszystko skończy 
się jak wczoraj. Że „brytyjscy 
terroryści” oszczędzą miasto 
i swój śmiercionośny ładunek 
zrzucą znowu na tę przeklę-
tą fabrykę benzyny syntetycz-
nej w Pölitz, która od mie-
sięcy przyciągała bombowce 
wroga. Ale złudne to były na-
dzieje. 

Dowódcy eskadr brytyj-
skich od kilku godzin wiedzie-
li, że celem nalotu jest Stettin, 
stolica prowincji pomorskiej, 
duży port i ważny ośrodek 
przemysłowy Trzeciej Rze-
szy. Załogi 461 bombowców, 
które w eskorcie myśliwców 
zbliżały się do zaciemnionego  
miasta, marzyły tylko o jed-
nym. Zrzucić bomby na wy-
znaczone cele. 

Była noc z 17 na 18 sierp-
nia 1944 roku. Szczecinianie 
drżeli w schronach ze stra-
chu, gdy bomby spadały na 
kwartały ulic dzielnicy porto-
wej, Starego Miasta i części 
śródmieścia. Płonął zabytko-
wy Zamek pamiętający odle-
głe czasy książąt pomorskich, 
płonęły pobliskie kamienicz-
ki. Bomby spadły również 
na uszkodzony już podczas 
wcześniejszych nalotów mo-
numentalny kościół świętego 
Jakuba. 

Tysiące Niemców nie prze-
żyło tej nocy. Ginęli w prowi-
zorycznie zaadaptowanych na 
schrony piwnicach, dusili się 
od żaru i braku tlenu, wielu 
płonęło żywcem... 

Gdy na początku lipca 1945 
roku Rosjanie – po dwóch 
wcześniejszych próbach opro-
testowanych przez sojuszni-
ków zachodnich – ostatecz-
nie przekazali Szczecin Po-
lakom, niewielu interesowało 
się wojennymi losami zabyt-
ków pomorskich. Były, zagi-
nęły, a poza tym często uwa-
żano je za niemieckie. Jednym 
z nielicznych, który próbował 
to ustalić, był Stanisław Cza-
pelski, naczelnik Wydziału 
Kultury i Sztuki Urzędu Peł-
nomocnika Rządu RP na Po-
morze Zachodnie. W swych 
raportach wysyłanych w 1945 

roku do Ministerstwa Kultury 
i Sztuki pisał między innymi: 

„W Szczecinie władze ra-
dzieckie wywiozły z muzeów 
wiele zbiorów (nie wiemy, czy 
nie wszystko)”. 

Jak się po jedenastu latach 
okazało, prorocze to były sło-
wa. W innym z raportów czy-
tamy: 

„Do muzeum w Szczecinie 
(na Wałach) dostęp był utrud-
niony, ponieważ posterunek 
Armii Czerwonej nie dopusz-
czał doń nikogo”. 

W drugim z zacytowanych 
raportów mowa jest o Pom-
mersches Landesmuseum 
(Pomorskim Muzeum Krajo-
wym) znajdującym się w cha-
rakterystycznym gmachu na 
Hakenterrasse, przez Polaków 
nazwanymi Wałami Chrobre-
go. W Szczecinie znajdowa-
ło się też Stadtmuseum (Mu-
zeum Miejskie). Pozbawione 
większości zbiorów obie pla-
cówki połączono w jedno mu-
zeum, które latem 1945 ro-
ku przejął – jako tymczasowy 
dyrektor – Lech Krzekotow-
ski, referent muzeów Wydzia-
łu Oświaty, Kultury i Sztuki 
Zarządu Miejskiego. 

Dawne Muzeum Miejskie 
objął on 8 sierpnia 1945 roku 
po opuszczeniu gmachu przez 

(Niemieńsku). Anonim po-
dał też dwa miejsca ewaku-
acji zbiorów muzealnych: za-
mek w Plathe (Płotach) i pa-
łac w Schönebeck (Dzwo-
nowie). Jednocześnie wspo-
mniał, że zbiory szczecińskie-
go Stadtmuseum trafiły czę-
ściowo do zamku Koburg 
w Bawarii, częściowo do mu-
zeum w Stralsundzie. Zbiory 
Pommersches Landesmuseum 
w około stu skrzyniach wy-
wieziono aż do 24 miejscowo-
ści po obu stronach Odry. 

Do kilku z tych miejsc tra-
fił przechowywany od 1929 
roku w Pomorskim Muzeum 
Krajowym szesnastowieczny 
ołtarz z kościoła Mariackie-
go w Ückermünde (Wkryuj-
ściu), ufundowany przez księ-
cia pomorskiego Bogusła-
wa X. Sześć części tego ołta-
rza odnaleźli Polacy po woj-
nie, dwie zwrócili Rosjanie 
w 1956 roku, a dwie ostatnie 
kilka lat temu odnaleziono na 
Łotwie i w 2006 roku zwróco-
no Polsce podczas wizyty pre-
zydenta Kaczyńskiego. Nadal 
nie jest znany los pochodzące-
go z tego samego ołtarza figu-
ry świętego Piotra. 

Długa jest lista zaginio-
nych skarbów szczecińskich. 
Nikt nie wie na przykład, co 
się stało ze wspomnianymi 
organami z kościoła świę-
tego Jakuba. Nieznany jest 
los jedynej z czterech ksiąg, 
w które oprawiono rysunki 
i szkice malarskie z przeło-
mu XVI i XVII wieku. Były 
to projekty dzieł, które mia-
ły powstać. Księgi te zagi-
nęły po śmierci Bogusława 
XIV – ostatniego księcia po-
morskiego. Jedna z nich, za-
wierająca szkice portretowe, 
pojawiła się na aukcji dzieł 
sztuki w Holandii w 1888 
roku i została zakupiona dla 
szczecińskich zbiorów mu-
zealnych, znajdujących się 
w Zamku. 

Być może księga ta – jeśli 
jej wcześniej nie ewakuowa-
no – spłonęła podczas nalotu 
na Stettin w ową noc sierpnio-
wą 1944 roku, podczas któ-
rej spłonął Zamek, a w nim 
ukryte w zamkowym schow-
ku stalle ranych i kupców, 
ambona i przedpiersia empor 
z kościoła świętego Jakuba. 
W ruinach Zamku ich zglisz-
cza znalazł po wojnie inżynier 
Stefan Kwilecki. 

Gdy w 1956 roku Rosjanie 
zwrócili wiele skarbów kultu-
ry zagarniętych przez brygady 
trofiejne Komitetu do spraw 
Sztuki przy Radzie Komisarzy 
Ludowych ZSRR, dla szczeci-
nian był to szok. Nikt nie wy-
obrażał sobie, że aż tyle zabyt-
ków zagarnęli Rosjanie. 

Dziś wiemy, że skarby 
zgromadzone w zamku w Pę-
zinie już w końcu marca 1945 
roku wywiózł major Aleksij 
Biełousow z brygady trofiej-
nej operującej na tyłach wojsk 
1. Frontu Białoruskiego. 

Ale o tym w kolejnej pu-
blikacji z naszego cyklu „TA-
JEMNICE DRUGIEJ WOJ-
NY ŚWIATOWEJ”. 

Gdy w końcu marca 2006 roku prezydent RP Lech 
Kaczyński składał wizytę na Łotwie, przy tej okazji tam-
tejsze władze zwróciły Polsce dwie części – „Niesienie 
krzyża” i „Ukrzyżowanie” – pochodzące z zabytkowego 
ołtarza, który swego czasu zdobił kościół Mariacki w Üc-
kermünde (Wkryujściu) koło Szczecina. W 1945 roku 
wpadły one w ręce radzieckich brygad trofiejnych, na 
ziemiach Trzeciej Rzeszy tropiących skarby kultury. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

stacjonujących w nim żołnie-
rzy radzieckich. 

„Wskutek działań wojen-
nych, grabieży przez ludność 
niemiecką, używania go do 
celów kwaterunkowych (staj-

nia) przedstawiało ono ob-
raz kompletnego zniszczenia” 
– pisał Krzekotowski w spra-
wozdaniu z 22 listopada 1945 
roku. W tym samym doku-
mencie czytamy też: „Mu-
zeum przy Wałach Chrobrego 
objąć mogłem dopiero z koń-
cem września po częściowym 
wycofaniu się z niego oddzia-
łu wojskowego, a zajmujące-
go część tego gmachu do dzi-
siaj. Budynek w części nie za-
jętej przez wojsko jest bez da-
chu i okien”. 

W pierwszych miesiącach 
polskich rządów w Szczeci-
nie, pewien Niemiec, wtajem-
niczony w niektóre przynajm-
niej szczegóły ewakuacji miej-
scowych dóbr kultury przez 
władze hitlerowskie, sporzą-
dził dokument „Z listy prze-
chowywanych w 1945 roku 
zabytków – dla polskich i so-
wieckich władz, w celu uła-
twienia odszukania i konser-
wacji dzieł sztuki”. Według je-
go autora, którego nazwisko 
nie jest znane, jednym z waż-
niejszych miejsc ewakuacji po-
morskich skarbów – dzieł sztu-
ki i archiwaliów – był zamek 
Pansin (obecnie Pęzino koło 
Stargardu Szczecińskiego). 

Cenne renesansowe wy-
posażenie kaplicy szczeciń-
skiego Zamku oraz ołtarz go-
tycki z kościoła świętego Pio-
tra i Pawła w Szczecinie wy-
wieziono do Pyritz (Pyrzyc), 
a słynne organy z końca XVII 
wieku, przez 243 lata słu-
żące duchownym i wiernym 
w kościele świętego Jaku-
ba w Szczecinie, ewakuowa-
no do zamku w Nemischhof 

FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Odbudowany Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. W zamkowej 
skrytce w 1944 roku spłonęły zabytki z kościoła świętego Jakuba. 

Wały Chrobrego. Na pierwszym planie dawne Pomorskie Muzeum 
Krajowe, skąd Niemcy ewakuowali na prowincję najcenniejsze eks-
ponaty
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Ludzie zginęli, ich rodzi-
ny nie mogą poradzić so-

bie z bólem po stracie najbliż-
szych, jeszcze są w szoku, jesz-
cze nie wierzą, jeszcze myślą, 
że to nieprawda, a nasi poli-
tycy kłócą się, kto do kogo za-
dzwonił, kto do kogo nie za-
dzwonił, kto wiedział o trage-
dii szybko, a kto dowiedział 
się o niej z telewizyjnych prze-
kazów. Żenujące widowisko.

Prezydent podobno nic 
nie wiedział i spokojnie po-
leciał sobie do Chorwacji, in-
ni twierdzą, że wiedział, ale 
z wrodzoną bystrością nie 
wiedział czego się dowiedział, 

inni natomiast twierdzą, że to 
Platforma Obywatelska pod-
łożyła Lechowi Kaczyńskiemu 
świnię, bo go nie lubi.

Guzik mnie obchodzi, jak 
było naprawdę. Czas się jed-
nak zacząć bać, skoro na 
szczytach władzy trwa taka 
swoista zabawa w chowane-
go. A co by było, gdyby pol-
skie lotniska i dworce kole-
jowe zaatakowali terroryści, 
gdyby niefrasobliwość poli-
tyków oznaczała wiele, może 
nawet tysięcy, ofiar?

Dochodzę do wniosku, ze 
dzisiaj Polska jest bezbronna, 
bo jest rządzona nie przez ra-
sowych polityków, ale chłop-
tasiów ciągnących się przy 
każdej okazji za uszy. Dzisiaj 
kampania wrześniowa z 1939 
roku trwałaby jeden dzień. Bo 
zanim politycy by się porozu-

mieli, to już byłoby po spra-
wie.

O lotnikach którzy zginę-
li w katastrofie lotniczej trze-
ba mówić, spokojnie, z czcią 
i szacunkiem, z wiarą, że ich 
nagłe odejście będzie dla ich 
najbliższych stratą, z którą 
trudno się pogodzić, ale z któ-
rą trzeba żyć.

Dlatego polityczne igrasz-
ki wokół tej tragedii uważam 
za obrzydliwe. I wstydzę się 
za tych, którzy w nich uczest-
niczą.

TOMASZ MAŃKOWSKI 

Igraszki wokół tragedii

Era Pudelków nadchodzi
Od k ą d 

p o -
wstał Pude-
lek czyli in-
ternetowy 
serwis nie-
zbyt lubią-
cy tak zwa-
ne gwiazdy, 

paparazzi obgryzają paznok-
cie ze wściekłości, bo spa-
dły ich honoraria. Dziś ro-
biącym zdjęcia gwiazd krwio-
żerczym paparazzi może być 
każdy, kto nosi komórkę z te-
lefonem. Gwiazda na zaku-
pach? Pstryk! Prezenter tan-
kujący samochód? Pstryk! Po-
szło oczko w pończosze aktor-
ki? Pstryk! 40 milionów pa-
parazzi i kilkaset tak zwanych 
gwiazd, które zarabiają swoją 
twarzą na życie. Piosenkar-
ki, aktorki, prezenterzy, pogo-
dynki i Frytka na dokładkę. 
Ten światek stanowi smakowi-
tą pożywkę dla ploteczek, bo 
plotkować lubi każdy z nas. 

Ale zdjęcie to mało, trzeba 
do niego dorobić ideologię. 
Najlepiej jakąś niezbyt mądrą 
historyjkę, ale chociaż cokol-
wiek przystającą do gwiaz-
dy, zrobionego właśnie zdję-
cia i świata, w którym żyjemy. 
Brukowce od kilkunastu lat 
są w tym dobre, ale czytelnicy 
szybko się od nich uczą. Napi-
sać można cokolwiek. Jest fot-
ka, jest tekścik, który poprawi 
tak zwany redaktor i Pudelek 
(oraz inne podobne serwisy 
internetowe) żyć będzie dopó-
ty, dopóki będziemy bardziej 
zainteresowani życiem innych 
osób niż własnym. 

Nie sądziłem, że w Inter-
necie może być coś głupszego 
i bardziej skandalicznego niż 
serwisy typu Pudelek, a jed-
nak. Pudelek niszowy. Nie 
o gwiazdach, o których mó-
wią i którym pstrykają zdję-
cia wszyscy, ale o wybranym 
środowisku zawodowym. Nie 
o lekarzach czy prawnikach. 
Nie o kierowcach czy sklepi-
karzach. O... rysownikach sa-
tyrycznych! 

Tak się składa, że od lat 

mysł, aby o moich kolegach 
pisać plotki, a tym bardziej 
rzeczy ewidentnie kłamliwe. 
A gdybym nawet na taki cho-
robliwy pomysł wpadł, mam 
tyle zajęć, że nie miałbym cza-
su i energii wprowadzić go 
w życie. 

Ale świat nie lubi próż-
ni, znalazło się takich dwóch. 
Sfrustrowani rysownicy bez 
sukcesów, z talentem raczej 
średnim, dla których sukce-
sy innych rysowników, czyli 

konkurencji są nie do wytrzy-
mania. Dwa samouki, dwie 
samochwały, które uważają 
się za najlepszych rysowni-
ków świata, zamiast skupić 
się na rysowaniu i zarabianiu 
na chleb dla siebie i swych 
rodzin, założyli internetowy 
serwis bardziej niż plotkar-
ski. Zamiast stanąć w konku-
ry z tymi, którzy odnoszą suk-
cesy, wpadli na typowo polski 
pomysł: urządzić typowo pol-
skie i wyjątkowo zawistne pie-
kiełko, w postaci internetowe-
go bloga. 

Ktoś zdobył nagrodę? Zna-
czy przekupił jury. Pokazali 
go po raz n-ty w telewizji jako 
specjalistę od rysowania? To 
co, przecież nie ma za grosz 
talentu. Piszę w tonie żartobli-
wym, używając ładnych okre-
śleń, jednak wpisy na „Pudel-
ku dla rysowników” (nazwę 
celowo zmieniłem) to wpisy 
wulgarne i obrzydliwe. Boha-
terzy tych wpisów wymieniani 
są z imienia i nazwiska, a ca-
łość zilustrowana jest ich zdję-
ciami, ściągniętymi po pirac-
ku z różnych stron www. 

Na owym blogu można się 
dowiedzieć, kto z polskich ry-
sowników znanych z prasy jest 
oszustem, kto wysyła anonimy, 
kto próbował wyłudzić pań-
stwowe, ogromne pieniądze, 
kto i dlaczego był ostatnio na 
policji. Co z tego, że te „infor-
macje” są w większości całko-
wicie wyssane z palca i ma-
ją charakter zniesławienia? 
Dwaj sfrustrowani autorzy ni-
by-Pudelka liczą, że staną się 
sławni, gdy ktoś wreszcie poda 
ich do sądu. Bo skoro nie od-
noszą sukcesów zawodowych, 
chcą zostać sławni w jakikol-
wiek inny sposób.

Co tu kryć, jako osoba 
odnosząca sukcesy zawodo-
we, pokazywana coraz czę-
ściej w telewizji, jestem jed-
nym z bohaterów „Pudelka 
dla rysowników”. I podobnie 
jak inni odnoszący sukcesy 
rysownicy, przypatruję się na 
pogrążających się w swej cho-

robliwej nienawiści frustra-
tów z politowaniem. 

Nikt im już ręki nie poda. 
Nie zaprosi na wystawę, kon-
kurs, gdziekolwiek. Nikt zna-
czący w tej branży już nigdy 
nie wypowie się na ich temat 
ze szczerą sympatią. Szcze-
gólnie po tym, jak obaj wła-
ściciele „Pudelka dla rysow-
ników” w miejscu publicznym 
zachowali się niczym pijani ki-
bole, a jeden z nich próbował 
uderzyć pewnego rysowni-
ka w twarz. Przybyła policja, 
sporządziła stosowne notat-
ki. Obu skandalistów wkrótce 
wyrzucono ze stowarzyszenia 
rysowników na wniosek pod-
pisany przez wszystkich ry-
sowników obecnych na spo-
tkaniu, podczas którego do-
szło do zajścia. 

To są fakty, w przeciwień-
stwie do ploteczek i złośliwych 
insynuacji, które można prze-
czytać na „Pudelku dla rysow-
ników”. To tylko jeden z wy-
bryków tych panów, nieopisa-
nych dotychczas przez nikogo, 
bo przecież nie są kimś na ty-
le ważnym, aby inni o nich co-
kolwiek napisali... 

Tak sobie myślę: czy in-
ne środowiska zawodowe też 
będą miały (a może już ma-
ją?) swoje niszowe Pudelki? 
Co jeszcze wymyślą ambit-
ni i zawistni ludzie, aby dzię-
ki Internetowi stać się sław-
nymi? Nie sławnym na miarę 
celebrities opisywanych przez 
Pudelka, ale sławnym choćby 
w swoim malutkim środowi-
sku, na przykład w swojej fir-
mie, szkole, miasteczku? O to, 
że takich niszowych Pudelków 
będzie więcej, możemy być 
spokojni. I możemy się śmiać 
z głupot wyssanych z palca 
przez osoby mające proble-
my z psychiką. Dopóki każdy 
z nas nie stanie się bohaterem 
jednego z takich Pudelków.

SZCZEPAN SADURSKI
warszawski satyryk i rysownik, 

przewodniczący Partii Dobrego 
Humoru. 

www.sadurski.com

wiem niemal wszystko na ten 
temat i znam niemal wszyst-
kich. Wiem, kto umie ryso-
wać lub nie całkiem umie, kto 
wpadł na dobry pomysł rysun-
ku, a kto na kiepski. Jestem 
zapraszany jako juror kon-
kursów rysunku satyrycznego, 
na branżowe imprezy zagra-
niczne, koresponduję Interne-
tem z wieloma rysownikami ze 
świata, wielu polskich rysow-
ników znam osobiście. Nig-
dy jednak nie wpadłem na po-

RYS. — SZCZEPAN SADURSKI

WYGRALI Z „TWOIM TYGODNIEM”
W numerze z 19 grudnia zadaliśmy naszym Czytelni-

kom trzy pytania (po raz drugi) w Wielkim Konkursie Dla 
Narciarzy. Przypominamy jeszcze raz te pytania (na odpo-
wiedzi czekaliśmy do 15 stycznia 2008 roku) oraz prawi-
dłowe odpowiedzi.

1.  Ile mieszkańców liczy Republika Słowacka (granica błę-
du 500 tysięcy).
Prawidłowa odpowiedź: około 5,4 miliona 

2.   Podaj nazwę najwyższego szczytu w Wysokich Ta-
trach.
Prawidłowa odpowiedź: Gerlach (Gerlachovský štít - Vy-

soké Tatry – 2655 m n.p.m.)

3.  Słowacja będzie w roku 2011 organizatorem Mi-
strzostw Świata. Podaj nazwę tego najbardziej popu-
larnego zespołowego sportu na Słowacji.

Prawidłowa odpowiedź: hokej na lodzie.

Spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi wyloso-
waliśmy maila Barbary Stachowiak z Szamotuł.

Gratulujemy! Pani Barbara otrzyma pocztą w nagrodę 
4 vouchery upoważniające do odbioru 1-dniowego karne-
tu narciarskiego w ośrodku PARK SNOW Donovaly w se-
zonie 2007/2008.

Nazwisko laureata trzeciej tury pytań opublikujemy 
w najbliższym numerze. 
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PNIEWY

PRENUMERATA
„Twój TYDZIEŃ” 

w wersji elektronicznej
Szanowni Państwo!
Otrzymujemy sporo sygnałów od Czytelników, że dystrybucja naszej gaze-

ty (prowadzona przez firmy: Ruch, Kolporter, Franpress) pozostawia wiele do 
życzenia, że bylibyście Państwo zainteresowani prenumeratą „Twojego TYGO-
DNIA” w wersji elektronicznej. JEST TO MOŻLIWE, bowiem nasza gazeta jest 
dostępna w formie drukowanej i elektronicznej.

CO TRZEBA ZROBIĆ, BY W DNIU WYDANIA 
OTRZYMAĆ NASZĄ GAZETĘ W FORMACIE 

PDF DO SWOJEJ SKRZYNKI POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ?

Wystarczy przelać na konto bankowe wydawcy 15,00 zł (równowartość 10 nu-
merów) lub 30,00 zł (równowartość 20 numerów) i w rubryce „tytuł wpłaty” na-
pisać: „prenumerata” oraz podać numer swojego telefonu kontaktowego.

Wtedy my się z Państwem skontaktujemy, uzgodnimy od którego numeru je-
steście Państwo zainteresowani prenumeratą i poprosimy o podanie danych nie-
zbędnych do wystawienia faktury VAT za zamówione numery, którą następnie 
Państwu wyślemy pocztą.

Przelewów lub wpłat należy dokonywać na konto;
Wydawnictwo i Reklama „MAŃKOWSKI”, 

Poznań 
BZ WBK XIII O/Poznań nr 27 1090 1737 0000 0000 7209 7401.

Informacje na temat prenumeraty elektronicznej można uzyskać pod 
numerami tel. 0-61 861-41-21, 0-61 821-70-65, kom. 0-602-638-409 lub 
adresem e-mailowym twoj-tydzien@wp.pl lub twoj-tydzien@wp.eu

Serdecznie zapraszam i życzę interesującej (mam nadzieję) lektury

Tomasz Mańkowski
Wydawca-Redaktor Naczelny

– Taka wczesna pobudka, to nic 
niezwykłego, – powiedział dowódca 
13. Eskadry Lotnictwa Transpor-
towego ppłk Leszek Leśniak. – Na 
pewno nie można mówić o zmęczeniu.
Porucznik Michał Smyczyński, dru-
gi pilot lotu samolotu CASA, był po-
znaniakiem z Grunwaldu. Absolwent 
„Marcinka”, uczył się latać w Aero-
klubie Poznańskim. 

- Dobry uczeń - wspomina ae-
roklubowy instruktor Michała, pi-
lot myśliwców Hieronim Kowalski, 
znany powszechnie jako „Franek”.  
- Po dęblińskiej promocji w 2000 roku 
Michał Smyczyński trafił do 7. Eska-
dry Lotnictwa Taktycznego w Powi-
dzu. Latał na Su-22. Początek roku 
2004 to przeniesienie do 13. Eskadry 
Lotnictwa Transportowego w Krako-
wie, za stery samolotu CASA. Latał 

Ostatni lot lotników...

nim w różne części świata. Ostatnio 
głównie do Iraku i Afganistanu. Miał 
32 lata, zostawił żonę Olę i pięciolet-
nią córkę Basię.

 Natychmiast po katastrofie samo-
lotu sprawdzałem czy na jego pokła-
dzie był pilot–instruktor F-16 Rości-
sław Stepaniuk, o którym pisaliśmy 
na łamach „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOSKIEGO” w grudniu 
2006 roku. Nie leciał... 

Nie mogę pisać o przyczynach ka-
tastrofy. Dzisiaj, w sobotę, 26 stycznia 
nie znam ich, chociaż jako wieloletni 
redaktor Tygodnika Wojsk Lotniczych 
„Wiraże” widziałem wiele takich wy-
darzeń. Do dzisiaj pamiętam widok 
spalonego pilota w kabinie MiG-21 na 
poligonie w Nowej Dębie... Wybacz-
cie, więc Czytelnicy, że w odróżnieniu 
od innych dziennikarzy, będę oszczęd-
ny w słowach...

Dokończenie ze strony 3

FOT. — ARCHIWUM

-Panie burmistrzu, jaki 
będzie rok 2008 dla Gminy 
Pniewy i jej mieszkańców?

- Na pewno lepszy, bo prze-
cież ciągle się rozwijamy.

- A może pan tę tezę po-
przeć jakimiś konkretami?

- Projekt budżetu gminy na 
2008 zakłada dochody w wy-
sokości – 38.425.706,10 zło-
tych, a wydatki w kwocie – 
32.362.721,00 złotych. Ozna-
cza to, że nadwyżka docho-
dów nad wydatkami wynosi aż 
6.062.985,10 złotych.

- Dzieje się tak pierwszy 
raz? 

- Jest to drugi już budżet 
gdzie istnieje nadwyżka bu-
dżetowa, czyli... idziemy w do-
brym kierunku. 

- Z czego to wynika?
- Rosnące dochody budże-

tu gminy są najlepszym dowo-
dem na to, że Pniewy rozwija-
ją się, że potrafimy przyciągać 
kapitał, że naszym mieszkań-
com żyje się lepiej. Z kolei, je-
śli w kasie gminnej są pienią-
dze, to można je przeznaczyć na 
przykład na remonty i utrzyma-
nie świetlic szkolnych, budowę 
ulic i chodników.

- Są tacy, którzy twierdzą, 
że te dochody mogłyby być 
jeszcze większe. Mają rację?

- Mają, ale nie wynika to 
z naszego zaniechania, zlej pra-
cy, czy woli. Niestety, skut-

ki wprowadzonej przez rząd 
ulgi prorodzinnej spadają na 
samorządy, znacznie obniżając 
wypracowywane dotąd docho-
dy. Jak bardzo, tego nie po-
trafimy jeszcze dzisiaj precy-

zyjnie określić. Jest to jednak 
z pewnością niekorzystny sku-
tek finansowych decyzji pod-
jętej gdzieś tam w Warszawie, 
zupełnie niezależnej od pniew-
skiego samorządu. 

- W każdym gminnym bu-
dżecie po stronie wydatków 
największą sumę pochłania 
oświata. Czy tak jest również 
w przypadku Pniew?

- Zawsze tak było. Subwen-
cja oświatowa przyznana nam 
przez ministerstwo na rok 2008 
jest nieco większa od kwoty 
przyznanej w roku ubiegłym. 
Niestety, w ślad za tym poszły 
kolejne obciążenia nie znajdu-
jące odbicia w subwencji.

- Jakie?
- Choćby przyznane nauczy-

cielom podwyżki. W budżecie 
na 2008 rok są uwzględnio-
ne większe wydatki na oświa-
tę. Oczywiście, można i tu szu-
kać oszczędności, lecz nie za 
wszelką cenę, lecz nie kosz-
tem obniżenia poziomu na-
uczania. Zresztą radni dostrze-
gają ten problem i nie prze-
widujemy zwiększania liczby 
uczniów w oddziałach, zmniej-
szania liczby klas. 

- No to jest problem.
- Z oświatą problem był za-

wsze, bo jest to dziedzina ży-
cia bardzo kosztowna. Jestem 
jednak dobrej myśli, sądzę, że 
w trakcie trwania roku 2008 
subwencja oświatowa wzrośnie 
uwzględniając między innymi 
skutki finansowe podwyżek dla 
nauczycieli.

- Ogólnie jest pan wiec do-
brej myśli?

- Budżet z roku na rok 
jest lepszy, znowu mamy nad-
wyżkę, tym razem ponad 6 
milionów złotych. To jednak 
nie oznacza, że przed rad-
nymi i pracownikami Urzę-
du pojawiła się wizja „nicnie-
robienia”. Wręcz przeciwnie, 
musimy każdego dnia prze-
strzegać dyscypliny budżeto-
wej i realizując codzienne za-
dania wszędzie i zawsze szu-
kać oszczędności. Mądrzy lu-
dzie mówią, ze trzeba oszczę-
dzać wtedy, gdy się ma, bo 
gdy się nie ma, to nic z te-
go oszczędzania nie wyjdzie. 
Zgadzam się z tym i będę tak 
postępować.

Rozmawiała
 MONIKA MAŃKOWSKA

Budżet na 2008 rok
z milionami nadwyżki
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, burmistrzem Pniew

FOT. — ARCHIWUM
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Dochody Gminy Duszniki w 2008 roku:
a)  3.881.000,00 zł (21,97%) - to podatki od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transpor-

tu
b)  215.000,00 zł (1,22%)    - to podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe
c)  300.000,00 zł (1,70%)     - to dochody z majątku gminy (sprzedaż gminnych nieruchomości, 

dzierżawa gruntów gminnych)
d)  4.213.956,00 zł (23,85%) - to wpływy z budżetu państwa, m.in. udziały z podatku dochodo-

wego od firm (CIT) i zameldowanych mieszkańców (PIT)
e)  7.964.405,00 zł (45,08%) - to subwencje i dotacje, czyli kwoty przekazane Gminie z budże-

tu państwa na konkretne cele
f)  143.000,00 (0,81%)       - to opłaty za zezwolenia na handel alkoholem, płacone przez skle-

py i lokale
g)  406.000,00 zł (2,30%)     - to pozostałe dochody (opłaty lokalne, skarbowe, targowe, eksplo-

atacyjne, czynsze, opłaty adiacenckie, planistyczne i inne.
h)  542.053,00 zł (3,07%)     - środki pozyskane z innych źródeł
Razem dochody w 2008r. wyniosą 17.665.414,00 zł czyli 2.141,52 zł na jednego mieszkańca 
gminy

Wydatki Gminy Duszniki w 2008 roku:
a)  13.706.414,00 zł (75,36%) - to WYDATKI BIEŻĄCE, czyli związane z . codziennym funk-

cjonowaniem gminy. Są to pieniądze potrzebne na funkcjonowanie przedszkoli, szkół i ad-
ministracji, ulic i dróg. To także wydatki na pomoc społeczną, ochronę środowiska, kulturę 
i promocję oraz spłacanie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

b)  4.481.000,00 zł (24,64%) - to WYDATKI MAJĄTKOWE, czyli inwestycyjne, przeznaczone 
na budowę nowych i modernizację istniejących obiektów w gminie.

Razem wydatki w 2008r. wyniosą 18.187.414,00 zł czyli 2.204,80 zł na jednego mieszkańca 
gminy

Wydatki wg działów przedstawiają się następująco:
ROLNICTWO l ŁOWIECTWO 3.576.000,00 zł 
TRANSPORT l ŁĄCZNOŚĆ 655.000,00 zł 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 160.000,00 zł
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 100.000,00 zł 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.954.020,00 zł 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 239.904,00 zł 
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 160.000,00 zł 
REZERWY 245.000,00 zł 
OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.226.590,00 zł
OCHRONA ZDROWIA 183.000,00 zł
POMOC SPOŁECZNA 3.124.900,00 zł 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 321.000,00 zł 
KULTURA l OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.048.000,00 zł 
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 194.000,00 zł 
RAZEM  18.187.414,00 zł 
Wydatki inwestycyjne:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sękowie 3.200.000,00 zł 
Wodociągi i kanalizacje (projekty, modernizacje) 340.000,00 zł 
Dofinansowanie remontów dróg na dr. Powiatowych 220.000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego 45.000,00 zł 
Modernizacja strażnicy OSP w Podrzewlu 50.000,00 zł 
Projekt sali gimnastycznej w Dusznikach 80.000,00 zł 
Modernizacja kotłowni w placówkach oświatowych 100.000,00 zł
Dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla szpitala powiatowego 40.000,00
Budowa oświetlenia w Sędzinku 30.000,00 zł 

Budowa monitoringu w GCK Duszniki 50.000,00 zł
Budowa biblioteki w Grzebienisku 300.000,00 zł
Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie z UE 26.000,00 zł

RAZEM  4.481.000,00 zł

Chcesz podziękować za to co wójt zrobił dla naszej gminy oddaj na niego swój głos w kon-
kursie Audiotele na najlepszego Wójta Roku 2007. Wyślij SMS o treści 9 na numer 71177 lub za-
dzwoń na numer O-400-10-70-09

Koszt SMS 1,22 zł, koszt połączenia 1,42 zł brutto

GŁOSUJ DO 30 STYCZNIA 2008 ROKU

Tradycyjnie już, od wielu 
lat, w pierwszych dniach 

Nowego Roku  kierownik 
Gminnego Zespołu Oświato-
wego - Maria Zaglaniczna i  
policjanci z Posterunku Poli-
cji w Dusznikach – Piotr Zie-
liński i Sławomir Hachuj – 
w ramach konkursu ogłoszo-
nego przez Powiatową Policję 
w Szamotułach: „Bezpieczna 
Zima Pierwszaków” – obdaro-
wali uczniów klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej w Dusz-
nikach i uczniów  Punktu Fi-
lialnego w Podrzewiu – „świa-
tełkami odblaskowymi”. 

Dzieci  w podziękowaniu 
– zapewniali, że wiedzą jak 
bezpiecznie przechodzić przez 
jezdnię, jak korzystać z sy-
gnalizacji świetlnej oraz pod 
jaki numer zadzwonić, w razie 
wypadku  na drodze! 

Numer  997 lub 112 – zna-
ją doskonale i pamiętają, że 
należy  wykorzystać go tylko 
wtedy, gdy szukamy pomo-
cy w razie jakiegokolwiek za-
grożenia! 

Teraz szkolne plecaki dusz-
nickich pierwszoklasistów są 
widoczne na drodze, a dzieci 
bezpieczniejsze! (red)

W konkursie na Maskotkę 
firmy Gen-Gaz uczestni-

czyło mnóstwo dzieci. Po jego 
zakończeniu i ocenie nadesła-
nych plac plastycznych okaza-
ło się, że główną nagrodę w po-
staci laptopa wygrała Aneta Pia-
skowska. 

Wśród sześciu osób, któ-
re otrzymały drugie nagrody 
w postaci aparatów cyfrowych 
znalazł się kolejny uczeń dusz-
nickiej szkoły – Jakub Nowac-
ki. 

Uczniowie klas IV–VI Szko-
ły Podstawowej w Dusznikach 
zostali zaproszeni do konkursu 
plastycznego Gen–Gazu Ener-
gii  pt.: „Narysuj naszą maskot-
kę”. Na  ten cel firma dostarczy-
ła  wszystkim uczniom kredki 
ołówkowe i bloki rysunkowe. 
Dzieci z zapałem  przystąpiły do 
konkursu. Niektórzy narysowali 
nawet po kilka prac. 

Aneta Piaskowska otrzyma-
ła nagrodę główną – kompu-
ter przenośny Toshiba Satelli-
te (model L 40 -14 H) wraz 
z torbą, myszką komputero-
wą i oprogramowaniem, a Ja-
kub Nowacki z klasy 4b otrzy-
mał zestaw: aparat cyfrowy fir-
my HP (model HP Photo Smart 
Mz67), kartę pamięci, etui  do 
aparatu oraz ładowarkę z aku-
mulatorami.

Nagrody te zostały wręczone 
osobiście przez przedstawicie-
li G.EN.: dr Bernarda Rudkow-
skiego – prezesa Zarządu Gen–
–Gazu oraz Michała Szymczaka 
– kierownika sekcji  Marketingu   
w tej firmie. Panowie uhonoro-
wali wszystkich uczniów klas 
IV–VI dusznickiej szkoły biorą-
cych udział  w konkursie  słod-
kimi upominkami – plecaczka-
mi wypełnionymi cukierkami 
z logo firmy. (red)

Aneta Piaskowska 
wygrała
Uczennica klasy Vc ze Szkoły Podstawowej w Duszni-
kach Aneta Piaskowska zwyciężyła w konkursie rekla-
mującym korzystanie z gazu ziemnego. W konkursie 
zorganizowanym przez firmę Gen–Gaz a przeprowa-
dzonym na terenie czterech województw uczestniczyło 
ponad 2 tysiące uczniów.

Odblaskowe dzieci

FOT. — ARCHIWUM
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CHCESZ OGŁOSIĆ SIĘ U NAS?
Nic łatwiejszego! 

Skontaktuj się z nami, a MY PRZYJEDZIEMY DO CIEBIE!
(0-602-638-409, fax 61 861-41-21, twoj-tydzien@wp.pl)

- Podsumujmy rok 2007. 
Było dużo pracy?

- Bardzo dużo. Oceniam, że 
w roku 2007 wydaliśmy aż o 15 
procent więcej stałych dowo-
dów rejestracyjnych niż w roku 
2006. To znaczny wzrost, tym 
bardziej że nasz Wydział nie 
zajmuje się przecież tylko wy-
dawaniem dowodów rejestra-
cyjnych. W minionych dwuna-
stu miesiącach zrealizowaliśmy 
285.444 spraw administracyj-
nych.

- Kierowany przez pana 
Wydział wydaje także pra-
wa jazdy?

- Tak, ale natłok tego typu 
spraw mamy już poza sobą, bo 
minął okres ustawowej wymia-
ny starych praw jazdy na nowe. 
Oczywiście cały czas w Pozna-
niu przybywa nowych kierow-
ców...

- Właśnie, podajmy kil-
ka liczb.

- W 2007 roku wydaliśmy 
17.275 uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. W tej liczbie by-
ło 16.554 praw jazdy, 492 mię-
dzynarodowe prawa jazdy i 229 
pozwoleń na kierowanie tram-
wajami. W tym też czasie wy-
daliśmy 1081 decyzji o zatrzy-
maniu lub cofnięciu prawa jaz-
dy oraz decyzji kierujących na 
egzamin sprawdzający kwalifi-
kacje lub stan zdrowia. Wydali-
śmy również 1302 karty parkin-
gowe dla osób niepełnospraw-
nych.

- Wydział Komunika-
cji przede wszystkim koja-
rzy się z rejestrowaniem sa-
mochodów, nowych i używa-
nych. Czy mieszkańcy Pozna-
nia także w roku 2007 spro-
wadzili z zagranicy dużo sa-
mochodów używanych.

- Mówi się, że w skali kra-
ju takich pojazdów było ponad 
milion. My wydaliśmy 17.292 
„karty pojazdu” dla pojazdów 
sprowadzonych indywidualnie 
z zagranicy, pierwszy raz zare-
jestrowanych w kraju. Jest to 
liczba porównywalna z rokiem 
2006, a wiec wzrostu w tym 
przypadku nie ma. W roku po-
przednim wydaliśmy 78.136 
stałych dowodów rejestracyj-
nych, 76.746 dowodów reje-
stracyjnych tymczasowych (na 
miesiąc jeśli nie jest to samo-
chód z Poznania, bo trzeba do-
kładnie poznać jego pochodze-
nie)  i 62.249 tablic rejestra-
cyjnych. Warto w tym miejscu 

podkreślić, że w tym okresie 
wyrejestrowaliśmy 46.000 po-
jazdów.

- Jakie samochody najczę-
ściej sprowadzamy z zagra-
nicy?

- Są to zazwyczaj auta 
w wieku od 5 do 10 lat.

- Jakie dokumenty nale-
ży dostarczyć, by zarejestro-
wać samochód używany spro-
wadzony indywidualnie z za-
granicy?

- O, jest tego sporo. Nale-
ży mieć dowód własności, czy-
li fakturę lub rachunek zakupu; 
kartę pojazdu z zagranicy; do-
tychczasowy dowód rejestra-
cyjny lub w przypadku Fran-
cji kartę eksportową – oczywi-
ście, nie może być na tych do-
kumentach wpisu, że samochód 
nie był dopuszczony do ruchu); 
potwierdzenie zapłaty podat-
ku akcyzowego z Urzędu Cel-
nego; zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego  o zwolnieniu lub 
nie z podatku VAT; dokumenty 
związane z badaniem technicz-
nym (tak zwany dokument iden-
tyfikacyjny i poświadczenie, że 
auto jest sprawne technicznie); 
dowód opłaty recyklingowej na 
rzecz Urzędu Ochrony Środo-
wiska i dowód osobisty.

- Dla Urzędu Celnego 
i Urzędu Skarbowego nie 
trzeba tłumaczyć dokumen-
tów obcojęzycznych, a jak 
jest w przypadku Wydziału 
Komunikacji?

- My wymagamy tłumaczeń 
wykonanych przez tłumacza 
przysięgłego. Na ogół trzeba 
przetłumaczyć trzy dokumenty: 
umowę kupna-sprzedaży, kartę 
pojazdu i dowód rejestracyjny. 
Takie są przepisy.

- Gdzie można uregulować 
opłatę recyklingową?

- W dowolnym banku lub 
na poczcie. U nas można otrzy-
mać numer konta bankowego, 
na który należy przelać te 500 
złotych.

- Aż tyle? A sama rejestra-
cja ile kosztuje?

- Karta pojazdu 75 złotych, 
a reszta opłat to 171,50 zło-
tych. Jest to cena dowodów 
rejestracyjnych (tymczasowe-
go i stałego), tablic rejestracyj-
nych, naklejek identyfikacyj-
nych itp. Kierowca po załatwie-
niu wszystkich formalności od 
ręki dostaje stałe tablice reje-
stracyjne i tymczasowy dowód 
rejestracyjny. W dniu rejestra-

cji, przypominam, należy wy-
kupić obowiązkowe ubezpie-
czenie odpowiedzialności cy-
wilnej. 

- Formalności załatwiane 
są szybko?

- Staramy się tak zorgani-
zować pracę Wydziału, by 
klient czekał jak najkrócej. 
I nam się to udaje, choć nie-
kiedy nie z naszej winy po-
wstają pewne utrudnienia.

- A z czyjej winy?
- Nie zawsze działa Sys-

tem Rejestracji „Pojazd”...
- Co to jest? 
- Wprowadzono ten 

system, by skuteczniej 
walczyć z przestępczością 
samochodową, a także by 
spełnić wymogi nałożo-
ne na Polskę przez Unię 
Europejską. Jest to sys-
tem uruchomiony przez 
Ministerstwo Infrastruk-
tury o nazwie „Pojazd”. 
System, którego wdroże-
nie było elementem rzą-
dowego programu „Bez-
pieczna Polska”, służy do 
obsługi procesu rejestracji 
pojazdów, a także do cen-
tralnej personalizacji dowo-
dów rejestracyjnych. Ozna-
cza to koniec przechowy-
wania przez urzędy blankie-
tów dowodów rejestracyjnych 
w kasach pancernych. Skoń-
czyły się tym samym ich kra-
dzieże, a co za tym idzie - wy-
korzystywanie ich przez prze-
stępców do legalizacji skradzio-
nych pojazdów. Od 1 paździer-
nika 2004 roku system działa 
w całym kraju - rola urzędnika 
w Wydziale Komunikacji pole-
ga na przyjęciu od rejestrujące-
go pojazd wszystkich niezbęd-
nych dokumentów, przejrze-
nia ich oraz wprowadzenia do 
systemu danych, które następ-
nie przesyłane są do Państwo-
wej Wytwórni Papierów War-
tościowych. Do Urzędu wraca 
już gotowy, wypełniony blan-
kiet, blankiet - dodajmy - zgod-
ny ze wzorem obowiązującym 
w państwach Unii Europejskiej 
i tym samym czytelny dla unij-
nych urzędników i funkcjona-
riuszy. 

- Czyli...
- Życzmy sobie i naszym 

klientom, by w roku 2008 sys-
tem ten działał bezawaryjnie...

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Jak zarejestrować 
samochód sprowadzony
Rozmowa ze STANISŁAWEM BARTKOWIAKIEM, 
dyrektorem Wydziału Komunikacji  Urzędu Miasta Poznania

FOT. — TOMASZ MAŃKOWSKI
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„Twój TYDZIEŃ” 
także w wersji elektronicznej  szczegóły  www.twoj-tydzien.prv.pl

WOKÓŁ POZNANIAWOKÓŁ POZNANIA

Pamiętają 
o Powstańcach
SWARZĘDZ. W 2008 ro-
ku obchodzimy 90. roczni-
cę Powstania Wielkopolskie-
go. W Swarzędzu o Powstań-
cach pamiętają zawsze, jed-
nak w tym roku niepodległo-
ściowy zryw z lat 1918-1919 
upamiętniony został w sposób 
szczególny.

W środę 23 stycznia Ze-
spole Szkół nr 1 na os. Miel-
żyńskiego w Swarzędzu od-
było się uroczyste otwarcie 
wystawy „Mieszkańcy Swa-
rzędza w Powstaniu Wielko-
polskim”. Na wystawie za-

prezentowane zostały liczne 
zdjęcia z tamtych lat, pamiąt-
ki związane z Powstaniem 
i plansze z komiksu „Powsta-
nie Wielkopolskie. Miesz-
kańcy Swarzędza w zwy-
cięskim zrywie niepodległo-
ściowym 1918-1919” wyda-
nego z inicjatywy samorządu 
Swarzędza. Autorami komik-
su są Witold Tkaczyk, Woj-
ciech Nawrot, Jacek Michal-
ski i Florian Fiedler. Otwar-
ciu wystawy towarzyszył 
koncert znakomitego piani-
sty Piotra Kałużnego. 

- Proszę nam zdradzić, 
czy Swarzędz, jego historia 
zainteresowały Pana, ponie-
waż jest Pan prawnukiem 
Tadeusza Staniewskiego, 
znanego i zasłużonego dla 
tego miasta burmistrza?

- Poniekąd tak. Myślę, że 
tak jest, że to właśnie ten senty-
ment wpłynął na zainteresowa-
nie Swarzędzem. Ale w dużej 
mierze to też przypadek. Mu-
szę dodać, że pomysł na ilustro-
wanie historii poprzez komik-
sy narodził się już jakiś czas te-
mu. Z moim zespołem stworzy-
liśmy już kilka komiksów hi-
storycznych. Dla Katowic zro-
biliśmy komiks na temat wy-
darzeń w kopalni „Wujek”, Po-
znań też ma swój komiks na te-
mat Czerwca 1956. Stworzy-
liśmy także komiks o działa-
czach NSZZ Solidarność.

- Jak pracuje się nad ko-
miksem. Jaka jest kolejność 
działań? Najpierw pomysł 
na wydarzenie, a potem na 
fabułę? Czy też odwrotnie – 
jako pierwszy rodzi się po-
mysł na bohatera, a dopie-
ro potem osadza się go w re-
aliach historycznych?

- Pretekstem do opraco-
wania komiksu jest konkret-

ne wydarzenie, dopiero potem 
scenarzysta i rysownicy my-
ślą, jak skonstruować fabułę, 
żeby współczesny czytelnik 
chciał się utożsamiać z wy-
kreowanym bohaterem, który 
żyje i działa w czasach nale-
żących już, jak by nie patrzeć, 
do historii. 

- A w jaki sposób rodzi 
się pomysł na bohatera ko-
miksu?

- W przypadku naszych 
komiksów staramy się, aby 
adresatem ich była współcze-
sna młodzież. Myślę więc, że 
najlepiej jest prowadzić narra-
cję w taki sposób, że bohate-
rami są rówieśnicy tych mło-
dych ludzi – w wieku 12-15 
lat. Chodzi o to, aby oni jak 
najpełniej identyfikowali się 
z tymi naszymi bohaterami.

- A nie kusiło pana, żeby 
głównym bohaterem komik-
su uczynić jednak postać hi-
storyczną? 

- Postacie historyczne są 
opisywane poprzez naszych 
młodych bohaterów. Oczywi-
ście one też uczestniczą w fa-
bule, ale stanowią tło dla dzia-
łań tych wymyślonych posta-
ci, powstających w oparciu 
o realia historyczne. (na)

Historia w komiksie
Rozmowa z Witoldem Tkaczykiem, 
autorem komiksu

Małgorzata Chojnacka za-
interesowanie sportem 

wyniosła z domu. W 1995 
zdobyła Mistrzostwo Polski 
w kategorii juniorek i od te-
go czasu, poza jednym wy-

jątkiem, gdy była druga na 
podium, jest nieprzerwanie 
w tych zawodach złotą meda-
listką, oczywiście teraz już ja-
ko seniorka. 

Po tym sukcesie została za-

Z Rokietnicy do... 
Pekinu
Rok 2008 to rok olimpijski, a olimpiada to najważniejsza impreza sportowa w ciągu 
czterech lat. Udział w tych zawodach jest marzeniem każdego prawdziwego spor-
towca. Cieszy wiec fakt, ze na Igrzyska  do Pekinu pojedzie mieszkanka Rokietnicy 
- kajakarka Małgorzata Chojnacka.

kwalifikowana do kadry naro-
dowej i wyjechała na pierw-
sze zawody pucharowe do Au-
strii, przywożąc z nich złoty 
medal. Potem była Białoruś, 
Czechy, Słowacja, Austria, 
Francja, skąd zawsze wracała 
z medalem i kolejne Mistrzo-
stwa Europy i Świata, w któ-
rych od 1998 roku uczestni-
czyła już jako seniorka, zaj-
mując pozycje na podium. 

Za swoje największe osią-
gnięcie uważa zdobycie pierw-
szego dla Polski złotego me-
dalu w Mistrzostwach Świata 
juniorów w Curitibie w Bra-
zylii w 2001 roku i oczywi-
ście kwalifikacji olimpijskiej 
na igrzyska w Pekinie po za-
jęciu trzeciego miejsca w Mi-
strzostwach Świata w Medio-
lanie we wrześniu 2007 ro-
ku.

DANUTA POTRAWIAK  

Ciasteczka na pewno
bez arszeniku 

SZAMOTUŁY. 16 stycznia 
w czytelni Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Szamotu-
ły spotkali się miłośnicy  twór-
czości Agathy Christie.

Jednym z głównych punk-
tów programu był finał kon-
kursu „Znajomości twórczo-
ści Agathy Christie”, który po-
przedzał imprezę . Nagroda-

mi były oczywiście powieści 
autorki. 

W mrocznej scenerii, żyw-
cem wyjętej z kryminałów, 
w towarzystwie detektywów: 
Herkulesa Poirot i panny Mar-
ple,  przy angielskiej herbat-
ce i ciasteczkach, czytelnicy 
mieli okazję posłuchać róż-
nych ciekawostek z życia pi-
sarki, stworzyć ranking ulu-
bionych tytułów A. Christie 
oraz uczestniczyć w zgaduj-
-zgaduli, w której nagrodami 
były świeżo upieczone „cia-
steczka bez arszeniku”. 

Spotkanie upłynęło w sym-
patycznej atmosferze na dys-
kusji o powieściach sensacyj-
nych i nie tylko. W planach 
biblioteki - dalsze takie spo-
tkania  z twórczością innych 
znanych autorów. (na)

SZAMOTUŁY. 18 stycznia ro-
ku Rada Rodziców, działająca 
przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Szamotułach, zorganizowała 
w restauracji „Rycerska” zaba-
wę charytatywną.

Aktywnie  działający rodzi-
ce zadbali o każdy szczegół. Po-
starali się o wspaniałe fanty (na-
grodą główną była kamera cy-
frowa), które ufundowali życz-
liwi szkole sponsorzy. 

Ze sprzedaży losów oraz zy-

sków z biletów wstępu uzbiera-
no prawie 3500 złotych, za które 
zostaną zakupione pomoce dy-
daktyczne dla szkoły. 

Rodzice zadbali też o szam-
pańską zabawę i miłą atmosfe-
rę. Wraz z dyrektor Krystyną 
Tecław–Dziubek, witali wszyst-
kich przybywających na impre-
zę gości.  Profesjonalna obsłu-
ga, doskonałe jedzenie i świet-
na muzyka dopełniły całości. 
Jak przyznawali sami pracow-

nicy restauracji, nigdy tak wie-
lu gości nie bawiło się tak długo 
i tak wesoło. 

Gratuluję udanej imprezy. 
W przyszłym roku na pewno 
nie zabraknie chętnych, a karna-
wał będzie dłuższy niż tegorocz-
ny… Może więc warto pomy-
śleć o zorganizowaniu dwóch 
takich zabaw? 

ILONA GÓRECKA 
Zadowolony Uczestnik 

Szampańska zabawa „Trójki”

FOT. — ARCHIWUM

FOT. — ARCHIWUM

FOT. — ARCHIWUM
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 DR N. MED. TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
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
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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 Konkurencyj

ne 

ceny

RABAT 15% RABAT 15%
Z tym kuponem każde 

badanie taniej o

15%

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

GSM

GAL-DOM, PAWEŁ HOŁY
PNIEWY  UL. MICKIEWICZA 4 

TEL/FAX (0-61) 291-00-69 

Nr konta złotówkowego 
w banku ING:

26 1050 1445 1000 0022 
7647 0461

Nr konta dolarowego 
w banku ING: 

37 1050 1445 1000 0022 
7647 0651 

www.mammarzenie.org

Ogłoszenia te finansuje wydawca Ogłoszenia te finansuje wydawca 
„Twojego „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

GODZINY OTWARCIA GODZINY OTWARCIA 
BIBLIOTEKI BIBLIOTEKI 

Gminy Suchy Las Gminy Suchy Las 
im. Jerzego Mańkowskiegoim. Jerzego 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. 

„MEDICAL”
Swarzędzkie Centrum Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26

tel. 061 817-41-10
Godziny przyjęć: Pn-Pt 8.00-23.00  So-Ndz 9.00-22.00

��tuning, serwistuning, serwis
  ��akcesoriaakcesoria
    ��lakiernialakiernia

62-031 Luboń, ul. Korczaka 362-031 Luboń, ul. Korczaka 3
tel. (61) tel. (61) 810-18-1810-18-10, 0, fax 810-18-11fax 810-18-11

kasisauto@wp.pl.kasisauto@wp.pl.

W 4  r o c z n i c ę 
śmierci Cze-

sława Wydrzyckiego 
Niemena ogólnopol-
skie i lokalne media 
przypomniały doko-
nania i postać tego 
wybitnego Artysty. 

- Wydaje mi się, 
że mniej lub prawie 
wcale nie pamięta 
się o dniu Jego uro-
dzin - mówi ostat-
ni menadżer Nieme-
na, Krzysztof Wod-
niczak - i dlatego 
zamierzamy uczcić 
dzień urodzin Czesła-
wa  16 lutego przy-
gotowując „URO-
DZINY CZESŁAWA 
NIEMENA”. Będzie 
to impreza otwarta 
dla przyjaciół, zna-
jomych i pamiętających tego wybitnego muzy-

ka. Każdy gość będzie 
mógł przynieść swój 
mniej lub bardziej ar-
tystyczny okoliczno-
śc iowy PREZENT 
(tort, sałatkę wegeta-
riańską, utwór literac-
ki, obraz, instrument, 
kompozycję lub zapre-
zentować własne wy-
konanie wokalne bądź 
instrumentalne utwo-
ru z repertuaru Nie-
mena.

Z pewnością po-
znańscy i wielkopol-
scy artyści zareagują 
spontanicznie i odpo-
wiedzialnie na to za-
proszenie. 16 lutego 
2008 roku od godzinie 
16 Krzysztof Wodni-
czak  oczekuje na mu-
zyczne prezenty w po-

znańskiej Farze (ul. Gołębia). (red)

Z prezentem dla... 
Czesława Niemena

FOT. — ARCHIWUM
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„Lord of the Dance” to do-
skonały przykład kunsz-

tu irlandzkich tancerzy, któ-
rzy za pomocą uniwersalne-
go języka tańca przedstawia-
ją klasyczną opowieść o wal-
ce dobra ze złem, poprzepla-
taną wątkami miłosnymi. Wi-
dowisko zachwyca niezwy-
kłymi umiejętnościami stepo-
wania, wyszukanymi strojami 
i niewiarygodnie trudną cho-
reografią, opracowaną przez 
Michael’a Flatley – pierw-
szego w historii Amerykani-
na, który zwyciężył w Ogól-
noświatowych Mistrzostwach 
Tańca Irlandzkiego. 

Flatley znalazł się w Księ-
dze Rekordów Guinness’a ja-
ko właściciel najszybszych 
nóg na świecie – tancerz wy-
konuje imponującą liczbę 35 
uderzeń stopą na sekundę. 
Megawidowisko, które stwo-
rzył, postawiło irlandzki ta-
niec w światłach reflektorów 
i wywołało falę fascynacji cel-
tyckim tańcem. Piękna, dyna-
miczna muzyka w połączeniu 
z efektami specjalnymi zabie-
rają widzów w pełną przygód 
magiczną podróż po krainie 
celtyckich tradycji. Artyści za-
dziwiają szybkością ruchów, 
która ani odrobinę nie ujmu-
je ich popisom perfekcyjnej 
precyzji. Show urzeczywist-
nia wiarę jego twórcy i re-
żysera w to, że muzyka i ta-
niec mają moc docierania do 
serc i jednoczenia ludzi, bez 
względu na miejsce, z które-
go się wywodzą. 

„Lord of the Dance” rzucił 
na kolana pięćdziesiąt milio-
nów widzów w każdym wieku 
i w każdym z sześćdziesięciu 

krajów, w których wystąpił. 
Podczas tego widowiska sale 
zawsze są pełne. 

„Lord of the Dance” jest 
najczęściej komentowanym 
w mediach przedstawieniem 
w historii widowisk muzycz-
nych i absolutnym rekordzistą, 
który przyniósł, jak dotąd, ba-
jońską sumę 500.000.000 do-
larów amerykańskich z wpły-
wów kasowych. W Australii 
wiadomość o przyjeździe tan-
cerzy wywołała istną euforię. 
W zaledwie dwa tygodnie wy-
przedano 250.000 biletów.

 To, co podczas występów 
pokazuje „Lord of the Dance”, 
to coś o wiele doskonalszego 
od tańca. Umiejętności arty-
stów przechodzą najśmielsze 
oczekiwania, dostarczając wi-

dzom wrażeń, które na zawsze 
pozostają w pamięci. Widowi-
sko stanowi jedyną okazję, by 
poznać unikalny czar auten-
tycznej, irlandzkiej kultury.

W skład obsady „Lord of 
the Dance” wchodzą mistrzo-
wie tańca irlandzkiego z całe-
go świata. Show obejmuje 21 
scen, które zdumiewają ener-
gicznym tańcem, bogatymi 
kostiumami i wyszukaną sce-
nografią. Nowatorskie oświe-
tlenie zostało świetnie dobra-
ne do ogólnej koncepcji arty-
stycznej. Efekty pirotechnicz-
ne, obok tradycyjnych, płoną-
cych pochodni, budują tajem-
niczą atmosferę. Choć wido-
wisko opiera się na irlandzkiej 
tradycji, jednocześnie wykra-
cza poza jej ramy, aby dotrzeć 
do współczesnego odbiorcy. 
Właśnie umiejętne czerpa-
nie z przeszłości i przedsta-
wianie irlandzkiego dorobku 
w nowoczesnej formie decy-
dują o geniuszu twórcy wi-
dowiska.

Postać Flatley’a ściśle wią-
że się z falą fascynacji celtyc-
kim tańcem, która rozprze-
strzenia się od połowy lat 

dziewięćdziesiątych. Flatley 
zdołał przeistoczyć oryginal-
ny taniec ludowy w spekta-
kularne megawidowisko, któ-
re dziś ma miliony fanów na 
całym świecie (szacuje się, że 
istnieje około 2400 stron inter-
netowych poświęconych temu 
spektaklowi). 

„Lord of the Dance” prze-
kazuje oszałamiającą inter-
pretację jednej z najsłynniej-
szych legend Irlandii. To wła-
śnie dzięki temu przedstawie-
niu cały świat poznał i doce-
nił, czym jest irlandzki taniec. 
Show, którego premiera od-
była się w Dublinie w 1996 
roku szybko zdobyło ogrom-
ną popularność. Stało się jed-
nym z najczęściej podróżują-
cych grup tańca irlandzkiego 

w historii. Przedstawienie za-
skakuje publiczność połącze-
niem stylów zakorzenionych 
w tradycyjnej formie tańca 
celtyckiego, który ewoluował 
na przestrzeni dwóch tysię-
cy lat. 

Jego rodzice są rodowity-
mi Irlandczykami. Flatley uro-
dził się i wychował w Irlan-
dii, gdzie zapałał miłością do 
tradycyjnego tańca celtyckie-
go. Gdy tworzył „Lord of the 
Dance”, to tę odmianę tańca 
połączył z ultranowoczesny-
mi technikami i innymi sty-
lami. Irlandzki taniec to dla 
Flatley’a coś więcej niż tylko 
pasja – to jego dziedzictwo: 
matka i dziadek artysty byli 
mistrzami. Flatley zaczął tre-
nować już w wieku czterech 
lat. W 1994 roku cały świat 
zamarł, oglądając w zachwy-
cie jego oszałamiający wy-
stęp podczas Konkursu Pio-
senki Eurowizji. 

W związku z zawodowy-
mi dokonaniami Flatley zo-
stał obsypany zaszczytami: 
magazyn Irish America Ma-
gazine wybrał go za jedne-
go z największego Ameryka-
nina irlandzkiego pochodze-
nia dwudziestego wieku (The 
Greates Irish American of the 
Century). Zaś Stowarzyszenie 
National Geographic ogłosiło 
Flatleya „Żywym Skarbem”.

Artysta osobiście dba 
o najwyższy poziom wido-
wiska, nadzorując wszystkie 
szczegóły. Często podkreśla, 
że show jest bardzo bliskie 
jego sercu. Skomponowanie 
muzyki powierzył Ronano-
wi Hardimanowi, laureatowi 
licznych nagród, który two-
rzył między innymi dla tele-
wizji BBC i PBS (USA). Choć 
Hardiman już wcześniej cie-
szył się międzynarodowa sła-
wą, zaś spektakularny sukces 
„Lord of the Dance” sprawił, 
że kariera kompozytora na-
brała dynamicznego przyspie-
szenia.

Postawa tancerzy irlandz-
kich jest bardzo charakte-
rystyczna – wyprostowani 
i uśmiechnięci w zawrotnym 
tempie perfekcyjnie wykonu-
ją skomplikowane sekwencje 
kroków, podskoków i wyma-
chów. Tak trudna choreogra-
fia wymaga od nich wielkiego 
talentu i dbałości nawet o naj-
drobniejsze szczegóły. Choć 
może wydawać się to karko-
łomnym zadaniem, członko-
wie „Lord of the Dance” pre-
zentują najwyższy światowy 
poziom i dają sobie z tanecz-
nym układem radę bez proble-
mu. To właśnie na nich wzo-
rują się inne grupy tańca ir-
landzkiego. 

Dziś dynamiczne i barwne 
widowisko Michael’a Flatley-
’a jest już legendą, która bez-
ustannie oczarowuje widzów 
na całym świecie, wprawiając 
w zachwyt bogatą oprawą sce-
niczną i fascynując ekspresją 
ruchu. (na)

Lord of the Dance
Już w marcu najlepsi tancerze z całego świata – „Lord of the Dance” - wystąpią 
w słynnym przedstawieniu opartym na klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. 
To legendarne widowisko z Irlandii zostało stworzone przez cenionego artystę i chore-
ografa Michael’a Flatley. W Poznaniu przedstawienie „Lord of the Dance” zobaczymy 
w Arenie 4 marca. Dla naszych Czytelników mamy jedno dwuosobowe zaproszenie 
na ten wieczór.

Dla naszych Czytelników mamy jedno 
dwuosobowe zaproszenie na poznańskie 
przedstawienie. By wziąć udział w loso-
waniu tego zaproszenia wystarczy prze-
słać maila na adres twoj-tydzien@wp.pl 
lub z tytułem LORD OF THE DANCE oraz 
swoimi danymi: imię, nazwisko, adres, tel. 
kontaktowy. Na maile czekamy do 20 lute-
go 2008 roku.

PORADNIK INWESTORA
FUNDUSZE Z INTERNETU

Deutsche Bank PBC uruchomił elektroniczną platformę 
dystrybucji funduszy inwestycyjnych dostępną dla Klientów 
indywidualnych poprzez system bankowości elektronicznej 
db easyNET.

Dzięki nowej funkcjonalności Klienci mogą składać zlecenia 
otwarcia rejestru (pierwszego nabycia) w wybranych funduszach 
inwestycyjnych, nabywać dodatkowe jednostki uczestnictwa, 
konwertować te już posiadane na jednostki uczestnictwa innego 
funduszu zarządzanego przez to samo Towarzystwo Funduszy In-
westycyjnych, a także składać zlecenia sprzedaży (umorzenia). 

Klienci korzystający z nowej funkcjonalności mają również 
dostęp do historii złożonych zleceń i dyspozycji, w tym pełno-
mocnictw i blokad na posiadanych rejestrach funduszy inwesty-
cyjnych. 

Na obecnym etapie nowa funkcjonalność umożliwia transak-
cje na indywidualnych rejestrach prowadzonych dla osób fizycz-
nych w PLN, w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez: 
AIG TFI S.A,  DWS Polska TFI S.A,  Skarbiec TFI S.A, Super-
fund TFI S.A, Union Investment TFI S.A. Allianz TFI S.A.

- Deutsche Bank PBC jako jeden z nielicznych polskich ban-
ków stosuje otwartą architekturę w zakresie dystrybucji fundu-
szy inwestycyjnych. Dotyczy to zarówno produktów lokalnych, 
jak i globalnych. Nasza oferta obejmuje obecnie ponad 200 fun-
duszy 11 towarzystw, w tym: DWS Polska TFI SA, Skarbiec TFI 
SA ING TFI SA, Legg Mason TFI SA AIG TFI SA, Union In-
vestment TFI SA, Arka - BZ WBK AIB TFI SA, TFI Allianz 
Polska SA, BlackRock Merrill Lynch IM, Franklin Templeton 
Investments oraz Superfund TFI. Planujemy nawiązanie współ-
pracy z kolejnymi towarzystwami. Głównym założeniem strate-
gii otwartej architektury jest stworzenie możliwości dywersyfika-
cji portfela dla najbardziej wymagających Klientów. Tak szero-
ka oferta wymaga jednak zróżnicowania i rozwoju kanałów dys-
trybucji. Z jednej więc strony nasi Klienci mogą korzystać z wie-
dzy i doświadczenia doradców w oddziałach. Z drugiej strony 
zależało nam także na stworzeniu możliwości nabywania jed-
nostek bez konieczności wizyty w oddziałach. Nowa funkcjonal-
ność systemu db easyNET, podstawowej platformy transakcyj-
nej Deutsche Bank PBC, daje taką możliwość. Platforma dystry-
bucji funduszy będzie systematycznie poszerzana o ofertę kolej-
nych TFI. (rer)

FAKTORING – SPOSÓB NA DŁUŻNIKÓW
Przeterminowane płatności stały się w ostatnich latach co-

dziennością, ale i także problemem wielu polskich firm. Nie-
którzy przedsiębiorcy szukający rozwiązania w sytuacji, gdy 
część środków jest zamrożona w fakturach, nierzadko sięgają 
po kredyt obrotowy. Od kilku lat źródłem finansowania bie-
żącej działalności firm staje się także faktoring, zyskując so-
bie coraz większe uznanie. 

Opóźnienia w spływie należności mogą zachwiać podstawa-
mi nawet najsolidniejszego przedsiębiorstwa. W gruncie rzeczy 
godząc się na nie, firma godzi się też na „kredytowanie” swojego 
klienta czy kontrahenta. Można sobie wyobrazić sytuację, w któ-
rej duży odbiorca towaru zwleka z płatnością. Dla niektórych 
firm może to oznaczać naprawdę spore problemy. 

Wyjściem z tej mało komfortowej sytuacji może być kredyt 
obrotowy dający zastrzyk finansowy niezbędny do prowadzenia 
działalności. Taki kredyt udzielany jest na kilka czy kilkanaście 
miesięcy. Jako podstawę do oceny zdolności kredytowej bierze 
się tu sytuację finansową firmy. Te w miarę stabilne – działają-
ce na rynku 2-3 lata, które mogą pochwalić się zabezpieczeniem 
majątkowym - mają większe szanse na uzyskanie kredytu. W gor-
szej sytuacji są mniejsze podmioty. Zarówno tym niedużym, jak 
i średniej wielkości przedsiębiorstwom, przychodzą z pomocą 
instytucje finansowe świadczące usługi faktoringowe. Usługi te 
polegają na odkupieniu należności handlowych firmy przez fak-
tora (bank) i szybkiej (często nawet w ciągu 24 godzin) wypła-
cie zaliczki, sięgającej standardowo do 80-85% wierzytelności. 
Po spłacie należności przez kontrahenta firma dostaje resztę pie-
niędzy pomniejszoną o odsetki i prowizję faktora. Dla porówna-
nia dodajmy, iż przy kredycie obrotowym bank po prostu poży-
cza pieniądze nie interesując się terminem, w którym do firmy 
spłynie należność. 

– Jeżeli firma ma udokumentowaną współpracę z ban-
kiem, ten zazwyczaj szybciej i łatwiej udzieli kredytu ob-
rotowego. Pracownicy instytucji finansowych często sami 
zwracają się do przedsiębiorców z taką właśnie ofertą. War-
to ją rozważyć, jeżeli firma potrzebuje wyłącznie finanso-
wania. W przypadku faktoringu mamy natomiast do czy-
nienia z rozwiązaniem kompleksowym. To nie tylko wy-
kup należności połączony z finansowaniem, ale także za-
rządzanie wierzytelnościami, monitorowanie i egzekwo-
wanie płatności z tytułu nabytych należności – wyjaśnia 
Tomasz Mazurkiewicz, Dyrektor Departamentu Finan-
sowania Transakcji Handlowych i Faktoringu Deutsche 
Bank PBC. - Obsługą wierzytelności w ramach faktorin-
gu zajmują się osoby wyspecjalizowane w tym obszarze, 
a wspierać je powinien profesjonalny system rozliczenio-
wy. Specjaliści z zespołu rozliczeń faktoringowych są do 
dyspozycji klientów przez cały okres współpracy. 

PAWEŁ STASZEWSKI
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Przyznać 
się do na-

iwności nie 
jest łatwo. Ja 
muszę s ię 
przyznać – 
zgrzeszyłam 
naiwnością. 

BABSKIE
GADANIE

KTOŚ POWIEDZIAŁ

GALERIA TWOJEGO TYGODNIA

FOT. — INTERNET

Małżeństwo jest jak fatamorgana na 
pustyni - widzisz pałace, palmy, wiel-
błądy. Potem znikają kolejno pałace 
i palmy, a na końcu zostajesz sam na 
sam z wielbłądem.

UŚMIECHNIJ 
SIĘ

Niby każdy mniej wiecej wie 
jak się nie dać oszukać, 
a jednak! Mnie nabrano wy-
jątkowo bezczelnie.

Do firmy, w której na co 
dzień pracuję zadzwonił 
konsultant firmy zajmującej 
się wydawaniem poradników 
dla księgowych, kadrowych, 
managerów, prezesów itd. 
Chciał mnie zainteresować 
publikacjami, a gadane miał 
trzeba przyznać. Ponieważ 
odbieram takich telefonów 
kilka dziennie też mam 
swoją śpiewkę, że z takich 
pomocy nie korzystamy, nie 
jesteśmy zainteresowani 
i nie ma o czym gadać. 

Tym razem jednak facet 
był wyjątkowo wyszczekany. 
Zapewniał kilkakrotnie, że 
wyśle absolutnie bezpłatny 
i bezzwrotny egzemplarz 
poradnika do przejrzenia. 
Jeśli nie zmienimy zdania 
dadzą nam spokój, a BEZ-
PŁATNY I BEZZWROTNY 
egzemplarz możemy za-
trzymać. Zapewniłam, że 
nawet egzemplarz ze złota 
nie skłoni nas  do zakupu 
ich publikacji, pan zapytał 
o moje nazwisko i rozmowa 
się zakończyła. Nie miałam 
nawet pojęcia, że oto złoży-
łam zamówienie! 

Kilka dni później, ku me-
mu zdumieniu, otrzymałam 
na firmowy adres i moje na-
zwisko przesyłkę z bezpłat-
nym i bezzwrotnym poradni-
kiem, do którego oczywiście 
nikt nawet nie zajrzał. Moje 
zaskoczenie przerodziło się 
w furię, gdy dwa tygodnie 
później otrzymałam wezwa-
nie do zapłaty na kwotę 189 
złotych!!! Wystosowałam 
bardzo nieprzyjemne i bar-
dzo stanowcze pismo, że 

Uprzejmi, czyli... 
naiwniacy?

faktura jest nieuprawniona 
i że proszę o kopię podpi-
sanego przeze mnie za-
mówienia, a jeśli takowego 
nie ma to żegnam i żądam 
skasowania danych firmy 
z ich bazy w przeciwnym 
razie wystąpimy na drogę 
sądową.

Odpowiedź dostałam 
niemal natychmiast pocztą 
elektroniczną (podejrzewam 
automat!), że w drodze wy-
jątku jeśli odeślę im fakturę to 
sprawę uznają za zamknię-
tą. Rzeczywiście faktura by-
ła przyklejona na spodniej 
stronie bezzwrotnego i bez-
płatnego (!) egzemplarza, 
do którego jak wspomniałam 
nikt nie zajrzał. 

Napisałam kolejne jesz-
cze bardziej nieprzyjemne 
pismo, fakturę z kopią całej 
korespondencji odesłałam. 
Zobaczywszy w stercie 
listów kolejną kopertę od 
firmy WiP łudziłam się, że 
to oficjalne przeprosiny, ale 
nie! To była... korekta faktu-
ry zmniejszająca nasze zo-
bowiązanie ze 189 do 120 
złotych i kolejne wezwanie 
do zapłaty! 

Przed zawałem uchroni-
ła mnie tylko chęć zemsty. 
Napisałam kolejne wred-
ne pismo. Zapakowałam 
wszystkie papiery jakie od 
nich dostałam do jednej ko-
perty zapewniłam, że ostatni 
raz odsyłam to na mój koszt 
w wersji papierowej. Każda 
następna przesyłka będzie 
opakowana w ołowiany 
arkusz (sposób pewnego 
Amerykanina na niechcia-
ne reklamówki w skrzynce 
pocztowej) i odesłana na 
koszt odbiorcy! 

A potem dostałam grypy 
żołądkowej więc nie wiem 
jaka nadeszła odpowiedź. 
Wiem za to, że należy rzucać 
słuchawką, gdy tylko zabrzmi 
w niej głos jakiegokolwiek 
konsultanta czy telemarke-
tera. Uprzejmi i kulturalni 
ludzie są traktowani jak na-
iwniacy, których w bezczel-
ny i bezpardonowy sposób 
można naciągać.

MAŁGORZATA 
MARKOWSKA

Fąfara pyta koleżankę 
z pracy: 

- Czy twoje bliźnięta bar-
dzo krzyczą w nocy? 

- Można wytrzymać. Jed-
no z nich wrzeszczy tak gło-
śno, że drugiego wcale nie 
słychać.

☺☺☺
Sprzedawca sklepu odzie-

żowego poleca blondynce 
spódniczkę: 

- Niech pani kupi, nosi ją 
miliony kobiet na świecie! 

- Nie, dziękuję. Wolała-
bym coś nie używanego.

Szeregowy Fąfara zgłasza 
się do lekarza. 

- Coś cię boli? 
- Tak, ucho środkowe. 
- Bzdury gadasz, Fąfara! 

Ucho jest albo lewe albo pra-
we! 

Hrabia wchodzi do banku.
- W czym mogę panu słu-

żyć? - pyta urzędniczka.
- Och, bez różnicy, może 

pani pozostać w tym, w czym 
pani jest.RUS. — SZCZEPAN SADURSKI
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Model Navara był najlepiej 
sprzedającym się Nis-

sanem z liczbą 2578 sprze-
danych egzemplarzy. Nava-
ra dzięki oryginalnej stylisty-
ce, mocnemu silnikowi i wy-
jątkowych zdolnościach tere-
nowych i do przewożenia ła-
dunku pozostaje niekwestio-
nowanym liderem w segmen-
cie pickupów. 

Ogromną popularność zy-
skał wprowadzony na początku 
roku model - Qashqai. Sprze-
dał się w liczbie 1855 sztuk, 
mimo, iż jego sprzedaż roz-
poczęła się dopiero w marcu. 
Kolejne miejsca zajmują: mo-
del NOTE ze sprzedażą która 
na koniec roku wyniosła 1645 
sztuk oraz najmniejsza z gamy 
Micra z wynikiem 1308.

Pośród samochodów 4x4, 

poza Navarą, w zeszłym ro-
ku sprzedaż na wysokim po-
ziomie zanotował popularny 
SUV Nissan X-Trail, które-
go całkowicie nowa generacja 
trafiła do salonów w sierpniu 
i którego sprzedano w liczbie 
832 sztuk oraz uznany wśród 
klientów Pathfinder z 175 
sprzedanymi egzemplarzami.  

Segment samochodów do-
stawczych i ciężarowych Nis-
sana w którym firma zade-
biutowała w 2006 roku roz-
wija się wyjątkowo prężnie. 
W zeszłym roku firma od-
notowała niemalże dwukrot-
ny wzrost sprzedaży (o 90,82 
procent) i zwiększyła swój 
udział w rynku do 5,67 pro-
cent. Sprzedaży w segmen-
cie LCV wyniosła 3036 sztuk. 
(tam)

Navara, 
Qashqai...
Nissan zakończył rok 2007 z bardzo dobrym wynikiem 
sprzedaży 10615 sztuk i udziałem w rynku na poziomie 
3,06 procent. Oznacza to wzrost o ponad 1800 samo-
chodów w stosunku do roku poprzedniego. Szczególnie 
godne podkreślenia jest niemal podwojenie sprzedaży 
samochodów dostawczych i ciężarowych.

Škoda w Indiach
Škoda Auto po raz pierwszy zaprezentowała Nową Ško-
dę Fabia na rynku indyjskim. Podczas zakończonej wła-
śnie Międzynarodowej Wystawy Samochodowej w Delhi 
firma wystawiała także Škodę Octavia, Škodę Octavia 
Tour oraz obecną generację modelu Superb, które są już 
dostępne na rynku indyjskim.

Dzięki nowej konstrukcji 
Full-Parallel-Hybrid ten 

sportowy samochód terenowy 
spali poniżej dziewięciu litrów 
na 100 kilometrów. Nowe Po-
rsche Panamera będzie pierw-
szym sportowym samocho-
dem czterodrzwiowym ofero-
wanym z wyjątkowo oszczęd-
ną jednostką napędową Full-
-Parallel-Hybrid. Ponadto 
Panamera może już czerpać 
z doświadczeń hybrydowego 
pioniera – Porsche Cayenne.

System Full-Parallel-Hy-
brid, będący całkowicie no-
wą konstrukcją, składa się 
z umieszczonego w okoli-
cach bagażnika zespołu bate-
rii, układów elektronicznych 
i tak zwanego modułu hy-
brydowego między silnikiem 
a przekładnią, w którym znaj-
duje się dodatkowe sprzęgło 
i silnik elektryczny. Zależnie 
od sposobu jazdy, moduł hy-
brydowy może przyłączyć sil-
nik spalinowy lub elektryczny 
albo korzystać z obu tych sys-
temów napędowych. Dzięki 
temu Panamera będzie poru-
szać się wykorzystując czysty, 
wolny od emisji napęd elek-

Pole widzenia zdrowego oka 
w płaszczyźnie poziomej 

wynosi około 150 stopni. Po-
nieważ pola widzenia obojga 
oczu nakładają się, pełny kąt 
widzenia człowieka to zazwy-
czaj około 200 stopni. Gdy weź-
mie się pod uwagę dodatkowe 
„uzbrojenie” oczu kierowcy, ja-
kie stanowią lusterka, powinno 
okazać się, że każdy dysponuje 
obrazem sytuacji niemal dooko-
ła pojazdu. 

Niestety, gdy tylko pojazd 
zaczyna jechać, pole widzenia 
kierującego ulega gwałtowne-
mu zawężeniu. Z tego wzglę-
du przy średniej prędkości wy-
noszącej 40 km/h, kąt widze-
nia wynosi już tylko 100 stopni. 
Przy prędkości 70 km/h kąt wi-
dzenia ogranicza się do 75 stop-

ni, a przy maksymalnej dopusz-
czonej przepisami prędkości na 
autostradzie – czyli przy 130 
km/h – zmniejsza się do jedy-
nie 30 stopni.

Widoczność, która stano-
wi podstawę bezpieczeństwa na 
drodze, zimą może być dodat-
kowo ograniczana przez nieod-
garnięty z samochodu śnieg czy 
błoto oblepiające szyby. Pod-
czas odśnieżania samochodu 
wielu kierowców jedynie po-
bieżnie usuwa śnieg z przed-
niej i tylnej szyby, zapomina-
jąc lub świadomie rezygnując 
z oczyszczenia reszty pojazdu. 

- Nie można odśnieżać tyl-
ko fragmentu przedniej szyby – 
ostrzegają instruktorzy ze Szko-
ły Jazdy Renault. – Kierowcy 
potrzebna jest pełna widocz-

PORSCHE 
z hybrydowym napędem
Porsche wprowadzi model Panamera na rynek także z napędem hybrydowym. Czte-
rodrzwiowe Gran Turismo z typową dla Porsche sportową dynamiką jazdy będzie 
opierać się na sprawdzonych podzespołach, które pod koniec tego dziesięciolecia 
pojawią się na rynku w Cayenne Hybrid.

Patrz, jak jedziesz!
Przy prędkości 130 km/h pole widzenia kierowcy zawęża się do jedynie 15 procent 
tego, czym dysponuje człowiek stojący w miejscu! Eksperci ze Szkoły Jazdy Renault 
przypominają o prawidłowym przygotowaniu samochodu do jazdy zimą w taki spo-
sób, aby maksymalnie wykorzystać ograniczone pole widzenia.

Na stoisku firmy Škoda 
Auto wystawionych było 

łącznie siedem wersji mode-
lu Škoda Fabia - między inny-
mi niezwykle atrakcyjne auto 
o nazwie „Sport Styling Kit” 
oraz przyjazna dla środowi-
ska odsłona o nazwie Green-
Line TDI. Škodę Octavia za-
prezentowano w dwóch wer-
sjach wyposażenia – Ambien-
te oraz luksusowym Lauri-
n&Klement. Model Octavia 
Tour był przedstawiony w nie-
dostępnych w Polsce wersjach 
Ambiente oraz Elegance. Pre-
zentacja marki objęła także 
model Superb – samochód, 
który zbudował na rynku in-
dyjskim niezwykle silną po-
zycję. 

Wszystkie modele Ško-

dy sprzedawane w In-
diach są wyposażone 
w poduszki powietrz-
ne kierowcy i pasaże-
ra, immobilizer, wspo-
maganie kierownicy, 
klimatyzację oraz za-
mek centralny (z wy-
jątkiem podstawowej 
wersji Škody Fabia). 
Standardowe wypo-
sażenie modeli Fabia, 

Octavia oraz Superb obejmuje 
także system audio firmy Ško-
da z odtwarzaczem CD oraz 
MP3. 

Przygotowana na rynek in-
duski Nowa Škoda Fabia bę-
dzie dostępna z dwoma sil-
nikami benzynowymi (trzy-
cylindrowym 1.2 12V HTP/
51 kW oraz czterocylindro-
wym 1.4 16V/63 kW, jak rów-
nież z trzycylindrową jednost-
ką wysokoprężną z turbodo-
ładowaniem (1.4 TDI PD/51 
kW), z pięcioprzekładniową, 
ręczną skrzynią biegów. Ze-
staw jednostek napędowych 
i skrzyń biegów pozostałych 
modeli dostępnych na rynku 
hinduskim, pozostanie nie-
zmieniony. (mat)

tryczny lub – jeżeli kierow-
ca lubi dynamiczną jazdę – 
w sposób typowy dla Porsche, 
czyli wybitnie sportowo. 

Jednak czwarta seria spor-
towych modeli rodem z Zuf-
fenhausen posiada jeszcze in-
ne interesujące cechy. Pro-
porcje i „muskuły” szerokie-
go i płaskiego nadwozia two-
rzą dynamiczną, a jednocze-
śnie zwartą sylwetkę. Obszer-
ne wnętrze sprawia całkiem 
nowe wrażenie przestronno-
ści. Na obu komfortowych 
pojedynczych tylnych siedze-
niach o kształcie foteli sporto-
wych dwie dorosłe osoby bę-
dą miały wystarczająco dużo 

miejsca nad głową, aby wy-
godnie podróżować także na 
długich trasach. 

Kierowca otoczony ele-
ganckim i nowoczesnym kok-
pitem wykonanym z materia-
łów najwyższej jakości do-
świadczy sportowej i niepo-
wtarzalnej dynamiki jazdy, 
która jest charakterystyczna 
dla wszystkich Porsche. No-
wy Gran Turismo Paname-
ra będzie miał swoją świa-
tową premierę w 2009 roku 
i najpierw pojawi się na rynku 
z tradycyjnym napędem. Wer-
sja hybrydowa wprowadzona 
zostanie później, w zależności 
od sytuacji rynkowej. (tam) 

ność, w tym także czyste luster-
ka i szyby boczne. Podczas jaz-
dy kierujący korzystają również 
z tylnej szyby bocznej po stronie 
pasażera, np. przed zmianą pa-
sa sprawdzają kątem oka sytu-
ację na drodze. Niektóre samo-
chody nie mają szyb z tyłu, ale 
jeśli auto nimi dysponuje, trzeba 
je maksymalnie wykorzystywać 
dla zapewnienia sobie bezpie-
czeństwa – dodają eksperci. 

Tylna szyba boczna po stro-
nie kierowcy jest rzadko po-
trzebna podczas jazdy, jednak 
warto pamiętać, że może przy-
dać się na przykład  podczas 
parkowania tyłem. 

Odśnieżanie nie powinno 
zakończyć się na szybach i lu-
sterkach. Śnieg trzeba odgar-
nąć także z maski i dachu, aby 
podczas jazdy nie był ponownie 
zwiewany na szyby. 

- Nawet jeśli nie ma śniegu, 
zimą samochody bardzo szyb-
ko się brudzą, poruszając się 
po zabłoconych drogach. Trze-
ba regularnie czyścić szyby, 
myć lusterka. Bezpieczeństwo
 na drodze to nie tylko widocz-
ność, ale także bycie widocz-
nym – dodaje Zbigniew Wese-
li, dyrektor Szkoły Jazdy Re-
nault – Brud czy śnieg nale-
ży koniecznie usuwać również 
z reflektorów, które podczas jaz-
dy brudzą się wyjątkowo szyb-
ko. (mat)

FOT. — NISSAN

FOT. — PORSCHE

FOT. — RENAULTFOT. — ŠKODA
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Wyposażenie standardowe Suzuki SX4 w wersji 1.6 2WD GS:
• czołowe i boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne • radio z odtwarzaczem CD, MP3 ze sterowaniem 
w kole kierownicy • podgrzewane fotele przednie • elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich
i tylnych • elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne • klimatyzacja automatyczna • układ 
ABS z EBD i system BAS • aluminiowe obręcze kół 16” • system kluczyka elektronicznego • regulacja 
wysokości fotela kierowcy • i jeszcze więcej...

albo w salonie CAR JAVI, albo nigdzie

Suzuki SX4 1.6 2WD GS. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w cyklu mieszanym: 6,8 l/100km oraz od 165 g/km. Informacje o recyklingu: www.suzuki.pl

CAR JAVI
ul. Poznańska 49, Swarzędz
tel.: 061 818 52 60

W celu uzyskania dalszych szczegółów  zadzwoń pod numer (061) 8142 155 

Nissan Micra, NOTE i Tiida
Unikalna stylistyka – eleganckie modele.

SHIFT_individuality

www.nissan.pl

Który będzie dla Ciebie najlepszy? Elegancki Nissan Micra, przyjazny 
dla rodziny Nissan NOTE, czy też Nissan Tiida, mogący pochwalić się 
największą przestrzenią wnętrza pojazdu w swojej kategorii. Powiedz 
nam o swoich oczekiwaniach. W zamian zaoferujemy model Nissana, 
najlepiej odpowiadający Twoim wymaganiom, smakowi i stylowi życia!

NISSAN POLODY ZAPRASZA DO SALONÓW I SERWISÓW

Poznań-Przeźmierowo 
ul. Rynkowa 160 
tel./fax 061 814 21 55 
e-mail: sprzedaz@polody.pl

LAUREAT ŚWIATOWEJ 
NAGRODY NISSANA NSSW 2005

www.polody.pl             
Certyfikat ISO 9001:2000

Zdjęcie jest jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie 
stanowią oferty zawarcia umowy. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym – Micra: 4,7–6,6 l/100 kim, NOTE: 5,1–7,0 l/100 
km, Tiida: 5,2–7,8 l/100 km. Emisja CO

2
 w cyklu mieszanym – Micra: 125–161 g/km, NOTE: 135–166 g/km, 

Tiida: 139–188 g/km. Oferta ważna od 1.02. do 31.03.2008 r., aż do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, 
co nastąpi wcześniej. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie 
dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl
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Dobry rok 
Seata w Polsce
W roku 2007 marka SEAT odnotowała znakomite wyniki 
sprzedaży samochodów w Polsce. W tym okresie firma 
Iberia Motor Company S.A. – oficjalny importer marki 
w Polsce - sprzedała 8004 sztuki samochodów nowych, 
co w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem wynoszą-
cym 4693 sztuki oznacza imponujący 71-procentowy 
wzrost. 

TOMASZ MAŃKOWSKI

- Rok 2007 to dla mar-
ki SEAT w Polsce rok 

pełen sukcesów. Zwiększyli-
śmy udział w polskim rynku 
motoryzacyjnym z 2 do nie-
mal 3 procent, co oznacza, 
że docenia nas coraz wię-
cej klientów. Zgodnie z zapo-
wiedziami centrali w najbliż-
szych latach należy się spo-
dziewać ofensywy Seata, czyli 
odświeżenia aktualnej oferty 
i wprowadzenia nowych mo-
deli przygotowanych w opar-
ciu o technikę Audi. W Pol-
sce nasz plan zakłada dal-
sze zwiększenie sprzedaży do 
około 15 tysięcy sztuk nowych 
aut rocznie w roku 2010 oraz 
dynamiczną rozbudowę sie-
ci salonów i punktów autory-
zowanej obsługi - powiedział 
Andrzej P. Kublik, prezes 
zarządu IMC S.A.

W 2007 roku najbardziej 
popularnym modelem był 
Leon, który stanowił prawie 
34 procent sprzedaży (2692 
szt.). W porównaniu z ro-
kiem 2006 sprzedaż tego mo-
delu wzrosła o 1393 sztuki, 
czyli aż o 108 procent. Dru-
gim najczęściej wybieranym 
w 2007 roku modelem Seata 
w Polsce był Toledo, który 
stanowił prawie 23 procent 
sprzedaży (1809 sztuk). Mo-
del ten jest z kolei rekordzi-
stą pod względem dynamiki 
wzrostu sprzedaży w porów-
naniu do 2006 roku, kiedy to 
nabywców znalazły 669 au-
ta. Wynik uzyskany w 2007 
roku oznacza wzrost zainte-
resowania klientów modelem 
Toledo aż o 170 procent. Na 
trzeciej pozycji znalazła się  
Ibiza, która stanowiła 18 pro-
cent ogółu sprzedaży (1443 
sztuki), a to oznacza wzrost 
sprzedaży tego modelu w sto-
sunku do roku poprzedniego 
o 25 procent (+293 szt.). Na 
kolejnych pozycjach znajdu-
ją się modele Cordoba, któ-
ra stanowiła 11 procent ogółu 
sprzedaży (884 szt.) oraz Al-
tea XL z wynikiem 8 procent 
(622 sztuki).

Podsumowując nowości 
Seata wprowadzone do sprze-
daży w 2007 roku należy 
wspomnieć o dwóch nowych 
modelach. W pierwszym 
kwartale do salonów trafił mo-
del Seat Altea XL, czyli zna-
cząco powiększona Altea ad-
resowana do rodzin potrzebu-
jących bardziej przestronnego 
wnętrza, większej ładowności 
oraz najwyższego w tej kla-
sie pojazdów poziomu bez-
pieczeństwa. Drugą nowością 
na polskim rynku była wpro-
wadzona do sprzedaży pod 
koniec roku Altea Freetrack, 
czyli pierwszy pojazd Seata  
z napędem na 4 koła spraw-
dzający się doskonale zarów-
no w terenie, jak i po  zjecha-
niu z asfaltowej szosy.

Seat Toledo Fot. — Seat

Hyundai – sport 
w luksusie

Genesis to nowa limuzy-
na Hyundaia o zacię-

ciu sportowym, która będzie 
sprzedawana na rynku pół-
nocnoamerykańskim. Mimo, 
że samochód jest niezwykle 
prestiżowym modelem marki 
Hyundai, nie zostanie od ra-

zu wprowadzony na wszystkie 
rynki (dotyczy to również ryn-
ku polskiego). Koncern Hy-
undai nieustannie opracowu-
je nowe pojazdy dla nowych 
segmentów rynku – jak model 
Genesis na rynek północno-
amerykański – i z czasem oce-
ni, czy Genesis zostanie wpro-
wadzony również do Europy.

- Genesis jest dumą kon-
cernu Hyundai i symbolizu-
je naszą determinację do wej-

ścia na konkurencyjny rynek 
luksusowych pojazdów, któ-
ry jest obecnie zdominowany 
przez Europejczyków. Gene-
sis umocni naszą pozycję ja-
ko lidera koreańskiego prze-
mysłu motoryzacyjnego i uto-
ruje nam drogę do podbicia 
rynku światowego - powie-
dział przewodniczący Chung 
Mong-Koo.

Stawiając Mercedesa kla-
sy E, BMW serii 5 oraz Le-
xusa GS jako punkt odniesie-
nia, zespół inżynierów pracu-
jących nad projektem Gene-
sis zerwał z ponad dwudzie-
stoletnią tradycją montowa-
nia napędu na przednią oś na 
rzecz napędu na tylne koła. 
Genesis może poszczycić się 
niemal idealnym rozkładem 
masy między przodem, a ty-
łem wynoszącym 53:47, dzię-
ki któremu samochód odzna-
cza się optymalnymi właści-
wościami jezdnymi.

Genesis jest produkowany 
w fabryce koncernu w Ulsan 
w specjalnie wybudowanym 
do tego celu obiekcie wyko-
rzystującym najnowocześniej-
sze technologie. Jedną z tych 

Genesis – luksusowy sportowy sedan otwiera nowy 
rozdział w historii Hyundaia. W niedzielę 13 stycznia 
podczas Salonu Samochodowego w Detroit Hyundai 
zaprezentował nowego luksusowego sedana o nazwie 
Genesis. 

technologii jest proces kleje-
nia elementów nadwozia, któ-
ry zastępuje tradycyjne spa-
wanie.

Do napędu modelu Ge-
nesis może posłużyć jeden 
z dwóch dostępnych silników 
benzynowych: 3.3-litrowy 
V-6 Lambda (262 KM, który 
zadowala się 10 litrami paliwa 
na 100 km) lub większy, 3.8-
-litrowy V-6 (290 KM i spa-
lanie na poziomie 9,6 litra na 
100 km). W późniejszym ter-
minie do gamy silnikowej do-
łączy jednostka V-8 Tao o po-
jemności 4.6-litra.

W kabinie Genesis umiesz-
czono dwie czołowe, dwu-
stopniowe poduszki powietrz-
ne, boczne poduszki powietrz-

ne umieszczone z przodu i z 
tyłu oraz boczne kurtyny po-
wietrzne chroniące pasażerów 
siedzących na przednich i na 
tylnych siedzeniach. W mode-
lu tym zadebiutuje także elek-
troniczny system aktywnych 
zagłówków. Hyundai jest jed-
nym z pierwszych koncernów, 
który wprowadził takie roz-
wiązanie w miejsce tradycyj-
nych, mechanicznych zagłów-
ków aktywnych. Do tej po-
ry elektroniczne zagłówki ak-
tywne montowane były tyl-
ko w wybranych modelach 
Mercedesa, BMW czy Lexu-
sa. (tam)

Fot. (3x) — Hyundai


