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ul. Nałęczowska 125
60-472 Poznań
Tel. 061 842 96 39
tel. kom. 606 344 717
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od wtorku do piątku
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soboty 8.00 – 14.00

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

Matowy dotyk Matowy dotyk 
Fluidy nowej ge-

neracji LIRENE Ci-
ty matt mają właści-
wości wygładzają-
ce i matujące, zosta-
wiają suche i pudro-
we odczucie na skó-
rze. Specjalna for-
muła Nylon 12 spra-
wia, że skóra jest je-
dwabista i doskonale 
matowa. System mi-
krogąbeczek pochła-
nia nadmiar sebum. 
Witaminy E i C za-
chowują młody wy-
gląd cery, a witamina E (tokoferol) 
jako aktywny antyutleniacz chroni 
włókna kolagenowe przed degrada-
cją i efektami przedwczesnego sta-
rzenia witamina C (kwas askorbino-
wy) uszczelnia i uelastycznia naczy-
nia włosowate. Fluidy mają kolory: 
beżowy, naturalny, tiramisu i toffee. 
(30 ml, 19 zł)

GGłładka i jadka i jęędrnadrna
Aktywny krem przeciwzmarszczkowy na noc 

LIRENE Folacyna Active 30+ regeneruje oraz in-
tensywnie nawilża głębokie warstwy skóry. Innowa-
cyjny kompleks FoliMoist™ oparty na 100% aktyw-
nym kwasie foliowym i glicerynie, stymuluje pra-
widłowe podziały komórkowe, wspomagając two-
rzenie i wzrost nowych komórek. Proteiny z psze-
nicy działają napinająco, likwidując widoczność 
drobnych zmarszczek i linii mimicznych. Witami-
na E chroni i naprawia uszkodzenia naskórka. Krem 
zapewnia wygładzenie pierwszych zmarszczek i li-
nii mimicznych oraz dogłębne nawilżenie, regenera-
cję i poprawę sprężystości skóry. Wiele skutecznych 
składników aktywnych kremu hamuje powstawanie 

zmarszczek, intensyw-
nie regeneruje, nawilża 
i wzmacnia skórę.

Relaks i masowanie
Seria nowatorskich oliwek do masażu ciała ZIAJA zapewnia skórze jędrność i spręży-

stość oraz delikatność i pomaga w zachowaniu szczupłej sylwetki. Zarówno oliwki do masa-
żu (ok.19 zł/500 ml) jak i oliwki w żelu (ok. 19 zł/180 ml) z kwintesencją olejków eterycz-
nych łączą właściwości pielęgnacyjne z estetyką i praktycznością użycia. Nie plamią bielizny 
są wydajne. Zapewniają wygodne przeprowadze-
nie zabiegu masażu. Oliwka w żelu relaksuje ko-
rzenno-cedrową kompozycją zapachową i ujędrnia. 
Oliwka  do masażu rozgrzewająca lekko natłuszcza 
i wygładza, ma kwiatowo-orientalny zapach. Oliw-
ki wyszczuplające są orzeźwiająco-pomarańczowe, 
redukują cellulit i poprawiają sprężystość skóry. 
Oliwki ujędrniające (morskie) zmiękczają i rege-
nerują skórę.  Oliwka do masażu witaminowa (od-
świeżająco-kwiatowa) stymuluje odnowę naskórka, 
wyraźnie wygładza i działa odżywczo. 

PiPięękne balsamykne balsamy
Jedwabna formuła bal-

samów Soraya Piękne Cia-
ło powstała dla kobiet cenią-
cych komfort i blask skóry. 
Balsam poprawiający kolo-
ryt z wyciągiem z orzecha 
królewskiego podkreśla od-
cień skóry, wyrównuje i de-
likatnie ją brązuje. Balsam 
rozświetlająco-nawilżają-
cy ze złocistymi drobinkami 
dekoruje ciało i wyszczupla. 
Balsam wygładzająco-na-
wilżający z proteinami je-
dwabiu nawilża i regeneru-
je skórę, dając gładki efekt. 
Balsam wyszczuplająco-an-
tycellulitowy z różowym 
pieprzem modeluje i wy-
szczupla sylwetkę, pobudza 
drenaż oraz ujędrnia skórę. 
Kwas hialuronowy zawarty 
w balsamach utrzymuje na-
wilżenie przez wiele godzin. 
(200 ml,14 zł)

Złoto z oceanu
Pielęgnacja twarzy z li-

nii Soraya Złoty Lifting de-
dykowana jest kobietom po 
30 roku życia, które oczeku-
ją od kremu natychmiasto-
wego efektu. To 6 produk-
tów dla cery: suchej i bardzo 
suchej,  normalnej i miesza-
nej oraz krem pod oczy do 
każdego typu cery. Złota al-
ga z Oceanu Atlantyckiego 
– stymuluje syntezę kolage-
nu i kwasu hialuronowego. 
Chroni DNA komórek skó-
ry oraz wzmacnia ich na-
turalny mechanizm ochron-

ny. Przeciwzmarszczkowy krem liftingujący na dzień daje 
długotrwały efekt liftingu,  redukuje zmarszczki, przywraca 
jędrność, łagodzi, nawilża i wygładza cerę, jest idealny pod 
makijaż. Krem regenerujący na noc poprawia kondycję skó-

ry, redukuje zmarszcz-
ki i wiotkość,  zmniej-
sza objawy zmęczenia 
i odżywia skórę. Kre-
my do cery mieszanej 
ograniczają błyszczenie 
się skóry i długotrwa-
le nawilżają.  (50 ml, 
24,50 zł) 

Największy wybór
Ziaja Intima to wiele różnych płynów do higieny intymnej o kremowej lub żelowej for-

mule i przyjemnych zapachach. Łączy je to, że nie podrażniają, mają odpowiednią kwaso-
wość i doskonałe właściwości myjąco-pielęgnujące. Płyny nawilżające o pojemności 200  
lub 250 ml nie zawierają mydła lecz substancje myjące pochodzenia roślinnego. Wzmac-
niają naturalną florę bakteryjną. Ziaja do higieny intymnej to np: hypoalergiczne płyny Zia-
ja med,  łagodny oliwkowy z olejem oliwkowym i kwasem mlekowym oraz alantoiną i D-
-panthenolem, płyn z szałwią do ochrony przeciwbakteryjnej szczególnie dla kobiet w cią-
ży i okresie okołoporodowym, płyn z kwasem laktobionowym łagodzący podrażnienia, płyn 
z kwasem askorbinowym wzmacniający naturalną florę bakteryjną, Yego żel my-
jący do higieny intymnej dla mężczyzn o działaniu nawilżającym i łagodzącym. 
Uzupełnieniem linii Ziaja Intima są wygodne chusteczki na-
wilżające w saszetkach. 



środa 23 maja 2012 3NASZ GOŚĆNASZ GOŚĆ

MAREK WOŹNIAK urodził się 5 marca 1960 roku w Kaliszu. Jest absolwentem archeologii na Wy-
dziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Stu-
dium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1990-1994 był Sekretarzem Gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 roku sprawował funkcję 
pełnomocnika Wojewody Poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych i redaktora naczelnego 
Wielkopolskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. W tym czasie współpracował, jako wykładowca, 
z Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie.

Od lipca 1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia 
powiatu poznańskiego. Jednocześnie w latach 1994-1998 był Radnym Gminy Suchy Las. W 1998 ro-
ku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 do paź-
dziernika 2005 roku był Wicestarostą Powiatu Poznańskiego.

W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W wyborach 
samorządowych w listopadzie 2010 roku został radnym IV kadencji Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego z listy Platformy Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych 
(28.592). Po raz trzeci wybrany Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego (kadencje: 10.2005 r. – 
11.2006 r., 11.2006 r. – 12.2010 r. oraz 12.2010 r.- do chwili obecnej).

Od lipca 2006 roku do marca 2007 roku M. Woźniak jest Przewodniczącym Konwentu Marszałków 
Województw RP. Od lutego 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Województw Rzeczpospo-
litej Polskiej.

Od lutego 2006 roku jest Członkiem Komitetu Regionów w Brukseli. 

- Obecny okres programowa-
nia – na lata 2007-2013 – powo-
li dobiega końca. Jednym z pro-
gramów realizowanych w tej per-
spektywie finansowej jest Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego uczestniczy 
w jego wdrażaniu, jakie przyno-
si on korzyści potencjalnym od-
biorcom?

- Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 to 
unijny program oferujący wsparcie 
na inwestycje w rolnictwie i prze-
twórstwie, poprawiające konku-
rencyjność sektora rolno-spożyw-
czego. W Programie są także środ-
ki finansowe na udzielenie pomocy 
inwestorom, którzy tworzą nowe 
miejsca pracy na obszarach wiej-
skich, jak również środki na roz-
wój ekologicznych metod gospo-
darowania oraz na przedsięwzię-
cia chroniące naturalne środowi-
sko i walory wiejskiego krajobra-
zu. Z PROW można uzyskać dofi-
nansowanie także na szeroko rozu-
mianą odnowę wsi - działania  po-
prawiające jakość życia jej miesz-
kańców oraz wdrażanie zespoło-
wych inicjatyw rozbudzających 
aktywność lokalnych społeczno-
ści. Wszystkie działania finanso-
wane są z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów. Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego uczestniczy 
we wdrażaniu tylko sześciu dzia-
łań, jednak grono ich potencjal-
nych odbiorców jest naprawdę du-
że: poczynając od jednostek samo-
rządu terytorialnego, poprzez or-
ganizacje pozarządowe, a kończąc
na osobach fizycznych.

- Jak ocenia Pan dotychcza-
sowe efekty wdrażania Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w Wielkopolsce?

- Wielkopolska jest regionem 
o dużym odsetku mieszkańców wsi 
i osób utrzymujących się z działal-
ności rolniczej. Na obszarach wiej-
skich skoncentrowanych jest wie-
le problemów społecznych. Jed-
nym z nich jest niewystarczający 
poziom infrastruktury, który ob-
niża atrakcyjność tych obszarów 
jako miejsca zamieszkania, inwe-
stowania, bądź prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Dlatego to 
wsparcie jest tak ważne, bowiem 
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Rozmowa z MARKIEM WOŹNIAKIEM, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

z PROW ma być cegiełką przy 
tworzeniu warunków do prowadze-
nia sprzedaży bezpośredniej przez 
rolników,  by ci mogli zwiększyć 
swoje dochody. Ma także skrócić 
potencjalną drogę pomiędzy pro-
ducentem a konsumentem. Dzięki 
powstaniu targowisk na terenach 
wiejskich możliwe będzie bowiem 
prowadzenie przez rolnika sprze-
daży przetworzonych przez niego 
produktów żywnościowych bezpo-
średnio konsumentowi. Sprawi to,  
że kupujący będzie mógł w pro-
sty sposób kontrolować pochodze-
nie towaru. Taki produkt będzie na 
pewno lepszej jakości, chociażby 
z tego względu, że będzie po pro-
stu świeży. Oferowany przez rolni-
ka towar będzie też tańszy, ponie-
waż ograniczone zostaną do mini-
mum koszty transportu. Po usta-
leniu wysokości dostępnych środ-
ków planujemy ogłosić drugi nabór 
na projekty z tego zakresu.

Warto również wspomnieć 
o tym, że zmiana rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
pozwoli na wprowadzenie nowe-
go zakresu wsparcia dotyczącego 
operacji polegających na tworze-
niu infrastruktury szerokopasmo-
wego Internetu. W województwie 
wielkopolskim w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego realizowany 
jest projekt kluczowy pn. „Budo-
wa Wielkopolskiej Sieci Szeroko-
pasmowej”. Wydaje się, że środki 
z PROW będą świetnym dopełnie-
niem tego projektu, ponieważ brak 
elementów infrastruktury technicz-
nej to największa bariera w rozwo-
ju obszarów wiejskich. Szczegól-
ne utrudnienia w tym zakresie wy-
stępują w najmniejszych miejsco-
wościach.

- Jakie zmiany przyniosło do-
tychczas wdrażanie PROW we 
wsiach położonych na terenie 
Wielkopolski?

- Myślę, że ważne jest to, że 
z uwagą diagnozujemy potrzeby 
wielkopolskiej wsi, a proponując 
wsparcie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich dajemy możli-
wość ich zaspokojenia. Podejmo-
wane przez beneficjentów działa-
nia, przede wszystkim przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, 
świadczą o dużej odpowiedzialno-
ści za tereny wiejskie, które sta-
nowią ponad 90 procent obszaru 
Wielkopolski. Od czasu wejścia 
Polski do Unii Europejskiej zna-
cząco zmieniło się oblicze wiel-
kopolskiej wsi. Realizacja PROW 
łączy podstawowe kierunki roz-
woju ekonomicznego i społeczne-
go jej mieszkańców, a także wiąże 
się z tworzeniem dobrych warun-
ków do życia pod względem ja-
kości środowiska, krajobrazu, in-
frastruktury społecznej i technicz-
nej. Obecny poziom rozwoju spo-
łeczeństwa, świadomość jego ro-
snących oczekiwań,  wymaga sku-
pienia naszej uwagi na podnosze-
niu standardów życia na poziomie 
dostępności do usług społecznych, 
kultury, sportu i rekreacji. W Wiel-
kopolsce nasze działania trafiają na 
podatny grunt i stąd naprawdę do-
brze przeze mnie oceniania realiza-
cja Programu. (na)

duży wpływ na rozwój obszarów 
wiejskich w województwie ma-
ją przede wszystkim te działania, 
które koncentrują się na inwesty-
cjach i wpływają na poprawę in-
frastruktury technicznej. Dotych-
czas w ramach infrastruktury pu-
blicznej wybudowano, przebudo-
wano lub wyposażono około 180 
budynków i obiektów, zrealizowa-
no ponad 100 projektów związa-
nych ze sportem i rekreacją, odno-
wiono ponad 20 budynków archi-
tektury sakralnej.

Nie można zapominać jednak 
o działaniach mających wpływ na  
poprawę jakości życia na obsza-
rach wiejskich poprzez zaspoko-
jenie potrzeb społecznych i kul-
turalnych mieszkańców wsi oraz 
promowanie obszarów wiejskich. 
Umożliwiają one rozwój tożsa-
mości społeczności wiejskiej, za-
chowanie dziedzictwa kulturowe-
go i specyfiki obszarów wiejskich. 
Wpływają także na wzrost atrak-
cyjności turystycznej i inwestycyj-
nej obszarów wiejskich. Obserwu-
ję, że wiele znaczących efektów 
można uzyskać bez dużych nakła-

dów finansowych, za to poprzez 
działania organizacyjne i koordy-
nacyjne, które wpływają na zwięk-
szenie integracji społeczeństwa za-
mieszkującego tereny wiejskie. 

Staramy się również inicjować 
takie wydarzenia w regionie, które 
pozwolą na aktywizację coraz szer-
szego grona osób. Dla przykładu, 
nasi pracownicy prowadząc szko-
lenia, wyjeżdżają w teren, co po-
zwala skorzystać z oferty jak naj-
większej liczbie osób, bez dużego 
nakładu środków w tym zakresie. 
W efekcie tych działań jesteśmy 
w gronie województw z najwięk-
szą liczbą złożonych wniosków 
w kraju.

- Które działania wdrażane 
przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego cieszą się szcze-
gólnym zainteresowaniem bene-
ficjentów?

- Dużym zainteresowaniem cie-
szą się operacje dotyczące gospo-
darki wodno-ściekowej, realizowa-
ne w ramach działania „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”. Do dzisiaj ogłosiliśmy 
dwa nabory wniosków o przyzna-

 FOT. – ARCHIWUM
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w gospodarstwie Tadeusza Mielocha, Gmina Śrem

nie pomocy, dzięki którym zawarto 
ponad 280 umów. Odzwierciedla to 
faktyczne potrzeby związane z po-
prawą infrastruktury na obszarach 
wiejskich w zakresie zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków. 
Popularnym działaniem jest także 
„Odnowa i rozwój wsi”. Podczas 
dwóch naborów zawarliśmy już 
ponad 580 umów na prawie 90% 
dostępnego limitu środków dla wo-
jewództwa. Realizacja tego dzia-
łania tworzy warunki dla rozwoju 
społeczno-ekonomicznego obsza-
rów wiejskich poprzez przyznanie 
pomocy na realizację projektów 
związanych głównie z zagospoda-
rowaniem przestrzeni publicznej, 
w tym na utrzymanie, odbudowę 
i poprawę stanu dziedzictwa kultu-
rowego i przyrodniczego wsi. Są to 
wartości, które odgrywają bardzo 
istotną rolę w rewitalizacji terenów 
wiejskich - związane są z historią, 
kulturą czy tradycją – czyli wszyst-
kim tym, co zawiera się w pojęciu 
dziedzictwa kulturowego wsi. Du-
ża liczba realizowanych inwestycji 
dotyczy również remontu i wypo-
sażenia świetlic wiejskich, a tak-
że placów zabaw i obiektów spor-
towych. 

- Perspektywa finansowa do-
biega końca – jakie jeszcze per-
spektywy i konkursy przed na-
mi?

- Właśnie zakończyliśmy trzeci 
nabór wniosków o przyznanie po-
mocy w ramach działania „Odno-
wa i rozwój wsi”. W najbliższym 
czasie planujemy ogłosić nabór 
wniosków dla działania związane-
go ze scalaniem gruntów oraz go-
spodarowaniem rolniczymi zaso-
bami wodnymi.

Obecnie kończymy ocenę 
wniosków z działania „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej” w zakresie operacji 
polegających na budowie, prze-
budowie, remoncie lub wyposa-
żeniu targowisk stałych. Pomysł, 
aby wspierać rozwój targowisk 
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AAnaliza sytuacji lokalnego rynku 
coraz wyraźniej wskazuje na po-

garszającą się sytuację osób w szcze-
gólnie trudnej sytuacji na rynku pra-
cy, w tym osób w wieku powyżej 50. 
roku życia oraz długotrwale bezro-
botnych. Chcąc wspomóc zarówno 
osoby bezrobotne szukające zatrud-
nienia jak i pracodawców borykają-
cych się z problemami, Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu zaplanował 
organizację staży w ramach realizo-
wanych programów.  

Staż daje osobie bezrobotnej 
szansę zdobycia nowego doświad-
czenia zawodowego, zaprezento-
wania swoich kwalifikacji i umie-

jętności konkretnemu pracodawcy, 
przekonania go poprzez swoją pra-
cę do dalszego zatrudnienia po za-
kończeniu stażu. Pracodawca na-
tomiast w czasie trwania stażu nie 
ponosi żadnych kosztów finanso-
wych związanych z zatrudnieniem 
danej osoby, ma za to możliwość 
sprawdzenia konkretnej osoby na 
danym stanowisku pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Poznaniu organizuje w 2012 
roku staże finansowane ze środ-
ków Funduszu Pracy oraz Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach projektu „Lep-
sze jutro”. 

Pracodawco zorganizuj staPracodawco zorganizuj staż ż 
Poszukiwanie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy jest coraz 
trudniejsze. Wzrasta liczba zarejestrowanych osób bezrobot-
nych, a jednocześnie pracodawcy nadal z pewną rezerwą pod-
chodzą do tworzenia nowych miejsc pracy. 

Staże realizowane w ramach 
Projektu „Lepsze jutro”  skiero-
wane są do osób bezrobotnych bez 
wykształcenia średniego, będących 
jednocześnie osobami:

*  w wieku powyżej 50 roku 
życia, 

lub 
*  długotrwale bezrobotnymi,
W ramach Projektu „Lepsze 

jutro” zaplanowano aktywizację 
zawodową 195 osób w formie 5 
miesięcznego stażu. Realizacja 
staży rozpocznie się w czerwcu 
i potrwa maksymalnie do 31 paź-

dziernika 2012 roku, a zakoń-
czenie realizacji projektu nastąpi 
31.12.2012 roku. Efektem reali-
zowanego stażu powinno być za-
trudnienie stażysty na okres przy-
najmniej 6 miesięcy. 

Osoby w wieku 50+ stanowią 
już około 26% wszystkich osób 
zarejestrowanych w poznańskim 
Urzędzie. Odbycie stażu jest dla 
nich szansą powrotu na rynek pra-
cy, zdobycia nowych umiejętno-
ści, pokazania pracodawcy swoich 
walorów. 

Jak pokazują badania, osoby 

dojrzałe są dobrymi lojalnymi pra-
cownikami, którzy na ogół nie dają 
się skusić wyższym wynagrodze-
niem czy lepszymi warunkami pra-
cy. Posiadane prze nich doświad-
czenia zawodowe ale i życiowe 
może okazać się dodatkową warto-
ścią dla pracodawcy przyjmujące-
go taką osobę na staż.  Wbrew obie-
gowym opiniom osoby po pięć-
dziesiątce chętnie się uczą i zdo-
bywają nowe umiejętności. Poten-
cjalnemu pracodawcy mogą zaofe-
rować pełną dyspozycyjność i wy-
soką motywację do pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Poznaniu

zaprasza pracodawców 
z terenu Poznania i powiatu poznańskiego 

do współpracy 
przy organizacji staży.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
www.pup.poznan.pl, pod nr. tel. 61  8345-645/677 

(staże) lub bezpośrednio w pokoju 108.
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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!

Poznań, 17 kwietnia 1966 roku. Na placu Mickiewicza przed Uniwersytetem jego imienia odbywa się manifestacja 
z udziałem członków najwyższych władz PRL na czele z Władysławem Gomułką i Józefem Cyrankiewiczem. 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

W trzeciej de-
kadzie kwiet-

nia 1966 roku do 
największych kin 
w Polsce trafiły pu-
dła z taśmą „Pol-
skiej Kroniki Fil-

mowej” (numer 17/66 wydanie A). 
Otwiera ją blok tematyczny zaty-
tułowany „Tysiąclecie”. „Gniezno, 
pierwsza historyczna stolica Pol-
ski, szykuje się do inauguracji te-
gorocznych obchodów tysiąclecia 
państwa polskiego” – na tle zdjęć 
przedstawiających gnieźnieńskie 
zabytki słychać głos lektora czy-
tającego komentarz. „Tu właśnie, 
w katedrze gnieźnieńskiej, odby-
ły się uroczystości kościelne zwią-
zane z tysiącleciem chrztu Miesz-
ka I i jubileuszem chrześcijaństwa 
w Polsce. Wziął w nich udział pol-
ski Episkopat i licznie przybyłe du-
chowieństwo” – słychać z głośni-
ków, gdy na ekranie pojawiają się 
kilkusekundowe sceny z katedry 
przedstawiające biskupów i księ-
ży. Wiernych nie widać... 

„Polska Kronika Filmowa” 
była wówczas jedynym medium, 

W pogodną kwietniową niedzielę 1966 roku jako uczeń ówcze-
snego Technikum Ekonomicznego imienia Stanisława Staszica 
w Poznaniu wraz z całą szkołą musiałem udać się na plac Mic-
kiewicza, by uczestniczyć w wielkiej manifestacji, którą zorgani-
zowano właściwie tylko po to, by wielu poznaniaków nie poszło 
na kościelne uroczystości milenium chrztu Polski. Cofnijmy się 
w czasie do tamtych dni... 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

Konkurencyjne obchody milenium Konkurencyjne obchody milenium 

które pokazało – krótko i w ogól-
nych planach – milenijne uroczy-
stości kościelne w Gnieźnie 16 
i w Poznaniu 17 kwietnia 1966 
roku. Telewizja ograniczyła się 
do odczytania w „Dzienniku Te-
lewizyjnym” króciutkiej notki 
informacyjnej Polskiej Agencji 
Prasowej, którą przedrukowały 
też gazety, w tym również te wy-
dawane w ówczesnym Poznaniu. 
Uwaga kontrolowanych przez 
PZPR mediów skupiła się na uro-
czystościach państwowych. Naj-
pierw na tych zorganizowanych 
w Gnieźnie. 

„Kilkadziesiąt tysięcy osób gro-
madzi się w sobotnie popołudnie 
na wiecu, który otwiera patrio-
tyczne manifestacje Ziemi Poznań-
skiej. Do zebranych przemawia mi-
nister obrony narodowej, marsza-
łek Polski Marian Spychalski. [...] 
Zapadł już zmierzch, gdy piastow-
skie Gniezno przyjmowało defila-
dę wojskową. Tegoroczne uroczy-
stości zbiegają się z rocznicą sfor-
sowania Odry i Nysy przez żołnie-
rzy 1. i 2. armii Wojska Polskiego. 
Klamra tysiąclecia zamknęła się 
nad brzegami rzeki, w którą wbi-
jał pale graniczne Bolesław Chro-
bry. 21 lat temu sforsowali ją żoł-
nierze polscy rozpoczynając z ar-
miami radzieckimi ostatni zwycię-

ski marsz drugiej wojny światowej 
– na Berlin”. 

Te słowa komentarza „PKF” 
towarzyszą zdjęciom z uroczysto-
ści państwowych w Gnieźnie. Po 
chwili na ekranie pokazują się zdję-
cia z Poznania, a ściślej ze Złotej 
Kaplicy w katedrze poznańskiej, 
a z głośników słychać następują-
ce słowa: „Mieszko I i Bolesław 
Chrobry. Pod pomnikiem dwóch 
władców – budowniczych państwa 
polskiego – w katedrze poznańskiej 
wieńce od komitetu Frontu Jedno-
ści Narodu. Podobnie jak w Gnieź-
nie, i tutaj w Poznaniu przedsta-
wiciele Episkopatu polskiego ce-
lebrowali uroczyste nabożeństwa 
z okazji milenium chrztu”. 

Po 1989 roku dowiedzieliśmy 
się, że w 1966 roku cenzura wy-
cięła krótką sekwencję pokazu-
jącą zbliżenie ołtarza przed kate-
drą poznańską. Cenzorom chodziło 
zwłaszcza o dobrze widoczną po-
stać ówczesnego prymasa Polski, 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
który wtedy uchodził za najwięk-
szego wroga Polski Ludowej. W to 
miejsce wmontowano ogólny plan 
kościelnych uroczystości milenij-
nych przed katedrą. 

I zmiana planu. „Niedzie-
la, plac Mickiewicza w Poznaniu. 
Tłumy obliczane na 200.000 osób 
wypełniają główny plac i sąsied-
nie ulice. Delegacja mieszkańców 
Wielkopolski wręcza księgę czynów 
społecznych i zobowiązań podję-
tych dla uczczenia tysiąclecia. Ich 
wartość przekracza miliard trzy-
sta milionów złotych. Władysław 
Gomułka mówi o zasługach ludu 
wielkopolskiego, zawsze wiernego 
ojczyźnie, twardego i pracowite-

go. Mówi o historycznym zwrocie 
w dziejach Polski w ostatnim dwu-
dziestoleciu. O tym, że rząd Erhar-
da [ówczesnego kanclerza RFN – 
przyp. L. A.] uporczywie dąży do 
zburzenia status quo w Europie, 
obstając przy granicach z lat hi-
tlerowskich. Piętnuje próby części 
Episkopatu przeciwstawienia ju-
bileuszu chrztu ogólnopolskim ob-
chodom”. 

Tyle „Polska Kronika Filmowa” 
z końca kwietnia 1966 roku. Sięgnij-
my teraz po przechowywany w ar-
chiwach Telewizji Polskiej SA za-
pis na taśmie telerecordingu trans-
misji ze wspomnianej manifestacji 
na poznańskim placu Mickiewicza 
z udziałem I sekretarza Komitetu 
Centralnego PZPR Władysława Go-
mułki i premiera Józefa Cyrankie-
wicza. Gomułka mówił wówczas 
między innymi: „Jakże ograniczo-
ny i wyzbyty z narodowego poczucia 
państwowości musi być umysł prze-
wodniczącego Episkopatu polskie-
go, który z tych tragedii, jakie spo-
tkały Polskę, wyciąga tylko jeden 
wniosek, że – jak mówi – naród pol-
ski mógł bardzo często być i bez kró-
la, i bez wodza, i bez zwierzchników, 
ale naród ten nigdy nie żył bez pa-
sterza. Ten wojujący z naszym pań-
stwem ludowym nieodpowiedzialny 
pasterz pasterzy, który głosi, że nie 
będzie się korzył przed polską racja 
stanu, stawia swoje urojone preten-
sje do duchowego zwierzchnictwa 
nad narodem polskim wyżej niż nie-
podległość Polski”. 

Dwa kilometry od placu Mic-
kiewicza, na placu przed katedrą, 
po pontyfikalnej mszy świętej ce-
lebrowanej przez ówczesnego me-
tropolitę poznańskiego, arcybisku-
pa Antoniego Baraniaka, homilię 
wygłosił kardynał Stefan Wyszyń-
ski. „Dzieci Boże, dzieci najmilsze, 
dzieci Boga Ojca i jego zwycięskiej 
służebnicy Maryi. Pragniemy w Jej 
macierzyńskich ramionach ubez-
pieczyć naród i Kościół” – mówił 

dodając: „wierzymy, że wolność 
Kościoła to jest wolność narodu”. 

Wcześniej tamtej niedzie-
li uroczystości kościelne odbyły 
się w farze poznańskiej. O półno-
cy mszę przed kopią obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej odprawił 
metropolita krakowski, arcybiskup 
Karol Wojtyła, a rano kardynał Ste-
fan Wyszyński. 

Pierwotny plan poznańskich 
obchodów tysiąclecia chrztu 
przewidywał procesję z fary na 
Ostrów Tumski przed katedrę, ale 
władze nie wyraziły na nią zgody. 
I na tym tle zrodził się później mit 
bezkrytycznie powtarzany przez 
ówczesne duchowieństwo, choć-
by przez jednego ze współpra-
cowników arcybiskupa Barania-
ka, księdza Jana Stanisławskiego. 
Brak zgody na procesję zinterpreto-
wał on jako brak zgody na przejazd 
samochodu-kaplicy ze wspomnia-
nym obrazem: „W Poznaniu mili-
cja nie pozwoliła przejechać z fa-
ry do katedry samochodowi z kopią 
cudownego wizerunku. Ale i na to 
znalazł się sposób. Samochód nie 
może jechać? Ale nieść wolno, po-
niesiemy auto! – stwierdzili robot-
nicy z Cegielskiego i wzięli na bar-
ki półtoratonowego Żuka z obrazem 
Maryi oraz kierowcą i dwoma pau-
linami w środku”. 

Abstrahując już od tego, że ob-
raz był przewożony w specjalnie 
zaadaptowanej Warszawie, a nie 
Żuku, na zrealizowanym na zlece-
nie Episkopatu Polski kolorowym 
filmie widać tę Warszawę jadącą 
wśród szpaleru poznaniaków. Po-
noć w jednym miejscu samochód 
nie mógł pokonać dość wysokie-
go krawężnika i kilku mężczyzn 
pomogło podnieść pojazd. I stąd 
ten mit... 

Nieco ponad dwa lata później, 
w końcu czerwca 1968 roku, archi-
diecezja poznańska świętowała ty-
siąclecie tutejszego biskupstwa, ale 
o tym napiszę przy innej okazji. 

FOT. (2X) – ARCHIWUM AUTORA 
Poznań, 17 kwietnia 1966 roku. Przy biciu dzwonów na ołtarzu przed wej-
ściem do katedry umieszczono kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Kadr z filmu zrealizowanego na zlecenie Episkopatu Polski. 
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TAK  MYŚLĘ

W  Polsce robi 
się coraz cie-

kawiej. I wcale nie 
śmieszniej. Niestety. 
Nastrój mi zdecy-
dowanie siada, gdy 
oglądam w telewi-
zji  polskie progra-
my informacyjne, bo 

kład. Jutro rano – proponuję – po przyj-
ściu do pracy, zaraz rano, bez zbędnego 
gadania, walnąć swojego szefa w gębę. 
Na pewno zasłużył, a jak nie, to nie ma 
sprawy – profilaktycznie. Jak policjant 
zatrzyma cię jadącego 300 kilometrów na 
godzinę po przyszkolnym Ogródku Jor-
danowskim, to trzeba dać mu z kolana 
tam gdzie najbardziej boli, by zrozumiał, 
że na służbie powinien zajmować się ła-
paniem motyli. Jak pani w Biedronce wy-
da ci pięć monet zamiast jednej, to wal-
nij na odlew, potem popraw i sprawdź czy 
równo puchnie. Jak nie, to trudno – mu-
sisz przywalić jeszcze raz.

Podsumowując – mnie się obrazki 
spod Sejmu nie podobały. Nie podobało 
mi się, jak posłowie usiłowali przedrzeć 
się tajemnymi podwórkami, jak byli ob-
rażani i poszturchiwani. Miałem wraże-
nie, że historia lubi się powtarzać i zaraz 
zejdą do warszawskich kanałów. Posło-
wie obecnej kadencji w większości nie są 
moimi faworytami, ale chamstwo ubrane 
w piękne słowa mierzi mnie jeszcze bar-
dziej. We wrześniu 2012 roku minie 30 
lat jak pracuję i mam przed sobą jeszcze 
sporo takich lat. Często mi się nie chce, 
niekiedy mi się chce. Ale nawet gdybym 
mógł jutro przejść na emeryturę, to nadal 
bym pracował. I na tym polega różnica, 
panowie z „Solidarności”. Wy zadowoli-
cie się niezbyt dużą emeryturą i w dresie 
oraz przepoconym podkoszulku rozłoży-
cie się z piwskiem na kanapie. A może 
jednak nie tak szybko, co? Na szczęście.

No i przyszedł czas na premiera, któ-
ry nie obrazi się jak go do Gierka po-
równać. Swój chłop, docenił sekretarza 
górnika z Francji, który zadłużył nasz 
kraj po uszy i zmarnował lata całym po-
koleniom.

Bo to porównanie nasuwa się samo. 

Donald Tusk pojeździł sobie po kraju 
i sprawdzał stan przygotowań do Euro. 
Śmiech na sali. Tak jakby nie miał ludzi, 
tak jakby nie istniały telefony. Premier 
przyjeżdżał, oglądał i... nic nie widział, 
bo w czasie takich wizyt nic się zobaczyć 
nie da. Tuska ktoś wpuścił w maliny, bo 
wyglądało to komicznie. Czekałem tylko 
kiedy zasiądzie za sterami lokomotywy 
i przewiezie wszystkich do krainy wiecz-
nych łowów.

Premier zakazał, by krytykować i źle 
mówić o piłce kopanej. Bo to podobno 
malkontenctwo. Ja się z premierem-pił-
karzem zgadzam. I proponuję, by mi-
nistrowie na posiedzenia przychodzili 
w krótkich spodniach i getrach (panie 
mogą mieć spódniczki z pomponami), 
zamiast gadać niech każdy podryblu-
je, a Pawlak niech spróbuje wyskoczyć 
do główki. I tak wszędzie, od Rady Mi-
nistrów do pijalni uzdrowiskowej wody 
leczniczej. Chirurdzy niech skalpele za-
mienią na sędziowskie gwizdki i zagwiż-
dżą gdy pacjent umrze, bo zagrał nie fair. 
Świat zwariował, bo piłka nożna dla wie-
lu nie jest sensem życia. Dla niektórych 
jest tylko rozrywką, dla innych zaś igrzy-
skami dla tłuszczy. I niczym więcej, naro-
dową religią na pewno nie.

Z niemałą satysfakcją zaplanowa-
łem w czerwcu urlop. Chyba, że „soli-
daruchy” mnie nie wypuszczą, a premier 
przyjedzie pogadać ze mną, rzecz jasna 
po dobroci. Myślę jednak, że im się nie 
uda. Bo piłka nożna polega na tym – jak 
mawiał trener Górski – by strzelić jed-
ną bramkę więcej. I na tym, że bramki 
są dwie. Ot, cała tajemnica. Skąd więc 
to zaczadzenie tak wielu? Z głupoty, pa-
nie, z głupoty.

TOMASZ MAŃKOWSKI 

okazuje się, że Muppety to nie takie zno-
wu coś niezwykłego, a program „Ko-
cham Cię Polsko” w tym kontekście trze-
ba by nominować za walory artystyczne 
co najmniej do amerykańskiego Oscara.

Nudny już jestem, bo od dziesięciu lat 
wypisuję to samo. Życzliwi mówią „wy-
rzuć telewizor przed walec, to zmądrze-
jesz”, ale ja bez tych informacji żyć nie 
mogę. To jak śmiertelny wirus i choroba 
umysłowa. Trudny jest dziennikarski los.

W minionych kilku dniach sporo się 
działo. Związkowcy z „Solidarności” 
zablokowali Sejm, by pokazać posłom, 
kto tu rządzi. Z takim zaangażowaniem 
współpracowali z łańcuchami, że próbo-
wałem sobie wyobrazić co by się dzia-
ło, gdyby z równym zapałem wykonywali 
codziennie swoją pracę. Panie kochany, 
Polska byłaby krajem mlekiem i miodem 
płynącym, a litr benzyny kosztowałby 
1,50 zł. Ale tak nie jest. Może w codzien-
nej robocie się obijają. Nie, nie twierdzę 
tak, tylko tak sobie kombinuję, ale po ci-
chutku by nie dostać kijem po grzbiecie 
jak nie przymierzając poseł jakiś.

Znam ludzi – niestety – którym te 
obrazki spod Sejmu się podobały. Aż się 
spocili z wrażenia, bo robotnik okładał 
parlamentarzystę. No to bierzmy przy-

Łańcuch przed Sejmem, premier 
w podróży, piłkarskie 
zaczadzenie

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26

tel. 61 817-41-10
Godziny przyjęć: 

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

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 

Diagnostyka 
nawracających infekcji dróg 

oddechowych 

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

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

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

tel. 818-60-57  tel. kom. 602-693-199
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Konkurencyjne 

ceny
2 maja - Dzień Flagi RP 

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypo-
spolitej poseł Filip Kaczmarek 
zorganizował spotkanie na 
Starym Rynku w Poznaniu.

W samo południe rozdawano 
poznaniakom balony – białe i czer-
wone – symbolizujące polskie bar-
wy narodowe. Latające balony 
przykuwały uwagę nie tylko dzieci. 
W kolejce po balony ustawiały się 
całe rodziny. Najmłodsi brali udział 

w quizie. Pytania tematycznie związane były z  Dniem Flagi. Ci, którym za-
brakło wiedzy na prawidłową odpowiedź szybko nadrabiali swoje zaległości 
z pomocą rodziny lub organizatorów. Konkurs był dobrą okazją do przypo-
mnienia idei Dnia Flagi.

W akcji brali udział również członkowie Stowarzyszenia „Młodzi Demo-
kraci”. Podczas spotkania, oprócz balonów, rozdawane były ulotki informują-
ce o idei święta 2 maja oraz biało-czerwone chorągiewki.

Równocześnie, przez cały tydzień, prowadzona była akcja informacyjna 
w Wielkopolsce za pomocą spotu na 2 maja, który przypominał o wywiesze-
niu flagi tego dnia. Spot emitowany był w stacjach WTK i TVP Poznań oraz 
Internecie.

Obchody Dnia Izraela w Poznaniu

Ponad tysiąc pięćset osób uczestniczyło w obchodach 64. Dnia 
Niepodległości Izraela w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu, 
które objął swoim patronatem Ambasador Państwa Izrael – ZviRav-
-Ner, a ze strony polskiej, m.in. poseł Filip Kaczmarek.

Uroczystości odbyły się 13 maja w niedzielę.  Poznań i Wielkopolska by-
ły jedynym miejscem w Polsce, które przygotowały obchody święta. Podob-
ne odbyły się w tym czasie w 50 miastach świata.

Ambasador ZviRav-Ner posadził  w jednej z alejek ogrodu symboliczne 
drzewko pamięci. Powszechnie życzono sobie, aby Izrael był ziemią pokoju. 
Podczas oficjalnej inauguracji głos zabrał także Filip Kaczmarek. Organiza-
torzy: Poznański  Oddział Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich oraz 
Ogród Botaniczny  UAM  w Poznaniu przygotowali bardzo bogaty program 
artystyczny.

Uroczystości rozpoczęło  wykonanie hymnu „Hatikva”, przez Chór Na-
uczycieli m. Poznania  im. I. J. Paderewskiego pod dyr. Ryszarda Łuczaka.  
Ponadto w programie wystąpili m. in.:  uczniowie Szkoły im. Króla Dawi-
da, gitarzysta Michael Pol z Filadelfii/USA, młodzież Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 im. Charlesa de Gaulle’a, a także ShacharGilad z zespołem 
jazzowym z Tel Awiwu/Izrael.  Interesujący był wykład Barbary Szczepano-
wicz „Rośliny biblijne”.

W trakcie uroczystości trwał konkurs wiedzy o Izraelu pod patronatem 
posła Filipa Kaczmarka. Zwyciężczynią została Beata Pieterek z Gniezna. 
W nagrodę pojedzie do Parlamentu Europejskiego  w Brukseli. Serdecznie 
gratulujemy!

Awangarda wokół Wielkopolski

W Poznaniu odbył się polski wernisaż wystawy prac  artystów wiel-
kopolskich, które w czerwcu zostaną zaprezentowane w Brukseli. 
Wystawę objął patronatem poseł Filip Kaczmarek.

Otwarcie ekspozycji odbyło się w Skórzewie koło Poznania. Prace malar-
skie Katarzyny Zygadlewicz, Tomasza Akusza, Krzysztofa Horały  oraz 
fotograficzne Filipa Wendlanda, znajdą się na wystawie „Awangarda wokół 
Wielkopolski”, która 5 czerwca tego roku otwarta zostanie w gmachu Parla-
mentu Europejskiego w Brukseli, w sali im. Yehudi Menuhina. Wystawę przy-
gotowuje kierowana przez Tomasza Akusza 
poznańska Galeria Perlegal.  W jej salach,  
w niedzielę 13 maja odbyła się prezentacja 
prac, które pojadą do Parlamentu Europej-
skiego. (na)
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Sołtys bez pieniędzy
W 2013 roku sołtysie w gminie Pniewy nie otrzymają do swej dyspo-

zycji pieniędzy na zabezpieczenie potrzeb poszczególnych sołectw. Ra-
da Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnieni funduszu sołeckiego 
w budżecie miasta i gminy w roku przyszłym. 

Radni argumentowali, że rozpoczęte przedsięwzięcia inwestycyjne re-
alizowane przez gminę i w konsekwencji wzrastające zadłużenie wynika-
jące z ich realizacji uniemożliwia wyodrębnienie z budżetu gminy w roku 
2013 złotówek na fundusz sołecki.

Ze strony Väderstad Verken swa 
obecnością zaszczycił to spo-

tkanie Crister Stark, prezes Zarzą-
du i współwłaściciel firmy. Väder-
stad to do dzisiaj firma rodzinna 
prowadzona przez czwórkę rodzeń-
stwa, a Crister Stark od najmłod-
szych lat zajmuje się konstruowa-
niem maszyn. 

Oficjalna część imprezy rozpo-
częła się przemówieniem dyrekto-
ra Väderstad Sp. z o.o. Piotra Osiń-
skiego, który przywitał zgromadzo-
nych gości, między innymi Micha-
ła Chojarę, wieloletniego burmi-
strza Gminy Pniewy. Dyrektor po-
dziękował wszystkim za dotych-
czasową współpracę i powiedział, 
że wierzy w kolejne wspólne suk-
cesy. Głos zabrał również Michał 
Chojara, który podkreślił bardzo do-
brą współpracę Gminy z Väderstad 
i przypomniał, że 11 lat temu rolnik 
z Pniew Andrzej Papis przyszedł do 
niego i powiedział, że firma Väder-
stad szuka lokalizacji w Polsce.

- Uznałem wówczas – wspo-
mina Michał Chojara, wieloletni 
burmistrz Pniew – że to znakomi-
ta okazja, by zaprosić tę renomowa-
ną firmę do Pniew. Zająłem się tą 
sprawą, spotkałem z przedstawicie-
lami Väderstad, czego efektem by-
ło rozpoczęcie inwestycji Väderstad 
w Pniewach już w roku następnym.

Nastepnie Crister Stark za-
prezentował rys historyczny tej 
szwedzkiej firmy, jej rozwój na 
przestrzeni 50 lat, wizje na przy-
szłość oraz omówił produkty, któ-
re zrewolucjonizowały rolnictwo. 

Po dynamicznej prezentacji 
przedstawicieli Väderstad nade-
szła chwila na wystąpienie prof. 
nzw. dr hab. in. Tomasza Piskie-
ra z Politechniki Koszalińskiej, 
który na przykładzie demofarm 
organizowanych przez Väderstad 
oraz firmę KWS LOCHOW zapre-
zentował badania dotyczące upra-
wy bezorkowej i jej zastosowanie 
w praktyce. 

Podczas pokazów polowych 
zaprezentowano nowości Väder-
stad takie jak: siewnik punkto-
wy do kukurydzy Tempo, prze-
znaczony do precyzyjnego siewu 
z duża prędkością, agregat upra-
wowy Carrier X 425 (składana, 
zawieszana wersja znanego od 
lat na polskim rynku agregatu), 
a także agregat uprawowo-siew-
ny Spirit 400 F w wersji wysie-
wającej nasiona i nawóz jedno-
cześnie oraz kultywator ścierni-
skowy Swift. 

Spośród przybyłych gości roz-
losowano nagrody w postaci bo-
nów na części zamienne Väderstad 
o łącznej wartości 14.000 zł. (na)

Jubileusz Väderstad
16 maja 2012 w Pniewach w siedzibie Väderstad Sp. z o.o. 
odbyła się uroczystość związana z obchodami 15-lecia firmy 
Väderstad Polska oraz 50-lecia Väderstad Verken - szwedzkiej 
firmy produkującej innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa. 

Crister Stark wręcza kwiaty dyrektorowi Väderstad Sp. z o.o. Piotrowi Osiń-
skiemu. 

- Jak się panu podoba zarzą-
dzanie Gminą przez burmistrza 
Przewoźnego i jego ekipę? Pytam, 
bo na najbliższy poniedziałek za-
planowana jest sesja absolutoryj-
na, czyli w pewnym sensie podsu-
mowanie minionego roku.

- Nie podoba mi się. Jeśli chodzi 
o wykonanie budżetu, to został on 
zrealizowany...

- To co się panu nie podoba.
- Realizacja budżetu polega na 

tym, że burmistrz i jego pracownicy 
wprowadzają w życie to, co uchwa-
lą i postanowią radni. Finezji do tego 
nie potrzeba. Gorzej, że nikt się pu-
blicznie nie zastanawia, co się w tym 
budżecie zmieniło, bo to jest naj-
istotniejsze. Projekt budżetu na rok 
2011 jeszcze ja przygotowywałem. 
Te dwa dokumenty niewiele się róż-

nią, a inwestycje które były prowa-
dzone w minionym roku także ja 
przygotowywałem. Mam na myśli 
między innymi budowę kanalizacji 
Koszanowa i Lubosiny oraz zakoń-
czenie uzbrojenia terenów inwesty-
cyjnych  przy Hondzie, czyli budowa 
oświetlenia wzdłuż ulicy Poznańskiej 
w Pniewach. W tym roku zrealizo-
wano też, całkowicie przeze mnie 
przygotowaną, przebudowę ulicy Po-
znańskiej. W budżecie zaplanowana 
jeszcze była rozbudowa przystanku 
autobusowego przy ulicy Dworco-
wej w Pniewach, ale obecny zarząd 
z tego zrezygnował, czyli nadal ma-
my się czego wstydzić.

- Dlaczego tak pan myśli?
- Przystanek ten zbudowano 

w głębokich latach osiemdziesiątych 
minionego wieku i jest on dzisiaj 

Pniewy zasPniewy zasłługujugują ą 
na cona coś ś wiwięęcejcej
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, wieloletnim 
burmistrzem Gminy Pniewy

wątpliwą wizytówką naszego mia-
sta. Niestety, z moich planów zrezy-
gnowano...

- Dlaczego? Burmistrzowi 
Przewoźnemu bałagan i mało este-
tyczny widok nie przeszkadza? To 
przecież tuż obok Urzędu...

- Widocznie nie przeszkadza. 
Oficjalna argumentacja była taka, że 
musimy oszczędzać, bo Gmina jest 
zbyt mocno zadłużona.

- A jak było naprawdę?
- Zadłużenie na koniec 2010 roku 

gdy byłem burmistrzem było mniej-
sze, jak się okazuje, niż zadłużenie na 
koniec 2011 roku, gdy burmistrzem 
jest Przewoźny. A to przecież mi za-
rzucano, także w pełnej oszczerstw 
kampanii wyborczej, że to ja ponad 
miarę zadłużam gminę. A tymcza-
sem... Dokumenty nie kłamią. Przy-
ganiał kocioł garnkowi...

- Ale procentowo to zadłuże-
nie spadło?

- Fakt, lecz osiągnięto to dzię-
ki pozyskanym funduszom unijnym, 
a nie większym dochodom Gminy. 
W moim projekcie budżetu, nie re-
zygnując z koniecznych inwestycji 
w tym z remontu i rozbudowy przy-
stanku autobusowego, przewidywa-
łem ZMNIEJSZENIE ZADŁU-
ŻENIA GMINY o około 1,5 milio-
na złotych. A Przewoźny tyle wydał 
i nie oszczędził.

- Na co wydano te pieniądze?
- Na autopromocję burmistrza, 

na wynagrodzenia w sferze budżeto-
wej, w tym w Urzędzie. Jakoś nie za-
uważyłem, by podwyżki te wpłynęły 
na lepszą pracę urzędników. Do tego 
dochodzi jeszcze ponad 600.000 zło-
tych, które trzeba było zapłacić Aqu-
anetowi za zerwanie umowy.

- Dlaczego aż tyle?
- Bo zawarłem umowę z Aqu-

anetem ZGODNIE Z PRAWEM, 
co stwierdził nawet Sąd Gospodar-
czy. Bez konsekwencji nie można 
jej było rozwiązać, ale Przewoźny 
uparł się by za wszelką cenę speł-
nić swoją demagogiczną wyborczą 
obietnicę i kosztowało to podatników 
w sumie ponad 700.000 złotych, bo-
wiem z tego powodu zmniejszył się 
również o 140.000 złotych budżet 
Spółki. „Pański gest”, tylko szkoda 
że za publiczne pieniądze, a nie za 
swoje. Wypłacono również obieca-
ne w kampanii wyborczej tak zwane 
„trzynastki” nauczycielom i urzędni-
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Drożej na targowisku
Za sprzedaż towarów na pniewskim targowisku trzeba płacić tak 
zwaną opłatę targową. Jest ona uzależniona od dnia i sprzeda-
wanego towaru.

Sprzedaż na targowisku jest prowadzona w miejscach wyznaczonych 
– ze straganów, stoisk, przyczep i pojazdów samochodowych. Na targo-
wisku zostało wyznaczonych pięć miejsc dla sprzedających artykuły z rę-
ki, koszyka, stolika, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru, namiotu, 
stoiska, samochodu itp. Miejsca dostępne są dla wszystkich mieszkań-
ców sprzedających towary. 

Dzienne stawki opłaty targowej są uzależnione między innymi od dnia 
tygodnia. We wtorki i piątki najniższa opłata targowa wynosi 15 złotych 
za stoisko, najwyższa zaś taryfa to 21 złotych. W pozostałe dni tygodnia 
opłata kształtuje się na poziomie 21 i 26 złotych za każde stoisko. W przy-
padku imprez okolicznościowych stawki kształtują sie od 30-70 złotych 
za każde stoisko. Koszt na przykład ustawienia strzelnicy czy dmucha-
nego zamku lub karuzeli to 20 złotych dziennie. 

Inkasentami opłat targowych na wsiach są sołtysi poszczególnych 
miejscowości. Nowe stawki oznaczają większe o około 10% wpływy 
do budżetu miejskiego niż w roku poprzednim.

Na podium
23 uczniów klas drugich z ośmiu gimnazjów Ziemi Szamotul-
skiej, w tym dwóch prowadzonych przez Powiat, uczestniczyło 
w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, zorganizowa-
nym w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach. Nagrody wręczali 
starosta szamotulski Paweł Kowzan i dyrektor ZS nr 2 Zygmunt 
Sługocki.

ZS nr 2 był inicjatorem zorganizowania konkursu, a anglistka z tej 
szkoły Martyna Kustoń – koordynatorem. Sponsorami - wydawnictwa 
Oxford, Longman, Macmillan. Gimnazja z terenu Powiatu Szamotul-
skiego mogły zgłaszać po maksymalnie trzech uczestników. Test, mający 
na celu wyłonienie uczniów z najlepszą znajomością języka angielskie-
go wśród drugoklasistów, trwał 60 minut. Składał się z zadań zamknię-
tych i otwartych.

Po zsumowaniu punktów okazało się, że najszerzej rozpowszechnio-
nym językiem na świecie najlepiej włada Artur Bronka z Gimnazjum 
w Pniewach. Zwycięzca zebrał 85 punktów i o 5 wyprzedził Małgorzatę 
Fietz z Gimnazjum nr 3 w Szamotułach (w Zespole Szkół nr 1) oraz o 6 
swoją szkolną koleżankę Aleksandrę Wróblewską. (na)

Z WIZYTĄ W EUROPALAMENCIE. W Brukseli na zaproszenie europosła Andrzeja Grzyba przebywali wielkopolscy samorządowcy. Wśród nich 
czworo reprezentantów powiatu szamotulskiego: sołtys Marianowa – Bogusław Grzybek, radny gminy Pniewy – Jerzy Frąckowiak, radny powiatowy 
– Radosław Łanoszka oraz wicestarosta szamotulski Józef Kwaśniewicz. Celem wizyty oprócz poznania funkcjonowania Parlamentu Europejskiego były 
spotkania z dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli oraz europosłem. Najważniejsze omawiane tematy to przyszły budżet 
UE, bezpieczeństwo energetyczne wspólnoty, walka z globalnym kryzysem oraz bezrobociem, a także możliwości wzajemnej współpracy. (na)

Chojara wreszcie przemówił. 
Dobrze, że ktoś patrzy wreszcie na 
ręce Przewoźnemu. Rada to kpi-
na, nie wiedzą co głosują, opozy-
cja niby jest ale jej nie ma. Prze-
woźny puszy się, robi co chce. 
Wystarczy.

(nazwisko do wiadomości 
Redakcji)

* * *
Miało być lepiej a jest go-

rzej. Nic się nie dzieje, burmistrz 
ustawia tylko swoich. To prawda 
że gmina to nie sklep. Od wybo-
rów nic się w Pniewach nie dzie-

Orlik wOrlik włłasnoasnośścicią ą 
gminygminy
Przejęcie nieruchomości było 
niezbędne dla uregulowania 
stanu prawnego nierucho-
mości wykorzystywanych 
w części przez Zespół Szkół 
w Pniewach oraz w części za-
jętej przez budynek Hali. 

NNa przejętych obecnie dział-
kach wcześniej zrealizowano 

budowę kompleksu sportowego, 
obejmującego boisko piłkarskie 
i wielofunkcyjne, w ramach Pro-
gramu Moje Boisko-Orlik 2012, 
oraz bieżnię lekkoatletyczną z ze-
skokiem do skoku w dal.

Z wnioskiem o przekazanie 
Gminie Pniewy nieruchomości 
szkolnych Gmina z inicjatywy 
ówczesnego burmistrza Micha-
ła Chojary wystąpiła już w roku 
2000, jednakże część nierucho-
mości nie została gminie przeka-
zana z uwagi na roszczenia Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Poznaniu. 

Wojewoda Wielkopolski w roku 
ubiegłym wyraził gotowość prze-
kazania wnioskowanych nierucho-
mości w drodze darowizny pod wa-
runkiem zaspokojenia przez gmi-
nę Pniewy roszczeń Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Poznaniu. 
W odpowiedzi na ten fakt gmina 
Pniewy przekazała Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Pozna-
niu, z własnych zasobów, nieru-
chomość zamienną znajdującą 
się we wsi Psarskie, w zamian za 
zrzeczenie się przez Parafię rosz-
czeń zarówno do nieruchomości 
Gminy Pniew jak i nieruchomości 
Skarbu Państwa. 

LUDZIE 
LISTY 
PISZĄ

je. Marazm i rozpacz. Nie głoso-
wałem na Chojarę i dzisiaj żału-
ję. Jaki był taki był, ale coś się 
w gminie działo. Gdyby był dzi-

siaj burmistrzem to może i byłaby 
pływalnia. Pniewy podupadają, bo 
gospodarz nie ten.

szyc

* * *
Radni ciągle ci sami i ciągle 

nic nie robią. Ruszcie się weźcie 
się za burmistrza i resztę. Niech 
się wreszcie wezmą do roboty. 
Za co biorą pieniądze? Za sie-
dzenie i wręczanie kwiatów. A za 
co te kwiaty? Dajcie lepiej bied-
nym. 

pniewiak
* * *

Przewoźny udaje że wie co ro-
bi. To skandal. Czas na zmiany.

R.M.

Pniewy zasPniewy zasłługujugują ą 
na cona coś ś wiwięęcejcej
kom w styczniu 2012 roku, jeszcze 
przed przekazaniem Gminie części 
subwencji oświatowej. Wszystko to 
spowodowało, że w roku 2012 Gmi-
na Pniewy po raz pierwszy od wielu, 
wielu lat musiała zaciągnąć kredyt 
obrotowy, by nie stracić płynności 
finansowej. Przewoźny lekką ręką 
wydaje tu 20.000 złotych, tu 30.000 
złotych, ale w sumie robią się z tego 
bardzo poważne kwoty.

- Wspomniał pan o „dema-
gogicznych” obietnicach wybor-
czych.

- Przewoźny mówił, że trzeba 
rozstać się z Aquanetem, by opłaty 
za wodę i ścieki mogły być niższe. 
I co? Rozstał się z Aquanetem płacąc 
za to ponad 700.000 złotych, a opła-
ty za wodę i ścieki w 2012 roku bę-
dą takie same jak w roku 2011. Czy 
na tym polega dobry interes? 

- Czyli... dzieje się źle w Gmi-
nie Pniewy?

- To prawda, jestem tego typu 
faktami zaniepokojony. Za moich 
czasów Pniewy były gminą proin-
westycyjną, czyli taką która wyda-
je po to, by zarobić. Bo najpierw 
trzeba przygotować teren, a potem 
zainteresuje się nim inwestor i bę-
dzie u nas płacił podatki. A Pnie-
wy Przewoźnego to gmina wydają-
ca tylko na sprawy bieżące. W ro-
ku 2012 zaplanowano jedną więk-

Dokończenie ze strony I szą inwestycję – boisko w Chełm-
nie za 500.000 złotych. Będą z tego 
w przyszłości przychody budżeto-
we? Wątpię. W roku 2010, gdy by-
łem burmistrzem, prowadziliśmy in-
westycje warte 9 milionów złotych. 
Szliśmy wtedy do przodu, dzisiaj 
Gmina Pniewy pod tym względem 
stoi w miejscu, czyli cofa się. In-
ni nas wyprzedzają. To jest niebez-
pieczny trend...

- Gdyby był pan dzisiaj burmi-
strzem, to jakie inwestycje by pan 
prowadził?

- Na pewno zrealizowałbym 
przystanek autobusowy i tuż obok 
parking dla mieszkańców, popro-
wadziłbym kanalizację w kierunku 
miejscowości Dęborzyce. W latach 
gdy byłem burmistrzem, każdego 
roku sprzedawałem zbędny majątek 
Gminy o wartości około miliona zło-
tych. Pozbywałem się balastu i zara-
białem do budżetu. W roku 2011 bur-
mistrz na przykład nie sprzedał ani 
jednej działki przy ulicy Konińskiej 
w Pniewach pod zabudowę miesz-
kaniową, na czym budżet mógł do-
brze zarobić, bo działek budowla-
nych w Pniewach brakuje.

- Dlaczego tak się dzieje?
- Nie wiem, pytałem burmistrza, 

ale nie potrafił sensownie odpowie-
dzieć.

- W sprawę przystanku au-

tobusowego mieszano pana syna 
i zarzucano panu prywatę. Słusz-
nie?

- Proszę ocenić samemu. Podej-
mując decyzję o modernizacji przy-
stanku autobusowego namawiałem 
syna, tak jak każdego innego stu-
denta z Pniew, by pracę dyplomo-
wą poświecił naszej Gminie. Syn bę-
dąc studentem Wydziału Architek-
tury Politechniki Poznańskiej w ra-
mach pracy dyplomowej wykonał 
plan przestrzenny zagospodarowa-
nia terenu przystanku autobusowego 
i ulicy Strzeleckiej. Ta jego praca dy-
plomowa uzyskała II nagrodę w kon-
kursie wojewódzkim, czyli została 
wysoko oceniona przez fachowców. 
Na podstawie tej pracy była zlecona 
koncepcja i projekt, który wykony-
wała zupełnie inna firma.

- Ile syn na tym zarobił?
- Nie bądźmy śmieszni, to była 

praca dyplomowa. Ani złotówki. Ale, 
jak to w Pniewach, rozsiewane były 
różne plotki na ten temat...

- Czyli, podsumowując, dokąd 
pod wodzą burmistrza Przewoźne-
go zmierza Gmina Pniewy?

- W niepewną przyszłość. A po-
winno być inaczej, bo nasza Gmi-
na i jej mieszkańcy zasługują na coś 
więcej.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI
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Nasz e-mail: prostozpniew@wp.pl
Będzie nowy sygnalizator
Na ulicy Wolności pojawi się nowy sygnalizator świetlny. Gmina dofi-

nansuje wykonanie sygnalizatora kwotą 10 tysięcy złotych.
Instalacja sygnalizacji świetlnej przy ulicy Wolności w Pniewach 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 – to zadanie wykonywać będą wspól-
nie województwa wielkopolskie oraz gmina Pniewy.

Sprawa miała swój początek w styczniu 2011 roku, gdy to władze 
Pniew wystąpiły do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Po-
znaniu o ujęcie w najbliższych planach inwestycyjnych zainstalowania 
sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na drodze wojewódzkiej - ulicy Wol-
ności w Pniewach, w miejscu skrzyżowania z ulicą św. Floriana. 

W odpowiedzi WZDW zasugerował współudział gminy Pniewy 
w kosztach budowy sygnalizatora. W październiku 2011 roku, mając na 
uwadze poprawę bezpieczeństwa przechodniów, zwłaszcza dzieci, budżet 
gminy zagwarantował 10.000 złotych na dofinansowanie sygnalizacji.

W styczniu i lutym podjęte zostały przez obie zainteresowane strony 
– WZWD i gminę Pniewy ostateczne ustalenia. Teraz pora na realizację 
tego jakże potrzebnego sygnalizatora.

Głównymi celami realizowane-
go programu jest: zapobie-

ganie bezdomności zwierząt, wy-
łapywanie bezdomnych zwierząt 

i doprowadzanie ich do schroniska 
dla zwierząt oraz ograniczenie ich 
niekontrolowanego rozrodu. Wy-
konanie nakreślonych zamierzeń 

Na terenie gminy Pniewy nie 
ma środowiskowego domu sa-

mopomocy ani placówki o podob-
nym charakterze są natomiast oso-
by wymagające tego typu wspar-
cia. Do uczestnictwa w zajęciach 
środowiskowego domu samopo-
mocy kwalifikuje się osoby, które 
w wyniku upośledzenia niektórych 
funkcji organizmu lub zdolności 
adaptacyjnych wymagają pomo-
cy do życia w środowisku rodzin-
nym i społecznym, w szczególno-

ści w celu zwiększania zaradności 
i samodzielności życiowej, a także 
ich integracji społecznej. 

Środowiskowy dom samopo-
mocy świadczy usługi w ramach 
indywidualnych lub zespołowych 
treningów samoobsługi i trenin-
gów umiejętności społecznych, po-
legających na nauce, rozwijaniu 
lub podtrzymywaniu umiejętno-
ści w zakresie czynności dnia co-
dziennego i funkcjonowania w ży-
ciu społecznym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pniewach od wielu lat współ-
pracuje w zakresie pomocy oso-
bom z zaburzeniami psychicz-
nymi z Środowiskowym Do-
mem Samopomocy w Chrzyp-
sku Wielkim. Podjęcie decyzji 
o przeznaczeniu funduszy umoż-
liwi dowóz mieszkańców gminy 
Pniewy, korzystających z tej for-
my pomocy na zajęcia prowadzo-
ne przez środowiskowy dom sa-
mopomocy.

By prawo nie było martwe

W Zajączkowie 
za unijne pieniądze
Niektóre obiekty w Zajączkowie zostały przewidziane do modernizacji 

za unijne pieniądze. Plan odnowy Zajączkowa przewiduje prowadze-
nie działań na terenie tej miejscowości w latach 2012-2019. 

Plan Odnowy Miejscowości Zajączkowo na lata 2012-2019 jest nie-
zbędnym dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinanso-
wanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Przyjęty do realiza-
cji Plan Odnowy pozwoli ubiegać się o fundusze w ramach ogłaszanych 
konkursów. 

Dokument stanowiący załącznik do niniejszej uchwały opracowa-
ny jest zgodnie z wymogami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Z chwilą otrzymania funduszy na modernizację przedstawimy szcze-
gółowe zamierzenia dotyczące odnowy i modernizacji poszczególnych 
obiektów.

Ośrodek dla mieszkańców
Starostwo Powiatowe w Szamotułach otrzymało od wojewody 
wielkopolskiego informację o rozstrzygnięciu w sprawie bu-
dynku dawnego ośrodka zdrowia w Pniewach. Zarządzenie nr 
254/12 jest zgodne z oczekiwaniami Gminy Pniewy, jakie od 
kilku lat popierał Powiat Szamotulski.

Wojewoda wielkopolski wyraża zgodę na dokonanie darowizny udzia-
łu w wysokości 124022/139990 części nieruchomości przy ulicy 

Targowej na rzecz Gminy Pniewy, z przeznaczeniem na zaspokojenie po-
trzeb mieszkaniowych gminy. W związku z zarządzeniem starosta sza-
motulski, któremu powierzono wykonanie zarządzenia, jest gotów 
podpisać zgodną z jego treścią umowę darowizny z Gminą Pniewy. 
Innymi słowy, część dawnego ośrodka zdrowia w Pniewach, z której nie 
korzysta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotu-
łach, może być w każdej chwili przekazana Gminie.

Starosta szamotulski z zadowoleniem przyjmuje wydane zarządzenie 
i wyraża nadzieje, że uspokoi ono emocje podgrzewane wśród mieszkań-
ców i utnie niedomówienia w tej sprawie. (na)

Nagrody sportowe
Ustanowione zostały   doroczne nagrody Gminy Pniewy za osią-
gnięcia w działalności sportowej.  Nagrody te są nagrodami in-
dywidualnymi o charakterze honorowym, a także finansowym.

Nagrody mogą być przyznawane osobom  na podstawie oceny cało-
kształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu, za osiągnię-

te wyniki sportowe. Nagrody mogą być przyznawane trenerom oraz in-
nym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, 
w tym w szczególności trenerom prowadzącym szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współ-
zawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sporto-
wym.

Nagrody przyznaje co roku Rada Miejska na podstawie propozycji 
Komisji ds. nagród za działalność sportową. Każdego roku skład Komisji 
jest poszerzany o laureata bądź laureatów nagrody danej edycji.  

Na nagrody za osiągnięcia sportowe w 2012 roku gmina przewidzia-
ła w swym budżecie kwotę 2500 złotych.

SPORT

Picie piwa w miejscach publicznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami kosztuje 100 złotych, a wyrzucenie butelki po tym 
napoju może kosztować nawet... 1000 złotych. Pniewy walczą 
z przypadkami nie respektowania ustawowych zakazów picia 
alkoholu.         

Straż Miejska w Pniewach  
przypomina, że obowiązujące 
przepisy zabraniają spożywania 
alkoholu w takich miejscach pu-
blicznych jak ulice, place i parki, 
czy dworce komunikacji publicz-
nej. Zakaz ten obowiązuje również 
na terenie szkół. 

Złamanie powyższego przepi-
su jest wykroczeniem określonym 

w art. 43¹ w zw. z art. 14 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, a na 
jego sprawcę nałożona może być 
grzywna w formie mandatu karne-
go w wysokości 100 zł. 

W przypadku, jeżeli jedno-
cześnie dojdzie do zaśmiecenia 
w miejsc, choćby wyrzuconą bu-
telką, czy załatwiania potrzeb fi-
zjologicznych, to łączna wyso-

kość mandatu karnego nałożone-
go przez strażnika miejskiego, czy 
policjanta może wzrosnąć do… 
1000 złotych! 

Biorąc pod uwagę przytoczo-
ne fakty strażnicy miejscy wraz 
policjantami miejscowego poste-
runku rozpoczęli  podejmować 
przewidziane ustawami działa-
nia zmierzające do likwidacji te-
go zjawiska. Będą one prowa-
dzone na terenie całego miasta 
i gminy, a szczególnego ich nasi-
lenia należy oczekiwać na obsza-
rze centrum miasta.

WspomagajWspomagają ą niepeniepełłnosprawnychnosprawnych
Pniewy ze swego tegorocznego budżetu przeznaczają 10 tysięcy złotych na działalność Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

Opieka nad bezdomnymiOpieka nad bezdomnymi……. . 
zwierzzwierzęętamitami
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Pniewy na 2012 rok odnosi się do bezdomnych zwierząt znajdujących się w granicach 
administracyjnych miasta i gminy w tym szczególnie i do psów i kotów.

zmierza do poprawy  bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego oraz 
edukacji społeczeństwa w zakre-
sie obowiązków spoczywających 
na właścicielach zwierząt.

Gmina Pniewy zamierza za-
pobiegać bezdomności zwierząt 
poprzez zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku 
dla zwierząt oraz opiekę nad wolno 
żyjącymi kotami, w tym ich dokar-
mianie. Na terenie miasta i gminy 
przewiduje się wykonywanie obli-
gatoryjnej sterylizacji lub kastracji 
zwierząt w schronisku dla zwie-
rząt oraz przeprowadzanie dodat-
kowej akcji sterylizacji lub kastra-
cji w liczbie limitowanej wysoko-
ścią funduszy przeznaczonych na 
ten cel.

Usypianie ślepych miotów 
w schronisku dla zwierząt, zapew-
nienie całodobowej opieki wete-
rynaryjnej w przypadkach zda-
rzeń drogowych z udziałem zwie-
rząt czy też odławianie bezdom-
nych zwierząt to zadania, które za 
fundusze budżetu miasta realizo-
wać będzie schronisko dla zwie-
rząt w miejscowości Glinno (Po-
wiat Nowy Tomyśl) – Hotel Dla 
Zwierząt Ośrodek Szkolenia Pa-
weł Brzozowski.

Na realizację programu zwal-
czania bezdomności zwierząt prze-
znaczonych zostaje w 2012 roku 
37 tysięcy złotych.
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Gospodarze - drużyna Pniew 
- znalazła się ostatecznie na miej-
scu XIII.

Wręczenie pucharów oraz oko-
licznościowych statuetek odbyło 
się w miejscowej hali sportowo – 
widowiskowej, gdzie również za-
prezentowali się młodzi artyści nie 
tylko z Pniew i okolic. 

W trzecim dniu trwania Mini – 
Euro 2012 wszystkie uczestniczą-
ce w nim ekipy udały się do Pozna-
nia, gdzie weszły na stadion Lecha, 
na którym będą rozgrywane mecze 
Euro 2012. Młodzi piłkarze zwie-
dzili również poznańską Starów-
kę oraz obiekty sportowe na Mal-
cie. Trwające przez cztery dni pił-
karskie święto na długo pozostanie 
w pamięci młodych sportowców.

IV

WARTO WIEDZIEĆ 
WARTO PAMIĘTAĆ

SPORT

28 maja 1989 roku w Pniewach spoczęły doczesne szczątki błogo-
sławionej Urszuli. W 1865 roku Loosdorf pod Wiedniem urodziła się Ju-
lia Maria Ledóchowska – która później przyjęła zakonne imię Urszula. 
W 1899 roku złożyła śluby wieczyste. W 1919 roku zorganizowała nad 
Zatoką Fińską prywatne gimnazjum żeńskie. W 1920 roku była inicja-
torką założenia w Pniewach „Zakładu imienia św. Olafa”. Zorganizowa-
ła Dom Dziecka w Otorowie, przedszkole i świetlicę w Lipnicy. W 1927 
roku prezydent Mościcki udekorował ją w Pniewach Krzyżem Oficer-
skim Odrodzenia Polski za zasługi na polu narodowo-społecznym. Zmar-
ła w 1939 roku w Rzymie. W 1983 roku papież Jan Paweł II beatyfikował 
Matkę Urszulę – założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Je-
zusa Konającego. 31 lipca 1997 roku błogosławiona Urszula Ledóchow-
ska została patronką Archidiecezji Poznańskiej.

29 maja 1939 – w Rzymie zmarła Urszula Ledóchowska.
6 czerwca 1945 – we Lwówku urodził się Jan Kaczmarek, znany sa-

tyryk, autor piosenek i felietonista, współtwórca między innymi kabaretu 
Elita. W  pobliskich Pniewach uczęszczał do Liceum Ogólnokształcące-
go, gdzie w 1963 uzyskał wykształcenie średnie i zdał maturę. Zmarł po 
długiej i ciężkiej chorobie 14 listopada 2007 roku.

11 czerwca 1887 – w Kunowie ( gm. Duszniki) urodził się Antoni 
Bździel – uczestnik I wojny światowej. W 19191 roku brał udział w Po-
wstaniu Wielkopolskim walcząc pod Kamionną i Sierakowem. W latach 
1919-21 był żołnierzem Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej 
wraz z rodzina został wywieziony do Generalnej Guberni. Przez 55 lat 
był   pracownikiem pniewskiego Powogazu. Zmarł 27 lipca 1986 roku. 
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski.  

13czerwca 1898 – w Pniewach urodził się Leon Hojnacki. Walczył 
w szeregach armii niemieckiej pod Verdun. W 1919 roku włączył w sze-
regach pniewskiego oddziału powstańczego na froncie pod Sierakowem 
i Międzychodem. Był działaczem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. 
W 1927 roku kupił dom w Pniewach i założył sklep rzeźnicki. Był odzna-
czony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 26 stycznia 1976 roku.

15 czerwca 1998 – zmarł urodzony w Otorowie Stanisław Szur-
ka. W 1919 roku był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, walczył 
pod Gralewem i Mnichami. Później był żołnierzem Wojska Polskiego. 
W czasie drugiej wojny światowej jako żołnierz został wzięty do niewo-
li i zesłany do jenieckiego stalagu. Po wojnie był jednym z założycieli 
GS w Pniewach. Odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odzna-
ką grunwaldzką, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Or-
deru Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami. Spoczywa na cmenta-
rzu w Pniewach.

17 czerwca 1942 – zginął Antoni Ludwiczak. W 1903 został wy-
święcony na księdza. W 1912 roku został proboszczem w Pniewach. Po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku  organizował w Pniewach Radę 
Miejską. Współorganizował Powstanie Wielkopolskie w Pniewach i oko-
licy. W 1919 roku został posłem na Sejm. W 1939 roku został areszto-
wany. Zginął w komorze gazowej. Polski duchowny katolicki, bibliote-
karz, działacz społeczny i męczennik. Pasją jego życia było Towarzy-
stwo Czytelni Ludowych. W Pniewach założył przy parafii bibliotekę, 
a w dniach 6-8 grudnia 1913 roku zorganizował pierwszą polską wysta-
wę książek. Corocznie organizował szkolenia bibliotekarzy w Szamotu-
łach i w Międzychodzie, proponował bibliotekarzom nowe formy rekla-
my książek i wydawnictw.

20 czerwca 1983  -  papież Jan Paweł II beatyfikował Matkę Urszulę – 
założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. 

Drużyna AFC Pniewy po raz 
trzeci z rzędu zdobyła mistrzostwo 
kraju w futsalu. Po dwóch (dość ła-
two i niespodziewanie) wygranych 
spotkaniach w Krakowie pniewia-
nie we własnej hali podejmowali 
drużynę Wisły Krakbet Kraków. 

Zgodnie z nową formułą roz-
grywek trzy wygrane mecze w po-
jedynku tych drużyn oznaczały 
zdobycie mistrzostwa Polski.

W fazie początkowej rozgry-
wek pniewianie dwukrotnie prze-
grali pojedynek z krakowianami 
i jeszcze przed startem do rozgry-

wek play-off niewielu wierzyło 
w końcowy sukces pniewian. Duża 
przewaga punktowa Wisły nad po-
zostałymi drużynami wskazywa-
ła Wisłę, jako głównego kandyda-
ta do mistrzowskiego tytułu. Tym-
czasem dwa pierwsze mecze w fa-
zie mistrzowskiej pokazały odmie-
niony charakter pniewskiej druży-
ny.  Wygrali na wyjeździe dwa po-
jedynki i trzeci wydawałoby się 
decydujący mecz rozgrywali we 
własnej hali.

Pniewianie nie zmarnowa-
li nadarzającej się okazji i już 

po pierwszej połowie prowadzili 
4:0. W drugiej części kibice szczel-
nie wypełniający hale w Pniewach 
mieli mnóstwo emocji. Była czer-
wona kartka, była gra gości bez 
bramkarza, był gol samobójczy, 
była także bramka zdobyta przez 
reprezentacyjnego golkipera dru-
żyny młodzieżowej – Macieja Foł-
tyna. Ostatecznie pniewianie wy-
grali trzecie spotkanie w stosun-
ku 8:4. 

Po meczu była owacja na sto-
jąco oraz dekoracja nowego mi-
strza Polski.

SSłłoweoweńńcy zwycicy zwycięęzcami zcami 
Mini-Euro 2012Mini-Euro 2012
Kocejvie – drużyna ze Słowenii okazała się zwycięzcą międzynarodowego turnieju piłkarskiego 
chłopców Mini-Euro 2012, którego finały rozegrane zostały na Stadionie Miejskim w Pniewach. 
Gala finałowa odbyła się w miejscowej hali sportowo-widowiskowej.

AFC mistrzem Polski w futsaluAFC mistrzem Polski w futsalu

Pniewy - to miasto, gdzie kilka 
miesięcy temu dobyło się losowa-
nie grup rozgrywkowych turnieju 
chłopców urodzonych w 1999 ro-
ku i młodszych. W turnieju uczest-
niczyły gminy wchodzące w skład 
Stowarzyszenia KOLD - między 
innymi Pniewy. Gminy - członko-
wie KOLD - zaprosili na turniej 
gości z zaprzyjaźnionych gmin 
polskich i zagranicznych. Ogółem 
przyjechało siedem ekip zagranicz-
nych oraz drużyny z różnych stron 
Polski.

Zmagania młodych piłkarzy 
trwały dwa dni. W pierwszym dniu 
w godzinach dopołudniowych wy-
losowane wcześniej grupy rozgry-
wały swe spotkania eliminacyjne 
na obiektach Orlik 2012 we Lwów-
ku, Nowym Tomyślu, Opalenicy 
i Michorzewie. Po rozegraniu spo-

tkań eliminacyjnych utworzone 
zostały grupy drużyn walczących 
o poszczególne miejsca w łącznej 
klasyfikacji całego turnieju. 

W niedzielę młodzi piłkarze, 
trenerzy i zaproszeni goście zebrali 
się na pniewskim Rynku, skąd przy 
dźwiękach orkiestry dętej prze-
maszerowali na Stadion Miejski. 
Tu równolegle na dwóch boiskach 
rozgrywano spotkania decydujące 
o zwycięstwie w całym turnieju. 

Najlepszym w przekroju ca-
łego turnieju okazała się eki-
pa z Kocevje (Słowacja), która 
nie przegrała żadnego pojedyn-
ku. Na drugim miejscu uplaso-
wała się drużyna z niemieckiego 
Lubbenau, a trzecie miejsce za-
jął ostatecznie zespół z Kuślina. 
Poza podium znalazła się ekipa 
z Lwówka.

Nasz e-mail: prostozpniew@wp.pl
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Wicepremier W. Pawlak 
Honorowym Ambasadorem Targów 
Polska Izba Przemysłu Targowego nadała Wiceprezesowi Rady 
Ministrów i Ministrowi Gospodarki Waldemarowi Pawlakowi tytuł 
Honorowego Ambasadora Targów. Statuetkę wręczył 10 maja 2012 
r. Prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego Andrzej Byrt. 

Grillowanie z OLE!
Kiedy w wiosennym słońcu rozkwitają łąki, ogrody i miejskie skwery, naj-
wyższy czas pomyśleć o pikniku, bo przecież na świeżym powietrzu sma-
kuje najlepiej.  Na wiosenne i letnie weekendy zaplanujmy grilla, koniecznie 
z pysznymi przekąskami i dodatkami, bo jak grillować to z pomysłem. OLE! 
podpowiada jak urozmaicić nasze ulubione potrawy z rusztu.

Polska Izba Przemysłu Targowego do-
ceniła zaangażowanie wicepremie-

ra Waldemara Pawlaka w popularyzację 
targów. Przyznając mu tytuł Honorowego 
„Ambasadora Targów” zaznaczyła rów-
nież jego częsty udział w wydarzeniach 
targowych. Zdaniem Andrzeja Byrta Pre-
mier Waldemar Pawlak potrafi wykazy-
wać niecodzienną cechę polegającą na 
umiejętności wykorzystania z wizyt na 
targach to co one dają – kontakt z wszyst-
kimi przemysłami tam obecnymi poprzez 
ich najbardziej reprezentatywnych przed-
stawicieli i przez to pozyskiwać wiedzę 
o stanie naszej gospodarki.

Wicepremier Waldemar Pawlak pod-
kreślił znaczenie inicjatyw, które pobu-
dzają eksport polskich produktów przy 
jednoczesnym zachowaniu miejsc pra-
cy w kraju. 

- Targi zarówno w kraju jak i za-
granicą są dobrym przykładem dzia-
łań wspierających eksporterów,  z myślą 
o nich Ministerstwo Gospodarki przygo-
towało programy promocji poszczegól-
nych sektorów, zachęcające przedsiębior-
ców do rozszerzania działalności poza 
granice kraju – powiedział szef resortu 
gospodarki. 

Waldemar Pawlak podziękował 
również obecnym podczas uroczystości 
przedstawicielom firm targowych za za-
angażowanie, które zaowocowało tym, iż 
w ubiegłym roku polski handel zagranicz-
ny odnotował rekord. 

- W całej historii nie mieliśmy tak po-
myślnego roku jeśli chodzi o eksport i ob-
roty w handlu zagranicznym. Przebiliśmy 
nawet te rekordowe wyniki sprzed kryzy-

su. To także Państwa zasługa – powie-
dział Waldemar Pawlak.

W opinii Prezesa Rady Polskiej Izby 
Przemysłu Targowego Andrzeja Byrta 
udział w targach to nie tylko promo-
cja naszych firm, ale przede wszystkim 
możliwość nawiązania kontaktów biz-
nesowych 

– Dzięki takim przedsięwzięciom pol-
skie produkty mają szansę zaistnieć na 
międzynarodowych rynkach – dodał.

Podczas uroczystości w Minister-
stwie Gospodarki odbyło się także wrę-
czenie tytułu honorowego „Ambasador 
Targów 2011”,  przyznanego przez Kapi-
tułę Honorowego Tytułu  na posiedzeniu 
w Łodzi w dniu 1 marca br. Prezydento-
wi Miasta Kielce Wojciechowi Lubaw-
skiemu. Kapituła postanowiła w ten spo-
sób wyróżnić laureata za pro-targową po-
litykę samorządową tj. stwarzanie sprzy-
jających warunków dla rozwoju ośrodka 
targowego w Kielcach. 

- 10 lat temu wybraliśmy wzrost 
usług. To niezwykle trudne i żmudne za-
danie. Dzisiaj jednak wiem, że to była do-
bra droga. Postawiliśmy na sport, na kul-
turę na Targi Kielce. We wszystkich tych 
trzech obszarach mamy sukcesy -   powie-
dział Wojciech Lubawski.

- Honorowy Tytuł „Ambasador Tar-
gów” nadawany jest osobie wybranej 
spośród kandydatów zgłaszanych przez 
członków Polskiej Izby Przemysłu Tar-
gowego – mówi pomysłodawca  projek-
tu Adam Gabrysiak, wiceprezes  Rady 
Izby. - Tytuł przyznawany jest przedsta-
wicielom świata biznesu, nauki i polityki, 
którzy działają na rzecz promocji targów 
w Polsce i zagranicą. (na)

Słońce dodaje nam sił do działa-
nia i jedzenia. Aby zaspokoić wymaga-
nia podniebień prawdziwych łakomczu-
chów, samo mięso nie wystarczy. Liczą 
się przede wszystkim drobne przeką-
ski i dodatki. Ich różnorodność  wprawi 
w zachwyt amatorów kuchni na świeżym 
powietrzu.

GRILLOWA UCZTA
Coraz cieplejsze dni to idealny czas 

na zorganizowanie spotkania pod chmur-
ką dla naszych przyjaciół -  w ogrodzie, 
nad jeziorem, czy na polanie - wybór na-
leży do nas. Ważne, żeby było na łonie na-
tury i oczywiście z pysznym jedzeniem.  
Na szczęcie, na dania z grilla chętnych 
nigdy nie brakuje. 

Dzięki produktom OLE! mamy mnó-
stwo apetycznych możliwości na podanie 
naszych specjalności z grilla w niebanal-
ny sposób. Do mięsa, ulubionych kiełba-
sek, boczku, szaszłyków, kurczaka, czy 
ryby możemy zaproponować gościom 
np. cebulki OLE!: Cebulkę marynowaną 
srebrną, Cebulkę marynowaną złotą al-
bo czosnki OLE!: Czosnek włoski w ole-
ju, Czosnek chilli w oleju, Czosnek egzo-
tyczny w oleju, Czosnek z ziołami w ole-
ju lub dla amatorów tradycyjnego smaku 

Czosnek biały konserwowy. Do pieczo-
nego mięsa idealnie będą także pasować 
drobne i apetyczne pieczarki OLE!: Pie-
czarkowy Hit: Pieczarki marynowane 
z marchewką i cebulą oraz Pieczarko-
wy Hit: pieczarki marynowane  z papry-
ką i koperkiem.  
LEKKO, SMACZNIE, KOLOROWO

Oliwki, kapary czy suszone pomido-
ry smakują wybornie w połączeniu z no-
walijkami, których na grillu również nie 
powinno zabraknąć. Smaczne i kolorowe 
sałatki i sałaty dzięki produktom OLE! 
przygotujemy w kilka minut. Do liści sa-
łaty wystarczy dodać Oliwki mix z suszo-
nymi pomidorami w oleju z ziołami i go-
towe. Takie dania  przypadną  do gustu 
wszystkim, którzy cenią lekką i zdrową 
kuchnię, jednocześnie pełną aromatów. 

Dla jaroszy, którzy uwielbiają grzan-
ki pieczone na grillu lub ognisku, praw-
dziwym frykasem będą Suszone pomido-
ry w oleju z ziołami. Delikatnie słodkie 
suszone pomidory z głębokim smakiem 
ziół połączone z chrupkim pieczywem 
będą lekką i wyborną przekąską, do któ-
rej idealnie sprawdzi się lampka  czerwo-
nego wina.  

Coraz chętniej  jemy warzywa z gril-
la i słusznie, bo są zdrowe i pyszne. Cu-
kinia, bakłażany, papryka, czy  cebu-
la nasmarowane olejem z Czosnku z pe-
sto w oleju lub innym olejem z przeką-
sek OLE! będą doskonale zapiekały się 
na ogniu.

Przekąski warzywne OLE! niewątpli-
wie uczynią  nasze dania z grilla  bardziej 
wykwintnymi i podkreślą  ich smak. Suk-
ces kulinarny gwarantowany!  Sezon gril-
lowy dopiero się zaczyna, z OLE! nie za-
braknie Ci pomysłów. (na)

Warsztaty te prowadzili pra-
cownicy Centrum Sztuki 

Dziecka: Agnieszka Krajewska, 
Paulina Wyrt, Łukasz Augustyniak 
i Kacper Piasecki.

Na pierwszych zajęciach 
uczniowie poznali techniki i zasa-
dy tworzenia filmu animowane-
go. W czasie drugiego spotkania 
uczniowie byli bardzo podekscy-
towani, gdyż tworzyli scenariusz, 
storyboard (scenopis obrazkowy) 
oraz opracowanie plastyczne do 
filmu. Ostatnie zajęcia były nie-
zwykle atrakcyjne i wywoływały 
najwięcej emocji, gdyż była to re-
alizacja filmu animowanego oraz 
nagrywanie dźwięku.

Warsztaty animacji „Wiel-
ka Przygoda z Filmem” były dla 
uczniów wspaniałym doświadcze-
niem oraz świetną zabawą.

Wielka przygoda z filmem
Uczniowie klasy IIId Szkoły Podstawowej numer 34 w Poznaniu brali udział w projekcie „Wielka 
Przygoda z Filmem” – warsztaty animacji.

Kulturalnie i z szacunkiem
W Szkole Podstawowej numer 34 w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu 
szkolnego pod hasłem: „Kultura i szacunek tworzą mój własny wizerunek”. 

W ramach tego święta  na szkolnej scenie zapre-
zentowały się różne grupy uczniów, które przez 

długi czas przygotowywały występ dotyczący rozpo-
wszechniania haseł kultury  osobistej, ale i również 
kulturalnego traktowania naszej planety. 

Jako pierwsze zaprezentowało się szkolne koło te-
atralne „ Za szkolną kurtyną” z przedstawieniem pt. 
„Na ratunek Kulturze!” Zaraz po nich wystąpił chór 
szkolny, który pochwalił się swoimi umiejętnościami 

oraz  osiągnięciem, w ostatnich dniach, III miejsca 
w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej. 

Bardzo oryginalny okazał się  pokaz mody  - ubrań 
i przeróżnych dodatków (torebek, kapeluszy), stwo-
rzonych własnoręcznie przez uczniów. Na koniec 
królował taniec rozpoczęty fantastycznym układem 
choreograficznym w wykonaniu  dzieci z nauczania 
początkowego, a zakończony występem wszystkich 
uczestników „kulturalnego” święta.

W sytuacjach napięcia emocjonalnego 
i problemów z zasypianiem warto sięgnąć 
również po środki, które wyciszą i zrelak-
sują nasz organizm. NERVOMIX® Sen to 
suplement diety zawierający wyłącznie na-
turalne składniki, które korzystnie wpływa-
ją na jakość snu, przynosząc uczucie wypo-
częcia. NERVOMIX® Sen  nie uzależnia, 
nie wpływa ujemnie na aktywność psycho-
fizyczną po przebudzeniu. L–teanina jest 
wyjątkowym składnikiem pozyskiwanym 
z zielonej herbaty. Zwiększa aktywność fal 
mózgowych alfa, które wywołują uczucie 
odprężenia. Dzięki temu: poprawia jakość 
snu, ułatwia zasypianie, łagodzi pobudzenie 
i rozdrażnienie powstałe na skutek stresu. 
Pozostałe składniki: szyszki chmielu, meli-
sa, jaśmin uzupełniają działanie wyciszające 
i nasenne l-teaniny. Cena 14,70 zł, 20 kaps.

Spokojny sen Spokojny sen 
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Poszukujemy osób, które chcą się zajmować 
pozyskiwaniem reklamodawców i dobrze zarabiać 
(u nas prowizja zależy od obrotów i może nawet 

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

z dopiskiem „praca”

TrwTrwa a kampaniakampania  
reklamowareklamowa  „„TTWTTW” ” 

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

Redakcja

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

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

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

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

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki

27.04.2012 Lech podejmował 
na Bułgarskiej warszawską Polonię. 
Pierwsza połowa spotkania mimo prób 
objęcia prowadzenia przez każdą z dru-
żyn zakończyła się wynikiem bezbram-
kowym.

W drugiej połowie meczu Kolejorz 
zdecydowanie zaatakował bramkę Se-
bastiana Przyrowskiego, ale strzałów 
Toneva i Wojtkowiaka nie udało się 
zamienić na bramkę. W dalszej części 
spotkania inicjatywę na pewien czas 
przejęli poloniści, ale dwa strzały Wla-
dimira Dwaliszwilego nie znalazły dro-
gi do bramki Lecha. 

W 59 minucie piękną akcję prze-
prowadzili Rafał Murawski i Bartosz 

Ślusarski co wykorzystał Vojo Ubipa-
rip umieszczając piłkę w bramce po-
lonistów. Do końca spotkania Czarne 
Koszule próbowały doprowadzić do re-
misu. W doliczonym czasie gry boisko 
opuścił Edgar Cani ukarany czerwoną 
kartką za faul na Grzegorzu Wojtko-
wiaku i mecz ostatecznie zakończył się 
zwycięstwem Kolejorza.

03.05.2012 w ostatnim meczu tej 
kolejki na własnym stadionie Lech po-
dejmował drużynę Podbeskidzia Biel-
sko-Biała. Piłkarze Lecha byli fawory-
tami tego spotkania, jednak mimo wielu 
ataków w pierwszej połowie do szatni 
schodzili z wynikiem bezbramkowym. 

W drugiej połowie poznańscy pił-

karze atakowali jeszcze bardziej zde-
cydowanie, ale wszystkie ich wysiłki 
nie doprowadzały do zmiany rezultatu 
meczu. W 86 minucie doszło do faulu 
Bartosza Ślusarskiego w obrębie po-
la karnego gości, a sędzia podyktował 
rzut karny zamieniony przez Artjoma 
Rudneva na bramkę. Do końca meczu 
rezultat nie uległ zmianie.

Ostatni mecz w rundzie wiosennej 
Lechici rozegrali w Łodzi z drużyną Wi-
dzewa.W całym spotkaniu niewiele było 
emocjonujących sytuacji i zakończyło się 
ono rezultatem bezbrakowym dając Le-
chowi czwarte miejsce w tabeli Ekstra-
klasy i prawo do gry w Lidze Europy.

WOJCIECH MAŃKOWSKI

Finisz Ekstraklasy
Ostatnie 3 spotkania w ramach rundy wiosennej zdecydować miały o tym,  która drużyna zajmie  miejsce 
w pierwszej czwórce Ekstraklasy będące przepustką do rozgrywek europejskich. 

BOKSERZY W SALONIE 
NISSAN POLODY. Chociaż 
stolica Wielkopolski to… sto-
lica polskiego boksu amator-
skiego, to w Poznaniu dawno 
nie było gali boksu zawodo-
wego. 18 maja odbyła się jed-
nak taka pięściarska impreza - 
Poznań Boxing Night. Szansę 
na pokazanie się poznańskiej 
publiczności otrzymali byli 
zawodnicy Lechmy PKB. Ich 
przeciwnikami byli zawodo-
wi pięściarze z Berlina. Wal-
ką wieczoru był pojedynek 
w kategorii średniej Daniela 
Urbańskiego z Ronny Mit-
tagiem. W przeddzień gali, 
w salonie samochodowym 
NISSAN POLODY w Prze-
źmierowie odbyła się oficjal-
na waga bokserów – na samo-
chodzie NAVARA. (gór)

FOT. - ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI 

Pod patronatem Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

Młodzi piłkarze walczyli o zwy-
cięstwo w wielkopolskim finale Tur-
nieju „Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku” oraz o wyjątko-
wą nagrodę niespodziankę związaną 
z Mistrzostwami UEFA Euro 2012. 

22 maja w Plewiskach odbył się 
wielkopolski finał Turnieju „Z podwór-
ka na stadion o Puchar Tymbarku”, 
czyli największych rozgrywek dla dzie-
sięciolatków w Europie.  

Przy profesjonalnej oprawie, udzia-
le znakomitych gości oraz wielu atrak-

cjach, najlepsi piłkarze i piłkarki z wo-
jewództwa wielkopolskiego zagra-
li o awans do półfinałów rozgrywek, 
a także o wyjątkową nagrodę niespo-
dziankę, o której z pewnością marzą 
kibice futbolu z całego świata. Będzie 
ona ściśle związana ze specjalną akcją 
oraz Mistrzostwami UEFA Euro 2012. 

Do tegorocznej edycji Turnieju 
zgłosiło się aż 140.000 dzieci z całej 
Polski, z czego ponad 13.000 z woje-
wództwa wielkopolskiego. Obok Pu-
charu Tymbarku, tytułu Mistrzów U-

-10, nagrodą główną był wyjazd na 
mecz tej drużyny, która wygra Turniej 
UEFA Euro 2012. Młodzi piłkarze i pił-
karki z Wielkopolski, najlepsi w elimi-
nacjach gminnych i powiatowych, wy-
biegli na zieloną murawę, aby walczyć 
o zwycięstwo, które dało im awans do 
etapu półfinałowych rozgrywek. 

O wynikach finału wojewódzkie-
go poinformujemy w następnym nu-
merze „TTW”, ten bowiem był dru-
kowany, gdy rozgrywki jeszcze trwa-
ły. (na)

Talenty na boisku
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Disney Junior to seria 
DVD dla dzieci w wieku 2-7 
lat. To ciepłe i pełne humo-
ru interaktywne seriale z ulu-
bionymi, znanymi z telewi-
zji bohaterami Disneya. No-
we tytuły dostępne są na DVD 
w cenie 19,99 zł. Dystrybucja 
w Polsce: CD Projekt.

Dołącz do Jake’a, Izy oraz 
Fajtka w przygodzie u wy-
brzeży Nibylandii! Podczas 
zabawy cień Piotrusia Pana 
ucieka wpada w łapę podstęp-
nego Kapitana Haka! Czy ma-
łym piratom uda się uratować 
niesforny cień? Pełna przebo-
jowych piosenek, wybucho-
wego humoru i awanturniczej 

akcji nowa bajka „Jake i pi-
raci z Nibylandii: Powrót 
Piotrusia Pana” to gwaran-
cja niekończącej się zabawy! 
Na płycie znajduje się aż 6 od-
cinków serialu, a w dodatkach 

specjalnych minigra oraz pio-
senki z serialu.

Wsiądź na pokład klubo-
wej rakiety. Razem z Mikim 
weźmiesz udział w niezwy-
kłej międzyplanetarnej misji! 
Mrugające gwiazdy wskażą 
wam drogę, ale najpierw trze-
ba je odszukać... Pomoże wam 

Cosiek i odpowiednie mysie 
sprzęty! Po drodze spotkacie 
księżycowych Chipa i Da-
le’a, marsjańskiego Mikie-
go z Marsa i psa Pluto z Plu-
tona! Dzięki pełnej piosenek 
i niespodzianek „Kosmicznej 
przygodzie” odkryjesz zupeł-
nie nowy wymiar... zabawy! 
Na płycie znajduje się bonu-
sowy odcinek „Złota Rączka: 

Rakieta Pepego”. Na każdej 
płycie DVD z serii Disney Ju-
nior poza odcinkami danego 
serialu znajdują się bonusowe 
odcinki innych seriali.

Nowe przygody Disneya W kolejce do PRL-u

PRL, lata osiemdzie-
siąte. Po artykuły luksuso-
we, takie jak papier toale-
towy, cukier, wyroby cze-
koladopodobne czy herba-
tę ustawiają się długie ko-
lejki. Wielu z nas pamięta 
te czasy. Dzisiaj możemy 
przeżyć to ponownie, tym 

razem jednak na wesoło! 
Wystarczy sięgnąć po grę 
planszową PAN TU NIE 
STAŁ!

Wydawnictwo Egmont 
zaprasza do PRL-u i wszech-
obecnych kolejek do skle-
pów. Celem gry jest walka 
o deficytowe towary poja-
wiające się w sklepach. Nie 
będzie to jednak takie ła-
twe, ponieważ wszyscy gra-
cze będą próbować zdobyć 
buty Relax czy magnetofon 
szpulowy! Należy obserwo-
wać, co pojawia się w skle-
pach i nie dać się wypchnąć 
z kolejki. No chyba, że ktoś 
krzyknie ci do ucha „Pan tu 
nie stał!”.

- Gra planszowa PAN TU 
NIE STAŁ! wspierana jest 
przez „Dom Spotkań z Hi-
storią”: Grając wspólnie 
możemy przybliżyć historię, 
która działa się zaledwie 30 
lat temu – mówi profesor 
Jerzy Kochanowski. – Dla 

nas to nie tak dawno, jed-
nak dla pokolenia nastolat-
ków to lata świetlne. Każdy 
z nas ma własne doświad-
czenia związane z tamtym 
okresem. Warto podzielić się 
tym z najbliższymi. Być może 
przy planszy łatwiej będzie 
się nam porozumieć i po-
rozmawiać o tym, co powin-
no łączyć pokolenia – o hi-
storii.”

PAN TU NIE STAŁ! 
to produkt deficytowy, nie 
wprowadzono jednak na 
niego reglamentacji i każ-
dy kto ukończył 10 lat może 
go dostać bez kartek. Matki 
z dziećmi na ręku poza ko-
lejnością! Więcej informacji 
o grach planszowych: www.
KrainaPlanszówek.pl

PAN TU NIE STAŁ! gra 
planszowa dla 2-5 graczy, 
autor Reiner Knizia,  ilustra-
cje Marek Szyszko, wiek 10-
-110 lat, cena 59 zł, Egmont 
Polska. 

Seria DINOPOCIĄG Cra-
ig Bartlett, cena 9,99 zł, Wy-
dawnictwo Egmont.

T-rex to ja! - Bratek 
przyszedł na świat w gnieź-
dzie pteranodonów. Wyglą-
dał jednak zupełnie inaczej 
niż one i marzy o tym, że-
by dowiedzieć się do jakie-
go gatunku dinozaurów na-
leży. Tajemnica wyjaśni się, 
kiedy rodzinka państwa Pte-
ranodonów wsiądzie do di-
nopociągu i uda się w dłu-
gą podróż… Niespodzianka 
dla mamy - Dzieci pani Pte-
ranodon zamierzają wręczyć 
jej specjalny prezent z oka-
zji Dnia Mamy. Aby zreali-
zować swój pomysł, Bra-
tek, Mała, Sam i Gwiazd-
ka jadą dinopociągiem nad 
Wielki Staw. Czy znajdą tam 
to, co sprawi mamie radość? 

Bratek ząb-
kuje - Bratek 
stracił pierw-
szy ząb, więc 
jest okazja, 
żeby dowie-

dzieć się wszystkiego o zę-
biskach T. reksa. Kto le-
piej o tym opowie niż pani 
Teresa Tyranozaur? A więc 
ruszajmy dinopociągiem 
w pełną przygód podróż do 
Reksowa! 

Art Attack dwumiesięcznik, 
cena 7,99 zł, Wydawnictwo 
EGMONT. 

Pismo „Art Attack” na-
wiązuje do programu tele-
wizyjnego nadawanego co-
dziennie przez kanał Disney 
Junior. Jest adresowane do 
dziewczynek i chłopców 
w wieku 4-7 lat, którzy lu-
bią zajęcia plastyczne, two-
rzenie rozmaitych przedmio-
tów z materiałów codzien-
nego użytku, majsterkowa-
nie, rysowanie, wyklejanie. 
W każdym numerze wy-
jątkowe zadania artystycz-
ne wykorzystujące kreatyw-
ność dzieci wraz z instrukcją 
ich wykonania krok po kro-
ku. Czasopismo jest utrzy-
mane w nowoczesnej sza-
cie graficznej, a każdy nu-
mer ma atrakcyjny prezent 
- wyjątkowe zestawy pla-
styczne do twórczego wyko-
rzystania.

Cienie na księżycu Zoe Mar-
riott, seria Poza czasem, ce-
na 34,99 zł, Wydawnictwo 
EGMONT.

Kilkunastoletnia Suzu-
me orientuje się, że ojczym, 
z którym mieszka, jest odpo-
wiedzialny za śmierć jej oj-
ca. Postanawia się zemścić. 
Dzięki swoim umiejętno-
ściom magicznym ukrywa 
się w kuchni pałacu ojczy-
ma, ucieka na ulice niezna-
nego miasta, trafia do wię-
zienia… Wie, że musi zdo-
być względy wszechwładne-
go Księżycowego Księcia, 
aby pomścić śmierć ojca. 
Ale Suzume będzie musia-
ła wybierać między zemstą 
a miłością. Piękna, prawdzi-
wa, przesycona magią opo-

wieść, w którą są wplecio-
ne informacje o egzotycznej 
japońskiej kulturze z zapa-
chem herbaty, pięknem stro-
jów i wonią kwiatów w tle.

 

Już Umiem! dwumiesięcz-
nik, cena 7,99 zł, Wydawnic-
two EGMONT. 

„Już Umiem!” to jeden 
z pierwszych edukacyjnych 
magazynów Disneya z cy-
klu „Disney Uczy”. Jest ad-
resowany do dziewczynek 
i chłopców w wieku 3-6 lat, 
ambitnych i ciekawych świa-
ta. W piśmie dzieci znajdą 
mnóstwo gier i zabaw, które 
udowodnią, że nauka wcale 
nie musi być nudna. Dzię-
ki pomysłowym ćwiczeniom 
mały czytelnik uczy się roz-
poznawać i pisać literki, 
liczby, podstawowe kształ-
ty i rysuje proste szlaczki. 
A to wszystko w towarzy-
stwie ulubionych postaci 
z bajek Disneya. W każdym 
numerze jest edukacyjna za-
bawka. 

UWAGA! CZARNY PARA-
SOL! Adam Bahdaj, ilustra-
tor Olga Reszelska, wiek 7+, 

cena 21,90 zł, Wydawnictwo 
Literatura.

Kubuś i Hipcia wakacyj-
ne dni spędzają na rozwią-
zywaniu tajemniczych zaga-
dek. Pierwsza sprawa jest na 
pozór błaha: trzeba znaleźć 
jamniczkę Krecię, ulubione-
go pieska pani Szprotowej. 
Ale potem okazuje się, że 
para młodych detektywów 
musi odszukać także stary 
angielski parasol ze srebr-
ną rączką. I wtedy zaczyna-
ją się prawdziwe kłopoty… 
Nieporozumienia, sensacyj-
ne odkrycia, kradzieże, ta-
jemniczy plan, prześladują-
cy bohaterów pech – oj, bę-
dzie się działo!

Włochacz i obca cywilizacja 
Tomasz Trojanowski, ilu-
strator Anna Pawlina, wiek 
5+, cena 22,90 zł, Wydaw-
nictwo Literatura.

Na pięknej leśnej pola-
nie mieszka wraz z rodzica-
mi mały Włochacz – Bą-
bel, który marzy o spotkaniu 
z przedstawicielami Obcej 
Cywilizacji. Pewnego wie-
czoru, kiedy tata czyta Bąblo-
wi bajkę na dobranoc, obok 
norki Włochaczy ląduje ta-
jemniczy przedmiot wyglą-
dający jak kapsuła ratunko-
wa statku Obcych. Zaczyna 
się Wielka Przygoda! Jaki bę-
dzie jej finał? Przekonacie się 
sami, czytając tę zwariowaną 
książkę, która oprócz humo-
ru i pełnej nieoczekiwanych 
zwrotów akcji, niesie ze so-
bą ważne przesłanie…

Znajdź mnie Lisa Kleypas, 
romans, cena 32 zł, Prószyń-
ski Media.

Jako prawdziwa miło-
śniczka zwierząt i natury, 
Beatrix Hathaway zawsze 
lepiej czuła się w lesie niż 
na sali balowej. Zaczęła wie-
rzyć, że jej przeznaczeniem 
jest przejść przez życie bez 
miłości. Kapitan Christopher 
Phelan jest przystojnym, od-
ważnym żołnierzem, który 
po powrocie z frontu planu-
je ożenić się z przyjaciółką 
Beatrix, uwielbiającą życie 
towarzyskie i flirt Prudence 
Mercer. Zakochał się w niej 
korespondencyjnie, nie wie-
dząc, że to Beatrix była au-
torką listów, które podtrzy-
mywały go na duchu na po-
lu bitwy. Christopher wra-
ca do domu, zdecydowany 
odnaleźć kobietę, którą po-
kochał, i podbić jej serce... 
„Znajdź mnie” to piąta część 
cyklu romansów Lisy Kley-
pas o rodzinie Hathawayów.

Moje szczęśliwe życie Ro-
se Lagercrantz, tłumacze-
nie Marta Dybula, ilustracje 
Eva Eriksson, wiek 6+, cena 
24,90 zł, Wydawnictwo Za-
kamarki.

Dunia nie może zasnąć. 
Tata każe jej liczyć owce, ale 
Dunia woli policzyć wszyst-
kie te razy, kiedy była szczę-

śliwa. A do liczenia ma du-
żo, bo od kiedy poszła do 
pierwszej klasy, wydarzy-
ło się tyle dobrych rzeczy. 
Przede wszystkim pozna-
ła swoją przyjaciółkę Fri-
dę! Ale choć Dunia jest chy-
ba najszczęśliwszą osobą na 
świecie, to też bywa czasem 
smutna. Pogodna opowieść 
o szkole i przyjaźni z per-
spektywy pierwszoklasistki 
- w sam raz dla początku-
jących czytelników nie tyl-
ko ze względu na treść, ale 
i formę. Czytanie ułatwiają 
prosty język, duża czcion-
ka, przejrzysty układ strony 
i świetne rysunki.

Mama Mu czyta Jujja Wie-
slander, tłumaczenie Michał 
Wronek-Piotrowski, ilustra-
cje Sven Nordqvist, wiek 3+, 
cena 25,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki.

Kolejna historia o cieka-
wej świata Mamie Mu i jej 
gderliwym przyjacielu Panu 
Wronie. Tym razem Mama 
Mu doskonali swoją umie-
jętność czytania, a Pan Wro-
na postanawia napisać książ-
kę! Smakowite dialogi, nie-
banalny humor, wyraziste 
charaktery bohaterów oraz 
pełne zaskakujących szcze-
gółów ilustracje sprawiają, 
że przy tych książkach do-
brze bawi się cała rodzina.  
Polecamy również „Mama 
Mu na rowerze i inne histo-
rie” (12 opowiadań), „Ma-
ma Mu na huśtawce”, „Ma-
ma Mu na sankach”, „Ma-
ma Mu sprząta”, „Mama Mu 
buduje” i „Mama Mu nabija 
sobie guza”, a także „Kolo-
rowankę Mamy Mu i Pana 
Wrony”.
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

Nie czujNie czuję ę sisię ę 
politycznym politycznym 
zbrodniarzemzbrodniarzem strony 3 i 6
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strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

8 października

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Proponuję 
– „Dzień bez 
majtek”

TAK
MYŚLĘ

Karetka 
pogotowia
archiwalnego

strona 7 

strony strony 3 3 ii  88

W ciszy pojawiajW ciszy pojawiają ą 
sisię ę pomyspomysłłyy

Rozmowa ze 
STANISŁAWEM 
SOJKĄ, muzykiem 
i kompozytorem  

strona strona 3 3 ii  88

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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Następny 
numer 
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strona 5

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

TAJEMNICE
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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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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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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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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
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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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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller
redaktor naczelny 
Playboy’a

Piotr Machalica
aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz
minister finansów

Artur Barciś
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski
aktor

Lech Kaczyński
prezydent RP

Tylko 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski
aktor

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

strony 8-9 
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
28 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS

1)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Ratujmy 
pornobiznes?

strona 6

TAK MYŚLĘ

Życie 
trzeba 

smakować…

Rozmowa 
z MAŁGORZATĄ 

FOREMNIAK, 
aktorką filmową 

i teatralną 

Małgorzata Foremniak
aktorka

Zbigniew Hołdys
muzyk

Cezary Żak
aktor

Stanisław Sojka
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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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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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 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym
aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica
kierowca Formuły 1

Stanisław Mikulski
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka
aktor filmowy i teatralny,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys
aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński
aktor

Jan Pietrzak
człowiek z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2

Rok IX            Numer 5/225         16 marca 2011            ISSN 1734-5294             www.twoj-tydzien.prv.pl           e-mail: twoj-tydzien@wp.pl           Nr indeksu 373001         CENA 2,50 zł (w tym 8% VAT)

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi
aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz 
były skoczek narciarski, 
kierowca rajdowy

Krzysztof Kolberger
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann
aktor
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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 

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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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 

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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NISSAN JUKE
OD 27 950 PLN
w kredycie 50/50

NISSAN QASHQAI I-WAY
OD 38 500 PLN
w kredycie 50/50

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

Nissan. Ekscytujące innowacje.

WSZYSTKO UKŁADA SIĘ TAK,
BY TWÓJ SPOKÓJ RÓSŁ, A KOSZTY MALAŁY.

50/50

XX-XX MIESIĄC

Strony motoryzacyjne przygotował 
TOMASZ MAŃKOWSKI

USI SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA 
w Poznaniu

Oddział Usług Parkingowych i Różnych

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

Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Kontakt osobisty:

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

PRZYCHODNIA 
SPECJALISTYCZNO-REHABILITACYJNA 

z Poznania
„USI-MED”

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

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

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

28.05. – 3.06.

Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji i odwiedź nas 
w salonie podczas Dni Otwartych: 28.05. – 3.06. – 
PRZYWITAJ EURO NOWYM NISSANEM!

Autoryzowany Dealer NISSAN A. I R. Polody Sp. J.
Poznań-Przeźmierowo, ul. Rynkowa 160, tel: 61 814 21 55, 
Poznań, ul. Tymienieckiego 38, tel: 61 825 50 96,
Kalisz, ul. Złota 61-65, tel. 62 767 12 10 www.polody.pl

Hyundai oficjalny part-
ner UEFA EURO 2012 

przekazał w siedzibie po-
znańskiej firmy Karlik w Ba-
ranowie kluczyki do 29 po-
jazdów, w ramach wydanej 
floty znalazły się modele: ty-
pu SUV Hyundai ix55, Hy-
undai i40,  a także najnow-
sze wersje Hyundai i30 oraz 
3 i 8-osobowe modele użyt-
kowych Hyundai H1.

Obecny był przedsta-
wiciel Hyundai Motor Po-

land Michał Szymaniak kie-
rownik regionalny Działu 
Sprzedaży.  W imieniu EU-
RO 2012 Polska Sp. z o.
o. kluczyki do wszystkich 
pojazdów odebrała Katarzy-
na Sobocińska, koordynator 
ds. transportu turniejowego 
w Poznaniu. 

- To dla nas bardzo du-
że wyróżnienie, że właśnie 
nasz salon został wybrany 
przez Hyundai Motor Po-
land do zorganizowania wy-

Hyundai dla EURO 2012
15 maja w salonie Karlik Autoryzowany Dealer Hyundai 
w Baranowie w imieniu Hyundai Motor Poland odbyło 
się oficjalne wydanie 29 samochodów przedstawicielom  
EURO 2012  Polska. Flota samochodów będzie zaanga-
żowana w transport gości oraz przedstawicieli UEFA 
obecnych podczas rozgrywek EURO 2012 w Polsce.
dania floty. Wydania samo-
chodów odbywały i odbywa-
ją się we wszystkich czterech 
miastach, które są organi-
zatorami EURO 2012, mi-

ło nam, że w Poznaniu wy-
darzenie to miało miejsce 
w salonie firmy Karlik - po-
wiedział Maciej Brzósto-
wicz, dyrektor zarządza-

jący Karlik Hyundai Po-
znań Malta i Poznań Ba-
ranowo.

Wszystkie samochody 
z floty Hyundai na EURO 
2012 są oznakowane spe-
cjalnym oklejeniem EURO 
2012 i już od 15 maja będą 
jeździły ulicami Poznania. 

W okresie rozgrywek 
piłkarskich firma Karlik za-
planowała zorganizowa-
nie dla wszystkich klien-
tów oraz miłośników mar-

ki Hyundai wspólne oglą-
danie meczy w salonach na 
Malcie oraz w Baranowie. 
Od drugiej połowy maja do 
lipcowego meczu finałowe-
go wystrój salonów będzie 
zdominowany przez piłkar-
skie elementy, a atmosfera 
sportowych emocji będzie 
udziałem nie tylko zapro-
szonych gości, ale również 
całego personelu, który jest 
zaangażowany w ten pro-
jekt. (lab)

28 950 PLN
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Z okazji tego prestiżo-
wego wydarzenia mar-

ka dostarczy organizatorom 
flotę samochodów, złożo-
ną z nowej Lancii Thema, 
pierwszego flagowego mo-
delu, integrującego w sobie 
najlepsze cechy dwóch kul-
tur przemysłu samochodo-
wego. Wyrazem tego jest po-
łączenie typowo amerykań-
skich wymiarów, charakte-
ru i osiągów z eleganckim 
wnętrzem, komfortem i luk-
susem, które  charakteryzują  
samochody Lancii. 

Model ten miał swój de-
biut podczas ostatniej edy-
cji Festiwalu, jako Oficjal-

Fiat 500 z tytułem
Czytelnicy niemieckiego czasopisma specjalistycz-
nego „Motor Klassik” przyznali Fiatowi 500 tytuł 
„Klasyk przyszłości”.

Alfa Romeo 
na wyścigowej 
paradzie 

W tegorocznej edycji 
wyścigowej parady upa-
miętniającej słynne za-
wody Mille Miglia, team 
Alfa Romeo kategorii 
Historic Motoring (samo-
chody historyczne) wy-
stawia cztery „oficjalne” 
modele muzealne: dwa 
przedwojenne: „1500 
SS” i „1750 GS” oraz 
dwa z lat 50. ubiegłego 
wieku: „1900 SS” i „2000 
Sportiva”. 

Alfa Romeo „6C 1500 
Super Sport” z roku 

1928  jest pierwszym mo-
delem typu „Turismo” ery 
legendarnego konstruktora 
Vittorio Jano. Samochód ten 
zadebiutował zwycięstwem 
w wyścigu na torze Mon-
za w roku 1927 (team En-
zo Ferrari-Giulio Ramponi), 
a rok później zainauguro-
wał serię 11 zwycięstw Alfy 
w Mille Miglia (team Giu-
seppe Campari-Giulio Ram-
poni). 

Fiat 500 pro-
d u k o w a -

ny w tyskiej fa-
bryce Fiata od 
2007 roku, na-
grodzony wie-
loma prestiżo-
wymi nagroda-
mi w dziedzi-
nie wzornictwa 
oraz rozwiązań 

technologicznych, został uznany przez czytelników niemieckie-
go magazynu „Motor Klassik” za auto, które w przyszłości ma 
szansę stać się ikoną światowej motoryzacji. 

Ponad 13.000 czytelników tego fachowego czasopisma, co 
stanowiło 29,1 procent głosów zdecydowało, że to właśnie Fiat 
500 tryumfował w kategorii małych samochodów i ze znaczącą 
przewagą zdobył zaszczytny tytuł: „Klasyk przyszłości 2012”

Obecnie produkowany Fiat 500, zarówno w wersji hatch-
back, jak i cabrio - tak samo jak i jego historyczny poprzednik 
z roku 1957 - zachwyca światową publiczność designem, inno-
wacyjną techniką i wyszukanymi, gustownymi rozwiązaniami 
szczegółów.

Od premiery rynkowej w 2007 roku, nowe Fiaty 500 sprze-
dawane są w ponad 80 krajach świata, dokąd trafiło ich już pra-
wie 850.000 sztuk. 

Fiat 500 gwarantuje najwyższą jakość, najlepszą technologię 
i najwyższy komfort dla pasażerów. Oprócz sukcesu handlowe-
go, Fiat 500 zdobył ponad 60 międzynarodowych nagród, mię-
dzy innymi najbardziej prestiżowy tytuł Car of the Year 2008,  
a także  World Car Design of the Year 2009.

O ikonie włoskiego designu w stylu pop - o Fiacie 500 gło-
śno, także za oceanem – w USA, gdzie samochód debiutował 
w zeszłym roku. Uroczy miejski samochód Fiata na nowo i w 
wyjątkowy sposób zaistniał w świecie reklamy, prezentując się  
u boku równie wyjątkowej Jennifer Lopez.

Lancia w…Wenecji.
Siódmy rok z rzędu Lancia będzie Głównym Spon-
sorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
w Wenecji, który odbędzie sięw od 29 sierpnia do 8 
września 2012 roku. 

ny Samochód, „towarzy-
szący” gwiazdom filmo-
wym na „czerwonym dy-
wanie”.

W roli ekskluzywnego 
oficjalnego samochodu Fe-
stiwalu wystąpi również no-
wa Lancia - Flavia. Po raz 
pierwszy w historii wenec-
kiego Festiwalu to specjal-
ne zadanie powierzone zo-
stało samochodowi w wersji 
z opuszczanym dachem. Ten 
reprezentacyjny samochód, 
bazujący technologicznie na 
Chryslerze 200, posiada ce-
chy stylu Lancii i wyróżnia 
go elegancki i dynamiczny 
wygląd. 


