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Kr e m 
u n i -

w e r s a l -
ny do twa-
rzy i ciała 
z olejkiem 
m i g d a ł o -
wym Essen-
tials - Ciesz 
się w pełni zi-
mą z kremem 
uniwersalnym 
w rozmiarze 
dla całej ro-
dziny! For-

muła z kom-
p l e k s e m 
multiwita-
minowym, 
w z b o g a -
cona  olej-

kiem migda-
łowym, za-
pewni Twojej 

s k ó -
rze od-
ż y w i e -
nie i ochro-
nę przed mro-
zem. (150 ml - 
25 zł)

Polecamy Bal-
sam do ust z olej-
kiem migdałowym Es-
sentials. Szukasz idealne-

go balsamu na zimę? Ten 
zmiękczający sztyft z wita-
miną E i naturalnym olej-
kiem migdałowym ochro-

ni Twoje usta przed prze-
suszeniem na skutek działa-
nia niskich temperatur. (4,5 
g - 12 zł)

Krem do stóp Feet Up 
Winter Treat z imbirem 
i klementynką – (75 ml. - 16 

zł). Tarka do stóp Winter 
Treat - 13 zł.

Warto też zwrócić uwagę 
na: Płyn do kąpieli Ber-
ry Christmas (300 ml. - 
19 zł), pilnik do paznokci 
Christmas - 6 sztuk w ze-
stawie - cena  10 zł.

Ponadto Krem do 
rąk Christmas Wish  
przywoła wspomnienie 
świąt swoim wyjątko-
wym świeżym, sosno-
wym zapachem. (75 ml 
- 14 zł)

M y d e ł k o 
w kształcie choin-
ki Chri-
s t m a s 

Wish o świe-
żym sosno-

wym za-
pachu to 
wspania-

ła ozdoba 
łazienki lub po-
darunek dla bli-
skiej osoby. (75 
g - 4,50zł)

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

ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Kosmetyki Bacchara 
Professional

ZDROWIE

Uderzenie w przeziębienie

Dotrzymaj tempa 
codzienności 

Codzienność to 
ciągłe zma-

ganie się z różny-
mi wyzwaniami. 
W chwilach gdy 
odczuwamy spa-
dek energii oraz 
narastające uczu-
cie stresu, warto 
sięgnąć po nowy, 
wysoko przyswa-

jalny magnez w nowoczesnej formie MA-
GNE – B6 FAST(Sanofi-Aventis). Dzię-
ki formule granulatu szybko się rozpuszcza, 
a zawartość cytrynianu magnezu oraz wita-
miny B6 odpowiada za jego wysoką przy-
swajalność. MAGNE –B6 FAST w saszet-
kach to wygodny w użyciu suplement diety, 
który można zastosować w dowolnym mo-
mencie bez dodawania wody (rozpuszcza się 
w ustach). Magnez to jeden z podstawowych 
pierwiastków potrzebnych do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Jego niedobór 
może powodować uczucie zmęczenia i znu-
żenia oraz sprzyjać uwalnianiu ketochalamin, 
zwanych hormonami stresu. Obniżenie po-
ziomu magnezu w organizmie może również 
prowadzić do powstawania schorzeń układu 
sercowo-naczyniowego oraz nieprawidłowe-
go funkcjonowania układu mięśniowego, ob-
jawiającego się osłabieniem oraz kurczami 
mięśni. MAGNE – B6 FAST to suplement 
dla dorosłych, prowadzących aktywny tryb 
życia oraz narażonych na zmęczenie i nerwo-
wość. Cena ok. 23 zł/ 20 saszetek. 

Wybierz swoją nić
Jordan do pielęgnacji przestrzeni międzyzębowych oferuje różne nici dentystyczne. Stan-

dardowa nić dentystyczna Classic służy do usuwania płytki nazębnej, skuteczna jest 
w przestrzeni międzyzębowej (długość 50 m,  cena 8,80 zł). Regular to nić do czyszczenia 
przestrzeni międzyzębowych z dodatkiem fluoru, o odświeżającym, miętowym smaku (dłu-
gość 50 m, cena 12,80 zł). Expanding to rozszerzająca się nić z dodatkiem fluoru zbudo-
wana jest z wielu cienkich teksturowanych włókien nylonowych. Delikatna dla dziąseł osób 
z nadwrażliwością i recesją dziąseł. Rozprężona nić wypełnia przestrzeń międzyzębową, le-
piej przylegając do powierzchni zębów (smak świeża mięta/fluor, długość 30 m, cena 12,80 
zł). Wybielająca nić do zębów Jordan Whitening pokryta jest aktywnymi składnikami, któ-
re pomagają usuwać osa-
dy nazębne i przebarwie-
nia spowodowane kawą, 
herbatą, winem i tytoniem, 
z miejsc do których nie do-
ciera szczoteczka. Nić wy-
konana została z miękkie-
go ale wytrzymałego włók-
na, odpornego na strzępie-
nie (smak świeża mięta/
fluor, długość 25 m, cena 
12,80 zł).

Maksymalna 
pomoc dla wątroby
Szkodliwe sub-

stancje w po-
żywieniu, środ-
ki lecznicze lub 
toksyny o róż-
nym pochodzeniu 
- za ich metabo-
lizowanie odpo-
wiada jeden z naj-
ważniejszych or-
ganów wewnętrz-
nych – wątroba. 
Nieprawidłowa 
dieta, nadużywanie alkoholu, stosowanie le-
ków bądź przewlekłe zakażenia mikrobiolo-
giczne mogą prowadzić do jej poważnego, 
a nawet trwałego uszkodzenia. Pomoże Es-
sentiale® MAX z fosfatydylocholiną, któ-
ra wnika do komórek wątroby, skutecznie 
wspomagając ich regenerację (co wykaza-
no w modelu eksperymentalnym) oraz przy-
nosząc ulgę w uciążliwych dolegliwościach 
pokarmowych. Lek może być stosowany bez 
ograniczeń czasowych. Essentiale® MAX to 
lek roślinny, stosowany w chorobach wątro-
by. Zawiera maksymalną, dostępną na ryn-
ku dawkę fosfatydycholiny w jednej kapsuł-
ce – aż 600 mg. Preparat wspomaga regene-
rację uszkodzonych komórek wątrobowych 
oraz zmniejsza takie objawy jak brak ape-
tytu, wzdęcia czy ucisk w prawym podbrzu-
szu. Essentiale® MAX jest dostępny w ap-
tece bez recepty. Cena ok. 23 zł / 30 kapsu-
łek. Należy przeczytać ulotkę przed zastoso-
waniem leku.

W celu racjonalnego le-
czenia symptomów grypy 
i przeziębienia warto się-
gnąć po Modafen. Skoja-
rzone działanie ibuprofe-
nu i pseudoefedryny łago-
dzi stan zapalny, eliminu-
jąc bóle głowy, mięśni  oraz 
gorączkę, a także obkur-

cza błonę śluzową górnych 
dróg oddechowych; może 
to ograniczać prawdopodo-
bieństwo rozprzestrzenia-
nia infekcji na uszy i za-
toki. Według literatury me-
dycznej inne substancje po-
jawiające się w popularnych 
lekach dostępnych bez re-

cepty na przeziębienie, takie 
jak kwas acetylosalicylowy 
i paracetamol, zostały wpro-
wadzone w 1899 i 1949 ro-
ku. Nowszy, wprowadzony 
w 1969 roku ibuprofen naj-
rzadziej powoduje powikła-
nia ze strony przewodu po-
karmowego wśród I gene-
racji niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych. Skutecz-
nie działa przeciwzapalnie, 
przeciwgorączkowo i silnie 
przeciwbólowo. Modafen 
w dawce 1-2 tabletek co 4-6 
godzin, może być stosowany 
przez osoby powyżej 12 ro-
ku życia.  Nie należy przyj-
mować więcej niż 6 table-
tek w ciągu doby. Modafen 
200mg+30mg, 12 tabletek 
powlekanych cena ok. 9,75 
zł, 24 tabl. – 15,20 zł.

Oriflame świątecznie
Oriflame proponuje atrakcyjne kosmetyki w świątecznych opakowaniach i z 
zapachami kojarzącymi się świątecznie. Możemy wprowadzić nastrój świąt do 
łazienki, albo przydadzą się takie akcenty wśród prezentów pod choinkę.
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Dokończenie na stronie 4

- Na pozycji numer jeden 
w pańskiej filmografii wpisa-
no „Pierwszy start” Leonarda 
Buczkowskiego z 1950 roku. Za-
grał pan w nim junaka Franka ze 
szkoły szybowcowej Służby Pol-
sce. To pierwszy „mundurowy” 
występ – czyli od niego zaczęła się 
pańska miłość do uniformu?

- Trudno mówić o „miłości”, 
chociaż rzeczywiście, w różnego 
rodzaju mundurach wystąpiłem 
w kilku, a raczej kilkunastu fil-
mach. Po – nomen omen –  „Pierw-
szym starcie” była nieduża rola 
w „Cieniu” Jerzego Kawalerowi-
cza, zaraz potem, w roku 1955, po-
stać porucznika w „Godzinach na-
dziei” Jana Rybkowskiego. To była 
zresztą bardzo ciekawa realizacja. 

W lubuskim Łagowie trzeba było 
wynająć cały dom wczasowy dla 
obsady filmu, którą tworzyły trzy 
aktorskie szkoły: warszawska, kra-
kowska i łódzka. Plus jeszcze  stu-
denci krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W tym filmie nie było 
statystów, właśnie studenci decy-
dowali o jego obliczu. „Godziny 
nadziei” do dziś uważa się za jeden 
z obrazów  początkujących słyn-
ną później w świecie Polską Szko-
łę Filmową.

- Już po roku można było 
pana zobaczyć w – również re-
prezentatywnym dla tego nur-
tu – „Kanale” Andrzeja Waj-
dy. Rok 1957 to policjant Piotr 
w debiutanckiej komedii Tade-
usza Chmielewskiego „Ewa chce 

spać”.  Czyli jednak od munduru 
nie dało się uciec?

- Nie udało się uciec także w ży-
ciu prywatnym. Po roli w „Pierw-
szym starcie” dostałem propozy-
cję angażu do teatru. Przekonywa-
no mnie, że już pracując na scenie, 
uniknę trzech lat studiów w Wyż-
szej Szkole Aktorskiej, i że po ro-
ku będę mógł zdać egzaminy eks-
ternistyczne. Moja radość trwała 
około trzech tygodni, bo inna pro-
pozycja tym razem nie do odrzuce-
nia – przyszła z... wojska. Stanąłem 
przed obliczem porucznika, poka-
załem mu pismo od dyrektora te-
atru, powiedziałem, że jestem nie-
zbędny – bo obsada, bo repertuar 
i tak dalej... A on spojrzał na mnie 
przenikliwie i powiedział: „No tak, 

45 LAT „STAWKI WIĘKSZEJ NIŻ ŻYCIE”

Nie żałuję Hansa Klossa
Rozmowa ze STANISŁAWEM MIKULSKIM, aktorem teatralnym i filmowym, 
odtwórcą roli Hansa Klossa w kultowym serialu „Stawka większa niż życie”, 
którego pierwszy odcinek pokazano 45 lat temu w roku 1968 

dobrze, to do jakiej formacji chce-
cie?”. I w ten sposób zostałem ar-
tylerzystą-przeciwlotnikiem.

- Po opuszczeniu szeregów ar-
mii zagrał pan w filmach, o któ-
rych już mówiliśmy. Po nich by-
ły jeszcze – między innymi – 
„Zamach”, „Skąpani w ogniu”, 
„Barwy walki”, „Popioły”, „Bicz 
Boży” i wiele innych. Aż nad-
szedł rok 1965, a w nim narodzi-
ła się postać, która przyniosła pa-
nu sławę nie tylko w Polsce. Nie 
odnosi pan wrażenia, że udział 
w „Stawce większej niż życie” – 
najpierw tej teatralnej, później 
filmowej – zdeterminował w ja-
kiś sposób pańskie dalsze aktor-
skie losy? 

- Ja nie odnoszę takiego „wra-
żenia” – ja po prostu wiem o tym! 
Ale tak się w moim życiu ułożyło 
i już! Jednak – to a’propos niektó-
rych tekstów, także wywiadów – 
nie można pisać, że „Mikulski bar-
dzo żałuje roli Klossa”. Bzdura! 
Ja niczego nie żałuję. Wręcz prze-
ciwnie – twierdzę, że wcielenie się 
w tę postać dało mi ogromną sa-
tysfakcję i bardzo się liczy w mo-
im dorobku, chociaż nie traktuję 
gry w „Stawce” za moje szczyto-
we osiągnięcie aktorskie, ponieważ 
wyżej oceniam jednak pracę w te-
atrze. No cóż, a fakt, że dla wielu 
widzów stałem się aktorem jednej 
roli...? O Cybulskim też niektórzy 
mawiają, że zagrał jedną świetną 
rolę Maćka w „Popiele i diamen-
cie”...

- Ta jedna rola, z którą jest 
pan nadal identyfikowany, to 
jednak ciągle Hans Kloss... W ja-
ki sposób doszło do tego, że od-

twarzanie jej powierzono wła-
śnie panu? 

- Nie było mowy o żadnym ca-
stingu. Mogę się tylko domyślać, 
że był to wpływ postaci „mun-
durowych”, o których mówili-
śmy. W roku 1964 przeniosłem się 
z Teatru imienia Juliusza Osterwy 
w Lublinie do Warszawy. Byłem 
zauważany i najprawdopodobniej 
ktoś po prostu podpowiedział re-
alizatorom, że może Mikulski się 
nada. 

- „Stawka większa niż życie” 
nie zestarzała się i do dziś oglą-
dający ją po raz pierwszy – a jest 
ku temu nadal wiele okazji – czy-
nią to z zapartym tchem. Z czego 
wynika ten fenomen? 

- Z trzech rzeczy: z bardzo do-
brze napisanego scenariusza (An-
drzeja Zbycha, czyli Andrzeja Szy-
pulskiego i Zbigniewa Safjana – 
przyp. Red.), z bardzo dobrej re-
żyserii i świetnej obsady ról akto-
rami z „najwyższej półki”. Pierw-
szy spektakl emitowanego wów-
czas na żywo „Teatru Sensacji” 
reżyserował Janusz Morgenstern. 
Potem przekazał „pałeczkę” An-
drzejowi Konicowi, który był re-
żyserem wszystkich pozostałych 
odcinków teatralnych. Cieszyły się 
tak dużą popularnością, że posta-
nowiono nakręcić serial. Pierwot-
nie miało być sześć odcinków, ale 
rozpoczęła się ogromna akcja na 
rzecz „Stawki”, przychodziły setki 
listów, bardzo zaangażowała się te-
lewizja i w konsekwencji, w latach 
1967 i 1968 powstało osiemnaście 
odcinków.

- Które zdobyły sobie tak 

Stawka większa niż życie – kultowy polski 18-odcinkowy serial 
telewizyjny z lat 1967-1968.

Scenariusz serialu napisali Andrzej Szypulski i Zbigniew Sa-
fjan, zainspirowani pierwszym filmem o Jamesie Bondzie, Doktor 
No z 1962.

Serial opowiada o działalności podczas II wojny światowej ofi-
cera wywiadu radzieckiego Stanisława Kolickiego, działającego 
pod kryptonimem J-23. Kolicki – w filmie prezentowany jako Po-
lak – oferuje Rosjanom swoje usługi, gdy połowa Polski jest przez 
nich okupowana, tj. przed wybuchem wojny radziecko-niemieckiej 
i układem Sikorski-Majski. Ze względu na podobieństwo do ofice-
ra wywiadu niemieckiego Hansa Klossa Kolicki wciela się w jego 
postać i zostaje przyjęty do Abwehry – niemieckiego wywiadu woj-
skowego. W fabule serialu nie jest jednak wyraźnie podkreślane, iż 
centralą zwierzchnią dla agenta Klossa jest Związek Radziecki (po-
za enigmatycznym meldunkiem przedstawicielowi radzieckiemu 
w odc. 1 iż „J-23 znowu nadaje”). Jednakże w ostatnich odcinkach 
Kloss występuje jako major Ludowego Wojska Polskiego. Ponadto 
wyraźnie zaznaczone jest, że organizacje konspiracyjne, z którymi 
współpracuje J-23, są związane z ruchem komunistycznym.

Od 2010 roku przystąpiono do pracy nad produkcją filmu fa-
bularnego w gatunku kryminału, stanowiącego kontynuację seria-
lu. Głównymi postaciami zostali serialowi Hans Kloss i Hermann 
Brunner z rolami aktorskimi S. Mikulskiego i E. Karewicza. Sce-
nariusz stworzyli Andrzej Szypulski (zmarł w styczniu 2011) i Zbi-
gniew Safjan (zmarł w grudniu 2011) – pierwotni scenarzyści seria-
lu, jednak ostatecznym scenarzystą był Władysław Pasikowski. Re-
żyserem filmu był Patryk Vega. Premiera odbyła się 16 marca 2012 
roku. „Stawka większa niż  śmierć” nie została pozytywnie ocenio-
na ani przez krytyków ani widzów.

NASZ GOŚĆNASZ GOŚĆ
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ogromną rzeszę widzów z kilku 
już pokoleń, że trudno to prze-
ceniać. Nie tylko przecież w Pol-
sce, także w wielu innych kra-
jach, obecne były ponoć również 
w Skandynawii?

- Konkretnie w Szwecji. To 
zupełnie przedziwna historia, bo 
tam – pomimo oczywistej fikcji li-
terackiej – potraktowano „Staw-
kę” jako obraz dający wyobraże-
nie o okupacji w Polsce. O łapan-
kach, aresztowaniach, brutalnych 

Nie żałuję Hansa Klossa
Dokończenie ze strony 3 przesłuchaniach, obozach, o party-

zantce. U nas mawiano, że to bzdu-
ra że ktoś taki jak Kloss nie mógłby 
funkcjonować wśród Niemców tak 
długo, że historia nie odnotowała 
takich faktów jak te przedstawio-
ne w serialu. Oczywiście, zgadzam 
się z tym. Ale przecież nie chodziło 
o dokument, tylko o rozrywkę dla 
widza. I to się wszystkim autorom 
filmu z pewnością udało.

- Praca przy serialu musiała 
być intensywna. Czy w pańskim 
przypadku odbiła się w jakiś zły 
sposób na wykonywaniu innych 
aktorskich zobowiązań, na życiu 
rodzinnym?

- Sprawy aktorskie trzeba by-
ło uregulować wcześniej, a z ży-
ciem rodzinnym nie było aż tak 
źle. Co prawda byłem poza do-
mem półtora roku, kręciliśmy 
w różnych miejscach – w Warsza-
wie, Łodzi, Olsztynie, Wrocławiu, 
Trójmieście, Krakowie i wielu in-
nych miejscach – ale prawie nig-
dy tak, żeby wszyscy jednocześnie. 
Zawsze mieliśmy jakieś dni wol-
ne, poza tym w połowie realizacji 
wszyscy skorzystaliśmy z bodajże 
dwutygodniowej przerwy urlopo-
wej. Średnio wytwórnię opuszczał 
jeden odcinek miesięcznie. Przy 

dzisiejszej technice trwałoby to 
oczywiście dużo, dużo krócej.

- Czy za udział w „Stawce” 
otrzymał pan jakieś znaczące 
honorarium. Takie porównywal-
ne z dziś wpływającymi na kon-
ta odtwórców głównych serialo-
wych ról? 

- To nie były jakieś kokosy. 
Miałem co prawda maksymalną 
stawkę, do dziś pamiętam dokład-
nie: tysiąc czterysta czterdzieści 
złotych. Kręciliśmy trzy serie po 
sześć odcinków, w każdej miałem 
jakieś osiemdziesiąt dni zdjęcio-
wych. Obliczyłem kiedyś, że za-
robiłem w sumie ponad trzysta ty-
sięcy złotych, co podzielone przez 
półtora roku dawało prawie dwa-
dzieścia tysięcy miesięcznie. Nie 
było to mało, bo stanowiło około 
dziesięciu średnich pensji w kraju. 
Dzisiaj jednak pierwszoplanowy, 
popularny aktor może zażądać za 
dzień zdjęciowy nawet kilka tysię-
cy złotych i to są  już zupełnie in-
ne pieniądze.

- Pozwoli pan – na zakończe-
nie naszej rozmowy: miał pan 
w swoim życiu kilka epizodów 
poza aktorstwem. Jednym z nich 
było objęcie w latach  1988-1990 
funkcji dyrektora Ośrodka Kul-

tury Polskiej w Moskwie. Decy-
dując się na ten krok nie obawiał 
się pan krytyki „środowiska”?

- W pierwszym odruchu na 
propozycję odpowiedziałem: „Nie, 
mnie to nie interesuje”. Ale to nie 
z obawy o jakieś negatywne opinie 
na ten temat. Później rozmawia-
łem z moimi bliskimi, którzy mnie 
przekonali mówiąc, że warto spró-
bować, że przecież nie odchodzi się 
z kręgu kultury, że warto pozyskać 
nowe doświadczenia. I nie żałuję, 
że posłuchałem. Poznałem trochę 
lepiej ten kraj bywając przy okazji 
różnych działań Ośrodka w prze-
różnych miejscach od Brześcia do 
Irkucka, bo przecież tak ogromną 
przestrzeń obejmowała działalność 
Ośrodka. Te doświadczenia to na-
prawdę cenny nabytek.  

- Było jeszcze telewizyjne 
„Koło Fortuny”?

- To znowu była propozycja, 
która mnie zaskoczyła. Bo niby 
miałem jakieś wcześniejsze do-
świadczenia prezenterskie, między 
innymi z Kołobrzegu, z prowadze-
nia Festiwali Piosenki Żołnierskiej. 
Ale żadnych z telewizji. Wyrazi-
łem zgodę pod warunkiem, że na-
kręcimy jeden odcinek próbny. Na-
kręciliśmy – realizatorzy byli zado-

woleni,  ja też nie miałem do sie-
bie jakichś większych zastrzeżeń. 
I „Koło” prowadziłem prawie trzy 
lata. Dokonałem kilku zmian, uak-
tywniłem sympatyczną panią Mag-
dę, która była wcześniej martwą 
istotą odkrywającą literki. Prze-
konałem ją, żeby się trochę rusza-
ła, powiedziała czasem coś dow-
cipnego. Sam też starałem się ru-
szać, chodzić między mocno prze-
cież stremowanymi uczestnikami 
programu stojącymi za tym „bufe-
tem”. Wydaje mi się, że to wszyst-
ko razem wzięte odniosło pożąda-
ny skutek.

- Teraz już naprawdę ostatnie 
pytania: proszę powiedzieć, jaki 
żywot pędzi Stanisław Mikulski 
na emeryturze? I czy możemy się 
spodziewać, że zobaczymy pana 
w jakimś nowym filmie?

- Jestem człowiekiem aktyw-
nym na tyle, na ile pozwalają mi 
moje lata. Ale nie jest tak źle, radzę 
sobie. Mam przyjemną chałupkę na 
Mazurach. Teraz – jak niedźwiedź 
– zapadam w sen zimowy. Czasa-
mi, gdy się przebudzę, to trochę po-
majsterkuję w domu. To też lubię 
robić. Co do drugiej kwestii: jeżeli 
się zdarzy jakaś ciekawa propozy-
cja, to nie odmówię. (ren)

Ważnym wskaźnikiem ożywie-
nia jest również zauważalny 

wzrost liczby ofert pracy. W paź-
dzierniku Powiatowy Urząd Pra-
cy w Poznaniu dysponował ponad 
1400 ofertami pracy, podczas gdy 
na początku roku było to zaled-
wie 600 ofert.  W tej chwili w po-
znańskim urzędzie zarejestrowane 
są 20.852 osoby, spośród których 
1294 to osoby niepełnosprawne.  
Sytuacja osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy, nie tylko w Pozna-
niu czy w powiecie poznańskim, 
ale w całym kraju, nadal pozosta-
je dużo trudniejsza niż osób pełno-
sprawnych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Po-

znaniu zlecił w tym roku prze-
prowadzenie „Badania sytuacji 
osób niepełnosprawnych na lokal-
nym rynku pracy”. Osoby nie-
pełnosprawne pytane o wartość 
jaką przedstawia dla nich praca, 
w pierwszej kolejności wskazywa-
ły sposób na uzyskanie dochodów, 
ale na podobnym poziomie by-
ła także odpowiedź, że praca daje 
im możliwość nawiązywania kon-
taktów społecznych. Choć, aż 32% 
respondentów (spośród 400 bada-
nych), jako główną przyczynę trud-
ności w znalezieniu pracy, wska-
zywało brak odpowiednich ofert, 
należy także zauważyć, że spo-
rą przeszkodą dla osób niepełno-

Rynek pracy osób niepełnosprawnych
Sytuacja na lokalnym rynku pracy w IV kwartale tego roku uległa 
polepszeniu. Spada stopa bezrobocia, która wynosi obecnie 
4,2% dla Poznania i 4,6% dla powiatu poznańskiego. 

sprawnych w zdobyciu zatrudnie-
nia, są niskie lub nieodpowiednie 
kwalifikacje. 

Spośród badanych ponad 50% 
miało najniższe kwalifikacje: wy-
kształcenie zasadnicze zawodowe 
lub niższe, 19,6% wykształcenie 
średnie ogólne, a zaledwie 12,5% 
wykształcenie wyższe. Dla 79% 
badanych zły stan zdrowia stano-
wi główną przeszkodę uniemożli-
wiającą znalezienie pracy, ale aż 
75,8% respondentów jako barierę 
wskazało brak odpowiednich ofert 
pracy, a w 72% odpowiedzi bada-
ni wskazali niewystarczającą licz-
bę szkoleń i projektów adresowa-
nych do osób niepełnosprawnych, 
nakierowanych na ich aktywizację 
zawodową. 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Poznaniu każdego roku re-
alizuje działania skierowane do 
osób z niepełnosprawnościami, 
chcąc zwiększyć szanse tej gru-
py klientów na znalezienie pra-
cy. W swoich działaniach urząd 
koncentruje się na podnoszeniu 
ich kwalifikacji zawodowych. 
W tym oraz poprzednim roku 
łącznie ponad 170 osób skorzy-
stało ze szkoleń zawodowych or-
ganizowanych przez PUP takich 
jak np.: kurs obsługi terminali płat-
niczych z fakturowaniem, kurs ob-
sługi komputera z fakturowaniem, 
kurs podstaw księgowości – Sym-
fonia Płatnik z zagadnieniami ka-
drowo-płacowymi. 

Każdego roku kilkoro osób, 
z powiatu poznańskiego, otrzymu-
je za pośrednictwem urzędu pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, 
ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań tel. (61) 8345-640, 

fax (61) 8339-808, kancelaria@pup.poznan.pl

dofinansowanie ze środków PRON 
do utworzenia własnej działalno-
ści gospodarczej. W tym roku po-
znański urząd, wspólnie  z Powia-
tem Poznańskim realizuje projekt 
„Sprawna firma”. Jest on skiero-
wany do 15 osób legitymujących 
się aktualnym orzeczeniem o stop-
niu niepełnosprawności, zamiesz-
kałych na terenie powiatu poznań-
skiego, w wieku od 15 do 64 lat. 
Projekt ma na celu stworzenie no-
wych miejsc pracy poprzez udzie-
lenie wsparcia finansowego w wy-
sokości 40 tys. zł oraz wsparcia po-
mostowego w wysokości 1500 zł 
przez pierwsze 6 miesięcy prowa-
dzenia działalności gospodarczej 
10 osobom, których pomysł na fir-
mę zostanie oceniony najwyżej.

Realizowane przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu działania 
na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych zostały 
zauważone i nagrodzone przez Ka-
pitułę Konkursu „LODOŁAMA-
CZE”.

PUP w Poznaniu otrzymał, 
w tym roku pierwsze miejsce, 
w etapie regionalnym konkur-
su, w  kategorii Lodołamacz-In-
stytucja.  

Poznański urząd jako praco-
dawca zatrudniający osoby niepeł-
nosprawne, dysponuje infrastruk-
turą przygotowaną pod potrzeby 
niepełnosprawnych pracowników 

(winda, toalety oraz stanowiska 
pracy wyposażone zgodnie z po-
trzebami pracowników), którzy na 
koniec 2012 roku stanowili 6% za-
łogi, a obecnie 6,7%. Pracownicy 
z niepełnosprawnościami zatrud-
nieni są na stanowiskach kluczo-
wych, związanych z obsługą klien-
ta m.in. jako pośrednicy pracy i do-
radcy zawodowi. Rozumieją oni 
potrzeby, ale także i bariery z jaki-
mi borykają się bezrobotne osoby 
niepełnosprawne. 

Powiatowy Urząd Pracy Po-
znaniu by poszerzyć swoją ofer-
tę pomocy kierowaną do niepeł-
nosprawnych klientów, każdego 
roku nawiązuje partnerstwa i po-
rozumienia z organizacjami poza-
rządowymi i innymi instytucjami, 
które realizują projekty kierowane 
do osób z niepełnosprawnościami. 
Najczęstszą rolą urzędu jest po-
moc w rekrutacji uczestników pro-
jektu oraz promocji realizowanych 
przedsięwzięć. 

Otrzymana przez PUP nagroda 
LODOŁAMACZA jest szczegól-
nie cenna w kontekście zachęcania 
lokalnych pracodawców do zatrud-
niania osób niepełnosprawnych, 
poprzez pokazywanie pozytywne-
go przykładu samego urzędu.

Szczegółowe informacje o re-
alizowanych działaniach można 
znaleźć na stronie: www.pup.po-
znan.pl 

FOT. – ARCHIWUM
Dyrektor Urzędu Maria Sowińska odebrała nagrodę w kategorii Lodołamacz 
– Instytucja

45 LAT „STAWKI WIĘKSZEJ NIŻ ŻYCIE”
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„Podhalańskie i spiskie 
drogi do niepodległości”

Uroczyste wręczenie Stypendiów 
Rady Powiatu w Poznaniu 

Przypadająca w tym roku 160. rocznica urodzin Władysława 
Zamoyskiego stała się motywem przewodnim organizowanego 
przez Powiat Tatrzański konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi 
do niepodległości”. 

Wzorem minionych lat, do 
udziału w konkursie zapro-

szone zostały też drużyny ze szkół 
powiatów partnerskich. Również 
przedstawiciele szkół ponadgim-
nazjalnych Powiatu Poznańskie-
go zmierzyli się 10 października 
br. w powiatowych eliminacjach, 
które wyłonić miały drużynę re-
prezentującą nasz region w etapie 
finałowym. 

Łącznie osiem drużyn z 4 szkół 
(ZS 1 w Swarzędzu, ZS w Kórni-
ku, ZS w Rokietnicy, ZS w Bole-
chowie - Szkoła w Murowanej Go-
ślinie) przystąpiło tego dnia w sali 
sesyjnej Starostwa do rozwiązywa-
nia konkursowego testu. 

Jan Grabkowski, Starosta Po-
znański, przywitał uczestników 
konkursu i życzył im dobrych wy-
ników oraz poszerzania wiedzy. 
Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała komisja w skła-
dzie: Mirosław Wieloch – Prze-
wodniczący Komisji Promocji Ra-
dy Powiatu w Poznaniu, Małgo-

rzata Roszak z Wydziału Eduka-
cji i Joanna Frycz z Gabinetu Sta-
rosty. 

Godzinne zmagania pomo-
gły wyłonić zdecydowanego zwy-
cięzcę eliminacji – pierwsze miej-
sce i nagrodę główną – wyjazd do 
Bukowiny Tatrzańskiej - zdobyła 
drużyna z ZS Nr 1 w Swarzędzu 
w składzie: Martyna Andrzejew-
ska, Kinga Janiak, Barbara Szym-
czak, przygotowująca się pod opie-
ką nauczycielki Elżbiety Makow-
skiej. Drugie i trzecie miejsce za-
jęły kolejno drużyny ze szkoły 
w Murowanej Goślinie i Zespołu 
Szkół w Kórniku. Finał i rozdanie 
nagród nastąpiło 10 listopada br. 

Wydarzenie to wpisuje się 
w powiatowe obchody 95. rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

Joanna Frycz
Referat Współpracy Zagranicznej 

i Promocji Przedsiębiorczości
Gabinet Starosty

Dwudziestego trzeciego października br. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu w Poznaniu, której tematem przewodnim 
były sprawy oświatowe w powiecie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. 
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i najzdolniejsi ucznio-
wie. 

Tomasz Łubiński, Wice-
starosta Poznański, pod-

czas sesji przedstawił zgro-
madzonym prezentację na 
temat aktualnej sytuacji 
oświaty w regionie. Głos za-
brała również Barbara An-
toniewicz, Przewodnicząca 

Komisji Oświaty i Wycho-
wania, podkreślając rolę na-
uczyciela zarówno w pracy 
z uczniem zdolnym jak i sła-
bym.

Posiedzenie Rady Po-
wiatu w Poznaniu by-
ło również okazją do na-

grodzenia najzdolniej-
szych uczniów szkół Po-
wiatu Poznańskiego. Sty-
pendia, wraz z gratulacja-
mi i pamiątkowymi dyplo-
mami, z rąk Piotra Burda-
jewicza, Przewodniczące-
go Rady Powiatu w Pozna-

FOT. - KATARZYNA KAZMUCHA

niu, Tomasza Łubińskiego, 
Wicestarosty Poznańskie-
go oraz Barbary Antonie-
wicz, Przewodniczącej Ko-
misji Oświaty i Wychowa-
nia, odebrało 53 uczniów, 
którzy w poprzednim roku 
nauki w szkole ponadgim-
nazjalnej lub gimnazjum, 
prowadzonym przez Powiat 
Poznański uzyskali średnią 
ocen minimum 5,0. 

W nagrodę, w roku 
szkolnym 2013/2014 przez 
10 miesięcy będą otrzymy-

wać stypendium w wysoko-
ści 250 zł. Stypendia Rady 
Powiatu w Poznaniu wręczo-
ne zostały uczniom z: Zespo-
łu Szkół w Kórniku, Zespo-
łu Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich, Zespo-
łu Szkół nr 2 w Swarzędzu, 
Zespołu Szkół w Puszczy-
kowie, Zespołu Szkół im. Ja-
dwigi i Władysława Zamoy-
skich w Rokietnicy, Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzie-
ci Niewidomych im. Synów 

Pułku w Owińskach oraz 
Zespołu Szkół im. Gen. De-
zyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie. 

W porównaniu do roku 
ubiegłego liczba stypendy-
stów wzrosła aż o 20 osób, 
co ogromnie cieszy.  Świad-
czy to o coraz szerszej wie-
dzy uczniów oraz  rosnącym 
poziomie nauczania powia-
towych placówek edukacyj-
nych. 

Agnieszka Przybylska 
Wydział Edukacji
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TAK  MYŚLĘ

Trzeba przy-
znać, że obec-

na ekipa rządzą-
ca potrafi roda-
kom zrobić wo-
dę z mózgu. Nie 
mogę już słuchać 
i nie mogę już czy-

Baranami łatwiej rządzić

tać wynurzeń różnej maści polityków, 
analityków, komentatorów, socjolo-
gów itp., którzy dyskutują z wypie-
kami na twarzy o tak zwanej rekon-
strukcji rządu.

Co mnie to obchodzi? Co mnie 
obchodzi, kto w krótkich gaciach bę-
dzie ganiał za miesiąc z Tuskiem za 
piłką? Gadamy, dyskutujemy o rze-
czach naprawdę nieistotnych, zapew-
ne po to, by nie mówić o tych na-
prawdę ważnych. Na Dolnym Śląsku 
w Platformie Obywatelskiej kupowa-
no głosy na szefa regionu za obietni-
cę pracy i dobrej pensji. Nic nowego 
– tak robią wszyscy i wszędzie, w każ-
dej partii (twierdzi wielu), ale tylko 
ci najmniej inteligentni dają się zła-
pać. Były obietnice wyborcze, z któ-
rych została figa z makiem oprócz 
podniesienia progu emerytalnego do 
67 lat. Na siłę chce się posyłać 6-lat-
ki do szkół, reformy ekonomiczne są 
na papierze, ludziom żyje się coraz 
trudniej...

Jest o czym dyskutować? Jest. To 
po co gadamy o zmianach na stoł-
kach ministerialnych, skoro w naj-
lepszym przypadku Kowalskiego za-
stąpi Nowak, czyli... nic się nie zmie-
ni. Czy ktoś dzisiaj na przykład pa-
mięta nazwisko obecnego ministra 
oświaty?

Tak zwane elity polityczne w Pol-
sce spsiały. Mieszają w tym kotle – 

RYS. SZCZEPAN SADURSKI

i dotyczy to każdej partii – kariero-
wicze w białych kołnierzykach, któ-
rzy nie mają żadnych zasad, żadnych 
przekonań, nie przestrzegają żad-
nych reguł, mówią zawsze to, czego 
oczekuje od nich ich lider polityczny, 
nie wiedzą co oznacza słowo „praw-
da”. Niedobrze się robi.

Z tej degrengolady zdałem so-
bie sprawę po śmierci premiera Ta-
deusza Mazowieckiego, na którego 
wylano  po odejściu z rządu cysternę 
pomyj. Premier Mazowiecki rządził 
krajem, gdy stał mur w Berlinie, gdy 
miał się dobrze Związek Radziecki ze 
swoimi dywizjami pancernymi, gdy 
w Polsce stacjonowały wojska ra-
dzieckie, które mogły w każdej chwi-
li spacyfikować ten biedny, borykają-
cy się z potwornymi problemami eko-
nomicznymi kraj.  Mazowiecki wraz 
ze swoją ekipą wyciągnął w takich 
warunkach Polskę z bagna. I jak go 
porównywać na przykład z Tuskiem, 
który udaje że rządzi w Polsce ro-
ku 2013, w normalnym kraju, który 

jest w Unii Europejskiej? Nie da się! 
W rządzie Mazowieckiego byli lu-
dzie, którym zależało, ale karierowi-
cze zepchnęli ich na margines. Który 
z dzisiejszych ministrów mógłby jak 
minister Jacek Kuroń z rządu Mazo-
wieckiego rozdawać biednym ciepłą 
zupę na ulicy? Nie dla fotki w bru-
kowcu, tylko po to, by nakarmić głod-
nych i zziębniętych.

Gdy umarł premier Mazowiec-
ki zrobiono badania i okazało się, 
że większość licealistów w ogóle nie 
wie, kim był i co zrobił. Bez komen-
tarza.

Ale, czemu się dziwić... Minister-
stwo sportu wydaje pieniądze na te-
lewizyjną kampanię „Stop zwolnie-
niom z wychowania fizycznego”, za-
miast na przykład sport niepełno-
sprawnych. Uczniowie w tygodniu 
mają cztery lekcje wychowania fi-
zycznego, dwie lekcje religii i jedną 
lekcję historii. Dlaczego? Bo bara-
nami łatwiej rządzić.

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”

Ekologia, 
czyli ekonomia
Czy wiesz, ile pieniędzy ucieka przez kapiący kran? Na pewno 
wie to młodzież, która wzięła udział w projekcie i konkursie 
„Przyroda liczy na Ciebie”. Podczas uroczystego zakończenia 
przedsięwzięcia z ekologiczno-ekonomicznymi zadaniami zmie-
rzyły się także osoby publiczne z Poznania.

Projekt dotyczący ekologicz-
nych zachowań i płynących 

z nich korzyści finansowych roz-
począł się pod koniec ubiegłego 
roku szkolnego i realizowany był 
na terenie całego województwa. 
Wzięły w nim udział szkoły pod-
stawowe, gimnazja i szkoły ponad-
gimnazjalne – łącznie 77 zespo-
łów, których zadaniem było opra-
cowanie zestawu zadań matema-
tycznych związanych z oszczędza-
niem pieniędzy dzięki ochronie 
środowiska. 

Organizatorzy programu – Edu-
integrator.pl oraz fundacja „Pro 
Terra” – chcieli w ten sposób wpły-
nąć na wyobraźnię młodzieży i ich 
rodzin. 

– Nic tak dobrze nie uświa-
damia nam strat, jak przeliczanie 
ich na pieniądze. To samo doty-
czy ochrony środowiska. Jeśli ktoś 
powie nam, że biorąc prysznic za-
miast kąpieli w wannie, możemy 
dziennie zaoszczędzić 50 litrów 
wody, to pewnie się tym nie przej-
miemy. Ale jeśli wyliczymy, że 
w ten sposób 4-osobowa rodzina 
może rocznie zaoszczędzić nawet 
700 zł, to taka informacja musi zro-
bić duże wrażenie – mówi Joanna 
Ciechanowska-Barnuś, prezes fun-
dacji „Pro Terra”.

Tworzone przez młodych Wiel-
kopolan zadania miały dotyczyć 
m.in. niepożądanych zmian obser-
wowanych w przyrodzie, wpływu 
człowieka na środowisko, gospoda-
rowania odpadami, odnawialnych 
i nieodnawialnych źródeł energii 
czy też wydatków i dochodów go-
spodarstwa domowego związanych 
z ekologicznym trybem życia. 

Ogłoszenie wyników konkur-
su, podsumowanie projektu i wrę-
czenie nagród odbyło się podczas 
uroczystej gali połączonej z Wiel-
kim Sprawdzianem wiedzy ekolo-
giczno-ekonomicznej, który został 

przygotowany na podstawie naj-
lepszych zadań uczestników kon-
kursu. Test z humorem i powo-
dzeniem rozwiązywali przedsta-
wiciele wielkopolskich instytucji 
i firm, m.in. Ewa Murawska z fir-
my Remondis Sanitech Poznań, 
Ewa Papla z fundacji Obywatelki 
czy Maciej Narożny, prezenter Ra-
dia Eska. 

– Projekt zakończyliśmy spraw-
dzianem dla dorosłych, przez co 
sprawiliśmy radość dzieciom. Od-
wrócona formuła miała wzmocnić 
wymiar edukacyjny akcji. Chcieli-
śmy w ten sposób pokazać, że nie 
tylko dzieci, ale również dorośli, 
powinni edukować się w zakresie 
ekologii – komentuje Agnieszka 
Wujek z Eduintegrator.pl. 

Zwycięska szkoła – Gimna-
zjum nr 3 ze Swarzędza – otrzy-
mała laptopa, a dziesięcioosobowy 
zespół, który reprezentował pla-
cówkę, wyjedzie na jednodniową 
wycieczkę do Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej. W wycieczce edu-
kacyjnej weźmie również udział 
drużyna z Gimnazjum w Witko-
wie – laureat drugiego miejsca oraz 
druga grupa z Gimnazjum nr 3 ze 
Swarzędza, która znalazła się na 
miejscu trzecim. Ponadto w kate-
gorii indywidualnej, wyróżnionych 
zostało dziesięciu twórców najcie-
kawszych zadań. W nagrodę otrzy-
mali oni tablety. Rozdane zostały 
także drobne upominki dla wszyst-
kich placówek, które wzięły udział 
w przedsięwzięciu. 

– Projekt daje szkołom okazję 
na szeroką promocję. Najbardziej 
interesujące zadania wraz z dany-
mi autorów i szkoły publikowane 
będą w środkach masowego prze-
kazu, w materiałach edukacyjnych, 
a także wykorzystywane podczas 
konferencji, spotkań i warsztatów 
– podsumowuje Agnieszka Wujek 
z Eduintegrator.pl. Do zawierania nietypowych ukła-

dów prowadzi aplikacja „Nego-
cjatorzy”, stanowiąca element anga-
żujący w kolejnej odsłonie kampa-
nii ING Życie promującej profilak-
tykę nowotworową. W ramach nie-
standardowej aplikacji kobiety mo-
gą wynegocjować, aby mężczyźni 
wspólnie z nimi  zadbali o swoje 
zdrowie, w zamian za odpuszczenie 
zmywania czy niedzielnego obiadu 
u teściowej. Aplikacja działa tak-
że w drugą stronę, czyli mężczyź-
ni mogą uniknąć nielubianych obo-
wiązków domowych lub liczyć na 

odpuszczenie małych grzeszków, 
jeżeli tylko zgodzą się wykonać ba-
dania profilaktyczne, chodzić na 
wspólne spacery, przygotowywać 
co rano świeży sok z pomarańczy 
czy wykupić ubezpieczenia na wy-
padek zachorowania na raka. Nego-
cjacje par kończą się podpisaniem 
specjalnej umowy. 

Aplikacja „Negocjatorzy” po-
zwala podejść do tematu profilak-
tyki nowotworowej z przymruże-
niem oka. Poczucie humoru zawsze 
sprawia, że nawet rzeczy, których 
się obawiamy nie są takie straszne. 

Negocjacje na zdrowie
Każdy z nas wie, że zdrowe odżywianie, uprawianie sportu, unikanie stresu czy systematyczne 
wykonywanie badań profilaktycznych zmniejsza ryzyko zachorowania na raka. Nie wszyscy 
jednak decydują się na podjęcie aktywnych działań i wdrożenie w życie zasad profilaktyki nowo-
tworowej. Co zrobić, aby zachęcić bliskich do zadbania o własne zdrowie? Z pomocą przychodzi 
aplikacja „Negocjatorzy”.

Aplikacja to oryginalny sposób na 
zachęcenie bliskiej osoby do badań 
profilaktycznych. Dzięki niej zro-
bienie przeglądu stanu zdrowia wy-
daje się ciekawsze i korzystniejsze. 
Aplikacja jest darmowa, a do udzia-
łu w negocjacjach można zaprosić 
każdego. Panie do wspólnego za-
dbania o zdrowie mogą zachęcić 
męża, partnera, brata czy tatę. Męż-
czyźni z kolei mogą wynegocjować 
u drugiej połowy tydzień wolnego 
od odrabiania lekcji z dziećmi, czy 
pożyczenie samochodu od siostry. 
Negocjować można dowolną rzecz 
– aplikacja pozostawia możliwość 
wpisania indywidualnego argumen-
tu negocjacyjnego. Wszystkich za-
interesowanych negocjacjami za-
praszamy na www.negocjujto.pl

Dla Czytelników przygo-
towaliśmy 3 zestawy relaksa-
cyjne dla par, które pomogą 
w prowadzeniu damsko-mę-
skich negocjacji, z profilaktyką 
w tle. Aby mieć szansę otrzy-
mać nagrodę należy napisać 
swój sposób na zmniejszenie 
ryzyka zachorowania na no-
wotwór i przysłać na adres: na-
grody.twoj.tydzien@wp.pl 
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W  podniosłej uroczystości 
uczestniczył także gość spo-

za gminy – Paweł Kowzan, staro-
sta szamotulski. Koszt tej inwestycji 
był spory, w przypadku Turowa wy-
dano 1.254.181 złotych, a w Dębi-
nie – 765.346 złotych. Generalnym 
wykonawcą inwestycji była pniew-
ska firma Dariusza Brombera, a in-
westorem budowy kanalizacji było 
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o.o. w Pniewach.

W trakcie spotkania poinfor-
mowano, że kanalizacja w obu 
tych miejscowościach będzie mo-
gła ruszyć, gdy Pniewskie Przed-
siębiorstwo Komunalne uzyska po-
zwolenia na użytkowanie od orga-
nu nadzoru budowlanego. O roz-
poczęciu podłączeń Spółka powia-
domi swoich odbiorców poprzez 
sołtysów danych miejscowości.

Wysokość opłaty za ścieki bę-
dzie taka sama jak w Pniewach i in-
nych już podłączonych miejscowo-
ściach. Oznacza to, że za metr sze-
ścienny ścieków trzeba będzie za-
płacić 8,98 złotych netto. Obecnie 
wywóz jednego metra sześcienne-
go ścieków dowożonych (z szam-
ba) kosztuje 16,41złotych netto.

Jak zapewniło przy tej niezwy-
kłej okazji kierownictwo Pniew-
skiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego opróżnianie zbiorników 

Sukces – trochę 
większe szambo
5 listopada odbyła się uroczystość związana z tak zwanym technicznym odbiorem kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Turowo i Dębina, uznawanej za sztandarową inwestycję ekipy 
burmistrza Przewoźnego. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Pniewy 
mgr inż. Janusz Ratajczak

W dniu 27 września 2012 roku wprowadził Pan pod obrady Sesji Ra-
dy Miejskiej Uchwałę zarejestrowaną jako druk 170/12 „ w sprawie wie-
loletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych na lata 2013 - 2015 Pniewskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o. o. na wniosek Burmistrza Gminy. Treść uchwalo-
nej przez radnych Uchwały w zakresie finansowania bezpośrednio przez 
Spółkę zadań inwestycyjnych zarówno sieci wodociągowej jak i sieci ka-
nalizacji sanitarnej jest sprzeczna z Art. 166 i Art. 167 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Art. 7 Ustawy o Samorządzie Gminnym.

- W artykule 127 Konstytucji zapisano:
Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w docho-

dach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
- W Artykule 126 Konstytucji zapisano:
Zadania publiczne służące zaspakajania potrzeb wspólnoty samorzą-

dowej są wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego jako za-
dania własne.

- W artykule 7 Ustawy o samorządzie terytorialnym zapisano:
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
-  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczysz-

czania ścieków komunalnych..
W wyżej wymienionej Uchwale Rady nie ma zapisu iż za wykonane 

inwestycje Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. będzie mia-
ła zwrot poniesionych wszystkich kosztów. Są natomiast podane wyższe 
ceny ścieków. W rubryce „ Źródło finansowania „ widnieją zapisy „środ-
ki spółki”. Te środki spółki to zawyżone ceny za dostawę wody i odbiór 
ścieków a także niezgodny z Art. 16 ust. l p.kt 63 lit. c Ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych naliczona amortyzacja, która obcią-
ża nas mieszkańców.

- W roku bieżącym na wybudowanie kanalizacji we wsi Turowo i Dę-
binie my mieszkańcy zapłacimy za te inwestycje 2.484.019 zł. nie doli-
czając kosztów odsetek od zaciągniętego kredytu w planowanej wysoko-
ści 800.000,00 zł.

- W roku 2014 my mieszkańcy mamy zapłacić za inwestycje 
l .199.000,00 zł.

- Dlaczego my mieszkańcy mamy płacić za doprowadzenie kanali-
zacji sanitarnej i rozbudowę sieci wodociągowej kwotę 240.000,00 zł do 
działek letniskowych w Zamorzu, gdzie działki sprzedaje Gmina.

- Dlaczego my mieszkańcy mamy płacić za doprowadzenie wody do 
działek letniskowych w Psarskiem gdzie działki sprzedaje prywatnie wła-
ściciel działek.

Proszę podać na jakiej podstawie my mieszkańcy mamy być obciążam
swoistym podatkiem ściekowym.

26.09.2013 r.           Stanisław Ostański
                                                                                    Radny

Pan Burmistrz
Jarosław Przewoźny
Urząd Miejski
ul. Dworcowa 37
62-045 PNIEWY

Panie Burmistrzu,
na podstawie Konstytucji (art. 61) oraz ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) 
proszę o:

- przesłanie informacji ile osób było zatrudnionych (etat, półetat, staż) 
w Urzędzie Miejskim w Pniewach i w jednostkach podległych UM w la-
tach 2011, 2012 i 2013.

Tomasz Mańkowski
Wydawca – Redaktor Naczelny

 „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

Pani Prezes 
Hubert Felski
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 6
62-045 PNIEWY

Panie Prezesie,
na podstawie Konstytucji (art. 61) oraz ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) 
proszę o:

 - przesłanie informacji ile będzie kosztował rocznie wywóz ście-
ków z miejscowości Turowo i Dębina.

  Tomasz Mańkowski
Wydawca – Redaktor Naczelny

 „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

„TWÓJ TYDZIEŃ” 
PYTA W IMIENIU MIESZKAŃCÓWTurowo. FOT. – ARCHIWUM

żenie zapłaci? Transport jednego 
metra sześciennego ścieków kosz-
tuje ponad 16 złotych. Odpowiedź 
na to pytanie jest łatwa – zapłacimy 
my, wszyscy mieszkańcy gminy, 
pewnie też z tego powodu wzro-
sną w przyszłości płatności za wo-
dę i ścieki. Dziękuję za takie suk-
cesy, jak już coś robić, to porząd-
nie. Nie ma pieniędzy? Są, tylko 
przez obecną władzę wydawane są 
na duperele...

Polityka obecnych władz Pniew 
polega na zastępowaniu kilku przy-
domowych szamb takim jednym 
większym szambem. Pogratulować 
wizjonerstwa i rozmachu.

Przy okazji oddania tej sztan-
darowej inwestycji mamy kolejny 
przykład prymitywnej manipulacji 
informacjami, które przekazywane 
są mieszkańcom. Po co podawana 
jest odpłatność netto za ścieki, której 
zwykły obywatel nie płaci, bo mu-
si także uiścić podatek VAT w wy-
sokości 8 procent. Niby niewiele, 
a jednak. Także stawki netto, czyli 
nie takie które musi zapłacić zwy-
kły mieszkaniec, widnieją na oficjal-
nej stronie Pniewskiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego. Rozumie-
my, że zręczniej jest podawać ceny 
niższe od tych prawdziwych, ale jest 
to zwyczajne wprowadzanie w błąd, 
manipulowanie prawdą i zaklinanie 
rzeczywistości. 

Przy okazji przypominamy 
stawki za wodę i ścieki w innych 
wielkopolskich gminach i w Po-
znaniu. Ciekawi jesteśmy, czy na 
przykład prezes Felski zaintereso-
wany jest ceną netto za litr paliwa 
gdy tankuje auto, czy może jednak 
ceną brutto, czyli taką, która musi 
naprawdę zapłacić?

I jeszcze jedno dla przypo-
mnienia mieszkańcom! W Pnie-
wach za metr sześcienny ścieków 
trzeba zapłacić kwotę 8,98 zł net-
to. A w Poznaniu – 5,50 zł, w Lu-
boniu – 5,50 zł, w Suchym Lesie – 
5,61, w Kórniku – 6,06 zł, w Swa-
rzędzu – 6,30 zł, w Czerwona-
ku – 6,38 zł, w Mosinie – 6,98 zł, 
w Puszczykowie – 6,98 zł, w Mu-
rowanej Goslinie – 7,00 zł. Bez ko-
mentarza!

będzie odbywać się codziennie. 
W przypadku złej pogody (zawie-
je, zamiecie) i trudności z dojaz-
dem, zbiorniki mogą przetrzymy-
wać ścieki przez 3 doby. W tym 
czasie będą za pomocą strumienic 
napowietrzane. Ma to na celu za-
pobieganiu zagniwaniu ścieków, 
tak jak dzieje się to w bezodpływo-
wych zbiornikach(szambach).

Tyle oficjalnych informacji, 
które można znaleźć na oficjal-
nej stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego. O opinię na ten temat 
poprosiliśmy wieloletniego miesz-
kańca Pniew:

- Sukces odtrąbiono, poklepa-
no się przyjacielsko po ramionach, 
ale w skali gminy trudno mówić 
o spektakularnym sukcesie. Dzięki 
tej inwestycji polepszy się standard 
życia mieszkańców tych dwóch 
miejscowości, bo mniej zapłacą za 
ścieki. Ale przecież te ścieki ka-
nalizacją nie popłyną bezpośred-
nio do oczyszczalni ścieków, tyl-
ko do przygotowanych zbiorni-
ków, z których podobno codzien-
nie mają być wywożone. No i po-
wstaje pytanie – kto za to wywo-
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Bezrobocie w Powiecie Szamo-
tulskim było przez cały czas od 
stycznia do sierpnia 2013 roku 
niższe niż w skali kraju, a nie-
co wyższe niż średnia w Wiel-
kopolsce. Zgodnie z ustawą 
o samorządzie powiatowym, to 
właśnie do jego zadań należy 
przeciwdziałanie bezrobociu 
oraz aktywizacja lokalnego 
rynku pracy. Starosta szamo-
tulski zadanie to realizuje po-
przez Powiatowy Urząd Pracy, 
zasięgając opinii Powiatowej 
Rady Zatrudnienia, która jest 
organem opiniodawczo-dorad-
czym. Przewodniczącym Rady 
jest wicestarosta Józef Kwa-
śniewicz.

Jeżeli chodzi o poziom bezro-
bocia w Powiecie Szamotulskim, 

to od stycznia do lipca ulegał on 
z miesiąca na miesiąc zmniejsze-
niu (od 4198 osób zarejestrowa-
nych w styczniu do 3568 w lipcu), 
a w sierpniu nieznacznie się zwięk-
szył (o sześć osób). Podobnie tylko 
w sierpniu zwiększyło się bezrobo-
cie wśród kobiet. Stopa bezrobocia 
w Powiecie Szamotulskim spadła 
z 12,3 do 10,6 procent. Dla po-
równania: w całym kraju z 14,2 do 
13,1, a w Wielkopolsce z 10,6 do 
9,6, przy czym na korzystny śred-
ni wynik województwa największy 
wpływ ma niższy poziom bezrobo-
cia w samym Poznaniu.

Kobiety stanowią większość 
wśród osób zarejestrowanych 
(51,6% – stan na koniec września 
2013 roku), one też są w większości 
osób znajdujących się w szczegól-

nej sytuacji na rynku pracy. Do osób 
w takiej sytuacji na rynku pracy za-
licza się kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka 
oraz wszystkie osoby, które: mają 25 
lat lub mniej, 50 lub więcej, są dłu-
gotrwale bezrobotne, nie mają kwa-
lifikacji, nie mają doświadczenia za-
wodowego, nie mają wykształce-
nia średniego, samotnie wychowują 
dzieci, po odbyciu kary pozbawienia 
wolności nie podjęły zatrudnienia, 
a także niepełnosprawnych.

Jeżeli chodzi o działania aktywi-
zacyjne wynikające z ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy, PUP otrzymuje środki Fun-
duszu Pracy przyznawane według 
ustalonego algorytmu oraz z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
i Rezerwy Ministra Pracy i Polity-

ki Społecznej. Z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki urząd otrzy-
mał 2.534.607 złotych, a z rezerwy – 
224 tysiące złotych. Dzięki dodatko-
wym środkom z MPiPS realizowano 
dwa programy – jeden adresowany 
do osób do 30 roku życia (sfinanso-
wano dwa doposażenia stanowiska 
pracy i jedenaście staży sześciomie-
sięcznych), a drugi do osób powy-
żej 50 roku życia (trzy doposażenia, 
pięć staży). Łączna kwota środków 
na aktywizację osób bezrobotnych 
w Powiecie Szamotulskim wynio-
sła w 2013 roku 5.693.407 złotych. 
Do końca sierpnia zaktywizowano 
2520 osób, kierując je na szkole-
nia, zajęcia klubu pracy, staże (ogó-
łem 367 osób w tym 9 niepełno-
sprawnych), prace społecznie uży-
teczne (w gminach Duszniki, Pnie-

Praca za 5 i pół miliona
wy, Ostroróg i Szamotuły). Ponad-
to 1304 osobom udzielono porad 
zawodowych, a grupową informa-
cją zawodową objęto 245 bezro-
botnych. 35 pracodawcom zrefun-
dowano koszt utworzenia 39 stano-
wisk pracy. 

Z założeń do zmian w Usta-
wie o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy wynika, że 
większość działań kierowanych do 
bezrobotnych realizowana ma być 
przez doradców klienta indywidu-
alnego. Zadaniem doradcy będzie 
pomoc klientowi w uzyskiwaniu 
informacji kompleksowych doty-
czących bezrobocia bez koniecz-
ności odwiedzania innych spe-
cjalistów w urzędzie. Zakłada się 
wprowadzenie nowych narzędzi 
aktywizacyjnych: bonów szkole-
niowych, stażowych, na zasiedle-
nie, grantów na telepracę oraz po-
życzek zarówno dla bezrobotnych, 
jak i pracodawców na utworzenie 
nowych miejsc pracy.

30 października odbyła 
się w Gimnazjum im. ks. 
kan. M. Maciejewskie-
go w Pniewach Debata 
,,SOS” (Sportowy Okrą-
gły Stół). 

Do dyskusji o sposo-
bach udoskonalania 

oraz uatrakcyjniania za-
jęć wychowania fizyczne-
go jak również zajęć spor-
towych i rekreacyjnych 
w szkole przygotowywano 
się przez tydzień. W przed-
sięwzięcie to zaangażowani 
byli nauczyciele wychowa-
nia fizycznego, wychowaw-
cy oraz wszyscy ucznio-
wie. Podczas godzin wy-
chowawczych dyskutowa-
no o potrzebach i oczekiwa-
niach uczniów odnośnie lek-
cji wychowania fizycznego 

oraz o pomysłach na uatrak-
cyjnienie i ulepszenie zajęć 
sportowych.

W spotkaniu uczest-
niczyli: Maria Papis – dy-
rektor szkoły, Barbara Mo-
lik – wicedyrektor, nauczy-
ciel języka polskiego, Ma-
ciej Białkowski – wicedy-
rektor, nauczyciel historii, 
informatyki, Klaudia Busz-
kiewicz-Michalak – nauczy-
ciel wychowania fizyczne-
go, Aleksandra Adamska – 
nauczyciel wychowania fi-
zycznego, Przemysław Bo-
sy - nauczyciel wychowania 
fizycznego, Wacław Kwa-
śny - nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, delegacje 
klas I-III pniewskiego Gim-
nazjum.

Debatę prowadzili na-

O sporcie przy okrągłym stole

W piątek, 8 listopada, z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości, w Szkole Podstawowej 
w Chelmie przygotowano piękne, wzruszające 
przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy IV.

W  niezwykłą inscenizację, poprzez oryginalne 
wprowadzenie na salę biało-czerwonej flagi  i  

godła oraz wspólny śpiew, zostali włączeni prawie 
wszyscy uczniowie szkoły... 

Dziewczynki i chłopcy, którzy przygotowywali 
się pod kierunkiem Elżbiety Kuriatto i Żanety Syk, 
przedstawili  słowami poezji i pieśni historię naszej oj-
czyzny od roku 1795, czyli od I rozbioru do momen-
tu odzyskania wolności w roku 1918. Czwartoklasiści 
pięknie mówili swoje kwestie, a trzecioklasiści wspa-

niale  zaśpiewali do skrzypcowego akompaniamentu 
Doroty Szweryn. Po występie grupa została nagro-
dzona gromkimi  brawami. 

Apel był też okazją do ogłoszenia wyników pierw-
szej z czterech  części szkolnego dyktanda i wręcze-
nia dyplomów i nagród  zwycięzcom. Pani Dyrektor 
podkreśliła, że posługiwanie się piękną polszczyzną, 
pisanie bez błędów to szacunek do ojczystego języka 
i  przykład patriotyzmu. 

Na zakończenie dyrektor Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Pniewach, D. Łęszczak wręczył Urszuli Woź-
niak, przewodniczącej Rady Rodziców, medal i nagro-
dy, które zdobyła uczestnicząc 6 października w Bie-
gu Papieskim. (rad)

Chełmno: historia w pieśni i poezji...

uczyciele wychowania fi-
zycznego. Zapisy z jej prze-
biegu oraz wnioski zostały 
zapisane na tablicy. Deba-
ta przyjęła formę dyskusji 
oraz „burzy mózgów”. Głos 
zabierały wszystkie dele-
gacje klas. Uczniowie pre-
zentowali swoje koncepcje, 
a nauczyciele odpowiadali 
na pytania oraz podejmo-
wali dyskusję w sprawie za-
dań. Pierwsza część rozwa-
żań polegała na prezentacji 
postulatów klas oraz pomy-
słów na ich realizację.

Oto ustalenia: 
Co jest dobre…

 * fajni nauczyciele,
* intensywne rozgrzewki,
* podział na grupy (chłopcy, 

dziewczęta),
* atmosfera podczas zajęć,
* integracja z innymi kla-

sami,
* różnorodność ćwiczeń,

* zajęcia dostosowane do 
umiejętności uczniów.

 
Co jest złe…
 * pojedyncze lekcje wy-

chowania fizycznego,
* brak zajęć na siłowni,
* za dużo ćwiczących na 

jednej sali,
* brak zajęć na basenie,
* mało gier zespołowych,
* mało zajęć z tenisa stoło-

wego,
* brak muzyki podczas ćwi-

czeń,
* mała różnorodność zajęć 

pozalekcyjnych.
 

Propozycje zmian:
 * lekcje wychowania fi-

zycznego w systemie 2x2h 
dla wszystkich klas,
* organizować więcej wy-

jazdów na basen,
* organizować więcej roz-

grywek sportowych,
* więcej zajęć prowadzić na 

świeżym powietrzu (rów-
nież zimą),

* przygotowanie i opieka 
nad gablotą z rekordami 
sportowymi uzyskiwany-
mi przez uczniów pod-
czas zajęć, zawodów spor-
towych.

Osiągnięciem Spor-
towego Okrągłego Stołu 
w pniewskim Gimnazjum 

było wypracowanie zada-
nia dodatkowego do realiza-
cji w I semestrze, które jest 
niezbędnym warunkiem do 
otrzymania certyfikatu wy-
chowanie fizyczne z klasą. 
Pomysł uczniów to zorgani-
zowanie szkolnej ligi piłki 
koszykowej dla klas I oraz 
szkolnej ligi piłki siatkowej 
dla klas II-III. (na)
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Decyzja zapadła - lądowisko dla śmi-
głowców służb medycznych stanie 
w Szamotułach w okolicach ul. Zam-
kowej (koło BricoMarche). Budowa 
rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Decyzją Zarządu Powiatu Szamotulskie-
go, poprzedzoną konsultacjami z Radą 

Społeczną SP ZOZ i biorąc pod uwagę opi-
nię dyrektora SP ZOZ w Szamotułach lądo-
wisko dla śmigłowców zostanie wybudowa-
ne na działce przy ul. Zamkowej. To rozwią-
zanie jest najbardziej  ekonomiczne i moż-
liwe do zrealizowania na gruntach powiatu 
szamotulskiego.

CZTERY LOKALIZACJE
Przypomnijmy, że pod uwagę były brane 

cztery lokalizacje. Pierwsza z nich to usytu-
owanie lądowiska na dachu projektowanego 
budynku poradni specjalistycznych i części 
biurowej przy SP ZOZ. 

Ten pomysł nie został jednak przyjęty 

do realizacji ze względu na wysokie kosz-
ty inwestycji.

Drugi wariant zakładał lądowisko tak 
zwane niewyniesione w okolicach ul.: Ja-
na Pawła II, J.H. Dąbrowskiego, Młyńskiej, 
przy dorzeczu Samy. Uzyskano dla tego po-
mysłu 2 decyzje o warunkach lokalizacji. 
Jedna koncepcja z wyjazdem na Jana Paw-
ła II, a druga z połączeniem lądowiska ze 
szpitalem mostem na rzece Samie. Problemy 
z własnością gruntu, możliwe oprotestowa-
nie decyzji przez właścicieli pobliskich dzia-
łek, znaczna ilość drzewostanu do wycięcia 
oraz grunty słabonośne, a także w przypad-
ku konieczności budowy mostu, znaczne 
koszty, były powodem szukania kolejnych 
możliwych do realizacji rozwiązań usytu-
owania lądowiska. 
LĄDOWISKO NA DACHU SZPITALA

Kolejnym wariantem było lądowisko na 
dachu istniejącego szpitala SP ZOZ Szamo-

tuły. Pomysł na to zadanie inwestycyjne wy-
kluczyła ekspertyza budowlana, która wy-
padła negatywnie dla tego przedsięwzięcia 
z powodu osiągnięcia granicznych obciążeń 
fundamentów budynku szpitala. 

Ekspertyza ta wykluczyła takie rozwią-
zanie tego problemu. 

ŚMIGŁOWCE NA ZAMKOWĄ
Ostatnim rozpatrywanym wariantem 

przez SP ZOZ, który wydaje się być jedy-
nym możliwym ze względów ekonomicz-
nych to lądowisko tak zwane niewyniesione 
w okolicach ul. Zamkowej. Ta koncepcja jest 
realna, ze względu na znacznie niższe koszty 
realizacji inwestycji. Ponadto grunty, na któ-
rych ma znaleźć się lądowisko są własnością 
powiatu szamotulskiego. Nieunikniona jest 
jednak wycinka i cięcia sanitarne istniejące-
go drzewostanu oraz roboty ziemne (nasyp). 
Dla tej lokalizacji lądowiska SP ZOZ dys-

ponuje decyzją o warunkach lokalizacji ce-
lu publicznego.
LĄDOWISKO W PRZYSZŁYM ROKU

Obecnie trwają przygotowania stosow-
nej dokumentacji, która umożliwi rozpoczę-
cie inwestycji. Inwestorem jest SP ZOZ. Po-
wiat szamotulski dofinansuje budowę lądo-
wiska i zabezpieczył na ten cel kwotę 1 mi-
liona złotych. Zakończenie budowy zaplano-
wano na połowę 2014 roku.

Warto wspomnieć, że budowa lądowiska 
jest konieczna jeżeli SP ZOZ chce utrzymać 
kontrakt dla Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego. Warunkiem dalszego kontraktowania 
tego typu świadczeń jest posiadanie lądowi-
ska przez SP ZOZ. 

Do SP ZOZ rocznie trafia około 100 ty-
sięcy pacjentów. W ubiegłym roku, na te-
renie powiatu szamotulskiego, śmigłowiec 
ratunkowy lądował 10 razy. (na)

Helikopter bezpiecznie wyląduje
Największym trwającym 

remontem jest przysto-
sowanie pomieszczeń dla 
kolejnych poradni specja-

Szpital Powiatowy 
jak... nowy
W kilku miejscach w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach trwają remonty 
– sumując realizowane w tym roku zadania, można mówić o nakładach rzędu 
4.816.967 złotych, z czego 657.000 to wsparcie dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej z budżetu Powiatu Szamotulskiego. 

listycznych, które zostaną 
przeniesione z ulicy Garn-
carskiej (medycyny pra-
cy i zdrowia psychiczne-
go) i z głównego budynku 
szpitala (laryngologiczna). 
Trwa również remont kory-
tarza i wszystkich pomiesz-
czeń oddziału wewnętrzne-
go I. Przygotowywane jest 
pomieszczenie dla nowego 
sprzętu rentgenowskiego. 

Efekty większości zapla-
nowanych na ten rok re-
montów już można podzi-
wiać, i to także na zewnątrz 
szpitala, gdzie wyburzono 
niewielki zbędny budynek 
i zorganizowano dodatkowe 
miejsca parkingowe z kost-
ki brukowej. Położono rów-
nież nowe dywaniki asfal-
towe. 

Poza tym powiększono 
Szpitalny Oddział Ratunko-
wy, między innymi o atrak-
cyjnie urządzone miejsce 
do przyjmowania najmniej-
szych pacjentów. Na tej sa-
mej kondygnacji, w drugim 
skrzydle szpitala, wyremon-
towano laboratorium. Naj-
większym zakończonym już 
zadaniem był natomiast re-
mont oddziału chirurgicz-
nego II. 

W ślad za niemal każ-
dym remontem SP ZOZ 
kupuje nowe wyposażenie 
pomieszczeń szpitalnych, 
w tym również sprzęt me-
dyczny. Zmiany są dostrze-
galne na każdym kroku i to 
nie tylko dla tych, którzy 
nie bywali w szpitalu od lat, 
ale i dla osób z konieczno-
ści goszczących tu częściej. 
Praktycznie z miesiąca na 
miesiąc, między innymi za 
sprawą nakładów Powiatu 
Szamotulskiego i własnych, 
Szpital Powiatowy popra-
wia swój wygląd.

KALEJDOSKOP FIRM

- Specjalizujemy się – mówi Michał Kacz-
marek - w wykonywaniu konstrukcji stalo-
wych wraz z obudowami z płyty warstwowej. 
Wykonujemy inwestycje od fazy projektowej aż 
po odbiór gotowego obiektu „pod klucz”. 

Firma zaczynała swoją działalność od jed-
nej maszyny – wypalarki plazmowej. Był to 
mały, wynajmowany warsztat... Przez te kil-
ka lat sporo się jednak zmieniło: dzisiaj po-
siada własny bogaty park maszynowy, któ-
ry pozwala na uzyskanie każdego gotowego 
elementu aż po gotową konstrukcję, 3 wła-
sne hale produkcyjne. To właśnie umożliwia 
firmie METAL-PLAZM wykonanie inwe-
stycji od początku do końca ku zadowoleniu 
klienta, bez potrzeby angażowania i nadzoro-
wania dodatkowych podmiotów wykonaw-
czych. A w planach na 2014 rok jest rozbu-
dowa firmy – powstanie kolejne 1500 metrów 
kwadratowych pod dachem, gdzie prowadzo-
ne będzie spawanie...

Warto także podkreślić, że w roku ubie-
głym firma poszerzyła swoją działalność o no-
wy dział – hurtownię stali. Stały, pełny dostęp 
do tego typu materiałów pozwala na szybką re-
alizację i uniknięcie przestojów w trakcie wy-
konywania zarówno małych, jak i dużych za-
mówień. 

- Posiadamy – dodaje Michał Kaczma-
rek - również własne zaplecze budowlane, ta-
kie jak: dźwig, podnośniki nożycowe, łado-
warkę teleskopową i inne.  Mamy dział obrób-
ki plastycznej stali, wynajmujemy sprzęt bu-
dowlany.

Firma wykonuje konstrukcje stalowe wraz 

z obudowami z płyty warstwowej. Od wyspe-
cjalizowania się tej pniewskiej firmy w reali-
zacji projektów konstrukcji stalowych wybu-
dowała ona około 20 hal o powierzchni od 300 
do 4000 metrów kwadratowych. 

METAL-PLAZM ma własne zaplecze bu-
dowlane, pozwalające na wytworzenie kom-
pletnej konstrukcji stalowej wraz z zamonto-
waniem jej na budowie. Dzięki temu, ku zado-
woleniu klienta, wyeliminowano konieczność 
dokonywania poprawek, bowiem całość inwe-
stycji wykonuje jedna firma). Firma posiada 
certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie sprzeda-
ży elementów konstrukcji stalowych. Ma tak-
że świadectwo kwalifikacyjne do I grupy za-
kładów małych w zakresie wykonywania kon-
strukcji stalowych klasy 1, 2, 3 wydany przez 
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz upo-
ważnienie do nakładania zabezpieczeń ognio-
chronnych konstrukcji stalowych.

- Jesteśmy firmą nowocześnie zarządza-
ną – dodaje Michał Kaczmarek – o czym mo-
że świadczyć chociażby fakt, że otrzymaliśmy 
dotację z Unii Europejskiej w wysokości 200 
tys. na zakup hydraulicznej prasy krawędzio-
wej ERMAK 6100x300ton. 

METAL-PLAZM
Firma METAL-PLAZM M. Kaczmarek 
została założona w 2007 roku w Pniewach. 



środa 20 listopada 2013IV

Młodzi adepci futsalu 
podzieleni zostali na 

dwa zespoły starszy i młod-
szy. Ta pierwsza grupa już 
na początku grudnia weź-
mie udział w MMP w ka-
tegorii U-14. Turniej eli-
minacyjny rozegrany zosta-
nie w Kaliszu, który będzie 
gospodarzem imprezy. Po-
nadto obok Smoków zagra-
ją Hurtap Łęczyca, TAF To-
ruń i Unisław Team Uni-
sław. Jak widać grupa wy-
daje się bardzo mocna, jed-
nak szczególnie na tym eta-
pie szkolenia wyniki są 
sprawą drugorzędną. 

Zanim odbędą się wspo-
mniane eliminacje oba ze-
społy starszy i młodszy za-
grają mecze sparingowe 

z rówieśnikami z Lecha Po-
znań. Kierownictwo klubu 
postanowiło docenić zaan-
gażowanie młodych zawod-
ników i dzięki dobrym rela-
cjom w sportowym środo-
wisku takie mecze dojdą do 
skutku. 

Pierwszy pojedynek star-
sza grupa rozegra w Pozna-
niu, a młodsza ekipa tydzień 
później w Pniewach. Co 
ciekawe zobaczymy w hali 
OSIR młodą drużynę „Ko-
lejorza”, która przygotowu-
je się do międzynarodowego 
turnieju w poznańskiej Are-
nie. Zajęcia prowadzi tre-
ner Łukasz Frajtag w asy-
ście Macieja Foltyna i Patry-
ka Hołego

W roku ubiegłym Red 

„No drugs, stop alkohol”
Drużyna Red Dragons prowadziła w tym sezonie na-
bór do grup młodzieżowych. Po selekcji, która trwała 
miesiąc, z grupy prawie czterdziestu osób, pozostały 
dwadzieścia trzy. 

Dragons wspólnie z komisją 
do spraw profilaktyki i roz-
wiązywania problemów al-
koholowych zainicjował ak-
cję „No Drugs Futsal is Bet-
ter”, tym razem oprócz kon-
tynuacji tych działań, po-
wstała kolejna inicjatywa 
„Stop Alkohol Futsal is Bet-
ter”. Z takim logo właśnie 
występują młodzi gracze we 
wspomnianych wyżej zespo-
łach. 

Jaki jest cel akcji wyja-
śnia jeden z pomysłodaw-
ców tego projektu - Rafał 
Gnybek:

- Cała akcja ma charak-
ter marketingowo-reklamo-
wy. To, że ktoś zagra z takim 
logo na piersi nie oznacza, 
że nigdy w życiu nie wypi-
je alkoholu. Chcemy jednak 
zwrócić uwagę na pewne po-
ważne problemy, jakie poru-
szane były na spotkaniach 

z komisją profilaktyki. Mam 
tutaj na myśli przede wszyst-
kim brak kultury picia, a tak-

że bardzo poważne zagroże-
nia, jakim są pijaństwo czy 
alkoholizm. Samo hasło to 

pewne przesłanie do mło-
dych ludzi, które być może 
zaprocentuje w przyszłości.

Karate Kid z Pniew? Rowerem po... 
górkach
W sobotę w pniewskich Księżych Górach spotkali się rowerzyści, którzy posta-
nowili doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze. 

Turniej Karate Kyokushin odbył się z udziałem 331 
zawodników z 27 klubów oraz kilkuosobowych ekip 
z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Na zawodach tych nie za-
brakło także sportowców z UKS Kyokushin Karate.

Sędzią głównym był shi-
han Eugeniusz Dadzi-

bug (5 dan), a organizato-
rem sensei Paweł Juszczyk 
(4 dan). Zawodnicy rywali-
zowali w konkurencjach ka-
ta oraz kumite w poszcze-
gólnych kategoriach wieko-
wych i wagowych. Zawody 
odbywały się formule full 
contact według przepisów 
światowej organizacji IKO. 

W tak licznej i stoją-
cej na bardzo wysokim po-
ziomie sportowym i orga-
nizacyjnym imprezie brała 
udział czteroosobowa eki-
pa z Pniew. Opiekunem i se-
kundantem karateków był 
sensei Zbigniew Malinow-
ski. 

Był to debiut dla mło-
dych adeptów sztuki walki. 
UKS Kyokushin Karate re-
prezentowali Wojciech No-
rek, Mikołaj Rysicki, Niko-
dem Krajewski, Olaf Mi-
chałowski. 

Sportowa rywalizacja 
pomiędzy zawodnikami by-
ła bardzo zacięta i wzbudza-
ła ogromne emocje wśród ki-
biców. (na)

Miejsce zostało wybrane 
nieprzypadkowo, bo-

wiem trasa XC przygotowa-
na przez Stowarzyszenie Ro-
werzystów „Odjechani – TE-
AM PL” doskonale się nadaje 
do ćwiczenia techniki jazdy. 
Można bowiem znaleźć tutaj 
strome podjazdy oraz zjaz-
dy, kręte ścieżki, singieltrac-
ki, muldy, odcinki kamieniste 
oraz takie na których można 
przycisnąć mocno pedałami. 

Zajęcia przeprowadził 
Wojtek Gogolewski, któ-
ry omówił kilka elemen-
tów związanych nie tylko 
z techniką jazdy, ale zwrócił 
uwagę na poprawną pozy-
cję rowerzysty. Zaczęto od 
ustawienia wysokości sio-

dełka, pochylenia kierowni-
cy i klamek. Było co po-
prawiać. Potem krótka prze-
jażdżka, podjazd i zjazd na 
niewielkie wzniesienie, po-
kazała jak wiele jest jesz-
cze do poprawienia w ta-
kich elementach jak uchwyt 
kierownicy, pozycja na sio-
dełku. Kilka prób pokonania 
singieltracka i kolejne uwa-
gi dotyczące pracy ramion, 
ustawieniu kolan na ostrych 
zakrętach. 

Podjazd kamienistego 
odcinka dowiódł, że wcale 
nie tak łatwo utrzymać rów-
nowagę na tak trudnej trasie. 
Rowerzyści przećwiczyli 
również ostry zjazd po stro-
mym zboczu. Można powie-

dzieć, że każdy ma co robić 
w najbliższym czasie. Naj-
częściej podczas jazdy sku-
piamy się nad pokonaniem 
odległości w odpowiednim 
tempie zapominając o pod-
stawowych elementach tech-
nicznych. 

Nie było wśród uczest-
ników nikogo, kto nie wra-
całby do domu bez uśmie-
chu i świadomości, że był 
to bardzo owocnie spędzo-
ny czas. Jeżeli pogoda i licz-
ne obowiązki Wojtka Gogo-
lewskiego pozwolą na wio-
snę Stowarzyszenie zorga-
nizuje w Pniewach kolejne 
warsztaty techniki jazdy aby 
oswoić trasę pniewskiego 
XC. (na)

FOT. - ROBERT KUCZA 

PEWNY PNIEWIAK. Korzystając z przerwy w rozgrywkach ligowych młodzicy z UKS 
„Pniewiak” zorganizowali turniej mini koszykówki szkół podstawowych. Zaproszenia skie-
rowali do dwóch zaprzyjaźnionych szkół: SP Sieraków i SP Wielichowo. Mecze rozgrywano 
systemem „każdy z każdym”. Na zakończenie prezes UKS Ryszard Adamski wręczył zespołom 
pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody indywidualne wyróżnionym zawodnikom. Kolejność 
końcowa przedstawia się następująco: I – UKS PNIEWIAK I; II – UKS PNIEWIAK II; III – SP 
SIERAKÓW; IV – SP WIELICHOWO.
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- Co to jest tak zwana 
decyzja środowiskowa?

- Decyzja środowiskowa, 
to potoczna nazwa decyzji 
o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realiza-
cję przedsięwzięcia. Jest to 
decyzja wydawana dla przed-
sięwzięć mogących oddzia-
ływać na środowisko. To de-
cyzja administracyjna, która 
ma tak wpłynąć na planowa-
ną inwestycję, by w jak naj-
większym stopniu była ona 
obojętna dla środowiska. De-
cyzja środowiskowa jest ko-
nieczna, by inwestor mógł się 
starać o kolejne zezwolenia 
administracyjne takie jak na 
przykład: decyzja o warun-
kach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, decyzja o po-
zwoleniu na budowę itp.

- Wydał pan decyzję 
tak zwaną środowisko-
wą w sprawie planowanej 
w gminie Duszniki farmy 
wiatrowej. Co to oznacza?

- Oznacza to mówiąc 
krótko, że z posiadanych do-
kumentów wynika, iż inwe-
stor spełnił wszystkie wa-
runki, by inwestycja ta w jak 
najmniejszym stopniu wpły-

wała na środowisko natural-
ne, na życie ludzi i zwierząt 
w naszej gminie. Decyzja ta 
potwierdza, że „Farma wia-
trowa o mocy 160 MW” jest 
inwestycją bezpieczną, a to 
otwiera inwestorowi moż-
liwość rozpoczęcia procesu 
związanego z budową.

- Taką decyzję wójt po-
dejmuje samodzielnie? 

- Ta decyzja była uzgad-
niana z Regionalną Dyrek-
cją Ochrony Środowiska 
w Poznaniu oraz z powia-
towym i wojewódzkim Sa-
nepidem. To są instytucje, 
z którymi musiałem się po-
rozumieć w tej sprawie. 
Opierałem się na ustale-
niach Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Po-
znaniu oraz opiniach pra-
cowników Sanepidu. Te in-
stytucje, na co są stosow-
ne dokumenty, orzekły że 
w planowanym zakresie jest 
to inwestycja bezpieczna dla 
ludzi i dla środowiska, czyli 
nie będzie niedopuszczalne-
go hałasu, uciążliwych wi-
bracji, nie będzie męczącego 
migotania cienia i wszyst-
kich innych niekorzystnych 

zjawisk, którymi straszono 
mieszkańców. Te zjawiska, 
jak zapewnia inwestor, a po-
twierdzają wspomniane in-
stytucje, zredukowane są do 
minimum.

- Jest pan w stu pro-
centach przekonany, że ta 
inwestycja naprawdę jest 
bezpieczna?

- Gdybym nie był prze-
konany, nie wydałbym takiej 
decyzji. To już jest druga 
decyzja środowiskowa do-
tycząca planowanej farmy 
wiatrowej w naszej gminie. 
W stosunku do tej pierw-
szej druga mówi o jeszcze 
mniejszym hałasie, więcej 
wiem dzisiaj także o trasach 
przelotów ptaków, nietope-
rzy itp. Z uwagą zapoznałem 
się również z odpowiedzia-
mi odpowiednich instytucji 
i ekspertów różnych dzie-
dzin na pytania, które wpły-
wały do mnie od mieszkań-
ców w trakcie przygotowy-
wania tej decyzji. Przysłu-
chiwałem się także uważnie 
zorganizowanym konsulta-
cjom społecznym. Chodzi 
bowiem o to, by ewentualna 
uciążliwość farmy była jak 

Farma wiatrowa 
jest bezpieczna
Rozmowa z ADAMEM WOROPAJEM, wójtem gminy Duszniki

najmniejsza, nieomal niedo-
strzegalna. Mamy także za-
pewnienia inwestora - i od-
powiednie dokumenty w tej 
sprawie – że po zakończeniu 
budowy co roku będą prze-
prowadzane badania wpły-
wu farmy na środowisko na-
turalne, na ludzi i zwierzęta. 
Powstanie każdego roku taki 
raport środowiskowy, który 
będzie pokazywał, czy inwe-
stycja ta już w okresie eks-
ploatacji spełnia wszystkie 
uzgodnione wcześniej para-
metry...

- A jak nie będzie speł-
niać?

- To poprosimy właści-
ciela wiatraków, by jak naj-
szybciej poprawił to, co bę-
dzie wymagało poprawy.

- A jak właściciel nie ze-
chce albo będzie to czynił 
opieszale?

- To doprowadzimy do 
czasowego wyłączenia danej 
turbiny. Jestem po to, by pil-
nować przestrzegania usta-
leń opisanych w dokumen-
tach i dbać o mieszkańców 
oraz środowisko. 

- Czy ta inwestycja ta 
jest korzystna dla gminy 
i jej mieszkańców?

- Powiem tak - budżet 
gminy Duszniki każdego ro-
ku dzięki tej inwestycji bę-
dzie bogatszy o 5 milionów 
złotych, co przy dzisiejszym 
budżecie 25-milionowym 
jest kwotą bardzo dużą. Za-
robią także niektórzy miesz-
kańcy bezpośrednio. Ale, 
pieniądze to nie wszystko... 
Uważam, że realizacja tej in-
westycji poprawi wizerunek 
naszej gminy na zewnątrz. 
Wiatraki, to czysta „zielo-
na” energia, a gmina Dusz-
niki rozwija się pod hasłem 
„Gmina zielonego wzrostu”. 
Działająca farma wiatrowa 
będzie oznaczała, że nie jest 
to puste hasło reklamowe. 
Jeśli na terenie gminy wy-
twarzany jest prąd z odna-
wialnych źródeł energii, to 
oznacza, że jest to gmina 
nowoczesna i ekologiczna. 
Tak już dzisiaj mówią o tym 
przedsięwzięciu niektórzy 
potencjalni inwestorzy z in-
nych branż, którzy być mo-
że u nas zechcą także nieba-
wem zainwestować. (mat)

Wiatr bWiatr bęędzie gdzie głółównym wnym 
źźrróóddłłem energii w 2050 roku?em energii w 2050 roku?
Z opublikowanej przez Komisję Europejską „Mapy Dro-
gowej dla Energetyki” (Energy Roadmap) na rok 2050 
wynika, że energetyka wiatrowa będzie wytwarzać więcej 
energii elektrycznej, niż jakakolwiek inna technologia. 

W Warszawie na Stadionie 
Narodowym trwa szczyt 
klimatyczny. Jego podsta-
wowym celem jest dopro-
wadzenie do porozumienia 
w sprawie redukcji emisji 
dwutlenku węgla do atmos-
fery. 

To bardzo ważne zadanie, bo na 
naszej planecie – zdaniem wie-

lu specjalistów - rośnie globalna 
temperatura i nasilają się anoma-
lie pogodowe. Ostatnia katastrofa 
na Filipinach jest tego najlepszym 
dowodem. Klimat Ziemi się zmie-
nia i jest coraz bardziej kapryśny. 

A jedną z przyczyn globalnego 
ocieplenia jest emisja dwutlenku 
węgla. Największymi trucicielami 
na świecie są: Chiny (26,7 procent 
światowej emisji Co2 do atmosfe-
ry), Stany Zjednoczone (16,8 pro-
cent), Indie (5,3 procent), Rosja 
(4,9 procent), Japonia (4,1 pro-

cent). Polska na tej liście znajdu-
je się na 22 miejscu, ale to żaden 
powód do zadowolenia, bo trudno 
porównywać polską gospodarkę na 
przykład z amerykańską..

Dwutlenek węgla zanieczysz-
cza najbardziej atmosferę w trak-
cie spalania paliw kopalnych (wę-

gla kamiennego itp.), a alternaty-
wą dla gospodarki mogą być czyste 
źródła energii odnawialnej – z pro-
mieni słonecznych, wiatru, wo-
dy itp. Obecnie Polska – niestety 
- w niemal 90 procentach wytwa-
rza energię z węgla i zanieczysz-
cza środowisko.

Szansą są odnawialne źródła energii

CCele i ostateczny udział Od-
nawialnych Źródeł Ener-

gii w 2050 roku – zdaniem 
Komisji Europejskiej - mogą 
się jednak radykalnie zmie-
nić na korzyść zielonej ener-
gii z powodów czysto ekono-
micznych, bo najprawdopo-
dobniej w roku 2050 energia 
ze źródeł odnawialnych mo-
że być konkurencyjna cenowo 
w stosunku do paliw kopal-
nych czy energii jądrowej. 

Według tego dokumentu 
Komisji Europejskiej aż 97% 
zapotrzebowania na energię 
elektryczną w UE w roku 2050 
będzie pokrywane przez odna-
wialne źródła energii, w tym 
49% przez energetykę wiatro-
wą. W 2050 roku energia ma 
pochodzić ze źródeł odnawial-

nych, jądrowych oraz insta-
lacji wykorzystujących pali-
wa kopalne wyposażone w in-
stalacje do przechwytywania 
i przechowywania węgla. 

Komisja uważa, że energe-
tyka wiatrowa będzie dominu-
jąca (od 32% do 49% udziału 
w całkowitym bilansie ener-
getycznym). Realne koszty 
produkcji energii w wiatra-
kach spadły w ciągu ostatnich 
10 lat prawie o około 20 pro-
cent. Jeszcze większy spadek 
kosztów obserwujemy w fo-
towoltaice. Szacuje się, że do 
roku 2020 koszty energii elek-
trycznej produkowanej z ener-
gii słonecznej spadną w Euro-
pie o 50% z obecnego pozio-
mu 0,16-0,35 euro/kWh do 
0,08 – 0,18 euro/kWh. 

W Wielkiej Brytanii 
pozytywnie o wiatrakach
Ogólne postrzeganie energetyki wiatrowej w Wielkiej 
Brytanii można uznać za bardzo pozytywne. Jedynie nie-
wielki procent ankietowanych wyrażał brak poparcia dla 
rozwoju i budowania nowych elektrowni wiatrowych. 

Wyniki badań przepro-
wadzanych wśród osób 

mieszkających niedaleko 
farm wiatrowych zaskakiwa-
ły liczbą pozytywnych odpo-
wiedzi – okazało się, że przy 
bliższym kontakcie z elek-
trowniami wiatrowymi, lu-
dzie zaczynają postrzegać te-
go typu inwestycje, jako zde-
cydowanie korzystne rozwią-
zania. 

Ankiety przeprowadzo-
ne „przed i po” wybudowa-
niu farmy wiatrowej również 
wykazały, że istnieje tenden-
cja wśród badanych do zmia-
ny opinii o energetyce wia-
trowej na lepszą. Wszelkie 
obawy związane z najczę-
ściej krytykowanym aspekta-
mi inwestycji, jakimi są elek-
trownie wiatrowe – czyli ich 
niekorzystnym wpływem na 
krajobraz, hałasowaniem, ne-
gatywnym wpływem na ceny 
nieruchomości i turystykę – 
okazały się nieuzasadnione. 

W wielu przypadkach – 

jak wynika jednoznacznie 
z tego badania - farmy wia-
trowe stanowią atrakcje tury-
styczne i co roku przyciągają 
nowych turystów, co zdecy-
dowanie pozytywnie wpływa 
na rozwój danych regionów.

80 % ankietowanych 
uważa, że farmy wiatrowe są 
potrzebne do produkcji ener-
gii ze źródeł odnawialnych, 
co pomaga zaspokoić bieżą-
ce i przyszłe zapotrzebowa-
nia na energię, a 62 % zgada 
się, że elektrownie wiatrowe 
są potrzebne i ich wygląd nie 
ma zupełnie znaczenia.

W Wielkiej Brytanii moc 
działających elektrowni wia-
trowych w 2009 roku wyno-
siła 4245 MW, w roku 2010 
– 5203 MW, w roku 2011 
– 6018 MW, a w roku 2012 
– 8845 MW. Wzrost w roku 
2012 w porównaniu do ro-
ku 2011 wynosi aż 47 pro-
cent, co oznacza, że w kra-
ju tym stawia się na energię 
wiatrową.
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Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Ceradzu Dolnym
Świetlica została wybudowana przy istniejącym budyn-

ku usługowo-handlowym. Wewnątrz znajduje się sala głów-
na, kuchnia i toaleta spełniająca wymogi dla osób niepełno-
sprawnych. Sala i kuchnia zostały wyposażone w niezbędne 
meble i sprzęt AGD. Całość ma powierzchnię ok. 112 me-
trów kwadratowych. W ramach tej inwestycji wybudowano 
również garaż dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej, w którym zadbano o możliwość przechowywania 
sprzętu strażackiego. 

Ogólny koszt wyniósł 242 596 zł, a samej świetlicy - 196 
425 zł. Gmina złożyła wniosek i podpisała umowę na dofi-
nansowanie 80% kosztów budowy świetlicy w ramach reali-
zacji Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania sto-
warzyszenia KOLD w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”.  

Listopad 2013
Zakończenie inwestycji dofinansowanych z PROW
W trzech miejscowościach gminy wyremontowano po-

mieszczenia świetlic wiejskich. W Brzozie i w Sędzinach 
przebudowano w tym celu budynki dawnych kotłowni, nato-
miast w Wilczynie lokal w budynku Domu Katolickiego.

Świetlice w Brzozie i w Sędzinach przeszły gruntowny 
remont i przebudowę zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
i obie nabrały podobnego, nowoczesnego charakteru. 

Wykonawcą obu inwestycji był Zakład Ogólnobudow-
lany Jarosław Glinka z Szamotuł. Koszt wg umowy zawar-
tej po przetargu to 187.463 zł za remont świetlicy w Brzozie 
oraz 196.526 zł w Sędzinach

Świetlica w Sędzinach

Świetlica w Brzozie

Świetlica w Wilczynie

Nowe oblicze otrzymała również przebudowana z loka-
lu w Domu Katolickim świetlica w Wilczynie. Pomimo no-
woczesnego zaplecza kuchennego i kilku innych elementów, 
sama sala ma nadal wyjątkowy charakter, a stara architektu-
ra została w większości zachowana i odnowiona. 

Wykonawcą tej inwestycji było konsorcjum: REMO-
-Bączyk Piotr Bączyk z Baranowa i Zakład Robót Inżynie-
ryjnych Łukasz Walor z Dusznik, a jej koszt wg umowy po 
przetargu to 225.246 zł.  

                      

Park w Dusznikach

Kolejna inwestycja została zrealizowana w parku 
w Dusznikach i polegała na modernizacji układu komuni-
kacyjnego, oświetlenia oraz elementów małej architektu-
ry. Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z zalecenia-
mi konserwatora zabytków. Wytyczono i utwardzono ścież-
ki komunikacyjne, wykonano nowe utwardzenie placu przed 
muszlą koncertową, wymieniono oświetlenie parkowe, ław-
ki i kosze na śmieci.

Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Budowlany 
NOR-BUD Norbert Chudy z Bolewic, a koszt wg umowy po 
przetargu to 193.627 zł.

Następną, ukończoną tej jesieni inwestycją była budowa 
wiaty wolnostojącej przy budynku Gminnego Centrum Kul-
tury w Dusznikach obok wejścia do Izby Regionalnej oraz 
remont części pomieszczeń Izby. 

Wiata będzie służyła Izbie Regionalnej głównie do wy-
stawiania eksponatów historycznych. W ramach tej in-
westycji wyremontowano również toaletę w pomieszcze-
niach Izby, wymieniono drzwi wejściowe, daszek nad wej-
ściem oraz wykonano prace malarskie i odwodnieniowe. 

Wykonawcą tej inwestycji, podobnie jak w parku, 
był Usługowy Zakład Budowlany NOR-BUD Norbert Chu-
dy z Bolewic, a koszt wg umowy po przetargu to 44.262 zł.

 
Wszystkie powyższe inwestycje otrzymały dofinanso-

wanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wy-
sokości maksymalnie 80%. Zwrot części poniesionych 
kosztów powinien nastąpić w przeciągu kilku miesięcy od 
zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o płatność.

Inwestycje 2013 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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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

Mój tato szczęściarz Joanna 
Papuzińska, ilustrator Maciej 
Szymanowicz, kategoria wie-
kowa 7+, cena 21,90 zł, Wy-
dawnictwo Literatura.

Czy lubisz spacery z ta-
tą? Asiunia i jej mały braci-
szek Tomek też je uwielbia-
ją! Zwłaszcza wtedy, gdy tata 
pokazuje miejsca i opowiada 
własne historie z nimi związa-
ne. Czasem są radosne, a cza-
sem trochę smutne. Dzieci naj-
bardziej lubią te o Powstaniu 
Warszawskim, bo tata mówi, 
że zawsze miał szczęście, cho-
ciaż czasem to trochę zabawne. 
Bo na przykład czy złamana rę-
ka albo miejsce w szpitalu pod 
stołem to szczęście, czy pech? 
Książka dla dzieci nie tylko 
o powstaniu warszawskim, ale 
i o szczęściu w nieszczęściu, 
o dostrzeganiu tego, co ważne. 
Łamiąca stereotypy – konfron-
tuje wyobrażenia dziecka z re-
aliami. Walczący ojciec jest nie 
żołnierzem z bronią w ręku, ale 
dzielnym cywilem.

OPOWIADANIA Z DRESZ-
CZYKIEM praca zbiorowa, 
książka z audiobookiem mp3, 
ilustrator Olga Reszelska, kate-
goria wiekowa 7+, cena 39,90 
zł, Wydawnictwo Literatura.

Déja vu, podejrzany zbieg 
okoliczności, znajoma twarz 
osoby, której się nigdy wcze-
śniej nie spotkało i podskórne 
wrażenie, że z tego mogą być 
tylko kłopoty… Takie sytuacje 
przytrafiają się każdemu. Bo-
haterom tych opowiadań też, 
i to nie raz! Podczas lektury 
Opowiadań z dreszczykiem nie 
będzie Wam do śmiechu, lepiej 
żeby rodzice byli za ścianą. Ale 
jak już się rozczytacie, to… kto 
wie? Może z tymi upiorami to 
jednak przesada? Pięknie wy-
dany, doskonały do czytania 
zbiór niesamowitych opowia-
dań dla niestrachliwych dzieci. 
Wśród autorów znani i lubiani 
autorzy współpracujący z Wy-
dawnictwem Literatura.

Odlotowy kalendarz cwaniacz-
ka Jeff Kinney, format 35 x 35 
cm,  cena 24,90 zł, Nasza Księ-
garnia. 

Nie wiesz, kiedy wypada 
Międzynarodowy Dzień Se-
ra? Spokojnie! W roku 2014 
to Greg Heffley będzie ci przy-
pominał o wszystkich waż-

nych uroczystościach rodzin-
nych i państwowych. A tak-
że o świętach, o których może 
byś wolał nigdy nie usłyszeć… 
na przykład: Dzień sprzątania 
biurka. Kalendarz czytelny, 
przejrzysty, idealny dla fanów 
Dziennika cwaniaczka.  

Zapiski luzaka 1. Skazany na 
sukces Lincoln Peirce, ilustra-
tor Lincoln Peirce, tłumacz 
Magdalena Koziej, przedział 
wiekowy 6-18, cena 24,99 zł, 
Nasza Księgarnia.

Gratka dla fanów prze-
zabawnego „Dziennika cwa-
niaczka”! Nadchodzi Natan, 
który lubi czasem coś zbroić 
i niewątpliwie NIE JEST ulu-
bieńcem nauczycieli. Jest za 
to stworzony do wielkich rze-
czy. NAPRAWDĘ wielkich. 
Niestety w życiu nie wszyst-
ko układa się po twojej myśli 
tylko dlatego, że jesteś fajny. 
Choć pech go nie opuszcza, 
Natan zawsze zachowuje zim-
ną krew. Przecież jest wspania-
ły. Dowiedział się tego z cia-
steczka z wróżbą. Zapiski lu-
zaka są nieziemsko zabawne 
– stwierdził Jeff Kinney, autor 
Dziennika cwaniaczka. Może 
to już nie jest nowość, ale komu 
książka się spodoba, polecamy 
wszystkie 4 tytuły serii. 

Wierzcie w Mikołaja! Lotta 
Olsson, tłumaczenie Agniesz-
ka Stróżyk, ilustracje Benjamin 
Chaud, kategoria wieku 6+, ce-
na 49,90 zł, Wydawnictwo Za-
kamarki.

Bożonarodzeniowa opo-
wieść z dreszczykiem w 24 
rozdziałach do czytania w każ-
dy grudniowy wieczór aż do 
Wigilii! W tym roku przygo-
towania do świąt Bożego Na-
rodzenia od samego począt-
ku nie przebiegają tak jak za-
wsze. Gwiazdy betlejemskie 
w oknach gasną i nie poma-
ga wymiana kolejnych żaró-
wek, choinki gubią igły, zanim 
zdąży się je donieść do domu, 
adwentowe wypieki nie wy-
chodzą najbardziej wprawnym 
gospodyniom, a z okien wy-
stawowych znikają świątecz-
ne dekoracje. Coś jest nie tak, 
choć ludzie chcą wierzyć, że 
wszystkie te zdarzenia to zwy-
kły zbieg okoliczności. A mo-
że ktoś z premedytacją stara 
się, by w tym roku nie by-
ło świąt? Tylko kto i dlaczego 
tak mu na tym zależy? Czy uda 
się go powstrzymać?! Lotta 
Olsson po mistrzowsku budu-
je napięcie, a Benjamin Chaud 
świetnie je oddaje w ilustra-
cjach, stopniowo uchylając 
rąbka tajemnicy. 

Noskawery  Paweł Beręsewicz, 
kategoria wiekowa 7+, cena 
19,90 zł, Wydawnictwo Lite-
ratura.

Zuzia marzy o noskawerze. 
Oryginalnym, pachnącym, ta-
kim, jaki ma Jackson Beever. 
I połowa (ta fajniejsza połowa) 
dziewczyn z klasy. Kiedy do-
staje go pod choinkę od babci 
– jest w siódmym niebie! Faj-
niejsza połowa wreszcie ją do-
strzega! W międzyczasie Zu-
zia też coś dostrzega, coś zu-
pełnie zaskakującego! I robi jej 
się bardzo wesoło nawet wte-
dy, gdy okazuje się, że TE-
RAZ najmodniejsze są lightma-
ny, a swojego noskawera może 
spokojnie oddać babci. Zabaw-
na historia o modzie i jej ulega-
niu. Paweł Beręsewicz to au-
tor lubiany przez dzieci i rów-
nież tym razem nie zawodzi 
czytelników. Reklama jest na-
rzędziem skutecznie ogłupiają-
cym: dzięki niej można sprze-
dawać rzeczy, które są nikomu 
niepotrzebne, wywoływać na 
nie modę, a nawet powodować, 
że posiadanie zbędnych przed-
miotów staje się miarą pozycji 
towarzyskiej… W Noskawe-
rym Paweł Beręsewicz wnikli-
wie obserwuje społeczeństwo, 
pozwala czytelnikowi znaleźć 
własny portret wśród powie-
ściowych postaci i ocenić wła-
sną postawę życiową.

Pisane szkarłatem. Tom 1. In-
ni Anne Bishop, tłumaczenie 
Monika Wyrwas-Wiśniewska, 
cena 44,99 zł, Wydawnictwo 
Initium. 

Anne Bishop to autorka be-
stsellerowej sagi fantasy Czar-
ne Kamienie. Pierwszy tom jej 
nowej serii należy do nurtu 
miejskiego fantasy. Tym razem 
świat Bishop zaludniają dziw-
ne, niesamowite stworzenia 
nazywane Innymi – są wśród 
nich między innymi wampiry 
i zmiennokształtni. To oni wła-
dają Ziemią, a na dodatek ży-
wią się ludźmi. Meg Corbyn 
jest jasnowidzącą szczególne-
go rodzaju – widzi przyszłość, 
jeśli rozetnie sobie skórę i poja-
wi się krew. Ten dar jest dla niej 
jednak przekleństwem, gdyż 
znajduje się w mocy Kontro-
lera, człowieka, który pragnie 
mieć stały dostęp do wizji Meg. 
Postanawia więc uciec, a je-
dynym bezpiecznym dla niej 
miejscem okazuje się Dziedzi-
niec w Lakeside – dzielnica 
handlowa opanowana przez In-
nych. Simon Wolfgard, zmien-

nokształtny, niechętnie zatrud-
nia Meg na stanowisku łącz-
nika z ludźmi. Od pierwszej 
chwili wyczuwa, że dziewczy-
na coś ukrywa, poza tym jej za-
pach jest inny niż zapach ludz-
kiej zwierzyny. Jednak instynkt 
nakazuje mu dać jej tę pracę. 
Kiedy już pozna prawdę i do-
wie się, że Meg jest ścigana 
przez rząd, będzie musiał zde-
cydować, czy jest warta roz-
pętania wojny między ludźmi 
a Innymi.

Będę u Klary Grażyna Bąkie-
wicz, ilustrator Elżbieta Choj-
na, kategoria wiekowa 14+, ce-
na 24,90 zł, Wydawnictwo Li-
teratura.

Olek jest synem brutalne-
go gangstera, i nie gorszym 
od niego łobuzem. Nieraz oj-
ciec dał psom w łapę, żeby nie 
wyciągały konsekwencji z je-
go brzydkich wybryków. I że-
by mieć go znów przy nodze. 
Traf chce, że chłopak zrywa 
się z łańcucha i smakuje nowe-
go, wiejskiego życia w chacie 
pewnej Babki. Sam tym zasko-
czony, odnajduje sens w wy-
ciąganiu wody ze studni, rą-
baniu drew i pomocy wiosko-
wym w ich codziennym tru-
dzie. Odkrywa niezwykłość te-
go miejsca, ale i mroczne ta-
jemnice mieszkańców. Odnaj-
duje miłość – nie tylko do pięk-
nej dziewczyny z baru. Wkrót-
ce jednak ojciec upomina się 
o niego: do nogi! Reakcja syna 
zaskakuje ich obu.

Jesteś cudem Regina Brett, ce-
na 34,99 zł, Insignis Media. 

Nowa książka autorki be-
stsellera Bóg nigdy nie mruga. 
Tym razem Regina Brett dzie-
li się opowieściami o tym, że 
szczęście zależy od nas samych 
– naszych wyborów i decyzji, 
które najczęściej nie są aż tak 
trudne, jak się z pozoru wyda-
ją. A każda próba zmiany świa-
ta wokół siebie na lepsze spra-
wia, że dokonujemy cudów. 

Cudów, które są osiągalne dla 
każdego z nas. 

Codziennie. Regina Brett 
nie stawia przed swoimi czytel-
nikami zadania ponad ich mia-
rę. Niezależnie od tego, czy hu-
morystycznie, czy refleksyjnie, 
zawsze pisze z niezachwianą 
wiarą w człowieka, w dobro, 
które w nim tkwi i które spra-
wia, że niemożliwe staje moż-
liwe. Jesteś cudem to 50 felie-
tonów, które obudzą w nas na-
tchnienie, choć każdy z nich to 
zupełnie inna historia.

Moje wypieki i desery Dorota 
Świątkowska, cena 69 zł,   Eg-
mont Polska.

Dorota Świątkowska to 
autorka najsłodszego i najbar-
dziej znanego bloga – moje-
wypieki.com. Mama dwojga 
dzieci, z wykształcenia eko-
lożka, entuzjastka literatury 
kulinarnej uzależniona od pie-
czenia. Książka Moje Wypieki 
i desery zawiera najpopular-
niejsze przepisy zebrane przez 
ponad sześć lat blogowania, 
ozdobione pięknymi autor-
skimi zdjęciami. Znalazły się 
tu wielokrotnie przetestowa-
ne receptury na boskie serni-
ki, najlepsze ciasta drożdżo-
we, muffinki i babeczki, lody 
i mrożone desery, ciasta cze-
koladowe i z owocami, kru-
che tarty i torty, a także trady-
cyjne makowce, szarlotki, ma-
zurki i wiele innych. To mała 
wypiekowa biblia i niezbęd-
nik każdego miłośnika pysz-
nych słodkości! Książka do-
stępna w dwóch wersjach ko-
lorystycznych grzbietu i tyłu 
okładki: czarnym lub białym. 

Wrażliwość barabarzyńcy Héc-
tor Tobar,  cena 42 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Araceli Ramirez pracu-
je jako służąca w rezydencji 
państwa Torres-Thompsonów 
w bogatej dzielnicy miastecz-
ka na obrzeżach Los Angeles. 
Pewnego ranka, po ostrej kłót-

ni między małżonkami, Mek-
sykanka budzi się w pustym 
– jeśli nie liczyć synów wła-
ścicieli – domu. Nie może się 
dodzwonić do ich rodziców, 
a jedynym znanym jej krew-
nym chłopców jest senior Tor-
res z rodzinnej fotografii. Ara-
celi wsiada z dziećmi do au-
tobusu i udaje się na poszu-
kiwania ich dziadka. Gdy po 
powrocie do domu Maureen 
i Scott odkrywają, że dzieci 
zniknęły, bez chwili namysłu 
kłamią, nie zdając sobie spra-
wy z możliwych konsekwen-
cji. Autor porusza w książce 
problem nielegalnej emigracji, 
rozwarstwienia społecznego 
i niezrozumienia kulturowe-
go. Jak napisał Bookreporter.
com: to odarty z hollywoodz-
kiego blasku, prawdziwy ob-
raz życia w Południowej Ka-
lifornii, gdzie mnogość ras, ję-
zyków, marzeń i ambicji tworzy 
wybuchową mieszankę. Héctor 
Tobar to amerykański pisarz 
i dziennikarz, laureat Nagrody 
Pulitzera. To jego trzecia książ-
ka - w 2011 roku uznana przez 
New York Times, San Franci-
sco Chronicle i Boston Globe 
za jedną z najlepszych książek 
roku, trafiła na listę bestselle-
rów Los Angeles Times i zdo-
była nagrodę California Book 
Award for Fiction. 

Żółte ptaki  Kevin Powers, tłu-
maczenie Michał Strąkow, ce-
na 39,99 zł, Insignis Media. 

Żółte ptaki to wstrząsają-
ca opowieść o dwóch młodych 
żołnierzach, którzy usiłują po-
zostać przy życiu. Napisana 
przez weterana wojny w Ira-
ku, uderza kontrastem poety-
ki opisów z brutalnością świa-
ta wojny oraz beznadziejno-
ścią i bezcelowością żołnier-
skiej egzystencji. „Wojna pró-
bowała nas zabić wiosną” -  
rozpoczyna się przejmująca hi-
storia przyjaźni i straty. Dwóch 
szeregowców – dwudziestojed-
noletni Bartle i osiemnastolet-
ni Murphy – którzy poznali się 
podczas szkolenia dla rekru-
tów w Stanach, zostali rzuce-
ni w wir wojny, na którą żaden 
z nich nie był gotów. Ich pluton 
walczy w krwawych potycz-
kach o odbicie irackiego mia-
sta Al Tafar. A Bartle obiecał, 
że sprowadzi Murpha żywego 
do domu. 
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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

Rok VIII          Numer 24/218         22 grudnia 2010          ISSN 1734-5294           www.twoj-tydzien.prv.pl          e-mail: twoj-tydzien@wp.pl           Nr indeksu 373001         CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-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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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

Rok VII        Numer 24/170        24 grudnia 2008         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)
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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

Rok VIII       Numer 15-16/209-2010       18 sierpnia 2010        ISSN 1734-5294       www.twoj-tydzien.prv.pl        e-mail: twoj-tydzien@wp.pl          Nr indeksu 373001        CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi, aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, aktor
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ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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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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Hyundai Lantra 2,0 
GLS 16V 1998/1999
przebieg 175.000 km

-  kupiony w Polsce (jest faktura)
- drugi właściciel (od 2000 roku i przebiegu 38.000 km)
- moc 140 KM
- pierwsza rejestracja 07.01.1999
- dwie poduszki powietrzne
-  centralny zamek
-  elektryczne wszystkie szyby
-  elektryczne lusterka
-  regulowana kierownica
-  podparcie lędźwiowe fotela kierowcy
-  hak holowniczy – zdejmowany (wpisany w dowód re-

jestracyjny)
-  klimatyzacja
-  ABS
-  tapicerka welurowa w stanie fabrycznym
-  wspomaganie kierownicy
-  alufelgi
-  komplet opon zimowych na felgach stalowych + koł-

paki
-  immobiliser
-  autoalarm
-  halogeny (światła przeciwmgłowe)
-  belki bagażnika dachowego
-  radio SONY z odtwarzaczem CD
-  zmieniarka SONY płyt CD (na 10 płyt)
-  dodatkowe głośniki wysokotonowe
-  lakier mica (twardszy) metalik
-  kolor ciemno-niebieski
-  przegląd ważny do 02.04.2014

Ostatnio wymieniowo (są faktury): klocki hamulcowe 
przód i tył, końcówki drążka, tuleje, pasek klinowy, tar-
cza hamulcowa tył, linki hamulca tylnego (prawa i lewa), 
prawy i lewy czujnik ABS, amortyzatory tylne, tarcza ha-
mulcowa przednia, łożyska, wszystkie filtry itp.

602 638 409

Cena 4.500,-Cena 4.500,-

 W Ośrodku Badawczym w Balocco (koło Vercelli) 
na torze testowym Grupy FIAT-CHRYSLER odbyła 
się uroczystość przekazania klientom pierwszych 5 
egzemplarzy Alfy Romeo 4C z limitowanej i numero-
wanej serii „Launch Edition”, liczącej w Europie 500 
egzemplarzy -  serii, która podkreśla powrót marki do 
świata lekkich samochodów sportowych coupé. 

Pierwsze w Europie egzemplarze 
Alfy Romeo 4C „Launch Edition”

Pierluigi De Silvestro 
(Szwajcaria), Philippe 

Walch (Francja), Carlos Di-
niz (Niemcy), Aldo Mariani 
(Holandia) i Stefano Zanot-
ti (Włochy) - oto właścicie-
le tych fascynujących samo-
chodów.

W scenerii dawnych 
warsztatów Autodelty w Ba-
locco, honory gospodarza 
pełnił Louis Carl Vignon, 
szef marki Alfa Romeo na 

Europę, Bliski Wschód oraz 
Afrykę, natomiast Alessan-
dro Maccolini, główny pro-
jektant Alfy Romeo 4C, od-
krył sekrety prac nad mode-
lem. Poza tym, goście mieli 
okazję poczuć smak dosko-
nałych możliwości 4C dzię-
ki sesji testowej na torze, 
prowadzonej w obecno-
ści pracujących tam eksper-
tów, na którym prace nad 

Dokończenie na stronie 16
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Przygotowanie:  TOMASZ MAŃKOWSKI

Poznań
ul. Tymienieckiego 38 (przy ul. Mieszka I)
tel. 61 825 50 96

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 160
tel. 61 814 21 55

Kalisz
ul. Złota 60
tel. 62 767 12 10

www.polody.pl

Nowy Nissan NOTE
Nowy Nissan NOTE prezentuje dynamiczną stylisty-
kę i zaawansowaną technologię i jest już dostępny 
w polskich salonach Nissana.

Ten samochód wyznacza 
nowe standardy – mię-

dzy innymi oferuje w przy-
stępnej cenie pakiet nowo-
czesnych rozwiązań do tej 
pory niedostępnych w tej 
klasie pojazdów, takich jak 
system bezpieczeństwa Sa-
fety Shield czy zestaw ka-
mer 360°. Ponadto nowy 
NOTE ma najnowszą wersję 
nawigacji satelitarnej Nis-
sanConnect.

Gama nowego Nissana 
NOTE składa się z trzech 
poziomów wyposażenia: Vi-
sia, Acenta oraz Tekna, do-
stępnych, w zależności od 
wersji, z dwoma silnikami 
benzynowymi (wolnossą-
cym 1,2 l 80 KM z manual-
ną skrzynią biegów o 5 prze-
łożeniach oraz 1,2 l z kom-
presorem o mocy 98 KM 
z manualną lub zautomaty-
zowaną (CVT) skrzynią bie-
gów oraz jednostką wyso-
koprężną 1,5 l dCi o mocy 
90 KM z manualną skrzynią 
biegów o 5 przełożeniach.

W podstawowym po-
ziomie wykończenia - Vi-
sia - wyposażenie standar-
dowe będzie obejmowało 
między innymi: 6 poduszek 
powietrznych; systemy bez-
pieczeństwa ABS, ESP oraz 
BA (wspomaganie hamowa-
nia); elektrycznie regulowa-
ne szyby przednie oraz lu-
sterka boczne; tylne lam-
py w technologii LED; kom-
puter pokładowy; tempomat 
z ogranicznikiem prędkości; 
system Stop/Start; wskaźnik 
jazdy ekologicznej ECO.

Na długiej liście opcji 
dostępnych za dopłatą (w za-
leżności od wersji) znalazły 
się między innymi:
• system inteligentnego klu-

czyka I-Key, umożliwia-
jący otwieranie auta bez 
wyjmowania kluczyka 
i uruchamianie silnika za 
pomocą przycisku Start/
Stop,

• system kamer 360° (Aro-
und View Monitor), za-
pewniający kierowcy wi-
doczność dookoła pojaz-
du „z lotu ptaka” i dzięki 
temu ułatwiający manew-
ry na parkingu,

• multimedialny system Nis-
sanConnect 2.0 z 5,8-ca-
lowym ekranem dotyko-
wym, gniazdem USB, 
Bluetooth, kamerą cofa-
nia oraz 6 głośnikami,

• system bezpieczeństwa Nis-
san Safety Shield z funk-
cją ostrzegania o pojeź-
dzie w martwym polu, 
ostrzegania o zmianie pa-
sa ruchu oraz wykrywania 
poruszających się obiek-
tów, minimalizujący ryzy-
ko niebezpiecznych sytu-
acji na drodze,

• automatyczna klimatyza-
cja,

• system aranżacji przestrze-
ni bagażowej Karakuri,

• przesuwana tylna kanapa.
Nowy Nissan NOTE 

dostępny jest w 7 kolorach 
nadwozia, w tym 6 metali-
zowanych.

- Cena – mówi Andrzej 
Polody z Nissan POLO-
DY - podstawowej wersji 
modelu NOTE (Visia z sil-
nikiem 1,2 l 80 KM i ma-
nualną skrzynią biegów) to 
41.490 zł. NOTE jest także 
dostępny w atrakcyjnym kre-
dycie 0% 50/50 oraz 4×25% 
w ramach programu Nissan 
Finance. Zapraszamy do na-
szych salonów w Poznaniu, 
Przeźmierowie i Kaliszu.

 

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

Od listopada do Czech Od listopada do Czech 
na oponach zimowych!na oponach zimowych!
Kierowcy wybierający się do Czech od 1 listopada 
2013 do 31 marca 2014 muszą pamiętać o obowiązku 
posiadania opon zimowych. 

Przepis dotyczy za-
równo pojazdów 

silnikowych o masie 
całkowitej nie prze-
kraczającej 3,5 tony, 
jak i pojazdów o ma-
sie całkowitej prze-
kraczającej 3,5 tony. 
Głębokość bieżni-
ka w oponach zimo-
wych musi wynosić 
co najmniej 4 mm dla 
pojazdów do 3,5 to-
ny oraz co najmniej 6 
mm dla pojazdów po-
wyżej 3,5 tony. Prze-
pis nie dotyczy sy-
tuacji, w której było 
konieczne użycie ko-
ła zapasowego (z letnią oponą). 

Nowelizacja kodeksu o ruchu drogowym bierze wprawdzie 
pod uwagę warunki atmosferyczne, jeśli jednak na letnich opo-
nach spowodujemy wypadek drogowy, który nie zdarzyłby się 
podczas jazdy na oponach zimowych, policja weźmie tę oko-
liczność pod uwagę. 

rozwojem i doskonaleniem 
wszystkich modeli Alfy Ro-
meo są prowadzone od 1962 
roku. 

Cała piątka to prawdziwi 
„Alfisti”, którzy zarezerwo-
wali swoje „Launch Edition” 
przy okazji 83. Międzynaro-
dowego Salonu Samocho-
dowego w Genewie,  kie-
dy oficjalnie zostało rozpo-
częte składanie zamówień: 
w zaledwie 10 dni zebrano 
prawie dwa razy więcej za-
mówień niż dostępnych sa-
mochodów, co potwierdza 
jak silne, autentyczne i po-
wszechne na całym świe-
cie jest zamiłowanie do Al-
fy Romeo. 

Alfa Romeo 4C „Launch 
Edition” może „przybrać 
dwie szaty” - „Czerwoną 
Alfa” (Rosso Alfa) lub spe-
cjalną matową „Białą Carra-
ra” (Bianco Carrara). Linia 
tej limitowanej serii wzbo-
gacona jest przez pakiet ae-
rodynamiczny z włókna 
węglowego, obejmujący re-
flektory, spoiler i obudowy 
lusterek zewnętrznych, któ-
ry oprócz podkreślenia sty-
lu samochodu, redukuje do-
datkowo jego ciężar. Po-
nadto pakiet ten jest wzbo-
gacony o tylny wlot powie-
trza z aluminium z ciem-
nym wykończeniem, reflek-

tory Bi-Led oraz obręcze ze 
stopów lekkich 18” (koła 
przednie) i 19” (koła tylne) 
z ciemnym wykończeniem.

Poza tym, aby jeszcze 
bardziej podkreślić sporto-
wy wygląd auta, zamonto-
wano zaciski hamulcowe 
w określonym kolorze, spor-
towy układ wydechowy oraz 
zestaw zawieszenia ze spe-
cjalną regulacją amortyza-
torów i tylnego drążka po-
przecznego.

Ten sam styl widocz-
ny jest wewnątrz samocho-
du, gdzie oprócz charaktery-
stycznego, znaczka z nume-
rem od 1 do 500, na pierw-
szy plan wysuwają się spor-
towe fotele oraz kierowni-
ca, obszyta skórą i mikrow-
łóknem z białymi obszy-
ciami. W przypadku czer-
wonej barwy, Alfa Romeo 
4C „Launch Edition” po-
siada czerwone obszycia na 
kierownicy, drążku hamul-
ca ręcznego, wycieraczkach, 
klamkach i sportowych fo-
telach.

Alfa 4C może zaofero-
wać przyspieszenie od 0 do 
100 km/h w zaledwie 4,5 
sekundy, 258 km/h mak-
symalnej prędkości oraz 
szczytowe wartości opóź-
nienia rzędu 1,2 g oraz przy-
spieszenia bocznego powy-
żej 1,1 g.

Pierwsze w Europie 
egzemplarze 
Alfy Romeo 4C 
„Launch Edition”

Dokończenie ze strony 15

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ JAZDĘ PRÓBNĄUMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ JAZDĘ PRÓBNĄ

Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 3,6 – 5,2 l/100 km, emisja CO2: 95-109 g/km.


