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Tel. 061 842 96 39
tel. kom. 606 344 717

ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA MONIKA MAŃKOWSKA

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

Kosmetyki Bacchara 
Professional

ZDROWIE

Najlepsza ochrona Solecrin 
Emulsja ochronna SPF 30 Iwostin Solecrin zapewnia wysoki 

poziom ochrony przed promieniami UV 95 % i jest przeznaczona dla 
osób o fototypach II lub III. Zawiera kompozycję filtrów organicz-
nych i mineralnych oraz Antileukine 6® - substancję, która chroni ko-
mórki od wewnątrz wzmacniając naturalny system przeciwsłonecz-
nej obrony skóry. Ma wygodną formę spray`u, która ułatwia aplika-
cję. Cena ok. 45 zł (125 ml). Krem ochronny SPF 25 Iwostin Sole-
crin jest przeznaczony do ochrony przeciwsłonecznej skóry wrażli-
wej, delikatnej i alergicznej. Zawiera kompleks filtrów organicznych 
i mineralnych, które zapewniają skuteczna ochronę przed promie-
niowaniem UVA i UVB. Skutecznie chroni przed fotostarzeniem się 
skóry i nadmierną pigmentacją. Otrzymał pozytywną opinię Centrum 
Zdrowia Dziecka. Jest odpowiedni do pielęgnacji skóry dzieci i nie-
mowląt powyżej 6 miesiąca życia. Cena ok. 33 zł (75 ml).

Słońce w pudrze
Sephora na lato proponuje limitowa-
ną edycję Sun Disk. Pokaż zdrową ce-
rę dzięki pudrowi słonecznemu w limi-
towanej edycji z motywem kamuflażu. 

Trzy uzupełniające się kolory, muśnięcie 
pędzla i cera jest opromieniona! Beżowy 
odcień ujednolica cerę, złocisty brąz roz-
świetli i nada skórze złocisty odcień dopa-
sowany odcieniem do karnacji, a  morelo-

wy odcień doda naturalnej świeżości. Sun 
Disc to atrakcyjny gadżet z modnym moty-

wem i uniwersalnymi kolorami.

Słonecznie z Sephorą 
Summer Time Beauty SEPHORA to produkty do i po 

opalaniu. Tego lata opalamy się bezpiecznie dzięki nowym, 
oszałamiającym kosmetykom słonecznym: oliwce do opa-
lania wzbogaconej olejkiem monoi-tiare oraz kremowi sło-

necznemu do twarzy chroniącemu przed foto-
starzeniem. A po opalaniu nawilżamy i podkre-
ślamy piękną skórę sięgając po upiększającą 
mgiełkę zapewniającą niezbędne nawilżenie oraz 

dwufazowy odżywiający olejek, który 
może być stosowany także do włosów. 
W skład nowej kolekcji Sephora wcho-

dzi również seria kąpielowa 
Bling Bling Summer w zło-
tych opakowaniach, a w niej 

produkty, takie 
jak płyn do kąpie-
li i pod prysznic, 
balsam do ciała 
czy błyszcząca 
oliwka z drobin-
kami złota.

Owocowo 
dla stóp

Oriflame pro-
ponuje, aby wy-
pielęgnować sto-
py owocowymi 
ekstraktami i no-
wymi kosmetyka-
mi do stóp Feet 
Up. Wygładź sto-
py scrubem za-
wierającym eks-
trakt z soczystych 
malin oraz sprosz-

kowane łupiny mig-
dałów (75 ml, 18 
zł). Agrestowy dez-
odorant do stóp od-
świeża stopy i zapo-
biega nieprzyjem-
nym zapachom (150 
ml, 22 zł). Krem do 
stóp Feet Up z czar-
ną porzeczką, sły-

nącą z właściwo-
ści prozdrowot-
nych wspania-
le odżywia i pie-
lęgnuje stopy (75 
ml, 16 zł). Stopy 
są gładkie, odży-
wione, orzeźwio-
ne, a owocowe za-
pachy to przyjem-
ność stosowania 
kosmetyków.

Jordan dzieciom
Trzyetapowy system Jordan Step-by-Step 

pomaga nauczyć dzieci prawidłowego mycia zę-
bów od pojawienia się pierwszego zęba mlecz-
nego przez zabawę aż do pojawienia się zębów 
stałych. W programie szczoteczki rozwijają się 
wraz z dzieckiem.  Jordan 0-2 zapewnia dosko-
nałą przyczepność dłoni, uchwyt ma też funkcję 
gryzaka. Mała główka z bardzo miękkimi włók-
nami delikatnie czyści pierwsze ząbki i masuje 
dziąsła. Szczoteczka Step by Step 3-5 lat ma 
okrągłą główkę i miękkie włosie do czyszczenia 
powierzchni wokół zębów mlecznych. Jest do-
stępna z wbudowaną klepsydrą (na 2 minuty), 
z osłonką podróżną lub uchwytem do powie-
szenia. Szczoteczka Jordan 6-9 ma dodatkowy 
pęczek włosia, który dociera do zębów trzono-

wych i trudno dostępnych prze-
strzeni między zębami 
i dziąsłami. Ma okrą-

gły uchwyt 
i zawiesz-
k ę  l u b 
o s ł o n k ę . 
Ceny ok. 
8,50 zł.

Wybierz swoją nić

Jordan do pielęgnacji przestrzeni mię-
dzyzębowych oferuje różne nici dentystycz-
ne. Standardowa nić dentystyczna Classic 
służy do usuwania płytki nazębnej, skutecz-
na jest w przestrzeni międzyzębowej (dłu-
gość 50 m,  cena 8,80 zł). Regular to nić 
do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych 
z dodatkiem fluoru, o odświeżającym, mięto-
wym smaku (długość 50 m, cena 12,80 zł). 
Expanding to rozszerzająca się nić z dodat-
kiem fluoru zbudowana jest z wielu cienkich 
teksturowanych włókien nylonowych. Deli-
katna dla dziąseł osób z nadwrażliwością i re-
cesją dziąseł. Rozprężona nić wypełnia prze-
strzeń międzyzębową, lepiej przylegając do 
powierzchni zębów (smak świeża mięta/flu-
or, długość 30 m, cena 12,80 zł). Wybielają-
ca nić do zębów Jordan Whitening pokryta 
jest aktywnymi składnikami, które pomagają 
usuwać osady nazębne i przebarwienia spo-
wodowane kawą, herbatą, winem i tytoniem, 
z miejsc do których nie dociera szczoteczka. 
Nić wykonana została z miękkiego ale wy-
trzymałego włókna, odpornego na strzępie-
nie (smak świeża mięta/fluor, długość 25 m, 
cena 12,80 zł).

Truskawkowe na gardło
Coraz wyższe temperatury powietrza sprawiają, że dzieci chęt-

nie sięgają po orzeźwiający napój lub ulubione lody. Takie zmia-
ny temperatur mogą doprowadzić do pojawienia się infekcji gór-
nych dróg oddechowych. Ochronę gardła najmłodszych wspomo-
że pysznie truskawkowy junior-angin. Pastylki do ssania junior-
-angin chronią błonę śluzową jamy ustnej i gardła  dzieci powyżej 
4 roku życia (które potrafią ssać pastylki) Skład 

junior-anginu został opracowany w oparciu o porost islandzki wykorzystywany w lecze-
niu górnych dróg oddechowych , oraz o dobroczynne związki pantontenianu wapnia i cynku 
o właściwościach  pielęgnująco - ochronnych. Podczas ssania porost islandzki tworzy rów-
nomiernie na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła ochronną warstwę. Wyrób medyczny ju-
nior-angin ma przyjemny, truskawkowy smak, dostępny jest w aptece bez recepty. Cena ok. 
14,90 zł / 24 tabletki. Dystrybucja: Nepentes Pharma. Jeśli ból gardła utrzymuje się dłużej 
niż 2-3 dni, należy skonsultować się z lekarzem. 

Nowa odsłona
Magnez jest dla człowieka jednym z najistotniejszych pier-

wiastków. Znajduje się w każdej komórce organizmu i jest to jon 
przyspieszający lub aktywujący ponad 300 reakcji zachodzących 
w naszym ciele. Uzupełnianie niedoborów magnezu w organizmie 
przekłada się na zapobieganie odczuwania zmęczenia, kurczy mię-
śni, redukcję stresu i ochronę serca (wpływając na regulację ciśnie-
nia krwi i przepływy obwodowe). Prawidłowa suplementacja diety 

magnezem uwarunkowana jest podawaniem soli dobrze tolerowanych, takich jak cytrynian ma-
gnezu zawarty w Magne-B6 MAX, którego wchłanialność może dochodzić nawet do 90%. Suple-
ment diety Magne-B6 Max zawiera zwiększoną dawkę magnezu oraz witaminę B6, które przyczy-
niają się do zmniejszenia objawów zmęczenia, wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego 
i poprawę koncentracji. Magne-B6 MAX suplement diety (Sanofi-Aventis) na wiosnę zyskał nowe 
opakowanie. Cena około 21,80 zł. Zalecane spożycie: dorośli – 1 tabletka 2 razy dziennie. 
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skład zaczął oddalać się od skry-
tego w lasach i tonącego w ciem-
nościach tamtej wrześniowej nocy 
dworca kolejowego miasta-garni-
zonu Gross Born. Pociąg specjalny 
Adolfa Hitlera opuszczał prowin-
cję pomorską (obecne Pomorze Za-
chodnie), by pasażerów, a zwłasz-
cza głównego pasażera zawieźć 
w okolice Oppeln (Opola) na Ślą-
sku. Był wieczór, 8 września 1939 
roku. A że od ponad tygodnia trwa-
ła wojna z Polską, trasę pociągu 
wytyczono tak, by w bezpiecznej 
odległości omijał on zajmowane 
przez Wehrmacht dotychczasowe 
terytorium Rzeczypospolitej. 

Po latach kamerdyner Hitle-
ra Heinz Linge napisał w swych 
wspomnieniach: „3 września 
[1939 roku] Hitler wyjechał z Ber-
lina specjalnym pociągiem o na-
zwie Amerika, który na pewien czas 
miał pełnić rolę siedziby Führera. 
Ochronę nad pociągiem powierzył 
Erwinowi Rommlowi, który zaled-
wie dwa dni wcześniej został awan-
sowany do stopnia generała i peł-

Hitler: ZniszczyHitler: Zniszczyć ć WarszawWarszawęę!!  
To była światowa sensacja. Na procesie norymberskim jeden z najbliższych współpracowników 
admirała Wilhelma Canarisa ujawnił, że we wrześniu 1939 roku Adolf Hitler kazał zbombardować 
Warszawę w sytuacji, gdy nie było takiej potrzeby militarnej. Za tą barbarzyńską decyzją stali: 
Führer i dowódca Luftwaffe Hermann Göring. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

1939 roku, pociąg specjalny za-
trzymał się na bocznicy od kilku-
dziesięciu godzin dobrze strzeżo-
nej stacji kolejowej nieco oddalo-
nej od wioski Illnau (Jełowa) na 
północny wschód od Oppeln. Ame-
rikę podłączono do kolejowej sie-
ci łączności telefonicznej i tym sa-
mym rozpoczął się prawie dziesię-
ciodniowy epizod związany z po-
bytem ruchomej Kwatery Głównej 
Führera na Śląsku, zrazu koło Ill-
nau, a od 12 września w innej po-
dopolskiej miejscowości – Gogoli-
nie niedaleko Góry Świętej Anny. 

Hitler kilkakrotnie opuszczał 
swój pociąg, z Opolszczyzny uda-
jąc się ze swą świtą w kombinowa-
nych podróżach samolotami i sa-
mochodami na różne odcinki fron-
tu. 10 września Führer wizyto-
wał na Kielecczyźnie dowodzoną 
przez generała Waltera von Reiche-
naua 10. Armię. Następnego dnia 
przebywał w okolicach Tomaszo-
wa Mazowieckiego, gdzie oglądał 
pozycje wojsk niemieckich zacie-
śniających pierścień okrążenia wo-
kół Warszawy. 13 września wrócił 
w te okolice. Tego dnia długa ko-
lumna pojazdów z opancerzonym 
trzyosiowym  mercedesem G4 Hi-
tlera pojawiła się na ulicach Ło-
dzi, która w ręce Niemców wpa-
dła bez żadnych zniszczeń wojen-
nych. W Łodzi Hitler spotkał się 
z dowódcą 8. Armii generałem Jo-
hannesem von Blaskowitzem. 15 
września Führer poleciał aż w re-
jon Jarosławia nad Sanem, gdzie 
między innymi obserwował prze-
marsz żołnierzy po zbudowanym 
przez saperów moście. 

Minęło kilka lat. Proces przy-
wódców hitlerowskich Niemiec 
przed Międzynarodowym Trybu-

nałem Wojskowym w Norymber-
dze się dopiero rozkręcał, gdy nie-
spodziewanie dla obserwatorów 
powołano pierwszego świadka 
oskarżenia. Nazwisko generała Er-
wina Lahousena akredytowanym 
dziennikarzom nic nie mówiło. 

Przy pulpicie świadka stanął 
wysoki, szczupły mężczyzna o in-
teligentnym wyrazie twarzy. Na 
prośbę trybunału przedstawił się. 
Powiedział, że urodził się w Wied-
niu, w pierwszej wojnie światowej 
walczył w armii austriackiej. Po 
wojnie ukończył austriacką Wyż-
szą Szkołę Wojenną. Od 1936 ro-
ku służył w Sztabie Generalnym 
w stopniu pułkownika, zajmując 
jedno z najwyższych stanowisk 
w wywiadzie austriackim. Po An-
schlussie Austrii Niemcy wcielili 
go do Abwehry, gdzie rychło został 
jednym z bliskich współpracowni-
ków szefa niemieckiego wywiadu 
i kontrwywiadu wojskowego ad-
mirała Wilhelma Canarisa. 

I to Lahousen, ale jeszcze 
w stopniu pułkownika, towarzy-
szył Canarisowi w wyjeździe do 
Illnau, gdzie Hitler w swym po-
ciągu specjalnym zwołał niezna-
ną wcześniej (przed zeznaniami 
Lahousen w Norymberdze) nara-
dę, w której w poszczególnych eta-
pach uczestniczyli: głównodowo-
dzący Luftwaffe i przewodniczą-
cy Reichstagu, feldmarszałek Her-
mann Göring, minister spraw za-
granicznych Rzeszy Joachim von 
Ribbentrop, reichsführer SS i szef 
policji niemieckiej Heinrich Him-
mler, głównodowodzący sił lądo-
wych feldmarszałek Walter von 
Brauchitsch i marynarki wielki 
admirał Erich Raeder oraz gene-
rałowie Wilhelm Keitel i Alfred 
Jodl oraz Wilhelm Canaris z Er-
winem Lahousenem. W niektó-
rych etapach tej narady brał też 
udział Adolf Hitler, choćby wtedy, 
gdy w obecności najwyższych do-
wódców wojskowych kategorycz-
nie zabronił w jakikolwiek spo-
sób prowokować Francuzów. Wte-
dy to Canaris zaczął przekonywać 
Führera, że z informacji wywia-
du wynika, iż Francuzi systema-
tycznie gromadzą piechotę i arty-
lerię naprzeciw Saarbrücken, przy-
gotowując ofensywę na dużą ska-
lę. Hitler w to wątpił. Zdaniem 
Lahousena, szef Abwehry spe-
cjalnie wyolbrzymiał zagrożenie 
ze strony Francuzów, by studzić 
wymierzone w Polaków barba-
rzyńskie zamiary Hitlera, choć-
by niszczycielskie bombardowa-
nia Warszawy. 

I właśnie poruszenia tego wątku 
bał się w Norymberdze Hermann 
Göring, który pamiętał, że spra-
wę bombardowania stolicy Polski 
z jej dzielnicami mieszkaniowymi, 
oznaczonym znakami czerwone-
go krzyża szpitalami i wiekowymi 
zabytkami omawiał z Hitlerem 12 
września. Tego dnia Warszawa nie 
była jeszcze całkowicie otoczona 
i zamknięta. Hitler wyraził wtedy 
zgodę na zniszczenie miasta i Ca-
naris zwracając uwagę na francu-
skie przygotowania do ofensywy 
próbował odwrócić jego uwagę od 
Warszawy. Nadaremnie. 

„Poza tym Canaris – mówił da-
lej świadek Lahousen – przestrze-
gał bardzo energicznie przed zna-
nymi mu zarządzeniami dotyczący-

ZDJĘCIE Z ARCHIWUM AUTORA 
Zdjęcie z okresu funkcjonowania FHQ koło Oppeln (Opola) we wrześniu 1939 roku. Korzystając z pięknej pogody Adolf Hitler zwołał odprawę ze swymi 
adiutantami na świeżym powietrzu. Pierwszy z lewej kapitan Nicolaus von Below, który napisał wspomnienia z lat służby u boku Führera. 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

NNa semaforze za-
paliło się zielo-

ne światło. Wago-
ny drgnęły i zra-
zu bardzo wolno, 
a po chwili coraz 
szybciej długi ich 

nił funkcję komendanta Kwatery 
Głównej Führera. Tego dnia po-
ciąg skierował się do Bad Polzin, 4 
września z Bad Polzin do Pienitz, 5 
września z Pienitz na poligon woj-
skowy w Gross Born na Pomorzu, 
skąd aż do 8 września Hitler obser-
wował przebieg kampanii”. 

Tyle Linge. Dodam jeszcze, że 
Bad Polzin to dzisiejszy Połczyn-
-Zdrój, Gross Born, to Borne Su-
linowo, a w przypadku leżącej na 
północ od Piły wioski Płytnica ka-
merdyner Hitlera popełnił błąd. Do 
1945 roku ta mała miejscowość na-
zywała się Plietnitz, a nie Pienitz. 
Wspomniana zaś Kwatera Głów-
na Führera czyli Führerhauptqu-
artier (FHQ) została utworzona na 
mocy dekretu Hitlera i wbrew po-
zorom nie była nazwą konkretne-
go miejsca. To była nazwa instytu-
cji obsługującej Führera jako gło-
wę państwa i naczelnego dowódcy 
Wehrmachtu w czasie wojny. I stąd 
też główną w nim rolę odgrywa-
li wojskowi na czele z szefem Na-
czelnego Dowództwa Wehrmach-
tu (OKW) generałem, a od połowy 
1940 roku feldmarszałkiem Wil-
helmem Keitlem. 

Zbliżał się czas decydujących 
rozstrzygnięć w wojnie z Polską 
i Hitler chciał być bliżej swych 
wojsk. I dlatego zdecydował 
o przeniesieniu swej ruchomej 
kwatery na Śląsk. W ciemnościach 
ciepłej nocy pociąg Amerika je-
chał drogą okrężną przez Frank-
furt nad Odrą i Breslau (Wrocław). 
Wszak leżący na najkrótszej tra-

sie z Gross Born do Oppeln Po-
znań był jeszcze w polskich rę-
kach. Dowództwo Wehrmachtu 
wydało rozkaz zdobycia stolicy 
Wielkopolski dopiero 12 wrze-
śnia licząc, że do tego czasu mia-
sto opuszczą oddziały Wojska 
Polskiego. Wskutek niesubordy-
nacji majora von Sahera jego 
czternastoosobowy patrol zwia-
dowczy – wbrew wspomniane-
mu rozkazowi – zajął opuszczo-
ny przez wojsko i instytucje pań-
stwowe Poznań już w niedzielę, 
10 września. Szczęśliwe zakoń-
czenie tej wojennej eskapady spra-
wiło, że za tę niesubordynację Sa-
her od swoich przełożonych otrzy-
mał tylko reprymendę. 

Za potężnym parowozem (od 
1940 roku pociąg specjalny Hitlera 
ciągnęły dwie lokomotywy) jechał 
wagon przeciwlotniczy z działka-
mi dwudziestomilimetrowymi i 26 
żołnierzami obsługi oraz wagon 
bagażowy, zwany też maszynow-
nią, ponieważ jego część zajmował 
silnik spalinowy z prądnicą. Kolej-
ny wagon nosił numer 10206 i był 
salonką Adolfa Hitlera. Zakwate-
rowani w nim byli również: głów-
ny adiutant z Wehrmachtu, głów-
ny adiutant osobisty i kamerdyner 
Führera. W kolejnym wagonie do-
wodzenia odbywały się konferen-
cje i narady oraz znajdowało się 
centrum łączności. W długim skła-
dzie Ameriki znajdowały się rów-
nież wagony dla świty Hitlera i wa-
gon restauracyjny. 

W sobotni ranek, 9 września 
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ZDJĘCIE Z ARCHIWUM AUTORA
Adolf Hitler (drugi z lewej) wraz ze swą świtą, gdzie widać między innymi Heinricha Himmlera, Wilhelma Keitla i Martina Bor-
manna, obserwują przeprawę przez San po zbudowanym przez niemieckich saperów moście. 

mi projektowanych rozstrze-
liwań i eksterminacji, jakie 
miały być skierowane przede 
wszystkim przeciw polskiej 
inteligencji, szlachcie [tu 
w znaczeniu elity społecznej 
– przyp. L. A.], duchowień-
stwu oraz w ogóle przeciw 
tym elementom, które mo-
głyby być uważane za ostoję 
oporu narodowego. Canaris 
powiedział wówczas – cytu-
ję to mniej więcej dosłow-
nie – że za te metody świat 
kiedyś pociągnie do odpo-
wiedzialności także i wojsko 
niemieckie, na oczach które-
go te rzeczy będą się dzia-
ły”. 

Na prośbę prokuratora, 
precyzując dla protokołu, ja-
kie to zarządzenia 12 wrze-
śnia 1939 roku zostały w Il-
lnau uzgodnione z Hitlerem, 
Lahousen potwierdził, że 
bombardowanie Warszawy 
oraz rozstrzeliwanie „przede 
wszystkim polskiej inteli-
gencji, szlachty, duchowień-
stwa, no i – rozumie się sa-
mo przez się – Żydów”. 

W pociągu Amerika i w 
salonkach dwóch innych po-
ciągach specjalnych stoją-
cych na bocznicach w Ill-
nau i Gogolinie poruszono 
także inne tematy, o których 
w Norymberdze mówił świa-
dek Erwin Lahousen. Doty-

Hitler: ZniszczyHitler: Zniszczyć ć WarszawWarszawęę!!  
(Słupsk) aż do Goddentow-Lanz (Go-
dętowa), małej stacyjki na wschod-
nich krańcach prowincji pomorskiej, 
tuż nad międzywojenną granicą z Pol-

ską. Stamtąd w kolumnie samochodów 
Hitler przejechał do Zoppot (Sopotu), 
gdzie zamieszkał w tamtejszym hote-
lu „Cassino”. 

Jeszcze tego samego dnia, we wto-
rek 19 września 1939 roku, Hitler 
triumfalnie wjedzie do Danzig (Gdań-
ska), ale to już inna historia... 

czyły one przyszłości Polski 
w kontekście przyjaznych 
stosunków niemiecko-ra-
dzieckich. Uczestnicy nara-
dy uznali, ze ziemie polskie 
zostaną podzielone między 
Związek Radziecki i Trze-
cią Rzeszę. Hitler przewi-
dywał jednak utworzenie 
małego państwa polskie-
go, którego władze zmu-
si się do podpisania trak-
tatu pokojowego z Rzeszą. 
Litwie przekazana zostanie 
Wileńszczyzna, a z ziem Ga-
licji i – jak to określano – 
polskiej Ukrainy utworzone 
zostanie – za zgodą Rosjan – 
odrębne państwo ukraińskie. 
Założono, że w razie reali-
zacji tego rozwiązania pań-
stwo to zrezygnuje z aspira-
cji do ziem Ukrainy radziec-
kiej. W Illnau żaden z woj-
skowych i polityków nie-
mieckich nie przewidział, że 
na powstanie mikroskopij-
nej Polski i proniemieckiej 
Ukrainy nie wyrazi zgody 
nowy sojusznik Hitlera Jó-
zef Stalin. 

Czas postoju Ameri-
ki w podopolskim Gogoli-
nie się kończył. 18 września 
wieczorem pociąg specjalny 
Führera w kłębach pary i dy-
mu wyruszył w długą po-
dróż przez Breslau, Küstrin 
(Kostrzyn), Stargard (Star-
gard Szczeciński) i Stolp 

Od 27 maja 2013 roku chcąc zarejestrować się w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu można wybrać 
jedną z trzech możliwości rejestracji. 

Rejestracja przez Internet 

N a  s t r o n i e 
www.praca.gov.pl, 
przed przystąpie-
niem do rejestracji, 
konieczne jest wy-
pełnienie ankiety.
Na podstawie od-
powiedzi system 
klasyfikuje osoby 
do rejestracji jako 
bezrobotne lub po-
szukujące pracy. 
Osoby zarejestro-
wane jako poszu-
kujące pracy nie 
mają prawa do 
u b e z p i e c z e n i a 
zdrowotnego oraz 
zasiłku.

Po wypełnieniu 
ankiety, następuje 
moment wyboru 
sposobu rejestra-
cji. 
Jeśli wybierzemy 
opcję „zgłosze-
nie do rejestracji 
w powiatowym 
urzędzie pracy” 
– konieczne bę-
dzie przyjście do 
urzędu.
Natomiast jeśli 
wyb ierzemy „ 
rejestracja w po-
wiatowym rzę-
dzie pracy” nie 
musimy przycho-
dzić do urzędu, 
ale konieczne jest 
posiadanie bez-
piecznego podpi-
su lub profilu za-
ufanego ePUAP 
oraz zeskanowa-
nie dokumentów. 

Pierwsza z nich to kom-
pletna i pełna  Rejestracja 
w powiatowym urzędzie 
pracy za pośrednictwem In-
ternetu. Procedury rejestracji 
dokonuje się na stronie www.
praca.gov.pl. Jeśli zdecydu-
jemy się ta tę opcję, nie bę-
dziemy musieli przychodzić 
do urzędu. Konieczne jest 
jednak załączenie do elek-
tronicznego formularza (któ-

ry wypełniamy na stronie 
www.praca.gov.pl) skanów 
naszych dokumentów m.in. 
dyplomów ukończenia szkół, 
świadectw pracy itp. 

Aby rejestracja się po-
wiodła formularz należy 
podpisać przy użyciu bez-
piecznego podpisu elektro-
nicznego z kwalifikowa-
nym certyfikatem lub pod-
pisu potwierdzonego profi-

lem zaufanym ePUAP.  War-
to rozważyć założenie pro-
filu zaufanego. Może on 
być wykorzystywany także 
w kontaktach z ZUS-em 
oraz urzędami skarbowymi.  
Wniosek o założenie profilu 
zaufanego ePUAP składa się 
na stronie http://epuap.gov.pl, 
na tej samej stronie znaj-
duje się także lista instytu-
cji w których można potwier-
dzić profil ePUAP.

Druga możliwość reje-
stracji w urzędzie pracy to 

wybranie na stronie www.
praca.gov.pl opcji  Zgłosze-
nie do rejestracji w po-
wiatowym urzędzie pracy. 
Ta droga wymaga obecno-
ści klienta w urzędzie. Sys-
tem wyznaczy termin wizy-
ty (datę i godzinę), w któ-
rym osoba powinna przyjść 
do  urzędu pracy. Podczas tej 
wizyty jesteśmy zobowiąza-
ni przedłożyć oryginały do-
kumentów niezbędnych do 
rejestracji. 

W Powiatowym Urzę-

dzie Pracy w Poznaniu po-
winnyśmy przyjść do urzę-
du około 10 minut przed wy-
znaczoną godziną i pobrać 
w recepcji „bilet do rejestra-
cji”. Lista dokumentów, któ-
re powinnyśmy ze sobą za-
brać znajduje się na stronie 
poznańskiego urzędu: www.
pup.poznan.pl.  

Nadal pozostaje także 
możliwość, dla osób nie ko-
rzystających z Internetu, 
osobistej wizyty w urzędzie. 
Wówczas w recepcji poznań-

skiego urzędu pobieramy „bi-
let do rejestracji” i udajemy 
się pod wyznaczony pokój. 
Tą formą rejestracji w po-
znańskim urzędzie objęte bę-
dą osoby zgłaszające się do 
urzędu w danym dniu, w go-
dzinach 7.30-10.00 z komple-
tem wymaganych dokumen-
tów do rejestracji. 

Szczegółowy opis po-
szczególnych możliwości 
rejestracji znajduje się na 
stronie www.pup.poznan.pl, 
w zakładce Rejestracja. 
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WW  Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym dla 

Dzieci Niewidomych, którym za-
rządza Powiat Poznański, stworzo-
no otwartą strefę rekreacji dziecię-
cej na potrzeby uczniów SOSW 
oraz mieszkańców regionu. To pio-
nierski w Europie model przestrze-
ni, służący skutecznej rehabilita-
cji dzieci z dysfunkcją wzroku, 
dostępny jednocześnie dla dzieci 
zdrowych. Jednym z jego ważniej-
szych celów jest zapobieganie mar-
ginalizacji społecznej osób niepeł-
nosprawnych wzrokowo oraz zapo-
znanie pełnosprawnych mieszkań-
ców powiatu ze sposobem funkcjo-
nowania ludzi niewidomych i nie-
dowidzących w otwartej przestrze-
ni. Sprzyja to pokonywaniu ba-
rier mentalnych oraz integracji spo-
łecznej.

W Owińskach odtworzono kli-
mat ogrodu barokowego, a w prze-
strzeń parku wkomponowane zo-
stały urządzenia dydaktyczno-za-
bawowe. Na terenie parku wyty-
czono również ścieżki o różnej na-
wierzchni, tory przeszkód, rów-
noważnie, kładki, komunikator 
dźwiękowy… Zakres robót obej-
mował także prace związane z za-
gospodarowaniem terenu, melio-
racją stawu, budową sieci wodo-
ciągowej i instalacji elektrycznej. 
Całkowity koszt projektu wyniósł  
5.782.765,58 zł, a kwota dofinan-
sowania z funduszy Unii Europej-
skiej to 2.947.291,24 zł.

Poza standardowymi zajęciami 
z zakresu edukacji wczesnoszkolnej 

Gala Gala 
Wolontariatu 2013Wolontariatu 2013
Czternastego maja 2013 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
miało zaszczyt gościć wolontariuszy działających na terenie 
powiatu, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem 
w działalność dobroczynną. 

NNa zaproszenie do kolej-
nej edycji Gali Wolontaria-

tu odpowiedziało 50 organiza-
cji, wskazując 97 zasłużonych 
osób. Wytypowani działacze zo-
stali nagrodzeni złotą statuetką 
Wolontariusza Powiatu Poznań-
skiego w kształcie serca. Wyróż-
nienia wręczał uroczyście Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański 
i Piotr Burdajewicz, Przewodni-
czący Rady Powiatu w Pozna-
niu, wraz z Zygmuntem Jeżew-

skim, Członkiem Zarządu Powia-
tu oraz Zbigniewem Andrusia-
kiem, Przewodniczącym Komi-
sji Polityki Społecznej i Ochro-
ny Zdrowia Rady Powiatu. Cere-
monię poprowadziła Małgorzata 
Halber, Radna Powiatu Poznań-
skiego.

Pan Starosta w swoim wystą-
pieniu podkreślił jak ważna jest 
bezinteresowna pomoc i wielkie 
wsparcie, które wolontariusze 
dają osobom potrzebującym. Ich 
czyny zasługują na oficjalne uho-
norowanie, dlatego Zarząd oraz 
Radni Powiatu Poznańskiego po-
stanowili osobiście podziękować 
najbardziej zasłużonym osobom. 
Wyrazili jednocześnie dumę wo-
bec prężnej działalności powia-
towych organizacji charytatyw-
nych oraz nieustannie szerzącego 
się grona ludzi o wielkim sercu.

Po zakończeniu uroczysto-
ści zebrani goście mieli okazję 
wysłuchać krótkiego koncertu 
duetu akordeonistów z Zespołu 
Szkół Muzycznych w Poznaniu, 
a następnie zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek.

Hanna Kostołowska
Biuro Rady

Park Orientacji Park Orientacji 
Przestrzennej Przestrzennej 
w Owiw Owińńskach skach 
jednym z jednym z „„7 Cud7 Cudóów w 
Funduszy EuropejskichFunduszy Europejskich””
Dwudziestego trzeciego maja w Ministerstwie Rozwoju Regio-
nalnego w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w ogól-
nopolskim konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy 
Europejskich”. Jest to największy tego typu konkurs w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. W tegorocznej VI edycji zgłoszono 
311 propozycji, z których ostatecznie nominowano 21 projektów.  
Po raz pierwszy w historii konkursu uhonorowany został obiekt 
z Wielkopolski – Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach 
otrzymał nagrodę w kategorii „Miejsce przyjazne dzieciom”.

oraz edukację przyrodniczą. Dzięki 
korzystaniu z nowatorskiej formy 
rehabilitacji niewidomi uczą się 
wykorzystywać wszystkie dostęp-
ne im zmysły: dotyku, słuchu i wę-
chu. W ten sposób przygotowywa-
ni są do swobodnego i bezpiecz-
nego poruszania się w terenie tak, 
aby mogli nie tylko poradzić sobie 
ze wszystkimi utrudnieniami tech-
nicznymi czekającymi ich w ży-
ciu, ale również czynnie korzystać 
z otaczającego świata i zdobywać 
nowe umiejętności. 

W kwietniu zespół parkowy 
w Owińskach został wyróżniony 
w konkursie „Zabytek Zadbany”, 
organizowanym przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Kolejne wyróżnienie 
otrzymał w prestiżowym konkur-
sie na „Najlepszy Obiekt Sportowy 
i Rekreacyjny 2012”. W konkursie 
„Polska Pięknieje – 7 Cudów Fun-
duszy Europejskich” nagrodzono 
najlepsze przedsięwzięcia z zakre-
su rozwoju turystyki, infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej, zagospo-
darowania przestrzeni publicznej 
oraz rewitalizacji. Aby wybrać naj-
ciekawsze projekty, Kapituła kon-
kursowa zbierała się czterokrotnie. 
Kolejnym etapem były indywidu-
alne spotkania z wnioskodawca-
mi, którzy zdobyli największą licz-
bę punktów.  Spośród nich wyło-
niono 21 nominacji. Park Orienta-
cji Przestrzennej otrzymał nagrodę 
główną w kategorii „Miejsce przy-
jazne dzieciom”, stając się tym sa-
mym pierwszym, w ciągu sześcio-
letniej historii konkursu, zwycię-
skim obiektem z Wielkopolski.

Oprac. Karolina Korcz
Gabinet Starosty

i szkolnej, zajęcia w Owińskach 
obejmują orientację przestrzenną 

FOT. – SOSW OWIŃSKA

FOT. – MICHAŁ DZIEDZIC

FOT. – ZIEMOWIT MALĄG

FOT. – ANNA KOZŁOWSKA

FOT. – ANNA KOZŁOWSKA

FOT. – HANNA KOSTOŁOWSKA
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Patronat Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO

TAK  MYŚLĘ

RR  zadko by-
wam u leka-

rza – co się będę 
na trzeźwo umar-
twiał - ale czasa-
mi muszę. Ostat-
nio byłem z kasz-
lącym dzieckiem, 

- Nie ma – odpowiedziała pani 
magisterka – kreseczek.

- Jakich kreseczek?
- O, tu taka pionowa powinna 

być, a tutaj poziome.
- O kurcze – zmartwiłem się – 

ma pani może ołóweczek i linijkę.
- Po co, to nie świetlica.
- Jak to po co – usiłowałem być 

pomocny. – Dorysuję te kreseczki.
Pani w aptece poczerwieniała 

na twarzy bardzo oburzona moją 
obrzydliwą i niemoralną, jak po-
wiedziała, propozycją. Opanowała 
się jednak – w końcu nie prosiłem 
o jej rękę, więc szok nie był zno-
wu taki duży – i powiedziała, że na 
takie recepty (bez kreseczek, przy-
pominam) może mi sprzedać le-
ki, ale w pełnej odpłatności, czy-
li za 100 procent. To oznacza, zro-
zumiałem, że moje ponad trzydzie-
stoletnie ubezpieczenie zdrowotne 
poszło się..., no mogę sobie wsa-
dzić... za ucho.

Zaciekawiłem się przy okazji 
złowieszczo, jak to możliwe, że re-
alizując podobno złą receptę pani 
magister może mi cokolwiek sprze-
dać zamiast natychmiast zawołać 
tak zwane organa ścigania. I zdzi-

wiłem się, a potem zobaczyłem ja-
sność.

To oczywiste – jak nie wiado-
mo o co chodzi, to chodzi o pienią-
dze. Wczoraj na receptach musiał 
być numer PESEL, dzisiaj kresecz-
ki, jutro znak wodny w kształcie 
młotka do pukania się w czoło. Jak 
nie będzie tego lub owego, to peł-
na odpłatność bez dyskusji i... kasa 
NFZ bardziej zasobna. Nie wszyscy 
przecież mogą wrócić do lekarza 
po kreseczki lub znak wodny młot-
ka. Na przykład ludzie starsi czy 
matka, która dla chorego dziecka 
szybko musi wykupić antybiotyk.

W tym kraju – to wniosek – 
żyć się nie da. Tak zwanej wła-
dzy i urzędnikom zwyczajny czło-
wiek zwyczajnie przeszkadza. I by-
wa traktowany jak mięso armatnie, 
jak nie padnie w kolejce przed ap-
teką, to jeszcze trochę z niego każ-
dy, kto tylko będzie mógł, coś tam 
wydoi.

Czyli... w czerwcu leje i jest 10 
stopni, drogi są dziurawe po zimie 
jak nie wiadomo co, euro drożeje 
jak porąbane, nie ma kreseczek na 
recepcie. Jak tu żyć, kurde jak żyć, 
panie... premierze?

TOMASZ MAŃKOWSKI

Recepta bez... kreseczekRecepta bez... kreseczek

dostałem nawet dwie recepty. Tro-
chę się zdziwiłem, bo dzisiaj lekarz 
w Polsce jak ma wypisać recep-
tę, to ma obłęd w oczach i natych-
miast czuje się poważnie chory, ale 
trafiłem widocznie na współcze-
snego doktora Judyma.

Z receptami jak rozsądek na-
kazuje udałem się do apteki, gdzie 
pracują miłe panie. Panie magi-
sterki obejrzały recepty i stwierdzi-
ły, że są nieprawidłowe.

- Dlaczego – zaciekawiłem się. 
– Co jest nie tak? Nazwisko się 
zgadza, imię też. Numer PESEL 
jest prawidłowy, nazwy leków też, 
dawkowanie również, nawet od-
płatność (ryczałt, 50% itp.) też jest 
ok. A, i dane lekarza też czytelne. 
Czyli...

Przedszkolaki na sportowo     
4 czerwca już VII raz z okazji Dnia Dziecka Niepubliczne Przed-

szkole im. L. Krzemienieckiej organizowało Olimpiadę Sportową 
dla dzieci 3-5 letnich oraz Turniej Piłki Nożnej dla dzieci 5-6 letnich.  
Zabawa sportowa odbywa się na terenie przedszkola oraz na boisku 
szkolnym Szkoły Podstawowej nr 80 i trwa około 4 godzin. 

W tym roku do współpracy przy organizacji turnieju włączyła się Aka-
demia Kreatywnego futbolu -  Red Box.  Dzięki tej współpracy  dzieci  
miały możliwość zapoznania się z profesjonalnym treningiem oraz tech-
nikami obcowania z piłką. 

W tegorocznym turnieju piłkarskim  zaplanowano udział 8 drużyn i 3 
grup kibiców - obserwatorów z różnych przedszkoli i szkół, natomiast 
w olimpiadzie 4 drużyn. To oznacza, że we wspólnej zabawie sportowej 
wzięło udział około 350 dzieci. Każde dziecko uczestniczące w naszej za-
bawie otrzymało drobny upominek, a 3 zwycięskie drużyny w 2 katego-
riach: rozgrywki piłkarskie i kibicowanie otrzymały medale. 

Jednak najważniejszy jest uśmiech i zadowolenie dzieci, dlatego każ-
dego roku rożne firmy i rodzice wspierają nasz turniej i za to składamy 
im szczególne podziękowania. Wymienimy tutaj tylko kilka firm i osób 
wspierających tegoroczna zabawę: Centrum Trofeów Sportowych „BIL 
- CUP”,  Firma „Party Planer”, Akademia Kreatywnego futbolu Red 
Boks,  Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Wielkopolska SKOK, Ro-
bert Frąckowiak, a w szczególności Rodzice, którzy zakupili nagrody, 
pomagali w szukaniu sponsorów,  pomagali przy organizacji, sędziowali 
podczas turnieju,  zapewniali opiekę medyczną. Wszystkim, którzy wspo-
magali nasz turniej, w każdej formie serdeczne podziękowania składają 
dzieci i nauczyciele oraz  dyrekcja Niepublicznego Przedszkola  im. L. 
Krzemienieckiej w Poznaniu.

Aleksandra Kaczmarek
Nauczycielka 

Po Rajdzie Portugalii, Rajd 
Akropolu był drugą run-

dą w programie Roberta Kubicy 
w WRC2. Rajd rozpoczął  się dla  
Polaków  na  dobre  w  piątek, kie-
dy  po wygraniu  dwóch  pierw-
szych  etapów,  objęli prowadzenie 
w tej kategorii. Zawodnicy wpro-
wadzili auto do parku zamknięte-
go, będąc na prowadzeniu  z prze-
wagą  blisko 40 sekund: 

- To dobry początek – powie-
dział -  chociaż straciliśmy trochę  
czasu  w kurzu za kierowcą. Mie-
liśmy też mały spin (obrót) na SS2, 
ale nie było to nic poważnego.

Kubica   potwierdził   swoją   do-
minację   również w   sobotę  rano,  
ustanawiając serię  czterech naj-
szybszych  czasów.  Wtedy  też kie-
rowca Citroëna  DS3 RRC powięk-
szył  swoje  prowadzenie   o kolej-
ną minutę.  

- Ten etap pokazuje, jak trudne 
są to zawody - tak wypowiadał się 
Kubica w czasie południowego ser-
wisu. - Gdy drogi są szerokie, jaz-
da jest przyjemna, ale nie cieszę się 
-   trudnych miejsc jest bardzo dużo. 

Robert Kubica zwycięża
Robert  Kubica i Maciej Baran pokazali  wysoką  skuteczność  
w ich drugim starcie w rajdzie zaliczanym do Mistrzostw Świata. 
Po objęciu prowadzenia po pierwszym etapie Rajdu Akropolu  
w kategorii WRC2, Polacy utrzymywali  solidną przewagę   i byli 
w stanie obronić  ją bez problemów również ostatniego dnia. 
Uzyskany  w  szczególnie trudnych  warunkach   wynik ten  jest  
także pierwszym zwycięstwem Citroëna DS3 RRC na międzyna-
rodowej imprezie.

Po prostu trzeba uzbroić się w cier-
pliwość   i przejechać przez nie. 
Kiedy jedziesz tutaj po raz pierw-
szy, jest wiele rzeczy, które trzeba  
wziąć pod uwagę, ale to dobrze być 
tak daleko!

Po trzech kolejnych  zwycię-
stwach etapowych, Polak zakoń-
czył  drugi dzień z przewagą 2 mi-
nut i 20 sekund nad Jurijem Prota-
sowem. Dzięki  temu mógł kontro-
lować jego  tempo w ostatnim dniu, 
składającym się z czterech  dość 
równych oesów. Pomimo niewiel-
kiej utraty przewagi, Robert Kubi-

ca sięgnął  po wygraną w katego-
rii WRC2!

- Tak, to wielki  dzień dla mnie 
-  przyznał. - Na pewno to był bar-
dzo, bardzo trudny  weekend. My-
ślę, że Rajd Akropolu jest niezwykle 
trudną  rundą,  szczególnie dla ko-
goś,  kto jak ja ma dwudziestoletnie 
doświadczenie w wyścigach na to-
rze! Mam wrażenie, że Rajd Grecji 
jest przeciwieństwem tego, co po-
znałem podczas  20  lat jeżdżenia  
na torze! Jest  wiele rzeczy, których   

muszę się  jeszcze  nauczyć,  ale to 
była wspaniała  nauka i doświad-
czenie   podczas tego bardzo uda-
nego weekendu. Nawet podczas dzi-
siejszej powolnej jazdy, wciąż łatwo 
było popełnić  błąd, zwłaszcza gdy 
do walki na tych oesach staje się po 
raz pierwszy, no i szczególnie w tak 
trudnych warunkach jak tutaj. Te-
raz nie mogę się doczekać Rajdu 
Sardynii, gdzie będę mógł wykorzy-
stać to, czego nauczyłem się w ten 
weekend.

- Robert już pokazał, że ma do-
bre  tempo, zarówno na szutrze jak 
i na asfalcie, ale nadal musi uczyć 
się dyscypliny - powtórzył Yves 
Matton, szef zespołu Citroën Ra-
cing. - Wykonał kawał dobrej ro-
boty na tym rajdzie, zwłaszcza na 
ostatnim etapie, kiedy udało mu się 
utrzymać  prowadzenie. Mam wra-
żenie, że ten rajd jest dla Roberta 
punktem  zwrotnym. To na pewno  
dobrze  wróży w perspektywie na-
szego wspólnego celu  - zwycięstwa 
w  kategorii WRC2.

Robert Kubica zajmuje obecnie 
szóste miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej WRC2 z 33 punktami, po za-
ledwie dwóch rajdach.
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- Gdy byłem burmistrzem 
Pniew kilka kadencji – mówi Mi-
chał Chojara – uważałem, i nadal 
tak uważam, że nie jest korzyst-
ne dla budżetu gminy zwiększanie 
kwoty wolnej od przetargu. Zasa-
da jest prosta – przetarg pozwa-
la w wielu przypadkach poczynić 
spore oszczędności, bo starający 
się o zlecenie walczą między so-
bą, a najczęściej walczą proponu-

jąc niższą cenę. Zysk z tego mo-
że być, i jest, dużo większy niż 
koszty poniesione na przygotowa-
nie i ogłoszenie przetargu. Podam 
przykład – organizując przetarg na 
opracowanie dokumentacji moż-
na zaoszczędzić do 30 procent. Je-
śli mówimy o kwocie na przykład 
30.000 złotych – a zlecenia w po-
dobnej wysokości właśnie na opra-
cowanie dokumentacji mogły być 

dawane bez przetargu w 2012 ro-
ku – to dzięki przetargowi może-
my zaoszczędzić w tym jednym 
przypadku około 10.000 złotych. 
Mało? Nie warto? A może... jednak 
warto i trzeba?

Oprócz kwestii czysto finanso-
wych w przypadku  przetargu ma-
my także do czynienia z przejrzy-
stością i transparentością postępo-
wania – czyli, mówiąc wprost, 

„Oszczędność jest to umiejętność 
unikania zbędnych wydatków”
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W Pniewach widać to bardzo wyraźnie. Jarosław 
Przewoźny – gdy jeszcze nie śnił o fotelu burmistrza – krytykował Michała Chojarę ówczesnego 
włodarza gminy, za rozrzutność, niegospodarność, dawanie zleceń (czyli innymi słowy mówiąc 
– kasę z gminnego budżetu) swoim. Fakty jednak są takie, że za czasów Michała Chojary burmistrz 
Pniew mógł dawać zlecenia z wolnej ręki - czyli bez przetargu - do kwoty 1200 euro (po kursie 
1:4,25 daje to kwotę 5100 zł). Jarosław Przewoźny gdy został burmistrzem zmienił te zasady i dzi-
siaj takie zlecenia bez przetargu w gminie Pniewy można dawać do kwoty 14.000 euro (po kursie 
1:4,25 daje to kwotę 59.500 zł). I daje się – „Rejestr zleceń poniżej 14.000 euro” z roku 2012 zawiera 
1004 pozycje. Dotyczą one zleceń na kilkadziesiąt złotych, ale i na kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

trudniej w tym momencie kiero-
wać samorządowe pieniądze do 
kieszeni swoich kolegów i przy-
jaciół politycznych. Trudniej niż 
w przypadku, gdy taki przetarg nie 
jest organizowany. To oczywista 
oczywistość – używając słów kla-
syka, choć Jarosław Przewoźny, 
o czym świadczą jego decyzje, nie 
potrafi w to uwierzyć. Albo nie 
chce, bo...

W oficjalnych dokumentach do 
których udało nam się dotrzeć bur-
mistrz Jarosław Przewoźny tak oto 
mówi o tej sprawie: „Od począt-
ku mojej pracy w Urzędzie (za-
chowujemy oryginalną pisownię) 
jedną z częściej wykonywanych 
zadań było podpisywanie wyma-
ganych dokumentów związanych 
z zakupami materiałów, usług nie-
zbędnych potrzebnych do rozpo-
znania cenowego, których wartość 
była niewielka, tj. 1200 euro. Po-
prosiłem o przedstawienie obowią-
zujących przepisów w tym zakre-
sie. Ta dotychczas obowiązująca 
wartość utrudniała podejmowanie 
szybkich decyzji w trudnych przy-
padkach np. wywóz śniegu, ponie-
waż wymagało to przeprowadzenia 
procedury przetargowej na kwotę 
5.000 zł. Wymagała też wielu czyn-
ności papierkowych oraz długiej 
przestrzeni czasowej aby ją zakoń-
czyć (konieczność wysłania trzech 
ofert). W tym momencie czynności 
te wykonywało dwóch pracowni-
ków, w związku z powyższym chcąc 
zachować elementy konkurencyj-
ności, rzetelności złożonych ofert 
oraz bezstronności ich oceny, efek-
tywności i celowości wykorzysta-
nia środków uznałem, że element 
wysyłki oferty do określonych pod-
miotów może być uzupełniający, 
natomiast podstawową formą jest 
umieszczenie tych dokumentów na 
stronie internetowej Urzędu. Te 
zmiany, a w szczególności zaś pod-
niesienie progu, od którego rozpo-
czynają się te procedury to kwota 
3500 euro (netto), którą zawarłem 
w nowym rozporządzeniu nr 1/K11 
z dnia 15 lutego 2011 r. Pragnę 
stwierdzić, że tylko to jedno zarzą-
dzenie spowodowało, ze z dwóch 
etatów pracę tę wykonuje tylko jed-
na osoba.”

No tak, burmistrz Przewoź-
ny trochę bełkotliwie, trochę ma-
ło wiarygodnie tłumaczy swoje 
decyzje. Prawda jednak jest taka, 
że korzyści uzyskane z jednego 
przetargu mogą spokojnie pokryć 
koszty zatrudnienia jednej oso-
by w Urzędzie w Pniewach (albo 

nawet kilku osób), gdzie pensje 
urzędnicze nie są znowu tak bar-
dzo wygórowane. Pomijając już 
zupełnie fakt, że za czasów burmi-
strza Przewoźnego liczba zatrud-
nionych w Urzędzie i innych in-
stytucjach samorządowych wzro-
sła, a nie zmalała.

Dziwić musi także argument, 
że niektóre decyzje „w trudnych 
przypadkach” trzeba podejmować 
szybko – np. dotyczące wywozu 
śniegu. Jeśli dla burmistrza Prze-
woźnego wywóz śniegu to trud-
ny przypadek i trzeba w związ-
ku z tym podejmować szybkie de-
cyzje, to uprzejmie informuję, że 
w Polsce, w Pniewach zresztą też, 
raz w roku (wiadomo nawet mniej 
więcej kiedy) jest zima i niekiedy 
nawet w jej trakcie pada śnieg. To 
oznacza, zdaniem wielu, że prze-
targ na wywóz np. śniegu – choć 
to trudny przypadek zdaniem bur-
mistrza – da się jednak przygo-
tować, ogłosić i rozstrzygnąć na 
czas. Choćby jesienią...

Burmistrz Przewoźny powi-
nien stać na straży publicznych 
pieniędzy (obiecywał to zresztą 
w kampanii wyborczej), ale ma 
wstręt – o czym sam mówi – do 
„wielu czynności papierkowych”. 
Daje więc zlecenia z tak zwanej 
wolnej ręki np. – tak było w roku 
2012 – na „Wykonanie serii ma-
saży dla pracowników uprawnio-
nych do korzystania z ZFŚS” (Za-
kładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych) na kwotę 1200,00 zł. 
Rozumiem, to trudny przypadek, 
który wymagał podjęcia szybkiej 
decyzji.

W roku 2010 – jeszcze za cza-
sów burmistrza Michała Chojary 
kwota wolna od przetargu wyno-
siła 1200 euro. W roku 2011 bur-
mistrz Jarosław Przewoźny pod-
niósł ją cytowanym wyżej zarzą-
dzeniem do kwoty 3500 euro, na-
tomiast w roku 2012 opublikował 
zarządzenie nr 80/K/12 z dnia 18 
czerwca 2012, w którym podwyż-
szył tę kwotę do 14.000 euro. Za-
rządzenie to mówi o tym, że do 
kwoty 6000 euro (po kursie 1:4,25 
zł daje to całkiem sporą kwotę 
25.500 zł) „Zamawiający udzie-
la zamówienia po negocjacjach 
z jednym wykonawcą”. A więc do 
kwoty 25.500 zł wystarczy pójść 
na przykład do kolegi, znajome-
go lub żony współpracownika (al-
bo nawet swojej) i sprawę zała-
twić bez „wielu czynności papier-
kowych”. Fakt – dzieje się to być 

Dokończenie na stronie IV

Kolejny protest?
Samochody ciężarowe rozjeżdżają Pniewy, a burmistrz się temu przy-

gląda. Gdy zaczęli protestować mieszkańcy ulicy Międzychodzkiej bur-
mistrz Przewoźny dwa lata się zastanawiał co zrobić i wymyślił..., że ruch 
ciężarowy można przecież skierować na ulicę Wolności. Pomysł – zda-
niem okolicznych mieszkańców – niezbyt dobry, delikatnie mówiąc. Już 
dzisiaj są korki na Wolności... I czeka pana burmistrza kolejny zbiorowy 
protest. Może więc warto wreszcie siąść i pomyśleć razem z mieszkańca-
mi Międzychodzkiej, Wolności, Poznańskiej co z problemem samocho-
dów ciężarowych w Pniewach zrobić?
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Pamiętali o UrszuliPamiętali o Urszuli
18 maja w Pniewach odbyły się centralne uroczysto-

ści dziękczynne, minęła bowiem dziesiąta rocznica ka-
nonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej – założycielki zgro-
madzenia zakonnego tak bardzo związanej z Pniewami, 
Honorowego Obywatela Pniew. 

Na uroczystości kanonizacji jak wspominaliśmy w ostat-
nim numerze naszej gazety uczestniczyła spora grupa 
mieszkańców Pniew z wieloletnim burmistrzem Michałem 
Chojarą na czele, który dziesięć lat temu przewodniczył 
pniewskiej delegacji w Rzymie. 
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W 2010 roku, w czasie samo-
rządowej kampanii wyborczej, 
ukazywał się (krótko zresztą) „Ku-
rier Pniewski”. W jego drugim nu-
merze znalazłem rozmowę-laur-
kę z Jarosławem Przewoźnym – 
wtedy kandydatem na burmistrza 
Pniew. Pełno w tym tekście dekla-
racji i obietnic, z których dzisiaj 
mieszkańcy Pniew śmieją się już 
otwarcie, bo stracili wiarę  w ich 
spełnienie. W tekście tym dzisiej-
szy burmistrz Pniew deklarował 
między innymi: „Uważam, że lu-
dziom aktywnym trzeba pomóc or-
ganizacyjnie i finansowo. Nie moż-
na zostawić ich samych, bo bardzo 
szybko zniechęcą się do działania. 
I to jest właśnie rola samorządu. 
Wspieranie, zachęcanie, pomoc, 
a nie zakazy i piętrzenie trudno-
ści.” Gdy te słowa przytoczyłem 
w obecności osób ze Stowarzysze-
nia Dla Ludzi i Środowiska – or-
ganizacji pozarządowej, która do 
niedawna prowadziła w Pniewach 
Centrum Integracji Społecznej – 
ludzie ci nawet się nie śmiali, tyl-
ko ze smutkiem stwierdzili, że to 
nieprawda. Że to właśnie burmistrz 
Jarosław Przewoźny zakazuje, pię-
trzy trudności, przeciąga w cza-
sie, składa deklaracje, z których 
potem się wycofuje, stwarza dy-
stans i zachowuje się jak car, któ-
ry spotyka na swojej drodze chłopa 
pańszczyźnianego. Arogancja wła-
dzy i niekompetencja w czystym 
wydaniu – dodają mieszkańcy za-
pytani na ulicy.

Ale zacznijmy od początku... 
Centrum Integracji Społecznej ma 
za zadanie przygotowanie uczest-

ników programu – bezrobotnych, 
często od wielu, wielu lat - do 
podjęcia pracy na wolnym rynku 
(w zakładach pracy, w tak zwa-
nych spółdzielniach socjalnych, na 
własny rachunek). W ten sposób 
działalność centrum ma w realny 
sposób przyczynić się do zmniej-
szenia bezrobocia oraz podniesie-
nia poziomu życia podopiecznych. 
Zajęcia w Centrum odbywają się 
5 dni w tygodniu po minimum 6 
godzin dziennie. Okres uczestnic-
twa w CIS obejmuje  od 6 mie-
sięcy do 1 roku ( w wyjątkowych 
przypadkach może być skrócony 
lub ulec wydłużeniu maksymal-
nie do 18 miesięcy). Podopieczni 
Centrum otrzymują comiesięczne 
świadczenie integracyjne w wy-
sokości 100% zasiłku dla bezro-
botnych, mają także – co dla wie-
lu jest bardzo ważne - ubezpiecze-
nie społeczne.

Do uczestnictwa w zajęciach 
CIS, kieruje właściwy ośrodek po-
mocy społecznej, a mogą tam być 
skierowane osoby zagrożone wy-
kluczeniem społecznym, w tym 
osoby długotrwale bezrobotne, nie-
pełnosprawne, uzależnione itd.).  

- Uczestnicy Centrum – mówi 
Krystyna Dorsz, prezes Stowa-
rzyszenia Dla Ludzi i Środowi-
ska, które prowadziło takie Cen-
trum w Pniewach - biorą udział 
w zajęciach z zakresu aktywizacji 
społecznej (spotkania i warsztaty 
z psychologiem, pracownikiem so-
cjalnym, terapeutą) oraz aktywiza-
cji zawodowej (warsztaty zawodo-
we, kursy, staże). I wracają potem 
na rynek pracy.

Obiecanki cacanki...
W Pniewach mieszka i pracuje coraz mniej pesymistów. Ludzie 
przenoszą swoje firmy gdzie indziej, tracą wiarę, że może być 
lepiej, organizacje pozarządowe traktowane są jak naciągacze. 
Dwór burmistrza Jarosława Przewoźnego udaje że rządzi dla 
dobra innych, a panuje dla siebie, jednym słowem;  światełka 
w tunelu nie widać. Widać za to nie spełnianie obietnic wybor-
czych, nie spełnianie  obietnic i zobowiązań w ogóle, prywatę, 
popieranie tylko służalczych „swoich” i wspieranie ich. Jak 
tylko się da, choć często na granicy prawa.

Stowarzyszenie w 2005 roku 
uruchomiło takie centrum w Kwil-
czu, a od maja 2008 roku w Pnie-
wach. Od mniej więcej roku, od 
maja 2012 roku, taka placówka jest 
również w Sierakowie. Niestety, 
w Pniewach Stowarzyszenie bez-
robotnym już nie pomaga...

- Nasza postawa w stosunku 
do samorządów – dodaje Anna 
Cąkała, koordynator projektu 
CIS – nigdy nie była roszcze-
niowa. Gdy zaczynaliśmy w Pnie-
wach, to najpierw sami musieliśmy 
znaleźć lokal na biura i warsztaty. 
Wybraliśmy stary dworzec kolejo-
wy, samodzielnie wyremontowali-
śmy pomieszczenia w tym budyn-
ku, co kosztowało około 300 ty-
sięcy złotych. Od maja 2008 roku 
do października 2011 roku utrzy-
mywaliśmy samodzielnie działal-
ność Centrum, korzystając z pozy-
skanych funduszy unijnych.  Nie-
stety, od 2011 roku dużo trudniej 
o unijne pieniądze, dlatego zwró-
ciliśmy się o pomoc do burmistrza 
Przewoźnego. Burmistrz najpierw 
tę pomoc obiecywał, potem zwo-
dził nas miesiącami, a ostatecznie 
Rada Miejska w Pniewach uchwa-
łą z 20 grudnia 2012 roku utwo-
rzyła... swoje Centrum Integra-
cji Społecznej w formie tak zwa-
nego samorządowego zakładu bu-
dżetowego. 

Takie działanie ma niewie-
le wspólnego z gospodarnością 
i oszczędnością. Ale – jak suge-
ruje jeden z radnych pniewskich - 
dzięki temu burmistrz Przewoźny, 
co stanowi być może sens jego ży-
cia, ma kolejne etaty do rozdziele-
nia. I kolejnych wdzięcznych.

Korespondencja Stowarzysze-
nia z burmistrzem Pniew to kilka-
naście kartek maszynopisu. Nawet 
gdy się te pisma ułoży chronolo-
gicznie to wyłania się z nich obraz 
niezbyt wyraźny. Burmistrz raz coś 
obiecuje, potem pisze że nie ma 
podstaw prawnych, wszystko tłu-
maczy trudną sytuacją finansową 
gminy, choć równocześnie zwięk-
sza liczbę etatów i ze sporą swo-

Uczestnicy kursu wikliniarskiego

Uczestniczki kursu rękodzieła

FOT. (3X) – CIS PNIEWY
Fot. (3x) –Spotkanie wigilijne CIS Pniewy

bodą – delikatnie mówiąc - gospo-
daruje groszem publicznym. Sytu-
acja jest więc taka: Stowarzyszenie 
przez 4 lata prowadziło Centrum 
w Pniewach, pomagało bezrobot-
nym i wykluczonym, miało do-
świadczenie w prowadzeniu tego 
typu działalności. Teraz jest Cen-
trum gminne, które zaczyna prak-
tycznie od zera.

- Chodzi oczywiście o pienią-
dze – tłumaczy Krystyna Dorsz, 
prezes Stowarzyszenia. – Gmina 
Pniewy zaproponowała nam dota-
cję w wysokości 2470 zł miesięcz-
nie, co nie pokrywa nawet kosztów 
wynajmu pomieszczeń, za które 
musimy płacić rocznie 25.425,36 
złotych. Od początku naszych kon-
taktów z burmistrzem Przewoźnym 
podkreślaliśmy, że rozumiemy, iż 
gmina nie jest w stanie  w cało-
ści finansować działalności Cen-
trum i że nie oczekujemy od gminy 
tylko dotacji, ale jesteśmy gotowi 
świadczyć rozmaite usługi na rzecz 
gminy – utrzymanie zieleni, sprzą-
tanie itp. Burmistrz niby wszystko 
zrozumiał, dlatego z tym większym 
zdziwieniem dowiedzieliśmy się, że 
gmina chce nam zlecić usługi po-
rządkowe w 2012 roku na kwotę 8 

tysięcy złotych, czyli 666,67 zł mie-
sięcznie. W związku z tym zmusze-
ni byliśmy 1 maja 2012 roku zawie-
sić działalność naszego centrum 
w Pniewach.

By bezrobotnych z gminy po-
traktować poważnie członkowie 
Stowarzyszenia zaproponowali, 
aby bezrobotni z Pniew uczestni-
czyli w zajęciach CIS w Kwilczu, 
po podpisaniu przez obie gminy 
umowy, no bo trudno wymagać, 
by podatnicy z Kwilcza finanso-
wali aktywizację zawodową bez-
robotnych z Pniew. Burmistrz da-
wał do zrozumienia, że się zga-
dza. Mijają tygodnie, mijają mie-
siące... Bezrobotni z Pniew zdo-
bywają nowe umiejętności w CIS 
w Kwilczu, a umowy nie ma i – 
co oczywiste w tej sytuacji – nie 
ma też pieniędzy. Trwa to kil-
ka dobrych miesięcy i 28 grudnia 
2012 roku dociera do Stowarzy-
szenia pismo podpisane przez bur-
mistrza Przewoźnego o następują-
cej treści: „Odpowiadając na Pań-
stwa pismo z dnia 20.12.2012 r. 
wraz załącznikami (pisownia ory-
ginalna) informuje, że nie znaj-
duje podstaw prawnych do prze-
kazania Państwu dotacji na dzia-
łalność CIS w Kwilczu, ponieważ 
nie zostało spisane Porozumienie 
lub umowa dotycząca wspierania 
finansowego waszej działalności 
przez Gminę Pniewy”.

W maju 2012 roku 11 bezrobot-
nych mieszkańców gminy Pniewy 
uczestniczyło w zajęciach, szko-
leniach, warsztatach itp. w Kwil-
czu, w czerwcu 2012 – 8 osób, 
w lipcu 2012 – 7 osób, w sierpniu 
2012 -  6 osób, we wrześniu 2012 
– 5 osób, w październiku 2012 – 5 
osób, w listopadzie 2012 – 5 osób, 
w grudniu 2012 – 4 osoby. Łączny 
koszt to 7650,00 zł. 

Stowarzyszenie teraz zostało 
zastąpione przez Centrum gminne. 
Znowu trzeba wydać pieniądze na 
sprzęt, materiały dydaktyczne, po-
zyskać fachowców, zorganizować 
staże i szkolenia niejako od zera. 
Będą mijać dni, tygodnie i miesią-
ce, a trwale bezrobotni...

Złośliwi mieszkańcy gmi-
ny Pniewy mówią, że jak bur-
mistrz Przewoźny będzie chciał 
kiedyś pojechać taksówką, to zało-
ży przedsiębiorstwo taksówkowe, 
jak zechce kiedyś polecieć samolo-
tem to założy na koszt gminy linię 
lotniczą. A potem Centrum Lotów 
Kosmicznych. A potem... (tam)  
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„Oszczędność jest to umiejętność 
unikania zbędnych wydatków”
może szybko i sprawnie... Zgodnie 
z tym zarządzeniem zamówienie 
o wartości od 6000 euro do 14.000 
euro (po kursie 1:425 daje to kwo-
ty 25.500 zł i 59.500 zł) stosuje się 
zapytanie ofertowe skierowane co 
najmniej do dwóch wykonawców. 
A więc wystarczy w takim przy-
padku wysłać zapytanie ofertowe 
do kolegi i do żony przyjaciela. 
Raz wygra być może jeden ofe-
rent, za tydzień być może drugi i... 
wszyscy będą zadowoleni, a kasa 
gminna... pusta.

Burmistrz Przewoźny starał się 
robić wszystko, by nie przeka-
zać naszej Redakcji „Rejestru zle-
ceń poniżej 14.000 euro” z roku 
2012. Zwoływał w tej sprawie ze-
brania w Urzędzie z prawnikami 

i pracownikami, ale w końcu do-
tarło do niego, że odmawiając zła-
mie obowiązujące prawo o dostę-
pie do informacji publicznej. Pró-
bował nas skutecznie do tego znie-
chęcić, „wzywał” – to sformuło-
wanie już w Redakcji rozśmieszy-
ło nas do łez, bo może sobie wzy-
wać hydraulika do pękniętej rurki 
– do wykazania interesu społecz-
nego udzielenia nam tej informa-
cji itp. Dlaczego? Czytelnicy sa-
mi mogą odpowiedzieć sobie na 
to pytanie.

„Rejestr zleceń poniżej 14.000 
euro” z roku 2012 składa się z 1004 
pozycji. Po ich przejrzeniu nasu-
wają się następujące pytania:
1.  Dlaczego gro zleceń otrzymały 

firmy spoza gminy Pniewy (na 
przykład z Nowego Tomyśla)? 

Nie ma w Pniewach firmy, któ-
ra mogłaby wykonać dokumen-
tację projektową?

2.  Dlaczego zlecenia kierowane 
są zazwyczaj do członków Sto-
warzyszenia Kupców Pniew-
skich? 

3.  Czy zgodne z etyką jest doko-
nywanie przez burmistrza Prze-
woźnego zakupów w sklepie 
żony burmistrza Przewoźnego, 
znajdującym się pod adresem 
Rynek 12?

4.  Czy zlecenia powinny trafiać do 
radnego lub członka jego rodzi-
ny, do żony współpracowników 
i popleczników?

5.  Dlaczego kilogram kawy z fir-
my z Tarnowa Podgórnego 
kosztował aż 100 zł?

6.  Dlaczego nieomal wszystkie 

materiały budowlane, farby, 
pędzle itp.  kupowane w roku 
2012 były kupowane w jednej 
firmie we Wronkach?

7.  Dlaczego na druk „Dyliżansem 
przez Pniewy” wydawano 2500 
zł, skoro koszt druku nie powi-
nien przekroczyć 1000 zł?

8.  Dlaczego często zdarzało się, że 
jednego dnia z jedną firmą pod-
pisywano kilka zleceń? 
Takich pytań można by zada-

wać jeszcze wiele. A wszystko dla-
tego, że dzisiaj rozdział zleceń po-
niżej 14.000 euro w gminie Pnie-
wy nie jest przejrzysty i może być 
przyczyną wygłaszania negatyw-
nych opinii o gospodarności (a ra-
czej jej braku) burmistrza Prze-
woźnego. Czy słusznie? W „Re-
jestrze” pod pozycją 999 widnie-

je na przykład zakup aparatu fo-
tograficznego Sony SLT-A65V 
wraz z osprzętem za kwotę 5750 
zł. Wpisując w przeglądarkę inter-
netową hasło „aparat fotograficz-
ny Sony SLT-A65V cena” można 
stosunkowo łatwo pozyskać infor-
mację, że aparat taki można kupić 
w co najmniej 12 sklepach w cenie 
od 2729 zł do 4879 zł. Może więc 
jednak warto czasami zorganizo-
wać przetarg?

Seneka Młodszy – rzymski fi-
lozof, pisarz i poeta (urodzony naj-
prawdopodobniej w 4 roku przed 
naszą erą) mówił „Oszczędność 
jest to umiejętność unikania zbęd-
nych wydatków”. Szkoda, że bur-
mistrz Przewoźny chyba o nim nie 
słyszał...

TOMASZ MAŃKOWSKI

Dokończenie ze strony I

Centrum w Gimnazjum Starania o nasze drogiStarania o nasze drogi
ZBIGNIEW AJCHLER, ZBIGNIEW AJCHLER, 
radny Sejmiku Wielkopolskiegoradny Sejmiku Wielkopolskiego

Dzisiaj chciałbym Czytelnikom „Twojego TYGODNIA WIEL-
KOPOLSKIEGO” przekazać kilka  informacji o mojej pracy 
w Parlamencie Wojewódzkim, jakim jest Sejmik Samorządo-
wy Województwa Wielkopolskiego.

W interpelacjach i zapytaniach zabrałem głos pytając:
1.  Na jakim etapie zaawansowane są prace dotyczące rozwiązań ko-

munikacyjnych w powiecie szamotulskim w zakresie dróg dojaz-
dowych czy obwodnic miast Wronki, Pniewy, Szamotuły? Obwod-
nice te – o czym wiedzą najlepiej mieszkańcy tych miast – mu-
szą powstać, by rozwiązać narastające problemy komunikacyj-
ne w tych rejonach województwa wielkopolskiego. Pytałem, czy 
można konkretnie już określić jakieś daty, zakres koniecznych prac 
budowlanych, przebieg tych obwodnic czy nowych dróg dojazdo-
wych. To ważne, bo wiem, że milion zł zarezerwowano w budżecie 
województwa na te cele. Pytałem także kiedy przewiduje się zakoń-
czenie prac koncepcyjnych tych inwestycji drogowych.

2.  Zgłosiłem wniosek do Zarządu Województwa o podjęcie prac re-
montowych na drodze nr 182 Wronki -Międzychód. Droga ta jest 
w fatalnym stanie, a największe spustoszenie robią ogromne ko-
rzenie starych drzew które podnoszą asfald  rozrastając się. Zbyt 
wysoka jest również powierzchnia poboczy, co uniemożliwia od-
pływ wody do rowów, a to z kolei w czasie mrozów powoduje roz-
sadzanie nawierzchni.

3.  Również złożyłem wniosek  o naprawę drogi wojewódzkiej po-
między Ostrorogiem a Dobrojewem (186) i dalej w kierunku aż 
do skrzyżowania dróg Wronki-Pniewy. Tutaj kierowcy muszą mieć 
umiejętności wręcz rajdowe by ominąć wszystkie nierówności. 

4.  Z innych spraw... W Dusznikach sfinansowałem Memoriał Kazi-
mierza Bartoszaka - znamienitego działacza, nauczyciela sportu. 
Były to zawody tenisa stołowego, w których uczestniczyło  193 za-
wodników. Było to zdaniem sportowców, trenerów i zgromadzonej 
publiczności super. Wszyscy mówili o sukcesie organizacyjnym... 
Memoriał ten odbywał się już po raz trzeci... 

Pniewskie Gimnazjum jest od kilku lat centrum współpracy 
z miastem partnerskim Halluin. Korzystając z gościny Marii 
Papis w szkole ma również swą siedzibę Stowarzyszenie Pol-
sko-Francuskie Amitie. 

Pniewska szkoła systematycz-
nie współpracuje z podobną szko-

łą noszącą imię R. Schumana. 
18 maja w pniewskim Gimna-

zjum powitano gości przybyłych 
z Francji. Do Pniew przybyli za-
równo członkowie zaprzyjaźnio-
nego stowarzyszenia z Halluin jak 
i uczniowie partnerskiej szkoły. 

Goście zamieszkali w domach 
pniewskich rodzin. Gospodarzami 
byli rodzice gimnazjalistów oraz 
członkowie stowarzyszenia pol-
sko-francuskiego - Amitie. Patro-
nami ogromnego zaangażowania 
stowarzyszenia są Barbara Molik 
i Jadwiga Ptaszyńska.

Podczas uroczystego spotka-
nia wspólnie omówiono realizo-
wane w ostatnim czasie projek-
ty historyczne. Były też legendy 
związane z regionami obydwóch 
miejscowości. Po zakończeniu 
prezentacji młodzież udała się na 
wyprawę w historyczne miejsca 
związane z historią polskiej pań-
stwowości.

Tym razem z najważniejszą na-
grodą wrócił z zawodów pniewia-
nin Oskar Kurowski, który za 
pierwsze miejsce wśród uczest-
ników do lat dziewięciu otrzymał 
hulajnogę. Miejsce drugie wśród 

starszych dzieci, a zarazem w kla-
syfikacji ogólnej wywalczył Ce-
zary Fliger, również z Pniew. Do 
końca o miejsce w pierwszej trój-
ce walczył kolejny zawodnik GCK 
Szach Filip Kawa, który pokonał 

między innymi legity-
mującą się drugą kate-
gorią szachową Mari-
kę Kostecką z UMKS 
„Na Pięterku” Poznań, 
ale szczęścia zabrakło 
mu w ostatniej rundzie 
i spadł na ósmą lokatę. 

Pozostali zawodni-
cy GCK Szach - Jowi-
ta Strzelczak i Mate-
usz Kalinowski z Sę-
kowa oraz Emilia Ku-
rowska z Pniew zajęli 
miejsca w drugiej dzie-

Szach mat
2 czerwca w poznańskim Klubie Raszyn odbył się doroczny 
towarzyski Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka. Organizo-
wany jest on co roku dla uczniów szkół podstawowych. W te-
gorocznej edycji wzięło udział 27 dzieci - głównie z Poznania. 
Wśród uczestników było też sześcioro dzieci reprezentujących 
Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach Sękowo, mieszkańców 
Sękowa i Pniew.

siątce. Wszystkim gratulujemy 
udanego startu.

Zwycięzcą zawodów został 
Krzysztof Raczyński, zawodnik 
drugiej kategorii, reprezentant 
UKS Polan Poznań.

* * *
Wszystkich młodych miło-

śników szachów zapraszamy do 
udziału w kolejnym turnieju za-
liczanym do Grand Prix Gminy 
Duszniki. Jest to cykl zawodów 
o charakterze półotwartym - za-
grać może każdy, ale o Grand 
Prix walczą tylko mieszkańcy 
Powiatu Szamotulskiego i gmin 
KOLD. 

Turniej planowany na sobotę 
15 czerwca jest drugim z pięciu. 
Do ogólnego wyniku każdego za-
wodnika liczą się cztery najlepsze 
starty (lub mniej), można zatem 
wystartować od drugiej edycji nie 
tracąc szansy na wysokie miejsce 
w klasyfikacji końcowej. 

Po pierwszych zawodach na 
czele jest Cezary Fliger z Pniew 
przed Damianem Molińskim ze 
Słopanowa, Piotrem Kalinow-
skim z Sękowa i Jakubem Misie-
wiczem z Pniew.  Organizatorem 
cyklu turniejów jest Gminne Cen-
trum Kultury w Dusznikach
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BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Od kilku dni, niedaleko Dusznik, w północnej 
części gminy stoi 120-metrowy maszt ustawiony przez Continental Wind 
Poland. To istotne uzupełnienie możliwości gromadzenia ważnych danych. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że podobny maszt, lecz 80-metrowy, stoi 
od lutego 2007 roku w południowej części gminy. – Przewidujemy postawie-
nie w gminie Duszniki turbin wiatrowych o wysokości 120 metrów, chcemy 
więc znać dokładnie warunki panujące na tej wysokości. Na 120-metrowym 
maszcie zamontowano 4 czujniki prędkości wiatru, 2 czujniki sprawdzające 
kierunek wiatru, mierzone jest również ciśnienie, wilgotność powietrza, tem-
peratura itp. – dodaje Konrad Gorzkowski, przedstawiciel inwestora. – Gro-
madzimy teraz dane, które potwierdzają nam opłacalność tej inwestycji.

W Polsce najkorzystniejsze wa-
runki dla elektrowni wod-

nych panują w obszarze dorzecza 
Wisły, zwłaszcza jej prawobrzeż-
nych dopływów. Poza tym do-
godne warunki do budowy ma-
łych elektrowni wodnych istnieją 
w Karpatach, Sudetach, na Rozto-
czu, a także na rzekach Przymorza 
oraz Odrze.

Przed II wojną światową w Pol-
sce funkcjonowało około 2500 
elektrowni wodnych. W latach 
pięćdziesiątych było około 6500 
siłowni wodnych. Według danych 
Urzędu Regulacji Energetyki dzi-
siaj w naszym kraju istnieje za-

ledwie 771 elektrowni wodnych 
(w tym 605 ma moc mniejszą niż 
300kW).

Oznacza to, że ponad 81 pro-
cent takich możliwości nie wyko-
rzystuje się obecnie w naszym kra-
ju. W Polsce istnieje ponad 14.000 
obiektów piętrzących wodę o wy-
sokości powyżej 0,7 metra, z któ-
rych wykorzystywanych jest zale-
dwie 4,5 procent.

Wniosek jest więc taki – ma-
my sprzyjające warunki do produ-
kowania przez małe elektrownie 
wodne taniej energii elektrycznej, 
ale... niewiele z tego wynika. Nie 
umiemy, czy nam się nie chce?  

Woda i energia

Ze SZe Słłoońńca dla kaca dla każżdegodego
Każdy może mieć prąd ze 

słońca przekonywali organiza-
torzy SŁONECZNEGO PIKNI-
KU W EKOCENTRUM ICPPC 
(ICPPC – Międzynarodowa Koali-
cja dla Ochrony Polskiej Wsi), któ-
ry odbył się w Stryszowie 10 maja 
2013 w EKOCENTRUM ICPPC. 
Licznie zebrani entuzjaści słonecz-
nej energii mieli okazję zapoznać 
się z instalacjami słonecznymi, 

które pracują w EKOCENTRUM 
dostarczając prąd, ogrzewając wo-
dę i pomieszczenia.

W najlepszej sytuacji są miesz-
kańcy Małopolski bowiem tamtej-
szy Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej uruchomił dotacje do elektrow-
ni słonecznych (fotowoltaicznych) 
w wysokości 50% . Dotacje do-
stępne są dla osób fizycznych...

Bilans korzyści
•  Rozwój energetyki wiatrowej niesie korzyści dla budżetu państwa – 

są to dochody z tytułu redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery 
w ramach mechanizmów handlu emisjami.

•  Korzyścią dla gminy z inwestycji w OZE są wpływy z podatków od 
nieruchomości. Podatek nalicza się według 2% stawki od wartości czę-
ści budowlanych, na którym znajduje się elektrownia wiatrowa.

•  Kolejna korzyść dla gminy to dochody z tytułu dzierżawy gruntów ko-
munalnych oraz wpływy z tytułu udziału gminy w podatku PIT i CIT. 
Instalacje elektrowni wiatrowych przynoszą dochody z tytułu dzierża-
wy gruntów rolnych, co z kolei wpływa na stabilizację dochodów rol-
ników, a pośrednio ma wpływ na płatność podatku rolnego.

- W folderze „Park Wiatro-
wy Duszniki 2013 160 MW”, któ-
ry dostałem w czasie dusznickiej 
majówki znalazłem taki oto frag-
ment: „Konrad Gorzkowski – kie-
rownik projektu Duszniki: zdecy-
dowaliśmy się przeprowadzić dodat-
kowe badania wpływu parku wia-
trowego na środowisko, aby mieć 
pewność, że farma nie będzie miała 
negatywnego oddziaływania na śro-
dowisko.” Ciekawi mnie, czy dzi-
siaj ma pan już tę pewność?

- Inwestor farmy wiatrowej 
w Dusznikach to poważna firma, 
której zależy na zrealizowaniu tej 
inwestycji, ale również na tym, by 
w jej wyniku nie pogorszyły się wa-
runki życia mieszkańców gminy i by 
nie miała ona negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne. Przeanali-
zowaliśmy wszystkie etapy funkcjo-
nowania farmy – budowę, eksploata-
cję i likwidację turbin – właśnie pod 
tym kątem...

- I...
- Potwierdziły się nasze przeko-

nania, że farma nie ma znaczącego 
wpływu na środowisko.

- Wróćmy do cytatu z folderu. 
O jakich dodatkowych badaniach 
tam mowa?

- Jest tego naprawdę sporo i był 
to dla inwestora znaczny wysiłek fi-
nansowy i organizacyjny. Ale warto 
było, bowiem otrzymaliśmy z róż-
nych niezależnych źródeł potwier-
dzenie, że farma wiatrowa w Dusz-
nikach może być realizowana w za-
proponowanym kształcie.

- Poproszę o konkrety.
- Wymienię tylko kilka najważ-

niejszych przykładów: specjaliści 
z Uniwersytetu Opolskiego przepro-
wadzili analizę przyrodniczą i krajo-
brazową; czołowi polscy specjali-
ści z Uniwersytetu imienia Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwer-
sytetu Wrocławskiego oraz przed-
stawiciele firm Ansee z Wrocławia 
oraz eksperci z firm NRP z Wiel-
kiej Brytanii i Ecoda z Niemiec ob-
serwowali ptaki oraz nietoperze; 
specjaliści z firmy Atkins wykona-
li analizę akustyczną, analizę efek-
tu migotania cienia, analizę dzie-
dzictwa kulturowego i wpływu far-
my na zabytki, analizę wpływu tur-
bin na obszary Natura 2000; Micha-
el S. Wright – brytyjski specjalista 
z firmy Atkins Global przeprowa-

dził analizę infradźwieków; spraw-
dzono jaki będzie wpływ posado-
wienia fundamentów turbin na po-
ziom wód gruntowych (uczestniczy-
li doświadczeni konsultanci z Nie-
miec); kierownik Zakładu Geoeko-
logii na Wydziale Nauk Geograficz-
nych i Geologicznych Uniwersytetu 
imienia Adama Mickiewicza w Po-
znaniu badał zmienność pokrywy 
śniegowej na obszarze w którym 
leży gmina Duszniki w kontekście 
oddziaływania akustycznego plano-
wanej inwestycji; kierownik Drgań 
Mechanicznych Instytutu Medycy-
ny Pracy i Zdrowia Środowiskowe-
go analizował skutki zdrowotne bio-
rąc pod uwagę wpływ hałasu, infra-
dźwieków, efektu migotania cienia 
i – tak zwanego – miotania lodem 
na środowisko. Przeprowadziliśmy 
również analizę oddziaływania elek-
tromagnetycznego zarówno turbin 
wiatrowych, głownej stacjio trans-
formatorowej (punkt przyłączenia 
do sieci), jak i kabli łączących tur-
biny z punktem przyłączenia. 

- Rzeczywiście, sporo tego. A z 
tych dodatkowych badań i analiz 
wynika, że...

- ... farma wiatrowa w Duszni-
kach w planowanym kształcie nie 
będzie oddziaływała negatywnie 
na środowisko naturalne, na ludzi 
i zwierzęta. Wiedzieliśmy o tym, ale 
teraz mamy pewność.

- Skąd więc te obawy miesz-
kańców?

- Wynikają one – to naturalne – 
z obawy przed tym co nowe i nie-
znane oraz z rozpowszechniania 
przez niektóre osoby często niepraw-
dziwych opinii i pseudonaukowych 
opracowań o farmach wiatrowych. 
Świat idzie w kierunku pozyskiwania 
energii z wiatru, wody, promieni sło-
necznych lub... z elektrowni atomo-
wych. Alternatywy nie ma, bo zasoby 
węgla kamiennego, brunatnego i gazu 
nie są niewyczerpane. Niemcy zamy-
kają elektrownie atomowe, a stawiają 
na wiatr i słońce. To także moim zda-
niem najlepsze rozwiązanie...

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Farma 
i środowisko...
Rozmowa z KONRADEM GORZKOWSKIM, 
kierownikiem projektu „Farma wiatrowa w gminie Duszniki”
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26 maja był dniem obchodów Diamentowych, Szmaragdowych 
i Złotych Godów Małżeńskich w Gminie Duszniki.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą św. Następnie Jubilaci 
udali się do sali Gminnego Centrum Kultury, gdzie „Złotych Jubila-

tów” - w imieniu prezydenta RP - medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie odznaczył wójt Adam Woropaj. Życzenia i gratulacje parom składał 
również przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki. Wszyscy Jubilaci otrzy-
mali pamiątkowe życzenia oraz jubileuszowe statuetki. Uroczystość uświet-
nił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Pierwiosnek” z Sękowa.

W uroczystości uczestniczyli również Sekretarz Jan Pieprzyk i pracow-
nicy Urzędu Stanu Cywilnego: Aleksandra Kubiak i Jacek Lichocki. Z okazji 
przypadającej w tym roku 30 rocznicy ślubu, życzenia złożono również mał-
żonkom Adamowi i Jolancie Woropaj oraz Janowi i Ewie Pieprzyk. 

Zawsze razem

55 lat: Janina i Bolesław Krygier – Duszniki

55 lat: Danuta i Zdzisław Małeccy – Wierzeja

55 lat: Barbara i Jan Stawik – Duszniki

55 lat: Władysława i Kazimierz Studniccy Mieściska – (na 
zdjęciu Pan Kazimierz z opiekunką) 

50 lat: Jadwiga i Bronisław Dziubińscy – Wilczyna

50 lat: Barbara i Ryszard Formańscy – Wilczyna

50 lat: Bogumiła i Gustaw Gibała – Grzebienisko

50 lat: Bronisława i Kazimierz Jankowscy – Sękowo

50 lat: Jadwiga i Czesław Kukułka – Sękowo

50 lat: Jadwiga i Henryk Miężał – Duszniki

50 lat: Bożena i Bogdan Migdałek – Wilkowo

50 lat: Kazimiera i Józef Świniarscy – Ceradz Dolny

60 lat: Urszula i Walenty Buda – Duszniki

60 lat: Ludgarda i Benon Chmielewscy – Duszniki

60 lat: Janina i Franciszek Kałużni – Grzebienisko

60 lat: Krystyna i Władysław Wojciechowscy– Mieściska

55 lat: Kazimiera i Mieczysław Antoniewscy – Podrzewie
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„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

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Stronę opracowała: MONIKA MAŃKOWSKA

„Dymy nad Gdańskiem” 
Leszka Adamczewskiego 

„Świtało. Jeszcze nad wodą i drzewami półwyspu unosi-
ły się opary mgły, a już można było rozpoznać wyłaniające 
się z ciemności brzeg i stojące w porcie domy. Wydawałoby 
się, że cała okolica śpi, ale było to tylko złudzenie. Za chwi-
lę huk strzałów z dział starego pancernika obudzi nie tylko 
cały Danzig (Gdańsk), ale zwielokrotnionym echem odbije 
się po całym świecie...”. 

Tym opisem Westerplatte w jeszcze Wolnym Mieście 
Gdańsku zaczyna się najnowsza książka współpracowni-
ka „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” (od 
pierwszego numeru), poznańskiego dziennikarza i pisarza 
Leszka Adamczewskiego „Dymy nad Gdańskiem. Ago-
nia Prus Zachodnich”. W tej książce autor przedstawia 
kilkadziesiąt epizodów z dziejów prowincji Danzig-West-
preussen (Gdańsk-Prusy Zachodnie), czyli Pomorza Gdań-
skiego, gdzie druga wojna światowa się zaczęła i gdzie się 
zakończyła, bo obóz koncentracyjny Stutthof Armia Czer-

wona wyzwoliła dopiero dwa dni po kapitulacji Trzeciej Rzeszy. 
W „Dymach nad Gdańskiem” Adamczewski opisuje pierwsze minuty tej wojny w oko-

licach Tczewa i Chojnic oraz jak naprawdę wyglądały wydarzenia „krwawej niedzieli” 
w Bydgoszczy i „produkcja” mydła z ludzkiego tłuszczu, przedstawia zamach na pociąg 
Adolfa Hitlera i tragiczny los reżysera filmu „Titanic”, odwiedza poligon broni V-2 w Bo-
rach Tucholskich i gigantyczną fabrykę zbrojeniową na przedmieściach Bydgoszczy, śledzi 
wojenne losy pomorskich skarbów kultury i ze szczątków informacji odtwarza tragiczny 
epizod z portu na Oksywiu w Gdyni, gdzie po amerykańskim bombardowaniu 9 paździer-
nika 1943 roku doszło do dantejskich scen na płonącym statku szpitalnym „Stuttgart”. 

To pasjonująca lektura dla każdego miłośnika historii, bo niewielu polskich autorów 
potrafi trudne, często bolesne i złożone wydarzenia przedstawić w formie sensacyjnych re-
portaży historycznych, jak czyni to Leszek Adamczewski. 

Coloropus, seria  DO-
BRA GRA, cena 19,90 zł, 
Techland. 

„Dobra Gra” to nowa se-
ria wydawnicza Techlandu, 
która łączy w sobie wyjąt-
kowe i oryginalne nowości 
rynkowe oraz sprawdzone 
klasyki gier wraz z intere-
sującymi dodatkami w nie-
samowicie niskiej cenie. 
W grze Coloropus Gracz 
musi pomóc sympatycznej, 
lecz dotkniętej dramatem 

ośmiornicy, która pewnego 
dnia utraciła swoją życiową 
miłość. Na drodze do odzy-
skania szczęścia czyha wie-
le niebezpieczeństwa i łami-
główek do rozwiązania. Ak-
cja toczy się w ponad 40 
podwodnych lokalizacjach. 
Gra za pomocą zabawy, do-
skonale rozwija zdolność lo-
gicznego myślenia, a animo-
wane dialogi nie wymagają 
umiejętności czytania, dla-
tego Coloropus jest ideal-
ny nawet dla najmłodszych 
graczy.

Symulator Złomowi-
ska, gra PC, seria Niesamo-

wite Maszyny, cena 49,90 zł, 
Techland.

Użyj potężnych maszyn 
i zgniataj samochody na 
swoim złomowisku. Prze-
noś, miażdż, rozrywaj sa-
mochody przy pomocy spe-
cjalistycznych, niesamowi-
tych urządzeń oraz pojaz-
dów. Dźwięk ciętego i roz-
rywanego metalu przez po-
tężne maszyny będzie to-
warzyszył Ci we wspania-
łej zabawie na własnym zło-
mowisku. Gra  jest wyposa-
żona w 20 zróżnicowanych 
i ciekawych misji, wiele po-
tężnych maszyn i pojazdów,  
różne widoki z kamery, wy-
sokiej jakości grafikę 3D. 
Charakterystyczne jest łatwe  
oraz intuicyjne sterowanie 
pojazdami.

D r o b i n k a ,  H u g o  
Agnieszka Stelmaszyk, Se-
ria - Kto mnie przytuli?, 
cena 13,99 zł, Wydawnic-
two Wilga.

Seria „Kto mnie przy-
tuli?” oczaruje wszystkich 
małych przyjaciół zwierząt. 
Każda książka przedstawia 
odrębną historię pieska lub 
kotka, które mieszkały kie-
dyś w schronisku o nazwie 
Przytulisko. Nadal jest w nim 
wiele zwierzaków, które ma-
rzą, żeby ktoś je przygarnął 
i pokochał! Czy uda im się 
znaleźć prawdziwy, ciepły 
dom? Drobinka - to historia 
maleńkiej kotki, która długo 
nie mogła znaleźć prawdzi-
wego domu. Najpierw trafiła 
do Oskara, ale została porzu-
cona, gdy rodzina chłopca 
wyjechała na wakacje. Hu-
go – ten niezwykły szcze-
niaczek występował z cyr-
ku, ale nie był zadowolo-
ny ze swojego życia i po-
stanowił uciec od okrutnego 
iluzjonisty. A potem… Nie, 
nie zdradzimy, co było da-
lej! Lepiej przeczytajcie sa-
mi! W każdej książce z serii, 
oprócz opowiadania, młody 
czytelnik znajdzie ilustracje 
do pokolorowania jak rów-
nież karty ze zwierzątkiem 
do kolekcjonowania. Każ-
da książka to również szan-
sa na wygranie upominku. 
W serii ukazały się dotych-
czas: Beza szuka domu, Sza-
fir psiak na medal, Grafit ma 
kłopoty, Lara może wszystko. 

Już wkrótce ukażą się: Zło-
tek przynosi szczęście, Mela 
zawsze pomoże.

Jedyna i wspaniała No-
ra Roberts, tłumaczenie Xe-
nia Wiśniewska, kategoria 
romans, cena 36 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Trzecia część bestsellero-
wego cyklu o braciach Mont-
gomery. Spośród braci naj-
trudniej rozgryźć Rydera – 
twardy jak skała, opryskliwy 
i nietowarzyski, ale żadna ko-
bieta nie może mu się oprzeć. 
Najwidoczniej z wyjątkiem 
Hope Beaumont, która jest 
menedżerką Hotelu Boons-
boro. Dzięki doświadczeniu 
i niezawodnemu instynktowi 
Hope hotel funkcjonuje bez 
zarzutu, jednak jej wielko-
miejska przeszłość przypomi-
na o sobie serią zawstydzają-
cych wydarzeń… Widok bez-
bronnej Hope budzi w Ryde-
rze uczucia, które pozwala-
ją mu zdać sobie sprawę, że 
chociaż może nie jest tak ide-
alna, jak sądził, to jednak jest 
idealna dla niego… 

A TO HISTORIA. Opo-
wiadania z dziejów Polski 
Kazimierz Szymeczko, ilu-
strator Aneta Krella-Moch, 
kategoria wiekowa: 7+, ce-
na 21,90 zł, Wydawnictwo 
Literatura.

Historynek, Wierszynek 
i Militarek lubią się kłócić. 
A mają o co – z końcu jest 
wiele faktów w historii Pol-
ski (od pradziejów po współ-
czesność), naszej sztuce i li-
teraturze, o które można się 
spierać do rana. A że bystre 
z nich mole książkowe, złośli-
we i dowcipne – to dobrze się 
tych utarczek słucha. Książkę 
więc świetnie się czyta, a przy 
okazji fakty historyczne same 
zostają w pamięci.

CO TY MÓWISZ?! Ma-
gia słów, czyli retoryka dla 
dzieci Michał Rusinek, Ane-
ta Załazińska, ilustrator Jo-
anna Rusinek, kategoria wie-
kowa 7+, cena 24,90 zł, Wy-
dawnictwo Literatura. 

Jak to jest, że opowieści 
Jolki można słuchać godzi-
nami? Dlaczego tylko Bar-
tek potrafi z nauczycielami 
załatwić każdą sprawę? I co 
sprawia, że czasem nawet ro-
dzice dają się do czegoś prze-

konać? To magia! Ty też mo-
żesz nauczyć się, jak prze-
konać innych do swojej ra-
cji, jak pokonać stres przed 
występem, jak zabawić ko-
goś rozmową, a nie zagadać 
na śmierć! Taką magię zna-
li już ludzie w starożytności, 
a dzisiaj – studiują ją me-
nadżerowie, twórcy reklam, 
politycy. Ta magia – to ma-
gia retoryki!

A ta książka – to twój do 
niej klucz! Zawiera przykłady 
z życia, ćwiczenia – jak kogoś 
przekonać i jak reagować  lub 
osiągnąć swój cel oraz komiks 
z profesorkiem  z cennymi in-
formacjami np:  umiejętność 
retoryki ceniona w starożyt-
ności jedna z najważniejszych 
nauk obok logiki. 

NIECHCIANA Barbara 

Kosmowska, kategoria wie-
kowa 14+, cena 23,90 zł, 
Wydawnictwo Literatura.

Kasia to zwyczajna dziew-
czyna. Ma, jak każda nasto-
latka, swoje marzenia i pla-
ny. Ale pewnego dnia mu-
si zmierzyć się z problemem 
tak bardzo własnym, że trud-
no jej liczyć na pomoc naj-
bliższych czy przyjaciół. Za-
nim rozpocznie przyspieszone 
dojrzewanie, a jej tajemnica 
stanie się własnością wszyst-
kich wokół, pozna gorycz sa-
motności i smak przerażenia. 
Czy wystarczy powiedzieć: 
„Sama jesteś sobie winna”? 
Świetna i podnosząca na du-
chu powieść o niechcianej cią-
ży. O tym, jak niełatwo być 
wrażliwą nastolatką w „przy-
jaznym” świecie.

Mama w czterech ścia-
nach Samantha Wilde, ka-
tegoria Literatura światowa, 
35 zł, Prószyński i S-ka.

Zabawna, boleśnie szcze-
ra, podnosząca na duchu 
książka o kobiecie odkrywa-
jącej blaski i cienie macie-
rzyństwa. Odkąd na świat 
przyszedł jej syn Zach, Joy 

McGuire chodzi w tych sa-
mych dresach. Kocha swo-
je dziecko, lecz nie może 
znieść nieobecnego ciałem 
i duchem, obsesyjnie po-
święconego pracy męża oraz 
jego wiecznie wtrącającej się 

matki. Na pomoc własnej 
mamy, zajętej planowaniem 
czwartego ślubu, nie ma co 
liczyć. Joy jest kobietą na 
skraju załamania nerwowe-
go, lecz wierzy, że odrobi-
na snu i czekolady z powo-
dzeniem rozwiąże jej proble-
my… do chwili gdy w mie-
ście zjawia się jej były chło-
pak. Ten sam, którego se-
kretnie kochała w dniu swo-
jego ślubu.
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa Rozmowa 

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

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką

Rok IX                Numer 11-12/229-230                8 czerwca 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 
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
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w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
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

Nicolas Cage, aktor
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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 
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, mini-
ster finansów

Artur Barciś, aktor

Rok IX                Numer 18/236                28 września 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

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

Rok IV    Numer 22-23/93-94    9 listopada 2005    ISSN 1734-5294    www.twoj-tydzien.prv.pl     e-mail: twoj-tydzien@wp.pl     Nr indeksu 373001    CENA 1,50 zł  (w tym 7% VAT)

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

Rok X                  Numer 7/249               4 kwietnia 2012                  ISSN 1734-5294                 www.twoj-tydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                   GAZETA BEZPŁATNA

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

Rok X                  Numer 13-14/255-256               25 lipca 2012                ISSN 1734-5294                www.twoj-tydzien.pl                e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                GAZETA BEZPŁATNA

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

Tomasz Kot, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

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

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

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos, aktor, 
profesor sztuki teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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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

Tylko 
1,50 zł
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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

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,
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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w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński, aktor

Jan Pietrzak, człowiek 
z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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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
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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 
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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
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Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 
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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, 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 
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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

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

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

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. 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

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 

Diagnostyka 
nawracających infekcji dróg 

oddechowych 

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

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

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

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

Tani... Lexus hybrydowy
Dzięki wyjątkowemu połączeniu niskich kosztów w zakresie obsługi okresowej 
i eksploatacji oraz niskiego wskaźnika utraty wartości, hybrydowy napęd nowego 
Lexusa IS300h oferuje swoim właścicielom koszty utrzymania na poziomie nieosią-
galnym dla konkurencyjnych sedanów z 2-litrowym silnikiem diesla w segmencie 
D-Premium.

Napęd hybrydowy Lexusa 
IS 300h został specjalnie 

opracowany z myślą o maksy-
malnej trwałości i jak najniż-
szych wymaganiach w zakresie 
obsługi technicznej. 

Spore oszczędności można 
uzyskać na samych wydatkach 
na części zamienne Konstrukcja 
zespołu napędowego jest bez-
sprzęgłowa. Funkcje rozrusz-
nika i alternatora realizowane 
są przez odpowiednie podze-
społy napędu hybrydowego, co 
eliminuje potrzebę serwisowa-
nia i wymiany tych elementów 
przez cały okres eksploatacji 
samochodu. Stosowany trady-
cyjnie w innych samochodach 
pasek napędowy rozrządu zo-
stał zastąpiony bezobsługowym 
łańcuchem.

Napęd hybrydowy ma rów-
nież pozytywny wpływ na zu-
życie hamulców i ogumie-
nia. Dzięki temu, że pierw-
sza połowa każdego hamowa-
nia realizowana jest za pomo-
cą funkcji wytracania prędko-
ści z odzyskiem energii, ogra-
nicza to zużycie zarówno kloc-
ków, jak i tarcz hamulcowych. 
Przez 90000 km przebiegu IS 
300h nie wymaga wymiany 
tarcz hamulcowych i zużyje 
zaledwie jeden komplet kloc-
ków hamulcowych..

Również żywotność opon 
IS 300h będzie znacznie wy-
dłużona. Typowe dla modeli 
z napędem hybrydowym 20-
-procentowe podwyższenie ci-
śnienia w ogumieniu przyczy-
nia się do ograniczenia zuży-
cia ich części barkowych, nato-
miast bardziej płynne genero-
wanie siły napędowej i równo-
mierny rozkład obciążeń pojaz-
du przekładają się na mniejsze 
zużycie bieżnika opon przed-
nich kół.  Komplet opon wy-

trzyma ponad 90000 km prze-
biegu.

Rygorystycznie weryfiko-
wany pod względem wydaj-
ności i trwałości, jak również 
wspierany ponad piętnastolet-
nim doświadczeniem praktycz-
nym, akumulator trakcyjny nie 
wymaga wymiany przez cały 
okres użytkowania samocho-
du.

Połączenie żywotności tego 
elementu ze skróconymi czasa-
mi serwisowania stawia koszty 
obsługi technicznej IS 300h po-
śród najniższych w jego seg-
mencie rynkowym.

Wstępne szacunki Eurota-
xu na rynku polskim prognozu-
ją, że najnowszy Lexus IS300h 
będzie miał najwyższą w swo-
jej klasie wartość rezydualną 
po okresie 3 lat i 120 000 km 
przebiegu.   

Legitymując się najniższą 
w swojej klasie emisją CO2 – 
zaledwie 99 g/km – wynikają-
cą z bardzo niskiego zużycia 
paliwa 4,3 l/100 km, model IS 
300h łączy niskie koszty eks-
ploatacji ze znacznymi korzy-
ściami podatkowymi w wielu 
europejskich krajach. Niestety 
jeszcze nie w Polsce.

W Wielkiej Brytanii, na 

przykład, zarówno właściciele 
flot samochodowych, jak i kie-
rowcy samochodów firmowych 
korzystają z wyraźnie korzyst-
niejszej taryfy podatkowej, niż 
ma to miejsce w przypadku 
napędzanych silnikiem diesla 
konkurentów w tym segmen-
cie. W trakcie 3-letniej umowy 
leasingowej właściciel floty sa-
mochodowej zaoszczędzi 657 
funtów, natomiast kierowcy sa-
mochodów firmowych zapłacą 
o 1900 funtów mniej podatku 
dochodowego.

We Francji nabywca mode-
lu IS 300h uzyskuje premię Eco 
Bonus w wysokości 4000 euro 
oraz oszczędności podatkowe 
około 1200 euro.

W Hiszpanii, z racji pełno-
zakresowego napędu hybrydo-
wego nowemu sedanowi Lexu-
sa przysługuje 75% ulgi w po-
datku drogowym przez 5 lat 
– dającej w sumie 600 euro 
oszczędności – z której sko-
rzystać mogą również nabyw-
cy używanych IS 300h. Hisz-
pańscy kierowcy samocho-
dów z napędem hybrydowym 
korzystają również z niższych 
opłat parkingowych i preferen-
cyjnych stawek za drogi płat-
ne.

Jako prawdziwy wyści-
gowy samochód, Twin’Run 

jest wyposażone w wielo-
rurową ramę, przejętą ze 

Odjazdowy Twin’Run
Z okazji 71. Grand Prix Monako, Renault prezentuje model Twin’Run. Ten 
niesamowity samochód koncepcyjny, reprezentujący segment aut miejskich, 
kultywuje sportowe tradycje marki i zamiłowanie do sportów samochodowych, 
a jednocześnie stanowi hołd dla kultowych modeli R5 Turbo i Clio V6. 

świata sportu i silnik 
V6 o mocy 320 KM, 
umieszczony central-
nie z tyłu, opracowa-
ny na bazie jednostki 
napędzającej  Mégane 
Trophy.

Wzorem swoje-
go bliźniaczego mode-
lu Twin’Z, Twin’Run 
proponuje nowoczesną 
i zabawną wizję samo-
chodu miejskiego. Oba 
samochody koncepcyj-
ne reprezentują piąty 
element w strategii de-
signu Renault. 

Samochód koncep-
cyjny Twin’Run zapo-
wiada stylistykę przy-

szłego małego  samochodu 
miejskiego Renault.
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3.000 egzemplarzy Fia-
ta 500L przetransportowa-
no najpierw drogą kolejo-
wą z zakładu  Kragujevac  
w Serbii do portu Bar (Czar-
nogóra), gdzie 10 maja zo-
stały  załadowane na statek 
cargo, którym popłynęły aż 
do wybrzeży Ameryki.  

Produkcja seryjna mo-
delu Fiat 500L na rynek pół-
nocnoamerykański rozpo-
częła się w marcu w fabry-
ce Kragujevac, największym 
zakładzie produkującym sa-
mochody w Europie Połu-
dniowo-Wschodniej. Zakła-
dy mechaniczne Kragujewac 
są dzisiaj jednym z najno-
wocześniejszych zakładów 
w Europie. 

Fiat Automobiles Serbia 
(FAS) zaplanował na rok 
2013 produkcję w liczbie 
pomiędzy 110.000 a 150.000 
egzemplarzy, która zaspokoi 
popyt na te samochody na 
ponad 100 rynkach na ca-
łym świecie, w tym w Ame-
ryce Północnej, Azji i Pacy-
fiku, gdzie wkrótce model 
Fiat 500L będzie sprzedawa-
ny. W związku ze wzrostem 
produkcji oraz planów eks-
portu modelu Fiat 500L, za-
trudniono około 600 nowych 
pracowników: obecnie fa-
bryka zatrudnia nieco ponad 
3.000 osób, a prawie 1.200 
osób pracuje u dostawców. 

Od momentu wprowa-
dzenia na rynek, jesienią 
2012 roku Fiat 500L umac-
nia swoją pozycję odnoszą-
cego sukcesy samochodu 
- do chwili obecnej, zosta-
ło zarejestrowanych prawie  
34.000 egzemplarzy.

3.000 egzemplarzy Fia-
ta 500L, które dotarły do 
Ameryki Północnej jest wy-
posażonych w nowy silnik 
1,4 l MultiAir Turbo o mocy 
160 KM. Ta jednostka napę-
dowa, przeznaczona wyłącz-
nie na ten rynek oferuje naj-
wyższy stosunek mocy do 

pojemności skokowej i naj-
lepsze wartości mocy  (160 
KM) i momentu obrotowe-
go(250 Nm) w swojej kate-
gorii. Możliwy do połącze-
nia z sześcioprzekładniową 
manualną skrzynią biegów 
lub z automatyczną sześcio-
przekładniową skrzynią bie-

gów z podwójnym suchym 
sprzęgłem  – która jest eks-
kluzywnym wyposażeniem 
w tej kategorii – zespół na-
pędowy Fiata 500L sprzeda-
wanego w Ameryce Północ-
nej zapewnia rewelacyjne 
osiągi i ogromną przyjem-
ność czerpaną z jazdy.  

Fiat 500L dociera do 
Ameryki Północnej
Statek cargo z pierwszymi 3.000 samochodów Fiat 500L przeznaczonymi na 
rynki północnoamerykańskie przybił do portu w  Baltimore (Stany Zjednoczone), 
gdzie wykonał pierwszą dostawę, aby ruszyć następnie dalej i 26 maja dotrzeć do 
portu w Halifax, na wybrzeżu Kanady, gdzie zakończył swoją podróż. 

Dobre opinie klientów Mitsubishi Pajero 
Sport zbiera między innymi za znakomi-

ty układ napędu na 4 koła Super Select 4WD, 
dający możliwość jazdy w trybie stałego na-
pędu na 4 koła przy dowolnej prędkości na 
każdej nawierzchni, świetne parametry te-
renowe oraz komfort i funkcjonalność, uzy-
skane między innymi za sprawą przestronne-
go, komfortowego wnętrza. 

Limitowana seria Mitsubishi Pajero 
Sport jest w Polsce dostępna z turbodoła-
dowanym silnikiem Diesla o  mocy 178 
KM w 2 wersjach – z 5-biegową przekład-

nią manualną lub elektronicznie sterowa-
ną, 5-stopniową, automatyczną skrzynią 
biegów INVECS-II z sekwencyjnym try-
bem sportowym. Polska to jedyny rynek 
w Unii Europejskiej, na którym można 
kupić ten model. 

Jak dotąd, najczęściej wybieraną przez 
klientów wersją tego auta jest specyfikacja 
Intense Plus AT (z automatyczną przekład-
nią) – tę wersję wybrało 32 spośród 39 na-
bywców. Najpopularniejszym kolorem nad-
wozia okazał się czarny, a zaraz za nim upla-
sowały się brązowy i grafitowy. 

Pajero Sport
Wprowadzony niedawno do sprzedaży model Mitsubishi Pajero Sport został do-
brze przyjęty przez polskich klientów. Zaledwie w tydzień po pierwszej dostawie 
tych samochodów do salonów i uruchomieniu specjalnej witryny internetowej 
www.pajerosport.pl  z pomocą której można między innymi sprawdzić dostęp-
ność i zarezerwować wybrane auto oraz zamówić jazdę próbną, klienci kupili 39 
spośród 150 sztuk limitowanej serii tego modelu. Kolejne 9 samochodów jest już 
zarezerwowanych przez Internet.


