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Bank Spółdzielczy 
Duszniki

www.bs.duszniki.sgb.pl

Bank Spółdzielczy Duszni-
ki oferuje swoim klientom 

nie tylko atrakcyjne lokaty ter-
minowe (często ich założe-
nie uprawnia do udziału w lo-
sowaniu atrakcyjnych nagród 
– także samochodów osobo-
wych), ale również i cieszą-
ce się sporym zainteresowa-
niem kredyty. Tym razem ma 
do zaproponowania „Kredyt 
wiosenny”.

Z tego kredytu można sko-
rzystać od 2 kwietnia do 30 
czerwca tego roku.  Minimal-

na kwota kredytu to 500,00 
złotych, a maksymalna kwota 
kredytu to aż 10.000,00 zło-
tych. 

„Kredyt wiosenny” udzie-
lany jest do 36 miesięcy 
z oprocentowaniem w wyso-
kości 8,5 procent w stosunku 
rocznym. Charakterystyczną 
cechą tego kredytu jest to, iż 
jest on udzielany przy stoso-
waniu minimum formalności 
i dostępny jest nie tylko dla 
osób dobrze zarabiających. 

- Wystarczy tylko – mówi 

Donata Dybizbańska z Ban-
ku Spółdzielczego Duszni-
ki – wypełnić odpowiedni for-
mularz i na decyzję trzeba cze-
kać maksymalnie 24 godziny. 
Formularz można także po-
brać z naszej strony interne-
towej www.bs.duszniki.sgb.pl 
i przyjść do naszych placówek 
z już wypełnionym. W ten spo-
sób czas oczekiwania na de-
cyzję jeszcze się skróci. Kre-
dytem tym, o czym warto wie-
dzieć, można finansować do-
wolny cel.

Kredyt wiosenny

- Rachunek oszczędnościo-
wo–rozliczeniowy – mówi Al-
dona Derak, kierownik Filii 
w Poznaniu Banku Spółdziel-
czego Duszniki - to konto oso-
biste przeznaczone dla osób fi-
zycznych. ROR służy do groma-
dzenia wkładów oszczędnościo-
wych oraz do przeprowadzania 
operacji finansowych, daje jed-
nocześnie możliwość wygodne-
go dysponowania pieniędzmi. 

Posiadanie Rachunku 
Oszczędnościowo-Rozli-
czeniowego umożliwia ko-
rzystanie na co dzień z pie-
niędzy zgromadzonych 
na koncie zarówno w for-
mie gotówkowej jak i bez-
gotówkowej. Środki zgro-
madzone na rachunku są 
oprocentowane, miesięcz-
na opłata za prowadzenie 
ROR wynosi zaledwie 2 zło-
te, za przelew z ROR zapła-
cimy już od 0,50 zł!. 

W ramach tego rachun-
ku Bank oferuje: możliwość 
ustanowienia Pełnomocni-
ka do dysponowania rachun-
kiem; karty płatnicze: depo-
zytowe i kredytowe, w ra-
mach systemu Visa Interna-
tional i MasterCard Interna-

tional (Klienci mogą pobie-
rać gotówkę bezpłatnie z ban-
komatów Banku Spółdziel-
czego Duszniki oraz banków 
zrzeszonych w Spółdzielczej 
Grupie Bankowej). Bank ofe-
ruje także utworzenie depo-
zytu terminowego oprocen-
towanego wyżej niż pienią-
dze na rachunku; uzyskanie 
debetu lub kredytu odnawial-
nego już w momencie zało-
żenia rachunku po przedłoże-
niu potwierdzonej historii ra-
chunku poprzedniego banku; 
usługę zleceń stałych, w ce-
lu cyklicznego regulowania 
opłat (np. czynsz, energia, te-
lefon, składki na ubezpiecze-
nia, spłaty kredytów). 

- Ważne również jest i to 
– dodaje Donata Dybizbańska 
– że  dostęp do rachunku jest 
poprzez elektroniczne kana-
ły dostępu, czyli telefon sta-
cjonarny, telefon komórkowy, 
Internet usługa E-Bank i kar-
ty płatnicze. 

Pieniądze zgromadzone na 
rachunku oszczędnościowo-
-rozliczeniowym Banku Spół-
dzielczego Duszniki objęte są 
gwarancją Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego.

Filia w Poznaniu zaprasza
Załóż ROR – 2 zł miesięcznie
Poznańska Filia Banku Spółdzielczego Duszniki (ul. 
Wichrowa 4, przy Urzędzie Celnym) ma swoim klientom 
do zaproponowania pełną ofertę Banku, ale szczególnie 
gorąco zaprasza do otwarcia rachunku oszczędnościo-
wo-rozliczeniowego. Powód? Same korzyści – np. w tym 
Banku opłata miesięczna za prowadzenie ROR to tylko... 
2 zł miesięcznie. Przelew już od 0,50 zł.  
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W. Bogusławski wraca na... głaz

Była to tabli-
ca poświecona 

Wojciechowi Bo-
gusławskiemu, któ-
rą zamontowano na 
tym głazie w 1966 

roku. Niestety, w 2001 roku sta-
ła się ona łupem złodziei.

- Dwustu pięćdziesiąta rocz-
nica urodzin „Ojca Polskiego 
Teatru Narodowego” to dobra 
okazja – mówi Joanna Nowak, 
sekretarz gminy Suchy Las, 
przewodnicząca Sucholeskie-
go Komitetu Organizacyjnego 
Obchodów 250 Rocznicy Uro-
dzin Wojciecha Bogusławskie-
go – by tę postać przybliżyć, 
a także, by pamiątkowa tablica 
wróciła na swoje miejsce.

Radnych z Suchego Lasu do 
tego pomysłu długo nie trzeba 
było przekonywać i gmina po-
stanowiła ufundować nową ta-
blicę pamiątkową. Jej wyko-
naniem zajął się artysta rzeź-

biarz Roman Kosmala i już nie-
bawem – 14 kwietnia – zosta-
nie ona uroczyście umocowa-
na na głazie leżącym w miej-
scu, w którym kiedyś stał dom 
rodzinny Wojciecha Bogusław-
skiego. 

250 rocznica jego urodzin 
obchodzona będzie bardzo uro-
czyście i... bardzo długo. Pro-
gram obchodów zaczął się 27 
marca, a skończy 31 grudnia 
2007 roku. Imprez, spotkań, 
koncertów, happeningów, raj-
dów, warsztatów, festynów ar-
tystycznych itp. zaplanowano 
tyle, że nie sposób wszystkich 
wymienić. Szczegółowe infor-
macje znaleźć można w Interne-
cie na stronach www.suchylas.pl 
lub www.osrodekkultury.pl

- W najbliższych dniach – 
dodaje Joanna Nowak – szcze-
gólnie polecam sesję „Wojciech 
Bogusławski – in memoriam” 
przygotowaną przez kierują-
cą Zakładem Dramatu i Teatru 
w Instytucie Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Imienia Adama 
Mickiewicza w Poznaniu profe-
sor Dobrochnę Ratajczakową. 
Ma ona charakter popularno-
-naukowy, nie będzie więc zbio-
rem specjalistycznych wykła-
dów zrozumiałych tylko przez 
nielicznych. Sesję tę współorga-
nizuje Stowarzyszenie Golęcze-

Dzisiaj w Glinnie, gdzie urodził się 250 
lat temu Wojciech Bogusławski i spę-
dził swoje najmłodsze lata, nie ma 
dworku, nie ma nawet jego murów. Jest 
las, polana, są resztki fundamentów. 
Stoi tutaj tylko głaz przetransportowa-
ny w to miejsce przez żołnierzy (Glinno 
dzisiaj jest częścią poligonu wojskowe-
go w gminie Suchy Las), na którym wi-
dać miejsce po tablicy pamiątkowej... 

TOMASZ MAŃKOWSKI

SUCHY LAS

Wojciech Bogusławski h. Świnka (ur. 9 kwietnia 1757 we 
wsi Glinno pod Poznaniem, zm. 23 lipca 1829 w Warsza-
wie) - polski aktor, dyrektor teatru, dramatopisarz, „oj-
ciec sceny polskiej”. Był dyrektorem Teatru Narodowe-
go w latach 1783-1785, 1790-1794 i 1799-1814.
Kształcił się w kolegium pijarów w Warszawie, od 1770 
w Akademii Krakowskiej, w następnym roku - w Szko-
łach Nowodworskich. Przebywał na dworze biskupa kra-
kowskiego K. Sołtyka. W 1775 wstąpił do gwardii pieszej 
litewskiej. Wystąpił z wojska 24 lutego 1778 w stopniu 
podchorążego. 
W tym samym roku debiutuje jako aktor, śpiewak ope-
rowy i autor dramatyczny. 11 lipca 1778 operą „Nędza 
uszczęśliwiona” do muzyki M. Kamieńskiego inicju-
je polską twórczość operową opartą na motywach lu-
dowych. W 1781 przenosi się do teatru lwowskiego. 
W 1783 uzyskał przywilej na teatr polski w Poznaniu. 
W sierpniu 1784 zorganizował występy teatralne pod-
czas sejmu w Grodnie. W lutym 1785 przeniósł się do 
Wilna, skąd organizował stałe wyjazdy do Grodna, Dub-
na i Lwowa. Na wezwanie króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego w lutym 1790 objął ponownie scenę war-
szawską, wystawiając sztuki patriotyczne. W 1794 nale-
żał do sprzysiężenia kościuszkowskiego. 
1 marca 1794 roku wystawił „Krakowiaków i górali”, co 
odegrało ważną rolę agitacyjną. 18 kwietnia 1794 pod-
pisał Akt powstania. 4 listopada 1794 opuszcza Warsza-
wę, ocalając majątek teatralny i osobisty. W 1795 rozpo-
czyna trwającą 4 lata działalność teatralną we Lwowie. 
Wystawia tam wielokrotnie swoją operę „Krakowiacy 
i górale” (utwór cieszył się tam wielką popularnością, 
był nieustannie aktualizowany, przerabiany i wystawia-
ny pod różnymi tytułami), zaś w 1797 - po raz pierwszy 
w Polsce „Hamleta” (własny przekład na podstawie ada-
ptacji niemieckiej). Jego współpracownikiem i uczniem 
był Jan Nepomucen Kamiński. 
W 1799 wrócił do Warszawy, gdzie kieruje teatrem przez 
następne 14 lat. 20 listopada 1827 wystąpił po raz ostat-
ni na scenie w komedii „Koszyk wiśni”. W 1824 zamiesz-
kał w majątku Jasień (wieczysta dzierżawa). Należał do 
masonerii, w loży Świątynia Mądrości otrzymał stopień 
mistrza.

wian. W referatach będzie mo-
wa między innymi o życiu pry-
watnym Wojciecha Bogusław-
skiego, jego występach w Po-
znaniu, jego wpływowi na pol-
ski teatr operowy. Konferencja 
ta rozpocznie się 14 kwietnia 
o godzinie 10 w „Teatrze na Pa-
lecie” w Suchym Lesie przy uli-
cy Poziomkowej 11.

Tego samego dnia o godzi-
nie 14 zaplanowano odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy w Glinnie 
– miejscu urodzin Wojciecha 
Bogusławskiego. Także w tym 
dniu, znowu w „Teatrze na Pa-
lecie” o godzinie 18 studenci 
Wydziału Aktorskiego Akade-
mii Teatralnej imienia Aleksan-
dra Zelwerowicza w Warsza-
wie pokażą program artystycz-
ny „Świat srogi, świat prze-
wrotny...”. Z okazji tego jubile-
uszu często rozlegać się będzie 
operowy śpiew w Suchym Le-
sie, ale także i w Teatrze Wiel-
kim w Poznaniu lub na jego 
schodach.

Wydany  przez Urząd Gmi-
ny Suchy Las „Program ob-
chodów” kończy się słowami: 
„Mamy nadzieję, że różnorod-
ność propozycji uczczenia 250 
rocznicy urodzin Wojciecha Bo-
gusławskiego pozwoli nie tyl-
ko przypomnieć wielkość Bo-
gusławskiego i jego ogromne 
zasługi dla polskiego teatru, 
ale także z wielką przyjemno-
ścią uczestniczyć we wszyst-
kich proponowanych wydarze-
niach.”

RYS. — URSZULA MACIOSZEK

FOT. — TOMASZ MAŃKOWSKI
Joanna Nowak, sekretarz Gminy Suchy Las

Tablica pamiątkowa FOT. — ARCHIWUM
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Starostowie z Wielkopol-
ski spotkali się po raz ko-

lejny na Konwencie Starostów 
Województwa Wielkopolskie-
go, 19 lutego w Starostwie Po-
wiatowym w Poznaniu. Gości-
li Marka Woźniaka, Marszałka 
Województwa, Józefa Rackiego, 
Wicemarszałka oraz Członków 
Zarządu – Krystynę Poślednią 
i Wojciecha Jankowiaka. 

W pierwszej części spotka-
nia Marszałek przedstawił pla-
ny na aktualną kadencję i wy-
raził chęć współpracy ze Staro-
stami. W dyskusji pojawiły się 
tematy dotyczące Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013, czyli podziału fundu-
szy z Unii Europejskiej, ale rów-
nież składania wniosków o dota-
cje, czy zmian, jakie czekają nie-
które szpitale powiatowe i wo-
jewódzkie oraz biblioteki peda-
gogiczne. 

Marek Woźniak zadeklaro-
wał pomoc zespołom problemo-
wym starostów: ds. infrastruk-
tury, ds. oświaty, ds. zdrowia 
i spraw społecznych oraz ds. fun-
duszy europejskich, wyłonionym 
podczas zebrania. Pracownicy 
Urzędu Marszałkowskiego zaj-
mujący sie tymi sprawami mo-
gliby współpracować ze Staro-
stami.

Najważniejszą jednak spra-
wą na pierwszym tegorocznym 
Konwencie, były wybory nowe-
go przewodniczącego. Pod gło-
sowanie poddano dwa wnioski. 
Pierwszy, mówiący o tym, że Za-
rząd Konwentu będzie się skła-
dał z pięciu Starostów, przeszedł 
zdecydowaną większością gło-
sów. Podobnie drugi, traktują-
cy o tym, że przewodniczący ma 
być wyłaniany spośród Człon-
ków Zarządu Konwentu w okre-
ślonym cyklu – tzw. rotujący. Re-

prezentantów Zarządu wybrano 
również na drodze głosowania. 
Okręg pilski będzie reprezento-
wał Wiesław Maszewski, Sta-
rosta Czarnkowsko-Trzcianecki, 
okręg poznański – Jan Grabkow-
ski, Starosta Poznański, okręg 
koniński – Dionizy Jaśniewicz, 
Starosta Wrzesiński, a okręg ka-
lisko-leszczyński dwóch przed-
stawicieli: Krzysztof Piwoński, 
Starosta Leszczyński oraz Lech 
Janicki, Starosta Ostrzeszowski. 
Zarząd Konwentu zadecy-
dował, że przewodniczą-
cym na ten rok zostaje Jan 
Grabkowski, Starosta Po-
znański. Wszystkie głoso-
wania były jawne.

Wyłoniono również przed-
stawiciela Konwentu do Zarzą-
du Związku Powiatów Polskich 
- Andrzeja Jęcza, Starosty Ko-
ściańskiego.

Starostowie jednogłośnie 
podjęli dwa stanowiska. Pierw-
sze, w sprawie likwidacji Powia-
towych Inspektoratów Nadzo-
ru Budowlanego, to już kolejny 
zdecydowany protest przeciw-
ko zamknięciu tych jednostek. 
Drugie, w kwestii poparcia ini-
cjatywy legislacyjnej, dotyczą-
cej finansowania całodobowych 
usług pielęgniarskich i rehabili-
tacyjnych w Domach Pomocy 
Społecznej z pieniędzy Narodo-
wego Funduszu Zdrowia,  przy-
jęto pozytywnie.

Alina Kajzer
Gabinet Starosty

Jan Grabkowski - „super” starosta
Jan Grabkowski Przewodniczącym Konwentu Starostów w 2007 roku

INFORMACJA DOT. BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO 
w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania 

chorób nowotworowych.
W budżecie Powiatu Poznańskiego w 2006 roku przeznaczono kwotę 400.000 zł na prze-

prowadzenie badań w zakresie profilaktyki i  wczesnego wykrywania chorób nowotworowych 
przewodu pokarmowego oraz chorób tarczycy mieszkańców powiatu poznańskiego. 

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego „Programem Zdrowotnym Po-
wiatu Poznańskiego na lata 2005-2008”, na podstawie danych demograficzno-epidemiologicz-
nych, główne zagrożenie zdrowia w powiecie poznańskim stanowią choroby układu krążenia 
(ok. 47%) oraz nowotwory (ok. 26%). Na profilaktykę zdrowotną mieszkańców powiatu 
m.in. w zakresie chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i wątroby oraz chorób 
tarczycy w budżecie powiatu w 2005 roku przeznaczono 300.000,00 zł. 

Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2005 roku wykazała znaczny odsetek za-
grożeń chorobowych przewodu pokarmowego i chorób tarczycy, natomiast niewielki w od-
niesieniu do chorób nowotworowych wątroby (antygen nowotworowy AFP). Wobec czego 
Zarząd Powiatu postanowił kontynuować w 2006 roku program profilaktyki zdrowot-
nej w zakresie chorób nowotworowych, stanowiących największe zagrożenie, rezygnując 
z kontynuacji badań dotyczących profilaktyki chorób wątroby, jednocześnie poszerzając o ba-
dania w zakresie profilaktyki nowotworu jajnika, który, jak wynika z danych epidemiologicz-
nych Centrum Onkologii w  Warszawie, jest bardzo niebezpiecznym i skrycie rozwijającym 
się nowotworem złośliwym. Zwiększono również przedział wiekowy, obejmując badaniami 
roczniki 1941-61.

Badania były przeprowadzane w gminach Powiatu Poznańskiego, w szczególności w ma-
łych miejscowościach, gdzie jest najtrudniejszy dostęp do specjalistycznej diagnostyki. By-
ły one prowadzone od sierpnia do grudnia 2006 roku i zostały wykonane przez fachową ka-
drę medyczną podmiotu wyłonionego, tj. NZOZ „Szpital w  Puszczykowie im. prof. Stefana 
Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami, w drodze konkursu 
ofert. Badania polegały na badaniu krwi w celu oznaczenia markerów nowotworowych CEA 
(choroby przewodu pokarmowego) i Ca125 (choroby jajnika) oraz hormonu tarczycy TSH. 
W oparciu o wyniki badań lekarz onkolog określił grupę ryzyka wystąpienia choroby i spo-
sób dalszego postępowania. 

Badaniami objęto ok. 12,8% populacji w wieku 45-65 lat (roczniki 1941-61) z wyłącze-
niem przebadanych w 2005 roku tj. 875 mężczyzn i 2198 kobiet, co stanowiło 9029 kobiet 
i mężczyzn.

Natomiast w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych jajnika badaniami objęto ogó-
łem 6853 kobiety w tym te, które skorzystały z badań w 2005 roku to znaczy 2198 osób).  

W wyniku analizy badań wykazano:  
1) w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób nowotworowych przewodu pokarmowego 

u osób w wieku 45-65 lat ogółem wykonano 7359 badań, co stanowi 81,5% populacji plano-
wanej do przebadania. U kobiet wykonano 5371 badań, tj. o 15% więcej niż planowano prze-
badać (4655 kobiet), u mężczyzn wykonano 1988 badań, co stanowi zaledwie 45% planowa-
nej liczby 4374 mężczyzn do przebadania .

a) nieprawidłowe wyniki w zakresie chorób nowotworowych przewodu pokarmowego - 
marker nowotworowy CEA stwierdzono u 911 osób (650 kobiet i 261 mężczyzn), co stanowi 
12,4 % w stosunku do liczby wykonanych badań,  

b) nieprawidłowe wyniki w zakresie chorób tarczycy (hormon TSH) stwierdzono u 1172 
osób (878 kobiet, 294 mężczyzn), co stanowi 15,9% w stosunku do liczby wykonanych ba-
dań, 

2) w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób nowotworowych jajnika badaniem objęto 
populację kobiet z roczników 1941-1961, która w 2006 roku liczyła 6853 osoby. Ogółem prze-
badano 5974 kobiety, co stanowi 87,1 % populacji objętej badaniem. Analiza  wyników ba-
dań wykazała, że spośród 5974 przebadanych kobiet wyniki nieprawidłowe stwierdzono w 136 
przypadkach co stanowi 2,3 % w stosunku do liczby wykonanych badań  

Na wykonanie wyżej wymienionych badań ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 
319.180,00 zł,  niewykorzystane pozostało 80.820,00 zł. 

Teresa Gromadzińska
Dyrektor Wydziału Zdrowia

i Polityki Społecznej

W gmin i e
P n i e w y 

w i e l e  o s ó b 
współpracuje , 
aby ten program 
się sprawdził. 
Jak mówi bur-
mistrz Michał 

Chojara przede wszystkim 
profilaktyką trzeba objąć mło-
dzież. Należy robić wszystko, 
aby zniechęcić młodych ludzi 
do sięgania po alkohol i nar-
kotyki. A o to muszą zadbać 
odpowiedzialni dorośli. 

- Radni zatwierdzili na ten 
rok oddzielny program prze-
ciwdziałania narkomanii, któ-
ry w założeniach jest podob-
ny do profilaktyki antyalkoho-
lowej - mówi Henryka Na-
gadowska, przewodnicząca 
Gminnej Komisji Profilak-
tyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. - 
Musimy przeciwdziałać uza-
leżnieniom w pojedynczych 
przypadkach, gdy już ten pro-
blem się pojawił. Ale najważ-
niejsze jest zwrócenie uwagi 
na najmłodszych i zapobiega-
nie narkomanii. Dorośli, czy-
li rodzice, nauczyciele muszą 
rozpoznawać pierwsze sygna-
ły, które mogą świadczyć o za-
interesowaniu narkotykami. 

Szkoły mają również obo-
wiązek tworzyć szkolny pro-
gram profilaktyczny, więc 

gminna komisja współpra-
cuje ze szkołami w tym za-
kresie, również finansowo. 
Organizowane są spotkania 
dla rodziców, nauczycieli 
i uczniów z policją, psycho-
logami, kuratorami. Podczas 
takich spotkań młodzież uczy 
się asertywności, czyli spo-
sobów, jak odmówić komuś, 
kto namawia do spróbowania 
narkotyku. 

Szczególnie gimnazja-
liści narażeni są na pierw-
sze kontakty z narkotykiem, 
więc trzeba z nimi rozma-
wiać o tym zagrożeniu. Ro-
dzice i nauczyciele otrzymu-
ją specjalne wskazówki, jak 
rozpoznać narkotyk, na co 
zwrócić uwagę w zachowaniu 
uczniów. 

- Policjanci doskonale są 
przeszkoleni, a więc zawsze 
służą pomocą - wyjaśnia H. 
Nagadowska. - Nauczyciele 
również uczestniczyli w spe-
cjalnych szkoleniach organi-
zowanych przez Sanepid oraz 
Poradnię Psychologiczno-
-Pedagogiczną. Nasza komi-
sja także przeszła odpowiedni 
kurs. Najpierw docieramy do 
osób uzależnionych i współ-
uzależnionych członków ro-
dzin, a potem kładziemy na-
cisk na edukację. Ale chcę 
podkreślić, że program zapo-
biegania narkotykom podob-

Narkotyk to nie jest rozwiązanie
W tym roku, ze względu na zmianę ustawy, pieniądze 
z budżetu gminy pochodzące ze sprzedaży alkoholu 
muszą być spożytkowane nie tylko na przeciwdziała-
nie alkoholizmowi. Gmina musi obecnie zrealizować 
odrębny program zapobiegania uzależnieniom od nar-
kotyków. 

PNIEWY

nie jak alkoholizmowi, można 
dobrze realizować dlatego, że 
wszyscy zgodnie współpracu-
ją: Policja, Służba Zdrowia, 
wszystkie szkoły, Świetlica 
Caritas, Świetlica Opiekuń-
czo-Wychowawcza i przede 
wszystkim Opieka Społeczna, 
którą w Pniewach koordynu-
je Bożena Barańska. A oso-
bą łączącą wszystkie nasze 
wspólne działania jest pan 
burmistrz. Po prostu wszyscy 
zgodnie uznaliśmy, że lepiej 
zapobiegać narkomanii, po-
nieważ koszty uzależnień - za-
równo finansowe jak i spo-
łeczne byłyby wyższe. 

Rzeczywiście w Pniewach 

chyba każdy uczeń wie, kto to 
jest komendant Piotr Grynia 
i gdzie zwrócić się o pomoc 
i radę. Natomiast rodzice mo-
gą skorzystać z otwartej śro-
dy w szkołach podstawowych 
i gimnazjach, aby porozma-
wiać o ocenach czy zacho-
waniu dzieci. Pedagog szkol-
ny współpracuje z psycholo-
giem, policją, komisją profi-
laktyki, policja z prokuraturą, 
a ta z kuratorami społeczny-
mi. Komisja udostępnia po-
mieszczenia kuratorom, któ-
rzy przyjeżdżają do Pniew, 
aby rozmowy z mieszkańca-
mi objętymi programem anty-
narkotykowym prowadzić tu 

na miejscu, a nie w Szamo-
tułach. 

- W ten sposób można coś 
zdziałać, gdy wszyscy współ-
pracują, a władze są po na-
szej stronie - dodaje Henryka 
Nagadowska. - A nasza Gmin-
na Komisja wcale nie przypi-
suje sobie prawa, aby prze-
wodniczyć innym instytucjom 
w działaniach profilaktycz-
nych. Myślę, że najważniejsze, 
aby ten rozpoczęty program, 
który planujemy na 4 lata, był 
po prostu skuteczny. Mam na-
dzieję, że młodzież będzie mia-
ła takie możliwości spędzania 
wolnego czasu, aby nie sięga-
ła po narkotyki. 

FOT. - M. BIAŁKOWSKI
Pniewskie Gimnazjalne Radio nadaje w Internecie. Choć za nimi tylko kilka audycji zdobyli sobie dużą liczbę 
słuchaczy, którzy z uwagą śledzą audycje. Jeden z wieczorów poświęcono profilaktyce uzależnień. Młodzi lu-
dzie uważają, że słowa przestrogi wypowiadane przez rówieśników będą miały większą siłę oddziaływania
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- Powiatowy Urząd Pracy 
w Poznaniu pomaga osobom 
bezrobotnym znaleźć pracę, 
czy również założyć im wła-
sną firmę?

- Oczywiście, najwięcej osób 
przychodzi do naszego Urzędu, 
by znaleźć pracę. Ale są i tacy, 
którzy myślą o samozatrudnie-
niu, chcą wziąć sprawy w swoje 
ręce. Im także pomagamy.

- W jaki sposób?
- Powiatowy Urząd Pracy 

w Poznaniu dysponuje fundu-
szami, które może osoba bez-
robotna przeznaczyć na własną 
firmę.  Jest to jednorazowa  do-
tacja na podjęcie działalności 
gospodarczej z pieniędzy Fun-
duszu Pracy oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Obec-
nie   kwota finansowania  wy-
nosi 13.312,00 złotych, a więc 
całkiem sporo.

- Na co trzeba przeznaczyć 
te pieniądze? 

- Można nimi sfinanso-
wać zakup narzędzi i urządzeń, 
sprzęt komputerowy, oprogra-
mowanie, remont i adaptację 
pomieszczeń, wyposażenie lo-
kalu, zakup towarów, mate-
riałów, artykułów biurowych 
wreszcie reklamę. 

- Kto może starać się o ta-
ką jednorazową i bezzwrotną 
dotację?  

- O tego typu pomoc mo-

gą starać  się osoby bezrobotne 
zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, planujące otwo-
rzyć działalność w Poznaniu lub 
na terenie powiatu poznańskie-
go. Podstawą przyznania do-
tacji jest wniosek, który osoba 
bezrobotna składa w Urzędzie 
załączając między innymi biz-
nesplan, dokumenty dotyczące 
kwalifikacji zawodowych, de-
klaracje współpracy z dostaw-
cami, odbiorcami, podwyko-
nawcami, które potwierdzają 
przeprowadzenie rozpoznania 
rynku, tytuł prawny do lokalu, 
w którym będą zlokalizowane 
siedziba i miejsce wykonywa-
nia działalności. 

- Dotacje tego typu cieszą 
się dużym zainteresowaniem?

- Coraz większym. Są to 
dotacje bezzwrotne, co ozna-
cza, że po spełnieniu określo-
nych w umowie warunków oso-
ba, która otrzymała pieniądze 

na podjęcie działalności ich nie 
zwraca. Podstawowymi wa-
runkami, jakie należy wypełnić 
w związku z zawieraną umową 
są miedzy innymi poprowadze-
nie działalności gospodarczej 
w sposób ciągły przez rok od 
jej rozpoczęcia, wydatkowanie 
funduszy z dotacji zgodnie z ich 
przeznaczeniem określonym 
w szczegółowej specyfikacji za-
kupów zawartej we wniosku.  

- Konieczny jest jakiś 
wkład własny? Dla wielu osób 
może to być spory problem.

- Właśnie. Podstawową za-
letą tej formy wsparcia dla 
osób bezrobotnych jest jej 
duża dostępność, ponieważ 
Urząd nie wymaga wniesie-
nia finansowego wkładu wła-
snego, a taki warunek zawsze 
trzeba spełnić przy ubieganiu 
się o pieniądze w banku czy 
na przykład agencji przedsię-
biorczości.    

- Czy taki przedsiębiorca 
po rozpoczęciu działalności 
może liczyć na dalszą pomoc 
Powiatowego Urzędu Pracy?

- Po sześciu miesiącach od 
rozpoczęcia działalności gospo-
darczej przedsiębiorca, w tym 
osoba, która otrzymała wcze-
śniej dotację na podjęcie działal-
ności gospodarczej, może uzy-
skać w Urzędzie wsparcie zwią-
zane z rozwojem firmy przez: 
refundację kosztów wyposaże-
nia lub doposażenia nowych sta-
nowisk pracy, jednorazowe zre-
fundowanie kosztów składek 
ZUS w przypadku zatrudnienia 
osoby bezrobotnej, organizację 
staży, przygotowania zawodo-
wego, prac interwencyjnych.

- Osoby korzystające z te-
go typu dotacji otwierają fir-
my jakiego typu? 

- Najczęściej są to firmy 
związane z szeroko rozumiany-
mi usługami (60,5%), a więc 
pośrednictwa finansowego, 
marketingowe, doradcze, praw-
ne, reklamowe, informatyczne, 
zarządzania nieruchomościami, 
remontowo-budowlane, fryzjer-
sko-kosmetyczne, kulturalno-
-oświatowe, masażu, porządko-
we, mechaniki pojazdowej, ga-
stronomiczne, ślusarskie, bru-
karskie. Na drugim miejscu jest 
handel (33,3%) - sprzedaż pra-
sy i artykułów papierniczych, 
odzieży, ogólnospożywczy, ar-
tykuły zoologiczne, kwiaciar-
nie, wyroby metalowe, wielo-
branżowe sklepy internetowe. 
Na kolejnym miejscu jest pro-
dukcja (6,2%) - krawiectwo, 
artykuły dekoracyjne, sprzęt 
oświetleniowy, witraże, sterow-

niki i procesory, wyroby cera-
miczne. 

- A można liczyć na pomoc 
merytoryczną?

- Osoby planujące otworzyć 
własną firmę uzyskują ze stro-
ny Urzędu wszechstronną po-
moc, nie tylko finansową, do 
nich są skierowane również se-
minaria szkoleniowe wprowa-
dzające w świat biznesu, na któ-
rych omawia się biznesplan – 
„Pierwszy krok w biznesie”; 
szkolenia z zasad prowadze-
nia działalności gospodarczej 
przygotowujące do otwarcia 
i prowadzenia firmy – „Wła-
sna firma”; bezpłatne doradztwo 
w Poznańskim Ośrodku Wspie-
rania Przedsiębiorczości. 

- Proszę powiedzieć kilka 
słów o Ośrodku.

-  Poznański Ośrodek 
Wspierania Przedsiębiorczo-
ści (POWP) działa od 1993 ro-
ku w strukturach Powiatowego 
Urzędu Pracy. W Ośrodku moż-
na uzyskać informacje, jak krok 
po kroku zrealizować pomysł na 
własną firmę.

Pomagamy założyć własną firmę
Rozmowa z LIDIĄ GARCZYŃSKĄ-SZYMKOWIAK, starszym inspektorem powiatowym Powiatowego 
Urzędu Pracy w Poznaniu, doradcą Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości 

POWIATOWY URZĄD  PRACY
ul. Czarnieckiego 9, pok. 19
61 - 568 Poznań 
tel. (0 61) 834-56-84, 
fax. (0 61) 833-98-08 
www.bip.pup.poznan.pl, 
www.pup.poznan.pl, 
e-mail: popo@praca.gov.pl

POZNAŃSKI OŚRODEK 
WSPIERANIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Stary Rynek 52 B
61 – 772 Poznań
tel./fax (0 61) 853 21 86 
tel. (061) 853 22 04 – oferty 
pracy
e-mail: popopowp@praca.gov.pl

Małgorzata Bogusławska 
siedem lat pracowała na 

uczelni, przymierzała się nawet 
do doktoratu, ale ostatecznie po-
stanowiła założyć własną firmę. 
M. Bogusławska skorzystała 
z bezzwrotnej dotacji z Powia-
towego Urzędu Pracy. Po kilku-
miesięcznych przygotowaniach 
firma „Floriada” ruszyła w ma-
ju 2005 roku. Dzisiaj mijają od 
tamtego dnia prawie dwa lata, 
a pani Małgorzata mówi, że in-
nej drogi dla siebie nie widzi i… 
nie marzy już o etacie.

A wszystko stało się tak ja-
koś samo. Pracując na etacie 
w Akademii Rolniczej, pisząc 
doktorat często brakuje czasu 
dla rodziny. A jak się ma trój-
kę dzieci, to trzeba wybierać. 
Większość wybiera karierę za-
wodową i równoczesnie opie-
kunkę do dzieci lub świetlicę 
szkolną. Pani Małgorzata chcia-
ła żyć lepiej, inaczej.

- Decyzję o podjęciu dzia-
łalności gospodarczej – mówi – 
podjęłam przez dzieci i dla dzie-
ci, dla ich dobra. Tylko w ten 
sposób czas mojej pracy mogę 
dostosować do ich potrzeb. Mo-
gę realizować się zawodowo, 
a równocześnie opiekować się 
nimi. Wiem, że byłabym chyba 
najgorszym pracownikiem eta-
towym na świecie – ciągle my-
ślałabym w pracy co też pora-
biają moje dzieci. Nie chciałam 
także siedzieć w domu bezczyn-
nie, trzeba więc było wymyślić, 

„Na swoim” dla dzieci
jak to wszystko połączyć. I uda-
ło się

Na przełomie roku 2002/
2003 zrealizowany został jeden 
projekt zagospodarowania te-
renów zielonych autorstwa pa-
ni Małgorzaty na osiedlu Strze-
szyn, potem przyszło wyróżnie-
nie w konkursie „Zielony Po-
znań”.

- To mi dało do myślenia – 
wspomina. – Pomyślałam wów-
czas, że mogłabym przecież ro-
bić coś takiego w swojej firmie. 
W tym także czasie rozwiązały 
się nasze problemy mieszkanio-
we, było więc miejsce do pra-
cy. W prasie wyczytałam przy-
padkowo, że można ubiegać się 
o bezzwrotną dotację na rozpo-
częcie działalności gospodar-
czej w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Poznaniu. No i zgłosi-
łam się.

Było to na przełomie ro-
ku 2004/2005. Pani Małgorza-
ta złożyła odpowiedni wniosek 
potem opracowała biznesplan 
i inne wymagane dokumenty. 
Uczestniczyła w kursach i szko-
leniach zorganizowanych przez 
Urząd Pracy, w maju 2005 roz-
poczęła działalność.

- W moim przypadku trwa-
ło to tak długo – tłumaczy – nie 
ze względu na procedury, ale ja 
gdzieś tam ciągle sobie dora-
białam i tak czas uciekał. Muszę 
powiedzieć, że te kursy i szkole-
nia bardzo mi się przydały. Bez 
nich początki „na własnym” by-
łyby jeszcze trudniejsze. 

W 2005 roku dotacja bez-
zwrotna wynosiła 11.300 zło-

tych. Pani Małgorzata za te pie-
niądze kupiła oprogramowa-
nie komputerowe, wyposażenie 
pracowni, resztę przeznaczyła 
na środki obrotowe. Można by-
ło zaczynać.

- Oprócz pieniędzy – wspo-
mina pani Małgorzata – dota-
cja ta ma również znaczenie 
psychologiczne. Trzeba przez 
rok prowadzić działalność go-
spodarczą, by była bezzwrotna. 
Nie ukrywam, w pierwszym ro-
ku miałam chwile, gdy nie wie-
rzyłam, że się uda i chciałam 
zamykać firmę. Mówiłam sobie 
jednak, że trzeba choćby powal-
czyć przez ten rok, a potem zo-
baczymy. No i najtrudniejsze – 
chyba – mam już za sobą.

Dzisiaj Małgorzata Bogu-
sławska nie myśli już o etacie, 
choć nie ukrywa, że prowadze-
nie własnej działalności gospo-
darczej nie jest wcale łatwym 
kawałkiem chleba. Najtrudniej 
jest wtedy, gdy klient nie zapłaci 
za wykonaną pracę, a od wysta-
wionej faktury trzeba dodatko-
wo jeszcze odprowadzić poda-
tek dochodowy i VAT. Jest spo-
ry kłopot, gdy dziecko choru-
je, bo w Polsce „prywaciarzom” 
nie udziela się zwolnienia cho-
robowego na dzieci, opłaty na 
ZUS rosną z miesiąca na mie-
siąc zamiast maleć, poznańskie 

urzędy skarbowe (na przykład 
we Wrocławiu jest to możliwe) 
nie chcą nadpłaconego podatku 
VAT przeznaczyć na spłatę po-
datku dochodowego itp.  

- Jakoś jednak można dać 
sobie radę – mówi pani Mał-
gorzata. -  Moi klienci to osoby 
prywatne oraz instytucje lub du-
że firmy. Trudno tym pierwszym 
wystawiać wysokie faktury, ci 
drudzy natomiast niekiedy nie 
płacą… A ZUS muszę przecież 
zapłacić w terminie.

Dzisiaj firma „Floriada” wy-
konuje przede wszystkim pro-
jektowanie ogrodów (specjal-
nością są ogrody wodne), usłu-
gi florystyczne są obecnie jak-
by mniej potrzebne. Pani Mał-
gorzata prowadzi jeszcze szko-
lenia w Stowarzyszeniu Twór-
ców Ogrodów, raz w tygodniu 
pracuje w Technikum Ogrod-
niczym jako nauczyciel. Raczej 
dlatego, że to lubi, bo pieniądze 
z tego są żadne.

- „Na własnym” nie jest ła-
two – podsumowuje – ale na 
etacie też nie ma słodkości. Na 
pewno jednak nie obawiam się 
każdego ranka, że ktoś mnie 
z pracy wyrzuci z dnia na dzień. 
Dzięki trudnej decyzji o podję-
ciu własnej działalności gospo-
darczej, dotacji z Urzędu i wła-
snej pracy dzisiaj mogę opie-
kować się dziećmi i w wolnych 
chwilach pracować, zarabiać. 
Tak jak to sobie wymyśliłam i… 
wymarzyłam. 
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TAK 
MYŚLĘ

U nikam jak mogę politycz-
nych dyskusji ze znajomy-

mi, i to wcale nie dlatego, że  
wydrapujemy sobie przy oka-
zji oczy, okładamy się bejs-
bolami  po grzbietach i wy-
rywamy sobie kudły, ale tak 
naprawdę, to nie ma o czym 
gadać. Ile razy można wy-

Samotny pod ścianą

RYS — SZCZEPAN SADURSKI

Obchodziliśmy niedaw-
no rocznicę śmierci Ja-

na Pawła II, z pompą i zadę-
ciem tak nieprzystającym do 
tej postaci, że aż wstyd. Jak 
Polska długa i szeroka wszy-
scy mieli coś o papieżu i je-
go beatyfikacji do powiedze-
nia i każdy, kto dopchał się 
do głosu perorował w prze-
konaniu o wadze i doniosło-
ści własnych słów. 

Telewizje prześcigały się 
w migawkach, dokumentach, 
rozmowach i spekulacjach 
na temat terminu ogłoszenia 
go świętym.  A ludzie, którym 
udało się wcisnąć przed obiek-
tyw - w wymyślaniu przedziw-
nych historii. Osobiście poru-
szyła mnie babcia podszczy-
pująca wnuka żeby powiedział 
do kamery wierszyk o Ojcu 
Świętym. Ów chłopiec nie wy-

dukał ani słowa tylko się roz-
płakał (nie wiadomo czy z po-
wodu tremy, czy babcia za 
mocno szczypała). 

W każdym razie, pomija-
jąc babcię, tylu ekspertów od 
świętości papieża i znawców 
procesu beatyfikacji nie wi-
działam dawno i szczerze mó-
wiąc nie miałam pojęcia iż ty-
lu ich mamy!

To mnie tylko utwierdza 
w przekonaniu, że na dany te-
mat wypowiadają się nieko-
niecznie Ci, którzy powinni 
(to i tak eufemizm). O beaty-
fikacji Jana Pawła II – mię-
dzy innymi aktorzy i polity-
cy, o wielodzietności i potrze-
bie rodzenia na potęgę poseł 
Piłka, który sam przyznaje się 
do jednego dziecka - to raz, 
jest mężczyzną więc rodze-
nie bezpośrednio go nie doty-

czy – to dwa. O małżeństwach 
i rozwodach najgłośniej krzy-
czą bezżenni. O wyrugowanie 
z Sejmu przestępców apelują 
skazani prawomocnymi wy-
rokami. Kłamcy rozprawiają 
o prawdzie, a oszuści o uczci-
wości. Zupełne pomieszanie.

Nie odmawiam ludziom 
prawa do wyrażania własnego 
zdania, ale dziwię się dzienni-
karzom i mediom w ogóle, że 
lansują i promują opinie osób, 
które na danym temacie nie 
tylko się nie znają, ale czasem 
ze zwykłej ludzkiej przyzwoito-
ści nie powinny się wypowia-
dać. Popularność lub piasto-
wanie ważnego stanowiska to 
jednak czasem za mało by wy-
stępować w roli eksperta.

MAŁGORZATA 
MARKOWSKA

Kłamcy mówią o prawdzie

śmiewać się z głupoty, tępo-
ty, niekompetencji, lenistwa, 
zachłanności, zadufania ko-
mara, któremu wydaje się, że 
jest orłem? Mnie to już nie 
śmieszy.

Jak nie jest śmiesznie, to 
zaczyna być strasznie. Nie, ni-
komu nie wmawiam, że przez 
rządy PIS-u zaczniemy wszy-
scy żyć w ubóstwie, że poza-
mykają nas w obozach pra-
cy, że pozbawią praw publicz-
nych za nie kłanianie się ojcu 
wszystkich ojców o nazwisku 
Rydzyk. Żeby dokonać takich 
okropnych rzeczy, trzeba być 
choć odrobinę inteligentnym, 

nować. Krawat Leppera mi się 
nie podoba, na Giertycha ka-
napie już trzech siedzi i jak doj-
dzie czwarty to będzie ciasno, 
wracający podobno niestety do 
polityki Kwaśniewski jest zno-
wu za gruby i oczek spod tłusz-
czu mu nie widać, PSL-u chy-
ba już w ogóle nie ma bo coś 
tych chłopaków całkiem nie wi-
dać i nie slychać, PiS wpraw-
dzie najwidoczniej przeprowa-
dził swoim watażkom szkolenie 
w zawiązywaniu butów i wie-
dzą już jego członkowie, że no-
sa nie należy zbyt często wycie-
rać w rękaw garnituru, ale ta 
partia też jakoś mnie nie prze-

wybrać jak ja. Cholera, może 
nie ma z czego wybierać. No 
to co – wyjeżdżać do Irlandii, 
czy zakładać partię politycz-
ną? Jeszcze nie wiem, ale in-
nego wyjścia chyba... nie ma, 
choć każde z tych rozwiązań 
jest ryzykowne. Wyjazd mo-
że się nie udać, a zakłada-
jąc partię polityczna mógł-
bym z czasem upodobnić się 
do Cymańskiego, Łyżwińskie-
go, Kalisza, Niesiołowskiego, 
Giertycha albo Kaczyńskiego 
(jednego lub drugiego). Na to 
się nie zgadzam. Ja i cała mo-
ja rodzina. 

TOMASZ MAŃKOWSKI 

a o tę paskudną przypadłość 
naszych polityków nie posą-
dzam. Wszystkich.

Dokładnie tak. I tych z pra-
wa, i tych z lewa, i tych rzą-
dzących, i tych podobno opo-
zycyjnych. I w tym momencie 
pojawia się problem bardzo 
poważny – nie mam swoich 
przedstawicieli w świecie po-
lityki, nie mam na kogo gło-
sować. Pomyślałem sobie – 
ułomny jestem jakiś, czy co?

Kiedyś głosowałem na PO, 
ale teraz nie zamierzam swo-
jego głosu tak idiotycznie mar-

konuje. To co, mam głosować 
w razie jakiś wyborów – prze-
cież kiedyś znowu chyba będą 
- na siebie?

No to jestem pod ścianą. 
Samotny? Wcale nie. Oto, jadę 
sobie kiedyś autem i słucham 
stacji TOK FM. Wiem, wiem, to 
radio gejów i lesbijek, w ogóle 
samych popaprańców, ale ga-
łeczka mi się zacięła i nie mogę 
cholery przekręcić. No to jadę 
i słucham, bo przecież dzwonić 
nie mogę.

I pewnego dnia słyszę, że 
znajomi redaktora Grzego-

rza Miecugowa 
z TVN24, którego 
bardzo cenię, ma-
ją podobny pro-
blem. Też – po-
wiedział pan re-
daktor – nie ma-
ją na kogo głoso-
wać, a to ozna-
cza, że nie ma-
ją swojego przed-
stawiciela w eli-
tach (niech mi 
Bóg wybaczy to 
słowo w tym kon-
tekście) politycz-
nych. To jak to 
jest – jakaś tam 
część narodu jest 
jak niedźwiedź 
polarny w tropi-
kalnej dżungli, 
albo słoń afry-
kański na lodow-
cu? Dlaczego? 
To przecież lu-
dzie wykształce-
ni, a nie potrafią 

GALERIA TWOJEGO TYGODNIA

Od kwietnia 2007 sekreta-
rzem Loży Wielkopolskiej 

Business Centre Club jest Ja-
rosław Muczek, wicedyrektor 
marketingu w firmie Kreisel. 
Jarosław Muczek będzie dbał 
o wizerunek loży BCC, czuwał 
nad sprawną organizacją wszyst-
kich związanych z jej działalno-
ścią wydarzeń, a także działał 
na rzecz pozyskiwania nowych 
członków organizacji BCC.

Jarosław Muczek jest rdzen-
nym mieszkańcem Poznania, ab-
solwentem Instytutu Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa 
UAM (specjalności dziennikar-
ska, międzynarodowa i marke-
ting polityczny). Na ostatnim ro-
ku studiów równolegle praco-
wał w poznańskiej spółce infor-
matycznej TALEX SA, w której 
został początkowo redaktorem 
serwisu internetowego, a następ-
nie osobą odpowiedzialną za po-
litykę informacyjną spółki, któ-
ra w 2000 roku zadebiutowała 
na Warszawskiej Giełdzie Papie-
rów Wartościowych. W latach 
2001-2003 koordynował wszel-
kie działania medialne spółki 
TALEX SA, a także działania 
z zakresu investor relations. 

Od 2003 roku pracuje w fir-
mie KREISEL Technika Bu-
dowlana, gdzie na początku 
prowadził działania public re-

lations, a od 2004 roku koordy-
nuje całość polityki informacyj-
nej firmy, jej strategię marketin-
gu sportowego, działania spon-
soringowe (sport, kultura) oraz 
działalność charytatywną. Od 
2005 roku odpowiedzialny jest 
także za działania na rzecz ryn-
ku i klientów KREISEL oraz za 
komunikację z najważniejszymi 
klientami i partnerami firmy. 

Jak sam podkreśla, najwięk-
szą satysfakcję sprawiają mu 
wszelkie działania, kampanie 
i strategie marketingowe zwią-
zane ze współpracą z mediami 
i ze sponsoringiem sportowym. 

- Budowanie silnej mar-
ki firmy w oparciu o wspiera-
nie polskiego sportu, koordyna-
cja kampanii medialnych i ich 
kreowanie – to najprzyjemniej-
sza strona codziennej działal-
ności zawodowej – mówi Ja-
rosław Muczek. - Jestem ki-
bicem, uczestniczę w każdym 
większym wydarzeniu sporto-
wym, więc idealna jest sytu-
acja, w której swoją pasję mo-
gę realizować w pracy, dbając 
przy tym o wizerunek i popula-
ryzację marki KREISEL. Do-
świadczenia zgromadzone pod-
czas kilkuletniej pracy w fir-
mie KREISEL na pewno okażą 
się przydatne w działaniach na 
rzecz BCC. (na)

SYLWETKI

Nowy sekretarz BCC

FOT. — ARCHIWUM

FOT. — ARCHIWUM
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Koparki drążą rowy w sta-
rej nawierzchni, robotni-

cy układają nową kanaliza-
cję i zasypują dziury, każde-

go dnia metr po metrze prze-
suwali się z centrum mia-
sta, poprzez ulicę Sienkiewi-
cza, by obecnie znaleźć się 

Tomasz Kałużny, burmistrz Wrześni, jeszcze w trakcie 
ubiegłorocznej kampanii wyborczej obiecywał gene-
ralny remont wrzesińskiego Rynku. Część prac wyko-
nano już na jesień, a od kilkunastu dni trwają kolejne 
roboty. Już latem, za zgodą konserwatora zabytków, 
ma powstać fontanna, przy której będzie się można 
nie tylko ochłodzić, ale także znaleźć chwilę relaksu 
słuchając muzyki. 

ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI

Fontanna z pozytywką
na ulicy Warszawskiej (dep-
tak). Wykonawcą prac jest 
Zakład Usług Techniczno-
-Budowlanych EKO-TECH-
-BUD Włodzimierz Szaj-
kowski ze Strzałkowa. 

- Zakończona została bu-
dowa kanalizacji deszczo-
wej na ulicy Sienkiewicza, 
od skrzyżowania z ul. Miło-
sławską do połowy ul. Ry-
nek, a także roboty wyko-
nywane na ul. Sienkiewi-
cza na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Miłosławską do 
skrzyżowania z ul. Warszaw-
ską. Prace na ulicy War-
szawskiej, do skrzyżowania 
z ul. 3 Maja, kontynuowa-
ne będą po Świętach Wiel-
kiej Nocy. Budowa nowej 
kanalizacji w obrębie Rynku 
i ul. Sienkiewicza zamknię-
ta zostanie z końcem kwiet-
nia. Ostateczne zakończenie 
prac kanalizacyjnych prze-
widuje się w czerwcu. Po 
wykonaniu kanalizacji desz-
czowej, w obrębie ul. War-
szawskiej (deptak) zostanie 
wykonana nowa nawierzch-
nia. Koszt budowy (łącznie 
z nawierzchnią asfaltową 
w Rynku i na ul. Sienkiewi-

cza do ul. Ratu-
szowej) wyno-
si 699.979,50 
zł – mówi Jan 
K r o t o s z y ń -
ski, naczelnik 
Wydziału Ko-
munalnego we 
w r z e s i ń s k i m 
Ratuszu. - Na-
wierzchnia płyt 
rynku i parkin-
gów będzie wy-
konana z płyt 
g r a n i t o w y c h 
ciętych o brze-
gach łamanych 
(zgodnie z za-
leceniem kon-
serwatora za-
bytków) - prze-
targ odbędzie 
się 12 kwiet-
nia. W części 
wschodniej Rynku zostanie 
wybudowana fontanna typu 
suchego (bez niecki fontan-
nowej) - przetarg na projekt 
i wykonanie fontanny odbę-
dzie się już za tydzień, 18 
kwietnia - dodaje Jan Kro-
toszyński. 

Udało nam się dowiedzieć, 
że fontanna, która powstanie 

we Wrześni będzie naprawdę 
wyjątkowa. Ma być zaopa-
trzona w trzy rodzaju dysze. 
Pierwsze to dysze pieniące, 
dające efekt piany o wysoko-
ści strumienia wody do 6 me-
trów z możliwością płynnej 
regulacji wysokości obrazu 
wodnego. Te dysze oświetla-

FOT. (4X) — ARCHIWUM.
W łódzkiej Manufakturze działa najdłuższa w Eu-
ropie (300 m) fontanna, zaprojektowana przez 
hiszpańską firmę GHESA, której woda jest wie-
czorem podświetlana i sprawia wrażenie, jakby 
tańczyła w rytm, puszczanej z głośników muzyki

Dokończenie na stronie II
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Fontanna z pozytywką
ne będą za pomocą 3 reflek-
torów podwodnych z możli-
wością zmiany barwy oświe-
tlenia w zakresie kolorów: 
czerwony/zielony/niebieski. 
Drugi rodzaj to dysze spie-
niające, dające efekt piany 
o wysokości strumienia wo-
dy 3 metrów, również z moż-
liwością regulacji wysoko-
ści tego strumienia. Te dysze 
oświetlać będzie 8 reflekto-
rów i trzeci rodzaj dysz, to 
tak zwane dysze strumienio-
we, dające efekt wąskiego 
strumienia wodnego o wyso-
kości 2 metrów z możliwo-
ścią jego płynnej regulacji. Te 
dysze oświetlane będą za po-
średnictwem 28 reflektorów 
podwodnych. Za sterowanie 
obrazami wodnymi fontanny 
odpowiadać będzie specjalna 
konsoleta umożliwiająca pre-
cyzyjną synchronizację ob-
razów wodnych oraz oświe-
tlenia do dowolnego rodza-
ju muzyki. Sterownik po-
siada możliwość zmiany 
melodii „na życzenie”, 
które wyrażane być może 
za pomocą SMS. Przewi-
duje się aranżację pięciu 
utworów muzycznych 

Dokończenie ze strony I

wybranych przez Inwe-
stora oraz dodatkowo 
program tzw. „plac za-
baw” 

- Nie została podję-
ta jeszcze żadna decyzja 
w sprawie wyboru utwo-
rów. Myślę, że to najbar-
dziej odległa decyzja - 
powiedział Tomasz Ka-
łużny, burmistrz Miasta 
i Gminy Września. 

Burmistrz dodał także, 

że budowa takiej fontan-
ny we Wrześni nie jest ja-
kimś wyjątkowym przed-
sięwzięciem. Podobne fon-
tanny stoją już w Polsce, 
a przedstawiciele Ratusza 
wizytowali jedną z nich, 
w Wołominie. 

Wrzesińska fontanna 
kształtem obrazu wodnego 
ma przypominać „słońce” 
z 8 promieniami. 4 dłuż-
sze promienie o długości 

cję, interpretację, technikę wokalną i tak zwa-
ny wyraz artystyczny miała sporo pracy, gdyż 
poziom prezentacji był bardzo wyrównany. 
Wreszcie artyści, wzmocnieni Michałem Ko-
sińskim, dyrektorem Wrzesińskiego Ośrodka 
Kultury uznali, że podczas koncertu kończą-
cego „najdłuższy weekend nowoczesnej Euro-
py” wystąpią:  
 1.  Agnieszka Abramkiewicz z Nekli
 2.  Julia Radecka z Wrześni
 3.  Aleksandra Bijak z Nowego Miasta nad 

Wartą
 4.  Monika Markiewicz z Wrześni
 5.  Damian Twardy z Borzykowa
 6.  Izabela Szambelan z Wrześni
 7.  Aleksandra Kurpik z Wrześni
 8.  Aleksandra Baryżewska z Wrześni
 9.  Mikołaj Knopkiewicz z Wrześni
10.  Mikołaj Milczarek z Wrześni
11.  Patryk Mendyka z Witowa
12.  Weronika Marchlewicz z Wrześni
13.  Weronika Radniecka z Zagórowa
14.  Olga Ślebioda ze Środy Wlkp.
15.  Anastazja Nowak z Sulęcinka

Fanów grupy Happy End już dziś zaprasza-
my do Wrześni na interesująco zapowiadający 
się koncert. Wszystkim dzieciom życzymy po-
wodzenia. Niestety, tylko sześcioro z nich za-
kwalifikuje się do programu „Od Przedszko-
la do Opola”, który zostanie wyemitowany 
w TVP1. (ag)

Dzieci z Happy Endem

Artyści na scenę
Od kilku lat Zespół Szkół w Nowym Folwarku organizuje 
Powiatowy Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” 
połączony z wernisażem prac plastycznych. Nie inaczej 
będzie i w tym roku. 

FOT. — ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI
Jurorzy castingu z Happy Endem

Ta zakrojona na tak szeroką 
skalę impreza kulturalna - 

jak wykazują doświadczenia 
w środowisku lokalnym bar-
dzo potrzebna - odbędzie się  
13 i 14 kwietnia w Wiejskim 
Domu Kultury w Psarach Pol-
skich. 

Do jej organizacji włączyli 
się: Urząd Miasta i Gminy we 
Wrześni, Starostwo Powiato-
we we Wrześni, Rady Sołec-
kie wsi Nowy Folwark, Sło-
mowo, Psary Polskie, Psary 
Małe, Rada Rodziców przy 
Zespole Szkół w Nowym Fol-
warku, Stowarzyszenie Forum 
Kobiet – Koło Terenowe we 
Wrześni, Firma AV Projekt 
Adam Borowiecki, Studio Fo-

tograficzne Jar-Col we Wrze-
śni, Zakład Fotograficzny „Fo-
tooptyka” Olesławy i Andrze-
ja Kamińskich we Wrześni.

Uczestnicy Święta Teatru 
chcą integrować się w środo-
wisku wiejskim, pokazywać 
postawy, które nie akceptu-
ją zła, brutalności czy byleja-
kości, prezentować pozytyw-
ne działania wobec innych, 
utrwalać uniwersalne warto-
ści: wrażliwość, okazywanie 
szacunku, życzliwości i tole-
rancji. Znany jest już program 
Święta Teatru w terenie. War-
to w najbliższych dniach zare-
zerwować nieco czasu i poob-
cować z Melpomeną w dzie-
cięcym wydaniu. (ag) 

FOT. — ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI
Występ jednego z teatrów szkolnych podczas ubiegłorocznego święta 

4 metrów tworzone mają 
być z 4 dysz, a następne 4 
krótsze promienie o długo-
ści 3 metrów z 3 dysz. „Tar-
cza słońca” utworzona ma 
być z 8 dysz ustawionych 
w okręgu o średnicy 2 me-
trów. Dodatkowo centralnie 
umieszczona będzie jeszcze 
jedna dysza. Zakończenie 
budowy tej fontanny planu-
je się na 17 sierpnia.

Przypomnijmy, iż w bu-
dżecie gminy na remont 
centrum miasta zaplanowa-
no 1,3 mln złotych. Do tej 
kwoty dodać jeszcze należy 
400 tys. złotych, które wy-
asygnowano na moderniza-
cję nawierzchni miejsc par-
kingowych.

Wszystko wskazuje na to, 
że już latem fontanna wró-
ci na Rynek i mieszkańcy 
Wrześni będą mogli odpo-
czywać w cieniu wodnych 
chmur. No i muzyki będzie 
można posłuchać, a nawet 
„zamówić” ją sobie za po-
mocą SMS-a 

Uwaga!
►  Rodzina zastępcza poszukiwana. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

Wrześni poszukuje rodzin, które gotowe byłyby wziąć w opiekę dzieci z do-
mów dziecka. Informacje o wymaganiach wobec takich rodzin można znaleźć 
na stronie www.pcprwrzesnia.pl w dziale „Formy wsparcia”.

►  Osoby, które posiadają jakikolwiek niepotrzebny już sprzęt rehabilitacyjny 
- wózek inwalidzki, kule itp., mogą przekazać go do Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Sprzęt ten zostanie rozdysponowany 
nieodpłatnie wśród osób potrzebujących. Kontakt – ul. Wojska Polskiego 1, 
|tel. (061) 640-45-50, od pon.-pt. w godz. 7.30-15.30.

Po castingu do programu „Od Przedszkola 
do Opola”, który odbył się w sali wrzesiń-

skiego WOK-u, jury pod przewodnictwem Da-
nuty i Zbigniewa Nowaków wybrało 15 naj-
lepszych, młodych wokalistów, którzy 6 ma-
ja zaprezentują się szerokiej publiczności pod-
czas koncertu we wrzesińskim Amfiteatrze im. 
Anny Jantar. Jego gwiazdą będzie zespół Hap-
py End.

Do castingu zgłosiło się 35 dzieci. Prze-
słuchania trwały kilka godzin, a po nich ko-
misja, która oceniała dobór repertuaru, dyk-
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W konkursie udział wzię-
ło 11 uczniów wrzesiń-

skich szkół ponadgimnazjal-
nych i jeden student Uniwer-
sytetu imienia Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Prze-
prowadzone zostały turnieje: 
recytatorski, w którym rywa-
lizowało miedzy sobą 9 osób, 
poezji śpiewanej, w którym 
zaprezentowała się jedna so-
listka i wywiedzione ze sło-
wa, gdzie zmierzyło się z so-
bą dwóch uczestników.

W jury zasiedli: Andrzej 
Lajborek - aktor Teatru Nowe-
go w Poznaniu, Rafał Szam-
burski – nauczyciel i reżyser 
działający w Stowarzyszeniu 
Twórczości Teatralnej AKT 
oraz Mirosław Jadryszak – 

polonista z Zespołu Szkół Po-
litechnicznych we Wrześni.

Za „idealne zespolenie 
z tekstem” I miejsce w ka-
tegorii szkół ponadgimna-
zjalnych w „Turnieju Recy-
tatorskim” zdobyła Paulina 
Trzmiel – uczennica Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących we Wrześni, 
która recytowała „To nie było 
wszystko” Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej i frag-
ment powieści „Urzekająca” 
Johna i Stasi Eldredge.

W kategorii osób doro-
słych jury wyróżniło Arka-
diusza Nowaka, studenta Uni-
wersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, który za-
prezentował teksty „Hodowca 

Troje recytatorów w Poznaniu
Dwunastu pasjonatów poezji, teatru i sztuki recytacji 
wystąpiło podczas powiatowych eliminacji 52. Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 30 
marca we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

bydła czyli manifest normal-
ności” Janusza Korwina-Mik-
ke  i „Jechał trolejbus po uli-
cy” Bułata Okudżawy.

W „Turnieju Wywiedzio-
ne ze słowa” jurorów zachwy-
cił występ Jakuba Liberkow-
skiego, ucznia Liceum Ogól-
nokształcącego im. Henry-
ka Sienkiewicza we Wrześni, 
który zaprezentował montaż 
słowno-muzyczny składający 
się z tekstów „Życie to nie te-
atr” Edwarda Stachury i „Ży-
cie na poczekaniu” Wisławy 
Szymborskiej.

Nagrodzono też Aleksan-
drę Marszał z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Henry-
ka Sienkiewicza we Wrześni, 
która śpiewając „Dobranoc 
panowie” i „Karuzelę z ma-
donnami” była jedyną uczest-
niczką „Turnieju Poezji Śpie-
wanej”. 

Paulina Trzmiel, Jakub Li-
FOT. — ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI

Andrzej Lajborek gratuluje Arkadiuszowi Nowakowi

- Co się dzieje z drugim 
zespołem, dwa mecze, dwie 
porażki?

- Zespół jest całkiem inny 
niż w rundzie jesiennej, my-
ślę, że potrzeba czasu, by się 
ograł, by grał lepiej, tym bar-
dziej że warunki do gry i do 
treningu drużyna ma zdecy-
dowanie lepsze niż w rundzie 
jesiennej. 

- Co znaczy, że zespół jest 
inny? Jakie zmiany w nim 
nastąpiły i dlaczego? 

- Z drużny odeszli Lisiec-
ki, Wawrzyniak, Jankowiak, 
Nowicki, (który zaginął na 
kilka tygodni - choroba i coś 
tam jeszcze) oraz Cierpiszew-
ski, który rozegrał jesienią 
kilka dobrych spotkań. Do ze-
społu dołączyli Obalski, Jani-
szewski, Graczyk i Jakubow-
ski, ponadto Maciej Waszak, 
który trenuje tylko wtedy, gdy 
pozwala mu praca zawodowa. 
Mało trenuje także Piotr Jaku-
bowski, który pracuje w kra-
kowskiej firmie, która swym 
zasięgiem obsługuje cała Pol-
skę. 

- Twoim zdaniem zmiany 
te mają decydujący wpływ 
na obecną postawę zespo-
łu? 

- Myślę, że przejście do 
kadry pierwszego zespołu 
Macieja Lisieckiego, który 
jesienią strzelał nam bramki, 
ma duży wpływ na poziom 
gry mojej drużyny. Rozegrali-
śmy zimą kilka spotkań i każ-
de z nich graliśmy w innym 
składzie, również mecze li-
gowe graliśmy w innych ze-
stawieniach. Trzeba czekać, 
tym bardziej że pierwszeń-
stwo gry w II zespole mają 
zawodnicy z I zespołu, któ-
rzy nie zostaną powołani na 
mecz IV ligi. Z drugiej strony 
ich obecność nie zawsze jest 
wzmocnieniem, tak jak by-
ło w meczu z liderem A kla-
sy, Kasztelanią Brudzew, kie-

dy to Popławski mógł zdobyć 
dwie bramki. Z drugiej strony 
uważam, że powrót Graczyka 
jest bardzo ważny dla gry te-
go zespołu i za 2-3 mecze ten 
powrót powinien okazać się 
strzałem w dziesiątkę, podob-
nie powinno być z Piotrem 
Jakubowskim, który gdy po-
trenuje dojdzie do siebie i bę-
dzie potrzebny temu zespo-
łowi. Uważam, że zespołowi 
potrzeba czasu, a ja muszę 
znaleźć napastnika, który za-
cznie trafiać do bramki prze-
ciwników, bo sytuacje stwa-
rzamy, ale brakuje tej przy-
słowiowej kropki nad „i”.

- Twierdzisz, że w klubie 
zmieniło się na lepsze? Co 
takiego się zmieniło?

- Dzięki działaniom zarzą-
du zespół otrzymał buty pił-
karskie, ma również zapew-
niony inny sprzęt i napoje, 
dotychczas musieliśmy sami 
załatwiać te sprawy dla dru-
giej drużyny. 

- Czy drugi zespół jest 
w stanie osiągnąć cel, który 

przed rundą wiosenną zało-
żył zarząd, czyli awans do 
„okręgówki” - bo tylko to 
interesuje klub?

- Jeśli chodzi o awans, to 
myślę,  że jest realny. Mie-
liśmy po jesieni 2 punkty 
przewagi nad trzecim zespo-
łem, teraz spadliśmy na trze-
cie miejsce, ale za kilka dni 
gramy ważny mecz z Orłem 
w Grzegorzewie i jestem pe-
wien, że punkty zdobędzie-
my. Ponadto uważam, że nasi 
rywale też poniosą straty, a ja 
swój limit strat już wyczer-
pałem. Zespół chce awanso-
wać, a jak będzie - przekona-
my się już wkrótce. Zrobimy 
wszystko, żeby cel, który ob-
raliśmy jeszcze za kadencji 
starego zarządu, zrealizować. 
Dlaczego? Bo gra się o naj-
wyższe cele, a nie po to tyl-
ko, by grać. Zawsze chciałem 
wygrywać i nadal tego chcę, 
nawet teraz, kiedy jest dołek, 
wierzę, że chłopcy się prze-
łamią i zademonstrują zdecy-
dowanie lepszą i skuteczniej-
szą grę.

- Dwa mecze - dwie po-
rażki... Skąd podstawy do 
optymizmu?

- Ostatnio na treningu ro-
zegrałem 60 minutowy spa-
ring z juniorami i wynik był 
13 :1, myślę, że się odblo-
kowali.

- Czy to prawda, że w me-
czu w Grzegorzewie zagra 
I zespół, który ma przerwę 
w rozgrywkach?

- Pierwsze o tym słyszę, 
skąd te wiadomości?

- Tak wieść gminna nie-
sie - zarząd nie chce, nie mo-
że pozwolić sobie na kolejne 
straty Twojej drużyny...

- Jeśli tak się mówi, trud-
no, ja o tym nic nie wiem. 
Jedno jest pewne - kilkana-
ście osób z pierwszego zespo-
łu jest zgłoszonych do drugie-

berkowski i Arkadiusz Nowak 
wystąpią w wojewódzkim eta-
pie 52. Ogólnopolskiego Kon-

kursu Recytatorskiego, który 
odbędzie się 27-29 kwietnia 
w Poznaniu. (st, ag)

Wierzę w awans
Rozmowa z Januszem Hofmanem, trenerem drugiego 
zespołu Victorii, który walczy o awans do klasy 
okręgowej

Prezes sołtysów 
Jak stwierdził Zygmunt Zell, dzia-

łacz i publicysta samorządowy, 
sołtysi są jedną z najstarszych, je-
śli w ogóle nie najstarszą instytu-
cją państwa polskiego, funkcjonu-
jącą od XIII wieku. Przetrwali Pia-
stów, Jagiellonów, państwo Krzy-
żackie, Andegawenów, Wazów, kró-
lów elekcyjnych, państwo rozbioro-
we i PRL.

Pod koniec marca, w Ślesi-
nie k. Konina, odbyło się spra-
wozdawczo-wyborcze posiedze-
nie Rady Krajowej Stowarzysze-
nia Sołtysów, w którym wzięło 
udział 70 delegatów, w tym 14 
członków Stowarzyszenia Soł-

tysów Województwa Wielkopol-
skiego. 

Jednym z punktów spotkania 
było przedstawienie poselskiego 
projektu o funduszu sołeckim, ale 
najważniejszym punktem posiedze-
nia był wybór Zarządu Głównego 
Krajowego Stowarzyszenia Sołty-
sów. Prezesem wybrano ponownie 
Ireneusza Niewiarowskiego z gmi-
ny Kłodawa w województwie wiel-
kopolskim. Jednym z trzech wice-
prezesów został Franciszek Sztu-
ka, sołtys Skotnik w gminie Miło-
sław, prezes Stowarzyszenia Sołty-
sów Województwa Wielkopolskiego 
z siedzibą w Miłosławiu.  (st, ag)

Niesamowite, po pierwszych 
czterech meczach rundy 

wiosennej kibice dopomina-
li się powrotu starego prezesa. 
Dlaczego? Pewnie dlatego, że 
obecna drużyna, sklecona  z pił-
karzy wywodzących się z Wrze-
śni, bądź okolic, gra, delikatnie 
mówiąc, kompromitująco. I mi-
mo, że nowy zarząd prosi o cier-
pliwość, kibice mają jej coraz 
mniej!

Dziesięć dni temu Victoria 
przegrała w Miejskiej Górce 
2:5. Ze stanu 0:2 potrafiła do-
prowadzić do wyrównania 2:2, 
po czym w ciągu trzech minut 
straciła trzy bramki, w efekcie 
było gorzej niż ktokolwiek za-
kładał. W Wielką Sobotę wrze-
śnianie podejmowali na wła-
snym boisku Astrę Krotoszyn. 
Zremisowali 0:0 i tak naprawdę 
nie ma o czym pisać - kopanina 
na miarę A klasy! 

Owszem oba zespoły miału 
może po dwie klarowne sytu-
acje do zdobycia goli, ale i gra-
cze Astry, i Victorii nie mieli 
pojęcia jak je zamienić na go-
le. Jesteśmy dalecy, by po czte-
rech spotkaniach rozliczać za-
rząd, czy trenera, ale... Wio-
sna ma być czasem sprawdzia-
nów i ogrania. Wierzymy, ale 
kto wie, czy w takiej dyspozy-
cji Victoria rozpaczliwie nie bę-
dzie szukała punktów, by uchro-
nić się przed spadkiem. O me-

czu z Obrą nie myślę, gdyż każ-
dy zespół doliczy sobie 3 punk-
ty, ale jeśli wrześnianie nie po-
trafią wygrać z zespołami, któ-
re w tabeli są za ich plecami 
(Sparta Miejska Górka, Centra, 
Astra), to na Boga co będzie, 
gdy przyjdzie się naszej dru-
żynie zmierzyć z tymi, którzy 
w tabeli ich wyprzedzają? Aż 
strach się bać! 

I oby nie było tak, że 
w czerwcu trener Stępczak po-
wie panom prezesom - tym 
„grajkom” już dziękuję, pro-
szę sprowadzić mi piłkarzy, któ-
rzy będą potrafili celnie podać 
i kopnąć do siatki przeciwnika. 
I co wtedy? Argument nowej 
władzy o grze tylko swoimi bę-
dzie słowem bez pokrycia. Oby 
tak się nie stało!

Pożyjemy, zobaczymy, 
a tymczasem życzymy naszej 
drużynie, by wzięła się w garść 
i nie odstraszała swą grą wier-
nych kibiców - okazja ku te-
mu nadarza się już za dziesięć 
dni - mecz jak zawsze wyjąt-
kowy. Do Wrześni przyjeżdża 
SKP Słupca, tam polegliśmy 
1:3. Czas na rewanż panowie!

Victoria przeciw Astrze: Ro-
szyk - Cierpiszewski, Jaworski, 
Konkiewicz, Zieliński - Goclik 
(46 Surdyk), Pasek (60 Giżew-
ski), Darul, Sypniewski - Urba-
nowicz, Jankowiak (75 Jało-
szyński). (ag)

Victoria Września

Bromberek wróć?

FOT. — ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI
Janusz Hofman, trener drugiego 
zespołu Victorii

Dokończenie na stronie IV
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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

Remigia Blandzi

Tutaj kupisz kosmetyki
Wella, Bacchara, Tigi

go i mogą grać! To chyba nic 
dziwnego, że tak może się 
stać, przecież to jest ten sam 
klub. 

- Jak przygotowujesz się 
do meczu w Grzegorzewie? 
Czy w przypadku poraż-
ki będzie to koniec marzeń 
o awansie?

- Na dziś jest to najważ-
niejszy mecz, a potem zno-
wu przyjdzie najważniejszy 
mecz i tak do końca sezonu.

- Czy myślisz, że masz 
drużynę gotową na awans 
i grę w klasie okręgowej? 

- Grać o sukces trzeba do 
ostatniego meczu, bo nigdy 
nie wiemy co się może stać. 
Ja wierzę w tych chłopaków, 
znam ich wszystkich i wiem, 
że chcą awansować. Wiemy 

Wierzę w awans
Dokończenie ze strony III już jak smakuje zwycięstwo 

- w juniorach przeżywali-
śmy awans do ligi między-
wojewódzkiej, teraz chcemy 
awansować do klasy okręgo-
wej i zrobimy wszystko, by 
tak się stało. Teraz jest czas 
na Grzegorzew i tam trzeba 
zdobyć 3 punkty.

- Ostatnie pytanie, jak 
układa się Twoja współpra-
ca z trenerem pierwszego 
zespołu, czy fakt, że jesteś 
jego asystentem pomaga ci 
w pracy?

- Współpraca jest dobra, 
znam trenera Stępczaka, mo-
głem trenować u niego. Jest 
dobrym fachowcem, mam 
się od kogo uczyć i wierzę, 
że to doświadczenie pomoże 
w awansie. 

Rozmawiał
Andrzej Górczyński
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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 
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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 Konku

rencyj
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”

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

centrum napraw
powypadkowych

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

pomoc drogowa 0-601 77 50 66

GODZINY OTWARCIA GODZINY OTWARCIA 
BIBLIOTEKI BIBLIOTEKI 

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

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

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

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

W każdą pierwszą środę i pierwszy czwartek miesiąca bi-
blioteka jest niedostępna dla czytelników ze względu na 
zakup książek. 

Produkty klasycznej linii 
WELLA SP Just Men 

zawierają zapobiegający sta-
rzeniu się włosów unikalny 
kompleks witamin A, E, F, H, 
prowitaminy B5, minerałów 
i antyutleniaczy, który pozwa-
la zachować dobrą wilgotność 
włosów i zwiększa ich odpor-
ność, aby były mocne, zdro-
we i na długo zachowały swo-
ją witalność.

 Hair & Body Shampoo 
-szampon do włosów i cia-
ła, zawiera mentol orzeźwia-
jący skórę głowy 
i ciało, oczysz-
cza, intensywnie 
nawilża i wzmac-
nia skórę. Gentle 
Shampoo -łagod-
ny szampon do 
włosów i skóry 
głowy relaksuje, 
pielęgnuje i rege-
neruje skórę gło-
wy, stabilizuje 
naturalny poziom 
pH, Bisabolol po-
wstrzymuje i ła-
godzi stany za-
palne skóry. Ma-
xximum Shampoo -szampon 
maksymalnie witalizujący, 
wzmacnia i pielęgnuje włosy, 
zawarta w nim kofeina i men-
tol pobudzają funkcje skóry 
głowy, co redukuje wypada-
nie włosów. Ceny szamponów 
(200ml) 48 zł.Jest jeszcze Re-
moving Shampoo -intensyw-
ny szampon przeciwłupieżo-
wy. Skuteczność swą zawdzię-
cza kombinacji składników 
przeciwłupieżowych: climba-
zolu, pirytionu cynku oraz pi-
roctone olamine, przywraca-
jąc skórze głowy jej utraconą 
równowagę. Działa bakterio-
bójczo, dzięki zawartej w nim 
alantoinie jest łagodny. 

Dobrym zwyczajem jest 

zastosowanie po 
umyciu włosów to-
niku do skóry gło-
wy. Unikalny kom-
pleks witalizują-
cych składników: 
guarany, biotyny 
i kofeiny w toni-

kach SP Just Men  pobudza 
krążenie krwi, usprawnia do-
starczanie substancji odżyw-
czych cebulkom włosów i za-
pobiega ich wypadaniu. Eve-
ryday Tonik do codziennej 
pielęgnacji nawilża i orzeź-
wia. Przeciwdziała przetłusz-
czaniu się skóry głowy i po-
prawia kondycję włosów. Ce-
na (150ml) 69 zł. Maxximum 
Tonic przeciwko wypada-
niu włosów poprawia krąże-
nie krwi, przedłuża cykl życia 
włosów i wzmacnia ich cebul-
ki. Zwiększa nawet ich średni-
cę. Cena (100ml) 126 zł.

Produkty do stylizacji wło-
sów SP są niezbędne dla do-
brze wyglądającej męskiej 

Włosy na Pana głowie
W odpowiedzi na rosnące wymagania coraz chętniej 
dbających o swój wygląd mężczyzn firma WELLA od 
kilku lat stale udoskonala linię System Professional 
Just Men. Jest to dostępna w salonach fryzjerskich, 
profesjonalna seria kosmetyków do włosów. Odświe-
żona i udoskonalona linia Classic służy do pielęgnacji, 
a Styling  do ułożenia włosów. 

MONIKA MAŃKOWSKA

fryzury. Ultra Gel -Żel do 
włosów bardzo mocno utrwa-
lający, ułatwia kreowanie naj-
bardziej fantazyjnych fryzur 
również z efektem „mokrych 
włosów”. Mocne utrwalenie 
męskiej fryzury zapewniają 
specjalne polimery, zaś ochro-
nę i odpowiedni poziom na-
wilżenia – sorbitol. Exxtra 
Strong Gel-Żel do włosów 

maksymalnie utrwalający jest 
idealny do modelowania fan-
tazyjnych i odważnych fryzur. 
Po nałożeniu na włosy schnie 
błyskawicznie i nie zostawia 
na włosach żadnych pozosta-
łości, wzmacnia włosy i chro-
ni je przed naturalnym proce-
sem starzenia. Żele kosztują 
(100ml) – 60 zł.

Ciekawostką jest Shape 
Creator – Krem do styliza-
cji 62,00 zł. (100 ml) umoż-
liwia elastyczną stylizację 
przy długotrwałym utrwale-
niu fryzu-
r y .  M a 
orzeźwia-
jący mę-
ski zapach 
i kremo-
wą konsystencję. Łatwo 
rozprowadza się na włosach 
i umożliwia zmianę lub od-
świeżenie fryzury w każdej 
chwili. Shape Creator jest 
idealny do różnych długości 
włosów.

FOT. - WELLA
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ŚWIATOWEJ

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

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

Książki wracają znad Odry 

Do k t o r o w i 
Gustavowi 

Abbowi udało 
się coś, co prak-
tycznie było 
niemożliwe do 
zrealizowania. 

Dzięki jego przede wszystkim 
staraniom, do Generalnego Gu-
bernatorstwa wracały kolekcje 
książek i rękopisów z polskich 
bibliotek, w pierwszych mie-
siącach okupacji zrabowanych 
przez Niemców i wywiezio-
nych do Rzeszy jako łupy wo-
jenne. To prawda, że za Abbem 
stał sam gubernator generalny, 
doktor Hans Frank, który zrazu 
nie miał nic przeciwko wywo-
zowi z GG nie tylko książek, 
ale Abb przekonał go, że jako 
władca – z woli Adolfa Hitlera 
– tej ziemi nie powinien godzić 
się z ogołacaniem jej ze skar-
bów kultury. Zresztą sam Gu-
stav Abb nie był postacią nie-
znaną w Rzeszy. Tego dyrekto-
ra Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Berlinie i przewodniczące-
go Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Niemieckich Frank miano-
wał dyrektorem Hauptverwal-
tung der Bibliotheken in Gene-
ralgouvernemensts (Głównego 
Zarządu Bibliotek w General-
nym Gubernatorstwie) i pod-
legały mu utworzone w GG 
biblioteki państwowe (Statsbi-
bliotheken), gdzie zgromadzo-
no najcenniejsze księgozbio-
ry polskich instytucji publicz-
nych i osób prywatnych. 

W gestii utworzonej w lip-
cu 1940 roku Staatsbibliothek 
Warschau znalazły się między 
innymi zbiory Biblioteki Naro-
dowej, a także innych książnic, 
choćby Uniwersyteckiej i Or-
dynacji Krasińskich. Szczegól-
nie chroniono zbiory specjal-
ne: grafikę, rękopisy i staro-
druki. 

W lipcu 1944 roku dok-
tor Abb nie mógł przewidzieć, 
że pierwszego dnia następne-
go miesiąca w Warszawie wy-
buchnie powstanie, ale z ko-
munikatów wojskowych wie-
dział, że do miasta w szaleń-
czym – jak na warunki wojen-
ne – tempie zbliżała się Armia 
Czerwona. Trzeba działać bły-
skawicznie – pomyślał i po-
lecił doktorowi Wilhelmowi 
Witte, kierownikowi Staatsbi-
bliothek Warschau, natychmia-
stową ewakuację najcenniej-
szych zbiorów. Podobna ak-
cję Abb zarządził w Krako-
wie – w Staatsbibliothek Kra-

kau, czyli w Bibliotece Jagiel-
lońskiej. 

Ewakuacja miała być obję-
ta ścisłą tajemnicą, ale w obu 
bibliotekach pracowało wielu 
Polaków, którzy szybko usta-
lili, dokąd Niemcy wywożą 
zbiory. Głównym punktem 
ewakuacji skarbów warszaw-
skich miał być majątek Gör-
bitsch koło Frankfurtu nad Od-
rą, zaś zbiorów krakowskich 
– wioska Adelsdorf niedaleko 
Liegnitz. 

Jednym z tych, którzy wte-
dy pracowali w Statsbibliothek 
Warschau, był doktor Bohdan 
Korzeniewski, w czasach Pol-
ski Ludowej znany teatrolog 
i wybitny reżyser teatralny. Po 
zwolnieniu z obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz znalazł 
on zatrudnienie na stanowi-
sku magazyniera w Bibliote-
ce Uniwersyteckiej. Na pole-
cenie doktora Witte, z opusz-
czonych mieszkań zamordo-
wanych lub wywiezionych na 
roboty przymusowe do Rze-
szy Polaków zbierał porzucone 
książki. Ocalił niejeden księ-
gozbiór. I to on zapamiętał, że 
wagony z książkami jechały 
z Warszawy do Bottschow ko-
ło Frankfurtu nad Odrą. 

W tych gorących dniach la-
ta 1944 roku do Görbitsch, 
która to wioska leżała kil-
ka kilometrów na południo-
wy wschód od stacji kolejowej 
w Bottschow, wywieziono ze 
stolicy sześć wagonów bezcen-
nych rękopisów i starodruków 
oraz najcenniejszych książek 
z Biblioteki Narodowej oraz 
innych książnic warszawskich, 
a także Biblioteki imienia Ło-
pacińskiego w Lublinie. 

Po kilku dniach doktor 
Witte otrzymał informację, że 
w Görbitsch zabrakło miejsca 
na przygotowane już do ewa-

kuacji kolejne zbiory. Błyska-
wicznie zaalarmował swego 
przełożonego. Doktor Abb nie 
wahał się ani chwili. Kolejne 
transporty – zadysponował – 
należy kierować do Adelsdor-
fu. To dzisiejsze Zagrodno ko-
ło Złotoryi na Dolnym Śląsku. 

Obecny Boczów leży na 
trasie A2, kilkanaście kilome-
trów przed przejściem granicz-
nym z Niemcami w Świecku. 
Tu skręcamy na boczną dro-
gę wiodącą do wioski Gar-
bicz. Tą drogą latem 1944 ro-
ku furmankami wynajętymi od 
miejscowych rolników jecha-
ły skarby piśmiennictwa pol-
skiego. Jechały ze stacji Bott-
schow do pobliskiego majątku 
Görbitsch. 

Tą samą drogą w maju 1945 

roku jechał doktor Bohdan Ko-
rzeniewski. Jechał przydzie-
lonym mu w Warszawie sa-
mochodem, a towarzyszył mu 
profesor Witold Jabłoński, si-
nolog z Uniwersytetu War-
szawskiego. Każdemu wrę-
czono nagana, chociaż strzel-
cy z nich byli mierni. Wyposa-
żono ich również w wypisane 
po polsku i rosyjsku przepustki 
oraz w dziesiątki litrów wód-
ki – najcenniejszej wtedy wa-
luty. Za wódkę mieli sobie ku-
pić przychylność dowódców 
radzieckich. 

I oto Garbicz. Wioska ja-
kich wiele. Kościół, sklep spo-
żywczo-przemysłowy, dwa 
bary, kilkadziesiąt budyn-
ków mieszkalnych i gospodar-
czych. Od innych wsi Garbicz 
wyróżniają malownicze jezio-
ra w najbliższej okolicy i kla-
sycystyczny pałac z przełomu 
XVIII i XIX wieku, po grun-
townym remoncie przekształ-
cony w luksusową rezyden-
cję o wdzięcznej nazwie „Ma-
gnat”. 

Gdy po kilku kontrolach 
dokumentów i przepustek Ja-
błoński i Korzeniewski zaje-
chali przed pałac w Görbitsch, 
stały przed nim wojskowe sa-
mochody radzieckie. W po-
wietrzu czuć było odór bim-
bru i brudnych onuc, zapach 
prochu i spalenizny. Wysłanni-
cy Ministerstwa Oświaty Rzą-
du Tymczasowego RP szyb-
ko stwierdzili, że informacje 
o składnicy książek w tym ma-
jątku były prawdziwe. I że Ro-
sjanie szukający skarbów kul-
tury byli tu szybsi. Zadowolili 
się jednak unikatowymi ręko-
pisami i kilkudziesięcioma ty-
siącami książek, które wywie-
ziono do ZSRR, resztę pozo-
stawiając na miejscu. Po sfor-
sowaniu Odry na Rosjan cze-
kały bowiem cenniejsze skar-

by, przede wszystkim w Ber-
linie. 

Jabłońskiego i Korzeniew-
skiego czekało trudne zada-
nie. Przekonać Rosjan, że le-
żące w Görbitsch zbiory mu-
szą wrócić do Warszawy. I że 
bez nich oni sami nie mają po 
co wracać do zniszczonej sto-
licy. Oficerowie radzieccy zna-
komicie rozumieli znaczenie 
tych słów... 

Gdy na stole podczas przy-
jęcia wydanego na cześć so-
juszników pojawiły się butel-
ki wódki przywiezionej z War-
szawy, sprawa była już prawie 
załatwiona. A im więcej wód-
ki ubywało z butelek, tym czę-
ściej Jabłoński i Korzeniewski 
słyszeli: 

- Oczywiście, „knigi” są 
wasze. Załatwimy transport 
i ludzi do pomocy. 

Załatwili. Podstawiono dwa 
wagony kolejowe, a szeregowi 
czerwonoarmiści - ostrzeżeni 
przez oficerów, że przenoszą 
skarby kultury polskiej - za-
jęli się załadunkiem. Do War-
szawy przywieziono 14.522 
książki, 3183 sztuki akt i 4429 
rękopisów. Było wśród nich 
Archiwum Zamoyskiego, by-
ły pergaminy królewskie i in-
ne skarby piśmiennictwa pol-
skiego. 

Rosjanie zaś w 1958 roku 
zwrócili 21.000 książek i 1981 
rękopisów. Nie wiadomo, czy 
były to wszystkie, które z Gör-
bitsch wczesną wiosną 1945 
roku wywieziono do Związku 
Radzieckiego. 

W następnym numerze 
KSIĄŻKI WRACAJĄ 

Z POŁUDNIA 

Niewielka wioska w powiecie sulęcińskim słynie z okazałego pałacu oraz organizowanych 
w nim kursokonferencji i tym podobnych imprez, nierzadko suto zakrapianych alkoholem. 
Był taki czas, że w tym samym pałacu wysłannicy Ministerstwa Oświaty RP przy wódce 
opijali zwrot skarbów piśmiennictwa polskiego. Trzy miesięce później również alkohol roz-
wiązał problem zwrotu niezwykle cennych książek i rękopisów odnalezionych w pobliżu 
dolnośląskiej Złotoryi. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

FOT. – ARCHIWUM 
Mimo trwających zimą 1945 roku na wschód od Frankfurtu nad Odrą 
potyczek (na zdjęciu kadr z radzieckiej kroniki filmowej), zgromadzo-
ne w leżącym na uboczu Görbitsch skarby kultury polskiej ocalały.

FOT. – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Pałac w Garbiczu z przełomu XVIII i XIX wieku pełni dziś rolę luksusowej rezydencji „Magnat”.
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BABSKIE
GADANIE

KULTURAKULTURA

Fe l i e t o n 
t e n  p i -

szę w ferwo-
rze przygo-
towań przed-
świątecznych 
i  z a s t a n a -
wiam się, jak 

Tak się skła-
d a  n i e -

szczęśliwie, 
że w gronie 
moich współ-
pracowników 
jest nieliczna, 
ale niestety 

Święta z Formułą 1

to zrobić, żeby się nie naro-
bić? Jeśli nie wezmę pod uwa-
gę opcji pt: „wyjazd” (góry 
lub morze), muszę znaleźć ko-
goś, kto umożliwi mi pełen wy-
poczynek (czytaj: zastąpi mnie 
we wszystkim). 

Automatycznie nasuwa się 
kolejna możliwość pt: „kolę-
dowanie po rodzinie”. Ma ona 
jednak oprócz niewątpliwych 
plusów kilka drobnych minusi-
ków. Muszę się bowiem dosto-
sować do sytuacji panującej 
w danym domu. Po pierwsze 
jem nie dlatego, że jestem głod-
na, lecz dlatego, że tak trzeba. 
Pani Domu naszykowała na 
owe dwa dni tyle wyżywienia, 
ile w normalnych warunkach 
starcza na miesiąc... Pojawia 
się znane wszystkim pytanie 
kto to wszystko zje? oraz pełne 

wyrzutu nie smakuje wam? Nie 
lubię robić nikomu przykrości, 
więc zjem.

Zaraz po świętach będę 
popijać cudowne herbatki 
i oddam wagę do reklamacji, 
bo nie jest możliwe, aby w tak 
krótkim czasie tyle przytyć...  

Po drugie oglądając te-
lewizję, oglądam tylko to, co 
Pan Domu, bo w każdym do-
mu, to on steruje pilotem. Tak 
naprawdę ten punkt nie jest 
potrzebny, bo i tak nie będzie 
co oglądać... 

Po trzecie przez cały dzień 
jestem ubrana na galowo i nie 
wypada rzucić się na kana-
pę... 

Po czwarte jestem zobo-
wiązana mieć dobry humor, 
aby nie psuć go pozostałym 
biesiadnikom. 

No to może jednak zostanę 
w domu? Obudzę się w nie-
dzielny poranek na gotowe, 
świąteczne śniadanko, bo Pan 
Mąż po jedenastu latach po-
stanowi mi zrobić niespo-
dziankę... No tak, ledwo na-
pisałam to zdanie i poczułam 

się, jak w krainie fantazji... 
Ciekawe, czy istnieją tacy mę-
żowie? Mam nadzieję, że do-
czekam się kiedyś śniadania 
podanego do łóżka i, że nie 
będzie to wówczas, gdy nie bę-
dę już w stanie samodzielnie 
usiąść do stołu...

Po śniadanku i kościółku 
dobrze byłoby pospacerować 
i nacieszyć się wiosenną aurą. 
Kolejny punkt programu, to 
przekąska i może krótka wizy-
ta u rodziny... Boję się jednak, 
że taki program się nie spraw-
dzi, bo jeśli którakolwiek z nas 
(ja lub córka) nieopatrznie 
w ciągu dnia przełączy tele-
wizor na Polsat Sport... Sta-
nie się najgorsze: wyścigi mo-
tocyklowe, Formuła 1, piłka 
nożna, koszykówka, siatków-
ka, piłka ręczna, tenis...

Z ostatniej chwili
Właśnie się dowiedziałam, 

że śniadanie niedzielne mam 
podać tak, aby swobodnie 
można było obejrzeć Formułę 
1 . Dla zainteresowanych, wy-
ścig rozpoczynał się o 8!

BEATA CZERKAS

w zależnościach służbowych, 
wyżej usytuowana grupa zwo-
lenników naszego, pożal się 
Boże rządu i koalicji w ogóle. 
Mówiąc wprost szef jest wy-
znawcą PIS-u. 

Na co dzień o polityce 
w pracy nie rozmawiamy, ale 
przy tych nielicznych okazjach 
kiedy do dyskusji dojdzie two-
rzy się atmosfera debaty sej-
mowej czyli od argumentów 
merytorycznych przechodzi 
się szybko do emocjonalnych 
i robi się istna jatka. Powo-
dów jest tyle ile naprodukuje 
nasza nieudolna koalicja, a to 
medal dla gdańskiego pra-
łata, albo występy naczelne-
go Redemptorysty RP, polity-
ka zagraniczna, a najczęściej 
lustracja nasza ukochana! 

Opisywać szczegółowo nie 
będę co się wtedy dzieje, bo 

wystarczy włączyć telewizję 
w czasie obrad parlamentar-
nych i rzecz ma się podobnie 
tylko trochę mądrzej. Zasta-
nawiam się tylko ile jeszcze 
głupot i niegodziwości musi 
popełnić ta władza, aby resz-
ta elektoratu się od niej od-
wróciła?    

Jak premier podpisywał 
koalicję z Samoobroną to 
pewna byłam, że wyborcy su-
chej nitki na PIS-ie nie zosta-
wią. Jak robił z Leppera wi-
cepremiera dałabym głowę, 
że poparcie mają minus dzie-
sięć! Jak się tytułowali per 
warchoł by za moment odna-
wiać polityczną przyjaźń są-
dziłam, że nikt w tym kraju się 
nie przyzna, że na nich głoso-
wał. A jednak nie! Ani póź-
niejsza afera z jurnym posłem 
w roli głównej, ani kompromi-
tacja z nominacją na sędziego 
Trybunału Konstytucyjnego 
osoby o podejrzanej reputa-
cji zawodowej, ani zamawia-
nie piwa według młodzieżów-
ki LPR i „przegląd pieśni pa-
triotycznej” z udziałem posła 
Ligi i sto innych podobnych 
wyczynów nie zniechęciły be-
tonowego elektoratu PIS. 

Dlaczego? Bo umiejętnie 
wprowadzają zasadę divide et 
impera? Właśnie! Lustracja 

tak się już ograła, że ludność 
wysypki dostaje na dźwięk te-
go słowa więc poszukano no-
wej pożywki, a ponieważ z kre-
atywnością w koalicji słabiut-
ko odgrzano kotlet aborcyjny. 
Jak odgrzewano? Przychodzi 
Marek do Jurka i mówi „Ju-
rek wymyśl coś innego ta lu-
stracja to nudna się zrobiła, 
wymówić trudno, a ludowi się 
przejadło i coś nowego trze-
ba rzucić”. I Jurek wygrzebał 
nową-starą aborcję. Jak so-
bie przypomnę, co się działo 
lat temu kilka i jak się rodził 
obecny konstytucyjny kompro-
mis i jak pomyślę, że znowu 
się zacznie gmeranie przy pło-
dach i porodach, to nie tylko 
dostaję wysypki, ale również 
torsji i zupełnie nie po chrze-
ścijańsku tego samego życzę 
koalicjantom!

Wyręczając w myśleniu 
nielubiany rząd podpowiadam 
- to wszystko już było! Mo-
że dla odmiany do roboty by 
się wziąć?! Zaręczam, że cały 
naród (nie tylko pisowski be-
ton) przez lata by z osłupienia 
nie ochłonął bo czegoś takie-
go jak pracujący rząd dawno 
w tym kraju nie było!

MAŁGORZATA 
MARKOWSKA

Rząd! Do roboty!

UŚMIECHNIJ 
SIĘ

Dyliżans pędzi przez pre-
rię. Co godzinę woźnica za-
trzymuje pojazd, otwiera 
drzwi, a potem głośno je za-
trzaskuje, chociaż nikt nie wy-
siada ani nie wsiada. Za pią-
tym razem jeden z podróż-
nych pyta o powód tych czyn-
ności. Woźnica tłumaczy: 

- Konie myślą, że ktoś wy-
siada i raźniej im się potem 
ciągnie wóz. 

W tej chwili jeden z koni 
mówi do drugiego: 

- Do diabła, na każdym 
przystanku wsiadają nowi pa-

sażerowie! Coraz trudniej cią-
gnąć ten dyliżans. 

ANEGDOTY
Kiedyś Igor Strawiński 

wsiadając do taksówki zauwa-
żył, że na tablicy informacyj-
nej samochodu widnieje jego 
własne imię i nazwisko. Za-
pytał więc taksówkarza: 

- Czy jest pan krewnym 
kompozytora? 

- Jakiego kompozytora? 
- zdziwił się taksówkarz. - 
Strawiński to właściciel firmy, 
w której pracuję. Ja z muzyką 
nie mam nic wspólnego. Na-
zywam się Strauss!

☻☻☻
Blondynka mówi do ko-

leżanki: 
- Nie uwierzysz, wczoraj 

napadł mnie bandyta z rewol-
werem, krzycząc: „Śmierć, al-
bo pieniądze!” 

- Co zrobiłaś? 
- Co miałam zrobić? Śmier-

działam... 

Na tę płytę 
warto było 

poczekać – oto 
ukazał się nowy 
album posia-
daczki jednego 
z najbardziej 
c h a r a k t e r y -

stycznych głosów świata, 
czyli... Macy Gray.

Na płycie znajduje się 
porcja rozwibrowanej, go-
rącej muzyki stanowiącej 
przemyślane połączenie fun-
ku, soulu, R&B i hip hopu. 
Znajdziemy tutaj dwanaście 
utworów opisujących intymne 
przeżycia Macy z ostatnich 
lat: rozstanie z mężem (Fi-
nally Made Me Happy, Shoo 
Be Doo,Get Out), samotne 
macierzyństwo (What I Gotta 
Do, Okay) oraz poszukiwania 
„tego jedynego” (One). 

W tym przypadku po 
raz pierwszy artystka zde-
cydowała się pracować z in-
nymi gwiazdami. Na płycie 
gościnnie wystąpili między 
innymi Natalie Cole, Fer-
gie i will.i.am. Swój wkład 
do nagrań wnieśli także 
Justin Timberlake i NAS. 
(na)

Macy Gray: Big

Pudelsi: Zen

Pudelsi bez Macieja Ma-
leńczuka? Tak, tak, to 

całkiem możliwe i nawet... 
ciekawe.

Pudelsi w odświeżonym 
składzie - Pudel Dupą” (gita-
ra), Franz Dreadhunter (gita-
ra basowa), Dario Litwińczuk 
(gitara), Adam Niedzielin 
(klawisze), Wojtek Nama-
czyński (perkusja), Szymon 
Goldberg (wokal i autor tek-
stów) nagrali całkiem cieka-

wą płytę, choć nie do końca 
potrafią się uwolnić od cienia 
Maleńczuka. 

Płyta składa się z trzynastu 
utworów pełnych ironii, rocko-
wej siły i pozytywnej energii. 
Od komentarzy politycznych 
po miłosne ballady. Utwory 
z archiwum zespołu, ekspe-
rymenty i muzyczne żarty. 
Oto ich wiele mówiące tytuły: 
Bliźniaki, Anarchia w IV RP, 
Zen, Jestem zły, Skóry, Na 
plaży w Dębkach, Manuella, 
Nintendo, Jodłowanie w ka-
nionie, Syn kota i kury, Zema-
sta, Szerszeń, Zaćmienie.

Szymon Goldberg pisał 
teksty z zacięciem publicy-
stycznym (to ich atut) i za-
śpiewał je całkiem nieźle, 
choć szuka chyba ciągle wła-
snej drogi, bo momentami 
zbyt przypomina Maleńczu-
ka. „Zen” to krążek ciekawy, 
wart posłuchania. 
KRZYSZTOF GRABOWSKI

No proszę, warto było po-
żyć, by dotrwać do wy-

dania kolejnej płyty gigantów 
rocka _ Black Sabbath. To 
prawdziwa rewelacja! Black 
Sabbath w swoim najlep-
szym składzie Ronnie James 
Dio, Tony Iommi, Geezer Bu-
tler i Vinny Appice powraca 
z kompilacją prezentując 
najlepsze nagrania tej legen-
darnej formacji z tym właśnie 
wokalistą. 

To przecież w tym wła-
śnie składzie powstały tak 

fenomenalne płyty, jak „The 
Mob Rules”, „Live Evil” czy 
„Dehumanizer”. 

Oprócz utworów znanych 
z wcześniejszych albumów 
znajdziemy tutaj również 
trzy całkiem nowe utwory: 
„The Devil Cried”, „Shadow 
Of The Wind” oraz „Ear In 
The Wall”. 

Całość uzupełnia kon-
certowa wersja utworu 
„Children Of The Sea”. 
Fanom tego zespołu wys-
tarczy podać zestaw za-
serwowanych na tej płycie 
utworów: Neon Knights, 
Lady Evil, Heaven And Hell, 
Die Young, Lonely Is The 
Word, The Mob Rules, Turn 
Up The Night, Vodoo, Fall-
ing Off The Edge Of The 
World, After All (The Dead), 
TV Crimes, I, Children Of 
The Sea, The Devil Cried, 
Shadow Of The Wind, Ear 
In The Wall. Czy coś więcej 
do szczęścia jest potrze-
bne? (mat)  

Black Sabbath: 
The Dio Years
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Ciało gotowe na lato

Inni też pró-
bowali, lecz 

jedynie pojaz-
dy Jeep, które „jadą, gdzie 
oczy poniosą i robią, co du-
sza zapragnie” zdołały wje-
chać na krater ogromnego 
wulkanu w chilijskich An-
dach, który jest drugą w ko-
lejności najwyższą górą pół-
kuli zachodniej (6892 m n. p. 
m.) i obecnie nazywany „je-
dynym podniebnym parkin-
giem na świecie” – tylko dla 
Jeep’ów, rzecz jasna. 

Wyczerpująca wspinacz-
ka dowodzonej przez Mattia-

sa Jeschke niemieckiej druży-
ny Extrem Events w dwóch 
Wranglerach Unlimited roz-
poczęła się u stóp masywu 
i trwała pięć dni zanim osią-
gnęła wysokość, na którą ża-
den inny pojazd czterokoło-
wy jeszcze nie dotarł.    

- Był to ten rodzaj ćwicze-
nia, które pokazuje czym się 
Wrangler Unlimited różni od 
innych maszyn 4x4. W wa-
runkach naprawdę ekstremal-
nych, a nie zwykłego  off-
-roadu sprawdził się napęd 
i zawieszenie oraz ogólna ja-
kość pojazdu. Jesteśmy dum-
ni, iż Wrangler Unlimited ja-
ko pierwszy sprostał tak trud-
nemu wyzwaniu zostawiając 
konkurencję daleko w tyle – 
powiedział George Murphy, 
wiceprezes do spraw mię-
dzynarodowego marketingu 
Chrysler Group. 

W trakcie wyprawy te-
am Extrem Events walczył 
z wiatrami o sile huraganu,  

temperaturami spadającymi 
do -30 stopni C i rozrzedze-
niem powietrza, charaktery-
stycznym na aż tak dużych 
wysokościach – posuwając 
się uparcie naprzód wśród 
zdradliwych lodowców, pę-
kających klifów skalnych 
i tumanów wulkanicznego 
pyłu. Najgorszy był  ostat-
ni odcinek szlaku, wyma-
gający przejazdu po lodow-
cu tak gładkim, że nie dało 
się na nim chodzić bez kol-
ców i zakończony obszarem 
ostrych jak brzytwa kryszta-
łów lodowych. 

Swój egzamin zdał 3,8-li-
trowy silnik V-6  wraz z opo-
nami Goodyear MT/R – dzię-
ki którym Jeep Wrangler 
Unlimited pokonał lodowiec 
Ojos del Salado jako pierw-
szy w świecie pojazd mecha-
niczny. 

Po osiągnięciu podsta-
wowego celu – dotarcia na 
poziom 6500 metrów nad 
poziomem morza jazda trwa-
ła dalej – aż do chwili, gdy 
po prostu ziemia się skoń-
czyła. 

- To nie do wiary, wspa-
niałe i fenomenalne – mó-
wił Mattias Jeschke po do-
tarciu na krater wulkanu – Te 
Wranglery naprawdę mogą 
wszystko. 

W wyprawie brały udział 
dwa seryjne Wranglery Unli-
mited Rubicon, wyposażone 
dodatkowo w ogumienie Go-
odyear MT/R, elektroniczne 
wysokościomierze oraz wy-
ciągarki. 

Jeep na najwyższym 
wulkanie świata
Dojeżdżając na krater najwyższego wulkanu na świecie 
Ojos del Salado w Chile (6646 metrów nad poziomem 
morza) dwa pojazdy Jeep Wrangler Unlimited ustanowiły 
nowy rekord zmotoryzowanej wspinaczki górskiej. Wy-
czyn ten, potwierdzony przez Guinness World Records, 
niełatwy będzie do powtórzenia pomimo, iż człowiek 
dotarł tam na własnych nogach już siedemdziesiąt lat 
temu. 

TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT. — (2X) JEEP

Dla lepszych efektów, oprócz 
stosowania kremów może-

my pić skuteczny, truskawko-
wy napój INNEOV w saszet-

kach, zwalczający celulit od we-
wnątrz. Wspomaga on spalanie 
tłuszczu i ułatwia drenaż skóry 
dzięki aktywnym składnikom 
(węglan wapnia i zielona herba-
ta) oraz wzmacnia włókna napi-
nające skórę (morska glukoza-
mina i wyciąg z sosny nadmor-
skiej). Zwalcza wszystkie ro-
dzaje cellulitu.

W 2007 roku  
VICHY, ekspert 
w dziedzinie wy-
szczuplania, aby 
nie zwodzić fał-

szywymi obietnicami, zapew-
nia każdej kobiecie odpowied-
ni kosmetyk, dostosowany do 
jej potrzeb. LIPOMETRIC  
wyszczuplający żel rzeźbią-
cy sylwetkę  to nowość na 
uporczywe krągłości, odpo-
wiedni dla skóry wrażliwej. 
Składniki zapewniają podwój-
ne działanie wyszczuplające. 
Adrénalyse™ (efekt cztero-
letnich badań) zostaje wzbo-
gacona o koper morski (Criste 
Samphira), który przeciwdzia-
ła przekształcaniu się preadi-
pocytów w dojrzałe adipocy-
ty (komórki tłuszczowe). Dru-
gi niezwykły składnik Ami-
nokine-G uaktywnia syntezę 
włókien kolagenu, aby zagę-
ścić siatkę włókien podtrzy-
mujących i wymodelować po-
wierzchnię skóry. Dla przy-
jemnego stosowania mamy 

nową konsystencję. Li-
pometric (200 ml, 99 zł) 
zawiera drobinki perłowe 
optycznie wygładzające 
powierzchnię skóry. Sku-
teczność odczuwamy zaraz 
po użyciu. Na nierówności 
skóry VICHY proponuje 
LIPOCURE (73 zł), nato-
miast dla ujędrnienia skóry 
LIPOSTRETCH (73 zł).
 Nowość DAX COSME-

TICS to SERUM – koncentra-
ty do szybkiej redukcji cellu-
litu lub rozstępów PERFEC-

TA Extra Slim. Cena ok. 13 
zł (200 ml). Polecane też do 
modelowania ramion, ud, brzu-
cha i pośladków. Zawierają Ca-
feine-SLIM Complex® (kofe-
ina, Centella asiatica, L-karni-
tyna, algi morskie, salicylany, 
krzemionka organiczna i ruty-
na), który rozbija złogi lipidowe 
dające efekt „skórki pomarań-
czowej”, stymuluje mikrokrą-
żenie limfatyczne. Serum prze-
ciwcellulitowe zawiera odświe-
żający mentol. 

KOLASTYNA oferuje 
Emulsję do opalania wyszczu-
plającą SPF 8. Wodoodporna, 
ochronna emulsja zapewnia do-
skonałą ochronę przeciwsło-
neczną połączoną z kuracją wy-

Kobiety często przestają stosować preparat 
wyszczuplający zanim skończy się opako-
wanie, ponieważ nie widzą  konkretnych 
efektów. Nieodpowiednia konsystencja i nie-
wielka skuteczność kosmetyku zmniejsza 
wytrwałość pań. Firmy kosmetyczne co roku 
wiosną proponują więc nowe  preparaty, przy-
jemniejsze w użyciu i lepsze w działaniu. 

MONIKA MAŃKOWSKA

szczupla-
jącą. Opa-
lając  s ię 
także mo-
delujemy 
sylwetkę. 
A k t y w n e 
składniki 
wyszczu-
plające: ko-
feina, eks-
trakt z zie-
lonej kawy 
i bluszczu 
przyspie-
szają spalanie tkanki tłuszczo-
wej. Masło Shea odżywia i wy-
gładza skórę. Cena 15 zł (200 
ml).

Wyszczuplający krem an-
tycellulitowy AVON likwidu-
je cellulit oraz zapobiega jego 
nawrotom, 
dzięki re-
wolucyjnej 
technologii 
„ B U R N & 
B L O C K ” , 
która wspo-
maga spa-
lanie tłusz-
czu. Mode-
luje ramio-
na, rzeźbi 
brzuch oraz 
wysmukla 
biodra i uda. 
W c h ł a n i a 
się szybko, 
a skóra sta-
je się aksamitnie gładka, le-
piej napięta. Przy regularnym 
stosowaniu kremu po 8 tygo-
dniach obwód ud zmniejsza się 
o około 3,8 cm. Cena: 62,90zł 
(200 ml).

Superaktywne Multise-
rum C.L.A. z L-karnityną fir-
my DERMIKA to koncentrat 
antycellulitowy i wyszczupla-
jący (95 zł) oparty na silnych 
składnikach aktywnych. Ko-
niugowany kwas linolowy, l-
-karnityna i kofeina, heterozy-
dy z roślin Centella asiatica 
dają wielokierunkowe działa-
nie. Spalają tłuszcz, zmniej-
szają cellulit, poprawiają krą-
żenie i zmniejszają gromadze-
nie się płynów i tłuszczu w ko-
mórkach skóry oraz wzmac-
niają jej kolagenową strukturę. 
Po 4 tygodniach systematycz-
nego stosowania Serum może-
my stracić nawet 3 cm w ob-
wodzie uda. 

FOT. INNEOV

FOT.- DERMIKA 

FOT. – AVON

FOT. --VICHY, 

FOT. --VICHY, 

FOT. – DAX COSMETICS

FOT. – KOLASTYNA
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Ogłaszaj się w 
„Twoim TYGODNIU WIELKOPOLSKIM”
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To sprawia przyjemność!
Niezależność od oleju i gazu • Ogrzewanie podłogowe • Klimatyzacja latem • Żadnych kaloryferów • Żadnych kominków • Żadnych spalin

Budujcie Państwo teraz – oczywiście ze SCHWABENHAUS
Dom wzorcowy otwarty codziennie od godziny 10.00 do 17.00

SCHWABENHAUS – Polska Sp. z o.o
ul. Jagodowa 11, Sady • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel: 061-896 50 78 • fax: 061-896 50 79 • e-mail: office@schwabenhaus.pl • www.schwabenhaus.pl

TTylko 100 złotych miesięcznie na ogrzewanie i ciepłą wodę – dom do 140 m2Tylko 100 złotych miesięcznie na ogrzewanie i ciepłą wodę – dom do 140 m2

Domy Twoich marzeń z ogrzewaniem pompą ciepła

Schwabenhaus – pełny serwis
Rozmowa z WOJCIECHEM JANOWSKIM, specjalistą do spraw inwestycji Schwabenhaus-Polska

- Dom wzorcowy Schwa-
benhaus ( ul. Jagodowa 11, 
Sady koło Poznania) otwarty 
jest codziennie od godziny 10 
do 17. Po co więc organizowa-
ne są tak zwane spotkania in-
formacyjne?

- Każde takie spotkanie, za-
planowane na sobotę i niedzie-
lę, ma swój temat przewodni. 
3 i 4 marca oferowaliśmy za 
bardzo atrakcyjną cenę promo-
cyjną dom Da Capo i oferta ta 
trwała do końca marca. 

- Bardzo atrakcyjną cenę 
promocyjną, czyli...

- Dom Da Capo o po-
wierzchni całkowitej 145 me-
trów kwadratowych z kontro-
lowaną wentylacją i z klimaty-
zacją kosztował w marcu 3963 
złote za metr kwadratowy, czy-
li można było oszczędzić aż 
46.000 złotych. 31 marca i 1 
kwietnia natomiast przy współ-
pracy z firmą „City Nierucho-

mości” oferowaliśmy klientom 
działki budowlane w okolicach 
Poznania. Działki atrakcyjnie 
położone, już od 50 złotych za 
metr kwadratowy. Działki, du-
że, średnie i małe. Dla każde-
go.

- Proszę powiedzieć, co 
najbardziej dziwi klientów, 
którzy odwiedzają dom wzor-
cowy Schwabenhaus? Cena? 
Standard?

- Nasze domy, także te na 
rynek polski, produkowane są 
wyłącznie w zakładzie Herin-
gen i ani w zakresie wyposaże-
nia ani w zastosowanych mate-
riałach nie różnią się niczym od 
domów w Niemczech, Luksem-
burgu lub Szwajcarii. Poza tym, 
co także raczej w Polsce nie jest 
praktykowane, udzielamy 30-
-letnią gwarancję na konstruk-
cję budynku i 10-letnią gwaran-
cję serwisową. I jeszcze jedno 
– w Schwabenhaus-Polska obo-
wiązuje od momentu negocjacji 
az do wręczenia klientowi klu-
czy jedna, stała cena.

- Budujecie państwo tylko 
„pod klucz”?

- Ta forma jest najczęściej 
wybierana, ale nie jest jedy-
na w naszej ofercie. Dom „pod 
klucz” jest całkowicie wykoń-
czony wewnątrz i z zewnątrz, 
nie ma w nim tylko mebli. 

Drugi wariant, to „prawie pod 
klucz”. W tym przypadku na-
sze domy wykończone są z ze-
wnątrz, wewnątrz natomiast nie 
ma płytek ściennych i podło-
gowych, wykładzin i paneli, 
drzwi wewnętrznych. Są insta-
lacje bez białego montażu, trze-
ba wykonać również prace ma-
larskie. Ten wariant także jest 
wybierany przez klientów, któ-
rzy szukają oszczędności. Stan-
dard trzeci, to tak zwany stan 
surowy zamknięty, czyli dom 
całkowicie wykończony z ze-
wnątrz, ale „surowy” wewnątrz, 
a więc także i bez instalacji.

- Slogan reklamowy gło-
si, że obsługujecie państwo 
klienta od A do Z...

-To nie slogan, taka jest 
prawda. Firma Schwabenhaus-
-Polska w zakresie budowy do-
mów oferuje pełen serwis po-

cząwszy od planowania inwe-
stycji, aż do udzielenia gwa-
rancji. Klient nie musi się ni-
czym zajmować. My w jego 
imieniu załatwiamy zezwolenie 
na budowę, zapewniamy kom-
petentnego kierownika budo-
wy, architekta wnętrz, poma-
gamy kupić działkę i uzyskać 
nisko oprocentowany kredyt. 
A wszystko to w cenie domu, 
jest ona – powtarzam – gwa-
rantowana w momencie podpi-
sania umowy, czyli na przykład 
porada  architekta wnętrz nie 
wymaga już żadnej dopłaty.

- Ceny państwa domów 
rzeczywiście są atrakcyjne, 
tym bardziej, że Schwaben-
haus oferuje standard rzadko 
spotykany w Polsce.

- Współpracujemy z na-
prawdę renomowanymi fir-
mami europejskimi w zakre-
sie wykończenia wnętrz. Płyt-
ki ścienne i podłogowe są fir-
my Villeroy&Boch, armatura 
firmy Hansgrohe, okna firmy 
Schüco. W oknach montuje-
my żaluzje wewnętrzne lub ze-
wnętrzne sterowane elektrycz-
nie albo ręcznie. Najlepsza ja-
kość i trwałość domów Schwa-
benhaus to podstawowe kry-
teria w podejmowaniu decy-
zji przez inwestorów. Do dziś 
wszystkie domy Schwabenhaus 
budowane są z tą samą staran-
nością, co 30 lat temu. Wszy-
scy partnerzy oraz dostawcy fir-

my Schwabenhaus to europej-
scy producenci produktów mar-
kowych. Ponadto firma Schwa-
benhaus postawiła sobie za cel, 
wyprzedzać czas, a inwesto-
rom zawsze oferować najlep-
sze rozwiązania. Oferując inte-
ligentne rozwiązania w techni-

ce budowy domu oraz technice 
grzewczej przyjaznej dla środo-
wiska po stale malejących ce-
nach Schwabenhaus wyróżnia 
się wśród niezliczonych ofert. 
Na przykład z ogrzewaniem za 
pomocą pompy ciepła, stano-
wiącym przyszłość w budowie 
domów! Jako pierwszy produ-
cent domów z gotowych ele-
mentów w Niemczech Schwa-
benhaus już od roku 2004 oferu-
je powyższą technikę grzewczą 
po stałych cenach. Obecnie po-
nad 70 procent domów Schwa-
benhaus budowanych jest z za-
stosowaniem technologii geo-
termicznej, co oznacza, że mie-
sięcznie na ogrzewanie domu 
o powierzchni około 140 me-
trów kwadratowych trzeba wy-
dać średnio tylko... 100 zło-
tych. Klienci często decydują 
się również na rekuperator, czy-
li wymiennik powietrza.

- Pompa ciepła czerpie cie-
pło z wnętrza ziemi?

- Tak, w zimie potrafi ogrzać 
każdy dom, a latem działa jak 
klimatyzacja. Stosując tę tech-
nologię w pokojach nie ma żad-
nych kaloryferów i kominów, 
jest natomiast ogrzewanie pod-
łogowe. Ważne jest również  
uniezależnienie się od ciągle 
rosnących cen oleju opałowego 
i gazu. Zapraszamy do naszego 
domu wzorcowego – odpowie-
my na wszystkie pytania, dora-
dzimy, pomożemy. 

SCHWABENHAUS – POLSKA SP. Z O.O
UL. JAGODOWA 11, SADY, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE
TEL.: (0 61) 896-50-78; FAX: (0 61) 896-50-79
INTERNET: WWW.SCHWABENHAUS.PL
E-MAIL:OFFICE@SCHWABENHAUS.PL
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: ANDRZEJ SMIGIELSKI TEL. 0601 70 80 60

WOJCIECH JANOWSKI pra-
cuje w firmie Schwabenhaus-
-Polska od momentu jej po-
wstania. Budownictwem zaj-
muje się od lat. Jest żona-
ty (pani Bożena) i ma dwój-
kę dzieci: syna Piotra i cór-
kę Katrzynę, oraz wnuki: Fi-
lipa i Polę. 

Da Capo

W standardzie są płytki ścienne i podłogowe firmy Villeroy&Boch, 
armatura firmy Hansgrohe, okna firmy Schüco.


