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

Ukojenie skóry
W  okresach zaostrzeń atopowego zapalenia skóry  upo-

rczywy świąd powoduje drapanie i uszkodzenia na-
skórka. Staje się on wtedy podatny na przenikanie alerge-
nów i substancji drażniących, co nasila swędzenie i sprzy-
ja nadkażeniom bakteryjnym np. gronkowcem złocistym. 
Trójaktywny kojący żel do mycia ciała Emolium P (36 
zł, 200 ml) działa przeciwświądowo, hamuje rozwój szko-
dliwych bakterii oraz regeneruje płaszcz hydrolipidowy. 
Jest rekomendowany do pielęgnacji skóry dzieci i niemow-

ląt oraz dorosłych. Linia Emolium P zapewnia 
kompleksową pielęgnację skóry bardzo suchej 
i atopowej z podejrzeniem nadkażeń bakteryj-
nych. Oliwka do ciała z lipidami Emolium 
to nowoczesny emolient do pielęgnacji wrażli-

wej skóry dziecka od urodzenia, do 
skóry suchej, podrażnionej i atopo-
wej. Dzięki bezwodnej formule, za-
wierającej aż 99,8% substancji lipi-
dowych pozostawia skórę natłusz-
czoną i odżywioną. Oliwka tworzy 
warstwę ochronną na skórze i do-
starcza w jej głąb niezbędne niena-
sycone kwasy tłuszczowe na długo 
wiążące wodę. Ponadto trójglicery-
dy oleju z kukurydzy działają prze-
ciwświądowo. Ma hypoalergiczną 
kompozycję zapachową. Cena 30 
zł, 150 ml.

Nie ma misji 
niemożliwej  

Wie lu  mężczyzn od 
dziecka pragnie być 

tajnymi agentami zaś wie-
le kobiet chciałaby mieć 
u swego boku mężczyzn 
zniewalających – tajemni-
czością, inteligencją, non-
szalancją. Nowa woda toa-
letowa Oriflame Espiona-
ge została stworzona z my-
ślą właśnie o takich męż-
czyznach. Fabrice Pelle-
grin, projektant zapachu 
Espionage, inspirację do 
jego stworzenia odnalazł 
w łagodnym, ciepłym whi-
sky. Chciał uchwycić sub-
telne nuty owocowe, aro-
matyczne i morskie w po-
łączeniu z drzewnymi ak-
centami. Flakon wykona-
ny z ciężkiego szkła utrzy-
many jest w oszczędnej 
i prostej kolorystyce  - czy-
stych klasycznych barwach 
– bursztynu i srebra. Pro-
jekt butelki miał w zamy-
śle emanować męskością 
i przedstawiać silne męskie 
ramiona. Kompozycja za-
pachowa wody toaletowej 
Espionage to połączenie 
nut:  bergamotka, czerwo-
ne wino (Głowy); szałwia, 
geranium (Serca) i Głębi: 
wetiwer, drewno cedrowe, 
ambra. Cena 99 zł, 75 ml 
(w promocji 3-26 grudnia 
59,90 zł. Kosmetyki Ori-
flame dostępne są wyłącz-
nie u konsultantów. Infoli-
nia 801122 000 www.ori-
flame.pl 

Dla naszych Czytel-
ników mamy 3 wody to-
aletowe Oriflame Espio-
nage. Prosimy o szybkie 
przysłanie maila na ad-
res nagrody.twoj.tydzie-
n@wp.pl  i odpowiedź, 
jakim trunkiem zainspi-
rował się twórca zapa-
chu. Prosimy o podanie 
imienia i numeru telefo-
nu.

Żel do mycia 
ciała i włosów 
Disney Cars Pi-
xar -  to jeden 
z kosmetyków 
tej dziecięcej 
serii ORIFLA-
ME i wygodny 
żel 2w1 do ciała 
i włosków. Ła-
godna formuła 
nie wywołująca 
łez, wzbogaco-
na delikatnym, 
pozbawionym 

alergenów zapachem, sku-
tecznie oczyszcza i odświe-
ża. Opakowanie z ulubiony-
mi bohaterami zachęca do 
kąpieli. (200 ml, 20 zł) 

Eliksir młodości   
Oriflame chcąc wspomóc kobiety w walce o piękną 

i gładką skórę oraz zapewniając im odpowiednie jej roz-
świetlenie stworzył nowy kosmetyk 
z linii Giordani Gold – Ujędrniają-
ce i rozświetlające serum do twa-
rzy. Dzięki zawartości innowacyjne-
go kompleksu Skin Perfector + oraz 
ekstraktu z mirtu, który ma działanie 
silnie regenerujące, odbudowujące 
i przeciwzmarszczkowe, skóra staje 
się widocznie gładsza i bardziej je-
dwabista.  Wyciąg z miki po aplika-
cji na skórę zapewnia delikatny po-
łysk zbliżony do naturalnego blasku 
zdrowej skóry oraz pozwala na sub-
telne nawilżenie, odżywienie twarzy 
i optyczne wygładzenie niedoskona-
łości. Najlepsze rezultaty daje stoso-
wanie serum pod podkład ujędrnia-
jący Giordani Gold. Cena 49 zł, 15 
ml (promocja w okresie 3-26 grud-
nia – 34,90 zł)

Spray uła-
twiający roz-
c z e s y w a n i e 
włosów Di-
sney Princess 
ORIFLAME 
w z m a c n i a 
włosy i zapo-
biega ich plą-
taniu się, jed-
nocześnie za-
pewniając im 
zdrowy wy-
gląd. Spryskaj 
nim wilgotne 
włoski dziec-
ka, dzięki cze-
mu będą się 
bez problemu 

rozczesywać. Spray zawiera 
składniki nawilżające i od-
żywiające włosy bez alko-
holu, więc nie wysusza wło-
sów. (125 ml, 25 zł)

Nie wiesz, jaki 
kosmetyk wy-

brać na prezent? Wy-
bierz prezent reko-
mendowany przez 
gwiazdy z linii So-
raya Art & Dia-
monds. Każdy sło-
iczek kremu zawie-
ra czysty, sproszko-
wany diament. Krem 
Art&Diamonds 30+ 
kosztuje 19 zł, kre-
my 40+ i 50+ kosztują 22,50 
zł. Przy okazji można skorzy-
stać z promocji organizowanej 
przez firmę SORAYA  do 22 
grudnia w całej Polsce pod ha-
słem KONKURS Z DIAMEN-
TAMI ! Zasady są proste: Nale-
ży kupić dowolny krem z linii 
Art & Diamonds, odpowiedzieć 
na pytanie i wygrać! A pytanie 
brzmi: Która z gwiazd koja-
rzy Ci się z marką Soraya i dla-
czego? Odpowiedź wysyła-
my SMS-em pod numer 71107 
o treści „Soraya. odpowiedź” 
(koszt wysłania 1 SMS-a 1 PLN 
+ 23% VAT), pocztą na ad-
res firmy lub e-mailem na ad-
res: soraya.konkurs@ceder-

roth.com. Najlepsze 
odpowiedzi zosta-
ną nagrodzone. Na-
leży zachować do-
wód zakupu, któ-
ry będzie niezbęd-
ny przy odbiorze 
ewentualnej nagro-
dy. A są to: 3 zło-
te pierścionki z bry-
lantem marki YES, 
300 kompletów ele-
ganckiej, srebrnej 

biżuterii marki YES (kolczy-
ki i wisiorek),  1000 zestawów 
kosmetyków Soraya.  Szczegó-
łowy regulamin znajduje się na 
stronie www.soraya.pl 

My również mamy dla 
naszych Czytelniczek 5 
kremów Soraya Art&Dia-
monds. Prosimy o przy-
słanie maila na adres na-
grody.twoj.tydzien@wp.pl  
z hasłem Art&Diamonds 
i odpowiedzią: która ak-
torka poleca właśnie te 
kremy. Prosimy o poda-
nie imienia i numeru te-
lefonu.

Brokatowo-perłowe cienie 
Virtual pozwalają na wy-

konanie wyrazistego makijażu 
oka. Formuła z dodatkiem na-
turalnej miki idealnie stapia się 
ze skórą. Mocny makijaż oczu 
wymaga, aby usta pozostały 
naturalne i lśniące. W kolek-
cji Rock me baby znalazły się 
cztery delikatne odcienie błysz-
czyków. Chronią i nawilżają 
usta (olej winogronowy i jojo-
ba), nie sklejają ust, pozosta-
wiając je miękkie i błyszczące 
o zapachu Tutti Frutti.  Masca-
ra Mission Extension (13,50 zł, 
5 ml) dzięki wąskiej i twardszej 
szczoteczce precyzyjnie rozpro-
wadza tusz bez grudek. Olej 
z nasion jojoba oraz wosk ja-
poński otula rzęsy zapewniając 
trwałość i elastyczność. Zawar-
ty w tuszu Carbon Black daje 
spektakularną czerń. Silikono-
wa szczoteczka Mascary Se-
cret Trick marki Virtual ideal-

nie rozczesuje rzęsy efek-
townie je zagęszczając 
i podkręcając, nie skle-
ja rzęs, nie osypuje się 
i nie rozmazuje. Roz-
świetlająco - brązu-
jący puder prasowa-
ny (10 g,14 zł) zawie-
ra drobny brokat. Per-

fekcyjnie akcentuje roz-

świetleniem wybrane partie, 
a kolorem modeluje rysy twa-
rzy. Kolory pudru:  beżowy  ze 
srebrnym brokatem i brązują-
cy ze złotymi drobinkami bro-
katu. Połyskujący diamentowy-
mi drobinkami półtransparentny 
puder do twarzy i ciała Virtu-
al (9 g, 22 zł) z miką w dwóch 
ciepłych odcieniach złota do-
skonale odbija światło ukry-
wając drobne niedoskonałości, 
aby skóra wyglądała olśniewa-
jąco. Idealny do wykończenia 
makijażu oraz podkreślenia ra-
mion i dekoltu. Więcej o ko-
smetykach VIRTUAL na stro-
nie www.virtual-virtual.com 

Mamy dla naszych 
Czytelniczek 5 zestawów 
kosmetyków Rock Me Ba-
by VIRTUAL: różowy la-
kier do paznokci, rozświe-
tlający cień do powiek be-
żowo-brązowy, puder brą-
zujący, błyszczyk do ust 
oraz puder rozświetlający. 
Prosimy o przysłanie jak 
najszybciej maila na ad-
res: nagrody.twoj.tydzie-
n@wp.pl i podanie nazw 
trzech kosmetyków marki 
VIRTUAL.  Prosimy o po-
danie imienia i numeru te-
lefonu.

Zabłyśnij makijażem

Diamentowy prezent

Dla chłopców

Włosy księżniczki
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ŚWIAT „KOŃCZYŁ” SIĘ 
JUŻ NIERAZ

Wieść o końcu świata wra-
ca niczym bumerang. Pamię-
tam amerykańską panikę z lat 
sześćdziesiątych, potem – w la-
tach dziewięćdziesiatych – do-
kładne obliczenia, że zdarzy 
się to któregoś lipcowego dnia, 
także przekonanie starszych 
mieszkańców Kłodzka, że świat 
przestanie istnieć, kiedy w da-
cie pojawi się pięć dziewiątek 
(9.9.1999), no i ulotki różnych 
kościołów, rozdawane przed na-
staniem XXI wieku, wieszczące 
szybkie nadejście końca ludz-
kości. Nic jednak się nie zda-
rzyło, jeśli nie liczyć… tragedii 
milionów ludzi, zaatakowanych 
przez tsunami, tajfuny, tornada, 
ulewy, trzęsienia ziemi, kata-
strofy morskie, lotnicze czy ko-
lejowe, wypadki samochodowe, 
utonięcia, zatrucia, epidemie, 
wojny, wojny, wojny…

„Wojna wybuchnie na Połu-
dniu wtedy, kiedy zawarte będą 
wszystkie traktaty i będzie otrą-
biony trwał pokój (…). Potem 
rakiety pomkną nad oceanem, 
skrzyżują się z innymi, spadną 
w wody morza, obudzą bestie. 
Ona się dźwignie z dna. Piersią 
napędzi ogromne fale. Widzia-
łem transatlantyki wznoszone 
jak łupinki... Ta góra wodna sta-
nie ku Europie. Nowy potop! 
Zadławi się w Gibraltarze! Wy-
chlupnie do środka Hiszpanii! 
Wleje się na Saharę, zatopi wło-
ski but, aż po rzekę Pad. Znik-

nie pod wodą Rzym ze wszyst-
kimi muzeami, z całą cudowną 
architekturą...” 

Oto wizja kataklizmu we-
dług zakonnika, jasnowidza 
i zielarza, ojca Czesława Kli-
muszki, który nie był szczęśli-
wy z powodu swoich zdolności. 
Mawiał, że to wielkie ryzyko, 
udręka i odpowiedzialność, dla-
tego niechętnie dzielił się tym, 
co „widział” w przyszłości. 
Jednak, jeśli wierzyć jego prze-
powiedniom: „Nasz naród po-
winien z tego wyjść nie najgo-
rzej. Może pięć, może dziesięć 
procent jest skazane. Wiem, że 
to dużo, że to już miliony, ale 
Francja i Niemcy utracą więcej. 
Italia najwięcej ucierpi. To Eu-
ropę naprawdę zjednoczy. Ubó-
stwo zbliża…” 

A JEŚLI…
Większość z nas uważa, że 

ci, którzy straszą końcem świa-
ta, mają w tym swój interes. To 
przywódcy sekt, a nawet psy-
chopaci. Wielu jednak powołuje 
się na kalendarz Majów, w któ-
rym jest mowa o końcu cywi-
lizacji. Trzeba jednak pamię-
tać, że pojęcia, którymi się po-
sługujemy, niekoniecznie zna-
czą to, co przez nie rozumiemy. 
Według Majów świat to u nas 
Rok Platoński (okres precesji, 
czyli zmiany kierunku osi ob-
rotu ziemi, związany z grawi-
tacją Księżyca i Słońca, trwa-
jący około 25.770 lat, zwany 
erą). Według Majów 21 grud-
nia 2012 skończy się cykl życia 

21 grudnia 2012 21 grudnia 2012 ** 21 grudnia 2012  21 grudnia 2012 ** 21 grudnia 2012 21 grudnia 2012

A jeA jessli nadejdzieli nadejdzie  
koniec koniec sswiatawiata……

– Gdybym wiedział, że jutro nastąpi koniec świata, chciałbym 
zrobić coś dobrego dla innych. W takiej sytuacji zawsze 
człowieka ściska za serce i jest zdecydowany na rzeczy od-
ważne i wielkie – mówi 22-letni Grzesiek. Gdyby zapytać ludzi, 
z czym kojarzy im się rok 2012, większość powiedziałaby, że 
ze sportowymi rozgrywkami Euro. Tymczasem, coraz częściej 
słyszy się o przepowiedni o końcu świata. Ma podobno na-
dejść 21.12.2012 roku. 

HANNA KAUP

planety (u nas Ery Ryb) i roz-
pocznie nowy etap w dziejach 
ludzkości. 

Po takim wyjaśnieniu można 
by odetchnąć z ulgą, bo nawet 
w „Biblii” Jezus powiedział, że 
zostanie z ludźmi aż do skoń-
czenia świata. Jednak pojawiają 
się tezy na temat błędu w biblij-
nym tłumaczeniu słowa „aeon”. 
Jedni twierdzą, że oznacza ono 
świat, a inni – erę i przyjmują, 
że chodziło o koniec Ery Ryb, 
podkreślając, że do tego cza-
su człowiek powinien dokonać 
wielkiego oczyszczenia swe-
go wnętrza. W „Przepowied-
niach o końcu świata” (www.
astro.eu.pl) czytamy: „Każdy, 
kto postępuje ścieżką rozwo-
ju duchowego i miłości i wpro-
wadza wokół siebie harmonię, 
może spać spokojnie i bez lę-
ku oczekiwać nadchodzących 
zmian. Kto jeszcze na tę ścież-
kę nie wstąpił, ma niewiele cza-
su na podjęcie decyzji. Wkrótce 
znajdziemy się na rozstajnych 
drogach i zostaniemy zmuszeni 
do wybrania jednej z nich, do 
przejścia do nowej rzeczywi-
stości lub pozostania w starym 
systemie wyzysku, niewolnic-
twa i poniżenia.”

TRZY DNI I TRZY NOCE?
Jednym z wizjonerów, któ-

rzy mają swoich wiernych zwo-
lenników, jest kapucyn i styg-
matyk Ojciec Pio. Podobno 15 
stycznia 1957 otrzymał od Je-
zusa objawienie, zapowiadają-
ce szybkie nadejście i srogą ka-
rę wymierzoną tym, którzy nie 
wierzą i bluźnią przeciwko Bo-
żemu objawieniu. „Z chmur po-
wstaną orkany ognistych stru-
mieni padających na całą zie-
mię. Niepogody, burze, pioruny, 
powodzie, trzęsienia ziemi będą 
jedne po drugich następować 
w różnych krajach. Nieustan-

nie będzie padać deszcz ogni-
sty. Rozpocznie się to w bardzo 
mroźną noc. Grzmoty i trzęsie-
nia ziemi będą trwać trzy dni 
i trzy noce. Będzie to dowo-
dem, że przede wszystkim jest 
Bóg” – miał twierdzić zakon-
nik, podkreślając, że na ziemię 
zstąpią aniołowie z duchem po-
koju, ale kara, jaka spadnie na 
grzesznych, nie będzie porów-
nywalna z jakąkolwiek dotąd: 
ma zginąć jedna trzecia ludz-
kości. 

Oto opublikowany na stro-
nie Divinatio krótki opis czeka-
jących nas nieszczęść: „Gdy bę-
dzie za późno, wyłoni się duży 
głaz z białej mgły poprzez noc – 
noc bez wypowiedzenia wojny. 
Od Budapesztu do Norymbergii 
i od Drezna do Berlina linie te 
będą zajęte wojskiem. Trzecia 
linia będzie przebiegać od Za-
głębia Ruhry po Królewiec. Po-
tem przylecą z południa czar-
ne i szare ptaki z taką mocą, że 
zmienią niebo i ziemię. Główna 
kwatera wojsk – Kiersberg koło 
Bonn. Pierwsza bomba wpadnie 
do kościoła w Bawarskim Le-
sie (…). Wskutek powodzi zgi-
ną wsie i miasta. Południowa 
Anglia z północnym brzegiem 
zniknie, Szkocja ocaleje. Na 
zachodzie ziemia zniknie, a po-
wstaną nowe lądy. Zginą No-
wy Jork i Marsylia. Paryż bę-
dzie zniszczony w dwóch trze-
cich. Reisten, Augsburg, Wie-
deń zostaną oszczędzone. Au-
gsburg i kraje na południe od 
Dunaju nie odczują skutków 
wojny (…). W jedną noc zginie 
więcej ludzi niż w dwóch woj-
nach światowych. Potem wia-
ra będzie silna. W parę lat po 
tych okropnościach przyjdą zło-
te czasy”.

A MOŻE SIEDEM?
Nie można rozważać tematu 

końca świata bez przepowied-
ni Nostradamusa, który ujął je 
w swoje słynne czterowiersze. 
Zwolennicy tego średniowiecz-
nego matematyka i astrologa 
uważają, że spełniły się jego 
liczne proroctwa, między in-
nymi: potężnego pożaru Lon-
dynu z 1666 roku, wybuchu I i 
II wojny światowej, pojawienia 
się Hitlera, zamachu na prezy-
denta J. F. Kennedy’ego, lą-
dowania na Księżycu, wynale-
zienia bomby atomowej, a na-
wet zamachu na World Trade 
Center. 

To wszystko już za nami, ale 
w wizjach Nostradamusa cze-
kają nas jeszcze dwa wyda-
rzenia: trzecia wojna światowa 
i… koniec świata. Ma go po-
przedzić siedem wydarzeń: Ma-
jowe trzęsienie ziemi w Rzy-
mie. Zniszczenie wielkiego te-
atru. Wojna w pobliżu Orgon. 
Grad większy od jaja. Susza 
pod koniec Ery Raka. Żar z nie-
ba tak wielki, że ugotuje się ry-
ba w morzu i rzece (Loarze?). 
Czeka nas więc ogień, trzęsie-
nie ziemi, powódź i nieszczęśli-
wy koniec, bo gdy spadnie ko-
meta, po wielkim zniszczeniu 
zapanuje taki głód, że człowiek 
stanie się ludożercą. Jednym 
słowem nieuniknione są: woj-
ny, antychryści i okrucieństwo. 
Poleje się  krew, a „nowe mia-
sto” ulegnie zniszczeniu. Do-
piero potem zapanuje zwycię-
stwo i pokój. W ostatnim roku 
wszystkie królestwa chrześci-
jan i niewierzących zadrżą ze 
strachu. Za 500 lat (Nostrada-
mus żył w latach 1503-1566) 
Bóg przemówi do swego ludu, 
szatan trafi do piekieł, a na zie-
mi nastąpi Era Pokoju.

Świat „kończył” się już kil-
ka razy. Co się stanie 21 grudnia 
2012 roku? Zobaczymy...

FOT. - INTERNET
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Środki finansowe przeznaczane na ak-
tywizację osób bezrobotnych przeka-

zywane są urzędom pracy każdego roku 
na przełomie lutego i marca z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. Powia-
towy Urząd Pracy w Poznaniu otrzymał 
w 2012r. ponad 7mln zł. Środki tej wyso-
kości nie byłyby wystarczające by pomóc 
coraz większej rzeszy osób bezrobotnych. 
Dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Po-
znaniu zdobył dodatkowo ponad 9 mln 
dla swoich klientów. Pieniądze te uda-
ło się pozyskać dzięki udziałowi w kon-
kursach organizowanych przez ministra 
pracy oraz ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W ramach środ-
ków z EFS finansowany jest kilkulet-
ni projekt „Lepsze jutro”. Ponad to PUP 
w Poznaniu w mijającym roku przygoto-
wał i zrealizował 7 dodatkowych pro-
gramów, w tym rozpisany do 2014 roku 
projekt Pilotażowy „Twoja Kariera- Twój 
Wybór”. 

Dodatkowo pozyskane 9 milinów w po-
łączeniu ze środkami Funduszu Pracy, 
przekazanymi z ministerstwa, dały łącz-
nie ponad 16 mln zł., które zostały prze-
znaczone na aktywne działania wspierają-
cy osoby szukające pracy. Pomoc, w for-
mie sfinansowania form aktywizacji, z po-
znańskiego urzędu otrzymało ponad 2,5 
tys. osób. Realizowane projekty adreso-
wane były do osób będących w najtrud-

Urząd pracy zdobył 9 mln dla bezrobotnych 
Mijający rok rozpoczął się od wzrostu bezrobocia i tak zapewne się zakończy. 
Rośnie liczba osób rejestrujących się w urzędach pracy, w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Poznaniu w listopadzie zarejestrowało się 3 598 osób, na koniec miesią-
ca łącznie w rejestrze było 20 177 osób. Wszystkim swoim klientom poznański 
urząd pracy gwarantuje pełny wachlarz usług wspierających poszukiwanie 
pracy: pośrednictwo pracy, konsultacje doradców zawodowych, organizowanie 
spotkań z pracodawcami, zajęcia grupowe w Klubie Pracy oraz finansowane 
formy pomocy takie jak: staże, szkolenia, pomoc w uruchomieniu działalności 
gospodarczej. 
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885 osób odbyło staże u pracodaw-
ców, 1171 osób uzyskało nowe kwalifika-
cje i zdobyło potrzebne uprawnienia za-
wodowe. Pieniądze zdobyte przez urząd 
pracy przyczyniły się także do realnego 
wzrostu przedsiębiorczości, na lokalnym 
rynku pojawiły się 430 nowe firmy, po-
wstałe dzięki jednorazowym środkom na 
uruchomienie działalności gospodarczej, 
przyznawanym przez PUP.  Środki Fun-
duszu Pracy zostały również przeznaczone 

na finansowanie robót publicznych, prac 
społeczne użytecznych, prac interwencyj-
nych oraz dofinansowanie osobom bezro-
botnym kosztów opieki nad dzieckiem czy 
stypendium, jeśli kontynuowali naukę. 

Środki finansowe przyznane przez mi-
nistra pracy wystarczyły na udzielenie fi-
nansowych form wsparcia 1392 osobom. 
Pozostałe 1124 osoby otrzymały pomoc 
dzięki staraniom urzędników o zdobycie 
dodatkowych pieniędzy. 

Wykres przedstawiający liczbę rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w okresie styczeń-listopad 2012 roku 

niejszej sytuacji na rynku pracy: osób po 
50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, 
młodych. 



środa 5 grudnia 2012 5

Chcesz się zareklamować w „Twoim TYGODNIU”?
Napisz e-maila (twoj-tydzien@wp.pl) lub zadzwoń (602 638 409), 

a my przyjedziemy do Ciebie.
Cennik na stronie: www.twoj-tydzien.pl - Ceny negocjujemy!

FOT. – ARCHIWUM AUTORA 
Przemianowana na Adolf Hitler-Strasse ulica Świętojańska w centrum Gdyni 
na kolorowym zdjęciu z jesieni 1939 roku. 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

NNaczelne Do-
wództwo We-

hrmachtu szybko 
zdało sobie spra-
wę, że Gotenha-
fen będzie praw-
dziwą perłą w ko-

ronie tych ziem polskich, które 
jesienią 1939 roku przyłączono 
do Rzeszy. Na port i gdyński prze-
mysł stoczniowy liczyła zwłaszcza 
Kriegsmarine. Były tu świetne wa-
runki do założenia dużej bazy mor-
skiej niemieckiej marynarki wo-
jennej. I jeśli pominiemy niewielki 
nalot przez kilka bombowców Kró-
lewskich Sił Powietrznych Wiel-
kiej Brytanii w nocy z 27 na 28 
sierpnia 1942 roku, który nie wy-
rządził Gdyni żadnych szkód, było 
to miasto bezpieczne. Do czasu. 

Mijały kolejne miesiące. 
Gdzieś toczyła się wojna, ginę-
li ludzie, płonęły miasta. Tymcza-
sem rządzona przez nadburmistrza 
Horsta Schlichtinga Gdynia roz-
wijała się dość dynamicznie jak 
na warunki proklamowanej póź-
ną zimą 1943 roku wojny total-
nej. Rozwijała się stocznia, roz-
budowano port, a samo miasto za-
fundowało sobie nowy rodzaj ko-
munikacji miejskiej. Na Adolf Hi-
tler-Strasse (ulicy Świętojańskie-
j) i ulicach prowadzących na głów-
ny dworzec kolejowy i dalej w kie-
runku Kielau (Chylonii) ustawio-
no słupy, zawieszono sieć trakcyj-
ną i 18 września 1943 roku pierw-
szy trolejbus pokonał kilometrową 
trasę od gmachu obecnego Urzę-
du Miasta do dworca kolejowego 
Gdynia-Chylonia. 

W tym czasie wydany był już 
wyrok na obiekty wojskowe i prze-

21 września 1939 roku Adolf Hitler w towarzystwie najwyższych 
dowódców wojskowych odwiedził kilka dni wcześniej zajętą 
przez Wehrmacht Gdynię, którą uroczyście przemianował na 
Gotenhafen, czyli port Gotów. Dla gdyńskich Polaków rozpoczął 
się czas terroru: aresztowań, egzekucji i wysiedleń. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

Amerykanie oskarAmerykanie oskarżżeni o zbrodnieni o zbrodnię ę wojennwojennąą

mysłu zbrojeniowego nie tylko 
w Gotenhafen, ale także w Dan-
zig (Gdańsku) i niedalekim Ma-
rienburgu (Malborku). Specjali-
ści z 8. Floty Powietrznej Stanów 
Zjednoczonych Ameryki studio-
wali zdjęcia lotnicze tych miast, 
wybierając cele, które w najbliż-
szych dniach trzeba będzie znisz-
czyć. 

W naloc ie  na  północno-
-wschodnie ziemie ówczesnej 
Rzeszy, przeprowadzonym wcze-
snym popołudniem w sobotę, 9 
października 1943 roku, wzięło 
udział 378 samolotów amerykań-
skich, w tym bombowce B-17 i B-
-24. 163 maszyny zbombardowały 
cele w Gdańsku i Gdyni, a pozo-
stałe maszyny poleciały nad Mal-
bork, gdzie obróciły w perzynę 90 
procent tamtejszej montażowni sa-
molotów Focke-Wulf. W tamtą so-
botę 8. Flota Powietrzna USA stra-
ciła 28 bombowców. 

Zniszczenie malborskiego za-
kładu zbrojeniowego było ewi-
dentnym sukcesem Ameryka-
nów, ale w Gdańsku i Gdyni ta-
kich sukcesów już nie było, cho-
ciaż w strefie portowo-przemy-
słowej Gotenhafen, które to mia-
sto na chwilę przed nalotem osło-
nięto sztuczną mgłą, zniszczono 
lub poważnie uszkodzono wiele 
ważnych obiektów: od końcowe-
go odcinka magistrali kolejowej 
Śląsk-Gdynia po dawną Stocz-
nię Gdyńską, która jako Alte 
Werft spełniała rolę stoczni re-
montowej. Amerykańskie bom-
by zatopiły siedem statków han-
dlowych, a pięć poważnie uszko-
dziły. Wśród nich były także jed-
nostki szwedzkie, fińskie i duń-
skie. Całkowicie zniszczono 
okręt-bazę U-Bootów, holownik, 
ścigacz i pływający dok o wypor-
ności 25.000 BRT. Nie zniszczo-
no żadnego ważnego okrętu Krieg-
smarine, chociaż w tym czasie by-

ło ich w porcie gdyńskim siedem. 
Bomby nie dosięgły też żadnego 
z wielkich doków pływających. 

Ksiądz Klemens Przewoski, 
proboszcz z Oksywia, tak skut-
ki tego nalotu opisał we wspo-
mnieniach opublikowanych przez 
„Rocznik Gdyński” z 1991 ro-
ku: „Spustoszenie w Gdyni było 
straszne, ulice zawalone rumowi-
skiem. Na ulicach trupy, części 
ludzkich ciał, które Niemcy na-
tychmiast kazali zbierać i składać 
do skrzyń”. 

Ksiądz proboszcz przesadził 
w opisie skutków bombardowa-
nia, jednostkowe przypadki roz-
ciągając na całą Gdynię. Amery-
kanie wszak znakomicie wiedzieli, 
że bombardują miasto zamieszka-
łe w większości przez Polaków. I z 
tego względu do zniszczenia wy-
brali tylko cele militarne. Sztuczna 
mgła wprawdzie utrudniła to zada-
nie, ale zniszczenia w samym mie-
ście były minimalne. 

Przynajmniej jedna bomba 
spadła na dawny statek pasażer-
ski „Stuttgart”, który z chwilą 
wybuchu wojny stał się pływa-
jącym szpitalem. Wprawdzie po-
malowany był on na biało, a jego 
nazwa widniała w wykazie stat-
ków szpitalnych, to jednak pod-
czas postoju w Gotenhafen „Stutt-
gart” częściowo osłonięto siatkami 
maskującymi. Ten fakt do dzisiaj 
wyciągają zwolennicy spiskowej 
teorii dziejów, którzy uważają, że 
była to zakamuflowana baza okrę-
tów podwodnych. Załadowany tor-
pedami, amunicją i paliwem rze-
komy statek szpitalny – twierdzą 
– był gotowy do wyjścia na Atlan-
tyk. Abstrahując już od tego, że 
„Stuttgart” nie nadawał się na tego 
typu jednostkę zaopatrzeniową flo-
ty podwodnej, zachowały się rela-
cje świadków, którzy widzieli tra-
gedię ginących na ich oczach ludzi 
uwięzionych na płonącym statku 
szpitalnym. Oprócz personelu me-
dycznego byli to ciężko ranni wete-
rani walk w Związku Radzieckim. 
Wraz z załogą statku szpitalnego 
na pokładzie „Stuttgartu” było pra-
wie 1000 osób. 

Siostra Czerwonego Krzyża 
z Hamburga w liście do przyjaciół-
ki tak opisała tamtą październiko-
wa sobotę w Gotenhafen: „W trak-
cie obiadu zawołano dwie pielę-
gniarki, aby poszły na salę opera-
cyjną. Kto by pomyślał, że nigdy 
już ich nie ujrzę. Wkrótce ogłoszo-
no alarm przeciwlotniczy. Wszyst-
kie pielęgniarki zostały na swo-
ich miejscach. Byłyśmy przekona-
ne, że oznakowany statek szpitalny 
nie będzie atakowany. Stało się coś 
strasznego. Zostaliśmy trafieni kil-
koma bombami i statek został moc-
no uszkodzony. Jeden z pocisków 
wybuchł w sali szpitalnej. Lekarze 
nie przerwali operacji podczas na-
lotu. Wszyscy, którzy tam byli, zgi-
nęli na miejscu”. 

Los autorki listu świadczy, że 
część z obecnych na pokładach 
„Stuttgartu” w chwili rozpoczę-
cia bombardowania uratowała się. 
Z drugiej jednak strony niemiec-
kie publikacje zgodnie podkreśla-
ją, że prawie wszyscy zaokręto-
wani na tej jednostce zginęli. Do-
tyczy to przede wszystkim pacjen-
tów. Pożar, który wybuchł na stat-
ku, szybko odciął drogi ucieczki. 
Poza tym ciężko ranni nie mogli 
sami chodzić. Do okien dotarli tyl-
ko najsilniejsi lub pielęgniarki, któ-
re przerażająco wołały na pomoc. 
Bulaje zaś były za małe, by przez 
nie się przecisnąć i ratować sko-
kiem do wody. 

Waldemar Kohnke miał wów-
czas dziesięć lat i agonię „Stuttgar-
tu” oglądał z bliska. W 2008 roku 
tak wspominał w artykule opubli-
kowanym w trójmiejskim wyda-
niu „Gazety Wyborczej”: „Zbie-
gliśmy zaciekawieni z góry, bo gdy 
odleciały samoloty, zobaczyliśmy 
smolistą smugę. Na dole zrozumie-
liśmy, co się dzieje. Wycie ludzi roz-
nosiło się po zmasakrowanym bom-
bami porcie. Skamieniali staliśmy 
wpatrzeni w białą burtę, w wiel-
ki czerwony krzyż. Olbrzymi słup 
ognia strzelający z nadbudówki na 
rufie sięgał nieba, a mniejsze jęzo-
ry omiatały cały pokład. Z otwar-
tych bulajów wystawało kłębowi-
sko ludzkich głów i rąk. I ten krzyk 

o pomoc: Hilfe!, Hilfe! Jeszcze dziś 
widzę płonący pokład i białe łok-
cie, które próbują przez za małe bu-
laje wydostać się na wolność. Tego 
nie można zapomnieć”. 

Wkrótce holowniki wypro-
wadziły płonący statek szpitalny 
z portu na redę, gdzie został zato-
piony ogniem z 88-milimetrowych 
dział dozorowców Kriegsmarine. 
Stało się tak nie dlatego, ze obawia-
no się eksplozji torped lub paliwa 
dla U-Bootów, których na „Stutt-
garcie” nie było, ale z powodu pali-
wa, jakim był on napędzany. A był 
to mazut, który w wysokiej tem-
peraturze eksploduje, niemożliwą 
do ugaszenia substancją oblewa-
jąc wszystko wokół. Gdyby „Stut-
tgart” wybuchł w porcie, zniszcze-
nia byłyby prawdopodobnie więk-
sze niż te, które spowodowały ame-
rykańskie bomby. 

W następnych dniach rozgorza-
ła niemiecko-amerykańska wojna 
propagandowa na temat przyczyn 
zbombardowania „Stuttgartu”. Osta-
tecznie Niemcy odstąpili od oskarże-
nia Amerykanów o zbrodnię wojen-
ną. W piśmie Naczelnego Dowódz-
twa Kriegsmarine do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Rzeszy z 30 
grudnia 1943 roku marynarka wo-
jenna zasugerowała przerwanie wy-
miany not dyplomatycznych w tej 
sprawie, bo Amerykanie znakomi-
cie wiedzą, że w sąsiedztwie „Stutt-
gartu” znajdowały się także inne jed-
nostki pływające i trafienie w statek 
szpitalny było przypadkowym efek-
tem ataku na tamte okręty wojenne. 

W następnych miesiącach usu-
wano skutki amerykańskiego nalo-
tu. W marcu 1944 roku wszystkie 
gdyńskie zakłady przemysłu zbro-
jeniowego w poziomie produkcji 
wróciły do stanu sprzed amerykań-
skiego nalotu. Nie na długo. W no-
cy z 18 na 19 grudnia tegoż roku 
wyrok na Gotenhafen wykonały 
bombowce RAF. 

W upiornej scenerii, przy mi-
goczącym świetle opadających 
na spadochronach flar, brytyjskie 
bomby spadały na najważniejsze 
cele: dwa duże doki pływające 
i kilka mniejszych, na stocznio-
we hale produkcyjne, magazyny 
i warsztaty, a także na tory kole-
jowe i drogi łączące port z mia-
stem. Bomby zapalające spadły 
między innymi na stary pancer-
nik „Schleswig-Holstein”, którego 
strzały oznajmiły światu wybuch 
drugiej wojny światowej. Eksplo-
zje bomb burzących spowodowały 
zawalenie się dużego schronu prze-
ciwlotniczego na terenie stoczni. 
W ułamku sekundy zginęło wielu 
wykwalifikowanych niemieckich 
inżynierów – kierownicza kadra 
gdyńskiej bazy Kriegsmarine. 

Do końca hitlerowskich rządów 
w Gotenhafen nie odbudowano już 
najważniejszych obiektów produk-
cyjnych tejże bazy. I tylko gdyń-
ski port w dniach wielkiej ucieczki 
Niemców ze wschodnich prowincji 
Rzeszy odegra jeszcze bardzo waż-
ną rolę. To stąd w swój ostatni rejs 
wypłynie „Wilhelm Gustloff”... 

FOT. - LESZEK ADAMCZEWSKI 
Fragment portu wojennego na Oksywiu w Gdyni na zdjęciu z połowy lat 
90. XX wieku. To tu 9 października 1943 roku płonął statek szpitalny „Stut-
tgart”. 
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TAK  MYŚLĘ

Sondaże w gó-
rę, sondaże 

w dół. Karuzela 
się kręci i wszy-
scy są zadowo-
leni, bo trwają. 
W swoich gabi-
netach, przy swo-

ich wynagrodzeniach, w swoim ży-
wiole. Od czasu do czasu przed te-
lewizyjnymi kamerami jeden lub 
drugi udaje, że nie lubi tego trze-

siedzieć w poselskich ławach ja-
ko król opozycji, opowiadać co mu 
ślina na język przyniesie i nie mu-
si się martwić co zrobi, gdy wygra 
wybory oraz bynajmniej nie mu-
si się martwić, za co utrzyma ko-
ta. Od czasu do czasu poudaje, że 
chce przejąć władzę, a jak mu słup-
ki w sondażach pójdą za bardzo 
w górę, to wystarczy coś tam po-
wiedzieć o ZOMO, zamachu bom-
bowym na średniego prezydenta 
średniego kraju albo jakąś inną 
„oczywistą oczywistość” i już... nie 
ma strachu – sondaże spadają. Tak 
można trwać latami, i o to chodzi.

Tusk ma szczęście, że istnieje 
Kaczyński. Gdyby nie ten fakt nie-
wątpliwy, to Platforma już daw-
no musiałaby oddać władzę. Tak 
jak oddaje autostrady bez wiaduk-
tów i mostów, tak jak buduje sta-
diony z dachem, którego nie moż-
na zamknąć jak pada deszcz, tak 
jak obiecuje i nie dotrzymuje. Plat-
forma trzyma się władzy jak rzep 

ciego, mówi że ten trzeci to oszust, 
kanalia i osioł, a potem gdy nikt 
nie widzi razem piją whisky (bo to 
tzw. lepsza wiara) i razem umawia-
ją się co dalej. Widz-wyborca ma 
szansę dostrzec tylko jedną twarz 
takiego osobnika i nie wie, że jest 
robiony w bambuko. A jest.

Kaczyński ma szczęście, że ist-
nieje Tusk, bo może sobie latami 

Ślepy traf odzyska wzrok?

GALERIA TWOJEGO TYGODNIA

psiego ogona, no bo władza to ka-
sa i prestiż, a poza tym nawet jak-
by już nie chciała, to wyborcy tak 
się boją PiS-u, że ciągle głosują na 
tych samych, bo innych nie ma.

W polskiej polityce zapanował 
pat – kto gra w szachy, ten wie, 
o co chodzi. Gracze siedzą i za-
stanawiają się co tu zrobić, choć 
zrobić nie da się nic, a wyborcy są 
jeszcze w gorszej sytuacji, bo gło-
sują nie na tych których chcą, któ-
rych szanują i którym ufają, tylko 
na tych, których mniej się boją.

Gdybym był mniej rozsądny 
mógłbym napisać, że cały ten układ 
został wymyślony przy zielonym 
stoliku – taki Matrix – ale gracze 
są na taką finezję nieprzygotowa-
ni intelektualnie. Ślepy traf tak za-
rządził i Polacy mogą mieć tylko 
nadzieję, że kiedyś odzyska wzrok. 
I że wyborcy kiedyś będą mogli na-
prawdę wybierać. A nie udawać 
przy urnach, że wybierają.

TOMASZ MAŃKOWSKI

Tydzień Edukacji Globalnej

1 Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.

Zakończyła  się czternasta już edycja Tygodnia Edukacji Glo-
balnej w Wielkopolsce zorganizowana  przez europosła Filipa 
Kaczmarka. Impreza trwała dwa tygodnie pod hasłem „NA 
RZECZ WSPÓLNEGO ŚWIATA”. Przez ten czas kilkudziesięciu 
wolontariuszy przemierzało  całą Wielkopolskę ze specjalnymi 
lekcjami w  wyższych uczelniach, szkołach, a nawet w przed-
szkolach.

Prezentacja jaką przedstawiali wolontariusze była oparta na filmie 
Yours & Mind, który pokazuje kontrasty między światem zachod-

nim a Afryką. Uczniowie mieli za zadanie znaleźć różnice miedzy nar-
racją w filmie a obrazem.

Narratorką ekranizacji jest 13-letnia dziewczynka z Wielkiej Bry-
tanii, która opowiada swój dzień. Odbiorca natomiast widzi trzynasto-
latkę, która na skutek niedożywienia wygląda dużo młodziej. Na po-
czątku ich dni zaczynają się podobnie. Obydwie wstają rano , udają 
się do szkoły, jedna autobusem, druga na piechotę. Później obydwie 
rzeczywistości się coraz bardziej „rozjeżdżają”. Bohaterka filmu ma 
sporo „dorosłych” obowiązków: gotuje, sprząta, przynosi wodę i opał, 
rozpala ognisko. 

Dzięki tak przeprowadzonym lekcjom pobudzeni do dyskusji 
uczniowie mogli lepiej zrozumieć otaczający ich świat i zależności 
międzynarodowe.

W Tygodniu Edukacji Globalnej wzięły udział szkoły praktycz-
nie z każdego regionu Wielkopolski, Piły, Kalisza, Poznania, Koni-
na i wielu innych miejscowości, gdzie tylko udało się dotrzeć wolon-
tariuszom. 

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, 
która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrze-
bę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne 
i różnorodne działania  skierowane przede wszystkim (ale nie tylko), 
do dzieci i młodzieży.

Ideą Tygodnia jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i pro-
blemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw 
sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kul-
turową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzący-
mi się z różnych kultur.

Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktyw-
ności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, uka-
zywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym 
kontekście odpowiedzialność za własne działania.

Najważniejszym wyzwaniem Tygodnia Edukacji Globalnej jest 
uświadomienie mieszkańcom państw europejskich współzależności 
pomiędzy nami i miesz-
kańcami mniej rozwi-
niętych obszarów globu, 
pokazywanie problemów 
wspólnych dla całej ludz-
kości i kierowanie uwagi 
na poszukiwanie poten-
cjalnych rozwiązań.

RYS. – SZCZEPAN SADURSKI

Poznań słynie z gospodarno-
ści. Firmy z Poznania to czę-

sto ogólnopolscy liderzy w swo-
jej branży. By utrzymać się wśród 
największych inwestorów w kra-
ju, firmy te muszą zatrudniać naj-
lepszych specjalistów. Kampania 
„Poznań daje pracę” ma zasięg 
ogólnokrajowy. Miasto Poznań ja-
ko miejsce z bardzo rozwiniętym 
sektorem usług nowoczesnych 
oraz perspektywą otwarcia kolej-
nych centrów tego typu w 2013 
roku, poszukuje oraz wciąż bę-
dzie poszukiwać profesjonalistów 
z wielu dziedzin. 

Inwestorzy, wybierając loka-
lizacje pod swoje nowe projekty, 
preferują miejsca, gdzie są do-
stępni dobrze wykwalifikowani 

pracownicy. Polski rynek pracy 
charakteryzuje się jednak niską 
mobilnością - tj. pracownicy są 
mało skłonni do przeprowadz-
ki za pracą. Projekt Miasta Po-
znań wychodzi naprzeciw temu 
problemowi. 

Poznań stawia na rozwój go-
spodarki oraz współpracę z lokal-
nymi firmami. Dlatego też najważ-
niejsze spółki działające w stoli-
cy Wielkopolski  w ramach współ-
pracy z Miastem stworzyły projekt 
Konsorcjum Marki Poznań. Innym 
działaniem związanym z poznań-
ską przedsiębiorczością jest kam-
pania „Poznań daje pracę”. Ogło-
szenia wielu poznańskich praco-
dawców, w tym i partnerów mia-
sta, poszukujących specjalistów 

Poznań nadal zaprasza 
profesjonalistów
Poznań jest miastem z najniższym w Polsce bezrobociem, ale 
wciąż poszukuje profesjonalistów z wielu branż. Podjęta z in-
westorami współpraca ma zachęcić  specjalistów z całego kraju 
do pracy w Poznaniu. Kampania „Poznań daje pracę” pomoże 
zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom poszukującym zatrud-
nienia. Wszystkie oferty pracy poznańskich firm znajdują się na 
jednej platformie – www.poznandajeprace.pl 

w swoich dziedzinach, znalazły się 
na stronie 

Nowa kampania miasta pozwo-
li dotrzeć do szerokiego grona spe-
cjalistów, dysponujących poszuki-
wanymi kompetencjami tj. IT, fi-
nanse czy też znajomość niszo-
wych języków obcych, a jedno-
cześnie jest to innowacyjne roz-
wiązanie, które łączy interesy pra-
codawców, inwestorów oraz pra-
cowników. 

Z punktu widzenia inwesto-
rów, lokujących swoje przed-
sięwzięcia w Poznaniu, ini-
cjatywa podjęta przez miasto, 
znacznie ułatwi proces rekruta-
cji wysokiej klasy specjalistów. 
To ważne, że Poznań wychodzi na-
przeciw potrzebom przedsiębior-
ców i stwarza doskonałe warun-
ki do inwestowania. W ten spo-
sób zdecydowanie łatwiej przed-
siębiorcy podjąć decyzję o roz-
poczęciu działalności właśnie tu-
taj. (na)
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- Co pan sądzi o koncepcji wy-
budowania w gminie Duszniki far-
my wiatrowej?

- Jestem przychylnie nastawiony 
do tej inicjatywy, ponieważ jest to in-
westycja proekologiczna, zakłada bo-
wiem wytwarzanie energii ze źródła 
odnawialnego, czyli wiatru. Poza tym, 
taka inwestycja pozytywnie wpływa 
na wizerunek gminy i zapewnia wzrost 
dochodów mieszkańców oraz poważne 
zasilenie budżetu gminy.

- Mieszkańców?
- No tak, zarobią przecież właści-

ciele gruntów, na których staną turbiny 
wiatrowe. Korzyści dla gminy to nie 
tylko wpływy do budżetu, ale także roz-
wój infrastruktury. Z powstaniem far-
my wiatrowej łączy się budowa przez 
inwestora między innymi 40 kilome-
trów dróg dojazdowych, wzmocnienie 
nawierzchni dróg już istniejących...

- Porozmawiajmy trochę o prze-
widywanych po powstaniu farmy 
wiatrowej wpływach do budżetu 
gminy.

- Chodzi o podatki, które co roku 
będą zasilały nasz budżet.

- Wiatraki jeszcze nie stoją, ale 
czy możemy już dzisiaj powiedzieć 
o jakich wpływach do budżetu mó-
wimy?

- Chodzi o podatek od nierucho-
mości, czyli rocznie 2 procent wartości 
budowli, które będą pobierane z samej 
wieży i fundamentów, a nie z gondoli. 
Z szacunkowych wyliczeń wynika, że 
możemy mówić o około 5 milionach 
złotych rocznie, które systematycznie 
będą wspierały nasz budżet. To są dla 
nas, Duszniki to gmina typowo rolni-
cza, bardzo duże pieniądze.

- Na rok 2012 jaki był roczny bu-
dżet gminy Duszniki?

- Około 25 milionów złotych.
- Co można zrobić za dodatkowe 

5 milionów złotych rocznie?
- Oj, bardzo dużo bardzo ważnych 

rzeczy. Za tę kwotę można by w każ-
dym roku budować na przykład 5 kilo-
metrów dróg z chodnikami, infrastruk-
turą itp. 

- A dzisiaj ile w gminie Duszniki 
buduje się dróg gminnych?

- Od 600 metrów do kilometra. 

Gdyby budżet gminy miał rocznie do-
datkowo te 5 milionów, to zniknęłyby 
bardzo szybko drogi nieutwardzone, 
łatane,  wymagające natychmiastowe-
go remontu.

- Gmina Duszniki buduje teraz 
halę sportową, za którą w przyszłym 
roku trzeba będzie zapłacić ponad 5 
milionów...

- No właśnie, gdyby była farma 
wiatrowa moglibyśmy co roku budo-
wać taka halę. To dobry przykład, za 
roczny podatek od jednej firmy moż-
na by przeprowadzić tak poważną in-
westycję. 

- Jakie jeszcze inne potrzeby ma 
gmina Duszniki?

- Jest ich sporo. Trzeba by na przy-
kład rozwinąć sieć placówek przed-
szkolnych, wybudować nowe w Dusz-
nikach i Grzebienisku, a także sfinan-
sować w tych istniejących przebywa-
nie dzieci w przedszkolu przez 8-9 go-
dzin. To byłoby spore odciążenie ro-
dziców, którzy mogliby w takiej sytu-
acji bardziej poświęcić się pracy za-
wodowej.

- Ile kosztuje wybudowanie jed-
nego przedszkola?

- Około 2,5 miliona złotych, czyli... 
moglibyśmy w ciągu roku wybudować 
dwa nowe przedszkola.

- Niektórzy mówią, że pieniądze 
nie są najważniejsze. Że ważne jest 
także zdrowie i życie mieszkańców. 
Bierze pan to pod uwagę?

- Oczywiście. Dużo staram się czy-
tać na temat wpływu turbin wiatrowych 
na środowisko naturalne i na człowie-
ka. Chcę wiedzieć na ten temat jak naj-
więcej. Do tej pory tylko jedno opraco-
wanie Niny Pierpont, która w Stanach 
Zjednoczonych zrobiła badania na bar-
dzo wąskiej grupie (38 osób z 10 ro-
dzin) i były to osoby od zawsze prze-
ciwne wiatrakom mówi o jakiś nega-
tywnych skutkach. Pozostałe wszystkie 
badania do jakich dotarłem twierdziły, 
że jest to inwestycja nieszkodliwa. Tur-
biny stoją w takiej odległości od zabu-
dowań, że emitowany przez wiatraki 
hałas nie jest przekroczony w zakresie 
obowiązujących norm. Drgań nie ma, 
występują większe, gdy tir przejeżdża 
przed domem, jeśli chodzi o infradź-

WW  lipcu 2012 roku w ramach kam-
panii „Lato z wiatrakami” or-

ganizowanej corocznie przez Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, 
do wakacyjnych kurortów na północy 
kraju zawitał „Wiatrobus”. Jego za-
łoga, złożona ze studentów szczeciń-
skich uczelni wyższych, informowała 
społeczności lokalne oraz napotkanych 
turystów o korzyściach wynikających 
z rozwoju energetyki wiatrowej. 

W pięciu miejscowościach na te-
renie województw: zachodniopomor-
skiego, pomorskiego i warmińsko-ma-
zurskiego wolontariusze przeprowa-
dzili także wspólnie z GfK Polonia ba-
danie sondażowe wśród osób zamiesz-
kałych w pobliżu miejsc zainstalowa-
nia turbin wiatrowych. Dotyczyło ono 
społecznej akceptacji dla tej technolo-
gii pozyskiwania energii.

Aż 92% uczestników sondażu 
zadeklarowało poparcie dla pozy-
skiwania energii ze źródeł odnawial-
nych, przy czym za dalszym rozwojem 
energetyki wiatrowej w swoim regio-
nie opowiedziało się 78% biorących 
udział w badaniu. 72% respondentów 
wyraziło nawet chęć, aby ich woje-
wództwo było kojarzone z energety-
ką wiatrową.

Według 63% uczestników bada-
nia obecność farm wiatrowych na te-
renie gminy wpływa pozytywnie na 
jej rozwój gospodarczy (22% respon-
dentów nie potrafiło udzielić jed-
noznacznej odpowiedzi). Z kolei na 
pytanie czy obecność farm wiatro-
wych pozytywnie wpływa na kom-
fort życia mieszkańców na tere-
nie gminy, odpowiedzi twierdzącej 
udzieliło 61% uczestników bada-
nia. Zdania w tym przypadku nie mia-
ło 18% badanych.

Co ciekawe, według 70% re-
spondentów turbiny wiatrowe ma-
ją pozytywny wpływ na krajobraz. 
Przeciwnego zdania jest 11% bada-
nych, a 20% określiło go jako neu-
tralny. To szczególnie interesujący 
wynik w kontekście popularnych za-
rzutów, że turbiny wiatrowe szpecą 
krajobraz. 

Sondaż odnosi się także do kwestii 

lokalizacji farm wiatrowych. Zdaniem 
75% osób, które wzięły udział w ba-
daniu, turbiny wiatrowe znajdujące się 
na terenie ich gminy są zlokalizowane 
w odległości zapewniającej odpowied-
ni komfort życia osobom mieszkają-
cym w ich sąsiedztwie. Przeciwnego 
zdania jest 17% respondentów, a 8% 
nie jest w stanie tego ocenić.

- Wyniki badania pokazują, że Po-
lacy przekonują się do energetyki wia-
trowej – mówi Krzysztof Prasałek, 
prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Energetyki Wiatrowej.

Dane uzyskane w ramach son-
dażu potwierdzają także wyraźną 
prawidłowość zarejestrowaną na 
podstawie przeprowadzanych do-
tąd podobnych badań. Pozytyw-
ne opinie na temat energetyki wia-
trowej wyrażają z reguły te gminy, 
w których już zlokalizowano farmy 
wiatrowe, natomiast wady i obawy 
związane z ich obecnością wskazy-
wane są głównie przez te, na terenie 
których inwestycje wiatrowe nie zo-
stały jeszcze zrealizowane. (na)

Instytut GfK Polonia powstał 
w 1990 roku. Jest polskim oddzia-
łem międzynarodowego holdin-
gu GfK Group. Prowadzi wszyst-
kie rodzaje badań marketingo-
wych i opinii publicznej w ramach 
trzech działów - Custom Rese-
arch, Retail and Technology oraz 
Media. Zajmuje 3 miejsce w ran-
kingu agencji badawczych w Pol-
sce. W 2010 roku osiągnął obro-
ty w wysokości 76,8 milionów zło-
tych (2009: 65,3 miliona złotych). 
Zatrudnia 213 osób.

Instytut GfK został założo-
ny w 1934 roku w Norymberdze. 
W 1999 roku akcje GfK zadebiu-
towały na giełdzie we Frankfur-
cie. Obecnie Grupa GfK zajmu-
je 4 miejsce w światowym ran-
kingu agencji badań rynkowych. 
W skład Grupy wchodzi 115 firm 
zlokalizowanych w ponad 100 
krajach. Grupa zatrudnia ponad 
10.000 osób. (Wikipedia)

WW  skrócie wyglądało to tak: kilka 
lat temu ówczesne władze gminy 

były zainteresowane tym projektem, 
podpisały z inwestorem list intencyjny, 
choć nieliczni mieszkańcy byli prze-
ciwni. Po wyborach zmieniły się wła-
dze, zmienił się skład radnych i gmi-
na podjęła działania, by z tej inwe-
stycji zrezygnować (nie przygotowa-
no nowej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach tej inwestycji oraz 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego). Inwestor poczuł się 
oszukany i wystąpił o odszkodowanie 
w wysokości 183 mln złotych.

Pierwsza rozprawa już się odbyła, 
kolejną zaplanowano na 10 stycznia, 
ale... będzie ich zapewne wiele przed 
ogłoszeniem wyroku. 

Roczny dochód gminy Krzywiń to 
około 28 mln złotych. Inwestor wnio-
skuje o kwotę 183 mln zł. Jak gmina 
przegra, to będzie pierwszą, która... 
zbankrutuje. (na)

Pieniądze z wiatru
Rozmowa z ADAMEM WOROPAJEM, wójtem gminy 
Duszniki

więki, to specjaliści twierdzą, że więk-
sze są w czasie jazdy samochodem niż 
te generowane przez turbinę... W po-
wstaniu farmy wiatrowej nie widzę 
żadnych zagrożeń. Niektórzy wpraw-
dzie twierdzą, że krowy nie będą dawa-
ły mleka, a dżdżownice wyjdą i zatań-
czą sambę w rytm ruchu łopat wiatraka, 
ale to wymysły chorej wyobraźni...

- A może jednak celowego dzia-
łania?

- Co ma pan na myśli?
- Może jest tak, że osoby które 

niedawno sprowadziły się do gminy, 
kupiły tutaj działki, tutaj mają teraz 
domy, nie są zainteresowane rozwo-
jem gminy, wzrostem poziomu ży-
cia jej mieszkańców, tylko widokiem 
przed swoim oknem. Ich dzieci cho-
dzą do innych przedszkoli, oni pra-
cują poza gminą, jeżdżą po innych 
drogach...

- Tak też się pewnie zdarza. 
- Jaki ma pan osobisty interes, 

by popierać koncepcje wybudowa-
nia farmy wiatrowej w gminie Dusz-
niki?

- Żaden, jako Adam Woropaj nie 
zarobię na tym ani złotówki. Nie mam 
ziemi, na której mogłaby stanąć turbi-
na, mieszkam w gminie Pniewy, wia-
trak nie stanie na gruncie należącym 
do mojej rodziny. Nie mam udziałów 
w firmie inwestora. Patrzę na tę inwe-
stycję tylko z punktu widzenia intere-
sów budżetu gminy.

- Czy rozmawiał pan z wójtami/
burmistrzami gmin, w których takie 
wiatraki już stoją?

- Tak, jestem w kontakcie z tymi 
wójtami i burmistrzami, miałem oka-
zję rozmawiać z mieszkańcami tych 
gmin, z radnymi. U nich także nielicz-
ne grupy protestowały, a dzisiaj wszy-
scy są zadowoleni. Do budżetu gmi-
ny Margonin z farmy wiatrowej wpły-
wa około 5 milionów złotych rocznie. 
Dawniej była to jedna z najbiedniej-
szych gmin, a dzisiaj kwitnie, rozwija 
się. Obok, w Gołańczy planowana jest 
kolejna farma, na ponad 50 turbin. Tam 
jest przychylny stosunek do wiatraków, 
turbiny nikomu nie przeszkadzają.

- A pana zdaniem wiatrak wyso-
ki na 100-120 metrów może popsuć 
krajobraz?

- O gustach się nie dyskutuje. Pro-
szę jednak odpowiedzieć na pyta-
nie, czy wolałby pan widzieć z okna 
wiatrak, czy podporę linii wysokie-
go napięcia albo maszt telefonii ko-
mórkowej? Pytanie retoryczne, praw-
da? Oczywiście można zrezygnować 
w prądu i komórki. Można też z po-
wrotem wejść na drzewo.

- Rozumiem więc, że pan jest 
„za”, ale ostateczną decyzję podejmą 
jednak radni?

- Dokładnie tak. Mamy raport li-
czący około 1000 stron o oddziaływa-
niu tej inwestycji na środowisko. Wy-
nika z niego, że nie ma żadnych za-
grożeń. 

- Rozumiem więc, że gmina Dusz-
niki decyzją radnych może zrezygno-
wać z tej inwestycji...

- Tak, na tym polega demokracja. 
Jak zrezygnujemy to zostaniemy gmi-
ną biedną, która rozwija się wolno, bo 
nie ma za co. Jak radni będą „za”, to 
mając taki zastrzyk w budżecie każ-
dego roku gmina Duszniki będzie się 
szybko zmieniać na lepsze. Jak powie-
my „nie”, to skorzystają na tym inni, 
bo firma zajmująca się tym biznesem 
gdzieś przecież swoje turbiny postawi. 
Jak nie w Dusznikach, to w innej gmi-
nie. W interesach nie ma sentymen-
tów, a szansa na rozwój niekiedy po-
jawia się raz. I ci, którzy to przegapią 
– stracą. I tyle.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI 

Gmina zapGmina zapłłaci 183 mln aci 183 mln 
odszkodowania?odszkodowania?
Ruszył proces w leszczyńskim oddziale cywilnym Sądu Okrę-
gowego w Poznaniu o odszkodowanie za wycofanie się gminy 
Krzywiń (województwo wielkopolskie) ze wspierania budowy 
farmy wiatrowej.

SSąąsiadom farm wiatrowych siadom farm wiatrowych 
wiatraki nie przeszkadzajwiatraki nie przeszkadzają ą 
Mieszkańcy miejscowości, w pobliżu których zlokalizowane 
są farmy wiatrowe deklarują wysokie poparcie dla rozwoju tej 
technologii pozyskiwania energii - wynika z sondażu przepro-
wadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
we współpracy z instytutem badawczym GfK Polonia. Badanie 
zrealizowano w pięciu miejscowościach położonych na terenie 
województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmiń-
sko-mazurskiego.
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POD PATRONATEM 
„TWOJEGO TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

10  i 11 listopada Sinfonietta Po-
lonia, wraz z JugendKamme-

rOrchester Berlin, pod batutą mło-
dego dyrygenta niemieckiego Tilla 
Schwabenbauera oraz swojego szefa 
artystycznego Cheunga Chau, zapre-
zentowała zarówno w Poznaniu, jak 
i Berlinie ciekawy program, celebru-
jąc zarówno Narodowe Święto Nie-
podleglości Polski, jak i upadek mu-
ru berlińskiego. Projekt pod tytułem 
„Dwie kultury - jeden świat”, opar-
ty był o wspólne kulturowe wpływy 
i tezę, iż muzyka łącząc nas wszyst-
kich nie uznaje granic. Oba koncer-
ty zostały przez publiczność przyjęte 
bardzo gorąco.

Program rozpoczął się Uwerturą 
Koncertową op. 12 Karola Szyma-
nowskiego, powstałą w okresie fa-
scynacji nastoletniego kompozytora 
muzyką Richarda Straussa. W Po-
znaniu Till Schwabenbauer pięknie 
zaprezentował formę tego dzieła, 
w pełni oddając dramatyzm utworu. 
Ten sympatyczny artysta spisał się 
bardzo dobrze w wariacjach “La ci 
darem la mano” Fryderyka Chopina, 
opartych na temacie z  opery “Don 
Giovanni” Mozarta, utworze granym 
chyba zbyt rzadko, a jakże uroczym. 

Pianistka Joanna Marcinkowska 
(adiunkt Akademii Muzycznej im. 
I. Paderewskiego w Poznaniu) to ar-
tystka, w której grze słyszymy róż-
norodność charakteru, biegłość tech-
niczną, ale i delikatność, a zarazem 
muzyczną głębię. Równie pięknie, 
jak w “La ci darem la mano” artyst-
ka uraczyła poznańską publiczność 
Walcem As-dur op. 42 Fryderyka 
Chopina wykonanym na bis. 

Stefan Tarara (niemiecki skrzy-
pek, zdobywca III nagrody na Mię-
dzynarodowym Konkursie Skrzyp-
cowym im. H. Wieniawskiego w Po-
znaniu w 2011 r.) Wykonał Koncert 
skrzypcowy d-moll H. Wieniawskie-
go, łącząc wirtuozerię z melancho-
lią wyrazistą u Wieniawskiego, ope-
rując niezwykle ciepłym dźwiękiem. 
Posunął się nawet do krawędzi sły-

szalności (szczególnie w drugiej czę-
ści - Romance), w czym Cheung 
Chau mu doskonale towarzyszył. Ta-
rara często koncertuje jako kamerali-
sta i koncertmistrz, więc wie dosko-
nale czego orkiestra od niego potrze-
buje, a on od niej. Bis Tarary w Po-
znaniu, “L’impression d’enfance” 
Enescu, utwór przywołujący gorące 
rumuńskie melodie i rytmy, wywołał 
burzę oklasków. 

Ostatni utwór „Till Eulenspiegel” 
[Dyl Sowizdrzał] Richarda Strausa. 
to dzieło niezwykle wymagające za-
równo od dyrygenta, jak i od orkie-
stry. Chau dyrygując z pamięci do-
starczył słuchaczom wielkich emo-
cji, a warto podkreślić, że Sinfonietta 
Polonia i JugendKammerOrchester 
Berlin pracowały pod batutą Cheun-
ga  Chau zaledwie trzy dni, i zwłasz-
cza w Berlinie pokazały, na jak wiele 
je stać w jak krótkim czasie.

Poznański koncert Sinfonietty 
Polonii spełnił również swój szla-
chetny cel charytatywny. Uzyskał 
3520 zł z cegiełek rozprowadzonych 
przy okazji tego koncertu na rzecz 
dzieci dotkniętych dystrofią mięśnio-
wą. Z kwesty przeprowadzonej pod-
czas koncertu uzyskano 867 zł i 61 
gr. W akcji 1% przekazano na ten 
cel na konto Fundacji Muzycznej 
APOLLO kwotę 15 311 zł 11 gr. 
Wszystkie te sumy przekazane zo-
stały Towarzystwu Chorób Nerwo-
wo-Mięśniowych  na obóz rehabili-
tacyjny dzieci dotkniętych dystrofią 
mięśniową.  

4 grudnia Sinfonietta Polonia wy-
stąpiła jeszcze pod gościnną batu-
tą maestra Marcina Sompolińskiego 
w Requiem W. A. Mozarta na X Po-
znańskim Festiwalu Mozartowskim, 
podczas nocnej żałobnej mszy za du-
szę Mozarta w Katedrze Poznańskiej. 

Zupełnie inny charakter będzie 
miała noworoczna trasa koncertowa 
Sinfonietty Polonii, którą jak co ro-
ku poprowadzi szef orkiestry Cheung 
Chau. Koncerty „Nowy Jork kon-
tra Wiedeń”, to zabawna rywaliza-

cja między najsławniejszymi prze-
bojami nowojorskimi i wiedeńskimi. 
Kontrastujące ze sobą style muzycz-
ne z jazzem, muzyką filmową i mu-
sicalem amerykańskim, w zderzeniu 
z elegancją muzyki wiedeńskiej, po-
zwolą słuchaczom z radością i opty-
mizmem wkroczyć w Nowy Rok.

Zabrzmią słynne tematy muzyc-
zne z filmu “Ojciec chrzestny” oraz 
uhonorowanego siedmioma Oskara-
mi filmu „Lawrence z Arabii”, w 
znakomitych aranżacjach Marci-
na Hermana, który wystąpi też w 
duecie ze skrzypaczką Blanką Bed-
narz jako solista. Uwertura do op-
eretki „Baron Cygański”, fragmen-
ty „Cygańskiej miłości” i „Hrabiny 
Maricy” oraz urzekające piosenki z 
musicalu „West Side Story” w wyko-
naniu gwiazd  tego wieczoru – Bar-
bary Gutaj i Huberta Stolarskiego, 
wprowadzą klimat płomiennej i dra-
matycznej miłości i dostarczą nieza-
pomnianych wzruszeń. Pojawi się 
na estradzie także oryginalny instru-
ment solowy, ale to jedna z kilku 
dowcipnych, noworocznych niespo-
dzianek. Popisowe występy Sinfo-
nietty Polonii ze słynnym „Mam-
bo” L. Bernsteina  i ognistą polką 
„Grzmoty i błyskawice” J. Straussa 
sprawią, że trudno będzie słuchaczom 
zdecydować o werdykcie tego poje-
dynku. Być może o wyniku przesą-
dzi ostatni szturm, który poprowadzi 
Feldmarszałek Joseph Radetzki, an-
gażując do walki nie tylko wykonaw-
ców, ale również publiczność.

Trasa koncertowa rozpoczyna się 
1 stycznia w Grodzisku Wielkopol-
skim. Koncert w Poznaniu 2 stycz-
nia w Auli Uniwersyteckiej, w Pile 
4 stycznia w Regionalnym Centrum 
Kultury – Fabryka Emocji,  5 stycz-
nia w Pleszewie, 6 stycznia w po-
łudnie w  Obrze koło Wolsztyna, 
a o godz. 19.00 koncert finałowy 
w Lesznie.  Bilety na koncert w Po-
znaniu: Centrum Informacji Miej-
skiej oraz www.bilety24.pl. Szczegó-
ły na www.sinfoniettapolonia.pl

Sinfonietta Polonia Sinfonietta Polonia 
z jesiz jesieni w Nowy Rokeni w Nowy Rok
Jesienią 2012 Sinfonietta Polonia zaproponowała poznańkim słuchaczom kilka projektów, o któ-
rych warto przypomnieć zanim zaprosimy Państwa na VI edycję jej koncertów noworocznych. 

Basia Gutaj i Hubert Stolarski

PPonad czterystu gości, w tym 
posłowie do Parlamentu Eu-

ropejskiego, przedstawiciele kor-
pusu dyplomatycznego, instytucji 
unijnych, europejskich regionów 
i miast, a także polskie i belgij-
skie władze samorządowe wzięły 
udział 29 listopada w Dniu Świę-
tego Marcina w Brukseli. 

Jest to już trzecia edycja  im-
prezy, która z roku na rok zdobywa 
coraz większą popularność. Dzięki 
tej inicjatywie Wielkopolska  staje 
się coraz bardziej rozpoznawalna 
w stolicy Unii Europejskiej, a pie-
czone na miejscu przez poznań-
skiego cukiernika rogale marciń-
skie zyskują wielkie grono między-
narodowych fanów.  

Marszałek Woźniak przypo-
mniał, że 11 listopada to w Pol-

sce Święto Niepodległości,  które 
w  Poznaniu jest dodatkowo hucz-
nie  i radośnie obchodzone podczas 
imienin ulicy św. Marcin. 

- To dzień dobroczynności, czy-
li  - jak  byśmy powiedzieli  w  eu-
ropejskim żargonie - dzień „walki 
z wykluczeniem społecznym”. Sym-
bolem tego dnia jest rogal święto-
marciński, którym jak każe tra-
dycja, należy się dzielić. Dlatego 
w  Wielkopolsce dzielimy się nim 
zawsze zarówno z potrzebującymi, 
jak i z przyjaciółmi. Dziś  chcemy 
się nim podzielić również z pań-
stwem - naszymi partnerami z in-
nych regionów Europy i kolegami 
z instytucji unijnych – powiedział 
marszałek 

Historia wypieku rogala sięga 
XIX wieku, kiedy to w 1891 ro-
ku jeden z poznańskich cukierni-
ków Józef Melzer przygotował dla 
ubogich pierwszy poczęstunek. Od 
2008 roku rogal stał się pierwszym 
wielkopolskim produktem o Chro-
nionej Nazwie Pochodzenia w Unii 
Europejskiej.   

Podczas spotkania 29 listopada 
zaprezentowano w Brukseli rów-
nież inne wielkopolskie produk-
ty wytwarzane przez regionalnych 
producentów na bazie lokalnych 
surowców, zgodnie z tradycyjnymi 
recepturami. Prezentacja produk-
tów regionalnych to jedna z form 
promocji województwa wielkopol-
skiego w  Europie, które od kilku 
lat jest członkiem Europejskiej Sie-
ci Regionalnego Dziedzictwa Kuli-
narnego. (na)

Z rogalami do BrukseliZ rogalami do Brukseli
„Dzień Świętego Marcina w Brukseli stał się flagowym wydarze-
niem Wielkopolski w stolicy Unii Europejskiej. Cieszę się, że jak 
co roku tak tłumnie zjawiliście się Państwo, by wspólnie z nami 
skosztować rogala świętomarcińskiego, naszego regionalnego 
produktu” - powiedział marszałek Marek Woźniak otwierając 29 
listopada wieczór w siedzibie wielkopolskiego przedstawiciel-
stwa w Brukseli.

FOT. (2X) - Ł. KOBUS
Marszałek Marek Woźniak
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Zapraszamy osoby, 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”

KULIG? TAK, ALE NIE ZA 
AUTEM!

Zorganizowanie kuligu jest 
świetnym pomysłem, ale należy 
je zaplanować z głową. W prze-
ciwnym razem zamiast zapewnić 
świetną zabawę można przyczy-
nić się do tragedii. 

Przywiązywanie sanek do sa-
mochodu, ciągnika czy quadu, 
mimo ryzyka jakie ze sobą niesie 
jest nadal przez niektórych prak-
tykowane. Kulig za samochodem 
może spowodować zagrożenie na 
drodze dla wszystkich uczestni-
ków ruchu - zarówno saneczka-
rzy, pieszych jak i innych kierow-
ców. Osoby znajdujące się na san-
kach mogą np. wjechać nagle na 
przeciwległy pas ruchu lub jakiś 
kierowca może nie zdążyć zaha-
mować na oblodzonej nawierzch-
ni i potrącić saneczkarzy. 

Tego typu kulig jest niezgod-
ny z przepisami i można otrzy-
mać mandat nawet do 500 zł oraz 
od tego roku, zgodnie z najnow-
szym taryfikatorem, można swo-
je konto wzbogacić o 5 punktów 
karnych.

SAMOCHÓD JAK 
ŚNIEGOWY BAŁWAN

Jeśli przemieszczasz się sa-
mochodem, który przypomi-
na bałwana również możesz li-
czyć się z otrzymaniem mandatu. 
Zgodnie z art. 66 Ustawy prawo 
o ruchu drogowym pojazd, któ-
ry uczestniczy w ruchu ma być 
tak wyposażony i utrzymany, aby 
korzystanie z niego nie zagrażało 
bezpieczeństwu osób nim jadą-
cych lub innych uczestników ru-
chu, nie naruszało porządku ru-
chu na drodze i nie narażało ko-
gokolwiek na szkodę. 

Kierowca musi mieć w po-
jeździe zapewnione odpowied-
nie pole widzenia oraz wygodne 
i pewne posługiwanie się urzą-
dzeniami do hamowania, kiero-
wania, sygnalizacji i oświetlania 
drogi. Nie jest więc co prawda 
powiedziane wprost, że za za-
śnieżone auto dostaniemy man-
dat, ale zalegający tu i ówdzie 
śnieg może naruszać ten prze-
pis, a za to grozi kara w wysoko-
ści  od 20 do 500 zł. Trzeba za-
dbać więc o to, aby szyby nie by-

Mandat zimowMandat zimową ą porporąą
Zima zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią oprócz śniegu 
czekają nas... mandaty? Jest wiele wykroczeń, za które można 
otrzymać mandat i punkty karne, o każdej porze roku, ale są 
takie przewinienia, za które możemy zostać ukarani głównie 
zimą. Warto mieć to na uwadze i nie narażać swojego portfela 
na straty.

ły zaszronione, reflektory brudne, 
a dach przykryty śniegiem – ten 
ostatni przy hamowaniu powodu-
je ryzyko nagłego osunięcia się 
na przednią szybę, a przy dużych 

prędkościach może zostać zwia-
ny na szybę samochodu jadące-
go za nami.
NIE SZARŻUJ Z SILNIKIEM

Kierowca może otrzymać 100 
zł mandatu jeśli pozwoli sobie na 
zbyt długi postój z włączonym 
silnikiem. Konkretniej, zabronio-
ny jest postój na terenie zabudo-
wanym, niewynikający z przepi-
sów ruchu drogowego, trwający 
więcej niż jedną minutę. 

Jeśli w tym czasie odgarnia-
my śnieg z naszego auta, a włą-
czony silnik ma nam w tym po-
móc to jest to uzasadnione. Go-
rzej jeśli zbyt długo siedzimy 
w aucie chcąc się ogrzać, albo 
oddalamy się od niego. Policjant 
może nas wówczas ukarać zgod-
nie z art. 60 kodeksu drogowe-
go. W myśl przepisu kierowca 
nie może oddalać się od pojazdu, 
którego silnik jest w ruchu. Nie 
może także powodować uciążli-
wości związanych z nadmierną 
emisją dwutlenku węgla lub hała-
sem. Przepis zabrania także pozo-
stawiania auta z włączonym sil-
nikiem w obrębie obszaru zabu-
dowanego.

OPONY NIE TAKIE JAK 
TRZEBA?

Polscy kierowcy nie muszą się 
jeszcze obawiać mandatu spowodo-
wanego brakiem zimowych opon, 
ale wszystko wskazuje na to, że 
przepis nakazujący wymianę opon 
zostanie wprowadzony w przy-
szłym roku. Okres objęty nakazem 
miałby trwać od 1 listopada do po-
łowy marca, a opony miałyby od-
znaczać się minimum 4 mm grubo-
ścią bieżnika. Niedostosowanie się 
do przepisu skutkowałoby 500-zło-
towym  mandatem, utratą dowo-
du rejestracyjnego i odholowaniem 
auta na policyjny parking.  

Obecnie z racji, iż taki przepis 
jeszcze nie obowiązuje, opony zi-
mowe zazwyczaj zmieniane są przez 
kierowców niezależnie od kalenda-
rza, za to zależnie do temperatury 
– gdy na dobre spada ona poniżej 7 
stopni. Brak zimowek na razie nie za-
owocuje więc mandatem, ale trzeba 
mieć na uwadze fakt, że policja mo-
że skontrolować stan opon czyli gru-
bość bieżnika, a jeżeli ta nie spełni 
wymogów (będzie mniejsza niż 1,6 
mm) możemy pożegnać się z dowo-
dem rejestracyjnym i kwotą od 20 do 
nawet 500 zł. (creandi.pl)

Choinka na Starym Rynku
W czwartek, 6 grudnia o godzi-
nie 17 na Starym Rynku w Po-
znaniu odbędzie się uroczysta 
iluminacja miejskiej choinki. 

Świąteczne drzewko razem 
z prezydentem Miasta Poznania 
Ryszardem Grobelnym rozświe-
tli pięcioletnia Emilia Dębowska, 
autorka zwycięskiej kartki świą-
tecznej, która, zgodnie z tradycją, 
rozesłana zostanie przed Świętami 
Bożego Narodzenia do osób i in-
stytucji, z którymi Poznań współ-
pracuje.

W tym roku miejska choin-
ka będzie miała bardzo społeczny 
i wspólnotowy charakter. Na spe-
cjalnych świątecznych gwiazdkach 
poznaniacy będą mieli możliwość 
wpisywania swoich życzeń dla Po-
znania i samych siebie. (na)
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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
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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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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
„Leczyli” zgniłą 
surówkę

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 4

Czytaj dodatek

RobiRobię ę wszystko, wszystko, 
by by żżyyć ć uwauważżnienie

Rozmowa Rozmowa 
z TOMASZEM z TOMASZEM 
KOTEM,  KOTEM,  
aktorem aktorem 
filmowym filmowym 
i teatralnymi teatralnym

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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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-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

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
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko
aktorka i modelka

Zbigniew Hołdys
muzyk

Cezary Żak
aktor

Tomasz Kot
aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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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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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

Rok IX                Numer 7-8/225-226                 20 kwietnia 2011               ISSN 1734-5294                www.twoj-tydzien.pl               e-mail: twoj-tydzien@wp.pl               GAZETA BEZPŁATNA

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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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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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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zgłaszanie
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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
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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
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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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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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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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NOWOŚCI DVDNOWOŚCI WYDAWNICZE

Z KOMPUTEREM NA TY

Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars platfor-
ma: PC, gatunek: zręcznościowa, cena 29,99 zł, Wydawca: 
City Interactive. 

Angry Birds Space to czwarta, pełnoprawna odsłona 
cieszącego się olbrzymią popularnością cyklu gier zręczno-
ściowo-logicznych, rozwijanego przez studio Rovio Mobi-
le. Tytułowe wściekłe ptaki w pogoni za znienawidzonymi 
złodziejami jaj muszą opuścić planetę. Zachłanne zielone 
świnki są jednak przebiegłe i potrafią doskonale ukrywać 
się za rozmaitymi ciałami astralnymi, a walka z nimi oka-
zuje się nie mniej trudna niż na powierzchni. Przenosząc ak-
cję w przestrzeń kosmiczną twórcy Angry Birds Space zy-
skali nowe możliwości związane z przemodelowaniem fi-
zyki gry. Na wystrzeliwane z procy ptaki działają bowiem 
różne czynniki, które mogą pomagać lub utrudniać zada-
nie. Uzyskanie właściwej trajektorii lotu wymaga więc od 
graczy odpowiedniego wykorzystania siły pól grawitacyj-
nych w Kosmosie i stanu nieważkości. Po raz pierwszy do 
dyspozycji dostajemy również lodowego ptaka potrafiące-
go zamrozić przeszkody, za którymi czają się świnie. Bazo-
wa wersja gry zawiera 60 plansz, na których w charakterze 
pocisków wykorzystywać można sześć nowych wściekłych 
rodzajów ptaków, różniących się wyglądem i właściwościa-
mi. Pod względem jakości wykonania Angry Birds Space 
nie odbiega znacząco od standardów wyznaczonych przez 
wcześniejsze części serii. Na uwagę zasługuje estetyczna 
grafika 2D, utrzymana w konwencji kreskówki.

W Angry Birds 
Star Wars wściekłe 
Ptaki walczą ze świn-
kami w uniwersum 
Gwiezdnych Wojen. 
Akcja rozgrywa się 
w uwielbianym przez 
miliony osób świecie 
Star Wars. Gameplay 
opiera się na modelu 
fizycznym zaczerp-
niętym z Angry Birds 
Space. Jednak w od-
różnieniu od niej, ak-
cja nie rozgrywa się 
wyłącznie w kosmo-
sie, ale także na róż-
nych obiektach, cha-
rakteryzujących się 
odmiennymi warun-
kami - przykładowo, 

Hoth to skuta lodem planeta, z kolei Tatooine jest jednym, 
wielkim, pustynnym terenem. Na każdej z nich trzeba wyko-
rzystywać odmienne typy ptaków, by osiągnąć sukces i uzy-
skać jak najwyższy wynik. Gracz musi strzelić ptakiem tak, 
aby spowodował jak największe spustoszenie w szeregach 
wroga. Niektóre latające „pociski” doskonale sprawdza-
ją się do niszczenia zamrożonej cieczy, inne składają w lo-
cie wybuchowe jaja, a kolejne potrafią znacznie przyśpie-
szyć swój lot, wbijając się z ogromną siłą w bazę wroga. 
W Angry Birds Star Wars twórcy odtworzyli także boha-
terów Gwiezdnych Wojen. Ptaki i prosiaki wcieliły się więc 
w takie filmowe ikony jak: Luke Skywalker, Chewbacca, 
Księżniczka Leia, Han Solo, Obi-Wan Kenobi czy Darth Va-
der. Oprawa graficzna jest kolorowa, komiksowa, a przede 
wszystkim zabawna, nie sposób pomylić jej z jakąkolwiek 
inną produkcją.

Mamy dla naszych Czytelników od firmy City Inte-
ractive po 3 gry Angry Birds Space i Angry Birds Star 
Wars. Prosimy o szybkie przysłanie maila na nadres 
nagrody.twoj.tydzien@wp.pl  z tytułem gry i podaniem 
imion przynajmniej trzech ptaków z serii Angry Birds. 
Prosimy o podanie imienia i numeru telefonu.

Karaoke Extra Hity 2013. Volume 2 platforma: PC, ję-
zyk: pełna lokalizacja gry, nośnik: DVD, cena 99,99 zł, Wy-
dawca: Techland.

Karaoke Extra Hity 2 to nowa odsłona, wspaniałej, po-
pularnej i świetnie się sprzedającej gry muzycznej z najlep-
szymi i najnowszymi hitami oraz wiecznie żywymi muzycz-
nymi legendami. Zacznij swoją zabawę sam lub z przyjaciół-
mi. Imprezuj, śpiewaj i rozwijaj swoją karierę. Extra Hity 2 
potrafi oceniać Twój śpiew, dzięki czemu możesz zdobywać 
punkty, rywalizować ze znajomymi i pobijać ich wyniki. 
W zestawie mikrofon. Produkt działa również w odtwarza-
czach DVD. Cechy gry: ocena śpiewu na 3 różnych pozio-
mach trudności: od nowicjusza do gwiazdy estrady, aż 3 zu-
pełnie odmienne tryby rozgrywki: kariera, szybka gra lub im-
preza, ponad 60 najnowszych hitów ze światowych list prze-
bojów oraz wiecznie żywe kawałki, pełen tryb kariery: od do-
mowego śpiewaka, aż po mega gwiazdę estradową. 

Mamy dla wielbicieli KARAOKE dwa takie zestawy. 
Prosimy o maila na adres nagrody.twoj,tydzien@wp.pl 
z hasłem Karaoke i podanie tytułu innego zestawu ka-
raoke firmy Techland prezentowanego w jednym z po-
przednich numerów. Prosimy o podanie imienia i nu-
meru telefonu.

Animacja stała się 14 produkcją 
w serii Klasyki Walta Disneya, 

a w kinach pojawiła się w 1953 ro-
ku za sprawą RKO Pictures, czoło-
wej hollywoodzkiej wytwórni lat 30. 
i 40. XX w. Polscy fani mogli obej-
rzeć przygody Piotrusia rok później, 
w mikołajkowej atmosferze 6 grud-
nia 1954 r. Piotruś Pan był również 
ostatnim filmem, przy którym pra-
cowało w komplecie Dziewięciu Sta-
ruszków Disneya (Disney’s Nine Old 
Men) – zespół słynnych animatorów, 
który stworzył estetykę animacji Di-
sneya z lat 30. i 40. To dzięki nim 
animacja zachowała magiczny kli-
mat, którego nie znajdziemy w żad-
nych innych produkcjach. 

Film okazał się arcydziełem, 
o czym świadczy chociażby udział 
w Międzynarodowym Festiwalu Fil-

mowy w Cannes w 1953 
r, czy nominacja do Osca-
ra. Piotruś Pan jest jedną 
z najbardziej znanych i lu-
bianych klasycznych ani-
macji Disneya. Siłę serii 
obrazuje ogromny sukces 
kasowy – światowy box 
office wynosi ponad 700 
milionów USD. 

Dzisiaj Piotruś Pan to 
tytuł, który na stałe zago-
ścił we współczesnej psy-
chologii. Piotruś to osoba, 
która nie chce dorosnąć 

i wziąć na siebie odpowiedzialności 
związanej z dorosłością. Na temat 
syndromu współczesnego Piotrusia 
Pana rozwodzą się zarówno psycho-
logowie jak i 

media, mówiąc o zmianach 
w społeczeństwie. Jednak Piotruś 
Pan to przede wszystkich cudowna 
opowieść o tym, jak wspaniały jest 
świat dzieci, pełen wyobrażonych 
postaci, krajobrazów i pejzaży, które 
w oczach dorosłych są niemożliwe.. 

Piotruś Pan – latający chłopiec, 
który nigdy nie chciał dorosnąć to 
ulubiony bohater opowieści na do-
branoc Wandy, Janka i Michasia. 
W poszukiwaniu swojego cienia Pio-
truś wraz z małą wróżką, Dzwonecz-
kiem, przylatuje do pokoju wspo-
mnianej trójki. Bohater postanawia 
zabrać śpiące dzieci do magicznej 

Piotruś Pan wraca
Piotruś Pan to pełnometrażowy film animowany wyprodukowa-
ny przez Studio Walta Disneya, oparty na sztuce i powieści Sir 
Jamesa Matthew Barrie z początku XX wieku. 

krainy Nibylandii, w której dzieciń-
stwo trwa wiecznie. Kiedy za spra-
wą magicznego pyłku ze skrzydełek 
Dzwoneczka docierają na miejsce, 
rozpoczyna się prawdziwa zabawa. 
Czary sprawiają, że wszyscy potrafią 
latać. Jest to jednak dopiero począ-
tek niezapomnianych przygód m.in. 
z zagubionymi chłopcami, syrena-
mi, Indianami, piratami, a także wal-
ki z odwiecznym wrogiem Piotrusia 
Pana – Kapitaniem Hakiem! 

Piotruś Pan to klasyczne arcy-
dzieło Walta Disneya, pełnie nieza-
pomnianych bohaterów, wspaniałej 
muzyki, trzymającej w napięciu ak-
cji i ...magicznego pyłu! Obejrzyj 
kontynuację klasycznego arcydzieła 
Walta Disneya. Piotrus Pan: Wielki 
powrót! Jane, poważna i sceptyczna 
córeczka Wandy, nie wierzy w opo-
wieści mamy o bajkowych krainach 
i fantastycznych bohaterach. Wszyst-
ko zmienia się, kiedy Kapitan Hak 
porywa ją do Nibylandii. Dziew-
czynka będzie musiała zaufać potę-
dze wyobraźni i magicznego pyłu, 
aby uratować Piotrusia Pana i Dzwo-
neczka schwytanych w pułapkę nik-
czemnego przywódcy piratów.

Piotruś Pan, Piotruś Pan Wielki 
Powrót Studio Disney, gatunek ani-
macja, polski dubbing, cena DVD 
44,99 zł, cena Blu-ray 79,99 zł Wy-
dawca CDP.

Szpady kardynała Pierre Pevel, 
tłumacz Krystyna Szeżyńska-Mać-
kowiak cena 39,90 zł, Świat Książ-
ki.

Rok 1633. Kardynał Richelieu, 
by walczyć z okultyzmem i czara-
mi, ponownie werbuje elitarną grupę 
muszkieterów. Sympatyczni i dziel-
ni bohaterowie, tworzący „Szpady 
kardynała”, rozprawiają się z ludź-
mi i z… osobliwymi stworami! Są 
wśród nich smoki, smokoty i dwu-
nożne istoty o oczach jaszczurów. 
Wspaniały ukłon w stronę przygo-
dowych, pełnych zwrotów akcji po-
wieści Dumasa, świetnie opisana 
rzeczywistość i zaskakujący zwie-
rzyniec: siedemnastowieczne „be-
stiarium”, idealnie odpowiadające 
fantazjom i wyobrażeniom epoki.

 
Pomelo ma się dobrze pod swoim 
dmuchawcem tekst Ramona Băde-

scu, ilustracje Benjamin Chaud, 
cena 29,90 zł, Wydawnictwo Za-
kamarki. 

Czy słoń może mieszkać pod 
dmuchawcem? Jak najbardziej! 
Pomelo, słoń ogrodowy, ma długą 
trąbę – dzięki niej może robić du-
żo fajnych rzeczy, ale czasem trą-
ba bardzo mu przeszkadza… Tak, 
w jego życiu zdarzają się smutne 
i szare dni, ale zaraz po nich nad-
chodzą dni radosne, a wtedy Po-
melo potrafi cieszyć się życiem na 
całego! Zabawny i mądry komen-
tarz do życia – nie tylko słoni! – 
dla dzieci i dorosłych. Świetne ilu-
stracje Benjamina Chauda, które-
go znamy z książek o Bincie, La-
lo i Babo. W tym tomie: 3 histo-
rie, 75 marchewek, 83 rzepy, 122 
pory i 1 słoń ogrodowy. Książka 
świetna do nauki czytania. Poleca-
my także drugą część  Pomelo jest 
zakochany.
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KRZYŻÓWKA 
Z TWOIM TYGODNIEM

„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

Najlepsza

 prognoza

 pogody
 na 

www.twoj-tydzien.pl

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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Nasza nagroda
SEKSUALNI NIEBEZPIECZNI /The Inbetweeners/, DVD 93 min, 
Język: angielski, polski /lektor/, Napisy: polskie, Reżyseria: BEN 
PALMER, Występują: SIMON BIRD, JAMES BUCKLEY, BLAKE 
HARRISON, JOE THOMAS,  Gatunek: komedia, Produkcja: 
Wielka Brytania 2011, Wydawca Kino Świat.

Okreś lana  jako 
brytyjska odpo-

wiedź na „American 
Pie”, śmieszna ko-
media, która zachwy-
ciła widzów i kry-
tyków, bijąc na Wy-
spach historyczny re-
kord otwarcia „Brid-
get Jones: W pogo-
ni za rozumem” i w 
ciągu dwóch tygodni 
zdystansowała „Bora-
ta” w wyścigu o mia-
no angielskiej kome-
dii wszech czasów. 

Po egzaminach 
kończących naukę 
w liceum, czterech 
angielskich nastolat-
ków udaje się na Kre-
tę, by oddać się ry-
tualnemu piciu, flir-
towaniu i podrywa-
niu przy dźwiękach 
największych waka-
cyjnych hitów ostat-
nich lat. Towarzyszy 
im niezłomne przekonanie, że wreszcie zaliczą... najfajniejsze wakacje 
w życiu. Czy seks to dla nich... misja niemożliwa? 

Zdaniem redakcji  Daily Mirror: „Żadne arcydzieło, ani też nic szcze-
gólnie mądrego, ale umrzecie ze śmiechu.” (na)
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ZDROWIE

Izotoniczny roztwór wody morskiej MARIMER w for-
mie sprayu przeznaczony jest do codziennej higieny nosa, 
czyli  nawilżania i oczyszczania śluzówki u niemowląt, dzie-
ci i osób dorosłych. Wypłukuje bakterie, alergeny, wirusy 
i zanieczyszczenia, nawilża wysuszoną śluzówkę. Można go 
używać codziennie przez dłuższy czas. Cena 100 ml – ok. 25 
zł. Hipertoniczny roztwór wody morskiej MARIMER (26 
zł, 100 ml) w sprayu – zalecany jest do oczyszczania i udraż-
niania nosa w przypadku silnego kataru, zapalenia zatok,  
oraz po zabiegach operacyjnych. Marimer Hipertonicz-

ny działa inaczej niż 
Marimer Izotonicz-
ny, dzięki wyższemu 
stężeniu NaCl (soli) 
niż w surowicy krwi. 
Jego działanie polega 
na rozpuszczeniu wy-
dzieliny zalegającej 
w jamie nosa. Efekt 
osmotyczny roztwo-
ru hipertonicznego 
zmniejsza obrzęk bło-
ny śluzowej i powo-
duje udrożnienie no-
sa, a dodatkowo za-
chowuje fizjologicz-
ną funkcję śluzówki. 
Jest więc niezastąpio-
ny przy katarze.

Czosnek 
na wagę zdrowia!

Nie sposób przecenić za-
let czosnku. Zażywany 

regularnie, pomaga w pra-
widłowym funkcjonowa-
niu układu krążenia, wspie-
ra utrzymanie odpowied-
niego poziomu cholestero-
lu  i wspomaga naturalną 
odporność organizmu. Jego 
sekret kryje się w allicynie, 
substancji czynnej w nim 
zawartej. Suplement die-
ty Klosterfrau Aktiv Czo-
snek + Witaminy A,C,E 
jest otrzymywany z czosn-
ku wysokiej jakości, który 
zapewnia optymalną ilość 
allicyny. Skład wzbogacony 
o cenne witaminy, dodatko-

wo pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpor-
nościowego i zdrowej skóry oraz przyczynia się do zmniej-
szenia uczucia zmęczenia i znużenia. Chroni przed wysokim 
stężeniem cholesterolu we krwi wspomagając metabolizm 
tłuszczów oraz podwyższając poziom ,,dobrego” cholestero-
lu HDL w stosunku do ,,złego” LDL – zagrożenia serca i tęt-
nic. Już jedna tabletka preparatu  Klosterfrau Aktiv Czosnek 
+ Witaminy A,C,E  wspomaga naturalną ochronę organizmu.  
Cena 15,91 zł (30 tabl.) 30,56 zł (60 tabl.). 

Szybka ulga dla nóg 
Diosminex szybka ulga dla nóg 

w formie żelu to doskonały produkt dla 
tych, którzy oczekują efektu od razu. 
Przynosi szybką ulgę nogom zaraz po 
zastosowaniu. Daje uczucie lekkości 
nóg i jest wygodny w użyciu. Żel przy-
nosi szybką ulgę, a skóra pozostaje na-
wilżona i elastyczna. Diosminex szyb-
ka ulga dla nóg dzięki zawartości zmi-
kronizowanej diosminy oraz innych bio-
flawonoidów: zmniejsza uczucie cięż-
kości nóg, zapobiega powstawaniu roz-
szerzonych naczyń krwionośnych tzw. 
„pajączków”, regeneruje i pielęgnuje 
skórę z oznakami cellulitu, zapewnia 
uczucie chłodzenia, świeżości i odprę-
żenia, jest przebadany dermatologicz-
nie. Cena 27 zł, 100 ml.

Pomoc dla nosa

Aladyn, Baśnie do czytania 
i słuchania,  cena 34,99 zł, 
Wydawnictwo Egmont.

Oto bajka, która opowia-
da o ubogim arabskim zło-
dziejaszku. Aladyn kradnie 
czarodziejską lampę, uwal-
nia Dżina, wypowiada życze-
nie...i staje się bogatym księ-
ciem latającym na dywanie. 
Pragnie zdobyć miłość pięk-
nej Dżasminy i pokonać złe-
go maga Dżafara... Czytelni-
cy mali i duzi, uwielbiający 
przygody, porwania, uciecz-
ki, tajemnice, czary i zaklę-
cia, koniecznie muszą wysłu-
chać tej bajki, w porywającej 
interpretacji Marii Seweryn, 
a ponadto sięgnąć po wszyst-
kie książki z kolekcji Kopciu-
szek, Merida Waleczna, Ma-
ła Syrenka.

Bambi, Merida Waleczna, 
Królewna Śnieżka, Auta Wy-
dawnictwo Egmont.

Seria kartonowych ksią-
żeczek z okienkiem dla naj-
młodszych dzieci ze sztywne-
go kartonu, wytrzymałego na 
uszkodzenia. Rogi są zaokrą-
glone, co nie jest bez znacze-
nia dla bezpieczeństwa dziec-
ka. Otwórz okienko wyobraź-
ni i przenieś się do cudownego 
świata opowieści Disneya! 

Basia i telefon, Basia i denty-
sta Zofia Stanecka, cena 14,99 
zł, Wydawnictwo Egmont.

Basia to współczesna, za-
bawna i mądra przyjaciółka 
dzieci. Przygody ciekawej Ba-
si i jej dowcip pomagają naj-
młodszym zrozumieć świat, 
pokazują, jak poradzić sobie 
w trudnych sytuacjach. Swym 
humorem rozśmieszają dzieci 
i dorosłych. Tym razem Basia 
mierzy się z wizytą u dentysty 
i problemem posiadania tele-
fonu komórkowego.

Hania Humorek seria audio-

booków, cena 19,99 zł, Wy-
dawnictwo Egmont. 

Niecodzienny cykl o oso-
bliwej, niezależnej i niesfor-
nej trzecioklasistce z ogromną 
wyobraźnią, zadziornym cha-
rakterkiem, mnóstwem ener-
gii i tysiącem pomysłów na 
minutę. Humor, zaskakują-
ce historie będą zachętą do 
poznania kolejnych przygód 
w kolejnych częściach serii 
wydanej jako książki i audio-
booki. 

Złota Księga Bajek – Księż-
niczki, Auta Disney, cena 
34,99 zł, Wydawnictwo Eg-
mont.

Odkryj magiczny świat 
Księżniczek i Aut. Przeżyj ra-
zem z Księżniczkami na no-
wo historie o miłości, przy-
jaźni i wzajemnym zaufaniu. 
Poznaj niesamowite przygody 
z wyścigowym asem Zygza-
kiem McQueenem, obdarzo-
nym wielką fantazją Złom-
kiem i ich przyjaciółmi. Nowe 
opowiadania o znanych boha-
terach wzruszą, rozbawią i po-
budzą wyobraźnię. Zawsze 
jest dobry czas na bajkę.

Uciec jak najbliżej Barbara 
Ciwoniuk, kategoria wiekowa 
14+, cena 23,90 zł, Wydaw-
nictwo Literatura.

Dla Tyśki, po wyjeździe 
chłopaka, świat nagle traci ko-
lory. Pogrążona w poezji, tęsk-
niąca za Zachem, nie zauważa, 
że w jej rodzinie rozgrywa się 
cichy dramat. Dopiero gdy je-
den z braci ucieknie z domu, 
Justyna zrozumie, że to ko-
niec beztroskiego dzieciństwa 
i że już nic nie będzie takie jak 
dawniej. Jak pogodzić pierw-
sze głębokie uczucie z nie-
szczęściem najbliższych? Czy 
szczere rozmowy ponownie 
zbliżą rodzinę? Kiedy zrozpa-
czeni bliscy zrozumieją, gdzie 
popełnili błąd?

O czym szumi las autor Paweł 
Wakuła, ilustrator Paweł Wa-

kuła, kategoria wiekowa 7+, 
cena 22,90 zł, Wydawnictwo 
Literatura.

Leśniczego Piątka już nic 
w życiu nie zdziwi – ani jąka-
jący się niedźwiedź brutalny 
żądający miodu, ani całkiem 
zwyczajny kot, który nagle za-
czyna mówić, ani to, że na her-
batkę wpadają do niego skrzat 
i szczurek. Piątek ma zbyt du-
żo obowiązków, żeby rozmy-
ślać o niezwykłych mieszkań-
cach lasu: pilnuje przecież po-
rządku, odstrasza kłusowni-
ków i próbuje odszukać sze-
ścioptaka. Czy zwierzęta i in-
ne stworzenia zamieszkują-
ce Dolinę Bagiennej Trawy 
przyjmą nowego leśniczego 
z otwartymi ramionami… to 
znaczy, hm… łapkami? Pole-
camy też Co w trawie pisz-
czy, czyli pierwszą część przy-
gód mieszkańców Doliny Ba-

giennej Trawy.  Życie tam ob-
fituje w zagadki, które rozwią-
zać może jedynie para wybor-
nych leśnych detektywów – 
Maurycy & Ogryzek. Gdzie 
jest tajemnicza brombula? Kto 
szantażuje wilkołaka Alfre-
da? Dlaczego strach ma wiel-
kie oczy? – Te pytania zada-
ją sobie zamieszkujące dolinę 
stworzenia – chochliki i rusał-
ki, leśne licha i żabony, błęd-
ne ogniki, dziwożony, bagien-
niki, latawice i wiele, wiele 
innych. Książki, wzbogaco-
ne rewelacyjnymi ilustracja-
mi, świetnie się czyta, są przy 
okazji źródłem wiedzy o przy-
rodzie i jej ochronie. Świetny 
prezent dla dziecka.

Arab strzela, Żyd się cieszy 
Paweł Smoleński, cena 34,90 
zł, Świat Książki.

Co piąty obywatel Izra-
ela jest etnicznym Arabem. 
To już nie jest mniejszość, lecz 
wielki segment „żydowskie-
go Państwa”.  Dlaczego więc 
– mimo, że mają wszystkie 
obywatelskie prawa, są leka-
rzami, prawnikami, polityka-
mi, dziennikarzami, policjan-
tami, sportowcami, a arabska 
dziewczyna została kilka lat 
temu Miss Izraela – czują się 
tak często obywatelami dru-
giej kategorii? Autor rozma-
wia z Arabami i z Żydami róż-
nego stanu i w różnym wieku, 
rysuje kontekst geograficz-
ny, polityczny, religijny, histo-

ryczny. Ale chyba najciekaw-
szy jest kontekst psycholo-
giczno-obyczajowy. Książka 
to podróż przez Izrael, pełna 
miejsc i ludzi w Jaffie i Jero-
zolimie (dziś jednym wielkim 
placu budowy), w Nazarecie, 
Hajfie i w Akko, gdzie działa 
teatr tworzony przez Żydów 
i Arabów, poruszający waż-
ne i trudne sprawy. Czytamy 
o Chalilu - arabskim chłop-
cu, który perfekcyjnie ukry-
wa swoją „arabskość”, nosi 
dżinsy i ciemne okulary, choć 
wydawałoby się, że nie mu-
si. O Saidzie - pisarzu, który 
woli, by jego żony w szpita-
lu nie wywoływano po (arab-
skim) nazwisku.  Nic nie po-
maga, że w Izraelu zrobił ka-
rierę większą niż miliony Ży-
dów. Ja i moi żydowscy sąsie-
dzi mamy to samo marzenie – 
zwierza się Hazmi. - Żydzi ma-
rzą, że pewnego wieczora za-
mkną oczy, a kiedy je rankiem 
otworzą, już nas tu nie będzie. 
Ja marzę o tym samym; pój-
dę spać, obudzę się i otworzę 
oczy, a Żydów już nie ma. 

Kiedyś byłam księżną, Ponie-
waż byłam księżną Jacqueli-
ne Pascarl, tłumacz Ewa T. 
Szyler, cena 39,90 zł, Świat 
Książki.

Autorka była jeszcze na-
stolatką, gdy w rodzinnej Au-
stralii poznała Bahrina, stu-
denta architektury – malezyj-
skiego księcia. Zakochana, 
poślubiła go i osiadła w Ma-
lezji. Wkrótce bajkowy ro-
mans przerodził się w kosz-
mar naznaczony religijny-
mi przesądami, samotnością, 
zdradą i złym traktowaniem. 
Ale mieli już dwoje dzieci… 
Jacqueline, uciekając, wywo-
zi je do Australii. Wkrótce 
Bahrin podstępem uprowadza 
dzieci z powrotem do Malezji. 
Zrozpaczona matka przez la-
ta prowadzi bezowocną wal-
kę o odzyskanie potomstwa. 
W drugiej części Jacqueline 
wciąż próbuje odzyskać syn-
ka i córeczkę z rąk byłego mę-
ża – malezyjskiego księcia, 
a osobista tragedia staje się 
dla niej motorem do działa-
nia na szeroką, międzynarodo-
wą skalę. Autorka nawiązuje 
kontakty z rodzicami innych 
uprowadzonych dzieci i sta-
ra się im pomóc. Niebawem 
staje się ekspertem w dziedzi-
nie uprowadzeń, doradzając 
w tym zakresie m.in. rządom 
USA i Unii Europejskiej. Pro-
wadzi też działalność huma-
nitarną w Afryce, Bośni, Ko-
sowie. I wciąż czeka na spo-
tkanie z ukochanymi Iddinem 
i Shah. Wreszcie ten moment 
następuje.
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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

Przyczyną, dla której po-
słowie przyjęli rygory-

styczne wymogi bezpieczeń-
stwa i emisji dla tych po-
jazdów, był fakt, że to one 
są przyczyną 16% śmiertel-
nych wypadków drogowych 
w Europie, chociaż stanowią 
obecnie tylko 2% uczestni-
ków ruchu drogowego.

- Oczywiście odpowie-
dzialność za bezpieczne kie-
rowanie pojazdem motocy-
klowym spoczywa w przewa-
żającej mierze na kierowcy, 
jednak zawsze można spra-
wić by motocykle były bez-
pieczniejsze i czystsze - po-
wiedział sprawozdawca Wim 
van de Camp (EPP, NL).

Według nowych prze-
pisów, większe motocykle 
(to znaczy te z silnikiem 
powyżej 125 cm3) muszą 
być wyposażone w układy 
przeciwblokujące (ABS), 
a te mniejsze (z silnikiem 
poniżej 125 cm3) powinny 
posiadać ABS lub kombi-
nowane układy hamulco-
we (CBS). 

Pod koniec 2019 roku 
Komisja powinna przedsta-
wić analizę kosztową zy-
sków i strat wraz z zalece-
niami, co do ewentualne-
go dostosowania przepi-
sów dotyczących obowiąz-
ku stosowania układów ABS 
w mniejszych motocyklach.

Posłowie podjęli również 
środki, mające na celu po-
prawienie widoczności mo-
tocykli i kierowców poprzez 
wprowadzenie automatycz-
nych włączników reflekto-
rów, uruchomiających się 
po zapaleniu silnika.

W związku z tym, że 
pojazdy kategorii L emitu-
ją bardzo duże ilości zanie-
czyszczeń, posłowie zdecy-
dowali, aby od 2016 roku 
objąć normą emisji Euro 4 
motocykle, a od 2017 także 
motorowery. Norma Euro 5 
będzie obowiązywać wobec 
wszystkich dwu- lub trzyko-
łowych pojazdów począw-
szy od 2020 roku.

W Parlamencie W Parlamencie 
EuropejskimEuropejskim
o quadacho quadach
i i motocyklach motocyklach 

KORESPONDENCJA WŁASNA ZE STRASBURGA
Parlament Europejski przyjął we wtorek 20 listopada nowe przepisy, które spra-
wią, że motocykle będą bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne. Od 2016 roku 
dotyczyć one będą wszystkich pojazdów dwu- i trzykołowych, a także czteroko-
łowców, od motorowerów do ciężkich motocykli. 

Kawasaki Z800, 75kW FOT. – KAWASAKI

Posłowie Parlamentu Eu-
ropejskiego poparli również 
stopniowe wprowadzanie 
zaawansowanych układów 
diagnostycznych (OBD), sy-
gnalizujących błędy w za-
kresie bezpieczeństwa funk-
cjonalnego i systemu kon-
troli emisji, ułatwiających 
sprawną i skuteczną napra-
wę pojazdu.

Nowe rozporządze-
nie, przyjęte 643 glosami 
za, przy 16 przeciw i 18 
wstrzymujących się, zosta-
ło uzgodnione przez Parla-
ment i Radę, dlatego mu-
si jeszcze  jedynie formal-
nie zostać zatwierdzone 
przez państwa członkow-
skie. Przepisy dotyczyć bę-
dą tylko nowych dwu- lub 
trzykołowych pojazdów 
i czterokołowców sprzeda-
wanych od 2016 roku.
TOMASZ MAŃKOWSKI

- Wszystkie nasze pro-
dukty spełniają te same wy-
sokie standardy. Wyniki te-
stu Euro NCAP dowodzą, 
że najnowsza hybryda V60 
Plug-in może pochwalić się 
tym samym znakomitym po-
ziomem bezpieczeństwa, co 
standardowe auto Volvo  – 
powiedział Jan Ivarsson, 
starszy menedżer do spraw 
bezpieczeństwa, strategii 
i wymogów w Volvo Car 
Corporation. 

Europejski instytut bez-
pieczeństwa Euro NCAP 
przedstawia ogólną ocenę 
dla każdego testowanego 
modelu auta. Testy prowa-
dzone są  w czterech pod-
kategoriach, które następnie 
szereguje się w celu uzyska-
nia oceny ogólnej. 

Strukturę Volvo V60 
Plug-IN zmodyfikowano 

i wzmocniono tak, by umoż-
liwiała kontrolowane od-
kształcenie. A zestaw aku-
mulatorów umieszczono pod 
podłogą bagażnika. Pozwo-
liło to znacznie zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa hy-
brydowego modelu, co prze-
łożyło się na tak dobry wy-
nik w testach Euro NCAP.   

Nowe Volvo V60 Plug-
-IN, to pierwszy hybrydowy 
model łączący silnik wyso-
koprężny z ładowalnym na-
pędem elektrycznym. Dzię-
ki temu połączeniu kierow-
ca ma do wyboru trzy tryby 
jazdy: Pure (czysty), Hybrid 
(hybrydowy) i Power (Moc). 
Zużycie paliwa w trybie 
hybrydowym (cykl jazdy 
NEDC) wynosi zaledwie 
1,8 l/100 km (poziom emi-
sji CO2: 48 g/km).

Ponadto kierowca ma do 

Najbezpieczniejsza hybryda na Najbezpieczniejsza hybryda na śświecie wiecie 
Nowe Volvo V60 Plug-IN zostało określone przez 
Euro NCAP najbezpieczniejszym autem na świecie 
wyposażonym w napęd hybrydowy. W teście euro-
pejskiego instytutu samochód otrzymał najwyższy 
wynik pięciu gwiazdek.  

wyboru możliwość pokona-
nia odległości do 50 km na 
samym zasilaniu elektrycz-
nym przy zerowym pozio-
mie emisji spalin . 

Produkcja tysiąca eg-
zemplarzy nowej hybrydy 
V60 Plug-IN rozpoczęła się 
w bieżącym roku. Samo-

chody w limitowanej wer-
sji „Pure Limited” zostały 
wyprzedane zanim trafiły 
do salonów. Po tej pierw-
szej krótkiej serii aut, pro-
dukcja hybrydy w przy-
szłym roku wzrośnie do 4-6 
tysięcy aut na rok modelo-
wy 2014. 
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CENA OD 10 zCENA OD 10 złł

W  2011 roku w wypad-
kach drogowych spo-

wodowanych pogorszeniem 
widoczności z powodu mgły 
lub dymu zginęło w Polsce 
81 osób, a ponad 500 zostało 
rannych*. 

Mgła jest zjawiskiem nie-
jednorodnym. Należy włączać 
światła przeciwmgielne, gdy 
widoczność spada poniżej 50 
metrów i wyłączać je, gdy wi-
doczność się poprawia. 

- Trzeba bowiem pamię-

Podróż we mgle
Mgła, czyli krople wody zawieszone w powietrzu, to 
częste zjawisko w okresie jesienno-zimowym. Zwy-
kle pojawia się w nocy i nad ranem. Kierowcy często 
lekceważą niebezpieczeństwo związane z mgłą i wła-
śnie w takich warunkach nieprawidłowo korzystają 
ze świateł. 

tać, że w przypadku ustąpie-
nia mgły, światła przeciwm-
gielne, zwłaszcza tylne, mo-
gą razić innych kierowców 
– wyjaśnia Zbigniew We-
seli, dyrektor Szkoły Jazdy 
Renault. – Kierowcy powin-
ni też pamiętać o całkowitym 
zakazie w takich warunkach 
używania świateł drogowych, 
czyli tak zwanych długich, bo-
wiem rozpraszają one mgłę, 
przez co widoczność staje się 
jeszcze mniejsza. 

Badania wykazują, że kie-
rowcy w krótkim czasie przy-
zwyczajają się do jazdy we 
mgle i nieświadomie zwięk-
szają prędkość. Do tego brak 
widocznych punktów odnie-
sienia, niewidoczne otoczenie 
dodatkowo zwiększają złu-
dzenie mniejszej prędkości od 
rzeczywistej. Najlepiej spo-
glądać wtedy od czasu do cza-
su na prędkościomierz i utrzy-

mywać stałą, dostosowaną do 
warunków prędkość. 

Jadąc we mgle należy tak-
że unikać częstego naciska-
nia na hamulec. Takie zacho-
wanie może denerwować in-
nych kierowców i zachęcać 
ich do wyprzedzania, a wy-
konywanie tego manewru we 
mgle trzeba ograniczyć do mi-
nimum. 

Dodatkowo mgła zwięk-
sza wilgotność powie-
trza i może osiadać na dro-
dze, a mokra nawierzchnia 
to większe prawdopodobień-
stwo poślizgu. Warto też pa-
miętać, że zatrzymanie po-
jazdu na poboczu w takich 
warunkach to kolejne nie-
bezpieczeństwo. Należy za-
parkować samochód tak, 
aby całkowicie usunąć go 
z pasa jezdni a następnie 
włączyć światła awaryjne. 

* policja.pl 

Mitsubishi Lancer zostało 
uznane przez specjalistów 
z firmy Warranty Direct za 
najbardziej niezawodny 
model ostatnich 15 lat. 
Obchodząca 15 urodziny 
firma poddała analizie 
ponad 200 tysięcy aktu-
alnych i wygasłych polis 
przy pomocy narzędzia, ja-
kim jest indeks niezawod-
ności. Mitsubishi Lancer 
wyprzedził między innymi 
wszystkich japońskich 
konkurentów produkowa-
nych przez firmy Honda, 
Mazda, Toyota, Nissan czy 
Suzuki.  

Indeks niezawodności War-
ranty Direct, który stał się 

wyznacznikiem poziomu awa-
ryjności używanych samocho-
dów, do oceny ponad 450 mo-
deli wykorzystuje skompli-
kowany wzór uwzględniają-
cy takie czynniki, jak często-
tliwość awarii, koszty napraw 
oraz średni wiek i przebieg 
pojazdu. Baza ta jest przy-
datnym i praktycznym narzę-
dziem szczególnie dla osób, 
które poszukują samochodu 
na rynku wtórnym. Ostatnimi 
laty indeks zdominowały mo-
dele z Japonii i innych krajów 
Dalekiego Wschodu. Na czele 
stawki, za Mitsubishi Lance-
rem, znalazło się tylko jedno 
auto europejskie. 

W badaniu zwyciężył mo-
del Mitsubishi Lancera, produ-
kowany w latach 2005-2008. 
W dwunastomiesięcznych cy-
klach przeglądowych zanoto-
wano usterki jedynie w jed-
nym na dziesięć egzemplarzy. 
Dwie trzecie awarii dotyczyło 
osi kół i pozostałych elemen-
tów układu zawieszenia.

Mazda CX-5 samochodem 
roku w Japonii
Mazda CX-5 otrzymała tytuł Samochód  Roku 2012-
-2013 w Japonii. 29 listopada Japoński Komitet 
Samochodu Roku ogłosił wyniki głosowania.

CX-5 to pierwszy model 
Mazdy wyposażony w  peł-
ną gamę technologii SKY-
ACTIV, w  tym nowe silniki, 
skrzynie biegów, nadwozie 
i podwozie. Auto zapewnia 
świetne właściwości jezd-
ne i wrażenia z jazdy, wraz 
z wyjątkowymi osiągnięcia-
mi z zakresie ochrony środo-
wiska i bezpieczeństwa. 

Dzięki wysokiemu mak-
symalnemu momentowi ob-
rotowemu 420 Nm, CX-5 
wyposażona w nowej ge-
neracji silnik diesla SKY-
ACTIV-D oferuje odczu-
cia z jazdy porównywal-
ne do prowadzenia samo-
chodu z 4,0-litrowym sil-
nikiem benzynowym V8.  
Jednocześnie, poziom zuży-
cia paliwa na poziomie 4,6 
l/100 km i emisja 119g/km 
CO2 plasuje CX-5 wśród 
najlepszych modeli w seg-
mencie.

W ciągu prawie 9 mie-
sięcy od rozpoczęcia sprze-
daży CX-5 w lutym, Mazda 
zebrała 37.000 zamówień na 
ten model w Japonii, ponad 
33.000 w Europie, a global-

na sprzedaż jest na pozio-
mie 128.000 sztuk i wciąż 
wzrasta.

Wszystkie samochody 
osobowe z przewidywanym 
rocznym wolumenem sprze-
daży w Japonii na poziomie 
powyżej 500 egzemplarzy, 
wprowadzone do sprzeda-
ży w okresie od 1 listopa-
da 2011 do 31 październi-
ka 2012 kwalifikują się do 
tegorocznej nagrody Samo-
chód Roku w Japonii. Po-
przednim modelem Mazdy 
nagrodzonym tym tytułem 
w 2005 była MX-5. CX-5 to 
czwarty model Mazdy, który 
otrzymał to wyróżnienie.

- Jesteśmy niezwykle 
szczęśliwi, że CX-5 otrzy-
ma tak prestiżową nagrodę 
i doceniamy silne wsparcie 
wielbicieli naszej marki. Za-
chęceni tym osiągnięciem, 
nadal będziemy skupiać się 
nad produkowaniem  prze-
łomowych modeli, aby utrzy-
mać poparcie naszych fa-
nów i klientów w przyszłości 
– podsumował Kiyoshi Fu-
jiwara, dyrektor generalny 
Mazda Corporation.

Mitsubishi Lancer 
niezawodny
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Motocykl 2004 Harley-Davidson FXSTB 
Softail Night Train, znaleziony przez 

Peter’a Mark’a na wybrzeżu Kolumbii Bry-
tyjskiej (Kanada) został wystawiony na ży-
czenie pana Yokohama. Również na jego 
prośbę zachowano motocykl w stanie, w ja-
kim go znaleziono, jako pomnik ofiar tra-
gicznego tsunami w Japonii w roku 2011.

- Jesteśmy szczerze wdzięczni mogąc wy-
stawić motocykl pana Yokohama – powie-
dział Bill Davidson, wiceprezes Harley-
-Davidson Museum® - Ten motocykl ma 
niezwykłą historię do opowiedzenia, a my je-
steśmy zaszczyceni mogąc się nią podzielić.

Niezwykła historia odzyskania motocy-
kla, który przetrwał, gościła w mediach od 
momentu znalezienia go podczas odpływu 

na odległej plaży na Wyspie Grahama w Ko-
lumbii Brytyjskiej. Peter Mark odkrył moto-
cykl z japońską tablicą rejestracyjną w kon-
tenerze wyrzuconym na brzeg (kontenerze, 
w którym był on przechowywany przez pa-
na Yokohama).

Dzięki współpracy agencji prasowych 
oraz przedstawicieli Harley-Davidson w Ka-
nadzie i Harley-Davidson w Japonii, nawią-
zano kontakt z panem Yokohama, który stra-
cił swój dom i tymczasowo mieszka w pre-
fekturze Miyagi. Wciąż usiłuje on odbudo-
wać swoje życie po katastrofie. Pan Yokoha-
ma zrezygnował z odesłania motocykla przez 
firmę Harley-Davidson, choć był wdzięczny 
za ofertę i wzruszony wsparciem motocykli-
stów Harley z całego świata.

Harley i... tsunami
Motocykl dryfował ponad rok w Pacyfiku
Na specjalnej ekspozycji w Muzeum Harley-Davidson w Milwaukee, zaprezento-
wano motocykl Harley-Davidson® Ikuo Yokoyama, który dryfował przez ponad 
rok po Pacyfiku, porwany przez zeszłoroczne tsunami, które zniszczyło część 
północnej Japonii. Motocykl wystawiono na prośbę właściciela jako pomnik 
ofiar tsunami Wynik ten nabiera jesz-

cze większego znacze-
nia zważywszy na fakt, że od 
roku 2012 Euro NCAP stosu-
je zaostrzone progi klasyfikacji 
5-gwiazdkowej w odniesieniu 
do stopnia bezpieczeństwa osób 
dorosłych, dzieci oraz ochrony 
pieszych.  

Aby zapewnić skutecz-
ną ochronę swoich pasażerów, 
ale także innych osób na dro-
dze, nowy 500L zaprojektowa-
ny został pod kątem spełnie-
nia wszelkich międzynarodo-
wych standardów, zapewniają-
cych najwyższy stopień bezpie-
czeństwa, jaki zapewnić mo-
że współczesny samochód oso-
bowy. 

Efektem finalnym jest struk-
tura karoserii w postaci klatki 
bezpieczeństwa wraz z bliźnia-
czymi słupkami przednimi, od-
powiadająca obecnym wymo-
gom obowiązującym w USA 
pod względem odporności ko-
lizyjnej (crash-test) oraz spe-
cyfikacjom wymiarowo-mate-
riałowym. 

Kompleksową ochronę pa-
sażerów Fiata 500L zapewnia-
ją seryjne poduszki powietrz-
ne czołowe, przednie bocz-
ne i kurtynowe (poduszka ko-

lanowa występuję jako opcja 
wyposażenia) wraz z trzy-
punktowymi pasami bezpie-
czeństwa ze wstępnymi napi-
naczami i ogranicznikami na-
pięcia. Ważnym elementem 
bezpieczeństwa jest także kon-
strukcja nadwozia, maski sil-
nika, drzwi oraz wspornika 
przegrody czołowej oraz fo-
teli. W przypadku kolizji, ko-
lumna kierownicy ulega złoże-
niu, by zapobiec gwałtownemu 
przemieszczeniu i chroni w ten 
sposób kierowcę przed obraże-
niami, szczególnie podczas ko-
lizji czołowej o sile wykracza-
jącej poza standardy przyjęte 
przez Euro NCAP.  

Na bliższą uwagę zasłu-
guje również zupełnie no-
wy system „City Brake Con-
trol”, który zdolny jest roz-
poznawać przeszkody przed 
samochodem i w przypadku 
braku reakcji kierowcy -  au-
tomatycznie uruchamiać ha-
mulce, unikając nieuchronnej, 
zdawałoby się, kolizji. Zależ-
nie od pewnych parametrów 
(nawierzchnia, dynamika i kie-
runek ruchu pojazdu, pozycja 
przeszkody, stan opon, itp.) in-
terwencja tego systemu mo-
że zapobiec kolizji całkowicie 
lub przynajmniej zminimalizo-
wać jej skutki („Collision Mi-
tigation”).

Pięć gwiazdek Euro NCAP 
dla Fiata 500L 
Fiat 500L uzyskał prestiżową klasyfikację 5-gwiazdek Euro NCAP z ogólną punk-
tacją 83/100 w podziale: 94% za stopień bezpieczeństwa osób dorosłych, 78% za 
stopień bezpieczeństwa przewożonych dzieci, 65% za ochronę osób pieszych 
oraz 71% za wyposażenie bezpieczeństwa. 


