
Rok X                  Numer 12/254               27 czerwca 2012                 ISSN 1734-5294                 www.twoj-tydzien.pl                 e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                 GAZETA BEZPŁATNA

Następny numer 
25 lipca 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Smuda 
inteligentny 
inaczej

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

I POGWARANCYJNY
TEL. 61 868-44-61
POZNAŃ-ŁAWICA, 

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

strony 3 i 11

Czytaj dodatek

FiliFilip p 
KaczmarekKaczmarek
eeuroposeł uroposeł 
z Pz Poznaniaoznania

DzieDzień ń z z żżycia ycia 
europoseuroposłłaa……



środa 27 czerwca 20122

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

ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

NOWOŚCI WYDAWNICZE

STRONĘ 
PRZYGOTOWAŁA 

MONIKA 
MAŃKOWSKA

Trwa kampania reklamowa „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” na ekranach LED 
w Poznaniu i Wielkopolsce. 

PARYŻ NA WIDELCU  Ste-
phen Clarke,  książka audio 
czyta Marcin Rudziński, prze-
kład Hanna Baltyn, cena 29,90 
zł, Biblioteka Akustyczna.

…jakie jest w Paryżu naj-
bardziej romantyczne miej-
sce, by powiedzieć „kocham 
cię”? A jakie najbardziej sek-
sowne?…gdzie znaleźć najlep-
sze dzieła sztuki, ale z dala od 
tłumów?…dlaczego paryscy 
mężczyźni mają zwyczaj sikać 
na ulicy?…czym zajmują się 
obrońcy praw zwierząt w pa-
ryskim metrze? Stephen Clar-
ke odkrywa wszystko, co pa-
ryżanie wiedzą o swoim mie-
ście, ale czego nie chcą powie-
dzieć. Paryżanie sami mówią: 
Bóg wymyślił paryżan, by cu-
dzoziemcy nie mogli zrozumieć 
Francuzów - Aleksander Du-
mas syn, pisarz. W wieku dwu-
dziestu lat paryżanka jest uro-
cza, w wieku trzydziestu – znie-
walająca, w wieku czterdzie-
stu – urocza. A po czterdziest-
ce? Nie, paryżanka nigdy nie 
ma więcej niż czterdzieści lat 
- André Maurois, pisarz. Bycie 
paryżaninem oznacza przepy-
chanie się na początek kolejki 
oraz umiejętność doprowadza-
nia ludzi do szału przez zwykle 
wzruszenie ramionami - Ste-
phen Clarke, pisarz.

PIES BASKERVILLÓW Ar-
thur Conan Doyle, książka au-
dio, czyta Janusz Zadura, prze-
kład Ewa Łozińska-Małkie-
wicz, cena 34,90 zł, Biblioteka 
Akustyczna.

„Są ludzie, którzy, sami nie 
będąc geniuszami, posiadają 
talent pobudzania go u innych” 
- Sherlock Holmes. Trzeci tom 
przygód ekscentrycznego detek-
tywa Sherlocka Holmesa. Nad 
Baskervillami wisi klątwa. Od 
pokoleń męscy przedstawiciele 
rodu giną w tajemniczych oko-
licznościach, a ich śmierć przy-
pisywana jest bestii – ogromne-
mu psu, który czyha na rodzi-

ną od chwili rzucenia klątwy. 
Przez lata nikt nie zdołał pod-
ważyć udziału w morderstwach 
sił piekielnych. Czy Holme-
sowi uda się w końcu znaleźć 
logiczne wyjaśnienie tragicz-
nych wydarzeń tylko na pod-
stawie listownych relacji odde-
legowanego do sprawy Watso-
na? Pewnie tak… lecz czy uda 
mu się ocalić ostatniego potom-
ka rodu Baskervillów? W serii 
ukazały się: Studium w szkar-
łacie, Znak czterech, Pies Ba-
skervillów. W przygotowaniu: 
Dolina strachu, Przygody Sher-
locka Holmesa, Wspomnienie 
Sherlocka Holmesa, Powrót 
Sherlocka Holmesa, Pożegnal-
ny ukłon, Sprawy Sherlocka 
Holmesa.

Mamy dla Czytelni-
ków Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO 5 
egzemplarzy audiobooka 
Pies Baskervillów od Bi-
blioteki Akustycznej. Pro-
simy o przysłanie maila 
z hasłem Sherlock Hol-
mes na adres: nagrody.
twoj.tydzien@wp.pl  z od-
powiedzią na pytanie: jak 
nazywa się rodzina – bo-
haterowie kryminału. Pro-
simy też o podanie jed-
nego z tytułów audiobo-
oków Biblioteki Akustycz-
nej o Sherlocku Holme-
sie. Prosimy o podanie 
imienia, nazwiska i nume-
ru telefonu.

KTO TO WIDZIAŁ Irena Lan-
dau, ilustrator Artur Gulewicz, 
wiek 7+, cena 19,90 zł, Wydaw-
nictwo Literatura. 

Gabrysia niedowidzi. Musi 
na przykład sprawdzać palcem, 
ile soku już nalała do szklanki. 
Rodzice strasznie się o nią boją. 
A przecież – kiedy ich nie ma – 
Gabrysia umie i wyjść z psem 
sąsiadki na spacer, i wrócić sa-
ma ze szkoły do domu, i nawet 
ugotować kompot! Powieść dla 
dzieci o pierwszych krokach 
ku samodzielności, o przyjaźni 
i szkolnej miłości.

Przepis życia Meg Donohue, 
romans, cena 34 zł, Wydawnic-
two Prószyński i S-ka.

Wesoła, niezależna Annie 
Quintana i bogata, ambitna Ju-
lia St. Clair pochodzą z dwóch 
różnych światów. Annie jest 

córką go-
s p o d y -
ni, któ-
ra pracu-
je w wy-
twornej 
rezyden-
cji w San 
Franci -
sco nale-
żącej do 
rodziny 
Julii. Mi-

mo to obie dziewczynki łączy 
mocna więź, jaką mogą stwo-
rzyć tylko dzieci nieświado-
me różnic klasowych i mająt-
kowych. Rozdziela je jednak 
zdrada, która niszczy ich przy-
jaźń i odmienia życie. Dziesięć 
lat później Annie jest utalen-
towaną, choć ledwo wiążącą 
koniec z końcem współwłaści-
cielką cukierni. Stara się wy-
pełnić pracą pustkę po śmier-
ci matki. Julia, kobieta sukcesu 
zadręcza się bolesną tajemnicą, 
która może zniszczyć jej zwią-
zek z ukochanym mężczyzną. 
Niespodziewane spotkanie po 
latach może pomóc obydwu ko-
bietom stawić czoło przeciwno-
ściom losu i spełnić marzenia. 
Pięknie napisana, mądra po-
wieść i smaczne opisy słodko-
ści wypiekanych przez Annie. 

Tata Sonia Ross wywiad,  cena 
34 zł, Prószyński i S-ka.

Sonia Ross – dziennikarka, 
autorka bajek dla dzieci, scena-
rzystka pyta, a znani ojcowie, 
m.in. Andrzej Grabowski, To-
masz Karolak, Przemek Sale-
ta i Michał Wiśniewski, opo-
wiadają o swoich ojcach i wła-
snym ojcostwie. Po co dziecku 
ojciec? A może wystarczy mu 
sama matka, która dziś prze-
cież może już na niego zaro-
bić? Co zamiast patriarchatu? 
Jak kształtuje się nowy tata: 
wrażliwy, i niewymierzający fi-
zycznych razów? Gdzie młody 
ojciec ma szukać wskazówek, 
skoro stare zasady nie działa-
ją w nowym świecie? Ojcowie 
znani i popularni ze świata kul-
tury, sportu i polityki opowia-
dają o tym, co się zmieniło, 
o nowych zadaniach ojca w ro-
dzinie, społeczeństwie i życiu. 
O tym, czy ojciec jest zawsze 
tatą i który jest ważniejszy. Hi-
storie zaskakujące, ważne, cie-
kawe i warte refleksji.

Dobre poDobre połąłączenie czenie 

Kwas hialuronowy wystę-
puje w ludzkim ciele – w skó-
rze, kościach, mózgu, łzach 
i stawach. Zastosowany w ko-
smetykach jest łatwo wchła-
niany przez organizm i nie 
wywołuje reakcji alergicz-
nych. Z kolei kwasy omega-6 
mają właściwości budulcowe, 
są składnikiem błon komórko-
wych, zapobiegają utracie wo-
dy przez naskórek, poprawia-
ją mikrokrążenie, więc skó-
ra jest odżywiona i dotlenio-
na. Bogatym źródłem kwasów 
omega-6 jest olej z wiesiołka. 
Teraz te dwie substancje, za-
warte w kompleksie  Hialu-
RoseTM, nawzajem się wzbo-
gacają, tworząc unikalny du-
et w kosmetykach do twarzy 
i ciała linii Oeparol® Hydro-
sense do skóry wrażliwej i od-
wodnionej. Połączenie nawil-
żających i odżywczych skład-
ników działa jak film ochron-
ny na skórze i zapobiega utra-
cie wody. Skóra wygląda zdro-
wo, staje się elastyczna i jędr-
na, mniej podatna na podraż-
nienia.  (50 ml, 19,45 zł) 

Czysta przyjemność
Soraya Fami-

ly Fresh to żele pod 
prysznic dla całej ro-
dziny. Delikatność 
to kremowy żel pod 
prysznic dla kobiet 
o  łagodnym zapachu 
letnich kwiatów. Pia-
na z ekstraktem z je-
dwabiu uprzyjem-
ni poranny prysz-

nic.   Panom poleca-
my szampon i żel pod 
prysznic 2w1 Czysta 
Energia o świeżym za-
pachu owoców cytru-
sowych i drzewa sanda-
łowego. Dzieci polubią 
delikatny żel pod prysz-

nic i szampon 2w1 o zapachu 
borówek. Wyciąg z owsa deli-
katnie myje i pielęgnuje skórę.  
Cena  9 zl 500 ml  1000 ml   BIG 
SIZE +18.

ŚŚwiewieżże i suchee i suche

Witaminy w kremie
K u r a c j a 

dermatologicz-
na z witaminą 
C dołączyła do se-
rii dermokosmety-
ków ZIAJA MED. 
W skład nowej kura-
cji wchodzą trzy pro-
dukty. Krem ujędr-
niający na dzień od-
mładza skórę przez 
rozświetlenie i wy-
równanie kolorytu, 

długotrwale wygładza 
zmarszczki, zapewnia 
ochronę przed promie-
niowaniem UV. Krem 
głęboko regenerują-
cy na noc lekko złusz-
cza naskórek i redukuje 
matowy wygląd skóry. 

Zmniejsza objawy starzenia się 
skóry. Ceny w aptece: ok. 15 zł 
- 50 ml. Esencja rewitalizująca 
(15 zł - 30 ml) poprawia jędr-
ność i elastyczność. Przywraca 
blask oraz zdrowy wygląd. 

Talk do stóp 
d e z o d o r u j ą c y 
w kremie firmy 
ZIAJA zmniejsza 
pocenie się stóp 
i absorbuje nad-
miar wilgoci. Za-
pobiega powsta-
waniu nieprzyjem-
nego zapachu, za-
pewnia higienę 
i długotrwałe uczu-
cie chłodu. Ideal-
ny dla sportow-
ców. Zawiera talk, 
olejek z trawy cy-
trynowej, substan-
cję chłodzącą, i D-
-panthenol. (60 
ml - 7 zł) W ofer-
cie firmy ZIAJA 
dla stóp znajdzie-
my świetne  i tanie 
produkty nawilża-
jące, regenerują-
ce i odświeżające 
do stóp w wygod-
nych, płaskich opa-
kowaniach, dosko-
nałe na podróż. 
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- Taki eurodeputowany to ma 
dobrze. Nie musi zapewne wcze-
śnie wstawać…

- To zależy, jak rozumiemy ter-
min „wcześnie”. Ja wstałem dzisiaj 
o godzinie 7.30. Mógłbym później, 
ale w czasie pracy w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu miesz-
kam w niewielkim hotelu w Niem-
czech. Strasburg leży bardzo blisko 
granicy francusko-niemieckiej, a sa-
mi decydujemy o tym, gdzie miesz-
kamy. W Strasburgu ani w Brukse-
li nie ma hotelu poselskiego, któ-
ry na przykład jest przy Sejmie 
w Warszawie. Parlament zezwala 
nam mieszkać w odległości maksy-
malnie do 20 kilometrów od Stras-
burga, bowiem tylko do 20 kilome-
trów można korzystać z samocho-
dów służbowych. Po kilku nieuda-
nych próbach znalezienia dobrego 
lokum w Strasburgu od dłuższego 
już czasu mieszkam w przytulnym 
i niewielkim hotelu w Niemczech.

- Dlaczego właśnie tam?
- Z kilku powodów. W hote-

lu tym mieszka kilku europosłów 
z Polski, którzy reprezentują róż-
ne ugrupowania polityczne. Dzię-
ki temu, że śpimy w jednym miej-
scu możemy wieczorem spotkać 
się, podyskutować, pospierać. Dru-
gim powodem jest fakt, że w Stras-
burgu w czasie trwania sesji Parla-
mentu bardzo trudno znaleźć wolne 
miejsce w przyzwoitym hotelu za 
umiarkowaną cenę. Za ten sam stan-
dard po niemieckiej stronie płaci się 
sporo mniej. Tak więc wstałem rano 
i w hotelu zjadłem śniadanie. 

- Samochód służbowy przyje-
chał po Ciebie o…

- 8.15. Tym razem przyjechał 
punktualnie, ale różnie z tym bywa. 
Jak ma się zaplanowane rano jakieś 
bardzo ważne spotkanie albo od-
bywa się ważna debata czy ważne 
głosowanie, to lepiej nie ryzykować 
i zamówić auto wcześniej.

- Jak długo trwa dojazd do 
Strasburga?

- Dzisiaj byłem w Parlamencie 
przed godziną 9. Po przyjeździe 
na moment zajrzałem do swoje-
go biura, by zostawić dokumenty 

DzieDzień ń z z żżycia europosycia europosłłaa……
Rozmowa z FILIPEM KACZMARKIEM, posłem do Parlamentu Europejskiego z Platformy 
Obywatelskiej 

i prochowiec. Przy okazji ustali-
łem ze swoją asystentką, czy na-
stąpiły zmiany w programie dnia. 
Niekiedy w ostatniej chwili coś 
się zmienia i trzeba nad tym pa-
nować, bo może rozsypać się ca-
ły harmonogram dnia. Tym razem 
było bez niespodzianek.

- Potem…
- …poszedłem do sali, któ-

ra była zarezerwowana dla frak-
cji EPP na spotkanie przygoto-
wawcze. Frakcje, to grupy w Par-
lamencie, zrzeszające eurodepu-
towanych z różnych państw we-
dług przynależności politycznej. 
Frakcja EPP, to Europejska Partia 
Ludowa, która jest obecnie naj-
liczniejszą frakcją w Parlamen-
cie. W jej skład wchodzą politycy 
o poglądach umiarkowanie kon-
serwatywnych, chadeckich i de-
mokratycznych. Z Polski to Plat-
forma Obywatelska i PSL.

- Co to było za spotkanie?
- Uczestniczyli w nim człon-

kowie Komisji Ochrony Środowi-
ska, Zdrowia Publicznego i Bez-
pieczeństwa Żywności.

- Czemu służą takie spotka-
nia przygotowawcze?

- Chodzi o wypracowanie sta-
nowiska danego ugrupowania 
w kwestiach, które będą głosowa-
ne na danej sesji albo będą dys-
kutowane na posiedzeniu komisji. 
Dzisiaj, na przykład, dyskutowa-
liśmy o słynnej kwestii sztucznych 
implantów piersi, które jak się oka-
zało były chorobotwórcze. Firma 
bez odpowiedniego certyfikatu do 

ich produkcji wykorzystywała im-
planty złej jakości, które rozpusz-
czały się w ciele kobiety. Problem 
ten dotyczy całej Europy, również 
Polski, choć w mniejszej skali. We 
Francji od 20 do 30 tysięcy kobiet 
ma wadliwe implanty, a więc pro-
blem jest poważny. Mówiliśmy też 
o sprawach z zakresu bezpieczeń-
stwa i zdrowia publicznego. Nieste-
ty, nie mogłem być na tym spotka-
niu przygotowawczym do końca…

- Było coś ważniejszego?
- Musiałem porozmawiać z do-

radcą frakcji EPP, by przygotować 
się do następnego spotkania, które 
tym razem ja prowadziłem. To też 
było spotkanie przygotowawcze. 
Z doradcą rozmawiałem 15 minut, 
a kolejne spotkanie rozpoczęło się 
o 10.30. To drugie spotkanie przy-
gotowawcze odbywało się w tej sa-
mej sali co pierwsze, nie musiałem 

więc wędrować po dużym budyn-
ku Parlamentu, co zabiera niekiedy 
sporo czasu.

- Czego dotyczyło to drugie 
spotkanie?

- Przygotowania posłów, któ-
rzy w drugiej połowie maja będą 
uczestniczyli w Zgromadzeniu Par-
lamentarnym Afryka-Karaiby-Pa-
cyfik-Unia Europejska. Na to Zgro-
madzenie będą przygotowane re-
zolucje, raporty itp. Frakcje przy-
gotowują się do tego. Musiałem, 
na przykład, rozdzielić nasze głosy 
w debacie, zdecydować kto w imie-
niu naszej frakcji, w którym punk-
cie obrad będzie przemawiał. Trze-
ba było ustalić, kto będzie obecny 
na głosowaniach, kto będzie obec-
ny na spotkaniach poszczególnych 
komisji tego Zgromadzenia. Proble-
mem jest to, że jako frakcja mamy 
26 członków w tym Zgromadzeniu, 

a do tej pory tylko 18 z nich zgłosi-
ło chęć uczestniczenia w obradach. 
Apelowałem więc również o to, by 
namawiać europosłów do uczest-
nictwa. Jak jest nas więcej, to ma-
my większy wpływ na wyniki gło-
sowania. To jasne.

- Na to przekonywanie cza-
su dużo nie było, bo tego dnia już 
o godzinie 11.30 rozpoczynało się 
głosowanie na sali sesyjnej Parla-
mentu Europejskiego?

- To prawda, ale my nigdy nie 
mamy za dużo czasu… Pobiegłem 
więc na głosowanie, które było po-
dzielone na dwie części. Wszystko 
po to, by w przerwie między głoso-
waniami odbyło się uroczyste po-
siedzenie Parlamentu, na którym 
przemawiał król Jordanii - Abdullah 
II. Z reguły tak się robi, gdy zapra-
szamy ważnego gościa. W ten spo-

Dokończenie na stronie 11

FOT (5X) – MONIKA MAŃKOWSKA I ARCHIWUM
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CENTRUM KSZTAŁCENIA WIEDZA 

NABÓR LETNI i ZIMOWY
www.ckwiedza.com�

Akcja promocyjna pro-
wadzona jest jedynie 

w dwóch krajach w Europie – 
w Niemczech i w Polsce. Trwa 
krótko, bo zaledwie od 1 do 30 
czerwca. To oznacza, że warto 
się szybko decydować, by z tej 
promocji skorzystać. 

- Im szybciej ktoś się zdecy-
duje - wyjaśnia Andrzej Śmi-
gielski, szef poznańskiego Od-
działu Schwabenhaus Polska 
– tym większy rabat może uzy-
skać, lecz maksymalny wyno-

si 45.000 złotych, czyli... oko-
ło 10 procent domu Schwaben-
haus. Promocja obejmuje każdy 
rodzaj domu, tych niezbyt du-
żych, ale również tych najdroż-
szych, największych.

Schwabenhaus przygotował 
w sumie 33 domy, które mogą 
być objęte tymi rabatami. Na 
rynek polski przewidziano 9 do-
mów, ale ta pula w przypadku 
dużego zainteresowania może 
być zwiększona.

Podpisanie w Polsce 

umów na pierwsze trzy 
domy w okresie trwa-
nia promocji EURO 2012 
oznacza możliwość sko-
rzystania z rabatu w wy-
sokości 45.000 złotych. 
Kolejne trzy umowy na-
grodzone będą rabata-
mi w wysokości 38.000 
złotych każda, a kolejne 
trzy – 28.000 złotych. Je-
śli ktoś myślał o kupnie 
domu Schwabenhaus, to 
teraz warto się pospie-
szyć.

Schwabenhaus Polska 
– przypomnijmy - buduje na 
działce inwestora domy energo-
oszczędne i ekologiczne, a tak-
że zdrowe, czyli BIO. Są to 
budynki wyposażone w pompy 
ciepła i rekuperator dzięki cze-
mu charakteryzują się ZERO-
WĄ emisją Co2 do atmosfery. 
Domy w stanie surowym za-
mkniętym powstają w 4 dni, 
a stanie prawie wykończo-
nym – 6 tygodni, w opcji „pod 
klucz” – 12 tygodni. 

Domy Schwabenhaus 
w standardzie wyposażone są 
między innymi w pompy cie-
pła, a współczynnik przenika-
nia ciepła dla ścian w tym 
przypadku wynosi zaled-
wie U=0,14 W/m2K. Trudno 
się więc dziwić, że miesięczny 
koszt ogrzewania lub schładza-
nia domu Schwabenhaus o po-

wierzchni do 150 m2 wyno-
si zaledwie ok. 180 zł mie-
sięcznie!

Schwabenhaus gwarantu-
je cenę w okresie 12 miesięcy 
od momentu podpisania umo-
wy oraz 30-letnią gwarancję 
na konstrukcję budynku.

- Z tej promocji naprawdę 

należy skorzystać– uzupełnia 
Andrzej Śmigielski, szef po-
znańskiego Oddziału Schwa-
benhaus Polska. – 45.000 zło-
tych to sporo pieniędzy, a nikt 
przecież nie ma ich zbyt wiele. 
Oglądajmy EURO 2012 z umo-
wą ze Schwabenhaus w kiesze-
ni i... z grubym portfelem. 

www.schwabenhaus.plwww.schwabenhaus.pl BBudujemy domy energooszczędneudujemy domy energooszczędne

projekt budynku GRATISGRATIS
WYSOKA jako�	 materia
ówjako�	 materia
ów
KRÓTKI termin budowytermin budowy
budowa na DZIAŁCE INWESTORna DZIAŁCE INWESTORAA
GWARANTYJEMY sta
� cen�sta
� cen�

Dom Wzorcowy Schwabenhaus, ul. Jagodowa 11, 62-080 Sady; tel.: 61 896-50-78, 601-70-80-60

reklama ttw marzec 2012.indd 1 2012-03-07 13:01:35

www.schwabenhaus.pl
Taka okazja zdarza się bardzo rzadko. Schwabenhaus 
z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 
proponuje klientom rabaty na swoje domy w wysokości 
do 45.000 złotych.

EURO 2012 z grubym portfelem
Podpisz umowę – zaoszczędzisz do 45.000 zł 
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- Sytuacja na rynku pracy jest 
trudna, wzrasta liczba osób szuka-
jących pracy, a pracodawcy nadal 
nie są zbyt chętni do zatrudniania 
nowych osób. Czy urzędy pracy 
mają jeszcze pieniądze by wspie-
rać bezrobotnych?

- Sytuacja na lokalnym rynku 
pracy faktycznie nie jest ciekawa, 
na koniec maja w naszych rejestrach 
było prawie 19.000 osób bezrobot-
nych, natomiast ofert pracy było nie-
spełna 750. Pracodawcy przyjęli po-
stawę wyczekującą, ale my działamy 
i mimo ograniczonych funduszy re-
alizujemy w tym roku bardzo wiele 
przedsięwzięć dodatkowych.

- Udało się Państwu zdobyć 
dodatkowe pieniądze na tego ty-
pu działania?

- Uruchomiliśmy dwa programy 
specjalne: „Aktywni to My” – pro-
gram adresowany do osób dojrza-
łych oraz „Młodzi aktywni”, czyli 
program kierowany jak nazwa wska-
zuje do osób młodych. Mamy także 
program „Lepsze jutro” współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, ale mówiąc o działa-
niach dodatkowych miałam także na 
myśli tak zwane partnerstwa. Powia-
towy Urząd Pracy w Poznaniu jest 
partnerem wielu ciekawych progra-
mów, dzięki temu nasi podopieczni 
mają szansę udziału w nich i skorzy-
stania z ciekawych form pomocy.

- O jakich projektach mówi-
my?

- Nasze partnerstwa to nie dzie-
ło tego roku, współpracujemy z ty-

mi partnerami od wielu lat w ra-
mach różnych przedsięwzięć, mniej-
szych lub większych. Właśnie koń-
czy się na przykład realizacja projek-
tu „Wielkopolski System Monitoro-
wania i Prognozowania”, w którym 
byliśmy instytucją współpracującą. 
To cenny projekt, bowiem dotyczy 
wspólnego działania na rzecz two-
rzenia powiązań pomiędzy uczniami 
szkół zawodowych a pracodawcami. 
System, który powstanie jako efekt 
realizacji tego projektu, ma ułatwić 
kontakt ucznia z potencjalnym pra-
codawcom. To bardzo ważne, choć-
by w obliczu wniosków jakie pły-
ną z przygotowywanego przez nas 
„Raportu o sytuacji absolwentów”, 
z którego jasno wynika, że na rynku 
pracy istnieje duża rozbieżność po-
między umiejętnościami absolwen-
tów a potrzebami pracodawców. 

Rozwiązania wypracowane w tym 
systemie mają ten stan rzeczy zmie-
niać. Zachęcam do odwiedzenia stro-
ny projektu www.zawodowcy.org 

- O czym jeszcze warto wspo-
mnieć?

- Trwa także realizacja naszych 
wspólnych działań z firmą INGEUS 
w ramach projektu aktywizacji za-
wodowej rodziców samotnie wy-
chowujących dzieci. Zorganizowa-
liśmy do tej pory dwanaście spo-
tkań, w których uczestniczyło po-
nad 130 osób. Spotkania te mają za-
chęcać osoby bezrobotne do udziału 
w projekcie. Nasza współpraca z li-
derem projektu, czyli firmą INGEUS 
jest bardzo intensywna, bowiem jed-
nym z założeń projektu, poza pomo-
cą osobom bezrobotnym, jest wy-
pracowanie rozwiązań współpracy 
publiczno-prywatnej w aktywizacji 

osób bezrobotnych. Podpisaliśmy 
także partnerstwo z miastem Poznań 
dotyczące realizacji programu „Re-
witalizacja w budowie – tworzy-
my zręby rewitalizacji w Polsce”. 
To ciekawe przedsięwzięcie, któ-
re ma na celu zwiększenie aktyw-
ności społecznej mieszkańców kon-
kretnych dzielnic Poznania. Reali-
zujemy również partnerstwo z firmą 
Eugenius dotyczące realizacji pro-
jektu „Kształcenie ustawiczne w po-
wiecie poznańskim – szansa dla każ-
dego”. I oczywiście każdego roku 
podpisujemy porozumienia o współ-
pracy na rzecz naszych wspólnych 
podopiecznych z Ośrodkami Pomo-
cy Społecznej w gminach powiatu 
poznańskiego, w tym roku z Buku, 
Czerwonaka, Kostrzyna, Stęszewa, 
Murowanej Gośliny, Dopiewa, Po-
biedzisk i Rokietnicy. Kontynuuje-
my w tym zakresie również współ-
pracę z MOPR w Poznaniu.

- Każdy z tych projektów doty-
czy zupełnie innej dziedziny? Ja-
ka jest zatem Państwa rola w tych 
„partnerstwach”?

- Największą zaletą tych wspól-
nych inicjatyw jest właśnie to, że 
każdy projekt jest teoretycznie z in-
nej dziedziny. Wspólnym mianow-
nikiem są adresaci tych działań, 
czyli osoby w trudnej sytuacji ży-
ciowej, zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Projekty dotykają róż-
nych sfer ich życia, a dzięki takiemu 
współdziałaniu możemy naszym 
klientom zaproponować udział 
w tych projektach i dzięki temu oni 

skorzystają z dodatkowych możli-
wości odnalezienia się na trudnym 
rynku pracy. 

- A jak powstają takie inicjaty-
wy? Urząd szuka partnerów, czy 
inne organizacje przychodzą do 
was?

- Najlepsza sytuacja jest wtedy, 
gdy razem z liderem projektu, wypra-
cowujemy wspólne działania w mo-
mencie tworzenia projektu. Pracow-
nicy Urzędu to ludzie z ogromnym 
doświadczeniem, znajomością ryn-
ku pracy i naszych klientów, ich po-
trzeb, zachowań i oczekiwań. Ta-
ka konsultacja z nami może pomóc 
projektodawcy uniknąć problemów 
w przyszłości, kiedy okaże się, że 
poczynione na początku projektu 
założenia są bardzo trudne do zreali-
zowania. Ale współpracujemy także 
z organizacjami, które mają ciekawy 
projekt i proszą nas o pomoc już na 
etapie realizacji działań. 

- Czy Państwo partycypujecie 
finansowo w tych wspólnych dzia-
łaniach?

- Nie wszystkie działania w ra-
mach partnerstw wymagają wkładu 
finansowego. Ich największą warto-
ścią jest poszerzenie oferty jaką mo-
żemy zaproponować naszym klien-
tom. Uważam, że partnerstwo to 
korzyść dla wszystkich stron. Naj-
ważniejsze jest bowiem to, aby oso-
by bezrobotne, które wezmą udział 
w którymkolwiek projekcie, jak naj-
więcej na tym skorzystały i znalazły 
pracę lub przybliżyły się do zdobycia 
zatrudnienia. 

Partnerstwo, czyli... razem Partnerstwo, czyli... razem łłatwatwiejiej
Rozmowa z MARIĄ SOWIŃSKĄ, p. o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu 
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TAK  MYŚLĘ

Obiecywałem 
sobie, że nie 

będę pisał o EU-
RO 2012 i o wy-
stępie polskich 
piłkarzy na tym 
turnieju, bo czas 
jest zbyt cenny. 

że przegraliśmy z... Czechosło-
wacją. No... jest inteligentny in-
aczej. W tym przypadku niewie-
le się różni od szefa PZPN Grze-
gorza Lato, ale ma także i swoje 
przemyślenia. Na pytanie dlacze-
go nie dokonywał w trakcie me-
czów zmian, dlaczego Lewandow-
ski w każdym meczu sam musiał 
walczyć z mizernym zresztą skut-
kiem z 4-5 piłkarzami przeciw-
nej drużyny, bo był sam z przo-
du, trener Smuda odpowiada, że 
zwycięskiej drużyny się nie zmie-
nia, zwycięskiej – przypomnijmy 
– czyli takiej zdaniem trenera, 
która remisuje.

Już sama ta wypowiedź dys-
kwalifikuje trenera. Przecież 
skład drużyny, co nie jest taką 
wielką tajemnicą, ustawia się pod 
konkretnego przeciwnika, niekie-
dy trzeba wzmocnić środek pola, 
a niekiedy lewą stronę. 

Ale wróćmy jeszcze do Lewan-
dowskiego – trener Smuda na py-
tanie dlaczego nie miał on z kim 
grać w ataku odpowiedział, że 
niektóre drużyny w ogóle gra-
ły bez napastników (Hiszpania 
i wtedy kiepsko jej szło) i tyle. 
Po przegranym meczu z Czecha-
mi trener Smuda porozmawiał 
z zawodnikami dopiero po połu-
dniu następnego dnia. I to już za-
krawa na kpinę.

Powiem wprost – polscy pił-

karze mieli okazję zaprezentować 
swoje umiejętności europejskiej 
publiczności, zdobyć dobre kon-
trakty (Boniek zagrał rewelacyj-
nie jeden mecz z  Belgią i dzię-
ki temu osiągnął tak wiele w tym 
sporcie), ale mieli pecha, bo trafi-
li na Smudę. Ten zespół gdyby był 
lepiej ustawiony mógł nie tyle wy-
grać, co grać lepiej.

Przed EURO piłkarze narze-
kali, że treningi są ciężkie i są 
zmęczeni. Ja jak miałem 20 lat, to 
nigdy nie byłem zmęczony. Potem 
narzekali, że nie mają motywacji 
i takie tam farmazony. A prawda 
jest jedna – skoro Piszczek zara-
bia w Niemczech 160.000 euro 
miesięcznie, to przecież nie bę-
dzie grał na całego w turnieju, 
nie będzie ryzykował, że np. zła-
mie nogę. A taki Ronaldo ryzyku-
je. I Portugalia wygrywała. Tym 
średniacy różnią się od wielkich.

I na koniec – jak się chce tyl-
ko zremisować, to najczęściej się 
przegrywa. W życiu trzeba  chcieć 
wygrywać. I pamiętać o tym, co 
mówił trener Górski, że piłka noż-
na polega na tym, by strzelić jed-
ną bramkę więcej niż przeciwnik. 
Tylko tyle.

TOMASZ MAŃKOWSKI

I zapewne wytrwałbym w tym po-
stanowieniu, gdybym nie wysłu-
chał rozmowy z trenerem Smu-
dą w TVP w poniedziałkowy wie-
czór. Posłuchałem i... muszę tę 
rozmowę skomentować.

Mecz z Grecją (remis) był 
sukcesem, bo... nie przegraliśmy. 
Mecz z Rosją (remis) był sukce-
sem, bo... zremisowaliśmy i da-
liśmy Rosjanom bezpłatnie lek-
cję pokory. Przegrana z Czecha-
mi była sukcesem, bo przecież nie 
przegraliśmy 0:6, chłopcy dawa-
li z siebie wszystko, a trener po-
dejmował takie decyzje, jakie po-
dejmował i nie ma o czym mówić. 
Samopoczucie wspaniałe. Przez 
niekompetencję trenera i ograni-
czoną zdolność pojmowania nie-
koniecznie skomplikowanych rze-
czy, piłkarze dali ciała na ca-
łej linii.

Trener Smuda jeszcze 25 
czerwca, w poniedziałkowy wie-
czór w programie TVP twierdził, 

Smuda inteligentny 
inaczej

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26

tel. 61 817-41-10
Godziny przyjęć: 

Pn-Pt 8.00-22.00  So 9.00-17.00  Ndz 9.00-15.00

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 

Diagnostyka 
nawracających infekcji dróg 

oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 
Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 

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

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

tel. 818-60-57  tel. kom. 602-693-199
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Biuro posBiuro posłła Filipa Kaczmarka  a Filipa Kaczmarka  
STREFSTREFĄ Ą RRÓŻÓŻNORODNONORODNOŚŚCI EURO 2012CI EURO 2012

Były piłkarz Lecha Poznań Ju-
stin Nnorom oraz Jacek Purski,  pre-
zes Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” 
razem z posłem do Parlamentu Euro-
pejskiego Filipem Kaczmarkiem wzię-
li udział w piątek, 1 czerwca, w konfe-
rencji prasowej, podczas której biuro 
posła Kaczmarka oficjalnie ogłoszo-
no Strefą Różnorodności UEFA Euro 
2012 - RESPECT Diversity.

Tym samym biuro posła Kaczmarka, 
koordynatora EPL w Komisji Rozwo-
ju Parlamentu Europejskiego dołączy do 
Programu Odpowiedzialności Społecz-
nej UEFA EURO 2012 „RESPECT Di-
versity”, realizowanego przez Stowarzy-
szenie „NIGDY WIĘCEJ” i sieć Foot-
ball Against Racism in Europe (FARE), 
oficjalnego partnera UEFA w dziedzinie 
przeciwdziałania dyskryminacji. 

Celem tych działań jest promowanie 
pozytywnego przesłania wielokulturowości i różnorodności, sprzeciw wobec ra-
sizmu i dyskryminacji.

 Plakaty i naklejki z symbolami Strefy Różnorodności RESPECT Diversity 
pojawiają się w całej Polsce, a także na Ukrainie. Wyznaczono już kilkaset Stref 
Różnorodności (m.in. szkoły, organizacje pozarządowe, samorządy, placówki kul-
turalne, a także kluby, sklepy, hotele i restauracje). Są to miejsca, które deklaru-
ją się jako otwarte i przyjazne ludziom bez względu na ich pochodzenie etnicz-
ne, narodowość, płeć, niepełnosprawność, itd. Widoczne oznaczenia Strefy Róż-
norodności mają podkreślać dobrą atmosferę wielokulturowego święta, jakim jest 
EURO 2012.

Konferencję rozpoczął poseł Filip Kaczmarek, który podkreślał, że Eu-
ropa stoi przed wielkim wyzwaniem, które zobowiązuje jej mieszkańców do 
wspólnoty życia i działania. Nie może ich zakłócać ani rasizm, ani ksenofobia 
czy dyskryminacja – tak w sporcie, jaki i w każdej innej dziedzinie życia. Polsko-
-ukraińskie Euro 2012 będzie wielkim sprawdzianem dla otwartych, życzliwych 
i solidarnych postaw. Poseł podziękował za zaproszenie do inicjatywy Stowarzy-
szenia „Nigdy Więcej”. 

Jacek Purski, prezes stowarzyszenia opowiadał o tym, kto przystępuje do Stref 
Różnorodności (szkoły, restauracje, hotele, puby, urzędy miast ). Podkreślał, że Po-
lacy wiele zrobili w ostatnich latach, aby budować pozytywny wizerunek społe-
czeństwa tolerancyjnego i otwartego na tych, którzy różnią się kolorem skóry czy 
wyznaniem. I choć wiele jeszcze trzeba pracować, to Euro 2012 może być i pod 
tym względem sukcesem Polaków. 

Podobnego zdania był Justin Nnorom. Były piłkarz Lecha podkreślał, że jako 
posiadacz dwóch paszportów – nigeryjskiego i polskiego czuje się w Polsce, jak 
w drugim domu. Ma tu żonę dzieci i wielu przyjaciół, którzy często mu pomagali 
w życiowych sprawach. I choć zna przypadki złych zachowań stadionowych pseu-
dokibiców, to jest oburzony apelem swojego kolegi po fachu Sola Campbela, który 
niedawno nawoływał publicznie swoich angielskich rodaków do nie przyjeżdżania  
na Euro 2012, bo mogą skończyć w trumnie. 

Filip Kaczmarek przewodniczFilip Kaczmarek przewodnicząącym Delegacji cym Delegacji 
PE do spraw stosunkPE do spraw stosunkóów z Biaw z Białłorusiorusiąą

We wtorek, 5 czerwca poseł Filip Kaczmarek   został  wybrany na stanowi-
sko przewodniczącego Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków 
z Białorusią.        

Delegacja  pełni bardzo ważną rolę w relacjach Unii Europejskiej z Białoru-
sią zajmując się między innymi przygotowaniem zaleceń dla Komisji Europejskiej 
i Rady UE dotyczących polityki Unii względem Białorusi.  Delegacja zajmuje się 
także działaniami na rzecz obrony praw człowieka  i przywrócenia demokracji 
w tym kraju oraz prowadzi czynny dialog z przedstawicielami demokratycznej 
opozycji oraz niezależnymi organizacjami pozarządowymi na Białorusi. 

W ostatnich latach, ze względu na ciągłe odmowne decyzje władz w Mińsku  
w zakresie przyznawania wiz wjazdowych, Delegacja nie była w stanie obrado-
wać na Białorusi, jednak spotyka się regularnie w Brukseli i Strasburgu. Poseł Fi-
lip Kaczmarek zastąpił na tym stanowisku Jacka Protasiewicza, wiceprzewodni-
czącego Parlamentu Europejskiego. 

Jednym z pierwszych działań Delegacji  pod nowym przewodnictwem  by-
ło przyjęcie oświadczenia, w którym poparto nominację białoruskiego dzia-
łacza politycznego, wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Federacji Praw 
Człowieka i dyrektora Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, a obec-
nie więźnia politycznego Alesia Bialackiego, do Pokojowej Nagrody Nobla. 

Aleś Bialacki został aresztowany w sierpniu 2011, w tym samy roku Amnesty 
International nadała mu status więźnia sumienia. Zarówno jego aresztowanie jak 
i wyrok zostały potępione przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Organizację 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Radę Europy oraz dziesiątki międzyna-
rodowych organizacji praw człowieka, a także przez wiele światowych autoryte-
tów moralnych, łącznie z laureatami Pokojowej Nagrody Nobla.

W nowej roli, poseł Filip Kaczmarek spotkał się z władzami białoruskiego 
uniwersytetu na wygnaniu. Tematem rozmowy była bieżąca sytuacja na Białoru-
si, rozwój i pomoc dla uniwersytetu białoruskiego na Litwie oraz przyszła współ-
praca z Delegacją EP ds. stosunków z Białorusią. 

W 2004 r. Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Mińsku został za-
mknięty przez władze białoruskie. Od tego momentu placówka, która jest 
współfinansowana przez UE, kształci elity przyszłej demokratycznej Biało-
rusi w Wilnie. W 2009 r. 1800 studentów EHU (z czego 800 w formie e-le-
arning) studiowało po rosyjsku lub białorusku. Z Białorusinami stanowiący-
mi 96% studentów zapisanych na dwunastu 
różnych kierunkach – od wzornictwa prze-
mysłowego przez dziennikarstwo i filozo-
fię polityczną po stosunki międzynarodowe 
– EHU jest uniwersytetem prawdziwie eu-
ropejskim. (na)

bez rasizmu
bez dyskryminacji

s t r e f a
r ó  n o r o d n o � c i



środa 27 czerwca 2012 I

14 czerwca na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego 
w Pniewach ukazało się wypra-
cowanie burmistrza Jarosława 
Przewoźnego (sprawozdanie 
„burmistrza” – słowo to pisze 
się małą literą, bo nie jest to 
nazwa własna) – z działalności 
urzędu w roku 2011. Można 
by powiedzieć – lepiej później 
niż wcale, choć fakt pisania 
tego tekstu przez ponad sześć 
miesięcy od zakończenia roku 
2011 jest niepokojący i zasta-
nawiający.

TTytuł tego sprawozdania nawią-
zuje do tytułu wywiadu „Gmi-

na Pniewy to nie sklep...”, który 
ukazał się 25 kwietnia 2012 roku 
na łamach „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO”. Była to 
rozmowa, którą przeprowadziłem 
z Michałem Chojarą – wielolet-
nim burmistrzem Pniew o obec-
nej sytuacji w tej gminie. Miło mi, 
że publikacja ta zainspirowała bur-
mistrza Przewoźnego do publicz-
nego zdania relacji ze swojej pra-
cy w 2011 roku. Daleki jestem od 
twierdzenia, że to dzięki „Two-
jemu TYGODNIOWI WIELKO-
POLSKIEMU” mieszkańcy gminy 
i wyborcy wreszcie dowiedzieli się 
czegoś naprawdę konkretnego z te-
go sprawozdania, bo tekst ten jest 
w wielu miejscach więcej niż bar-
dziej ogólnikowy.

Sprawozdanie – nieomal ca-
ła jego pierwsza strona – w pierw-
szej części poświęcone jest przy-
podobaniu się komu się da. Jest 
podziękowanie dla radnych, także 
tych opozycyjnych „którzy w spo-
sób bardzo odpowiedzialny”, któ-
rzy „stanęli ponad podziałami  ma-
jąc na względzie dobro naszej gmi-
ny” itp. Dalej burmistrz J. Prze-
woźny podkreśla, że „zdaje relacje 
ze swoich działań całej społeczno-
ści naszej gminy”, lecz „nie cho-
dzi tu wcale o lojalność względem 
swoich wyborców, gdyż w tak waż-
nej sprawie, jaką jest dobro miesz-
kańców gminy Pniewy, nie mo-
gą istnieć podziały na tych, którzy 
głosowali na mnie, czy też nie, lecz 
o uczciwość i wzajemne zrozumie-
nie sytuacji w jakiej się jako gmi-
na znajdujemy”. Cóż, słyszałem 
kiedyś zdanie, że „dzień bez podli-
zywania się jest dniem straconym”, 
ale dotychczas nie zdawałem sobie 
sprawy, jak bardzo może być ono 
prawdziwe.   

J. Przewoźny – przypomnij-
my – w ostatnich wyborach sa-

morządowych na stanowisko bur-
mistrza Pniew otrzymał 2514 gło-
sów, a M. Chojara, który od 1996 
roku był burmistrzem Pniew aż 
do tych wyborów, otrzymał 2341 
głosów, czyli zaledwie 173 gło-
sy mniej. Oczywiście, demokracja 
polega na tym, że można przegrać 
nawet 1 głosem, ale ten wynik 
wyborczy J. Przewoźnego trudno 
uznać za spektakularny. Trudno 
także twierdzić – nawet w przy-
padku bardzo złej woli – że wy-
borcy w 2010 roku burmistrzo-
wi M. Chojarze powiedzieli zde-
cydowanie „nie”, że używając 
terminologii piłkarskiej pokazali 
mu „czerwoną kartkę” i poprosi-
li o opuszczenie urzędu. Różnica 
zaledwie 173 głosów oznacza, że 
połowa wyborców, którzy oddali 
głosy ważne, oceniała dobrze pra-
cę M. Chojary. 

W tym kontekście zastanawia-
jące są dalsze fragmenty sprawoz-
dania J. Przewoźnego z roku 2011. 
Zastanawiające, bo wyłania się 
z nich obraz apokaliptyczny, ob-
raz zagłady Pniew. Autor sprawoz-
dania twierdzi, że gdyby nie on, 
gdyby nie jego heroiczna walka 
o przetrwanie w imię dobra ogól-
nego, a także ludzkości w ogóle, 
to Pniewy być może byłyby ban-
krutem, ludzie zapewne chodzili-
by wówczas w łachmanach po za-

śmieconych ulicach prosząc przy-
jezdnych o czerstwą kromkę chle-
ba. Jednym słowem: być może apo-
kalipsa, zagłada, ogłoszenie nie-
wypłacalności.

Burmistrz Przewoźny pisze 
„W tym miejscu z całą odpowie-
dzialnością muszę podkreślić...”, 
a czytelnika już w tym momen-
cie ogarniają wątpliwości, czy au-
tor sprawozdania nie za dużo oglą-
da programów telewizyjnych, bo 
próbuje się wzorować na polity-
kach gadających bzdury, mówią-
cych tak, by nic nie powiedzieć, 
którzy z lubością stosują tego typu 
zwroty. „Jestem głęboko przekona-
ny” nie znaczy nic – to oczywista 
oczywistość.

Warto więc w tym miejscu 
przypomnieć, że projekt budżetu 
na rok 2011 przygotowany jesz-
cze przez burmistrza Michała 
Chojarę został bez uwag przyjęty 
przez organa nadzoru i przewi-
dywał... zmniejszenie zadłużenia 
Gminy. Niestety, w roku 2011 za-
dłużenie to wzrosło, a wtedy był 
już burmistrzem J. Przewoźny. 

W dalszej części sprawozdania 
pojawiają się zarzuty, których ad-
resatem jest poprzedni burmistrz. 
Ani to dzisiaj eleganckie, ani sym-
patyczne, tym bardziej że taki bi-
lans otwarcia powinien być ogło-
szony publicznie na początku 2011 

roku. Wtedy byłoby to całkowi-
cie naturalne, dzisiaj przypomina 
– niestety – walkę polityczną pro-
wadzoną bez klasy.

Czytelnicy-mieszkańcy Pniew 
sami mogą ocenić, ile jest warte to 
sprawozdanie J. Przewoźnego. Oto 
przykład: „brak w kasie gminnej 
w roku 2011 blisko 2.000.000 zł do-
chodów zaplanowanych w budże-
cie mających pochodzić ze sprze-
daży gminnego majątku (co było 
z założenia niemożliwe do zrealizo-
wania, ponieważ wszystkie atrak-
cyjne nieruchomości zostały już 
wcześniej rozprzedane)”. Tyle cy-
tat, ale... Kto w roku 2011 był bur-
mistrzem Pniew? J. Przewoźny? To 
do kogo te pretensje? W Pniewach 
nie ma atrakcyjnych nieruchomo-
ści? Bzdura, są choćby przy uli-
cy Konińskiej. A poza tym... bur-
mistrz bierze pieniądze także za 
to, by nieatrakcyjne nieruchomo-
ści stały się atrakcyjne. To takie 
proste...

W dalszej części sprawozdania 
J. Przewoźny pisze - „nieuzasad-
nione i całkowicie uznaniowe in-
dywidualne zwolnienia z podatków 
sięgające rocznie kilkuset tysięcy 
złotych, jak również brak ściągal-
ności przez urząd podatków zale-
głych, a nie zapłaconych”. Co z te-
go zdania wynika – nic. Jak już, to 
mówmy konkretnie – kto, komu, 
ile. Inaczej to tylko ple, ple, ple.

J. Przewoźny pisze również, 
że „dopiero w roku 2011 zapłaci-
liśmy za inwestycje z roku 2010 – 
m. in. za budowę drogi na ul. Lwó-
weckiej między blokami w kwocie 
500.000 zł”, a prawda jest taka: 
faktura za ulicę w osiedlu przy 
Lwóweckiej została wystawiona 
w grudniu 2010 roku kiedy bur-
mistrzem był Przewoźny i moż-
na ją było zapłacić jeszcze w ro-
ku 2010, tym bardziej że rok ten 
zakończył się nadwyżką przeszło 
700.000 zł. 

Po tego typu przykładach dzia-
łań zmierzających do zagłady fi-
nansowej gminy Pniewy przyszła 
część – obszerniejsza rzecz jasna – 
opisująca heroiczne dokonania au-
tora sprawozdania, który „zmuszo-
ny był do szybkich działań”. Tutaj 
pojawia się przepowiednia wizyty 
w gminie komornika, która oczy-
wiście nie doszła na razie do skut-
ku zapewne dzięki „zaangażowa-
niu” obecnych władz gminy. Jaro-
sław (Odnowiciel) Przewoźny ura-
tował Pniewy przed zagładą, nie-

omal zbawił. Nie ma wyjścia – czas 
na ołtarze.

W tym miejscu sprawozdania 
– każde miejsce jak widać jest do-
bre – kolejny kuksaniec: „Do tego 
doszły jeszcze wyniki kontroli Naj-
wyższej Izby Kontroli, jaka mia-
ła miejsce w połowie roku 2011, 
a dotyczyła okresu 2008 do 2011 
roku, w trakcie której stwierdzo-
no znaczą liczbę nieprawidłowości 
i uchybień w udzielaniu umorzeń 
podatkowych przy jednoczesnym 
nierównym traktowaniu podatni-
ków”. I znowu jak zwykle żad-
nych konkretów. Ja jednak mam 
jeden – nie słyszałem, by w wyni-
ku tej kontroli NIK skierował ja-
kiekolwiek doniesienie np. do pro-
kuratury.

Potem J. Przewoźny chwali się, 
jakie podjął decyzje po – to oczy-
wista oczywistość – głębokiej ana-
lizie. Niestety niewiele tego. Bur-
mistrz chwali się np. że zakupił nie-
zbędny sprzęt (w tym m.in. ciągnik 
i półciężarówkę) i zatrudnił dwóch 
dodatkowych pracowników, by 
oszczędzić na dbaniu o czystość 
itp. Cudownie. Inni na całym świe-
cie wynajmują w tym celu wyspe-
cjalizowane firmy, a forma prze-
targu umożliwia w takich przy-
padkach uzyskanie naprawdę do-
brej ceny. Idąc tropem myślenia 
burmistrza J. Przewoźnego trzeba 
było nie kupować ciągnika, tylko 
samemu go poskładać i wyklepać 
także samemu łopatę. A przy oka-
zji i grabie.

Pod koniec sprawozdania bur-
mistrz chwali się, że jego działa-
nia „przyniosły zamierzony sku-
tek”, czyli komornik – jak rozu-
miem – oddalił się w nieznanym 
kierunku. Ten zamierzony skutek 
ma się objawić planem nowych in-
westycji, o którym burmistrz po-
informuje niebawem. Czekamy 
z niecierpliwością. „Poinformuję 
– czytamy dalej – o tych planach 
w najbliższym czasie Radę Miej-
ską oraz przedstawię je mieszkań-
com naszej gminy, którym serdecz-
nie dziękuję za wsparcie i wyrozu-
miałość w tych trudnych, acz ko-
niecznych dla dobra naszej gmi-
ny działaniach.” Jak to było? Acha 
– dzień bez podlizywania się jest 
dniem straconym.

J. Przewoźny swoje sprawozda-
nie zatytułował „O Pniewy dbam 
bardziej niż o swój sklep...” Hm, 
to chyba niezbyt dobrze. No i kto 
w to uwierzy?

TOMASZ MAŃKOWSKI

PPółółprawdy i niedomówienia prawdy i niedomówienia 
czyli sprawozdanie burmistrzaczyli sprawozdanie burmistrza

Ustawione konkursy?
25 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej burmistrz Przewoźny 

opublikował ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów Przed-
szkola „Miś”, Szkoły Podstawowej w Chełmnie i Gimnazjum. Oferty na-
leży składać do 6 lipca 2012 roku!

Tempo zawrotne, a poza tym ostatnie dni czerwca to najwięcej pra-
cy dla dyrektorów (świadectwa itp.), potem natomiast zaraz są wakacje 
i nauczyciele na urlopach.

Poprosiliśmy o skomentowanie tego faktu osobę zbliżoną do Urzę-
du Miejskiego:

- Do szefów tych placówek nie było zastrzeżeń. Zgodnie z ustawą 
o oświacie chęć dokonania zmian kadrowych powinna być sygnalizowa-
na do końca maja. Robienie konkursów w tym terminie to nic innego jak 
próba ich „ustawienia”. By „swoi” je wygrali. Brudna gra. (na) 
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Sukces po latachSukces po latach
Dawny ośrodek zdrowia własnością Gminy Pniewy i Powiatu 
Szamotulskiego

Nie wszystkim danoNie wszystkim dano
W programie realizacji zadań publicznych w roku 2012 bierze udział TYLKO kilka podmiotów. Nie 
wszystkie przedstawione propozycje zyskały akceptacje Rady Miejskiej w Pniewach.Powiat Szamotulski stanie się 

właścicielem pomieszczeń dla po-
gotowia ratunkowego, a Gmina 
Pniewy - pozostałej części budyn-
ku, stanowiącej prawie 90 pro-
cent powierzchni. Mowa o budyn-
ku dawnego ośrodka zdrowia przy 
ulicy Targowej w Pniewach.

29 maja starosta szamotulski 
w imieniu skarbu państwa przekazał 
na własność Gminie Pniewy udział 
w wysokości 124022/139990 czę-
ści nieruchomości położonej w Pnie-
wach przy ul. Targowej. To dobrze, 
bo przez lata właśnie Powiat Szamo-
tulski nie pomagał władzom Gmi-
ny Pniewy (wówczas burmistrzem 
był Michał Chojara) w załatwieniu 
tej sprawy dla dobra mieszkańców 
Pniew. 

Pozostała część budynku stanie 
się własnością Powiatu Szamotul-
skiego. Część tą stanowić będzie po-
mieszczenia na dolnej kondygnacji, 
w których mieścić się będzie (obec-
nie znajdująca się na drugim piętrze) 
podstacja Pogotowia Ratunkowego. 

Pierwszy wniosek o nieod-
płatne przekazanie gminie bu-
dynku ośrodka, złożył wieloletni 

burmistrz Pniew Michał Chojara 
w imieniu Zarządu Miejskiego 15 
czerwca 1999 roku. Powiat Szamo-
tulski chciał przede wszystkim mieć 
zagwarantowane pomieszczenia dla 
pniewskiej podstacji pogotowia ra-
tunkowego i nie współpracował tak 
jak powinien w tej sprawie z burmi-
strzem Michałem Chojarą. W 2008 
roku starosta szamotulski i ówcze-
sny burmistrz Gminy Pniewy Mi-
chał Chojara podpisali pierwszy pro-
tokół uzgodnień w sprawie podziału 
budynku, ale… sprawa ciągnęła się 
dalej. W lutym 2010 roku wojewo-
da wielkopolski zmuszony był umo-
rzyć postępowanie w sprawie nieod-
płatnego przekazania budynku. Te-
raz wreszcie sprawa zakończyła się 
pomyślnie dla mieszkańców Gmi-
ny Pniewy.  

Na darowiźnie skarbu saństwa 
i uzgodnionym między samorząda-
mi podziale skorzystają Mieszkańcy. 
Nowe pomieszczenia pogotowia bę-
dą bardziej funkcjonalne i dostępne, 
natomiast pozostała część budynku 
przeznaczona zostanie na zaspokaja-
nie potrzeb mieszkaniowych miesz-
kańców Gminy Pniewy. (na)

Tegoroczne dotacje przyznano 
w kilku dziedzinach. Na wspiera-
nie i upowszechnianie kultury fi-
zycznej tegoroczna dotacja przy-
znawana przez Radę Miejską wy-
niosła piętnaście tysięcy złotych.  
Oferta Stowarzyszenia na Rzecz 
Rodzin i Osób Niepełnospraw-
nych „Pomocna Dłoń” pod na-
zwą „Rehabilitacja sportowa szan-
są na sukces osób niepełnospraw-
nych” nie spełniała wymogów for-
malnych i została odrzucona. Oferta 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej „Nadzieja” 
w Pniewach pod nazwą „Sport na 
Basenie 2012” została przyjęta do 
realizacji a, kwota dotacji wynio-
sła  6.670,00 złotych. Kolejna pro-
pozycja to oferta Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Tro-
ski i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Nadzieja” w Pniewach pod nazwą 

„Konie i Niepełnosprawni 2012”. 
Oferta spełniła wymagania i przy-
znano jej dotacje w kwocie 2880 
złotych.  Odrzucona została oferta 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej „Nadzieja” 
w Pniewach pod nazwą „Zawody 
Sportowo- Integracyjno-Mikołaj-
kowe 2012”.

W dziedzinie kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego wartość dotacji ustalo-
no na osiem tysięcy złotych.  Oferta 
Stowarzyszenia na Rzecz Rodzin 
i Osób Niepełnosprawnych „Po-
mocna Dłoń” pod nazwą „Trady-
cja i gotowanie oraz na Rudce śpie-
wanie” nie spełniła wymogów i nie 
została przyjęta do realizacji.

Również osiem tysięcy złotych 
przyznano, jako dotacje na realiza-
cje zadań z zakresu turystyki i kra-
joznawstwa. Nie spełniła wymogów 

oferta Stowarzyszenia na Rzecz 
Rodzin i Osób Niepełnospraw-
nych „Pomocna Dłoń” pod nazwą 
„Rekreacja i rehabilitacja nad pol-
skim morzem”. Odrzucona została 
również oferta Związku Harcer-
stwa Polskiego Chorągiew Wiel-
kopolska Komenda Hufca im. Ar-
mii Poznań 15DH Pniewy im. B. 
Chrobrego.

Na promocje i ochronę zdrowia 
Rada Miejska przeznaczyła również 
kwotę osiem tysięcy złotych.

Wpłynęły 2 oferty – jedna od 
Stowarzyszenie Pniewskich Ama-
zonek „Razem Raźniej” pod na-
zwą „Prowadzenie rehabilitacji fi-
zycznej i psychicznej”, która zyska-
ła dotacje w kwocie 7500 złotych.

Nie spełniła wymogów formal-
nych oferta Stowarzyszenia na 
Rzecz Rodzin i Osób Niepełno-
sprawnych „Pomocna Dłoń” pod 
nazwą „Lecznicze dary natury”.

Ksiądz Marciniak bardzo przy-
czynił się do remontu kościoła i bu-
dowy plebani w Psarskiem.  To wła-
śnie jego poczynania doprowadzi-
ły do tego, że Kuria Arcybiskupia 
podzieliła część ziemi kościelnej 
i sprzedawała je na działki budow-
lane pod warunkiem przeznaczenia 
dochodu z tej sprzedaży na remont 
kościoła.

Ksiądz Marciniak święcenia ka-
płańskie przyjął w 1994 roku. Od 
pięciu lat związany jest z parafią 
w Psarskiem. To właśnie jego zasłu-
gą jest przeprowadzenie prac remon-
towych w miejscowym kościele. Za 
jego proboszczostwa w niezbyt za-
możnej parafii wymieniono pokry-
cie dachowe oraz dokonano zagospo-
darowania terenu wokół kościoła. To 
właśnie ksiądz Marciniak zapocząt-
kował i kontynuował budowę nowe-
go budynku plebanii. 

Jego dziełem jest również or-
ganizowanie z wielkim rozmachem 
i zaangażowaniem corocznych festy-
nów parafialnych, które odbywają się 
15 sierpnia.  Od chwili objęcia pro-
bostwa był duszpasterzem miejsco-
wej jednostki strażackiej, a następ-
nie duszpasterzem strażaków z Gmi-
ny Pniewy.

Od kilku lat jest również duszpa-
sterzem archidiecezjalnym bankow-
ców.   

Parafia Rzymskokatolicka 
w Psarskiem pw. Najświętszej Maryi 
Panny Wniebowziętej, wchodząca 
w skład dekanatu pniewskiego w ar-
chidiecezji poznańskiej, powstała 
w XIV wieku. W jej skład wchodzą 
następujące wioski: Białokosz, część 
Dęborzyc, Gnuszyn, Karmin, Psar-
ki, Psarskie i Zajączkowo. Od blisko 
pięciu lat na jej czele stoi ksiądz pro-
boszcz Mariusz Marciniak.

Obecny kościół ufundowany 
przez Zajączkowskich, został wznie-
siony prawdopodobnie w 1462 ro-

ku. Świątynia została konsekrowa-
na po 38 latach od rozpoczęcia bu-
dowy w roku 1500. Następnie odda-
na innowiercom przez Potulickich - 
właścicieli wsi. Od 1585 roku jest to 
budynek ponownie katolicki. Dzię-
ki staraniom ówczesnego właścicie-
la Psarskiego, kasztelana śremskiego 
Łukasza Żnińskiego został on odre-
staurowany w roku 1628, a następnie 
w 1784 roku. 17 października 1837 
roku do parafii Psarskie zostaje przy-
łączona parafia Zajączkowo. 

Kościół ma styl późnogotycki, 
orientalny. Wewnątrz kościoła znaj-
duje się nagrobek z około 1784 ro-
ku prawdopodobnie Rafała Żnińskie-
go, kasztelana poznańskiego zmar-
łego z 1770 roku. Przyścienny, stiu-
kowy bez inskrypcji, na tle pirami-
dalne zwieńczonej ruiny ozdobionej 
kolumnami i roślinnością stoi postać 
Chronosa. Obok trumna i strzaskane 
kolumny, a w zwieńczeniu owalny 
portret zmarłego. 

Przed I wojną światową niedale-
ko kościoła znajdował się cmentarz. 
Nie wiadomo o nim zbyt wiele. Nie-
którzy pamiętają, że został rozebrany 
w 1909 roku.

Pierwsze współczesne prace re-
montowo-budowlane rozpoczęto 
w 2009 roku, gdy przeprowadzono 
gruntowny remont dachu. W oko-
ło 70% wymieniono między innymi 
więźbę dachową oraz położono no-
wą dachówkę. 

- Budynek kościoła był w fatal-
nym stanie, stan dachu groził na-
wet zamknięciem kościoła. Udało 
się nam to naprawić przed wszyst-
kim dzięki wspólnemu wysiłkowi fi-
nansowemu i to zarówno ze stro-
ny gminy jak i starostwa oraz dzię-
ki wielkiej ofiarności mieszkańców. 
Koszt remontu dachu to około 400 
tysięcy złotych – wspomina ksiądz 
Marciniak. 

Kolejne sprawy związane z re-

Proboszcz na… Harley’u
Ksiądz Mariusz Marciniak dotychczasowy proboszcz parafii 
NMP Wniebowziętej w Psarskiem od 1 lipca tego roku zostanie 
proboszczem szamotulskiej kolegiaty. 

montem dotyczyły odwilgocenia ko-
ścioła. Aby usunąć wilgoć odkuto 
nawet część tynków wewnątrz ko-
ścioła, a także przeprowadzono pra-
ce, dzięki którym woda gromadzą-
ca się pod murami zabytkowego ko-
ścioła została odprowadzona poza te-
ren kościelny. 

Od kwietnia 2011 roku rozpoczę-
to na terenie wokół kościoła w Psar-
skim realizację unijnego programu. 

- Dostaliśmy unijną dotację na 
wykonanie i rewitalizację terenu 
przykościelnego i przedkościelnego 
łącznie z renowacją witraży i wyko-
naniem iluminacji kościoła. O unij-
ne pieniądze trzeba się bardzo moc-
no starać. Starania o otrzymanie do-
tacji trwały około dwóch lat – dodaje 
proboszcz Marciniak.

- Kościół sam w sobie jest zabyt-

kiem, gdyż został zbudowany w 1462 
roku. W jego wnętrzu jest niespotyka-
na ambona w kształcie łodzi Piotro-
wej. Poza tym jest płaskorzeźba Anio-
ła Chronosa – anioła śmieci pocho-
dząca z okresu barokowego. W ko-
ściele znajduje się również portret 
jednego z fundatorów Rafała Bniń-
skiego. Cennym zabytkiem jest rów-
nież ołtarz przedstawiający Matkę 
Boską wniebowziętą – zaprasza do 
obejrzenia cennych zabytków pro-
boszcz Marciniak.

W maleńkiej parafii trudno o du-
że wsparcie finansowe prowadzo-
nych prac ze strony wiernych. Dlate-
go też proboszcz Marciniak za zgo-
dą Kurii podzielił część ziemi przy-
należnej do kierowanej przez nie-
go parafii na… działki budowla-
ne o powierzchni około 900 metrów 

kwadratowych każda. Kuria wyrazi-
ła zgodę na takie postępowanie pod 
warunkiem, że zdobyte w ten sposób 
fundusze zostaną wyłącznie przezna-
czone na remont zabytkowego ko-
ścioła. W tej chwili są jeszcze trzy 
działki do kupienia. 

Kolejną niecodzienną pasją 
księdza Mariusza jest zamiłowa-
nie do motocykli. Swe zaintereso-
wanie tymi sprawami zaczął roz-
wijać w wieku 17 lat. Później pod-
czas spotkania z kapelanem har-
leyowców znacznie się ona o po-
głębiło. Od kilku lat wierni mogą 
spotkać swego proboszcza jak pę-
dzi na motorze.

Tymczasem szamotulanie pisa-
li petycje skierowane do Kurii Ar-
cybiskupiej dotyczące pozostawie-
nia na dotychczasowym miejscu Ka-
nonika Grabańskiego – dotychcza-
sowego proboszcza w szamotulskiej 
Kolegiacie. W czasie trwania akcji 
zbierania podpisów pod petycją do 
arcybiskupa Gądeckiego szamotula-
nie liczą na zebranie około 3-4 tysię-
cy podpisów. Jak sami twierdzą chcą 
pokazać decydentom z Kurii głos pa-
rafian. Jak na razie petycje nie odno-
szą żadnego skutku. 

Jak do tej pory na tym sporze zy-
skują obaj kapłani – zarówno Gra-
bański jak i Marciniak. Wydaje się 
jednak, że decyzja hierarchów ko-
ścielnych pozostanie niezmieniona 
i ksiądz Marciniak z Psarskiego trafi 
do szamotulskiej kolegiaty.

Nie jest to jednakże ostania zmia-
na dotycząca pniewskich parafii. No-
wym wikariuszem w parafii pw. św. 
Wawrzyńca w Pniewach będzie ks. 
Krzysztof Szczepański – dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Grodzi-
sku Wielkopolskim. Oznacza to, że 
będziemy musieli pożegnać się z ks. 
mgr Markiem Marcinkowskim. 25 
sierpnia 2012 roku obejmie on funk-
cję wikariusza w parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Owińskach.
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Ciekawe dlaczego mieszkańcy 
Pniew musieli tak długo czekać, by 
coś z tym zrobić? Wprawdzie bur-
mistrz Przewoźny ciągle na wszyst-
kim oszczędza, ale to wcale nie tłu-
maczy tej opieszałości władz Gmi-
ny.

Coś jednak drgnęło w tej spra-

wie. Przedstawiciele służb porządko-
wych Pniew zapewniają, że powin-
no być lepiej. Straż Miejska w Pnie-
wach informuje, że wjazd na pły-
tę rynku zostanie ograniczony jedy-
nie do:

- godzin od 6 do 15 (czas odby-
wania się targowiska, a w niedziele 

i święta nabożeństw w kościele pod 
wezwaniem Św. Wawrzyńca)

- czasu, kiedy odbywają się uro-
czystości kościelne (w tym śluby, 
chrzty).

W pozostałych godzinach, czy-
li zwłaszcza w porze wieczorowo-
-nocnej płyta rynku będzie całko-

Na pniewskim Rynku będzie bezpieczniej?Na pniewskim Rynku będzie bezpieczniej?
Na pniewskim Rynku – przy milczącym przyzwoleniu władz Gminy – działy się dziwne rzeczy – wie-
czorami organizowano tam „popisy” młodocianych kierowców i tylko przypadkowi należy zawdzię-
czać, że dotychczas obyło się tam bez poważnych wypadków. No i był bałagan w dni targowe.

wicie wyłączona z ruchu kołowego. 
W tym czasie wjazd pojazdem, po-
stój i parkowanie tam będzie za-
bronione. Miejsca parkingowe, któ-
re usytuowane są od strony kościoła, 
jak i z przeciwnej strony, pozostaną 
nadal. Wjazd na płytę rynku i wy-
jazd będzie możliwy tylko z dwóch 
stron: od strony kościoła Św. Waw-
rzyńca, na wysokości kościoła, przed 
przejściem dla pieszych, od strony 

przeciwnej, przed przejściem dla pie-
szych przy słupie ogłoszeniowym. 

Zmiana organizacji ruchu zo-
stanie oznakowana znakiem piono-
wym: B-1 Zakaz ruchu w obu kie-
runkach wraz z tabliczką zawierającą 
ograniczenia obowiązywania zakazu 
Za naruszenie powyższego zakazu 
grozi grzywna w formie mandatu 
karnego w wysokości 100 złotych 
oraz 1 punkt karny. 

ZZamierzeniem organizatorów 
było „przeniesienie” uczestni-

ków pikniku w czasy historyczne. 
Była to zarazem doskonała okazja 
do promocji walorów nie tylko hi-
storycznych, ale też i przyrodni-
czych miasta i gminy.  Nie bez ko-
zery piknik zorganizowany był  na 
zapleczu najstarszego pniewskie-
go zabytku - pałacu pochodzące-
go z połowy XVIII wieku oraz hi-
storycznego siedliska z XU wieku 
zwanego „szwedzkimi górami”.

Na  uczestników tego nieco-
dziennego spotkania oczekiwała  
nie tylko zabawa i wypoczynek, 
ale również przygotowano kilka 
ciekawych propozycji. Widownia  
mogła się zapoznać z legendami 
dotyczącymi powstania Pniew pre-
zentowanymi przez dziatwę szkol-
ną.  Uczestnicy pikniku zatem mie-
li możliwość nie tylko połączyć za-
bawę z edukacją. Uczestnicy mo-
gli  zapoznać się z historią daw-
nych Słowian, poznać początki 
państwa polskiego.

Odbyły się  również poka-

zy walk rycerskich, odsłonięty 
zostały  dawne tajniki lepienia 
garnków, a całość uzupełniały  
historyczne stragany, gdzie  moż-
na było między innymi  spróbo-
wać ówczesnych dań i różnych 
ciekawych wiktuałów. 

W trakcie pikniku nie zabrakło 
muzyki pasterskiej oraz pokazów 
konnych w wykonaniu członków 
miejscowej sekcji jeździeckiej. Dla 
ciekawskich zaprezentowano  rów-
nież dawne sposoby „bicia” monet 
i inne atrakcje przybliżające nas do 
pierwszych mieszkańców Pniew.

Piknik historycznyPiknik historyczny
W tym roku przypada 756 rocznica pierwszej oficjalnej wzmianki 
na temat  obecnego miasta Pniew. Z tej okazji w miejscowym 
parku odbył  się Piknik Historyczny -  Pniewy 1256. Realizację 
historycznej imprezy poprzedziły długie przygotowania. 

Jak co roku w czasie wielkiej 
parady na pniewskich ulicach 

zaprezentowało się kilkadziesiąt 
różnego rodzaju pojazdów kon-
nych. Za nim ulicami Pniew prze-
jechali przedstawiciele między in-
nymi władz KS Sokół, a szcze-
gólnie „koniarze” oraz inni goście 
i uczestnicy. 

Na jednym z zaprzęgów gra-
ła kapela ludowa. Cała kawalkada 
skierowała się następnie do pniew-
skiego parku, gdzie przez kilka 
godzin rozgrywano zawody kon-
ne zarówno w powożeniu jak i w 
konkursach zręcznościowych. 

W konkursie juniorów sek-
cji jeździeckiej KS Sokół Pniewy 
startowało dziewięcioro zawodni-
ków i zawodniczek.

W konkursie zręczności po-
wożenia kucy kolejność była na-
stępująca: zwyciężył Jarosław 
Bartkowiak ze Śmigla, drugie 
miejsce zajęła Izabela Starkow-
ska z Sokoła Pniewy a na trzecim 
miejscu uplasowała się Monika 
Krumryk z Pniew. 

Wielka Pniewska – konkurs 
zaprzęgów jednokonnych zakoń-
czył się zwycięstwem Pawła Lali 
z Sokoła Pniewy a dalsze miejsca 
zajęli Krzysztof Kaczmarek, Ka-
tarzyna Kocięba oraz Robert Ję-
droszkowiak z Konojadów. 

Konkurs  g łówny Wiel -
ka Pniewska – w kategorii za-
przęgów parokonne wygrał Mi-
rosław Biedziak z Sokoła Pnie-
wy, a dalsze miejsca zajęli Wal-
demar Kaczmarek z Tarant Bo-
lewice, trzeci był Szymański Ma-
riusz z Pniew, a czwarte miejsce 
zajął Paweł Kaczmarek z Taran-
ta Bolewice.

Z koZ końńmi w galopiemi w galopie
Już po raz jedenasty Pniewami zawładnęły konie i ich miłośnicy. Wielka Pniewska 2012 - to święto 
nie tylko sekcji jeździeckiej pniewskiego Sokoła, ale również całego miasta i okolic. To właśnie 
dzięki staraniom członków sekcji jeździeckiej od wielu lat na ulicach miasta pojawia się wiele 
niecodziennych pojazdów konnych i nie tylko. 

Tajemniczy burmistrz
Przyznano doroczne nagrody kulturalne i sportowe poznawane wybit-

nym mieszkańcom miasta i gminy Pniewy. Nagrodę  kulturalną za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury za miniony rok otrzymał Wiesław Ratajczak. 

Nagrodę za osiągnięcia w działalności sportowej za rok ubiegły wrę-
czono  Henrykowi Huzarowi.  

Ciekawe tylko, dlaczego burmistrz Przewoźny nie chciał powiedzieć 
radnym, kto jeszcze był nominowany do tych nagród, bo nominowanym 
– jak powiedział – „mogłoby być przykro”. Nazwiska nominowanych do 
Oskara i miliona innych nagród na świecie nie są tajemnicą, bo już sama 
nominacja jest zaszczytem. Zdaniem burmistrza Przewoźnego w Pnie-
wach jest inaczej?
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8 lipca  1943 – zmarł  Kazimierz Konrad Władysław Bajerowicz, 
Studiował w Instytucie Katolickim  w Paryżu (1895-97) i w Uniwersytecie  
św. Apolinarego w Rzymie (1897-99); święcenia kapłańskie przyjął 1899 
w Rzymie; był rektorem katolickiej misji polsko-litewskiej w Londynie 
(1899-1901), kapelanem Zakładu św. Józefa w Poznaniu (1904-20), 
dyrektorem Kancelarii Konsystorza Poznańskiego (1920-24), prepozy-
tem kościoła Św. Ducha w Pniewach współpracując z siostrami Urszu-
lankami. Jednocześnie działał w wielu stowarzyszeniach społecznych 
i religijnych a  głównym terenem jego działalności było propagowanie 
misji i misjologii. Od 1929 był prezesem krajowym Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary oraz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła; wy-
dawał i redagował  „Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary 
i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła”,  „Pobudkę Misyjną”, „Orę-
downiczek Krucjaty Eucharystycznej dla Dzieci” (od 1931 zamienione 
na  „Orędowniczek Eucharystyczny”). W 1931 roku uzyskał papieską 
godność prałata domowego. 

18 lipca  1868 – we wsi Psarskie urodził  się Zygmunt Głębocki 
– członek Miejskiej Rady Ludowej w Pniewach, członek Powiatowej 
Rady Miejskiej w Szamotułach. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919, później członek pierwszej Rady Miejskiej w Pniewach. Zmarł 
23 listopada 1937 roku.  

20 lipca 1915 – w Buszewie urodził sie Tadeusz Czesław Hoffmann, 
uczestnik kampanii wrześniowej zamordowany przez NKWD w 1940 
roku.

25 lipca 1880  - w Chorzewie urodził się Franciszek Kwaśny – Po-
wstaniec Wielkopolski – zmarł 3 listopada 1973 roku, pochowany został 
na cmentarzu pniewskim.

27 lipca  1986 – zmarł uro-
dzony  w Kunowie (gm. Duszniki)  
Antoni Bździel – uczestnik I woj-
ny światowej. W 19191 roku brał 
udział w Powstaniu Wielkopolskim 
walcząc pod Kamionna i Siera-
kowem. W latach 1919-1921 był 
żołnierzem Wojska Polskiego. 
W czasie II wojny światowej wraz 
z rodzina został wywieziony do 
Generalnej Guberni. Przez 55 lat 
był   pracownikiem pniewskiego 
Powogazu.  Odznaczony Wielko-
polskim Krzyżem Powstańczym 
oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.  

31 lipca l997 -   błogosławiona Urszula Ledóchowska została 
patronką Archidiecezji Poznańskiej. W 1865 roku Loosdorf pod Wied-
niem urodziła się Julia Maria Ledóchowska – która później przyjęła 
zakonne imię Urszula. W 1899 roku złożyła śluby wieczyste. W 1919 
roku zorganizowała nad Zatoką Fińską prywatne gimnazjum żeńskie. 
W 1920 roku była inicjatorką założenia w Pniewach „Zakładu imienia św. 
Olafa”. Zorganizowała Dom dziecka w Otorowie, przedszkole i świetlicę 
w Lipnicy. W 1927 roku prezydent Mościcki udekorował ją w Pniewach 
Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski za zasługi na polu narodowo 
– społecznym. Zmarła w 1939 roku w Rzymie. W 1983 roku papież 
Jan Paweł II beatyfikował Matkę Urszulę – założycielkę Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. W1989 roku w Pniewach 
spoczęły doczesne szczątki błogosławionej Urszuli.

W  ostatniej kolejce w poznań-
skiej okręgówce na własnym 

boisku pniewianie pokonali 2:0 
swego najgroźniejszego rywala 
w walce o awans – Świt Piotrowo. 

Obie bramki dla barw pniewskich 
zdobył w tym spotkaniu wprowa-
dzony w drugiej połowie Michał 
Wójcik.

Nareszcie zakończyła się ba-

talia o awans. W trakcie sezo-
nu 20011/2012 pniewianie w po-
znańskiej klasie okręgowej roze-
grali dwadzieścia sześć pojedyn-
ków w trakcie, których zdobyli 65 
punktów. Na ten bilans składają 
się 21 wygranych spotkań, dwa 
zremisowane oraz trzy poraż-
ki. W trakcie minionego sezonu 
pniewianie strzelili swym rywa-
lom aż 99 bramek tracąc przy 
tej okazji 26 goli. Na swym boisku 
tylko raz zostali pokonani, dwie 
porażki zanotowali na wyjazdach. 

Najwięcej - bo aż jedenaście 
bramek piłkarze pniewskiego „So-
koła” zdobyli w trackie wiosenne-
go pojedynku wygranego z Łomni-
cą aż 11:1. Przewaga nad najgroź-
niejszym rywalem wyniosła na me-
cie sezonu sześć punktów.

Składamy prezesowi klubu 
„Sokół Pniewy” i piłkarzom ser-
deczne podziękowania i życzenia 
dalszych sukcesów.

Kolejne sukcesy na swym 
koncie zanotowali członkowie 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go Kyokushin Karate Pniewy. Pod-
czas majowych zawodów rozgry-
wanych w Pniewach siedemnastu 
członków tego klubu zdobyło 12 
medali. 

Turniej Karate Kyokushin prze-
znaczony był dla młodzieży trenu-
jącej w tym Klubie. Rozegrane zo-
stały konkurencje zarówno w kata 
dziewcząt i chłopców oraz kumite 
dziewcząt i chłopców z podziałem 
na poszczególne kategoriach wa-
gowych i wiekowych. 

W trakcie turnieju, w którym 

startowało około czterdziestu za-
wodników z Poznania barwy UKS 
Kyokushin Pniewy prowadzonego 
przez Zbigniewa Malinowskiego 
reprezentowało siedemnastu adep-
tów tego sportu walki.

W kategorii kumite Aleksan-
dra Rysicka zajęła trzecie miej-
sce, a w grupie chłopców Woj-
ciech Norek zajął drugie miejsce, 
a Cezary Malinowski zakończył 
turniej na trzecim miejscu. Znacz-
nie więcej naszych reprezentantów 
startowało w kategorii kata. W po-
szczególnych kategoriach młodzi 
pniewianie zajęli następujące miej-
sca:

Kategoria I: Aleksandra Ry-
sicka zajęła drugie miejsce, a Mi-
kołaj Rysicki zajął trzecie miej-
sce, 

Kategoria II: - tu tryumfował 
Olaf Michałowski, Eryk Bańdur-
ski był drugi, a Jakub Pankowski 
zajął piąte miejsce 

Kategoria III: Julia Sadoch 
zajęła czwarte miejsce 

Kategoria IV: Adam Frącko-
wiak zakończył turniej na czwar-
tym miejscu 

Kategoria V: Cezary Mali-
nowski był drugi, a Jakub Mali-
nowski zajął czwarte miejsce.  

WW   Poznaniu odbyła się Konfe-
rencja Klubów Strefy Poznań-

skiej Wielkopolskiego Związku Pił-
ki Nożnej na której dokonano wy-
borów: siedmioosobowej Rady Klu-
bów Strefy Poznańskiej Wielkopol-
skiego  ZPN oraz dziesięciu  dele-

gatów z dwóch grup  klas okręgo-
wych Wielkopolskiego  ZPN oraz 16 
delegatów z niższych klas na Wal-
ne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
-Wyborcze Wielkopolskiego ZPN. 

W wyniku wyborów w skład 
siedmioosobowej rady Strefy Po-

znańskiej weszli: Michał Choja-
ra jako przewodniczący oraz Ry-
szard Dolata i Arkadiusz Hirsch 
jako wiceprzewodniczący, a także 
członkowie: Zenon Klorek, Tade-
usz Chojan, Marek Kałążny i Ar-
kadiusz Marciniak.

Antoni Bździel FOT. - INTERNET 

„Sokół Pniewy” wrócił do czwartej ligi
Piłkarze pniewskiego Sokoła po rocznej grze w klasie okręgowej znów grać będą w czwartej 
lidze. 

Karatecy z medalamiKaratecy z medalami

MichaMichał ł Chojara ponownie szefem Chojara ponownie szefem 
Michał Chojara po raz kolejny został wybrany na przewodniczącego Rady Klubów Strefy poznań-
skiej. W glosowaniu otrzymał on 52 głosy. Wiceprzewodniczącym został Arkadousz Hirsch, który 
otrzymał 48 głosów. 

Kto ile zarabia, 
kto ile oszczędza?

Jak się jest samorządowcem, to trzeba się liczyć z utratą swojej prywat-
ności, bo – na przykład – każdego roku trzeba publikować swoje oświad-
czenie majątkowe. Z lektury tych dokumentów widać między innymi kto ile 
zarabia, ale także kto potrafi oszczędzać. Dzisiaj skupimy się na zarabianiu 
oszczędzaniu, a są to informacje z kwietnia 2012 roku.

Burmistrz Jarosław Przewoźny wiele oszczędności nie ma, bo zaledwie 
45.000 złotych, 150 USD i 300 euro przy zarobku ok. 140.000 zł rocznie. Jó-
zef Ćwiertnia – zastępca burmistrza radzi sobie lepiej – zgromadził 260.000 
zł i połowę z kwoty 10.000 zł (dochód z pracy ponad 230.000 zł). Walutą ob-
cą nie obraca i ma jeszcze trochę papierów wartościowych. Elżbieta Bandu-
rowicz – skarbnik gminy zaoszczędziła 38.000 zł i 1500 euro (dochód z pra-
cy ponad 120.000 zł). Andrzej Hładki – sekretarz gminy nie ma żadnych 
oszczędności, choć wykazuje roczny zarobek w wysokości ok. 130.000 zł. 
Hubert Felski – prezes Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego ma 
oszczędności w wysokości 61.000 zł (dochód roczny ponad 90.000 zł).

W oświadczeniu burmistrza Przewoźnego można jeszcze wyczytać, 
że do 1 lutego 2011 roku prowadził on działalność gospodarczą – przed-
siębiorca handel hurtowy i detaliczny. W biznesie jednak J. Przewoźne-
mu nie bardzo się wiodło, oświadczył bowiem, że jako biznesmen miał 
w 2011 roku przychód w wysokości 705 zł, a dochód 414,94 złote.

Komentarz? Zbyteczny. (na)
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Dokończenie ze strony 3

Filip Kaczmarek urodził się w Poznaniu. Ukończył studia historycz-
ne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 2005 został doktorem 
nauk humanistycznych (politologia, UAM). Żona - Beata Machowska-
-Kaczmarek jest dziennikarką. Syn Ignacy uczniem gimnazjum.

Na początku lat 90-tych XX wieku był przewodniczącym władz kra-
jowych NZS. W 1994 roku brał udział w zakładaniu Stowarzyszenia 
„Młodzi Demokraci”. Jako poseł na Sejm I kadencji (1991-1993) był 
między innymi członkiem sejmowej Komisji ds. Układu Europejskie-
go. W 2001 roku brał udział w zakładaniu poznańskiej Platformy Oby-
watelskiej.

Współtworzył klub radnych PO w Radzie Miasta Poznania i poznań-
skie struktury PO. W latach 1998-2002 był radnym i wiceprzewodniczą-
cym Rady Miasta Poznania. W roku 2003 zorganizował od podstaw 
Biuro Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Poznania zostając 
jednocześnie jego pierwszym dyrektorem. Od 2010 roku jest szefem 
poznańskiej Platformy Obywatelskiej.

Sprawami europejskimi zajmuje się od kilkunastu lat. Będąc posłem 
w 1992 roku postulował podczas debaty sejmowej, aby Polska wystą-
piła z wnioskiem o pełne członkostwo we Wspólnotach Europejskich. 
W 1993 roku był współzałożycielem stowarzyszenia, które przekształ-
ciło się w Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu. W 1996 
roku współinicjował powołanie Międzynarodowego Domu Spotkań Mło-
dzieży w Mikuszewie. Do lutego 2007 roku był prezesem Stowarzy-
szenia Inicjatyw Niezależnych. Stowarzyszenie zorganizowało m.in. 
Europejskie Spotkanie Młodzieży (Poznań, 2003). W 1996 roku był 
stypendystą The German Marshall Fund of the United States.

Od 2004 jest posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie jak wszy-
scy posłowie PO należy do frakcji EPP (Europejska Partia Ludowa). 
Obecnie jest koordynatorem grupy EPP w Komisji Rozwoju, która zaj-
muje się pomocą dla krajów rozwijających się, oraz stara się wspie-
rać przemiany demokratyczne w tych krajach. Zasiada także w Komi-
sji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego oraz Bez-
pieczeństwa Żywności.

W 2009 roku jego praca w Komisji Rozwoju została doceniona 
i otrzymałem tytuł MEP Award – najlepszego europosła w kategorii po-
lityka rozwojowa.

Oprócz tych komisji jest przewodniczącym delegacji Parlamen-
tu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią oraz członkiem 
Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST, członkiem delegacji do 
spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim oraz Delegacji do 
Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, a także zastęp-
cą członka Delegacji do spraw stosunków z Izraelem.

(na podstawie – www.filipkaczmarek.pl)

NASZ GOŚĆNASZ GOŚĆ

sób ma się gwarancję, że w czasie 
wystąpienia gościa sala obrad bę-
dzie zapełniona posłami. Odnoto-
wana nieobecność na głosowaniu 
oznacza bowiem utratę części diety 
poselskiej. Jeśli więc zaplanowana 
jest druga tura głosowania, to euro-
deputowani zostają na swoich miej-
scach. Najpierw więc było 30 minut 
głosowań…

- Przemówienie króla było cie-
kawe?

- Tak, mówił po angielsku, 
sprawnie używał telepromptera. 
Król dużo mówił o sprawie pa-
lestyńskiej, ale wystąpienie było 
zrównoważone, bo na przykład po-
wiedział również, że Izrael ma pra-
wo oczekiwać gwarancji bezpie-
czeństwa i pokoju. Potem rozpo-
częła się druga tura głosowań, któ-
ra była zaplanowana do godziny 14, 
ale skończyła się przed godziną 13. 
Dzięki temu dostałem w prezencie 
trochę czasu na działania, których 
z powodu napiętego dnia nie plano-
wałem wcześniej.

- To znaczy?
- Bezpośrednio po zakończeniu 

głosowań namawiałem posłów, aby 
podpisali się pod deklaracją pisem-
ną, której jestem współautorem.

- Co to jest deklaracja pisem-
na?

- To dokument, który umożliwia 
grupie liczącej do 5 posłów zapro-
ponować tekst oświadczenia Parla-
mentu na temat, który interesuje ini-
cjatorów. Jeżeli w ciągu 5 miesięcy 
dokument ten podpisze połowa po-
słów, to wówczas staje się on ofi-
cjalnym stanowiskiem całego Par-
lamentu. Listy z podpisami są wy-
łożone przed salą obrad. Trzeba się 
sporo napracować, by zdobyć pod-
pisy połowy z 754 europosłów. To 
moje lobbowanie dotyczyło eduka-
cji globalnej. Organizacje pozarzą-
dowe, które wspierają tę inicjatywę 
przyniosły dzisiaj do Parlamentu 
dmuchane piłki plażowe z mapą po-
lityczną świata, dmuchane „globu-
sy”. Dali mi piłkę, bym miał czym 
zwracać uwagę posłów. Okazało się 

to dobrym pomysłem, piłka była wi-
doczna i kilku posłów udało się na-
mówić. O godzinie 13 poszedłem 
do restauracji dla posłów na robo-
czy lunch w gronie 6 osób z EPP, 
którzy zajmują się szeroko rozumia-
ną polityką zagraniczną.

- Jedzenie w budynku Parla-
mentu Europejskiego jest tanie, 
ale niezbyt smaczne…

- Też tak uważam. Najchętniej 
taki lunch zorganizowalibyśmy 
w restauracji poza Parlamentem, ale 
doba ma tylko 24 godziny. W trak-
cie dnia nie ma czasu na wędrówki 
po mieście, dlatego jemy w Parla-
mencie, choć rzeczywiście kuchnia 
ta nie należy do najlepszych. W tym 
spotkaniu uczestniczyli koordyna-
torzy EPP z Komisji Spraw Zagra-
nicznych, Komisji Handlu Zagra-
nicznego, Komisji Rozwoju – w tej 
komisji to ja jestem koordynatorem 

EPP oraz przewodniczący grupy ro-
boczej EPP, zajmującej się kwestia-
mi zagranicznymi.

- Lunch, czyli obiad roboczy! 
Jest czas na jedzenie?

- To naprawdę są spotkania ro-
bocze. W takich przypadkach nigdy 
nie zamawiamy dań z karty, gdyż 
szkoda czasu. Korzystamy z bufe-
tu, bez kelnera sami nakładamy so-
bie dania na talerze.

- O czym była mowa?
- O sprawach międzynarodo-

wych, poruszanych na sesji bieżą-
cej i następnej, o kompetencjach po-
szczególnych komisji. Staraliśmy się 
też załagodzić spory między komi-
sjami. Trwało to około godzinę. Po-
tem miałem trochę wolnego czasu 
i w biurze przygotowałem zapytanie 
do Komisji Europejskiej, dotyczą-
ce współpracy naukowej z krajami 
rozwijającymi się. Myślałem o tym 
zapytaniu już wcześniej, ale nie mo-
głem znaleźć czasu, by je zredago-
wać. Potem przygotowywałem się 
do nagrania wypowiedzi telewizyj-
nej, które było zaplanowane na go-
dzinę 15. Nagranie dotyczyło spra-
wozdania, które jutro będzie prezen-
towane w Parlamencie, a pojutrze 
będzie głosowane. Chodziło o to, by 
na stronie internetowej polskiej de-
legacji w ramach EPP umieścić na-
granie trwające 1,5 minuty o tym, na 
czym polega istota sprawozdania.

- A jest czas na pracę w biu-
rze?

- Po nagraniu poszedłem do 
biura. Przygotowywałem się do 
prezentacji mojego sprawozdania, 
przejrzałem e-maile i przygotowa-
łem się do naszego spotkania o go-
dzinie 18.

- A po naszym spotkaniu?
- O godzinie 19 zaplanowane 

jest spotkanie całej frakcji, poświę-
cone przygotowaniu jutrzejszych 
głosowań, ale będzie na nim też 
gość specjalny - była pani premier 
Chorwacji Jadranka Kosor. Nieste-
ty, nie będę mógł być na spotka-
niu do końca, bo o godzinie 19.30 
nagrywamy program telewizyjny 
produkowany przez TVP Poznań 
pod tytułem „Przy jednym stole”. 

W programie tym uczestniczą euro-
posłowie z Wielkopolski i będę mu-
siał się jeszcze nieco przygotować, 
bo zapowiedziano debatę na 5 aktu-
alnych tematów. Nagranie skończy 
się około 20.30. Pójdę potem jesz-
cze do biura, przejrzę pocztę, wyko-
nam kilka telefonów. Po 22 mam za-
miar wyjechać do hotelu. Tak mija 
typowy dzień w Strasburgu…

- A jutro?

- Jutro, zaczynam trochę póź-
niej, bo pierwsze oficjalne spotka-
nie mam o godzinie 10…

- Czym się różni dzień europo-
sła w Strasburgu i w Brukseli?

- W Brukseli więcej czasu trzeba 
poświęcić na posiedzenia komisji, bo 
merytoryczna dyskusja w komisjach 
zaczyna się o godzinie 9 i trwa do 
12.30, potem jest przerwa i znowu 
od godziny 15 do 18.30 trwa posie-
dzenie komisji. Ponad 6 godzin spę-
dza się więc na obradach jednej ko-
misji. W Strasburgu jest ciekawiej, 
jest więcej krótszych wydarzeń.

- Rozmawialiśmy o dniu euro-
posła. A jak wygląda tydzień?

- Praca w Parlamencie w Stras-
burgu lub Brukseli trwa od po-
niedziałku do czwartku, na pracę 
w kraju zostaje piątek. W sobotę 
i niedzielę staram się odpoczywać.

- A jak wygląda miesiąc?
- Raz w miesiącu spotykamy 

się w Strasburgu na 4-dniowej se-
sji, trzy razy w miesiącu spotykamy 
się w Brukseli także za każdym ra-
zem na 4 dni. Co dwa miesiące ma-
my tak zwany „zielony tydzień”, 
który jest poświęcony na spotkania 
i pracę w okręgu wyborczym albo 
poza Unią Europejską. Wtedy nic 
się nie dzieje ani w Strasburgu, ani 
w Brukseli.

- Życzymy udanego nagra-
nia telewizyjnego i dziękujemy, 
że zarezerwowałeś ponad godzinę 
w tym tak napiętym dniu na spo-
tkanie z „Twoim TYGODNIEM 
WIELKOPOLSKIM”.

Rozmawiali
MONIKA 

i TOMASZ MAŃKOWSCY

DzieDzień ń z z żżycia europosycia europosłłaa……
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Poszukujemy osób, które chcą się zajmować 
pozyskiwaniem reklamodawców i dobrze zarabiać 
(u nas prowizja zależy od obrotów i może nawet 

dochodzić do 30%).
Zgłoszenia: tel. 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl 

z dopiskiem „praca”

TrwTrwa a kampaniakampania  
reklamowareklamowa  „„TTWTTW” ” 

Na ulicach Poznania pojawiły się banery o powierzchni kilku 
metrów kwadratowych reklamujące „Twój TYDZIEŃ WIEL-
KOPOLSKI”
 Zapraszamy do lektury.

Redakcja

TU PYTAJ OTU PYTAJ O
„„TWTWÓÓJ TYDZIEJ TYDZIEŃ”Ń”

Otrzymaliśmy liczne sygnały od Czytelników, że mają 
kłopoty ze zdobyciem „Twojego TYGODNIA WIELKO-
POLSKIEGO”. Teraz nie będzie już z tym problemów, bo 
o „TTW” będzie można pytać w 21 punktach rozsianych po 
całym Poznaniu – na parkingach strzeżonych USI SPÓŁ-
DZIELNI WIELOBRANŻOWEJ w Poznaniu oraz w na-
szym nowym Biurze Ogłoszeń: Poznań, ul. Chwiałkowskie-
go 11.

Oto wykaz tych punktów:
• ul. Grochowska 141/ul. Bukowska
• os. Kopernika/ul. Jugosłowiańska
• ul. Stawna 10 (przy pływalni)
• ul. 3 Maja 45 (przy Teatrze Polskim)
• os. Armii Krajowej bl. 105/ul. Orła-Kukułcza
• os. Czecha przy bl. 72/od ul. Wiatracznej
• os. Czecha przy bl. 97/ul. Piaśnicka
• os. Piastowskie/przy bl. 16 za sklepem „Beta”
• os. Piastowskie przy bl. 66/ul. Zamenhoffa
• os. Orła Białego/ul. Kurlandzka
• os. Rusa przy bl. 10/ul. Kurlandzka
• os. Czecha przy bl. 114-128/ul. Kurlandzka
• os. Bolesława Chrobrego przy bl. 13,14
• os.  Bolesława Śmiałego przy bl. 15/ul. 

Umultowska
• os. Pod Lipami przy bl. 37/ul. Słowiańska
• os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 22/ul. Połabska
• os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 2/ul. Murawa
• os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 10/ul. Lechicka
• os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 13/ul. Lechicka
• os. Zwycięstwa przy bl. 24 

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki

ZAPRASZAMY NA 
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 

PRZEDSIĘBIORSTW!
W ramach projektu „Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu” 
realizowanego na terenie woj. wielkopolskiego zaplanowano 
3 cykle szkoleń:

•  Zarządzanie kapitałem ludzkim
•  Pozafinansowe metody motywowania 

pracowników
•  Elastyczne formy zatrudnienia

JEŚLI JESTEŚ:
•  PRACOWNIKIEM MIKRO- LUB 

MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Z WOJ. 
WIELKOPOLSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO 
W BRANŻY HANDLOWEJ, HOTELOWEJ 
I TURYSTYCZNEJ,

•  W PRZEDZIALE WIEKOWYM 50+, 
•  ZATRUDNIONY NA STANOWISKU 

KIEROWNICZYM LUB WYŻSZEGO 
SZCZEBLA.

Nie zwlekaj! Zadzwoń, napisz: tel. 661 174 303, 
e-mail: wiedza-doswiadczenie@proself.pl 
i zajrzyj na naszą stronę: 
WWW.wiedzaidoswiadczenie.pl

Terminy szkoleń ustalane są po zebraniu liczby 10 
uczestników projektu. 
Pierwsze szkolenia już w CZERWCU 2012.
Chcesz wziąć udział w projekcie? A może chciałbyś/
-łabyś aby Twoi pracownicy podnieśli swoje 
kwalifikacje?

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy 
kobiety!

 
Projekt: „Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 
8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt „Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu” współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

PerPerłły Rynku dla OLE!y Rynku dla OLE!
FILAGGIO  marki OLE! wyróżnione w konkursie Perły 
Rynku FMCG 2012

Nowość  OLE! z linii warzyw 
nadziewanych FILAGGIO pieczar-
ki z serem o smaku pomidorowym 
w oleju została doceniona przez wła-
ścicieli sklepów i czytelników mie-
sięcznika branżowego „Wiadomości 
Handlowe”.  Produkt otrzymał presti-
żowe wyróżnienie w kategorii „Prze-
twory warzywno-owocowe”.

FILAGGIO znalazło się w gronie prawie 300 produk-
tów z 54 kategorii nagrodzonych głosami detalistów w szó-
stej edycji konkursu „Perły Rynku FMCG”.  Uroczystość, 
podczas której wręczono nagrody, odbyła się 12 czerwca 
w Warszawie. 

- Marka OLE!, aby być blisko konsumenta i sprostać jego 
potrzebom ciągle poszukuje inspiracji na nowe produkty. Jest 
to szczególnie ważne w wypełnianiu filozofii marki OLE!, 
która jest marką nowoczesną i dynamiczną, marką która po-
dąża z duchem czasu - mówi Katarzyna Milc, Product Ma-
nager marki OLE! - Wyróżnienie w konkursie Perły Rynku 
FMCG 2012 dla produktu FILAGGIO potwierdza, że osią-
gamy nasz cel i jeszcze bardziej motywuje nas w poszukiwa-
niu niebanalnych przekąsek. - dodaje K. Milc.

Celem konkursu „Perły Rynku FMCG”  jest wyłonienie 
produktów, które są atrakcyjne zarówno z punktu widzenia 
konsumentów, jak i detalistów. Nadzór merytoryczny nad 
konkursem sprawował niezależny instytut badawczy GfK 
Polonia, co czyni plebiscyt unikatowym na tle innych bran-
żowych konkursów. W tym roku „Perły” wyłoniono głosa-
mi prawie 650 detalistów, którzy wysłali wypełnione ankie-
ty do GfK Polonia. (na)

„„OrzeOrzeł” ł” dla prof. Z. dla prof. Z. ŚŚwiechowskiegowiechowskiego
Laureatem IV edycji konkursu o „Nagrodę Lednickiego 
Orła Piastowskiego” został wybitny historyk sztuki, 
prof. Zygmunt Świechowski.

W uchwale Kapituły konkursu czytamy, że „naukowy i dydaktycz-
ny wkład prof. dr hab. Zygmunta Świechowskiego w badania i upo-
wszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuki i architektury dynastii pia-
stowskiej wśród społeczeństwa jest olbrzymi, stąd też przyznanie pro-
fesorowi honorowej Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego jest jak 
najbardziej uzasadnione i wskazane”.

Profesor dr hab. Zygmunt Świechowski ukończył studia na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność nauko-
wą rozpoczął na Politechnice Wrocławskiej, następnie kierował Kate-
drą Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, w kolejnych latach 
pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Urbanistyki i Architektury Politech-
niki Łódzkiej. Wykładał na Sorbonie w Paryżu, w Londynie, Berlinie, 
Kolonii, Strasburgu i Pawii. Jest autorem wielu książek, między inny-
mi „Sztuki romańskiej w Polsce”, która stała się pozycją podręczniko-
wą oraz olbrzymiej ilości artykułów, wśród których na szczególną uwa-
gę zasługują publikacje poświęcone dziełom architektury powstałym 
w Wielkopolsce w czasach piastowskich. 

Nagrodę „Piastowskiego Orła Lednickiego” ustanowił w czerw-
cu 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Inicjatorem usta-
nowienia nagrody był dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Led-
nicy prof. Andrzej Wyrwa. Wyróżnienie przyznawane jest za ochro-
nę piastowskiego dziedzictwa kulturowego oraz wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy na o roli 
dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy. 

Wręczenie nagrody laureatowi nastąpi 21 września o godz. 16.00 
w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. (na)
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wierszem napisane, do-
brze zilustrowane! seria 
ceny 24,99 zł, Wydaw-
nictwo EGMONT.

Nowy cykl książek 
dla dzieci to zachęta do 
odwiedzenia świata po-
ezji i krainy wyobraźni. 
Wierszem napisać moż-
na najróżniejsze rzeczy. 
Wyliczanki, opowiastki, 
bajki, przypowieści. Nie 
sposób spisać wszyst-
kich powodów, dla któ-
rych dobrze jest czytać 
dzieciom poezję. Moż-
na wymieniać uwrażli-
wianie na melodię języ-
ka, ćwiczenie pamięci, 
naukę doceniania pięk-
na frazy, pomoc w sko-
jarzeniu obrazków z na-
zwą, pokazywanie wzor-
ców. Seria Wierszem na-
pisane to bogactwo tej 
różnorodności. Wszędzie 
pachnie czekolada Da-
nuty Wawiłow z ilustra-
cjami Joanny Rusinek 
jest jak tytułowy zapach. 

Choć zamknięta jest szu-
flada,
wszędzie pachnie czeko-
lada.
[...] i nie mogę żyć 

w spokoju,
gdy ten zapach jest 

w pokoju.

Tom zawiera kultowe 
Rupaki, Trójkątną bajkę, 
a także Dziwnego psa. 
Piękna i mądra bajka 
o troskach Zająca Graj-
ka autorstwa Ewy-Kozy-
ry Pawlak z ilustracjami 
Pawła Pawlaka to nato-
miast zabawna i poucza-
jąca opowieść wierszem 
o wartości różnych ta-
lentów i sile prawdziwej 
przyjaźni. 

Chyba mam problem,
i to nie lada –
we własnym domu
deszcz na mnie pada.

Zabawna i poucza-
jąca opowieść o warto-
ści różnych talentów i si-
le prawdziwej przyjaź-
ni. Trzeci tomik Ideal-

ny dzień Natalii Usen-
ko z malarskimi ilustra-
cjami Diany Karpowicz 
skutecznie oswaja cyklo-
py i mumie, babę jagę 
czy wróżkę, a nawet udo-
mawia yeti. Szczęśliwie 
Natalia Usenko jest po-
etką, która niczego się 
nie boi. 

Wstałam dziś rano 
w humorze

raczej paskudnym
świat był za oknem szary,
nudny i brudny.

Początki „idealnego 
dnia” nie są łatwe. Ale… 
Chichoczemy z mumii, 
która postanowiła zwie-
dzić Kraków, kiwamy ze 
zrozumieniem głową nad 
bałwankami, którymi sa-
mi nieraz byliśmy, a jed-
nocześnie dostrzegamy 
dużą wartość w puencie 
„Ważne jak się skończy 
dzień. Nieważne jak się 
zacznie!”. 

Gdy przy słowie jest 
przysłowie Agnieszka Frą-
czek, wiek 7+, cena 21,90 
zł, Wydawnictwo Litera-
tura.

Pan Makary w dziu-
rawych spodniach (czy-
li uderz w stół, a nożyce 
się odezwą), Słoń w kra-
wacie i w kusych sze-
leczkach (czyli tak kra-
wiec kraje, jak mu ma-
terii staje). Zdun, wielbi-
ciel bobu. Ćwirnięty wró-
bel. Mleko w plasterkach. 
Kolekcjonerka plam na 
odzieży. Komar-hazardzi-
sta…oraz lodowate lody 
(kto się na gorącym spa-
rzył, ten na zimne dmu-
cha)  i ulica przypalonej 
jajecznicy (gdzie kucha-
rek sześć,  tam nie ma co 
jeść). Między okładkami 
tej książki kryją się przy-
słowia wplecione w wier-
sze, objaśnione prozą 
i ukryte w zagadkach. Ta 
książka wyjaśnia czym 
jest przysłowie, podpo-
wiada, jak odróżnić przy-
słowie od frazeologizmu 
i przede wszystkim: ba-
wi! A dzieci ją lubią czy-
tać.

Kawa z kardamonem 
Joanna Jagiełło,  ilustra-
tor Olga Reszelska, wiek 
14+, cena 22,90 zł, Wy-
dawnictwo Literatura.

Odnalezione przypad-
kiem stare zdjęcie kry-
je wstydliwą rodzinną 
tajemnicę, którą próbu-
je rozwikłać piętnastolet-
nia Linka. W poszukiwa-
niach prawdy przeszka-
dza dziewczynie rodzina, 
która nie chce z nią roz-
mawiać o sprawie sprzed 
lat. Jakby tego jeszcze by-
ło mało – Linkę czeka 
trudny egzamin gimna-
zjalny, konflikt z najlep-
szą przyjaciółką i miłość, 
na którą nie jest jeszcze 
gotowa. Trzeba nie lada 
wrażliwości i dojrzałości, 
żeby rozwiązać te proble-
my. Żeby walczyć o swo-
je uczucia i pasje, o pra-
wo do prawdy, nie raniąc 
innych. 

Zmajstrujmy coś, 
Tato. 59 pomysłów na 
coś z niczego, Marek So-
liński, gatunek: poradnik, 
cena 29, 90 zł, Wydaw-
nictwo Replika. 

Mówi się dziś o tym, 
że rodzice, a zwłaszcza 
ojcowie poświęcają swo-
im pociechom za mało 
czasu. Ale co zrobić, gdy 
znajdzie się już te kilka 
godzin w tygodniu? Się-
gnijcie po... Zmajstruj-
my coś, Tato! i sprawdź-
cie, jak wiele radości mo-
że Wam dać wspólne wy-
konywanie zabawek z ni-
czego! Stare zegarki za-
mienicie w motocykl, a z 
żarówek wyczarujecie... 
oryginalną klepsydrę. 
Niepotrzebne szpargały 
mogą zamienić się w ma-
łe cuda. Dzięki znakomi-
cie zilustrowanym pro-
jektom, wykonanie po-
szczególnych zabawek 
i innych praktycznych 
przedmiotów okaże się... 
dziecinnie proste. 

Pierwszy tom nowej przy-
godowej serii dla młodzieży 
Damiana Dibbena - Strażnicy 
historii - Nadciąga burza uka-
zał się nakładem Literackiego 
Egmontu.

Debiutancka powieść sce-
narzysty filmów Upiór w ope-
rze i Kot w butach przetłuma-
czona już na 20 języków zdo-
była rangę międzynarodowego 
bestselleru. Okrzyknięty przez 
The Observer następcą Harrego 
Pottera, a według The Guardian 
- wciąga od pierwszej strony. 
Obraz po obrazie widzimy ko-
lejne przygody Jake’a. Trudno 

nawet powiedzieć, jak Dibben 
to osiągnął! Typ książki, której 
nie da się odłożyć. Trzeba uwa-
żać, kiedy zacząć czytać …  

Fabuła powieści rozgry-
wa się głównie w XIX-wiecz-
nej Francji i dalej w renesan-
sie. Rodzice szesnastoletnie-
go Jake’a znikają bez wieści. 
Okazuje się, że należą do Taj-
nych Służb Straży Historii. Ja-
ke wyrusza ze współczesnego 
Londynu XXI wieku do wcze-
śniejszych epok. Musi odnaleźć 
rodziców, a przede wszystkim 
udaremnić poczynania manipu-
lującego przy dziejach świata 
złowrogiego hrabiego Zeldta.

Motyw znany i lubiany, czy-
li walka ze złymi bohaterami, 
obrona cennych wartości i dba-
nie o ład na świecie. Jake mo-
że nasuwać skojarzenia z Jame-
sem Bondem, być może słusz-
nie. Ciekawe dla młodych czy-
telników są jednak wędrówki 
w czasie i przestrzeni, które Da-
mian Dibben potraktował jako 
oś fabuły, co pozwoliło rów-
nież na budowę dynamicznej 
akcji z niespodziankami, nagły-
mi zwrotami. Jednak najważ-
niejszym celem jest pokazanie 
ciekawszej strony „historii” sa-

mej w sobie. Autor opowiedział 
o  renesansie, humanizmie, wy-
nalezieniu druku, czy odkryciu 
Ameryki, a także o słynnych 
postaciach okresu odrodze-
nia we Włoszech, Niemczech 
i Anglii w przystępny i cieka-
wy sposób.

Nastoletni czytelnik nie bę-
dzie zawiedziony. Przedstawio-
ny świat jest atrakcyjny, wcią-
gający… i wiarygodny. Nie 
mamy do czynienia z książką 
historyczną, lecz pomysłowo 
skonstruowaną powieścią, któ-
ra zanurza czytelnika w histo-
rii, pozwala mu na własne do-
świadczenia. Może to jest do-
skonały przyczynek by z histo-
rią się oswoić, a dalej samemu 
ją zgłębiać i poznawać. Tak by 
przygoda miała w przyszłości 
swój ciąg dalszy. Książka do-
stępna jest też jako audiobo-
ok i ebook.

Ciekawsza strona historii

Gry wideo są jedną z naj-
popularniejszych form rozryw-
ki. Edukują i uczą logiczne-
go myślenia, ale mogą stać się 
źródłem potencjalnych zagro-
żeń, wówczas gdy nie dobie-
rzemy ich odpowiednio do wie-
ku dziecka. System oznaczeń 
programów PEGI został stwo-

rzony przez samych producen-
tów i dystrybutorów gier, któ-
rym zależało na bezpieczeń-
stwie ich najmłodszych użyt-
kowników. Kampania „Patrz 
w co gram. Odpowiedzialny 
ojciec, dobra zabawa” przy-
bliża rodzicom odpowiedzial-
ność oraz konieczność właści-

Od połowy czerwca skle-
pach w Polsce jest już  naj-
nowsza odsłona kultowej 
serii JAGGED ALLIANCE: 
BACK IN ACTION w wer-
sji, którą tylko w Polsce 
wzbogacono o wszystkie 
dostępne DLC. Gra została 
wydana na platformę PC 
w cenie 79,90 zł. 

Jagged Alliance: Back in 
Action to remake kultowej strate-
gii taktycznej, w której przyjdzie 
graczom kierować poczynaniami 
grupy najemników w fikcyjnym 
państwie Arulco. Od taktyczne-
go zmysłu zależy, w jaki sposób 
gracze poradzą sobie z czyhają-
cymi na nich zagrożeniami. Wal-
ki odbywają się w innowacyjnym 
systemie aktywnej pauzy „Plan 
& Go”, który łączy rozwiązania 
znane ze strategii czasu rzeczy-
wistego (RTS) z elementami turó-
wek. To innowacyjne zestawienie 
sprawia, że walki są bardziej dy-
namiczne i angażujące, ale wciąż 
są tak samo wymagające i wcią-
gające jak w poprzednich odsło-
nach serii.

Bezpieczne gryBezpieczne gry
wego doboru gier wideo dla 
osób w określonym wieku. PE-
GI jest rozpoznawalnym, sto-
sowanym w Europie systemem 
znakowania gier. Komisja Eu-
ropejska uznała PEGI za wzor-
cowy przykład branżowej sa-
moregulacji. Niewątpliwą za-
letą systemu jest jego prostota. 
Czytelne piktogramy umiesz-
czone na opakowaniach gier ja-
sno określają minimalny wiek 
użytkownika programu oraz ro-
dzaj zawartych w nim treści. 
Oznaczenia dotyczące minimal-
nego wieku gracza znajdują się 
w lewym dolnym rogu z przodu 
opakowania. Oznaczenia doty-
czące treści zawartych w grze 
znajdują się z tyłu opakowania. 

Nowa 
odsłona

-  Gra 
z o s t a ł a 
s t w o r z o -
na zupełnie 
od podstaw 
na nowym 
s i l n i k u , 
uwzględ-
niającym 
zaawanso-
wane mo-
dele 3D, 
fizykę gry 

oraz nowy szczegółowy rzut izo-
metryczny. Samo meritum gry 
pozostało jednak bez zmian, co 
z pewnością ucieszy fanów tej 
kultowej serii – tłumaczy Anna 
Anisimowicz, Manager ds. PR 
Wydawnictwa firmy Techland.

Gra zostanie zlokalizowana 
kinowo przy współpracy z pol-
skimi fanami i sceną Jagged Al-
liance, w szczególności z Iron 

Squad oraz osobami stojącymi za 
Jagged Alliance Center PL. Wer-
sja pudełkowa gry będzie rozsze-
rzona o trzy kody DLC o łącznej 
wartości 20 zł.  Kody zawierają  
wyposażenie najemnika w wer-
sjach przystosowanych do róż-
nych warunków walki. Zestawy 
zawierają trzy unikatowe przed-
mioty: lekki hełm pokryty ka-
muflażem, wojskową kurtkę oraz 
karabin automatyczny, które są 
przystosowane do walki w nocy, 
na pustyni oraz w dżungli.

Mamy dla naszych Czytel-
ników 3 gry Jagged Alliance: 
Back in Action ufundowane 
przez firmę TECHLAND. Pro-
simy o przysłanie maila na 
adres: nagrody.twoj.tydzie-
n@wp.pl  z tytułem Twój Ty-
dzień – Jagged Alliance i od-
powiedź na pytania: jak nazy-
wa się państwo – miejsce ak-
cji gry oraz podaj jedno wy-
posażenie najemnika zawarte 
w kodach dodatkowych. Pro-
simy o podanie imienia, na-
zwiska i numeru telefonu.
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

W NUMERZE
Tajemnice „obozu 
specjalnego” str. 5
Rozmowa 
z Jerzym Krotoskim
Odszkodowania 
za hałas  str. 7
Gwiazdy 
w Citroënach str. 9
„Świadek koronny”
 str. 12
Nowy Fiat Scudo
 str. 16

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

Nie czujNie czuję ę sisię ę 
politycznym politycznym 
zbrodniarzemzbrodniarzem strony 3 i 6
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

8 października

strona 5

Ostatni rejs 
U-boota 234 
Jakie tajemnice 
wiózł hitlerowski 
okręt podwodny

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Proponuję 
– „Dzień bez 
majtek”

TAK
MYŚLĘ

Karetka 
pogotowia
archiwalnego

strona 7 

strony strony 3 3 ii  88

W ciszy pojawiajW ciszy pojawiają ą 
sisię ę pomyspomysłłyy

Rozmowa ze 
STANISŁAWEM 
SOJKĄ, muzykiem 
i kompozytorem  

strona strona 3 3 ii  88

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

Ostatni rejs 
U-boota 234 
Jakie tajemnice 
wiózł hitlerowski 
okręt podwodny

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

Rozumiem prostytutkRozumiem prostytutkęę, , 
a polityki niea polityki nie strony strony 3 3 ii  88

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Jak SZJak SZŁŁEM, EM, 
proszproszę ę PANIPANIĄĄ

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

Rozmowa z wybitnym aktorem Rozmowa z wybitnym aktorem 
strony 3 i 9strony 3 i 9

PO nie musi PO nie musi 
wygrywawygrywać ć 
za wszelkza wszelką ą cencenęę
Rozmowa z FILIPEM 
KACZMARKIEM 

strony 4 i 8
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

BraBrałłem czasami z bratemem czasami z bratem
pienipieniąądze dze 
od babciod babci

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Nie jestemNie jestem
wcale wcale 
wesowesołłkiemkiemstrony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

Rozmowa Rozmowa 

z z CEZARYM CEZARYM 
ŻŻAKIEM,AKIEM,  
aktorem teatralnym, aktorem teatralnym, 
filmowym filmowym 
i telewizyjnymi telewizyjnym
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

SzczSzczęśęściem sciem są ą 
dla mnie ludzie, dla mnie ludzie, 
ktktóórych spotykamrych spotykam

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

Rozmowa z Rozmowa z ARTUREM BARCISIEMARTUREM BARCISIEM, , 
aktorem teatralnym i filmowym, reaktorem teatralnym i filmowym, reżżyseremyserem

Nicolas Cage
aktor
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

PowiedziaPowiedział ł mi mi 
„„jestejesteś ś do dupydo dupy””
Rozmowa z MARCINEM MELLEREM, 
redaktorem naczelnym magazynu „Playboy” strony 3, 9

Marcin Meller
redaktor naczelny 
Playboy’a

Piotr Machalica
aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

tel. 868-44-61, fax 894-60-06

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ �
CZERWONAK � DUSZNIKI � KAŹMIERZ � OBRZYCKO � OSTRORÓG � PNIEWY� ROKIETNICA 

� SUCHY LAS � SWARZĘDZ � SZAMOTUŁY � TARNOWO PODGÓRNE � WRONKI

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE
 str. 2
Anna Siekierska 
(dziennikarka)
wspomnienie str. 3
ZNANI O SOBIE
Andrzej Jungermann 
prezes Car Javi (Seat)
  str. 4
TAJEMNICE 
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
Co ukryto 
w podziemiach zamku 
w Bolkowie?  str. 5
TAK MYŚLĘ
„A drogi łaszą się...” 
– felieton o Kongresie 
PiS  str. 6
„Władzą trzeba umieć 
się dzielić” – rozmowa 
z W. Witkowskim, 
przewodniczącym 
Unii Pracy  str. 7
KRYMINALNY 
POZNAŃ  str. 7
„Dzieci wszędzie są 
takie same” 
– rozmowa z 
M. Łańską, dyrektorem 
Przedszkola nr 189 
w Poznaniu  str. 8-9
Dziennikarze na 
wybiegu  str. 9
KULTURA  str. 12
ROZRYWKA
M.in politycy widziani 
inaczej
(TYLKO U NAS!!!)
 str. 13
Chrysler i Oskary
 str. 14
Genewa 2006 str. 14
Szczęśliwy salon 
Pol-Caru  str. 16

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz
minister finansów

Artur Barciś
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

„„WisWisłła” a” 
nadaje nadaje 
do centrali do centrali 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

„„My w Polsce gMy w Polsce głęłęboko boko 
wierzymy wierzymy 
w Europw Europę”ę”

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski
aktor

Lech Kaczyński
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł
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60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 
tel. 868-44-61, 
fax 894-60-06

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

ISO 9001:2000
Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

Krajobraz po... 
bitwie
czyli dlaczego 
PO przegrała
 str. 3

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

nr 22-93 16 stron krotsza.indd 1 2009-08-21 17:11:39

Jan Machulski
aktor

Nie 
parodiowałem 
papieża
Rozmowa 
z MARKIEM SIWCEM, 
wiceprzewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego, 
politykiem SLD

strony 8-9 
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
28 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS

1)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Ratujmy 
pornobiznes?

strona 6

TAK MYŚLĘ

Życie 
trzeba 

smakować…

Rozmowa 
z MAŁGORZATĄ 

FOREMNIAK, 
aktorką filmową 

i teatralną 

Małgorzata Foremniak
aktorka

Zbigniew Hołdys
muzyk

Cezary Żak
aktor

Stanisław Sojka
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007 Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

Jeśli powiesz, że osiągnąłeś Jeśli powiesz, że osiągnąłeś 
wszystko, to nie żyjeszwszystko, to nie żyjesz  

Rozmowa Rozmowa 
z z JANUSZEM JANUSZEM 
GAJOSEMGAJOSEM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 
i filmowym, i filmowym, 
profesorem sztuki profesorem sztuki 
teatralnejteatralnej

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos
aktor, profesor sztuki 
teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

Koncert Koncert 
to miato miał ł PaderewskiPaderewski……
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM WODECKIM, Rozmowa ze ZBIGNIEWEM WODECKIM,   muzykiem muzykiem 
instrumentalisinstrumentalisttą ą ((skrzypcskrzypcee, , trąbktrąbkaa), piosenkarzem, ), piosenkarzem, kompozytokompozytorrem, em, 
jurorem w telewizyjnym programie jurorem w telewizyjnym programie „„Taniec z gwiazdamiTaniec z gwiazdami”” strona 3 i 9 

Zbigniew Wodecki
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

Ludzie byliLudzie byli 
wspaniali,wspaniali, 
ale czasyale czasy 
bybyłły wredney wredne

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym
aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

Rozmowa Rozmowa 
z ROBERTEM z ROBERTEM 
KUBICKUBICĄĄ,,  
kierowckierowcą ą 
wywyśścigowym cigowym 
Renault Renault 
FormuFormułły 1y 1

Mogę przez 
jakiś czas 
nie 
pracować
Rozmowa 
z KATARZYNĄ 
BUJAKIEWICZ, 
aktorką

Robert Kubica
kierowca Formuły 1

Stanisław Mikulski
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PosePosełł, kt, któóry ry 
(niemo(niemożżliwe?) liwe?) 
cocoś ś robirobi

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

„„JesteJesteś ś taki czy inny, taki czy inny, 
ale za tobale za tobą ą 
sisię ę ttęęskniskni”” strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka
aktor filmowy i teatralny,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Policja Policja 
wyczywyczyśści buty ci buty 
naszym naszym 
Czytelnikom?Czytelnikom?

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Dobra para spodni Dobra para spodni 
momożże zaste zastąąpipić ć 
kilkakilka lat terapii lat terapii

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

Do PKO BP Do PKO BP 
zawsze bliskozawsze blisko
Rozmowa 
z PIOTREM 
KUŚNIERKIEM, 
dyrektorem 
PKO Bank Polski 
w Poznaniu

Zamach Zamach 
w „Wilczym w „Wilczym 
SzaSzańńcu”cu”  (1)(1)

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

Widzieli mnie! Widzieli mnie! 
I co z tego?I co z tego?

Rozmowa 
z RYSZARDEM 
KOTYSEM, aktorem 
teatralnym, filmowym 
i telewizyjnym, 
reżyserem

Ryszard Kotys
aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
R. Kubica R. Kubica --  
chchłłopiec opiec 
w krw króótkich tkich 
spodnenkach?spodnenkach?

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

W Polsce W Polsce 
ma byma być ć 
śświat wiat 
wedwedłług ug 
KiepskichKiepskich
Rozmowa z 

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Rozmowa Rozmowa 
z z Emilianem Emilianem 
KamiKamińńskimskim  
aktorem, aktorem, 
rereżżyseremyserem

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński
aktor

Jan Pietrzak
człowiek z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

Zamach Zamach 
w Wilczym w Wilczym 
Szańcu Szańcu (2)(2)

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

„„Dobrze, kochanie, Dobrze, kochanie, 
ididźź, spotkaj si, spotkaj sięę, , 
upij siupij się ę nawet, nawet, 
wrwróćóć, kiedy chcesz, kiedy chcesz””

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

Roman Wilhelmi Roman Wilhelmi 
(1936-1991)(1936-1991)

Roman Wilhelmi
aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

Rozmowa Rozmowa 
z KRZYSZTOFEM z KRZYSZTOFEM 
KOLBERGEREM, KOLBERGEREM, 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 
i filmowym, i filmowym, 
rereżżyseremyserem

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Robiony 
w konia 
na... słuch

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

Jerzy Buzek,Jerzy Buzek,
przewodniczącyprzewodniczący
ParlamentuParlamentu
EuropeEuropejskiegojskiego
komentujekomentuje
w Twoimw Twoim
TYGODNIU TYGODNIU 
WIELKOPOLSKIMWIELKOPOLSKIM

strona 11 
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Znowu robiZnowu robię ę to, to, 
co lubico lubięę......

Rozmowa 
z ADAMEM 
MAŁYSZEM, 
znakomitym 
byłym skoczkiem 
narciarskim, 
a od niedawna... 
kierowcą rajdowym

Adam Małysz 
były skoczek narciarski, 
kierowca rajdowy

Krzysztof Kolberger
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
„„LeszkuLeszku” ” 
lub lub „„Panie Panie 
ministrzeministrze””......

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

Zamach Zamach 
w Wilczym w Wilczym 
Szańcu Szańcu (3)(3)

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Rozmowa ze Rozmowa ze 
STEFANEM STEFANEM 
FRIEDMANNEM, FRIEDMANNEM, 
aktorem, reaktorem, reżżyserem, yserem, 
humorystą humorystą 

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

Kochanemu Kochanemu 
wnuczkowi wnuczkowi 
przepisuję...przepisuję...

Stefan Friedmann
aktor
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

W następnym numerze KONKURS 
z okazji 10-lecia CYFRY+, z atrak-
cyjnymi nagrodami (torby, kurtki, 
plecaki, zegary i inne).

Krzysztof Zanussi 
reżyser 
i scenarzysta filmowy
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SERWIS MECHANICZNY
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CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
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Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

Jestem Jestem 
szczery, szczery, 
bo nie bo nie 
walczwalczę ę 
o wo włładzadzęę

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn
wybitny aktor i pedagog
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Strony motoryzacyjne przygotował 
TOMASZ MAŃKOWSKI

WSZYSTKO SKŁADA SIĘ NA ŚWIETNĄ OFERTĘ 
PŁAĆ POŁOWĘ – RESZTĘ ZOSTAW NA PÓŹNIEJ!

PAKIET
UBEZPIECZENIA 

ZA 3,5%

W KREDYCIE 
50/50

Nissan. Ekscytujące innowacje.

NISSAN QASHQAI
OD 32 500 ZŁ
w kredycie 50/50

NISSAN JUKE
OD 29 500 ZŁ
w kredycie 50/50

OD
18 CZERWCA

DO
15 LIPCA

 Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Oferta jest 
ważna dla umów podpisanych z klientami w okresie od dnia 18.06.2012 do dnia 15.07.2012 lub do wyczerpania zapasów. Kredyt 50/50 oferowany jest przez RCI Bank Polska S.A. 
i dostępny jest u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy zawartej z RCI Bank Polska S.A. 
z siedzibą w Warszawie. Rozszerzona Gwarancja oznacza ubezpieczenie pojazdu, które można wykupić dodatkowo – zapewnia ono (łącznie z okresem standardowej gwarancji) 
maksymalnie 5-letnią ochronę pojazdu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Rozszerzonej Gwarancji proszę skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Nissana. 
Qashqai: zużycie paliwa w cyklu mieszanym 4,5–8,2 l/100 km, emisja CO2: 119–194 g/km, Juke: zużycie paliwa w cyklu mieszanym 4,9–7,6 l/100 km, emisja CO2: 129–175 g/km.

R O Z S Z E R Z O N A
G W A R A N C J A

NISSAN

UMÓW SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ U NASZEGO DEALERA.
Dealer Name - Dealer address goes here with city - Tel: 0123 456 7890
www.dealername.com
NISSAN FINANCE

Autoryzowany Dealer NISSAN POLODY
Poznań-Przeźmierowo, ul. Rynkowa 160, tel: 61 814 21 55, 
Poznań, ul. Tymienieckiego 38, tel: 61 825 50 96,

28 950 PLN

Kalisz, ul. Złota 61-65, tel. 62 767 12 10
www.polody.pl

Trzecie wcielenie Trzecie wcielenie 
OutlanderaOutlandera 
Jeszcze przed pojawieniem się Nowego Outlandera 
w Auto Salonie Polody odbyła się jego przedpremie-
rowa prezentacja. Po powitaniu gości przez prezesa 
Andrzeja Polody multimedialny pokaz prowadził kie-
rownik handlowy firmy - Michał Litkowski. Wstępem 
do prezentacji były filmy, w których wystąpili: prezes 
polskiego oddziału Mitsubishi Motors Hjoe Ooku 
oraz dyrektor zarządzający MMC Car Poland Sp. z o.
o. Arkadiusz Tomala.

ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI

JJedenaście lat po premie-
rze pierwszego samocho-

du nazwanego „crossover”, 
Mitsubishi Motors zapre-
zentował trzecie „wcielenie” 
Outlandera. Nowa genera-
cja tego popularnego SUV-a 
ma długość 4655 mm. Jest 
więc wielkością zbliżo-
na do swojego poprzedni-
ka. Jeszcze większy nacisk 
położono na estetykę i er-
gonomię wnętrza. Uzyska-
no dzięki temu funkcjonalną 
deskę rozdzielczą, pozwa-
lającą kierowcy lepiej kon-
centrować się na prowadze-
niu samochodu i dając mu 
możliwość intuicyjnego ko-
rzystania z elementów ste-
rujących. Wielofunkcyjna 

kierownica nie przeszkadza 
w najmniejszym nawet stop-
niu w odczycie wskazań no-
wych, sportowych zegarów. 
Podobnie jak w poprzed-
nim modelu, mocną stroną 
Outlandera nowej generacji 
jest możliwość przewozu na-
wet 7 osób. 

W nowym Outlande-
rze znajdziemy między in-
nymi:

- zaawansowane syste-
my bezpieczeństwa takie jak 
Forward Collision Mitiga-
tion System, czyli układ za-
bezpieczający przed kolizja-
mi czołowymi, Lane Depar-
ture Warning, który zapobie-
ga niezaplanowanej zmia-
nie pasa ruchu (na przykład 

pod wpływem zmęcze-
nia oraz Active Cru-
ise Control, który moż-
na nazwać „aktywnym 
tempomatem”;

- dwustrefową au-
tomatyczną klimatyza-
cję, elektrycznie otwie-
raną tylną klapę, peł-
nowymiarowy trze-
ci rząd siedzeń oraz 
całkowicie płaską po-
wierzchnię ładunkową;
- ksenonowe reflektory 
Super-HiD „Wide Vi-
sion”. 

Z Ducato na 
Lido di Jesolo

W ramach nowej, jedy-
nej w swoim rodza-

ju inicjatywy, Fiat Profes-
sional informuje o zawiąza-
niu partnerstwa z ośrodkiem 
kempingowym „Cà Savio” 
w Lido di Jesolo niedaleko 
Wenecji, który na cały se-
zon letni staje się „Cà Sa-
vio Fiat Ducato”, czyli miej-
scem, gdzie na właścicieli 
kamperów Fiat Ducato cze-
kają specjalne usługi i przy-
wileje umożliwiające spę-
dzenie wakacji w spokojny 
i beztroski sposób.  

Jako pierwsza propozy-
cja pobytowa tego rodza-
ju, zaproszenie do „Cà Sa-
vio Fiat Ducato” dotyczy 
wszystkich posiadaczy 
kamperów Ducato, któ-
rzy zatrzymując się w atrak-
cyjnej miejscowości wypo-
czynkowej, oczekują pełne-
go relaksu i pierwszorzęd-
nej obsługi. Całkowity „spo-
kój ducha” gościom Lido di 
Jesolo gwarantuje zlokali-
zowane na kempingu mo-
bilne centrum serwisowe, 
oferujące bezpłatne prze-
glądy wszystkich pojazdów 
zabudowanych na podwo-
ziach Ducato. Wśród in-
nych usług dostępnych dla 
urlopowiczów są bezpłatne 
wahadłowe rejsy do Wene-
cji oraz liczne imprezy roz-
rywkowe. 
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USI SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA 
w Poznaniu

Oddział Usług Parkingowych i Różnych

P O S Z U K U J E
kobiet i mężczyzn do obsługi parkingów strzeżonych.

Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Kontakt osobisty:

Poznań, ul. Mokra 3, od poniedziałku do piątku
w godz. 8-14

PRZYCHODNIA 
SPECJALISTYCZNO-REHABILITACYJNA 

z Poznania
„USI-MED”

To nowoczesna placówka świadcząca usługi medyczne na terenie mia-
sta Poznania. Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi gabinetami 
lekarskimi różnych specjalności: stomatologicznym, ginekologicznym 
i rehabilitacyjnymi oraz własnym labolatorium analitycznym.

Z A P R A S Z A M Y
poniedziałek-piątek w godz. 7.30-18

ul. Szewska 5, 61-760 Poznań
tel. 61 853-23-43  www.usimed.pl

Fiat 500C by Gucci otrzy-
mał nagrodę „Najlepszy 
mały kabriolet roku” 
w konkursie „Topless in 
Miami” zorganizowanym 
w czerwcu przez So-
uthern Automotive Media 
Association (SAMA) − 
działające w USA stowa-
rzyszenie dziennikarzy 
motoryzacyjnych, orga-
nizacji medialnych, mar-
ketingowych i producen-
tów samochodowych.

Ekskluzywny design, ele-
ganckie i funkcjonalne 

wnętrze, wyposażenie kla-
sy Premium i markowe „in-
sygnia” Gucci, przyciągnęły 
bez reszty uwagę ponad 60 
uczestniczących w imprezie 
dziennikarzy. 

Modele edycji specjal-

nej Fiat 500 by Gucci wy-
różniają się kilkoma eksklu-
zywnymi elementami desi-
gnu, które doskonale współ-
grają z charakterystycznym 
designem „pięćsetki”. Mar-
kowy zielono-czerwono-zie-
lony motyw Gucci biegnie 
pod oknami lub wzdłuż elek-
trycznie składanego, mięk-
kiego dachu w kabriolecie 
500C by Gucci. Środkowe 
słupki karoserii i klapę tylną 
zdobią chromowane plakiet-
ki z „kursywną” sygnaturą 
Gucci, uzupełniające nie-
jako chromowane oprawy 
lusterek bocznych, klamki 
drzwi oraz listwę maski sil-
nika, których urodę podkre-
śla czarny lub biały, błysz-
czący lakier nadwozia. 

Pod dyskretnie rzeź-

Fiat 500C by Gucci 
najlepszym kabrioletem

bionymi nadkolami uwa-
gę zwracają retro-stylowe, 
15-calowe koła z kołpaka-
mi oznaczonymi logo po-
dwójnej litery „G” oraz za-
ciski hamulcowe w marko-
wej zieleni Gucci.

Pełna stylowej elegancji 
jest także funkcjonalna kabi-
na Fiata 500C by Gucci. Wy-
starczy wymienić szykowne 
przeszycia tapicerki, eksklu-
zywne materiały, chromo-
wane akcenty satynowane 
i polerowane, „aksamitny” 
lakier panelu radioodbiorni-
ka, czy dwubarwne, skórza-
ne pokrycia siedzeń z tłocze-
niami Guccissima. Szlachet-
ną skórę wykorzystano tak-
że do wykończenia paneli 
drzwi oraz obszycia kierow-
nicy, która łączy tonację ko-
ści słoniowej z bielą.

Audi S8 Samochodem Audi S8 Samochodem 
Roku Playboya Roku Playboya 
Audi S8 zwyciężyło w ka-
tegorii „Luksus i Sport” 
w tegorocznym plebi-
scycie Samochód Roku 
organizowanym przez 
magazyn Playboy. Tego-
roczna edycja była już 
dziewiętnastą. Jak co 
roku, jury złożone z au-
torytetów w dziedzinie 
motoryzacji, nagrodziło 
najlepsze i najpiękniej-
sze ich zdaniem samo-
chody. Wręczenie nagród 
odbyło się 20 czerwca 
w Warszawie.

Ogromna moc, maksy-
malna wydajność, bo-

gate wyposażenie, stały na-
pęd na wszystkie koła quat-
tro i praktyczne rozwiązania 

na co dzień – wszystkie te 
cechy łączą się w Audi S8. 
To one wraz z doskonałym 
komfortem podróżowania, 
przekonały jurorów kon-
kursu do przyznania tytułu 
Samochód Roku Playboya 
2012 w kategorii „Luksus 
i sport” temu właśnie mo-
delowi.

Jurorzy zwrócili szcze-
gólną uwagę na wydajny sil-
nik kryjący się pod maską S8. 
Jednostka 4.0 TFSI dostar-
cza 382 kW (520 KM) mocy 
i rozpędza tą luksusową limu-
zynę od zera do 100 km/h w 
zaledwie 4,2 sekundy. Jeśli 
dodamy do tego dynamicz-
ny wygląd zewnętrzny, luk-
susowe wyposażenie obej-

mujące m.in. system MMI 
touch, system parkowania 
z kamerą pokazującą obraz 
360 stopni wokół samochodu 
czy zaawansowany system 
muzyczny Bang&Olufsen 
z 19 głośnikami, mamy pe-
łen obraz tego luksusowego,
a zarazem sportowego samo-
chodu.

Tegoroczna nagroda dla 
modelu S8 w plebiscycie 
Samochód Roku Playboya, 
to nie pierwsze wyróżnie-
nie dla marki Audi przyzna-
ne przez ten prestiżowy ma-
gazyn dla mężczyzn. W la-
tach ubiegłych nagrody Sa-
mochód Roku Playboya zdo-
bywały między innymi Audi 
A7 i Audi R8.


