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

Kosmetyki Bacchara 
Professional

Jordan dla dzieci

gramie Step-by-Step szczoteczki (ok. 8,49 zł) rozwijają się 
wraz z dzieckiem.  Jordan 0-2 zapewnia doskonałą przy-
czepność dłoni zarówno rodziców, jak i dzieci. Co więcej, 
uchwyt spełnia także funkcję gryzaka podczas ząbkowania. 
Mała główka z bardzo miękkimi włóknami delikatnie czyści 
pierwsze ząbki, a równocześnie masuje dziąsła, łagodząc bo-

wersjach: z wbudowaną klepsydrą (na 2 minuty), 
z osłonką podróżną lub uchwytem do powieszenia. 
Szczoteczka Jordan 6-9 ma dodatkowy pęczek wło-
sia, który dociera do zębów trzonowych i trudno do-
stępnych przestrzeni między zębami i dziąsłami. Ma 
okrągły uchwyt i zawieszkę lub osłonkę.

lesny proces ząbkowania. Szczoteczka Step by Step 
3-5 lat do czyszczenia zębów mlecznych ma okrą-
głą główkę i miękkie włosie, co ułatwia czyszcze-
nie powierzchni wokół zębów. Jest dostępna w 3 

Tycoon czyli sukces
Każdy mężczyzna marzy o tym, aby zo-

stać liderem, idolem i inspirować innych! Ori-
flame w katalogu 2 prezentuje najnowszy, in-
spirowany lotnictwem, prowokujący zapach 
Tycoon dla prawdziwego mężczyzny sukce-
su, który lubi się wyróżniać i zwracać na sie-
bie uwagę. Tycoon (75 ml – 69,90 zł) to no-
woczesny, uwodzicielski zapach, który łączy 
w sobie energię, świeżość i męską elegancję. 
Zabarwiony zmysłowymi podszeptami skó-
ry i piżma zapach kompozycja Tycoon kusi 
świeżością, przyprawioną słoną nutą oceanu 
i subtelną wonią czarnego bursztynu. Nuty 
głowy to: nuty morskie, gorzka pomarańcza, 
cytryna, rosyjska szałwia, nuty serca: kwiat 
pomarańczy, drzewo cedrowe, a baza: czarny 
bursztyn, wetiwer, skóra.

Trzyetapowy system Jordan pomaga nauczyć dzieci prawi-
dłowego mycia zębów od pojawienia się pierwszego zęba mlecz-
nego przez zabawę aż do pojawienia się zębów stałych. W pro-

Świat baśni
Już od jesieni 2012 r. trwa współpraca Oriflame z hollywoodz-

ką aktorką Demi Moore. Kolejna odsłona marki More by Demi to 
limitowana linia kosmetyków kolorowych (katalog Oriflame 2 i 3), 
w skład której wchodzą: ekskluzywna paletka do makijażu oraz ko-
lekcja olśniewających pomadek i lakierów do paznokci.  Współpraca 
z Oriflame, inspirowana baśniami, pokazuje przemianę Demi Moore 
w czarującą Królewnę Śnieżkę, urzekającego Czerwonego Kapturka 
oraz olśniewającego Kopciuszka, co wzbogaca image aktorki o nowy, 
magiczny kobiecy aspekt. Demi Moore w roli Królewny Śnieżki prez 
entuje ekskluzywną, limitowaną paletkę do makijażu More by Demi. 
Paletka w złocistej metalowej obudowie zachwyca kompozycją prze-
pięknych barw. Zawiera 4 cienie do powiek, 2 średnio kryjące błysz-
czyki o wysokim połysku, rozświetlacz oraz róż do policzków. Cena 

promocyjna: 82,90 zł. Demi zmienia się też w Czerwonego Kapturka, aby zaprezentować 
hollywoodzką kolekcję pomadek i lakierów do paznokci  w 6 szykownych, nasyconych ko-
lorach, które doskonale oddają magię i czar Hollywood. (29,90 i 19,90 zł)

Na podróż
Zdrowe i piękne zęby nie powinny być 

wyłącznie przywilejem najbogatszych – 
dzięki produktom firmy Jordan stają się 
one drugą naturą człowieka. Jordan Go! 
to podręczny zestaw do higieny jamy ust-
nej, który można zabrać w podróż. Możesz 
wyczyścić zęby w każdej chwili i w każ-
dym miejscu swoją ulubioną szczoteczką 
(ma średnie włosie) z dołączoną pastą. Ce-
na ok. 17,49 zł. 

Higiena i pielęgnacja
Intymne strefy kobiety ze względu na swoją delikatną budowę są stale narażone na in-

fekcje. Wiele kobiet skarży się na dolegliwości miejsc intymnych 5 do 6 razy w roku. Kom-
fort i poczucie świeżości zapewnią preparaty Vagisil Intima dostępne w aptece bez recepty. 
Płyn do higieny intymnej Vagisil Intima o delikatnym  kwiatowym zapachu (24,90 zł, 175 
ml) zawiera kwas mlekowy, wyciąg z rumianku i witaminę E, które działają łagodząco oraz 
nawilżający aloes. Krem Vagisil Intima (19,90 zł tubka 15g) łagodzi świąd i podrażnienia 
skóry miejsc intymnych wywołane noszeniem ciasnych ubrań, nadmierną potliwością lub 
stosowaniem dezodorantów i detergentów. Zawarty w nim polidokanol – substancja prze-
ciwbólowa i miejscowo znieczulająca, przynosi natychmiastową ulgę. Krem tworzy lekką, 
kojącą warstwę ochronną, działa natłuszczająco i nawilżająco. Chusteczki Vagisil Intima 
(20 zł -10 chusteczek w saszetkach) w ciągu dnia zapewniają uczucie świeżości. Zalecane 
są także w przypadku podrażnień, świądu, nieprzyjemnego zapachu. Wyciąg z nagietka i ru-
mianku przynosi ulgę w przypadku podrażnień. Wyciąg z oczaru wirginijskiego, naturalnego 
środka antybakteryjnego, pomaga łagodzić świąd i utrzymać naturalne pH. 
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JAK KUPOWAĆ DESKĘ?
Deski dzielą się na deski miękkie 

i twarde. Do nauki zalecane są deski 
miękkie. Nauka jazdy i co ważniej-
sze, doskonalenie techniki, przebiega 
na niej płynnie i łagodnie. Przez dłu-
gi czas, z każdym dniem spędzonym 
na stoku, rosną twoje umiejętności. 
Na twardej desce postępy są mniej 
płynne. Na miękkiej desce zmęczenie 
jest mniejsze, rzadziej upadasz, bo 
deska ta bardziej wybacza błędy. Na 
twardej upadki zdarzają się częściej, 
a podnoszenie się jest męczące. Ku-
puj deskę po to, by nauczyć się dobrej 
techniki jazdy, co zapewni ci w przy-
szłości dalsze postępy, czy to w hal-
fpipie czy między tyczkami. 
RODZAJE MIĘKKICH DESEK:

Freestyle (FS) –  grupa desek 
przeznaczonych do jazdy, skaka-
nia, jazdy w halfpipe, modnych sli-
dów na poręczach. Jeżeli deska ta-
ka jest twarda, to do szkolenia ku-

pować jej nie należy, jej sztywność 
utrudni Ci naukę, jeżeli jednak de-
ska taka będzie miękka to dużych 
przeszkód w szkoleniu nie zrobi.

Freeride (FR) – skonstruowa-
ne do jazdy w puchu, deski dość 
miękkie, węższe w talii, nadają się 
do szkolenia, ale pod warunkiem 
odpowiedniego dopasowania dłu-
gości deski. Do szaleństw w głębo-
kim śniegu używa się desek co naj-
mniej 5 cm dłuższych, niż do jazdy 
uniwersalnej.

Boardercross (BX) – deski dla 
zaawansowanych, twarde, prze-
znaczone zarówno do skakania jak 
i szybkiej jazdy na krawędziach, 
wymagają opanowania dobrej 
techniki jazdy.

All mountain (czasem FS/FR) – 
to uniwersalne deski, skonstruowane 
i przeznaczone dla początkujących 
i średnio-zaawansowanych. Z regu-
ły są tańsze, w porównaniu do in-
nych rodzajów. Umożliwiają zarów-

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ NARCIARZY
Pewnie wielu z was, jak tylko pojawi się pierwszy śnieg, wyrusza 

na stok. Zarówno zawodowcom, jak i tym, którzy dopiero zaczynają 
swoją przygodę z nartami, deską czy nawet sankami prezentujemy 
dziesięć przykazań, według których powinno się zachowywać na sto-
kach. Pamiętaj o nich dla własnego bezpieczeństwa!
 1.  Na stoku nie jesteś sam. Zachowaj się więc tak, by nie stwarzać 

niebezpieczeństwa dla innych. 
 2.  Zaczynając zjazd spójrz w górę i w dół czy masz wolną drogę. 
 3.  Jadąc z góry masz większe pole widzenia, musisz więc dobierać 

taki tor, by nie zagrażać jadącym przed tobą. 
 4.  Możesz wyprzedzać po obu stronach zachowując bezpieczną 

odległość, ponieważ ktoś może się w każdej chwili wywrócić 
i wpaść ci wprost pod narty. Gdy wyprzedzasz na przecince, na 
wąskich odcinkach, uprzedź o tym osobę przed tobą wołając, na 
przykład „droga wolna”. 

 5.  Panuj nad szybkością, byś mógł wyhamować w każdej sytuacji. 
Dostosuj ją do swoich umiejętności, warunków, trudności trasy. 

 6.  Na stoku, nartostradzie, unikaj zatrzymywania się na środku, 
w przewężeniach, w miejscach, w których jest ograniczona wi-
doczność, na przykład w dole zaraz po chopkach, uskokach. Gdy 
upadniesz, staraj się podnieść jak najszybciej. 

 7.  Podchodź tylko bokiem trasy stoku. 
 8.  Bezwzględnie stosuj się do znaków narciarskich ustawionych 

na trasie. 
 9.  Gdy jesteś świadkiem wypadku, udziel pomocy poszkodowa-

nemu. Nie zostawiaj go  samego obie. Czasem wystarczy twoja 
obecność, by lepiej się czuł i nie doznał szoku. 

10.  Zawsze dokładnie sprawdzaj swój sprzęt. Narty muszą mieć ski-
-stopy lub paski. Bez nich nie wyruszaj na trasę, bo możesz za-
bić ludzi. 

no jazdę w puchu, na krawędziach, 
jak i skakanie w snow parku. Postę-
py na takiej desce są najszybsze, nie 
powodują ograniczeń.

PAMIĘTAJ!
Pytaj sprzedawców o dokład-

ne przeznaczenie każdej oferowa-
nej deski. Najlepsza i najdroższa 
wcale nie zapewnia prawidłowego 
rozwoju umiejętności snowboar-
dzisty. Postępy daje tylko dobrze 
dobrana deska, w tym wypadku 
pod kątem jej przeznaczenia. 

SZEROKOŚĆ DESKI
Węższa deska to szybsza zmiana 

krawędzi, to mniej zaangażowanej 
siły przy wykonywaniu skrętu. Sze-
rokość deski nie wpływa na jej sta-
bilność oraz zachowanie przy więk-
szych prędkościach. Dobieramy ją 
do wielkości buta. Nie jest jedno-
znaczna z rozmiarem stopy. But fir-
my A nr 46 może być dłuższy na-
wet o 2 cm od buta firmy B nr 46. 
Najlepszymi kątami ustawienia wią-
zań na pierwsze sezony jazdy to 
kąty przód 30 / tył 15. Powodują 
neutralne ułożenie ciała nad deską, 
szybsze opanowanie techniki jaz-
dy. Nie wywołują przekręceń ciała, 
względem wymuszonej przez usta-
wienie wiązań pozycji neutralnej. 
Ponadto więzadła, stawy kolano-
we są mniej narażone na kontuzje. 
Do nauki jazdy, dobieraj deskę naj-
węższą, ale na tyle szeroką, by czub-
ki palców i pięty zarazem nie wysta-
wały zbytnio za deskę.

Problem wielkich stóp powoli 
zanika, wymyślono płyty podwyż-
szające, montowane pod wiązania-
mi, które oddalają buty od śniegu. 
Pedał gazu i podwinięty w górę pro-
fil podeszwy buta także działa po-
zytywnie.

Rozstaw wiązań powinien być 
proporcjonalny do wzrostu, czyli 
tak, by po zapięciu wiązań pozycja 
była niewymuszona, swobodna. Je-
żeli masz dobrze długościowo do-
braną deskę, to zamontowanie wią-
zań na środkowych insertach w 95 
proc. jest prawidłowe.

DŁUGOŚĆ DESKI
Dobranie dobrej długości de-

ski dla początkującego nie jest już 
takie łatwe. Od kilku sezonów za-

Na snowboardzie 
uważalna jest tendencja do używa-
nia dłuższych desek. 

KOBIETY
Waga kg Dlugość deski cm

-40 135-140
40-50 140-150
50-60 145-155
60-70 150-160
70-... 155-...

MĘŻCZYŹNI
Waga kg Dlugość deski cm

-40 140-145
50-60 145-155
60-70 150-160
70-80 155-165
80-90 160-165
90-... 165-...

Deska powinna być dłuższa, gdy:
•  Jest naprawdę miękka
•  Jesteś szczupły/a i wysoki/a
•  Dot. dziewczyn: jest modelem 

damskim
•  Dot. chłopców: masz silne nogi, 

dobrą motorykę.
Deska powinna być krótsza, gdy:
•  Jest twardsza
•  Jesteś niższy/a albo grubszy/a

Pytaj sprzedawcę, sprawdzaj, ja-
ką wagę zaleca producent dla wy-
branej deski. Nie należy przekraczać 
górnej granicy (wagi max.), bo gwa-
rantuje to trwałość i prawidłowe za-
chowania się deski podczas jazdy. 

JAKI RDZEŃ?
Występują dwa typy: drewniany 

i piankowy. 
Nie należy kupować desek 

z rdzeniem piankowym (dominu-
ją w supermarketach!). Nie doty-
czy to jedynie dzieci, o wadze cia-
ła do 35 kg. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo złamania takiej de-
ski. Jazda jest utrudniona, gdyż 
mają one fatalne właściwości jezd-
ne, są mało elastyczne. Właściwie 
odchodzi się od produkcji takich 
desek, nawet dziecinne deski po-
siadają już ślizg drewniany. De-
ski piankowe są z reguły tańsze.  
Rdzeń deski najłatwiej sprawdzić 
w katalogu. Można też chwycić de-
skę oburącz, trzymać ją w pionie, 
a potem delikatnie uderzyć o twar-
de podłoże. Deska z drewnianym 
rdzeniem wydaje łagodne odgłosy, 
prawie takie same jak po uderze-
niu zwykłą deską o podłoże. Pian-
ka wydaje głuchy, pusty, bez echa 
dźwięk.

JAKA KONSTRUKCJA?
Mamy dwie konstrukcje wykoń-

czenia deski wzdłuż jej krawędzi: 
Fullcap – zewnętrzny laminat 

pokrywa całą deskę, a przy krawę-
dziach łagodnie opada aż do styku 
z krawędzią deski. Konstrukcja lek-
ka i wytrzymała, dzięki niej deska ła-
two wchodzi w skręt, kosztem stabil-
ności przy większych prędkościach. 

Sandwich – drewniany rdzeń za-
mknięty jest: od góry laminatem, a z 
boku ABS, monoblokiem pod kątem 
prawie prostym względem laminatu. 
Konstrukcja odporna na uszkodzenia 
boczne. Deska jest lepiej dociskana, 
stabilniejsza i bardziej wyczulona na 
nasze impulsy, także błędy.

Dla początkujących zalecana jest 
konstrukcja Fullcap, a jednak nie ma 
dużych przeciwwskazań, by uczyć 
się na Sandwich.

JAKI ŚLIZG?
Deski wyposażone są w ślizgi 

wykonane z tworzywa o nazwie P-
-tex (polietylen). 

W zależności od przeznaczenia 
deski, jej przyszłego użytkownika, 
ślizg może być spiekany lub tło-
czony. Podobnie dobierany jest ro-
dzaj P-texu. Połączenie procesu pro-
dukcji i zastosowanej odmiany P-te-

xu, decyduje o właściwościach jezd-
nych deski. 

Dla początkujących oraz dla 
wszystkich tych, którzy nie dba-
ją o regularne smarowanie deski na 
gorąco, zalecane są niższej jakości, 
tłoczone ślizgi, które nasmarowane 
bądź nie (ale nie zupełnie suche) jeż-
dżą szybciej od nie nasmarowanego, 
spiekanego ślizgu, najwyższej jako-
ści. Opisane podstawowe parametry 
desek są istotne na początku przygo-
dy ze snowboardem. Istnieje wiele 
więcej wskazówek, jaką deskę ku-
pić, ale dotyczą one osób, które opa-
nowały podstawy techniki jazdy.

INNE RADY:
•  Dziewczęta i kobiety - nie kupuj-

cie zbyt szerokich desek. Szukaj-
cie modeli damskich, konstruowa-
nych, przeznaczonych, specjalnie 
dla Was!

•  Unikajcie desek, które nie mają 
krawędzi na całym obwodzie de-
ski. Uderzenie o kamień, bryłę lo-
du, niewidoczny korzeń może do-
prowadzić do rozwarstwienia de-
ski. Tego skutecznie naprawić się 
nie da, woda dostaje się do rdzenia, 
który w efekcie nasiąka i pęcznie-
je. Uszkodzić taką deskę można 
także w transporcie czy też pod-
czas wbijania jej w śnieg.

•  Nie kupujcie desek bez gwarancji, 
także tych w drugim gatunku.

•  Najdroższa deska przeważnie wca-
le nie jest najlepsza! Wszystko za-
leży od umiejętności.

•  Grafika i kolory deski, nie są naj-
ważniejsze.

•  Jeżeli kupujesz model sprzed kil-
ku sezonów, sprawdź czy nie stra-
cił swojej sprężystości.

•  Kiedy naciśniesz ją mocno w środ-
ku, ma dynamicznie się odkształ-
cić. Gdy położysz na płaskiej po-
wierzchni np. dużym stole nie ma 
prawa odstawać w miejscach sty-
kania się ze stołem, a w środku 
powinna być przerwa pomiędzy 
deską a stołem nie mniejsza niż 
2 cm.
JAK I GDZIE KUPOWAĆ?
Jednak najlepszym miejscem do 

zakupu deski, jest specjalistyczny 
sklep snowboardowy. Tam można 
liczyć na fachową pomoc sprzedaw-
cy, który z reguły sam jest snowbo-
ardzistą, posiada bogatą wiedzę i do-
świadczenie. Sprawdź go, porozma-
wiaj z nim, pytaj o wszystko. 

DESKI UŻYWANE:
•  Jeżeli nie znasz się na deskach 

i nie możesz skorzystać z rady do-
świadczonego, odpowiedzialnego 
kolegi/koleżanki, deski używanej 
po prostu nie kupuj, tak jest naj-
bezpieczniej!

•  Bądź ostrożny przy kupowaniu 
używanych desek w okazyjnych 
cenach. 

•  Gdy deska ma widoczne ślady kle-
jenia, rozwarstwienia, absolutnie 
jej nie kupuj.

•  Zwracaj uwagę na stan krawędzi 
deski. Sprawdź różnicę grubości 
krawędzi po środku deski i na jej 
dziobie/ogonie. Gdy różnica jest 
znaczna, krawędzi jest mało, nie 
kupuj.

•  Gdy krawędzie deski są zaniedba-
ne, mocno i głęboko postrzępione 
lub powyginane, nie kupuj.

•  Sprawdź, w jakim stanie są inser-
ty deski, czyli miejsca montowa-
nia wiązań. Nie kupuj deski która: 
nie ma wszystkich insertów, ma je 
uszkodzone lub krzywe.

•  Nie kupuj deski, która jest wykrzy-
wiona wzdłużnie lub poprzecznie.

•  Podczas zakupu używanego sprzę-
tu zawsze stosuj zasadę ograniczo-
nego zaufania w stosunku do deski 
i sprzedawcy. 
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W czasie Ferii zimowych 
uczniowie uczestniczący 

w projekcie edukacyjnym „Hi-
storie zaklęte w Poznaniu” przy-
gotowywali prezentacje multime-
dialne, wykonali prace plastycz-
ne przestrzenne i płaskie, wyko-
rzystując wiele niekonwencjo-
nalnych materiałów. Wybrali się 
na wycieczkę po Ostrowie Tum-

skim, odwiedzając zabytki i mu-
zea oraz uczestniczyli w muzeal-
nych warsztatach.

W poszukiwaniu „Historii za-
klętych w Poznaniu” wybrali się 
na wycieczkę do Biblioteki Ra-
czyńskich przy Placu Wolności. 
Biblioteka jest obecnie w trakcie 
przebudowy i są to ostatnie chwi-
le, kiedy mogli obejrzeć dotych-

Szkoła na tak
W Gimnazjum nr 6 nie ma czasu na nudę. W kameralnym środowisku uczniowie rozwijają pasję 
i zainteresowania. Nauczyciele pracują nad indywidualnym rozwojem ucznia poprzez liczne za-
jęcia pozalekcyjne oraz ciekawie przygotowane lekcje. Dewizą nauczycieli i uczniów jest hasło 
„SZKOŁA NA TAK”.

czasowe oblicze biblioteki. Dzię-
ki rozmowie z Agnieszką Basz-
ko, kierownikiem Działu Zbiorów 
Specjalnych uczniowie dowiedzie-
li się wielu interesujących faktów 
i historii związanych z tym miej-
scem. Kolejnym etapem poszuki-
wań były tymczasowe zbiory in-
strumentów muzycznych i zapi-
sów nut z okresu baroku. 

Gimnazjum nr 6 słynie z te-
go, że dzieje się tam wiele cieka-
wych rzeczy. Warto przypomnieć 
chociaż kilka przykładów z ostat-
nich dwóch miesięcy jak kolejny 
Świąteczny Turniej Gry Rummi-
kub.  Do rozgrywek przystąpiło 
12 zawodników. Walka była bar-
dzo zacięta. Organizatorami tur-
nieju były nauczycielki: p. Ho-
norata Szymbarewicz, p, Aldona 
Kwiecińska. 

Gimnazjum nr 6 zorga-
nizowało też kolejne spotkania 
z uczniami klas szóstych Szko-
ły Podstawowej nr 66 w ramach 
cyklu zajęć „Dzielimy się do-
świadczeniami.” Zajęcia odbywa-
ły się w pracowniach chemicznej, 
fizycznej i biologicznej pod kie-
runkiem nauczycieli:  H. Wojcie-
chowskiej, J. Maćkowiak, M. Ro-
sińskiej oraz A. Mróz. Tematem 

bloku doświadczalnego była „Wo-
da we wszystkich stanach”.

Uczniowie w Gimnazjum uczą 
się dwóch języków obcych: ję-
zyka angielskiego i niemieckiego 
(zgodnie z Podstawą Programową 
przedmiotu - język obcy nowożyt-
ny za podstawowy cel kształce-
nia językowego przyjęto umiejęt-
ność skutecznego porozumiewa-
nia się zarówno w mowie jak i pi-
śmie). Mimo, że są to języki indo-
europejskie i pochodzą z tej samej 
rodziny, sprawiają niemałe kłopo-
ty w przyswajaniu. Jednak ucznio-
wie Gimnazjum nr 6 paradoksal-
nie na lekcjach języka angielskiego 
często używają niemieckich zwro-
tów i słownictwa, a na języku nie-
mieckim - angielskich. Aby uła-
twić i zmotywować uczniów do 
nauki obu języków zrodził się po-
mysł nauczania interdyscyplinar-
nego. Zainspirowane i przekonane 
o słuszności przedsięwzięcia na-
uczycielki przeprowadziły angiel-
sko – niemieckie warsztaty języ-
kowe dla klasy IIb i IIIc. Organi-
zacją zajęły się Paulina Wasiewicz 
(język niemiecki) i Marzena Ro-
sińska (język angielski). Pierwsze 
zajęcia dotyczyły podawania dro-
gi/kierunku w języku angielskim 
i niemieckim. Uczniowie bardzo 
chętnie łączyli nazwy miejsc/bu-
dynków w obu językach. Ćwiczy-
li wymowę nowych zwrotów i słó-
wek prezentowanych na tablicy 
multimedialnej. Słuchali i przed-
stawiali własne dialogi związane 
z udzielaniem wskazówek - jak 
dotrzeć do celu. Drugie zajęcia to 
lekcja interdyscyplinarna na temat 

„Świąt Bożego Narodzenia w kra-
jach anglo i niemieckojęzycz-
nych”. Uczniowie poznali słow-
nictwo bożonarodzeniowe charak-
terystyczne dla danego obszaru 
językowego, zaśpiewali „O Tan-
nenbaum” oraz „Jingle Bells”, na 
sam koniec w pięknych świątecz-
nych kartkach zapisali życzenia 
w obu językach. Dzięki takiej na-
uce uczniowie uczestniczą w wie-
lu konkursach i olimpiadach inter-
dyscyplinarnych, zdobywając tam 
doświadczenie i nagrody. 

Ponieważ takie gimnazjum 
jest w każdym momencie „na 
Tak” zapraszamy do Gimna-
zjum nr 6 na drzwi otwarte 
w dniu 2 marca 2013 w godzi-
nach 10 – 13.

Projekt Aldona Kwiecińska
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FOT.– LESZEK ADAMCZEWSKI 
Z zamku w Gołuchowie Niemcy zrabowali wazy antyczne z kolekcji Izabeli 
z Czartoryskich Działyńskiej. 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Uprzątnięto już 
zwłoki pole-

głych lub zabitych, 
ale zniszczony Po-
znań nadal przypo-
minał miasto fron-
towe. Na każdym 

kroku spotykało się żołnierzy Ar-
mii Czerwonej. Obowiązywały 
nocne zaciemnienie i godzina mi-
licyjna. W takich okolicznościach 
na przełomie zimy i wiosny 1945 
roku rozpoczęto swoistą inwen-
taryzację wielkopolskich skarbów 
kultury, które zaginęły podczas 
drugiej wojny światowej. Ich lista 
była długa, bardzo długa. Wszak 
w cudem chyba ocalałym gmachu 
Muzeum Wielkopolskiego jego 
przedwojenni pracownicy zastali 
tylko puste sale. 

Już wtedy wiedziano, że naj-
cenniejsze zabytki Niemcy wy-
wieźli z okupowanego Poznania. 
Znano nawet, chociaż bez szcze-
gółów, kierunki głównych ewaku-
acji: teren forteczny niedaleko Zie-
lenzig (dzisiejszego Sulęcina), ko-
palnia w Grasleben w środkowych 
Niemczech oraz dwie miejscowo-
ści w Saksonii: Grossgrabe i Rein-
hardtsgrimma. 

Wśród unikatowych dóbr 
kultury, które Niemcy wywieźli 
z Posen, chociaż nikt z Polaków 
nie wiedział dokąd, był skarb 
nad skarbami – ponad 250 an-
tycznych waz: greckich, egip-
skich i cypryjskich. W zam-
ku w Gołuchowie koło Plesze-
wa w drugiej połowie XIX wieku 
zgromadziła je hrabina Izabela 
z Czartoryskich Działyńska. 

Zabierając się za poszukiwa-

W pierwszych latach powojennych ówczesne władze polskie 
niczego tak intensywnie nie szukały, jak zaginionych około 1943 
roku antycznych waz z kolekcji gołuchowskiej. Ale szukano tam, 
gdzie wazy nigdy nie dotarły. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

Poszukiwania waz z Gołuchowa
nia zbiorów gołuchowskich, pra-
cownicy Muzeum Wielkopolskie-
go musieli ustalić ich losy podczas 
wojny, co było dość trudne. Od sa-
mego początku wiedziano, że kil-
ka miesięcy przed wrześniem 1939 
roku spadkobiercy hrabiny Izabe-
li – zgodnie z zarządzeniem woje-
wody poznańskiego nakazującym 
prywatnym właścicielom ewaku-
ację dzieł sztuki na wschód – część 
zgromadzonych na zamku zbiorów 
wywieźli do Warszawy. Zarządza-
jąca ordynacją książąt Czartory-
skich w Gołuchowie – w imieniu 
nieletniego syna – księżna Ma-
ria Ludwika osobiście wybrała za-
bytki, które złożono do 18 obitych 
blachą cynkową skrzyń i rulonów. 
Z kolekcji waz antycznych księż-
na wybrała kilka najmniejszych, 
w tym ryton w kształcie głowy ba-
rana z V wieku przed naszą erą. 

Przewiezione do stolicy skrzy-
nie i rulony księżna poleciła za-
murować w piwnicy swego do-
mu przy ulicy Kredytowej. Ukry-
to je tak dobrze, że na skrytkę 
nie natrafili Niemcy, chociaż wie-
dzieli o transporcie, który opuścił 
Gołuchów w czerwcu 1939 roku. 
To najprawdopodobniej sama Ma-
ria Ludwika Czartoryska zdradzi-
ła Niemcom, gdzie ukryła skar-
by z Gołuchowa. Rzecz jasna, nie 
uczyniła tego dobrowolnie. Za-
szantażowano ją groźbą wywiezie-
nia najbliższych do obozów kon-
centracyjnych. Szantaż wymyślił 
Alfred Schellenberg, szef niemiec-
kich muzeów dystryktu warszaw-
skiego Generalnego Gubernator-
stwa, naciskany przez swych prze-
łożonych z Krakowa, stolicy GG. 

Skrzynie i rulony wyjęto ze 
skrytki 2 grudnia 1941 roku. We-
dług Stanisława Lorentza, który – 
za zgodą władz Polski Podziemnej 
– był polskim kierownikiem Mu-
seum der Stadt Warschau (Muzeum 

Miasta Warszawy), udało mu się 
przekonać Schellenberga, by skar-
bów gołuchowskich nie wywozić 
od razu do Rzeszy. 

- Najpierw trzeba skrzynie ko-
misyjnie otworzyć i rozpakować, 
spisać zawartość oraz sprawdzić, 
czy zabytki nie uległy uszkodze-
niu lub zawilgoceniu. No i trzeba 
przed wywozem poddać je choć-
by prowizorycznym zabiegom kon-
serwatorskim - mówił Lorentz 
do Schellenberga. 

Lorentz namówił też Marię Lu-
dwikę, by formalnie skarby go-
łuchowskie przekazała do war-
szawskiego muzeum jako depo-
zyt księżnej Czartoryskiej. I mimo 
wysiłków Niemców, którzy skar-
by te chcieli wywieźć do Pozna-
nia, by połączyć je ze znajdującą 
się w Kraju Warty częścią kolek-
cji, pozostały one w Warszawie aż 
do wybuchu powstania. 

9 października 1944 roku, ty-
dzień po kapitulacji powstańców, 
to co zostało z warszawskiej czę-
ści kolekcji gołuchowskiej, Niem-
cy ewakuowali – wraz z innymi 
skarbami – do zamku Fischhorn 
koło austriackiego miasta Zell 
am See. I tam w sierpniu 1945 
roku odnaleźli je Polacy. Ale by-
ły to tylko skromne resztki z tego, 
co krótko przed wybuchem woj-
ny księżna przewiozła z Gołu-
chowa do Warszawy. Najcenniej-
sze przedmioty z tego depozytu 
nie zostały odnalezione do dziś. 

Zbiory Czartoryskich, które po-
zostały w Gołuchowie, były jed-
nym z najcenniejszych łupów kul-
turalnych hitlerowskich Niemiec 
w zajętej Polsce. Nic zatem dziw-
nego, że skarbami gołuchowskimi, 
wśród których było 254 z 259 ska-
talogowanych antycznych waz, za-
interesowało się dwóch najwięk-
szych grabieżców kultury Trze-
ciej Rzeszy: przewodniczący Re-
ichstagu Hermann Göring i doktor 
Hans Posse, specjalny pełnomoc-
nik Adolfa Hitlera do spraw Mu-
zeum Führera w Linzu. 

W końcu 1939 roku w Gołu-
chowie, po rozpakowaniu złożo-
nych w skrzyniach zbiorów, Niem-
cy urządzili w zamku Czartory-
skich Heimat-Museum, które pod-
legało poznańskiemu Kaiser-Frie-
drich Museum. Nie było ono czyn-
ne długo, raptem kilka miesięcy. 
Do jego zamknięcia 21 lipca 1940 
roku przyczyniła się doktor Her-
ta von Ramm-Helmsing, która 
w końcu maja dokonała inspekcji 
gołuchowskiego muzeum. W spo-
rządzonym raporcie domagała się 
natychmiastowego zabezpieczenia 
w Posen całego wyposażenia zam-
ku wraz z kolekcją waz. 

Dla doktora Siegfrieda Rühle-
go, dyrektora Kaiser-Friedrich Mu-
seum, przywiezione do Poznania 
zbiory gołuchowskie stanowiły nie 
tylko powód do dumy, ale i kło-
pot. O kolekcję waz dopytywali się 
najwyżsi dygnitarze hitlerowskich 

Niemiec, a on musiał zadbać o ich 
bezpieczeństwo. 

Na początku skrzynie ze zbio-
rami gołuchowskimi umieszczo-
no w dawnym pawilonie amery-
kańskim na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich, póź-
niej przewieziono je do katedry na 
Ostrowiu Tumskim, zamienionej 
na magazyn dóbr kultury. Dopiero 
w maju 1942 roku część zabytków 
gołuchowskich, w tym kolekcja 
waz i obrazy znalazły się w głów-
nej siedzibie Kaiser-Friedrich Mu-
seum, gdzie wazy poddano zabie-
gom konserwatorskim. 

Te fakty udało się ustalić w co 
dopiero wyzwolonym Poznaniu. 
Pracownicy Muzeum Wielkopol-
skiego dowiedzieli się również, że 
w 1943 roku antyczne wazy znik-
nęły z Poznania. Dokąd je Niem-
cy ewakuowali? Podejrzenie pa-
dło na kopalnię soli w Grasleben 
w środkowych Niemczech, dokąd 
w połowie października 1944 ro-
ku wywieziono skarby poznań-
skie przechowywane w schronie 
bojowym numer 701. na terenie 
fortecznym koło miasta Zielen-
zig. A wkrótce potem kolejne za-
bytki wielkopolskie miały trafić 
do Grasleben. To właśnie wynika-
ło z odnalezionych w Poznaniu do-
kumentów niemieckich. 

Polacy długo wierzyli w ślad 
wiodący do Grasleben. Doktor Ka-
rol Estreicher, szukający w okupo-
wanych Niemczech polskich dóbr 
kultury, 28 stycznia 1947 roku pi-
sał do Naczelnej Dyrekcji Muze-
ów i Ochrony Zabytków w War-
szawie: „W dniu dzisiejszym wyjeż-
dżam do Berlina w poszukiwaniu 
za zabytkami polskimi z Poznania, 
które były w Grasleben [...], a więc 
za Gołuchowem, Galerią Raczyń-
skich itp. „. I Estreicher szukał 
przede wszystkim waz z Gołucho-
wa, chociaż już w 1946 roku po-
dobne starania czynił w Niemczech 
Jan Morawiński, delegat Minister-
stwa Kultury i Sztuki RP. Wsku-
tek jego nacisków władze brytyj-

skiej strefy okupacyjnej zwróciły 
się do amerykańskich władz woj-
skowych z zapytaniem o zabytki 
gołuchowskie. Odpowiedź Amery-
kanów była wyraźna: wśród dzieł 
sztuki zabezpieczonych w Grasle-
ben przez oficerów wywiadu USA 
nie było przedmiotów ze zbiorów 
Czartoryskich. 

Zagadka wyjaśniła się dopie-
ro w ostatnich dniach 1956 roku. 
Wśród 6408 zabytków,  22 grud-
nia przekazanych przedstawicie-
lom władz PRL przez Związek 
Radziecki, była kolekcja waz go-
łuchowskich. Wprawdzie nie cała, 
bo Rosjanie nie zwrócili 33 wazy, 
których w 1956 roku najprawdo-
podobniej nie udało im się ziden-
tyfikować, a nie można też wyklu-
czyć, że pojedyncze egzemplarze 
mogły zostać rozbite, choćby pod-
czas długiego transportu z okolic 
Meseritz (Międzyrzecza) do Mo-
skwy. Bo właśnie w pobliżu wio-
ski Hochwalde (Wysoka) koło Me-
seritz w połowie marca 1945 roku 
wpadły one w ręce tak zwanej bry-
gady trofiejnej Komitetu do spraw 
Sztuki przy Radzie Komisarzy Lu-
dowych ZSRR. Nie tylko wazy, 
ale cały skarbiec ukryty w kilku 
żelbetowych komorach systemu 
podziemnego tego, co dzisiaj na-
zywamy Międzyrzeckim Rejonem 
Umocnionym. 

Pracownicy Muzeum Wiel-
kopolskiego w 1945 roku sądzi-
li, że zabytki wywożone z Pozna-
nia na teren forteczny koło Zielen-
zig magazynowano tylko w schro-
nie 701, skąd rzeczywiście ewaku-
owano je do Grasleben. Tymcza-
sem schron ów był zaledwie drob-
ną częścią gigantycznego skarb-
ca Trzeciej Rzeszy, urządzonego 
w podziemiach MRU. Zgromadzo-
nych tam dóbr kultury Niemcy 
nie zdążyli już ewakuować w głąb 
Rzeszy. Półtora miesiąca po prze-
łamaniu fortyfikacji międzyrzec-
kich przez Armię Czerwoną na ów 
skarbiec natknęli się Rosjanie. 

FOT. – ARCHIWUM AUTORA 
Profesor Stanisław Lorentz (w środku) i operator „Polskiej Kroniki Filmo-
wej” przy wyjętej ze skrzyni wazy z kolekcji gołuchowskiej po powrocie 
polskich skarbów z Moskwy.
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TAK  MYŚLĘ

Są momenty, 
a ostatnio 

jest ich coraz 
więcej, że do-
chodzę do wnio-
sku, iż ten kraj 
w którym żyję 
chyba zwario-

dzano za takie rzeczy, to musieli-
byśmy leczyć się sami całe wieki.

Sędzia Igor  Tuleya wydał 
w tej sprawie wyrok, a w ko-
mentarzu użył sformułowania, że 
praktyki stosowane wobec po-
dejrzanych, świadków itp. przez 
CBA przypominały te z czasów 
stalinowskich.

I bomba wybuchła. Zaczęto 
tę wypowiedź komentować, jakiś 
więzień polityczny z czasów sta-
linowskich przywleczony przed 
kamery przez Ziobro popłakał się 
w głos, no – istny cyrk. Wszyscy 
zajęli się problemem, czy sędzia 
mógł tak powiedzieć, czy powi-
nien, czy nie powinien, a wszyst-
kim jakoś umknęła najważniejsza 
rzecz w tej całej sprawie.

Po pierwsze – w kajdankach 
i z czymś tam na głowie wyprowa-
dzono w obecności innych osób 
człowieka, któremu do zbrodnia-
rzy wojennych raczej daleko.

Po drugie – sugerowano, że 
podejrzany przyczyniał się do 
śmierci pacjentów, a okazało się, 
że brał łapówki.

Po trzecie – CBA potrafiło 
nie tylko podejrzanych ale nawet 
świadków przesłuchiwać całą noc 
i nie stroniło od innych tego typu 
praktyk, które bardzo łatwo zali-
czyć do tortur psychicznych.

Po czwarte – minister Ziobro 
powiedział publicznie co powie-
dział, a dzisiaj chadza sobie po 
korytarzach sejmowych lub Par-
lamentu Europejskiego i jowial-
nie żartuje (sam słyszałem w win-
dzie w Strasburgu) ze swoim ko-
legą Jackiem Kurskim. Jako eu-
roposeł zarabia więcej niż do-
brze i jest jak widać ciągle po-
nad prawem, choć pod adresem 
zatrzymanego doktora G. wyga-
dywał niestworzone rzeczy, któ-
re nie zostały potwierdzone przez 
niezawisły sąd.

Podsumowując – ta historia to 

jeszcze jeden dowód na to, że rzą-
dy PiS w latach 2005-2007, tak 
zwana IV RP, to mroczny okres 
w naszej najnowszej historii, to 
rządy które mogły się źle skoń-
czyć dla Polski i Polaków. Wte-
dy nie każdy zdawał sobie z tego 
sprawę jak blisko byliśmy terroru 
politycznego, państwa policyjne-
go, w którym każdy jest podejrza-
ny i z którym tak zwane organa 
mogą zrobić bezkarnie co chcą, 
jak chcą i kiedy chcą. Tak uwa-
żam, bo nie chciałbym być bez 
powodu przesłuchiwany w zim-
nej celi przez całą noc, nie chciał-
bym, by ktoś bez powodu nazywał 
mnie mordercą itp.

Ale oto dzisiaj rozmawiamy 
zamiast o tym, co nam wszyst-
kim groziło, a co wyszło na jaw 
w trakcie procesu z sędzią Igorem 
Tuleyą w roli głównej, lecz o jed-
nym – słusznie zresztą użytym 
– słowie z uzasadnienia wyroku. 
Nie rozmawiamy o tym, czy prak-
tykowane przez CBA całonocne 
przesłuchania wobec świadków 
i niewinnych ludzi były ewident-
nym łamaniem prawa i stawia-
niem się ponad nim, lecz o tym, 
czy sędzia powinien użyć takie-
go sformułowania i tym podob-
ne bzdety.

To jakaś paranoja, pomyle-
nie z poplątaniem. Nauczmy się 
wreszcie, także w domu, także 
w debatach publicznych, mówić 
na temat i odpowiadać na zada-
wane pytania. Opowiadanie o d... 
Maryni, gdy rozmawiamy o po-
dróżach kosmicznych lub filozo-
fii Kanta, to nawet nie jest zakła-
mywanie rzeczywistości, tylko... 
brak rozumu. Szkoda, że tak wielu 
spośród nas cierpi na tę przypa-
dłość. Nieuleczalną zresztą, jak 
się okazuje, od lat.

TOMASZ MAŃKOWSKI

Nieuleczalny brak rozumu

wał, a na pewno ten naród ma 
kłopoty ze słuchaniem ze zrozu-
mieniem.

Świadczyć to może o ograni-
czonych możliwościach intelek-
tualnych, ale moim zdaniem bar-
dziej o uczestniczeniu w swoistej 
grze pozorów – jak pada śnieg 
to mówimy uśmiechając się chy-
trze o tym, że słońce mniej grze-
je, a jak tankujemy samochód to 
o tym, że kiedyś jeżdżono na ro-
werach i chodzono niekiedy na 
szczudłach.

Z uwagą przyglądałem się 
i przysłuchiwałem schizofrenicz-
nej histerii, która wybuchła wo-
kół sędziego Igora Tuleyą. Sę-
dzia ten wydawał wyrok w spra-
wie doktora Mirosława G., o któ-
rym Zbigniew Ziobro – ówcze-
sny minister sprawiedliwości po-
wiedział przed laty: „Ten pan 
już nigdy nikogo nie pozbawi ży-
cia”. Przedtem do szpitala wpa-
dło CBA – osławione bojówki tak 
zwanej IV RP Kaczyńskich i spół-
ki – doktora zakuto w kajdan-
ki i jak najgorszego bandytę wy-
prowadzono na oczach pacjentów 
i innych lekarzy. Doktorowi G. 
stawiano więcej zarzutów niż ma 
on włosów na głowie, a ostatecz-
nie okazało się w sądzie, że moż-
na mu wymierzyć jedynie klapsa 
za łapówki w łącznej kwocie kil-
kunastu tysięcy złotych.  Gdyby 
każdego polskiego lekarza wsa-

W tym roku 
rząd wpro-

w a d z a  n o w e 
przepisy obowią-
zujące od 1 wrze-
śnia, wydłużają-
ce urlop macie-
rzyński, a wła-

skorzysta nawet przy zmniejszonej 
pensji. Z drugiej strony skłoni to 
może niektóre matki do dłuższego 
zostania z maluchem, bo od uro-
dzenia do 1 roku dziecko najszyb-
ciej rośnie, najwięcej się uczy, naj-
bardziej się zmienia i około roku 
zaczyna chodzić. 

Tak naprawdę ja sobie nigdy nie 
wyobrażałam, jak można w ogóle 
wrócić do pracy zamiast wziąć urlop 
wychowawczy. Pomijam skrajne sy-
tuacje, gdy kobieta (np. samotna) 
rzeczywiście musi wrócić do pracy, 
czasami ludzie pozaciągają jakieś 
ogromne kredyty, ale tak nie zawsze 
jest. Zwykle oprócz męża, który pra-
cuje na rodzinę, są też gotowi do po-
mocy dziadkowie, a i tak znam przy-
kłady kobiet, które wróciły do pra-
cy, żeby zarobić 1500 złotych  mie-
sięcznie lub mniej. W domu z ma-
luszkiem jest babcia (na opiekunkę 
by nie starczyło). No i tego to ja już 
nie rozumiem. Niektórzy mają jakieś 
dziwne priorytety.

Argument, że pracy trzeba pil-
nować jest śmieszny, bo gdy bę-
dą ludzi zwalniać, to i tak szef nie 
doceni, że kobieta wróciła do pra-
cy po urlopie macierzyńskim. Pie-
niądze są najczęściej marne, a co-
dziennie traci się co najmniej 9 go-
dzin na pracę i dojazd. No chyba, 

że o to chodzi, aby się wyrwać z do-
mu, bo faktycznie w niektórych biu-
rach nie tylko się człowiek nie na-
pracuje, ale nawet odpocznie...

A w domu dziecko wychowu-
ją obcy ludzie, w najlepszym przy-
padku babcia. Gdy moje dzieci by-
ły malutkie, zawsze wiedziałam, że 
chcę się nimi zajmować, choć to 
nie jest łatwa praca. Wiem, że to 
ja byłam przy nich, gdy nauczyły 
się chodzić, ja pierwsza rozumia-
łam, co mówią i uczyłam ich śpie-
wać albo tańczyć. Gdy zachorowa-
li, byłam przy nich dzień i noc. Trzy 
pierwsze lata  tak szybko przelecia-
ły, że nie wiem już, kiedy to było. Za 
to wiem, że jest to czas, który by nie 
wrócił, gdybym go nie miała. 

Priorytety! Dzieci są najważ-
niejsze. Przebywając z nimi ma się 
dobry kontakt z dzieckiem, które 
mamie opowie o całym dniu i wie, 
że mama czy tata na pewno pomo-
gą rozwiązać każdy problem i „są 
po mojej stronie”. To jest najlepsza 
inwestycja w życie.

Gdy więc słyszę od dziecka 
„mam najlepszą mamę i najlepsze-
go tatę na całym świecie” to wiem, 
że nic innego w życiu nie jest waż-
ne. I  wiem też, że sami sobie na to 
zapracowaliśmy...

MONIKA MAŃKOWSKA

ściwie rodzicielski. I zaczęły się 
dyskusje, że nie wszystkie matki się 
na to „załapią”...

Wyliczono, że dłuższy urlop 
obejmie te kobiety, które urodzą 
dziecko po 17 marca, a pokrzyw-
dzone są te rodzące w pierwszym 
kwartale... itd. A tak naprawdę ta 
dyskusja jest bez sensu, bo skoro 
przepisy wchodzą w życie 1 wrze-
śnia, to mogłyby równie dobrze 
obejmować tylko kobiety rodzące 
od 1 września. Wtedy oburzone by-
łyby te rodzące w sierpniu. A nawet 
gdyby dłuższy urlop wchodził w ży-
cie od 1 stycznia, to co z paniami, 
które urodziły 28 grudnia? Wpro-
wadzając nowy przepis trzeba  po 
prostu jakąś datę przyjąć i  nigdy 
wszyscy nie będą zadowoleni...

Dobrze jednak, że urlop rodzi-
cielski można będzie wydłużyć do 
roku i sądzę, że wiele kobiet z tego 

Priorytety to NIE praca
BABSKIE GADANIE

Będzie spalarnia
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła protest w sprawie budowy 
poznańskiej spalarni śmieci, czyli  ITPOK (Instalacja Termiczne-
go Przekształcania Odpadów Komunalnych).

Protest złożyła amerykańska fir-
ma Articulus. Składał się on 

z dwóch części. Amerykańska fir-
ma chciała odtajnienia danych fi-
nansowych obu firm, które złożyły 
swoje oferty. Ta skarga została od-
rzucona. Drugą firma wycofała sa-
ma (chodziło o zbyt niską, zdaniem 
odwołujących się, cenę wartości za 
dostępność, czyli między innymi 

za eksploatację spalarni przez part-
nera prywatnego). 

To oznacza,  że  zgodnie 
z przedstawionym w grudniu 
harmonogramem prac w spra-
wie spalarni, w lutym tego ro-
ku Urząd Miasta Poznania bę-
dzie gotowy na podpisanie umo-
wy z Partnerem Prywatnym tej 
ważnej inwestycji. (na)

W tym miejscu będzie spalarnia. FOT. - ARCHIWUM
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Wandale na pniewskich 
cmentarzach

Pniewska społeczność poruszo-
na została aktem wandalizmu. 

Czterdzieści osiem krzyży sprofa-
nowali nieznani sprawcy w nocy 
z 25 na 26 grudnia ubiegłego ro-
ku na cmentarzu sióstr urszulanek 
w Pniewach. 

Na kamiennym nagrobku księ-
dza infułata Wnuka (1908-2006), 
duszpasterza polonijnego w USA 
i Kanadzie, więźnia obozów kon-
centracyjnych w Auschwitz i Bu-
chenwaldzie, porozrzucano i wy-
wrócono świece oraz znicze. Tej 
samej nocy zdewastowali kilka na-
grobków także na cmentarzu ko-
munalnym. Wyrwane krzyże i po-
rozbijane znicze  - to smutny fi-
nał działań nieznanych jak dotąd 
sprawców zniszczenia nagrobków 
na cmentarzach w Pniewach.  

O zniszczeniach Policję powia-
domił mieszkaniec Pniew i jed-
na z sióstr zakonnych z Pniew. Po 
otrzymanym zgłoszeniu, na miej-
sce udali się policjanci z Pniew i z 
Szamotuł. Technik kryminalistyki 
i policjanci przeprowadzili oglę-
dziny miejsca zdarzenia. Okazało 
się, że sprawcy zniszczyli prawie 
50 nagrobków. Wandale wyrwa-
li z nich drewniane krzyże. Więk-
szość z nich ułożyli na grobach, 
część rozrzucili na terenie cmen-
tarza. Sprawcy rozbili też na gro-

bach znicze. Straty zostały wstęp-
nie oszacowane na około 2.500 zło-
tych, choć w tym przypadku stra-
ty materialne są jakby drugorzęd-
ne, bo bardziej bolą te straty mo-
ralne. Niestety, okazało się też, że 
na drugim z pniewskich cmentarzy 
sprawcy również porozbijali zni-
cze na około 20 nagrobkach...

Postępowanie w powyższej 
sprawie prowadzą policjanci z Ko-
misariatu Policji w Pniewach.

- Żyjemy w zgodzie i przyjaź-
ni z mieszkańcami Pniew, któ-
rych dzieci uczęszczają i uczą się 
w przedszkolu i szkole, prowadzo-
nych przez siostry, a także śpiewa-
ją w chórze Promyki Słoneczne - 
stwierdziła S. Małgorzata Kru-
pecka, rzeczniczka Zgromadze-
nia Sióstr Urszulanek Serca Je-
zusa Konającego. 

Jej zdaniem profanacji musie-
li dokonać ludzie z zewnątrz. Doda-
je, że nie był to pierwszy akt wan-
dalizmu - w ciągu ostatnich tygodni 
nieznani sprawcy wrzucali na teren 
klasztoru petardy. 

T akiego zdziczenia obyczajów nie da się usprawiedliwić w żaden 
sposób. Ktoś, kto nie szanuje zmarłych, kto nie szanuje grobów 

nie zasługuje na nic innego jak na potępienie. Można wyznawać in-
ną wiarę, można mieć inne poglądy na kwestie aborcji, eutanazji itp., 
ale to  niczego w tym przypadku nie usprawiedliwia. Tym bardziej że 
najprawdopodobniej – jak w większości tego typu przypadków – i tym 
razem mamy do czynienia po prostu z pijanymi lub naćpanymi wy-
rostkami o mózgach nie większych niż główka szpilki. To oczywiście 
niczego nie usprawiedliwia, tylko może być ostrzeżeniem, że – nieste-
ty – i tacy niby ludzie żyją wśród nas.

TOMASZ MAŃKOWSKI

- Pod koniec ubiegłego ro-
ku Rada Miejska w Pniewach 
uchwaliła budżet gminy na 2013 
rok. Przez 14 lat był pan bur-
mistrzem w Pniewach, współ-
tworzył gminne budżety, a po-
tem je realizował. Jest pan więc 
jak najbardziej kompetentny, 
by tegoroczny budżet skomento-
wać? Poza tym jest pan cały czas 
mieszkańcem tej gminy, czyli ta 
uchwała dotyczy także i pana. 
Podoba się panu ten budżet?

- Jest to już drugi budżet gmin-
ny opracowany samodzielnie przez 
aktualnego burmistrza oraz Radę 
i jest to kolejny budżet stagnacji.

-  Dlaczego?
- Dochody rosną o kwotę 

uchwalonego podatku tak zwane-
go śmieciowego, ale kwoty te znaj-
dują się również po stronie wydat-
ków, czyli tak naprawdę docho-
dy gminy nie rosną. Obawiam się 
również, jak to w praktyce będzie 
realizowane, bowiem dyskusja na 
ten temat z mieszkańcami była ze-
rowa. Może więc być i tak, że gmi-
na do tego dołoży... 

Mówiąc o budżecie stagnacji 
przeżywam swoiste deja vu, bo 
w 1996 roku wygrałem wybory na 
burmistrza krytykując jako ówcze-
sny radny tamten zarząd za brak 
polityki inwestycyjnej, która mo-
głaby spowodować rozwój gminy. 
Teraz sytuacja jest bardzo podob-

na. Na ostatnim spotkaniu nowo-
rocznym, pierwszym od dwóch lat, 
burmistrz Przewoźny chwalił się 
inwestycjami przygotowanymi... 
przeze mnie. Mówił o ulicy Po-
znańskiej, o wodociągach i kana-
lizacji w Koszanowie i Lubosinie. 
Innych inwestycji infrastruktural-
nych, które podnoszą poziom ży-
cia mieszkańców, ale i mogą gmi-
nie przynieść zysk przyciągając 
nowych inwestorów, przez dwa la-
ta nie zrobiono. 

- Nie idąc do przodu, cofa-
my się?

- Taka jest prawda, bo inni pę-
dzą do przodu. Warto przeanali-
zować taki dokument jak „Pro-
gnoza finansowa gminy Pniewy” 
i porównać prognozy finansowe 
z 2010 roku, 2011, 2012. Widać 
wówczas jakie są tendencje, w któ-
rym kierunku od dwóch lat zmierza 
gmina Pniewy. Zwiększane są wy-
datki bieżące, a zmniejszane wy-
datki inwestycyjne. Zwracam uwa-
gę na to, że cały czas mnie kryty-
kuje Przewoźny, ale... wydaje pie-
niądze które trafiają do budżetu od 
inwestorów, których ja przyciągną-
łem do Pniew, wydaje pieniądze, 
które dzisiaj zarabia budżet dzię-
ki moim działaniom. Sam dla bu-
dżetu z inwestycji nie „zarobił” ani 
złotówki. Przez minione dwa lata 
nie udało się nowej władzy przy-
ciągnąć ani jednego poważnego in-

westora i to odbija się w budżecie 
gminy na rok 2013.

- Jakieś tam jednak inwesty-
cje są?

- Tak, te które ja przygoto-
wałem. Część finansowanych jest 
z KOLD, część z Programu Ope-
racyjnego RYBY. Do KOLD-u 
wstąpiliśmy, by pozyskać fundu-
sze unijne na rozwój obszarów 
wiejskich, na małe projekty i z te-
go gmina cały czas korzysta. Na-
tomiast z PO RYBY są pieniądze, 
które można wykorzystać na inwe-
stycje wokół jezior. To miało być 
jednak tylko uzupełnienie innych 
inwestycji, które gmina musi robić 
sama – uzbrojenie ulic, budowa no-
wych ulic itp. Przez dwa ostatnie 
lata żadna nowa ulica nie została 
utwardzona w Pniewach. W pla-
nach na rok 2013 też nie ma żadnej 
nowej ulicy. Ulica Strzelecka bę-
dzie robiona przez inwestora, któ-
rego ja zaprosiłem do Pniew.

- A co z wydatkami bieżącymi 
zaplanowanymi w budżecie?

- Oczywiście wzrastają, choć 
podobno to ja nie oszczędzałem. 
Zwiększa się zatrudnienie w urzę-
dzie, kupujemy dla Straży Miejskiej 
samochód, fotoradar, jest Centrum 
Monitoringu, które wymaga bieżą-
cego finansowania... W sumie są to 
całkiem spore pieniądze. A jak no-
wy fotoradar wpłynie na poziom ży-
cia mieszkańców? Burmistrz Prze-
woźny jakoś nie oszczędza publicz-
nych pieniędzy...

- W 2010 roku w czasie kam-
panii wyborczej krytykował pa-
na obecny burmistrz za brak 
oszczędności, nadmierne jego 
zdaniem zadłużenie gminy itp. 
Zmienił zdanie?

- W kampanii wyborczej mówi 
się różne rzeczy, nie zawsze praw-
dziwe. Mam nadzieję, że wybor-
cy pamiętają jeszcze tamtą kam-
panię i mogą ją porównać z tym, 
co jest dzisiaj i – niestety – będzie 
najprawdopodobniej jutro. W kam-
panii kandydat Przewoźny krzy-
czał, że taki przystanek autobuso-
wy w Pniewach to skandal. I co? 
Minęły dwa lata jego urzędowania 
i nic. Na słowach się skończyło.

- To jak to było z tym zadłu-
żeniem?

- Problemem nie jest wyso-
kość zadłużenia, tylko czy są do-
chody, by je systematycznie spła-
cać, a tak było gdy byłem bur-
mistrzem. Zaciągałem kredyty, by 
coś sfinansować, coś co dzisiaj 
przynosi dachód, pozwala lepiej 
żyć. Warto było, proszę mi wie-
rzyć. Tej rury kanalizacyjnej z zie-
mi nikt już nie wykopie. Nie kupo-

Budżet stagnacji na 2013 rok
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, wieloletnim 
burmistrzem Pniew

Dokończenie na stronie II

8 stycznia na adres Urzędu 
Miejskiego w Pniewach i burmi-
strza Jarosława Przewoźnego wy-
słaliśmy pismo następującej tre-
ści:

„Panie Burmistrzu,
na podstawie Konstytucji (art. 

61) oraz ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informa-
cji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 
1198) proszę o:

- przesłanie wykazu umów za-
wartych w roku 2012 przez pniew-

ski samorząd w ramach ustawy 
o zamówieniach publicznych bez 
przetargu 

- przesłanie informacji, do 
jakiej kwoty wyrażonej w euro 
w 2013 roku samorząd pniewski 
może zawierać umowy w ramach 
ustawy o zamówieniach publicz-
nych bez przetargu i jaka to była 
kwota w 2012 roku.”

Redakcja
Czekamy na odpowiedź panie 

burmistrzu.

Pytamy burmistrza
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W całej Polsce toczy się dysku-
sja na temat fotoradarów. Ich 

zwolennicy mówią, że mają one 
ogromny wpływ na wzrost bezpie-
czeństwa na naszych najmniej bez-
piecznych drogach w Europie, ich 
przeciwnicy natomiast twierdzą, 
że fotoradar to maszynka do zara-
biania pieniędzy. Jak zwykle w ta-
kich przypadkach prawda leży po-
środku, bo najważniejsze jest nie 
to że radar stoi, tylko gdzie stoi.

„Wątpliwości budzą działa-
nia Generalnej Inspekcji Trans-
portu Drogowego. One nie mają 
nic wspólnego z dbaniem o bez-
pieczeństwo na polskich drogach. 
Służba ta przekształciła się w for-
mację, której celem jest po prostu 
łupienie po kieszeniach jak naj-
większej liczby kierowców” - prze-
konuje w jednym z prasowych wy-

Burmistrz ma kolejny pomysł 
na represje wobec mieszkańców?

wiadów Jerzy Polaczek były mini-
ster transportu. 

Niestety, w ślad za krajowy-
mi służbami transportu drogowe-
go kroczy wiele samorządów. Wie-
le gmin z fotoradarów uczyniło 
główne źródło zasilania swych  bu-
dżetów! Fotoradary stawiają nie 
w miejscach niebezpiecznych, lecz 
tych, które gwarantują wysoki do-
chód. Takie działania zostały obję-
te kontrolą Najwyższej Izby Kon-
troli i zdaniem przedstawicieli rzą-
du i polityków powinny być ujaw-
niane i piętnowane.

Również sporo wątpliwości 
w tej kwestii ma Rzecznik Praw 
Obywatelskich w kwestiach zwią-
zanych z ochroną danych osobo-
wych. Chodzi bowiem o to, że sieć 
fotoradarów tworzy potężną ma-
szynę zbierającą informacje o oby-

watelach i wiedzy, co i gdzie ro-
bią.

Pomimo tych wątpliwości 
Gmina Pniewy przygotowuje się 
do zakupu fotoradaru. To ko-
lejny pomysł na tworzenie re-
presji wobec swych mieszkań-
ców? Przecież Pniewy miały swój 
udział w zakupie fotoradaru dla 
Policji. Czy to nie wystarczy? 
Jak zwykle w przypadku tego 
typu trudnych decyzji burmistrz 
zasłania się wnioskiem części 
radnych, wolą mieszkańców, itp. 
Wszyscy zgodnie się tłumaczą, że 
to dla ratowania bezpieczeństwa. 
Tylko czyjego?

Można by także zapytać, czy 
w gminie Pniewy nie ma innych 
potrzeb, czy za pieniądze wyda-
ne na zakup kolejnego fotoradaru 
nie warto by było pomóc potrze-
bującym?

W czasie ferii zimowych zarówno Centrum Kul-
tury jak i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pnie-
wach przygotowali ofertę interesujących zajęć 
dla dzieci na każdy dzień. 

Najczęściej były to jednak takie same zajęcia, jak 
te oferowane w ciągu szkolnego roku. Była jed-

nak też niezwykle miła niespodzianka. Centrum Kul-
tury w Pniewach właśnie na ferie przygotowało też 
coś wyjątkowego - do Pniew przybył fakir Radames 
z Wrocławia ziejący ogniem i prezentujący się z ho-
dowanymi przez siebie wężami. 

Fakir Radames zapewniał widzów, że jego węże są 
naprawdę łagodne i nic im z ich strony nie grozi, mi-
mo to jednak ich widok niektórych odstraszył.  

- Pracowałem w teatrach, byłem także tancerzem 
operowym i klasycznym, jednak marzyłem o stworze-
niu czegoś szczególnego, czego w Polsce jeszcze nie 
było – podkreślił Dariusz Kozicki, czyli fakir Ra-
dames. – Dlatego kupiłem cztery egzotyczne węże 
i wychowałem je od małego. Mają w domu swój po-
kój z dżunglą i basenem, w którym lubią kąpać się 
i pływać. Posiadam dwa pytony tygrysie i dwa wę-
że boa, pierwsze dorastają do 8-9 metrów długości, 
drugie do 3-4,5 metra. Aleksandrę na rzykład mam 
już 18 lat. 

Dzieci miały ogromną frajdę, a strach zwyciężył 
nad ciekawością. Szczególnie podobał się niezwykły 
okaz pytona albinosa.

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM. 27 grudnia to dzień rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Tego dnia w Pniewach w samo południe na 
pniewskim cmentarzu spotkały się władze samorządowe, przedstawiciele 
kombatantów i członków towarzystwa kultywującego pamięć o powstaniu. 
W chwili refleksji pochylono się nad grobem Wielkich Patriotów. Szkoda 
tylko, że nie było publicznego zaproszenia do udziału w złożeniu hołdu 
pod powstańczą mogiłą. Poglądy polityczne zwyciężyły nad szacunkiem 
dla historii? Członkowie Unii Wielkopolan mogą być traktowani przez 
burmistrza po macoszemu tylko dlatego, że w jego władzach zasiada Mi-
chał Chojara?

Ach, pomieszkać z wężem...

Dokończenie ze strony I

waliśmy sobie nowych dywanów 
do urzędu, tylko wykonywaliśmy 
inwestycje zwiększające majątek 
gminy – dzięki nim przybywało 
mieszkańców, powstawały nowe 
budynki, powstawały nowe firmy. 
Z nowych podatków spłacaliśmy 
zadłużenie... Zresztą, żeby było 
śmieszniej, w roku 2011 gdy bur-
mistrzem był już Przewoźny za-
dłużenie gminy Pniewy wzrosło 
kwotowo. W roku 2012 kwotowo 
zadłużenie się nie zmieniło. Gdzie 
są więc te zapowiadane w kampa-
nii oszczędności? Ja rocznie robi-
łem inwestycje za 5-7 milionów 
i to nie są pieniądze zmarnowane. 
Dzisiaj zadłużenie mamy podobne, 
choć nie ma inwestycji, czyli wzro-
sły wydatki bieżące. Utworzono na 
przykład tak zwany Zakład Budże-
towy do oczyszczania miasta. To 
kilka nowych etatów, ciągnik, ło-
paty itp. Zwiększono zatrudnienie 
w urzędzie, nie pozbyto się mająt-
ku gminy, który nie służy miesz-
kańcom, a generuje koszty. Moż-
na by długo wymieniać...

- Czyli..., jako mieszkaniec 
nie jest pan zachwycony budże-
tem na 2013 rok. Ale pamiętaj-
my, jest podobno kryzys...

- Proszę pamiętać, że w kryzy-
sie dużo większym niż teraz, a by-
ło to w roku 2008, udało mi się 

zainteresować zainwestowaniem 
sporych pieniędzy firmę Honda, 
która jest jedną z najbardziej zna-
nych firm na świecie. Ta inwesty-
cja odbiła się w kraju szerokim 
echem, gościliśmy telewizje ogól-
nopolskie, wielu dopiero wtedy 
dowiedziało się, gdzie leżą Pnie-
wy. I wszyscy się pytali w jaki 
sposób wygraliśmy z kilkudziesię-
cioma innymi lokalizacjami.

- No właśnie, jak pan przycią-
gnął Hondę?

- Właściwą promocją naszej 
gminy wśród potencjalnych in-
westorów, dobrym przygotowa-
niem terenów inwestycyjnych, od-
powiednim traktowaniem poważ-
nych partnerów. Zawsze walczyłem 
o pozyskanie firm, które nie byłyby 
konkurencją dla firm już u nas ist-
niejących. Nie promowałem gmi-
ny w gminie, tylko w środowiskach 
biznesowych, na targach zagranicz-
nych (za pieniądze marszałka). Dzi-
siaj Pniew nigdzie nie ma, nigdzie 
nie widać. Gminy konkurują ze so-
bą jak firmy, ale burmistrz Prze-
woźny jeszcze o tym nie wie. 

- Czego pan życzy burmi-
strzowi Przewoźnemu na 2013 
rok?

- Żeby czasami krytycznie 
spojrzał na siebie. Piękne słowa to 
nie wszystko...

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI 

Budżet stagnacji 
na 2013 rok

Z głębokim bólem 
przyjęliśmy wiadomość 

o tragicznej śmierci

Agnieszki Cichej
Szczere wyrazy współczucia

Ojcu
Mirosławowi Cichemu

składają
Michał Chojara,

Unia Wielkopolan
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Zajączkowo – tutaj miał być 
spokój, sielski krajobraz, ni-
czym nieskażona przyroda, 
wiejski zapach, cisza, mieli 
być życzliwi sąsiedzi, miało 
być życie bez stresów, kło-
potów, zatargów, kłótni. W tej 
niewielkiej wielkopolskiej wsi 
w gminie Pniewy żyje dzisiaj 
około 300 osób (w roku 2011 
dokładnie 281). Są rdzenni 
mieszkańcy, tacy z dziada-
-pradziada, są i tacy, którzy 
w poszukiwaniu swojego no-
wego miejsca na ziemi prze-
prowadzili się tutaj z dużych 
miast, najwięcej z Poznania. 
Ale marzenia o ciszy i spoko-
ju, o sielskim życiu bez kłótni 
i zatargów gdzieś prysły w nie-

znane. Dzisiaj Zajączkowo jest 
centrum konfliktu, walki o pra-
wo do ciszy...

ZAJĄCZKOWO, CZYLI... 
KRAINA SZCZĘŚLIWOŚCI?

Zajączkowo, to wieś sołecka 
w Polsce położona w wojewódz-
twie wielkopolskim, w powiecie 
szamotulskim, w gminie Pniewy, 
na wschodnim brzegu jeziora Zą-
jączkowskiego, 17 kilometrów na 
południowy zachód od Szamotuł. 
Pierwsza wzmianka na temat wsi 
pochodzi z 1369 roku. Podczas ba-
dań archeologicznych, prowadzo-
nych w latach międzywojennych, 
odkryto ślady grodu obronnego 
na wyspie jeziora Ząjączkowskie-
go z okresu najazdów krzyżackich. 
Jedna z legend głosi, że po bitwie 

Zajączkowo -  raj utracony?

pod Grunwaldem jezioro i oko-
liczne dobra otrzymał rycerz zwa-
ny Zającem i stąd wywodzi się dzi-
siejsza nazwa wsi.

Obecnie Zajączkowo to wieś 
zabudowana gospodarstwami rol-
ników, ale i domami osób pracu-
jących w Poznaniu lub nawet za 
granicą. Oni zainwestowali tutaj 
swoje pieniądze, bo mieli dosyć 
wielkomiejskiego zgiełku, chcieli 
wtopić się w sielskie środowisko, 
znaleźć nowych przyjaciół i zna-
jomych.

W Zajączkowie są nie tylko 
gospodarstwa i domy mieszkalne. 
Nad jeziorem stoi późnobarokowy 
dwór, wzniesiony pod koniec XVIII 
wieku dla Żółtowskich, prawdopo-
dobnie na miejscu usytuowanego na 
wyspie dawnego grodu obronnego. 
Zapewne wtedy też usypano gro-
blę. Ten barokowy dwór przebu-
dowano gruntownie w 1910 roku. 
Przebudowa polegała na wybudo-
waniu mieszkalnego piętra w wy-
sokim strychu, umieszczeniu wy-
stawek w elewacjach i dobudowa-
niu do fasady ryzalitu neoklasycz-
nego zwieńczonego frontonem. 
Dwór jest nakryty wysokim cztero-
spadowym polskim dachem łama-
nym. W ostatnich latach dobudo-
wano aneks, starając się utrzymać 
styl całości. Dwór był restaurowa-
ny w latach 1957 i 1988. Od 1989 
roku obiekt pałacowy pełnił rolę 
ośrodka wypoczynkowo-szkolenio-
wego Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu. Obecnie nie jest już wyko-
rzystywany przez nauczycieli i zo-
stał przekazany Powiatowi Szamo-
tulskiemu.

Wokół  - co można wyczytać 
w Wikipedii - rozciąga się park 
z XVIII wieku o powierzchni 5,1 
hektara, w którym rośnie kilka oka-
zów drzew, między innymi kaszta-
nowiec o obwodzie 410 centyme-
trów, świerk kaukaski o obwodzie 
350 centymetrów i sześć lip o ob-
wodzie 320-420 centymetrów.

Ciekawostką także jest fakt, że 
w 1911 roku w Zajączkowie odbu-
dowano kryptę grobowca Żółtow-
skich, znajdującą się na pobliskim 
cmentarzu.

W Zajączkowie jest także... 
żwirownia „Zajączkowo I i II”. 
I problem. Duży problem.

ŻWIROWNIA
Złoże „Zajączkowo I i II” jest 

eksploatowane na podstawie decy-
zji wojewody wielkopolskiego od 
1999 roku. Najpierw przez Halinę 
Bartkowiak z Szamotuł, a po cesji 
praw – od 2007 roku - przez spółkę 
Kopalnia Smirnow z Ceradza Dol-

nego. Powierzchnia terenu górni-
czego to 2,24 hektara. Eksploata-
cja prowadzona jest wraz z sortow-
nią. Złoże znajduje się na działce 
własnej inwestora (działka numer 
231/1). Ważność koncesji na wy-
dobywanie w tym miejscu kru-
szywa wygasła 30 kwietnia 2012 
roku. Ponad rok temu właściciel 
kopalni dokupił działkę sąsiednią 
numer 230/1 o powierzchni 1,25 
hektara. I to tam dzisiaj trwa wy-
dobycie.

- Ale to dziwne - mówi jeden 
z mieszkańców Zajączkowa – bo 
firma nie ma koncesji na wydo-
bycie na tej działce. Ta kopalnia 
to dzisiaj nasze przekleństwo. Od 
kilku już lat od poniedziałku do 
soboty w godzinach od 7 do 18 
nie da się w naszych domach nor-
malnie żyć, normalnie funkcjono-
wać. W żwirowni pracują kruszar-
ki i sortowniki z wibratorem o du-
żej częstotliwości – hałas jest nie 
do zniesienia, wszędzie wgryza się 
pył. Po nieprzystosowanych do te-
go drogach gminnych i powiato-
wych jeżdżą wielkie samochody 
ciężarowe, które dosłownie te dro-
gi rozjeżdżają...

- Najciekawsze w tej sprawie 
jest to – dodaje kolejny miesz-
kaniec Zajączkowa, sąsiad żwi-
rowni – że z dokumentów, do któ-
rych udało mi się dotrzeć wynika, 
iż w tym miejscu prowadzona jest 
nielegalna działalność gospodar-
cza. Z wpisu do Krajowego Reje-
stru Sądowego wynika, że spółka 
Kopalnia Smirnow  (zarejestro-
wana w 2007 roku) może prowa-
dzić działalność wydobywczą oraz 
działalność pomocniczą związa-
ną z przygotowaniem kopalin do 
sprzedaży, na przykład kruszenie, 
mielenie, oczyszczanie, suszenie, 
sortowanie, odsalanie itp. Nie mo-
że jednak kruszyć, sortować itp. ko-
palin, gruzu i innych materiałów 
odpadowych przywożonych z ze-
wnątrz,, a tak się właśnie dzieje 
w Zajączkowie i jest to nielegalne. 
Wielkie, 30-, 40-tonowe samocho-
dy ciężarowe przywożą tutaj gruz, 
który jest kruszony i znowu wywo-
żony. A burmistrz Jarosław Prze-
woźny tę samowolkę toleruje.

BURMISTRZ WIE, ALE...
Korespondencja na ten temat 

pomiędzy mieszkańcami Zajączko-
wa, którzy nie potrafią żyć w cią-
głym hałasie, a burmistrzem Prze-
woźnym i urzędem w Pniewach li-
czy kilkadziesiąt stron i pęcznieje. 
Dla protestujących niewiele z tej 
korespondencji wynika, ale...

- To jaskrawy przykład – mó-

wią autorzy oficjalnych pism w tej 
sprawie – arogancji władzy. Bur-
mistrz jest po to, by stać na stra-
ży prawa, by egzekwować admi-
nistracyjnie jego przestrzeganie, 
by dbać w gminie o stan środowi-
ska naturalnego (zgodnie z ustawą 
o ochronie środowiska), by dbać 
o stan niszczonych dróg. A pan 
Przewoźny arogancko wychodzi ze 
spotkania z nami, z łaski odpo-
wiada na nasze pisma i petycje, 
w ogóle nie czuje się gospodarzem 
gminy. Wyborcy, nie tylko z Za-
jączkowa, muszą o tym pamiętać, 
gdy znowu będą wybierać gospo-
darza gminy.

NIBY KONTROLA
Na wniosek mieszkańców Za-

jączkowa narzekających na uciąż-
liwości związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej przez 
spółkę Kopalnia Smirnow 24 paź-
dziernika 2011 roku pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Pniewach 
przyjechali do Zajączkowa na kon-
trolę.

Oto jak relacjonuje jej przebieg 
naoczny świadek z Zajączkowa:

- Przed przyjazdem kontrole-
rów, dziwnym zbiegiem okoliczno-
ści, kruszarka i linia sortownicza 
przestały pracować i wokół zapa-
dła błoga cisza. Po kilku minutach 
na prośbę przybyłych włączono 
kruszarkę na wolnych obrotach – 
wiem, bo znam się na tym – która 
bez obciążenia gruzem do krusze-
nia aż tak bardzo nie hałasuje. Tak-
że nic nie wibrowało... Kilka minut 
po wyjeździe kontrolerów kruszar-
ka i linia sortownicza ruszyły peł-
ną parą emitując hałas nie do znie-
sienia. Takie „kontrole” burmistrz 
Przewoźny może sobie darować. 
Ośmiesza siebie, ośmieszają się 
kontrolerzy, bo... są wystawiani do 
wiatru jak 5-letnie dzieci. Ale jak 
nie wiadomo, o co chodzi, to cho-
dzi zapewne o...

HAŁAS, HAŁAS, HAŁAS
Niektórzy mówią, że ci którzy 

twierdzą, iż w Zajączkowie jest za 
głośno, że panujący tam hałas za-
bija ich każdego dnia to oszoło-
my i upierdliwcy pierwszej wo-
dy. Okazuje się jednak, że może 
wcale nie.

Zgodnie z planem zagospoda-
rowania przestrzennego – co moż-
na wyczytać w piśmie Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Poznaniu z 29 grudnia 
2011 roku – przedmiotowy obszar 
(Kopalnia Smirnow w Zajączko-
wie) to obszar przeznaczony pod 
teren górniczy: złoża kruszywa na-
turalnego. Według stanu faktycz-
nego najbliższe otoczenie zakładu 
stanowi zabudowa mieszkaniowa 
zagrodowa. W związku z powyż-
szym teren wokół kontrolowanej 

Dokończenie na stronie IV

Sortownik z taśmociągiem, kruszarka

Gruz i odpady przywiezione z zewnątrz

Wyeksploatowana działka nr 231

40-tonowe ciężarówki rozjerzdżają drogi

Zniszczona droga Zajączkowo-Psar-
skie
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kopalni odpowiada punkto-
wi 3 załącznika do rozporzą-
dzenia ministra środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 roku 
w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środo-
wisku. Dla punktu 3 – czy-
tamy dalej w tym piśmie – 
określono dopuszczalny po-
ziom hałasu dla pory dzien-
nej (od godziny 6 do 22) 55 
dB, a w porze nocnej (od go-
dziny 22 do 6) – 45 dB.

A jaki był hałas? Upo-
ważnieni pracownicy Wo-
jewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Po-
znaniu przeprowadzili w Za-
jączkowie kontrolę z zakre-
su przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska przed 
hałasem.

H a ł a s  m i e r z o n o 
w dwóch punktach w cią-
gu dnia. I okazało się, że 
w punkcie 1 poziom hałasu 
wynosił 64,8 dB, a w punk-
cie 2 – 61,1 dB, przy do-
puszczalnych 55 dB.

„Na podstawie przepro-
wadzonej kontroli – napisa-
ła Hanna Kończal, zastępca 
wielkopolskiego wojewódz-
kiego inspektora ochrony 
środowiska – oraz otrzyma-
nych wyników badań aku-
stycznych uwzględniających 
czas i system pracy urządzeń 
stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych norm/.../”

I dopiero po tej kontro-
li – choć powinno stać się 
to wcześniej -  starosta sza-
motulski 13 marca 2012 ro-
ku wydał decyzję podpisa-
ną przez wicestarostę Józefa 
Kwaśniewicza którą okre-
ślono dopuszczalne normy 
hałasu wokół Kopalni Smir-
now na 45 dB w nocy i 55 
dB w dzień. 

I co? I nic. Papier jest 
cierpliwy, a mieszkając 
w Zajaczkowie nadal moż-
na ogłuchnąć. I nie ma ni-
kogo – burmistrz?, staro-
sta? – kto wziąłby się za eg-
zekwowanie prawa.
WICESTAROSTA WIDZI 

WIĘCEJ NIŻ INNI
Nad kopalnią w Zającz-

kowie krąży jakieś fatum, 
jakaś klątwa, która wywołu-
je zaniki pamięci, twierdze-
nia że biala ściana jest czar-
na i... widzenie czegoś, co 
nie istnieje.

Na przykład wicesta-
rosta Józef Kwaśniewicz – 
jest to na piśmie z czerwca 
2012 roku – upiera się i pi-
sze: „w maju bieżącego ro-
ku pracownicy tut. Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa, Leśnictwa i Gospo-
darki Wodnej przeprowa-
dzili wizję na terenie ww. 
obiektu (Kopalni Smirnow 
– dop. TM). W chwili oglę-
dzin na terenie kopalni odby-
wały się czynności związa-
ne z wydobywaniem urob-
ku, transportem do urządzeń 
sortujących ładowarką czo-
łową, sortowaniem urobku 
na sitach oraz transportem 

poszczególnych sortymen-
tów na pryzmy oraz wywo-
zem surowca poza teren ko-
palni. Rozpoczęto też usypy-
wanie wału ziemnego – od 
strony zabudowań jednoro-
dzinnych, w celu ogranicze-
nia emisji hałasu.” 

Wicestarosta, dysponują-
cy wiedzą fachową jak praw-
dziwy... górnik, pisze tak-
że o „wydobywaniu urob-
ku”, a jak wynika z informa-
cji od naocznych świadków 
od ponad dwóch lat w kopal-
ni tej nie prowadzi się wydo-
bycia, bo złoże jest wyeks-
ploatowane i częściowo zre-
kultywowane. Czyli..., nie 
wie, pisze.

I jeszcze jedno, ot taki 
drobiazg - ważność kon-
cesji na wydobywanie na 
działce 231/1 kruszywa wy-
gasła 30 kwietnia 2012 ro-
ku. A kontrolerzy ze sta-
rostwa widzieli ponoć wy-
dobycie w maju 2012 ro-
ku, czyli... po wygaśnięciu 
koncesji. 

A może... chodzi o wy-
dobywanie urobku na dział-
ce sąsiedniej (nr 230/1) bez – 
zdaniem sąsiadów z Zającz-
kowa – koncesji.
ROZJEŻDŻONE DROGI

Ciężarówka 40-tonowa 
sporo waży i nie na każdą 
drogę może wjechać. Fakt, 
że takie właśnie pojazdy kur-
sują nieprzerwanie do i z Za-
jączkowa nie interesuje ani 
burmistrza Przewoźnego 
(choć powinno), ani urzęd-
ników Starostwa Powiato-
wego w Szamotułach. Przy 
drogach tych nie ma chodni-
ków, dwa wielkie samocho-
dy ciężarowe gdy się mija-
ją każdego zganiają z drogi. 
Dowodem na istnienie Pana 
Boga jest to, że nikt jeszcze 
nie zginął tam pod kołami 
40-tonowej ciężarówki.

Zdaniem eksperta drogo-
wnictwa w wyniku tej dzia-
łalności droga Zajączkowo-
-Psarskie już dzisiaj nadaje 
się do kapitalnego remon-
tu, a droga Zajączkowo-No-
jewo już niebawem.

Pogratulować samorzą-
dowcom „gospodarności”. 
A poza tym... punkt 12 ar-
tykułu 20 ustawy o dro-
gach publicznych z 21 mar-
ca 1985 roku brzmi: „Do za-
rządcy drogi należy w szcze-
gólności przeciwdziałanie 
niszczeniu dróg przez ich 
użytkowników”. 

PODSUMOWANIE
Wiele konfliktów wyni-

ka z niemożności porozu-
mienia się, arogancji i lekce-
ważenia strony przeciwnej, 
a także nic sobie nie robie-
nia z obowiązującego pra-
wa. Tak też jest w tym przy-
padku. Dotyczy to, niestety, 
również samorządowców. 
To nie jest konflikt, nie jest 
problem, którego nie można 
rozwiązać. A ludzie chcą tyl-
ko godnie, w ciszy i spokoj-
nie żyć. Tylko tyle...

Michał Chojara 
w centrali PZPN
Michał Chojara – wieloletni burmistrz Pniew, znany 
jest ze swojej pasji do piłki nożnej. M. Chojara nie 
tylko jednak chętnie i często gra na boisku (robił to 
zresztą dużo wcześniej niż przedstawiciele rządu 
i władz PO z Donaldem Tuskiem na czele, czyli już 
wtedy, gdy nie było to takie modne), ale także jest 
aktywnym działaczem sportowym.

Wymarzone 
oświadczyny
Mecze futsalowe są ciekawym widowiskiem i przy-
ciągają sporo publiczności. Pniewscy kibicie na 
boisku mogą zobaczyć piękne zagrania, niezwykłe 
gole, zachwycające dryblingi, waleczność i zaciętość 
zawodników. Ale nie tylko, także... oświadczyny.

Indyk z kurkami 
– sukces murowany
Dominik Wieczorek jest 

uczniem pierwszej kla-
sy szkoły ponadgimnazjal-
nej. Swój wybór zawodu ku-
charza traktuje bardzo po-
ważnie. Dlatego już teraz 
stara się nabyć jak najwięk-
sze umiejętności. Doskonali 
się pod okiem Marcina Hajn-
ce - kucharza Restauracji Le-
onardo. Ostatnio Dominik 
zakwalifikował się do ścisłe-
go finału Konkursu ,,Młody 
Kreator Sztuki Kulinarnej’’ 
organizowanego przez Uni-
lever Food Solutions w cen-
trum kulinarnym w Pozna-
niu.

15 stycznia w UFS odbył 
się półfinał konkursu Młody 
Kreator Sztuki Kulinarnej 
dla uczniów szkół o profi-
lu gastronomicznym. Tema-
tem tegorocznego konkur-
su jest przygotowanie dań 
dowolnego elementu mię-
sa z indyka z dodatkiem wa-
rzyw, oraz produktów Unile-
ver Food Solutions. 

Wymagane było zasto-

sowanie 3 technik kulinar-
nych przy wykonaniu dań 
konkursowych. Na konkurs 
nadesłano około 300 pro-
pozycji dań. Spośród 300 
uczniów zakwalifikowało 
się 26 uczniów. Dominik 
Wieczorek uczeń I klasy 
Zespołu Szkół w Pniewach 
uczestniczył w półfinale 
i zakwalifikował się do fi-
nału tego konkursu. Propo-
zycja konkursowa Dominika 
Wieczorka to ,,Filet z indyka 
faszerowany kurkami z do-
datkiem ryżu jaśminowego 
z serem kozim i miętą, oraz 
marchewką glazurowaną. 

Danie wymagało wy-
konania 4 technik kulinar-
nych. Przygotowanie Domi-
nika pozwoliło na osiągnię-
cie już teraz sporego suk-
cesu. To jednak nie wszyst-
ko. Finał konkursu 5 mar-
ca. Uczestnicy w finale bę-
dą walczyć o puchar i tytuł 
,,Młodego Kreatora Sztuki 
Kulinarnej’’.

Życzymy powodzenia.

Fani pniewskiego futsa-
lu znają tę parę od daw-

na. Regularnie uczestniczą 
oni w meczach Akademii 
FC Pniewy, wraz z innymi 
kibicami żarliwie kibicując 
swojej drużynie. Akademii - 
niestety - już nie ma, ale Mi-
chalina i Mateusz dalej kibi-
cują futsalowi. To nie tylko 
sport, ale i rozrywka dobra 
dla całych rodzin. Michalina 
i Mateusz teraz dumnie za-
grzewają do boju Red Dra-
gons. Marzenie jednak po-
zostało...

Emocje jakie wyzwala-
ły się w czasie bezpośred-
nich walk o mistrzowski ty-
tuł w meczach choćby z Wi-
słą Kraków sprawiły, że Mi-
chalina podzieliła się z Ma-
teuszem swoim marzeniem, 
by przeżyć oświadczyny 
w tym miejscu podczas tak 
niezwykłych emocji. Nic 
wtedy jeszcze nie wskazy-

wało o rozwiązaniu ich uko-
chanej drużyny. Wydawać 
by się mogło, że marzenie 
nie zostanie zrealizowane.

Na szczęście w hali 
pniewskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji zorganizowano 
mecz charytatywny, w któ-
rym wzięli udział dawni za-
wodnicy pniewskiej druży-
ny. Piłkarze tego zespołu po 
niespodziewanym rozwiąza-
niu drużyny nie mieli tak na-
prawdę okazji pożegnać się 
z pniewską publicznością. 

Sytuację tę wykorzystał 
Mateusz Sieiński by zre-
alizować marzenie swojej 
dziewczyny. Były więc ro-
mantyczne oświadczyny, 
które Michalina Sławińska 
ze wzruszeniem oczywiście 
przyjęła. 

Życzymy młodym wie-
lu równie pięknych emocji 
na dalsze lata wspólnego ży-
cia.

Michał Chojara od lat aktywnie działa w strukturach wo-
jewódzkich polskiej piłki i wszystko wskazuje na to, 

że jego zaangażowanie zostało dostrzeżone także w War-
szawie. 

Po zmianie na stanowisku prezesa PZPN (Grzegorza La-
to zastąpił legendarny piłkarz Zbigniew Boniek) sporo się 
zmieniło we władzach związku piłkarskiego. Odsunięto tak 
zwany „beton”, do władz związku trafili nowi ludzie, także 
spoza Warszawy.

Jednym z nich jest właśnie Michał Chojara – wicepre-
zes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej do spraw or-
ganizacyjnych i rozgrywek, który został wybrany prze-
wodniczącym Zespołu do spraw Ustalania Ekwiwalen-
tu, który wchodzi w skład Komisji do spraw Rozgrywek 
i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.

Życzymy powodzenia w strukturach PZPN. (na)

Zajączkowo 
- raj utracony?
Dokończenie ze strony III
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Farma wiatrowa nie obniży
wartości nieruchomości

Budowa farm wiatrowych wzbudza sporo kontrowersji i obaw. 
Mieszkańcy okolicznych terenów – także w Gminie Duszniki – obawia-
ją się negatywnych skutków tego typu inwestycji na środowisko natu-
ralne, na swoje zdrowie i... na swoje portfele. Jest wielu, którzy są prze-
konani (i zaniepokojeni) na przykład, że po wybudowaniu farmy wia-
trowej ich ziemia straci na wartości. A przedstawiciele władz samorzą-
dowych obawiają się po zakończeniu tego typu inwestycji fali wniosków 
o odszkodowania, choć nie ma do tego podstaw prawnych

Redakcja „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” dotarła do 
wiarygodnych dokumentów, z których wynika, że w gminach i miejscowo-
ściach z całej Polski w których stanęły wiatraki fakt ten nie wywołał wy-
stępowania do urzędów gmin lub miast o odszkodowania z powodu spad-
ku wartości gruntów rolnych i pod zabudowę.

Poniżej publikujemy treść tych dokumentów, których wiarygodność 
każdy może łatwo sprawdzić – wystarczy zadzwonić do konkretnego urzę-
du gminy i samemu sprawdzić jak było naprawdę.

* * *
Kisielice, 23.08.2010

Urząd Miejski  w Kisielicach oświadcza, że w związku ze zmianą Miej-
scowego  Planu Zagospodarowania  Przestrzennego, uwzględniającego bu-
dowę projektów  wiatrowych, do dnia dzisiejszego do urzędu nie wpłynę-
ły żadne wnioski mieszkańców o odszkodowanie z tytułu spadku wartości 
nieruchomości wywołanych wyżej wymienioną inwestycją.

Podpis
mgr Tomasz Koprowiak

Burmistrz
* * *

Wolin, 25.08.2010

Burmistrz Wolina działając w imieniu Gminy Wolin oświadcza, że 
w związku z opracowanymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego, uwzględniającymi budowę farm wiatrowych w obrębie Za-
górza i Jagniątkowa, do dnia dzisiejszego do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne 
wnioski mieszkańców o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nierucho-
mości wywołanych wyżej wymienionymi inwestycjami.

 Podpis
Zbigniew Augustyniak

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu

* * *
Kamieńsk, 20.08.2010

/.../informujemy iż do dnia dzisiejszego do naszej gminy nie wpłynę-
ło żadne roszczenie mieszkańców w związku ze spadkiem wartości nieru-
chomości wywołanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Podpis
mgr inż. Grzegorz Turlejski

Burmistrz
* * *

Karlino, 16.08.2010

Gmina Karlino oświadcza, że w związku ze zmianą Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 29 maja 2002 r. (Uchwała Nr 
XXXVIII/389/02 Rady Miejskiej w Karlinie dotycząca zmian w miejsco-
wym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino 
w obrębach geodezyjnych Karścino, Wietszyno i Chotyń) uwzględniają-
cego budowę Farmy Wiatrowej Karścino, do dnia dzisiejszego do Urzędu 
Miasta w Karlinie nie wpłynęły żadne wnioski mieszkańców o odszkodo-
wanie z tytułu spadku wartości nieruchomości wywołanych wyżej wymie-
nioną inwestycją.

Podpis
Waldemar Miśko

Burmistrz  
* * *

Puck, 30.08.2010

Urząd Gminy Puck oświadcza, że w związku ze zmianą Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uwzględniającego budowę farm 
wiatrowych, do dnia dzisiejszego do urzędu nie wpłynęły żadne wnioski 
mieszkańców o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości 
wywołanych wyżej wymienioną inwestycją.

Podpis
Tadeusz Puszkarczuk

Wójt Gminy Puck
* * *

Kobylnica, 19.08.2010

/.../oświadczam, że w związku z uchwaleniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację farm wiatrowych na te-
renie Gminy Kobylnica, do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski 
mieszkańców o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości 
wywołanej ustaleniami w/w planów miejscowych.

Podpis
Leszek Kuliński

Wójt
* * *

Kisielice, 20.09.2010
 
Urząd Miejski w Kisielicach oświadcza, że w związku ze zmianą Miej-

scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uwzględniającego bu-
dowę farm wiatrowych, do dnia dzisiejszego do urzędu nie wpłynęły żadne 
wnioski mieszkańców o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nierucho-
mości wywołanych wyżej wymienionymi inwestycjami.

Podpis
mgr Tomasz Koprowiak

Burmistrz
* * *

Margonin, 9.09.2010

Informujemy, że w związku z budową Farm Wiatrowych na terenie 
Gminy Margonin o łącznej mocy 120MW, nie wpłynęły formalne roszcze-
nia związane ze spadkiem wartości nieruchomości wywołanej zmianą za-
gospodarowania gruntów.

W skład budowy Farm Wiatrowych wchodzi budowa infrastruktury to-
warzyszącej przedsięwzięciu, tj. budowa i modernizacja dróg, stacji trans-
formatorowych, linii energetycznych.

Powyższe elementy infrastruktury mogą wręcz zwiększyć wartość nie-
ruchomości.

Podpis 
Leszek Roman Łochowicz

Burmistrz

Wszystkie wiatraki będą 
miały maszty o wyso-

kości od 110 do 124 metrów 
i wirnik o średnicy od 100 
do 120 metrów. Maksymal-
na wysokość (od powierzch-
ni ziemi do do końca wirnika 
w jego górnym położeniu) 
nie przekroczy 180 metrów. 
Minimalna wysokość łopat 
wirnika na poziomie  ziemi 
będzie wynosić powyżej 50 
metrów. Moc pojedynczej 
siłowni to 2,4-3,2 MW.

Turbiny wiatrowe będą 
zlokalizowane  w nieregu-
larnie rozmieszczone gru-
py. W obrębie takiej grupy 
turbiny będą rozmieszczo-
ne w odległości kilkuset me-
trów od siebie.

Wiatraki będą połączo-
ne podziemnym kablem 30 
kV z kontenerową podstacją 
transformatorową zlokalizo-
waną przy drodze 306, pro-
wadzącej do Buku. Konte-
nerowa stacja transformato-

rowa będzie bezobsługowa 
i odpowiednio zabezpieczo-
na przed dostępem osób nie-
upoważnionych.

Pojedyncza turbina 
wiatrowa będzie się skła-
dać z:

- fundamentu o kon-
strukcji żelbetowej w kształ-
cie ośmiokąta, fundament 
przykryty będzie warstwą 
ziemi o grubości 2,5 metra, 
a odkryty pozostanie tylko 
cokół;

- stalowej wieży ruro-
wej wysokiej na maksymal-
nie 124 metry. Będzie ona 
dostarczana na plac budo-
wy w kilku częściach i tam 
montowana;

- gondoli umocowanej 
na szczycie wieży;

- wirnika składającego 
się z trzech łopat wykona-
nych z włókien epoksydo-
wych i węglowych, wzmac-
nianych włóknem szkla-
nym.

Farma w Dusznikach
W Gminie Duszniki planowana jest budowa i eksploatacja  
siłowni wiatrowych.

Zajęcie się tematyką 
wpływu turbin na zdrowie 
podczas tak ważnej konfe-
rencji naukowej ma duże 
znaczenie w związku z pla-
nami powstania nowych 
farm wiatrowych. Wiele 
osób obawia się szkodliwe-
go wpływu pracujących tur-
bin na zdrowie swoje i zwie-
rząt. Dotychczasowe bada-
nia mówią jednak, że gene-
rowany przez wiatraki hałas, 
czy infradźwięki nie różnią 
się od innych źródeł, a sam 
wpływ turbin na zdrowie, 
czy samopoczucie okolicz-
nych mieszkańców jest nie-
wielki lub żaden.

- Badania nad wpływem 
farm wiatrowych na zdro-
wie dotyczą przede wszyst-
kim efektów: akustycznych 
i wzrokowych - mówiła pod-
czas konferencji prof. Kry-
styna Pawlas, z Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. 
- Głównie są to raporty z ba-
dań wykonanych na zlece-
nie firm lub instytucji zwią-
zanych z produkcją energii 
wiatrowej, opinie lub rapor-
ty przeciwników tej energii 
i nieliczne publikacje badań 
opartych o metodykę badań 
naukowych.

Pani profesor odniosła 

się też do gorącego medial-
nie zagadnienia związanego 
z pracą turbin, jakim są in-
fradźwięki. 

„Infradźwięki są po-
wszechnym zjawiskiem 
w naturze, a hałas infradź-
więkowy powszechnie wy-
stępuje w pobliżu dróg ko-
munikacyjnych i w środo-
wisku miejskim oraz zawo-
dowym. Do tej pory jednak 
hałasowi infradźwiękowe-
mu poświęcano mniej uwa-
gi, ale w ostatnich latach za-
interesowanie infradźwię-
kami znacznie wzrosło ze 
względu na rozwój technolo-
gii wytwarzających infradź-
więki i rosnący odsetek lu-
dzi eksponowanych na ten 
hałas z jednej strony i wiele 
niejasności z nimi związa-
nych z drugiej strony. Infra-
dźwięki i dźwięki o niskich 
częstotliwościach są wy-
twarzane przez grzmoty, 
lawiny, tornada, zorzę po-
larną, wulkany, trzęsienia 
ziemi, wodospady, wiatry, 
wzburzone morze, i wiele 
innych, ale są też genero-
wane przez niektóre gatun-
ki zwierząt np. słonie, ży-
rafy, okapi, wieloryby i ali-
gatory celem komuniko-
wania się na odległość wie-

lu kilometrów. Według Ste-
panowa (2001) poziom sta-
łego średniego naturalnego 
tła infradźwięków w paśmie 
0,02 – 1 Hz wynosi 35-40 
dB. Podczas sztormów i tsu-
nami poziom infradźwięków 
mierzony sięga 140-145 dB 
(Stepanow 2001). Najsłyn-
niejszym zjawiskiem infra-
dźwiękowym, jakie miało 
miejsce był wybuch wulka-
nu Krakatoa w 1883 roku. 
Szacuje się, że wytworzo-
na wówczas fala dźwięko-
wa o częstotliwości 0,1 Hz 
po okrążeniu Ziemi straciła 
zaledwie 0,5 % energii (Ber-
glund, 1996). Zakres czę-
stotliwości infradźwięków 
wytwarzanych przez natu-
rę praktycznie mieści się 
w przedziale 0,0,1Hz do 20 
Hz. Także człowiek podczas 
ruchu wytwarza infradźwię-
ki czasem o dość znacznych 
wartościach poziomu dźwię-
ku, jak np. podczas biegu, 
czy pływania przekraczają 
znacznie poziom 100 dB się-
gając nawet 140 dB dla bar-
dzo niskich częstotliwości.

Pojawiły się także donie-
sienia, że hałas taki wywołu-
je chorobę wibroakustyczną, 
a w przypadku ekspozycji na 
hałas farm wiatrowych, tzw. 

Lekarze o wiatrakach
„Człowiek, zdrowie, środowisko” – pod takim hasłem spotkali się w Szczecinie 
naukowcy Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. Jednym z tematów 
konferencji naukowej Towarzystwa był wpływ energetyki wiatrowej na zdrowie 
człowieka. 

syndrom turbin wiatrowych. 
Te dwa zespoły chorobowe 
jak dotychczas budzą wie-
le kontrowersji, a przynajm-
niej doniesienia o nich nie 
spełniają w pełni wymogów 
medycyny opartej na fak-
tach” czytamy w referacie 
prof. K. Pawlas.

Mimo braku dowodów 
na szkodliwość turbin wia-
trowych na zdrowie okolicz-
nych mieszkańców, rozwo-
jowi tej branży w Polsce to-
warzyszy wyjątkowa nieuf-
ność, a w efekcie planowa-
ne budowy wywołują silne 
emocje wśród mieszkańców 
pobliskich terenów. Cieka-
wostką jednak są na przy-
kład wyniki badań socjolo-
gów, które wykazują więk-
szą tolerancję dla takiego 
hałasu u osób, które dozna-
ją korzyści ekonomicznych 
z powodu funkcjonowania 
takich farm w porównaniu 
do pozostałych osób.

Polskie badania z 2010 
roku wykazały, że subiek-
tywna ocena jakości ży-
cia osób, do których do-
ciera dźwięk z farm wiatro-
wych zależy od osobowo-
ści i nie jest oceniana ja-
ko pogarszająca stan zdro-
wia, a takie niedogodności 
jak na przykład zaburzenia 
snu, zmęczenie, przygnębie-
nie czy bóle głowy pojawia-
ją się z taką samą częstością 
jak wśród ludzi mieszkają-
cej daleko od turbin wiatro-
wych. (źródło: PSEW)
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TrwTrwa a kampaniakampania  
reklamowareklamowa  „„TTWTTW” ” 

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

Redakcja

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

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

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

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

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki
„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

Z dnia na dzień słyszymy 
o wzmożonej liczbie za-

chorowań na grypę i wiru-
sy grypo pochodne, pojawił 
się w również wszczep świń-
skiej grypy AH1N1! 

Obecnie większość za-
chorowań, zwłaszcza tych 
pandemicznych, przebiega 
jeszcze łagodnie, bez potrze-
by hospitalizacji, jednak nie-
bezpieczne może okazać się 
jednoczesne zarażenie dwo-
ma typami wirusa grypy, se-
zonowej i pandemicznej A/
H1N1. Oby zminimalizować 
ryzyko zarażenia się grypą le-
karze przypominają:

Grypa przenosi się dro-
gą kropelkową podczas ki-

chania, kaszlu lub w wyni-
ku bezpośredniego kontaktu 
ze świeżą wydzieliną z dróg 
oddechowych zakażonych 
osób. 

- Objawy grypy, te naj-
prostsze do rozpoznania to 
– wysoka gorączka, dresz-
cze, bóle mięśni, bóle głowy, 
uczucia rozbicia i osłabienia, 
złego ogólnego samopoczu-
cia. Choroba zwykle ustępu-
je samoistnie po 3-7 dniach, 
ale kaszel i uczucie rozbicia 
mogą się utrzymywać nawet 
do około 2 tygodni. GRYPĘ 
TRZEBA WYLEŻEĆ! Kie-
dy stwierdzimy powyższe ob-
jawy, nie bagatelizujmy ich, 
udanie się na wizytę do leka-

Grypa krąży wokół nas
Ta wyjątkowo zaraźliwa, wirusowa choroba często 
powoduje nie tylko ostre objawy infekcyjne, ale rów-
nież groźne dla życia powikłania u osób z grup ryzyka, 
w tym cierpiących na choroby przewlekłe - przypomi-
nają lekarze rodzinni z Porozumienia Pracodawców 
Ochrony Zdrowia. Zagraża nam dodatkowo pandemia 
wirusa z grypy A/H1N1. W świetle bardzo niskiej licz-
by osób szczepiących się w Polsce przeciwko grypie 
lekarze zalecają pacjentom zachowanie szczególnej 
ostrożności oraz jak najszybsze podejście do szcze-
pień przeciwko grypie, nawet teraz, kiedy grypa jest 
już wokół nas.

rza oraz kilka dni wolnego - 
to konieczność!. W ten spo-
sób dbamy nie tylko o swoje 
zdrowie, ale również rodzi-
ny, znajomych z pracy itd. – 
mówi doktor Bożena Janicka 
prezes PPOZ.

- Ponadto pamiętajmy 
o zakrywaniu ust i nosa pod-
czas kaszlu oraz kichania, 
najlepiej przy pomocy chus-
teczki, ewentualnie rękoma, 
które następnie myjemy wodą 
i mydłem - dodaje doktor Al-
fred Adamczewski z PPOZ 
z jednej z poznańskich przy-
chodni.

Najczęstsze powikła-
nia grypy to zapalenie 
ucha środkowego oraz an-
gina paciorkowcowa. Gry-
pa może prowadzić rów-
nież do ciężkich powikłań 
takich jak zapalenie płuc 
oraz zapalenie mięśnia ser-
cowego, mózgu i opon mó-
zgowych. Kiedy organizm 
się osłabi jesteśmy szczegól-
nie podatni na inne infekcje 
i wirusy. 

- Jesteśmy w okresie, kie-
dy wirus już na dobre gra-

suje, statystyki się podno-
szą, dlatego ci, którzy się za-
szczepili i regularnie dbają 
o coroczne szczepienia prze-
ciw grypie mogą być spo-
kojni, natomiast wszyscy in-
ni, którym zależy na zdro-
wiu swoim i swoich bliskich, 
powinni zaszczepić się na-
wet teraz, kiedy wirus trwa. 
Nie ma bowiem określonych 
terminów, co do wykonywa-
nia szczepień na grypę. Le-
karze z PPOZ, jak co ro-
ku, szczepią przeciw grypie 
już od września i szczepią 
nadal, szczepionkami posia-
danym i przechowywanymi 
w swoich placówkach. Mo-
żemy więc, szczepić się na-
wet wtedy, gdy wirus krąży, 
ponieważ czasem krąży on 
nawet do kwietnia - uzupeł-
nia doktor Janicka.

Każdy o swoim zdrowiu 
i życiu decyduje sam, jednak 
należy pamiętać, że nie do 
oszacowania są skutki powi-
kłań pogrypowych, jak i tych 
w wymiarze tragedii ludz-
kich z powodu utraty najbliż-
szych. (na)

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO W  ROLI  KONFERANSJERA. 2 stycznia  w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 
odbył się Koncert Noworoczny pod patronatem „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”. W rolę prowadzącej koncert, 
zgodnie ze swoją drugą profesją, wcieliła się Monika Mańkowska (na zdjęciu na pierwszym planie druga od lewej) - zastępca redak-
tora naczelnego „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”. Wraz z Tomaszem Raczkiewiczem (pierwszy z lewej) brawurowo 
zabawiali publiczność oraz wprowadzali w świat muzyki filmowej i wiedeńskiej. Na zdjęciu widzimy również dyrygenta polsko-
-amerykańskiej orkiestry symfonicznej, jest to Cheung Chau (stoi bokiem) oraz poznańskich solistów, których śpiew zachwycił 
słuchaczy. Są to: Barbara Gutaj – sopran (druga od prawej) i Hubert Stolarski – tenor (pierwszy z prawej). 
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ZDROWIE

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

Zdaniem lekarzy styl życia aż 
w połowie wpływa na nasze 
zdrowie. Wielu tak zwanych 
chorób cywilizacyjnych może-
my uniknąć prowadząc odpo-
wiedni tryb życia. Profilaktyka 
antynowotworowa to regularne 
badania, aktywność fizyczna, 
zdrowe odżywianie, jak rów-
nież pozytywne nastawienie 
oraz zabezpieczenie finanso-
we na wypadek choroby.

Wcześnie wykryty rak prze-
ważnie jest uleczalny, dla-

tego tak istotne są regularne 
badania. Warto pamiętać o sys-
tematycznym samobadaniu oraz 
specjalistycznych badaniach, np.: 
usg czy mammografii.  Warto 
udać się do onkologa i poprosić 
o dokładne obejrzenie całej skóry 
w celu wykrycia zmian przedra-
kowych. Palacze co roku powinni 
robić prześwietlenie płuc. W pro-
filaktyce raka pęcherza moczo-
wego zalecane jest USG jamy 
brzusznej. Rozpoznać raka żołąd-

Rakowi wspak
ka może gastroskopia w przypad-
ku alarmujących objawów (utra-
ty masy ciała, gorączki, zabu-
rzeń połykania, niedokrwistości). 
Niektóre z nowotworów rozwija-
ją się latami bez objawów. Dzię-
ki badaniom kontrolnym można 
wykryć nowotwór tak wcześnie, 
że możliwe będzie całkowite wy-
leczenie.

Regularny wysiłek fizyczny 
zmniejsza ryzyko wystąpienia wie-
lu chorób, dodaje siły i sprawia, że 
mamy więcej energii. Oznacza tak-
że mniejsze ryzyko zachorowania 
na otyłość, która powoduje wzrost 
możliwości zachorowania na no-
wotwór. Wpływa również  korzyst-
ne na działanie układu odporno-
ściowego. 

Odpowiednia dieta ma wpływ 

na dobre samopoczucie, wygląd 
czy umysł oraz na zdrowie. Najle-
piej spożywać produkty mało prze-
tworzone, bez dodatków chemicz-
nych, konserwantów, sztucznych 
nawozów, antybiotyków, hormo-
nów i niemodyfikowane genetycz-
nie. Takie jedzenie ma lepszy smak, 
jest aromatyczne i zdrowsze. Pra-
gnienie najlepiej gasić wodą mi-
neralną,  zieloną herbatą lub pić 
świeże soki owocowe i warzywne. 
Dieta bogata w owoce i warzywa 
(świeże i surowe lub gotowane na 
parze) zapobiega chorobom nowo-
tworowym.

Unikanie stresu to unikanie 
chorób. Stres nie jest zły, gdy  mo-
bilizuje organizm do działania. 
Problem zaczyna się, gdy jest in-
tensywny i długotrwały. Przewle-

kły stres może przekształcić się 
w chorobę. Obniża odporność i po-
woduje, że komórki nowotworowe 
szybciej rozprzestrzeniają się w or-
ganizmie. Każdy człowiek inaczej 
zareaguje na stres. Najlepiej zna-
leźć źródło stresu i go eliminować. 
Jeżeli to niemożliwe, trzeba na-
uczyć się z nim radzić. Uprawianie 
sportu, medytacja lub joga pozwa-
la odreagować negatywne emocje. 
Znajdźmy czas na zainteresowania 
i pasje, które pozwolą odciąć się od 
sytuacji stresowych. 

Warto zabezpieczyć się finan-
sowo, aby w momencie zachoro-
wania mieć zapewnione pieniądze 
na dodatkowe badania czy leki. 
Ubezpieczenie ING Życie zapew-
nia takie finansowe wsparcie na 
każdym etapie leczenia, począw-

szy od diagnozy, aż po zakończenie 
terapii. Dodatkowo ubezpieczenie 
zapewnia pomoc w codziennych 
czynnościach: opiekę nad dziećmi, 
transport do placówki medycznej, 
czy wsparcie psychologa. Szcze-
góły dotyczące ubezpieczenia na 
wypadek nowotworu Ona i On 
oraz pozostałych zasad profilakty-
ki można znaleźć na stronie www.
rakowiwspak.pl.

Dla Czytelników przygoto-
waliśmy 3 zestawy relaksacyj-
ne (zestaw świeczek i termo-
fory w pluszowym pokrowcu), 
które pozwolą na zastosowa-
nie jednej z zasad profilakty-
ki – odstresują i zapewnią po-
zytywny nastrój. Aby zdobyć 
jeden z nich należy przesłać 
mailem swój najskuteczniejszy 
sposób na walkę ze stresem 
na adres: nagrody.twoj.tydzie-
n@wp.pl. Prosimy o podanie 
imienia oraz numeru telefonu 
kontaktowego.    

Mały Wy-
n a l a z -
ca: Szalo-
ne Maszy-
ny, gra PC, 
cena 39,90 
z ł ,  T E -
CHLAND.

W c i e l 
się w wy-
n a l a z -

cę i zbuduj szalone maszy-
ny! Wykorzystuj różnorodne 
przedmioty i mechanizmy do 
tworzenia długich reakcji łań-
cuchowych. Użyj ognia, wo-
dy i wiatru aby odkryć i roz-
wiązać niesamowite zagadki 
i zadania jakie staną przed To-

bą! Wciel się w prawdziwe-
go konstruktora - wynalazcę 
i ukończ aż 100 poziomów. 
Każde zadanie ma wiele moż-
liwych rozwiązań, toteż mo-
żesz wykazać się pomysło-
wością. Program rozwija in-
teligencję oraz intuicję, a przy 
tym ma wspaniałą, pełną ko-
lorów grafikę 3D i pokazu-
je realistyczną fizykę. Rozbu-
dowany edytor poziomów po-
zwala samodzielnie stworzyć 
swoją zagadkę. A przy tym 
gra wciąga zarówno dzieci od 
6-7 lat jak i młodzież, która 
chętnie realizuje swoje pomy-
sły i tworzy zadania dla młod-
szego rodzeństwa. 

Poczuj moc kiedy zasią-
dziesz w prawdziwych wie-
lotonowych maszynach i wy-
ruszysz w trasę. Wiernie od-
zwierciedlone licencjonowa-
ne maszyny oraz realistycz-
ne trasy są wizytówką całej 
serii. W najnowszej odsło-
nie Symulator pociągu 2013 
(TECHLAND) wprowadzo-
no wiele zmian grafiki oraz 
optymalizacji silnika gry, dzię-
ki czemu jazda pociągami jesz-
cze nigdy nie była tak reali-
styczna. Tryb dla wielu graczy 
pozwoli jeździć po szynach ra-
zem z przyjaciółmi a intuicyj-
ny edytor, tworzyć własne mi-
sje i trasy.

Trasy dostępne w grze two-
rzone są na podstawie prawdzi-
wych map. Gracz znajdzie tam 
m.in. trasę Monachium-Augs-
burg, Londyn do Brighton czy 

Sherman Hill, które w pełni 
symulują obowiązujące w da-
nym miejscu systemy bezpie-
czeństwa. Na realizm wpływa 
też silnik gry, który uwzględ-
nia działanie praw fizyki np. 
niektóre maszyny wyposażo-
ne są w system przechyłu, któ-
ry wyraźnie widać w grze. Od-
wzorowanie kabiny jest zgod-
ne z rzeczywistymi modelami. 

Jedną z największych no-
wości jest kompatybilność 
z platformą Steam Workshop. 
Usługa ta pozwala na łatwą 
wymianę przygotowanych 
przez graczy tras, lokomotyw 
i elementów otoczenia stwo-
rzonych za pomocą wbudowa-
nego edytora. 

Są tu wiernie odwzorowa-
ne lokomotywy, z oryginalny-
mi dźwiękami, kokpitem i fi-
zyką jazdy, w tym: ES44AC, 
SW10, Electrostar, ICE 3 oraz 
DB 101. Ulepszony edytor 
umożliwia samodzielne two-
rzenia tras. Nowy tryb Karie-
ry Online oraz ulepszony tryb 
pozwala na współpracę wielu 
graczy. Zintegrowany „Warsz-
tat STEAM” umożliwia ścią-
ganie darmowych misji. Nowe 
szybkie menu pozwala łatwo 
wybierać czym i gdzie jeździć, 
a intuicyjne samouczki pomo-
gą poznać podstawy jazdy. Sy-
mulator Pociągu 2013 to ak-
tualnie najlepszy symulator 
tego typu na rynku. Gra na 
PC, cena 79 zł. 

Jeszcze lepszy od doskonałości Multi-Gyn FloraPlus  to pierwszy dostępny bez recepty 
żel dopochwowy który leczy i zapobiega infekcjom pochwy 
wywołanym przez drożdżaki. 

To powszechny problem intymny kobiet, któremu towa-
rzyszą nieprzyjemne objawy jak: świąd, pieczenie, podraż-
nienie czy upławy. Od pierwszych sygnałów do rozwinięcia 
się poważnej infekcji zazwyczaj mija kilka dni. Dlatego tak 
ważna jest szybka reakcja kobiety na odczuwany dyskomfort.  
Żel dopochwowy Multi-Gyn FloraPlus 
przynosi ulgę zaraz po aplikacji, a już 
po 24 godzinach zmniejsza ilość grzy-
bów z rodzaju Candida i odbudowu-
je właściwą florę bakteryjną pochwy. 
Szybkie działanie żelu zapewnia jego 
skład, czyli połączenie opatentowa-
nego kompleksu bioaktywnych poli-
sacharydów 2QR® i składników pre-
biotycznych. W opakowaniu 
Multi-Gyn FloraPlus znaj-
duje się 5 pojedyn-
czych aplikatorów, 
które są łatwe i bez-
pieczne w użyciu. 
Precyzyjnie odmie-
rzone dawki zapew-
niają wygodę i higienę stosowania. Cena 
za opakowanie około 35 zł.

Teraz uśmierzenie nawet bardzo silnego bólu brzucha sta-
je się możliwe dzięki nowemu lekowi NO-SPA® MAX. Za-
wiera on podwójną dawkę substancji czynnej w jednej tablet-
ce. To drotaweryna, która działa bezpośrednio na skurcz mię-
śni gładkich, dzięki czemu skutecznie  likwiduje najczęstszą 
przyczynę bólu brzucha i zwalcza nawet najbardziej bole-
sne dolegliwości takie, jak kolki w kamicy nerkowej i mo-
czowodowej, kamicy dróg żółciowych, chorobie wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, zapaleniu jelit i trzustki, w zespole 
drażliwego jelita grubego, wzdęciach jelit oraz przy bardzo 
bolesnym miesiączkowaniu. Działanie drotaweryny wpływa 
bezpośrednio na skurcz mięśni gładkich niezależnie od ich 
lokalizacji. Łatwo wchłaniana substancja sprawia, że stęże-
nie maksymalne w osoczu krwi występuje w ciągu 45 – 60 
minut po przyjęciu doustnym. NO-SPA® MAX może być 
bezpiecznie łączona z innymi lekami i stosowana przez kie-
rowców. Bezpieczeństwo drotaweryny zostało potwierdzone 
przez liczne badania oraz wiele lat praktyki klinicznej. NO-
-SPA® MAX 80 mg drotaweryny, 20 tabletek powlekanych 
cena rekomendowana 15,49 zł. (Sanofi-Aventis) 

PROPOLKI - jedyne na polskim rynku pastylki do ssa-
nia zawierające Propolis STAMFI, które dzięki zawartości 
witaminy C dodatkowo wspierają naturalną odporność orga-
nizmu i ochronę gardła, są teraz dostępne w zupełnie nowej 
odsłonie. Nawiązuje ona do babcinych sposobów na wzmoc-
nienie organizmu i dobrodziejstw natury zamkniętych w tra-
dycyjnych słojach. Propolki są zalecane w sezonie jesienno-
-zimowym w okresie zwiększonego ryzyka infekcji, przy jej 
pierwszych objawach, łagodzeniu chrypki czy uczuciu po-
drażnienia lub suchości w obrębie jamy ustnej i gardła. Za-
wierają witaminę C, która wzmacnia naturalną odporność 
organizmu. Co waż-
ne, propolis STAM-
FI dzięki potwierdzo-
nemu pochodzeniu 
i optymalnemu skła-
dowi zapewnia powta-
rzalny poziom bioak-
tywności w każdej pa-
stylce.  Propolki (Sa-
nofi-Aventis) są do-
stępne w aptekach, 
bez recepty (cena ok. 
9,80 zł / 16 pastylek) 
w czterech wariantach:  
PROPOLKI z wita-
miną C, PROPOLKI 
bez cukru, PROPOL-
KI z aloesem, imbirem 
i olejkiem z trawy cy-
trynowej, PROPOLKI  
z dziką różą i sokiem 
malinowym.

ZDROWIE
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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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Następny numer 
22 sierpnia 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
„Leczyli” zgniłą 
surówkę

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

strony 3 i 4

Czytaj dodatek

RobiRobię ę wszystko, wszystko, 
by by żżyyć ć uwauważżnienie

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

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem

Rok IX                  Numer 10/228                  25 maja 2011                ISSN 1734-5294                   www.twoj-tydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                  GAZETA BEZPŁATNA

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa Rozmowa 

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

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

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

Nicolas Cage
aktor
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller
redaktor naczelny 
Playboy’a

Piotr Machalica
aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz
minister finansów

Artur Barciś
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski
aktor

Lech Kaczyński
prezydent RP

Tylko 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski
aktor
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko
aktorka i modelka

Zbigniew Hołdys
muzyk

Cezary Żak
aktor

Tomasz Kot
aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

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

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

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos
aktor, profesor sztuki 
teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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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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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica
kierowca Formuły 1

Stanisław Mikulski
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka
aktor filmowy i teatralny,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys
aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński
aktor

Jan Pietrzak
człowiek z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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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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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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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
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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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Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann
aktor
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi 
reżyser 
i scenarzysta filmowy
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Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn
wybitny aktor i pedagog
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Strony motoryzacyjne:  TOMASZ MAŃKOWSKI

Zapraszamy osoby, które chcą się zajmować 
pozyskiwaniem reklamodawców i dobrze zarabiać 
(u nas prowizja zależy od obrotów i może nawet 

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

z dopiskiem „praca”

MYJNIA 
SAMOCHODOWA

Rataje ul. Zamenhofa
/oś. Piastowskie 117

Precyzyjne Precyzyjne – – rręęczne czne 
mycie pojazdmycie pojazdóóww

Ekologiczne Ekologiczne 
śśrodki czystorodki czystośści ci 

renomowanych firmrenomowanych firm

607-66-10-67607-66-10-67
usimyjnia@wp.pusimyjnia@wp.pll

CENA OD 10 zCENA OD 10 złł

Na osoby odwiedzające 
Kotelnicę w Białce Ta-

trzańskiej między 19 stycz-
nia a 3 lutego czekają nie-
spodzianki w ramach akcji 
„Zima z BMW”. Wielbicie-
le nart, a także wszyscy mi-
łośnicy zimowych górskich 
widoków będą mieli niepo-
wtarzalną okazję sprawdzić 
możliwości napędu na czte-
ry koła – xDrive w trak-
cie krajobrazowych jazd te-
renowych, a także ćwiczeń 
na rampach przeprowadzo-
nych pod okiem instrukto-
rów. Narciarze, którzy sko-
rzystają z jazd testowych, 
mogą także udoskonalić 
swoje umiejętności zjaz-
dowe biorąc udział w bez-
płatnych lekcjach prowa-
dzonych przez profesjonal-
nych instruktorów narciar-
skich. Na 2 lutego zapla-
nowano zawody, w których 
może wziąć udział każdy, 
bez względu na umiejętno-
ści, a na zwycięzców czeka-
ją dyplomy i nagrody z ko-
lekcji BMW Lifestyle.   

Specjalne atrakcje przy-
gotowano także dla turystów 

wypoczywających w Zako-
panem, Beskidzie Sądeckim 
lub na Mazurach. Wszy-
scy goście hoteli Belvede-
re, Crocus, Litwor, Nosa-
lowy Dwór, Stamary oraz 
SPA Dr Irena Eris w Krynicy 
Zdroju oraz na Wzgórzu Dy-
lewskim będą mogli w trak-
cie swojego pobytu bezpłat-
nie wypożyczyć samochód 
BMW z system xDrive i wy-
brać się na całodzienną prze-
jażdżkę. 

BMW nie zapomniało 

również o narciarzach wypo-
czywających w Tyrolu. Dla 
wszystkich turystów, którzy 
w czasie dokonywania re-
zerwacji w jednym z part-
nerskich hoteli użyją hasła 
„Rezerwacja BMW” czeka 
upominek – jednodniowy, 
bezpłatny skipass do wyko-
rzystania na jednym z pięciu 
tyrolskich lodowców.  

Wszystkie dodatkowe 
informacje na temat akcji 
znaleźć można pod adresem 
http://www.zimazbmw.pl

Jazdy testowe najnowszymi modelami BMW wyposażonymi w napęd xDrive, 
ekscytujące próby na rampach czy zawody narciarskie BMW xDrive Cup - to tylko 
niektóre z atrakcji „Zimy z BMW”, która trwa w Tatrach.

Zima z BMW Zima z BMW Rozwiązania technicz-
ne, które Audi stworzyło 
z myślą o tzw. zdalnym, 
bez ingerencji kierowcy 
parkowaniu, znalazły du-
że uznanie także u ame-
rykańskich ekspertów. 
Czasopismo „Popular 
Science“ przyznało tytuł 
„produktu przyszłości” 
systemowi zdalnego par-
kowania na parkingach 
wielopoziomowych, któ-
ry stworzono w biurach 
badawczych Audi. 

Redakcja uhonorowała 
tym samym najważniej-

sze rozwiązania jakie Audi 
zaprezentowało na targach 
Consumer Electronics Show 
2013 (CES) w Las Vegas.

Nowy projekt Audi zo-
stał także uznany przez sieć 
mediów specjalistycznych 

„The Verge“ za „najlepsze 
rozwiązanie techniki moto-
ryzacyjnej” pokazane na te-
gorocznych targach CES.

Projekt właśnie wchodzi 
w fazę realizacji. W tych 
dniach Audi wyposaża je-
den z wielopoziomowych 
parkingów w Ingolstadt 
w konieczne urządzenia 
techniczne. 

Dzięki temu nowocze-
snemu rozwiązaniu, sa-
mochody marki Audi mo-
gą samoczynnie parko-
wać i wyjeżdżać z par-
kingów wielopoziomo-
wych i podziemnych. Za 
pomocą aplikacji na swo-
im smartfonie, kierow-
ca aktywuje odpowiednią 
funkcję systemu. Central-
ny komputer na parkin-
gu częściowo przejmuje 

funkcję sterowania i wy-
korzystując WLAN pilo-
tuje pojazd do najbliższe-
go wolnego miejsca par-
kingowego.System czujni-
ków laserowych na par-
kingu rejestruje ruchy po-
jazdu, komputer przetwa-
rza je w połączeniu z in-
nymi danymi o ruchu po-
jazdu i podaje precyzyjną 
lokalizację. Ponadto kom-
puter ma zaprogramowany 
plan parkingu i rejestruje 
stopień jego zajęcia. 

Na podstawie tych in-
formacji wyznacza trasę do 
wskazanego miejsca parkin-
gowego, zapewniając kie-
rowcy najbardziej dogodny 
dojazd. Dwanaście czujni-
ków ultradźwiękowych za-
montowanych w samocho-
dzie monitoruje otoczenie. 

Audi zaparkuje
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Fiat Auto Poland sprzedaje

Marka Jaguar zreali-
zowała wyprawę do ka-
nadyjskiego Dawson Ci-
ty, gdzie 19 grudnia 2012 
roku temperatura wyno-
siła – 49 stopni Celsjusza. 
Dwa standardowe egzem-
plarze modelu XJ z napę-
dem na wszystkie cztery 
koła sprostały ekstremal-
nemu testowi na zaśnieżo-
nych drogach koła podbie-
gunowego.

Zimowa podróż z Whi-
tehorse – stolicy Terytorium 
Jukon – aż do miejsca, gdzie 

w grudniu występuje dzień 
polarny, to ponad 3,200 ki-
lometrów. Dwa Jaguary 
XJ z premierowym napę-
dem AWD (All-Wheel Dri-
ve) i 340-konnym silnikiem 
benzynowym 3.0 V6 Super-
charged sprostały wyzwaniu 
w temperaturze, przy której 
wylany wrzątek zamienia się 
w sopel lodu zanim dotknie 
ziemi!

- Jaguary XJ znakomi-
cie sprawdziły się w ekstre-
malnych warunkach. Dzię-
ki nowemu napędowi na 

cztery koła samochody do-
skonale radzą sobie na śnie-
gu, lodzie i zmrożonym bło-
cie. Ich nieprzeciętne wła-
ściwości  udowodniono 
w wyprawie na koło podbie-
gunowe, ale  gwarantujemy, 
że także codzienna jazda po 
europejskich drogach będzie 
bezpieczna i satysfakcjonu-
jąca – powiedziała Karo-
lina Sobkowiak, Jaguar 
Brand Manager.

Zgodnie ze specyfikacją 
roku modelowego 2013 sys-
tem AWD dostępny w Ja-
guarach XJ i XF połączony 
jest z ośmiobiegową auto-
matyczną skrzynią biegów 

oraz systemem Start/Stop. 
Innowacyjny silnik to ideal-
ny partner dla nowego napę-
du na dwie osie. Dzięki bar-
dzo wysokiej mocy i potęż-
nemu momentowi obroto-
wemu cała energia przeka-
zywana jest na wszystkie ko-
ła niezależnie od warunków 
drogowych. 

Modele XF i XJ są wy-
posażone w oprogramowa-
nie sterujące 

systemem zawieszenia 
– Adaptive Dynamics, któ-
re w modelu XJ AWD do-
stępne jest w standardzie, 
a w Jaguarze XF AWD jako 
opcja dodatkowa.

Fiat Auto Poland w 2012 roku sprze-
dał na polskim rynku  25 471 samochodów  
w tym:
* marki Fiat  - 12.880 szt.
* marki Fiat Professional -   9.232 szt.
* marki Alfa Romeo -   1.458 szt.
* marki Jeep  -   1.006 szt.
* marki Lancia -      843 szt.
* marki Abarth -        52 szt.

Dynamiczny wzrost sprzedaży zanoto-
wały marki premium Grupy Fiat: Lancia 
(wzrost o 90,3 proc.) i Jeep (wzrost o 77,4 
proc.). Największym powodzeniem wśród 
marki Lancia cieszyły się modele: Voyager 
(wzrost o 352,9 proc.) i Ypsilon (wzrost 
o 146,6 proc. ), natomiast wśród modeli Je-
ep: Compass (wzrost o 120 proc.) i Grand 
Cherokee (wzrost o 94,9 proc.). 

Marka Alfa Romeo utrzymała poziom 
sprzedaży podobny do zeszłorocznego (spa-
dek o 5,8 proc.) z modelem Giulietta umac-
niającym się w segmencie samochodów 
kompaktowych (1 084 szt., wzrost o 16,9 
proc.). Mniej na rynku polskim sprzedano 
samochodów osobowych marki Fiat (spadek 
o 27,1 proc.), przy czym warto zaznaczyć że 

np. Fiat Freemont odnotował aż 188,4 proc. 
wzrost. 

W segmencie samochodów dostawczych 
– niezmiennie od lat marka Fiat Professional 
zachowuje pozycję lidera na polskim rynku. 
W roku 2012 klienci kupili 9.232 samocho-
dy (udział w rynku  na poziomie 24 proc.), 
w tym najwięcej  modeli:  Ducato (4973 szt. 
– wzrost o 15,3 proc.) i Fiorino (1319 szt. – 
wzrost o 2,5 proc.). Nie mniejszym powo-
dzeniem cieszyły się modele Doblo’ i Pan-
da Van.

Fiat Ducato to zdecydowany lider sprze-
daży na rynku samochodów dostawczych, 
co udowadnia od lat sprawdzając się w prak-
tyce, oferując bogatą gamę wyposażenia 
i możliwości adaptacyjne do każdego biz-
nesu. O pozycji Fiata Ducato świadczy jego 
udział w ogólnej sprzedaży samochodów do-
stawczych w Polsce – prawie 13 proc.

Fiat Auto Poland w 2012 roku, w ro-
ku trudnym dla rynku samochodowe-
go w Polsce, sprzedał 22.102 samochody 
osobowe i dostawcze marki Fiat, zajmu-
jąc 3. miejsce w ogólnopolskim rankingu 
sprzedaży.

Jaguary w najzimniejszym 
mieście na świecie


