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Zami∏owanie do
jednej marki

z tygodnia
Nie podoba nam si´
taka konkurencja

Samochodami marki Renault interesuje si´ przez rodziców... mowa o elblà˝aninie Piotrze
Rosiƒskim, który jest wspó∏organizatorem odbywajàcego si´ co roku w naszym mieÊcie
MEGAzlotu Renault.
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dziuje, ocenia, zadaje pytania. W tej roli dobrze czuje si´ równie˝ Piotr, który
by nie wchodziç tacie w parad´ organizuje z przyjació∏mi w∏asne imprezy
i zawody w jeêdzie sprawnoÊciowej.
— PostanowiliÊmy wspólnie ze znajomymi zorganizowaç coÊ na przekór ludziom, którzy twierdzà, ˝e w Elblàgu nic
si´ nie dzieje, i ˝e nie warto organizowaç
tu takich imprez — opowiada Piotrek
o idei powstania MEGAzlotu Renault. —
Jak pokaza∏ czas i nasze starania warto.
Bo na elblàskim zlocie pojawia si´ co roku kilkadziesiàt samochodów. Jego popularnoÊç wzrasta z roku na rok. A ludzie przekonujà si´, co tak naprawd´
mo˝na zrobiç ze zwyk∏ego samochodu.
Co wi´cej, spotykam si´ z coraz wi´kszym zainteresowaniem osób, które chcà
nam pomagaç w naszym przedsi´wzi´ciu. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e marka ta
niejako ∏àczy ludzi.
nowy

woje zainteresowania zawdzi´cza rodzicom, którzy w 1998 roku kupili Renault 19 i... ten samochód na tyle przypad∏ do gustu m∏odemu Piotrowi, ˝e postanowi∏
na dobre zwiàzaç si´ z tà markà.

Wdzi´czne do przeróbek. —
Póêniej by∏y ró˝ne modele, ale wszystkie wokó∏ marki Renault oczywiÊcie —
t∏umaczy Piotr Rosiƒski z Elblàga. —
By∏o m.in. i Clio i Laguna. Obecnie je˝d˝´ Renault 19. Nie tym, który mieli rodzice w 1998 roku, ale za to bardzo podobnym. Jedynà przeróbkà z orygina∏u jest instalacja gazowa. Du˝o je˝d˝´,
wi´c jest to oszcz´dnoÊç kosztów.
Jak przekonuje Piotrek, samochody
Renault sà wdzi´cznymi autami do
przeróbek. Mo˝na z nich ∏atwo zrobiç
„wyÊcigówk´” zmieniajàc zawieszenie
lub wstawiajàc odpowiednio mocniejszy silnik. Chcàc mieç limuzyn´ wystarczy wybraç np. Lagun´.
— Wydaje mi si´, ˝e marka ta oferuje
przyst´pny poziom komfortu do ceny
— dodaje Rosiƒski. — Poza tym jest
wystarczajàco niezawodna. Inni wybierajà inne marki wymieniajàc ich poszczególne zalety. Ja tak w∏aÊnie przyzwyczai∏em si´ do Renault.

W dniach 15-16 lipca 2006
w Elblàgu odb´dzie si´
czwarty ju˝ MEGAzlot Elblàg, którego organizatorem jest Fanklub U˝ytkowników Renault w Elblàgu. Tegorocznà g∏ównà arenà zlotu b´dzie Pl. Kazimierza Jagielloƒczyka, na którym odb´dzie si´ wi´kszoÊç zaplanowanych konkursów i pokazów. Szczegó∏owe informacje oraz plan zlotu mo˝na znaleêç na www.megazlot.elblag.com.pl

Etykieta piwa Barkas, produktu z Braniewa, jest ∏udzàco podobna do etykiety Specjala — piwa
z Grupy ˚ywiec. Dlatego ˚ywiec zapowiada pozew
do sàdu.
B´dziemy domagaç si´ od Browaru Braniewskiego
zaprzestania nieuczciwych dzia∏aƒ marketingowych
i sprzeda˝owych — mówi Krzysztof Rut, dyrektor ds.
korporacyjnych Grupy ˚ywiec SA. — Piwo Barkas,
∏udzàco podobne do naszego Specjala, jest nawet
nieraz wk∏adane do naszych skrzynek i stoi obok
naszych produktów. Dlatego kierujemy t´ spraw´
na drog´ sàdowà. 30.06.06
Przeglàd wydarzeƒ zaczerpni´ty zosta∏
z artyku∏ów, publikowanych codziennie przez

DOWCIP NA TYDZIE¡
- Jaka jest ró˝nica mi´dzy automatem
telefonicznym a wyborami? - W automacie najpierw p∏acisz, a póêniej wybierasz. Przy wyborach najpierw wybierasz, a póêniej p∏acisz.
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Praca i przyjaciele. Piotr Ro-
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siƒski na co dzieƒ pracuje w Poznaniu. Tam w jednej z firm
zajmuje si´ organizowaniem
s∏u˝bowych
wyjazdów. Praca ta
i
doÊwiadczenie
u∏atwia mu organizowanie takich imprez jak
elblàskie Mega Zloty
Renault. Pierwszy taki zlot odby∏ si´ ju˝
w 2002 roku.
Piotr przejà∏ niejako zainteresowania
dotyczàce organizowania tego typu imprez od swojego taty,
Zenona Rosiƒskiego.
Ten, na co dzieƒ policjant elblàskiej drogówki cz´sto wspó∏organizuje
konkursy
dla kierowców. S´P
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Olsztyƒska Szko∏a Wy˝sza im. Józefa Rusieckiego
10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33, tel. 089/526 04 00
www.osw.olsztyn.pl
e-mail: osw@osw.olsztyn.pl

proponuje studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe
studia licencjackie - kierunki:
• pedagogika (specjalnoÊci - pedagogika resocjalizacyjna, animacja turystyki
i rekreacji, pedagogika terapeutyczna, pedagogika szkolna i edukacja
komputerowa, pedagogika obronna i survival)
• politotogia
• wychowanie fizyczne
• fizjoterapia
• zdrowie publiczne (specjalnoÊci - kosmetologia stosowana, odnowa biologiczna
z kosmetologià, odnowa biologiczna z dietetykà, zarzàdzanie w s∏u˝bie zdrowia
i opiece rodzinnej)

studia magisterskie - kierunki: • wychowanie fizyczne • fizjoterapia
Fot. archiwum prywatne

Kolegium Nauczycielskie J´zyków Obcych

> Piotr Rosiƒski przy swoim Renault 19
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(pod patronatem Uniwersytetu Gdaƒskiego)
kierunek: j´zyk angielski

OSW prowadzi tak˝e studia podyplomowe
w 29 specjalnoÊciach
Warunki przyj´cia na studia: www.osw.olsztyn.pl
Wydzia∏ Pedagogiczny 089/526 87 22
Wydzia∏ Wychowania Fizycznego 089/535 84 29
Wydzia∏ Fizjoterapii 089/526 69 86
Wydzia∏ Zdrowia Publicznego 089/535 84 29
fax 089/526 04 00
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