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

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA MONIKA MAŃKOWSKA

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

Kosmetyki Bacchara 
Professional

Pokochaj swoje zęby!
Nowość Jordan  Xtreme Clean to szczoteczka stworzona specjalnie z my-

ślą o mężczyznach pod hasłem: „Odpowiedni sprzęt 
– Xtremalnie dobry wynik!” Xtreme Clean czy-

ści dokładniej i efektywniej całą jamę ustną, za-
pewnia lepszą precyzję i siłę w czasie szczot-

kowania. Nowa szczoteczka ma wygod-
ną - ergonomiczną rączkę o sportowym 

wyglądzie w intensywnych kolorach, 
skrobak do języka, specjalistycz-

ną wieloczęściową główkę i 3 
rodzaje odpowiednio ułożone-
go włosia do czyszczenia po-
wierzchni zębów i przestrzeni 
międzyzębowych oraz wyrazi-
ste opakowanie. Xtreme Clean 
(włosie miękkie, średnie) cena  
11,99 zł. 

Miraculum proponuje przed świętami 
niezwykłe zestawy zawierające kosmetyki 
przydatne każdej pani. Eleganckie opako-
wania sprawią, że mamy gotowy, wyszuka-
ny prezent. 

Zestaw Geneza Młodości 40+  to in-
tensywna kuracja przeciwzmarszczkowa dla 
kobiet po 40-tym roku życia. Dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnej technologii, prepara-
ty wzmacniają strukturę skóry, poprawiają jej 
jędrność i gęstość, modelują owal twarzy, wy-
pełniając zmarszczki od wewnątrz. Seria po-
lecana jest do codziennej pielęgnacji wszyst-
kich typów cery dojrzałej, w tym skłonnej 

do podrażnień, wrażliwej i pozbawionej ela-
styczności.

Pani Walewska CHIC to niemniej wy-
jątkowy zestaw składający się z wody perfu-
mowanej oraz dezodorantu marki Pani Wa-
lewska CHIC. Jest to ultra kobieca, eteryczna 
kompozycja, tętniąca zmysłowością. Nieba-
nalny zapach adresowany jest do eleganckich 
i delikatnych kobiet o romantycznej naturze, 
które pragną za pomocą perfum podkreślić 
swoją wyjątkowość. Zapach został zamknięte 
w czerwonej bu-
telce o oryginal-
nym kształcie. 

Polecamy jesz-
cze jeden zestaw 
z Wodą Perfumo-
waną ROSE. Wo-
da perfumowana 
Miraculum Wo-
men Collection 
ROSE stanowi 
esencję kobiecego 
wdzięku. Zawiera 
nutkę dyskretnej zmysłowości, a jednocześnie 
urzeka subtelnością i prostotą. W zapachu od-
naleźć można wyjątkowe akordy kwiatów: 
magnolii, frezji i jaśminu, oplecione orzeźwia-
jącymi nutami owocowymi. Całość kompozy-
cji wieńczy ambra oraz białe piżmo. Idealny 
na każdą okazję jako dodatek do ulubionych 
strojów. Sprawi, że poczujesz się gwiazdą co-
dziennego życia. Więcej informacji: www.
miraculum.pl 

Mamy dla naszych Czytelniczek upo-
minki od Miraculum: 3 x Zestaw Geneza 
Młodości 40+, 3 x Zestaw Pani Walew-
ska CHIC i 3 x Zestaw Woda Perfumowa-
na ROSE. Prosimy o przysłanie maila na 
adres nagrody.twoj.tydzien@wp.pl z ha-
słem Miraculum i podaniem nazwy ze-
stawu oraz odpowiedzią na pytanie: jakie 
jeszcze marki można znaleźć na stronie 
internetowej miraculum.pl (wymień 3). 

SEPHORA jako pierwsza 
zaprezentowała wiodące świa-
towe trendy mody i makijażu 
na sezon wiosna-lato 2013 pod-
czas imprezy Sephora Trend Re-
port, która odbyła się 16 i 17 
marca w Warszawie. Najgoręt-
sze światowe trendy zaprezen-
towali: Sara Biria, główna ma-
kijażystka Sephora PRO Beauty 
Team USA, Agnieszka Ścibior, 
redaktor naczelna magazynu Vi-
va! Moda, Louis Emile Lebiel-
le, makijażysta marki Givenchy 
oraz Maciej Słomkowski, maki-
jażysta marki Dior.

- W sezonie wiosna-lato 
makijaż nude nie dał się zdetro-
nizować – królował na wybie-
gach Balmain, Alberta Ferret-
ti, Valentino, Ralph Lauren oraz 
wielu innych wiodących projek-
tantów – wiodące trendy odsła-
nia Sergiusz Osmański, dyrek-
tor artystyczny i PR Sephora 
Polska.. Najmodniejszy obecnie 
nude jest świetlisty, świeży oraz 
delikatny. Na oczach dominuje 
pastelowy róż, ecru oraz fioleto-
wy beż, który pogłębia spojrze-
nie – a wszystko to pięknie roz-
cieniowane. Na policzki nakła-
damy odrobinę różu, a na usta 
cielistą pomadkę. Makijaż na-
leży wykończyć rozświetlaczem, 
który aplikujemy na szczytach 
kości policzkowych, skroniach, 
środku nosa, czole oraz brodzie 
– wyjaśnia Sergiusz Osmański.

Kolejny klasyczny lo-
ok, w najmodniejszym obec-

nie wcieleniu, pochodzi wprost 
z pokazów Dsquared2, Versace 
i Gucci. To ponadczasowy smo-
ky eye, tym razem w mrocznych 
połączeniach brązów i czerni. 
Wymaga on perfekcyjnego wy-
cieniowania oraz mocniej zaak-
centowanej linii brwi. 

- Aby dodatkowo wymo-
delować oko, można przykle-
ić sztuczne rzęsy. Usta pozo-
stawiamy w naturalnym kolorze 
lub malujemy je szminką w od-
cieniu czerwieni. Rozświetlacz 
i bronzer powinny pięknie grać 
światłocieniem na naszych po-
liczkach – doradza Sergiusz 
Osmański i dodaje: Kolor bę-
dzie niezwykle modny w nad-
chodzącym sezonie. W makija-
żu będzie królować odważna 
kreska na powiece w soczystych 
nasyconych barwach. Żółte, po-
marańczowe, błękitne oraz zie-
lone kreski zachwycały w maki-
jażach na pokazach Kenzo, Mi-
chael Kors oraz Versus. Moim 
zdaniem hitem tego sezonu jest 
intensywnie żółta kreska. Ob-
rysowujemy nią całe oko, pozo-
stawiając tylko małą przerwę na 
środku dolnych rzęs, które moc-
no tuszujemy, aby nadać spoj-
rzeniu jeszcze większej wyra-
zistości. Na policzki nakłada-
my róż w kolorze morelowym, 

a usta malujemy szminką w ko-
lorze koralowej czerwieni i do-
datkowo wykańczamy sorbeto-
wym błyszczykiem, by osiągnąć 
efekt 3D. Zachwycający efekt 
gwarantowany! 

Filmiki pokazujące szcze-
gółowo jak wykonać najmod-
niejsze w tym sezonie makija-
że można obejrzeć na profesjo-
nalnym videoblogu, dostępnym 
pod adresem: http://blogmaki-
jaz.pl, prowadzonym przez naj-
lepsze wizażystki Sephora.

Sephora obecna w Polsce 
od 15 lat jest pierwszą na świe-
cie perfumerią, która dzięki wy-
jątkowej aranżacji wnętrz po-
zwoliła klientom na nieogra-
niczony dostęp do produk-
tów. Więcej informacji na te-
mat firmy można znaleźć na 
www.sephora.pl

Spośród wiosennych no-
wości makijażowych Sephora 
wybrała najbardziej innowacyj-
ne i zaskakujące produkty: róż 
w sztyfcie marki Sephora, roz-
świetlacz w sztyfcie do ust i po-
liczków Benefit Fine One One 
oraz zestaw do niesamowite-
go welurowego manicure marki 
Ciaté. Warto zaopatrzyć się rów-
nież w perfumowany lakier do 
paznokci marki Sephora wraz 
z opalizującym top coatem da-
jącym efekt klejnotu oraz błysz-
czące kredki do ust Sephora, 
które łączą błyszczyk z balsa-
mem.

Najnowsze trendy z Sephorą

Upominki Miraculum 
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Geneva Motor Show 2013
Salon samochodowy w Genewie to najważniejsza tego typu impreza nie tylko w Europie, ale 
i na świecie. Tutaj zawsze producenci aut mają najwięcej do pokazania, bo termin jest dogodny 
(pierwsza połowa marca) do wprowadzania na rynek motoryzacyjnych nowości.

KORESPONDENCJA WŁASNA Z GENEWY 

Tegoroczny Geneva Motor Show 
trwał od 7 do 17 marca, ale 5 i 6 

marca odbywały się tak zwane dni 
prasowe, zamknięte dla publicz-
ności. W te dwa dni dziennikarze 
i zaproszeni goście mogli obejrzeć 
naprawdę wiele światowych i eu-
ropejskich premier motoryzacyj-
nych.

Wśród premier światowych 
szczególną uwagę przyciągał Aston 
Martin Rapide S, Audi RS 6 Avant, 
Chevrolet Corvette, Opel Casca-
da, Renault Captur, Volkswagen 
Golf GTI, Volvo XC70. Do każ-
dego samochodu można było zaj-
rzeć, wsiąść, dokładnie obejrzeć 
każdy detal.

5 marca, w pierwszym dniu 
tzw. prasowym, 15-minutowe kon-
ferencje prasowe zaczęły się o 8 
rano, ostatnia natomiast tego dnia 
była o godzinie 17. Nie było więc 
sposobu, by we wszystkich uczest-
niczyć, bowiem dwie odbywały 
się o tej samej godzinie. Na przy-
kład o godzinie 10.15 zaproszono 
dziennikarzy na konferencję pra-
sową do Bentleya i Citroena, o go-
dzinie 10.30 do Audi i Rolls Roy-
ce, a o godzinie 11 do Lamborghi-
ni i Alfy Romeo. I co tu wybrać? – 
to pytanie towarzyszyło nam w ten 
dzień bez przerwy.

Geneva Motor Show to im-
preza prestiżowa, światowa, per-
fekcyjnie zorganizowana (nawet 
z najodleglejszego parkingu pra-
sowego dziennikarze dowożeni by-
li do centrum prasowego autobusa-
mi, które kursowały co kilka mi-
nut). W Genewie spotkać można 
nie tylko tuzów światowej moto-
ryzacji, tych najważniejszych lu-
dzi w tej branży i najsłynniejszych 
dziennikarzy motoryzacyjnych, ale 
także... chińskich podpatrywaczy. 
Już któryś rok z rzędu zaobserwo-
wałem młodych Chińczyków (nie-
kiedy pracujących parami), któ-
rzy wsiadali do prezentowanych 
modeli i fotografowali dosłownie 
każdą śrubkę.  Plon ich kilkulet-
niej pracy było zresztą widać na 
stoiskach producentów chińskich, 

którzy w zawrotnym tempie doga-
niają światową czołówkę.

Genewski salon samochodowy 
organizowany jest w halach od 1 
do 6, a wszystkie te hale połączo-
ne są ze sobą.

W hali 1 ogromne powierzch-
nie zajmował Volkswagen, Audi, 
Chevrolet i Hyundai, trochę mniej-
sze – Seat, Subaru, Opel, Dacia, Ca-
dillac, Mitsubishi, Porsche, Lam-
borghini. Środek hali zajmowały 
mniejsze stoiska, między innymi 
Bugatti, Vredestein, Tesla i wiele 
innych. Na tym jednym przykła-
dzie widać jaki ta impreza ma roz-
mach i jaka jest wielka. Gdy wie-
czorem po pierwszym dniu praso-
wym w hotelu oglądaliśmy zrobio-
ne przez siebie zdjęcia, to ciągle 
ktoś kiwał głową i mówił: „kur-
cze, tego nie widziałem”, „do Mi-
ni w ogóle nie doszedłem”. I doda-
waliśmy: „dobrze, że jutro 6 marca 
jest drugi dzień prasowy”.

Katalog, który otrzymuje każ-
dy dziennikarz akredytowany na 
Geneva Motor Show ma wymiar 
starej książki telefonicznej i liczy 
sobie 594 strony. W dni prasowe 
można sporo zobaczyć, z ważnymi 

ludźmi porozmawiać, dobrze zjeść 
i równie dobrze się napić. Trudno 
się więc dziwić, że już teraz eki-
pa „Twojego TYGODNIA WIEL-
KOPOLSKIEGO” planuje wyjazd 
na Geneva Motor Show 2014. Nie 
może być przecież inaczej.

MONIKA 
I TOMASZ MAŃKOWSCY

FOT. – MONIKA MAŃKOWSKA
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W powiecie poznańskim 
i Poznaniu, podobnie 
jak na terenie całej Pol-
ski, wzrasta liczba osób 
bez pracy. W lutym sto-
pa bezrobocia wynosiła 
5,1% dla powiatu ziem-
skiego i 4,5% dla Pozna-
nia. 

Znalezienie nowego za-
trudnienia jest szczegól-

nie trudne dla osób samot-
nie wychowujących dzie-
ci i matek, które chcą po 
urodzeniu dziecka wrócić 
do pracy. Współczynnik ak-
tywności zawodowej ko-
biet w Polsce wynosi 49%, 
a mężczyzn 65%, natomiast 
wskaźnik zatrudnienia ko-
biet – czyli udziału kobiet 
pracujących w ogólnej licz-
bie mieszkanek Polski - to 
44%, przy 59% dla męż-
czyzn (badanie Sedlak&Se-
dlak, „Kobieta na rynku pra-
cy).  

Przyczyn problemów ze 
znalezieniem pracy przez 
młode matki jest wiele, do-
minującymi przeszkoda-
mi są: konieczność zapew-
nienia opieki na dzieckiem 
oraz przełamanie barier 
pracodawców związanych 
z przyjmowaniem do pracy 
młodych mam. 

Ta grupa osób bez-
robotnych znajduje się 

Rodzice mają głos!
w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy, dlatego 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Poznaniu stworzył pro-
gram specjalny „Rodzice 
mają głos”. Ma on wspie-
rać rodziców na lokalnym 
rynku pracy, m.in. poprzez 
zachęcanie pracodawców 
do ich zatrudniania. Pro-
gram opiera się ścieżkach 
aktywizacji, które wybrać 
mogą dla siebie uczestni-
cy programu: staż zawodo-
wy, szkolenie indywidualne 
lub środki na uruchomienie 
działalności gospodarczej. 

Osoby bezrobotne, ale 
także pracodawcy mogą li-
czyć na specyficzne elemen-
ty wspierające w ramach re-
alizacji programu. Gdy pra-
codawca przyjmie do swo-
jej firmy stażystę, w czasie 
trwanie stażu (min. 6 mie-
sięcy) nie ponosi kosztów 
finansowych. Urząd wy-
płaca osobie bezrobotnej 
stypendium stażowe, mo-
że zrefundować koszty do-
jazdu jeśli staż odbywa się 
poza miejscem zamieszka-
nia i koszty opieki na dziec-
kiem (460 zł miesięcznie). 

Pracodawca ma więc bez-
kosztowo w pełni mobilne-
go i dyspozycyjnego pra-
cownika. 

Druga ścieżka to szko-
lenie indywidualne. Może 
ono być przeprowadzone 
pod potrzeby konkretnego 
stanowiska pracy. Jeśli pra-
codawca szuka osób z kon-
kretnymi kwalifikacjami, 
to uczestnik projektu może 
wziąć udział w szkoleniu 
i zdobyć wymagane umie-
jętności w trybie szkole-
nia indywidualnego. W ta-
ki sposób firma zdobędzie 

wykwalifikowanego pra-
cownika, a osoba bezro-
botna po podjęciu pracy 
otrzyma jednorazowy do-
datek zatrudnieniowy, po 
pierwszym miesiącu pra-
cy (przy umowie na min. 3 
miesiące).

Proponowane specy-
ficzne elementy wspiera-
jące mają zachęcać praco-
dawców do przełamywa-
nia stereotypów i zatrud-
niania rodziców samot-
nie wychowujących dzie-
ci oraz młodych matek. 
Wspominanie już wcze-

śniej badania pokazują 
bowiem, że kobiety w Pol-
sce mają bardzo wysokie 
kwalifikacje, aż 65% ab-
solwentów szkół wyższych 
w kraju to kobiety, 68% 
na uczelniach ekonomicz-
nych i aż 81% na medycz-
nych. 

Powiatowy Urząd Pra-
cy w Poznaniu zaprasza 
pracodawców do współ-
pracy przy realizacji pro-
gramu, szczegółowe infor-
macje www.pup.poznan.
pl lub tel. 61 834-56-85.

Wielkanoc to czas budzą-
cej się do życia przyro-

dy i wiosennej radości, a tak-
że rodzinnych spotkań. Pod-
czas świąt centralnym punk-
tem niemal w każdym domu 
będzie świąteczny stół. In-
spiracje kulinarne OLE!  na 
Wielkanoc sprawią, że długie 
godziny spędzone z bliskimi 
przy wielkanocnym stole bę-
dą jeszcze bardziej  wyjąt-
kowe. 

Na naszych stołach co roku 
królują jajka, drożdżowe baby, 
biały barszcz, sałatka warzyw-
na i oczywiście mięsa w róż-
nej postaci. Klasyka zawsze 
jest smaczna i modna! Ale mo-
że w tym roku warto lekko 
zmienić oblicze wielkanocne-
go stołu?  Połączenie tradycji 
z nowoczesnością może być 
bardzo udane. Z produktami 
OLE!  i OLE! PRIMO zasko-
czysz swoich gości kulinarną 
kreatywnością. 

Na wielkanocne śniadanie 
proponujemy klasyczną sałat-
kę, która gości na polskich 
stołach od zawsze, ale w no-
wej odsłonie. Dzięki Selero-
wi konserwowemu OLE! PRI-
MO nasza sałatka będzie mieć 
głęboki, korzenny smak, a do-
datek Chrzanu OLE! PRIMO 
do sosu majonezowego spra-
wi, że sałatka nabierze wyra-
zu. Taka kolorowa kompozy-
cja warzyw i szynki zadowoli 
wszystkich. Tych, którzy cenią 
klasyczną kuchnię i tych, któ-
rzy lubią eksperymentować ze 
smakami. 

Wielkanocne śniadanie 
w wielu domach zamienia się 
w obiad.  Królują pasztety, ro-
lady, schab faszerowany, mię-
so w galarecie oraz wszelkie 

wędliny i kiełbasa. Na ten uro-
czysty obiad mamy bardzo cie-
kawą propozycję  -  Roladki 
z kurczaka z nadzieniem po-
midorowo-kaparowym z do-
datkiem chilli. Brzmi intrygu-
jąco i tak też smakuje!  Deli-
katne mięso kurczak ze słodko-
-pikantnym nadzieniem z Su-
szonych pomidorów z kapara-
mi  w oleju z ziołami OLE!, 
przyprawione chilli sprawi, że 
nabierzemy energii na dalsze 
świętowanie. 

Więcej wielkanocnych 
inspiracji szukaj w Serwi-
sie Wielkanocnym OLE! na 
www.wole-ole.pl

Kolorowa Wielkanoc

FOT. -  OLE!

Składniki:
Słoiczek selera OLE! PRIMO 
-  1/2 puszki ziaren kukurydzy 
-  1/2 puszki zielonego grosz-

ku
-  150 g szynki
-  2 czerwone  papryki konser-

wowe OLE! PRIMO 
-  2 łyżki majonezu
-  1/2 łyżeczki Chrzanu OLE! 

PRIMO 
-  Sól, pieprz 

Sposób przygotowania:
Seler, kukurydzę  i groszek 

odsączamy z zalewy. Szynkę 
oraz paprykę kroimy w kostkę. 
Całość mieszamy  z dodatkiem 

majonezu i chrzanu  oraz  do-
prawiamy solą i pieprzem.  Do 
dekoracji możemy użyć świe-
żej zielonej pietruszki.

Roladki z kurczaka 
z nadzieniem 
pomidorowo-
kaparowym

FOT. -  OLE!

Składniki:
-  Pierś kurczaka 400 g
-  Pomidory suszony z kapara-

mi w oleju z ziołami OLE! 
-  Sól, pieprz, ostra  papryka  

Sposób przygotowania:
Umytą  pierś kurczaka  

kroimy w poprzek,  następnie 
rozbijamy do grubości 1 cm. 
Mięso  przyprawiamy  solą , 
pieprzem oraz ostrą papryką 
z jednej i drugiej strony. Ukła-
damy pomidory z kaparami . 
Całość rolujemy. Uformowa-
ne roladki, zawijamy w folię 
aluminiową tworząc „cukier-
ki”. Tak przygotowane rolad-
ki układamy na blasze lekko 
skropionej olejem z pomido-
rów.  Wkładamy do rozgrza-
nego piekarnika  180°C na 20-
-30 min.  Upieczone roladki 
rozwijamy z folii i kroimy na 
krążki o grubości ok. 1,5 cm. 
Podajemy  z ulubionymi do-
datkami.

Przy wielkanocnym stole z OLE!

Podczas sesji marcowej 
w Strasburgu Parlament Eu-
ropejski przyjął raport Capo-
ulasa Santosa przedstawiają-
cy stanowisko do dalszych 
negocjacji z Radą na temat 
Wspólnej Polityki Rolnej. 
Raport zakłada, że polscy 
rolnicy w budżecie na lata 
2014-2020 mieliby otrzy-
mać 36,3 mld euro. Polska 
miałaby otrzymać 22,1 mld 
euro w dopłatach bezpośred-
nich i 14,2 mld euro w ra-
mach funduszy rozwoju ob-
szarów wiejskich.

- To aż o 8,3 mld wię-
cej niż wynosi kwota uzy-
skana przez rząd Donalda 
Tuska na szczycie w Bruk-
seli i o prawie 4 mld euro 
więcej niż w latach 2007-
-2013 - mówi eurodeputo-
wany Janusz Wojciechow-
ski. -Wynik tego głosowania 
to bardzo optymistyczny sy-
gnał dla polskiej wsi. 

 

Radość  Janusza Wojciechow-
skiego po głosowaniu.  

*
Parlament Europejski 

przyjął rezolucję w sprawie 
zaostrzenia walki z rasi-
zmem, ksenofobią i prze-
stępstwami z nienawi-
ści. Europosłowie potępi-
li w niej przede wszystkim 
wszelkie formy nietoleracji 
i dyskryminacji w Unii Eu-
ropejskiej. Wezwali także 
Komisję Europejską i Radę 
UE do wypracowania kom-
pleksowej strategii zapobie-
gania przestępstwom z nie-
nawiści oraz zachowaniom 
dyskryminującym w społe-
czeństwie. 

- Wzrost agresji to trend, 
który obejmuje niemal ca-
łą Europę, bo rosną nastro-
je ksenofobiczne i nacjona-
listyczne. Nałożył się na to 
kryzys gospodarczy i bezro-
bocie, zwłaszcza wśród mło-
dzieży, które sprzyjają roz-
wojowi poglądów i postaw 
radykalnych. W Sejmie roz-
poczęły się prace nad za-
ostrzeniem kodeksu karne-
go wobec przestępstw za-
chęcania do nienawiści na 
tle przynależności narodo-
wej, etnicznej, rasowej, po-
litycznej i społecznej, ale 
także naturalnych lub na-
bytych cech osobistych lub 
przekonań. Trzeba zwal-
czać przejawy nienawiści 

Z  Europy
Korespondencja własna z Parlamentu Europejskiego 
- Strasburg 11-14 marca 2013 
MONIKA MAŃKOWSKA

jeszcze w zalążku - twier-
dzi przewodniczący Klubu 
PO - PSL i wiceprzewod-
niczący Parlamentu Euro-
pejskiego Jacek Protasie-
wicz - aby działania Par-
lametu Europejskiego były 
skuteczne, muszą zostać po-
parte przez organizacje po-
zarządowe i związki sporto-
we, ponieważ część tych za-
chowań ma miejsce na sta-
dionach. Dlatego tak waż-
na jest inicjatywa podję-
ta przez UEFA pod nazwą 
„Football Against Racism 
in Europe”. 

*
Parlament Europejski 

jest zdecydowanie za rów-
nouprawnieniem kobiet 
i mężczyzn. Równość ko-
biet i mężczyzn to wciąż 
wyzwanie dla Unii Euro-
pejskiej. Zdaniem europo-
słów kobiety są ofiarami 
cichego kryzysu. W 2011 
roku prawie jedna trzecia 
kobiet pracowała w niepeł-
nym wymiarze godzin. Naj-
silniej przejawia się to na 
rynku pracy poprzez zwięk-
szenie niepewności zatrud-
nienia, zmuszanie kobiet 
do pracy w niepełnym wy-
miarze godzin lub zwolnie-
nia w sektorach zatrudnie-
nia zdominowanych przez 
kobiety. Przyjmując spra-
wozdanie posłowie zdecy-
dowanie (495 głosów za, 96 
przeciwko i 69 wstrzymują-
cych się) opowiedzieli się 
za równouprawnieniem ko-
biet i mężczyzn, szczegól-
nie w czasie kryzysu. 
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Załóż 
„SPRAWNĄ FIRMĘ”!
W marcu rozpoczął się projekt skierowany do 
osób niepełnosprawnych mieszkających na tere-
nie powiatu poznańskiego. 10 osób z najlepszymi 
pomysłami na własną firmę ma szansę otrzymać 
40.000 złotych dotacji na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej. Projekt jest prowadzony przez 
Powiat Poznański przy współdziałaniu Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Poznaniu. 

Rekrutacja do projektu „Sprawa firma – promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powie-

cie poznańskim” rozpocznie się w kwietniu 2013 roku, 
a sam projekt potrwa do lutego 2015 roku. 

Kto może skorzystać z pomocy?
Projekt skierowany jest do 15 osób (7 mężczyzn i 8 

kobiet):
-  posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepeł-

nosprawności, 
-  mieszkających na terenie powiatu poznańskiego, 
-  w wieku od 15 do 64 lat, 
-   o niskich kwalifikacjach zawodowych, 
-  zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powia-

towym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Działania w projekcie
Pierwszy etap działań to szkolenie indywidualne, w ra-

mach którego wykwalifikowany doradca zawodowy/psy-
cholog opracuje dla każdego z uczestników tzw. Indywi-
dualny Plan Edukacyjno-Doradczy. Uczestnicy szkolenia 
dowiedzą się, co należy zrobić, aby założyć i efektywnie 
prowadzić sprawną firmę. Trenerzy przedstawią zasady 
opracowywania biznesplanu oraz zapewnią indywidualną 
pomoc przy jego konstruowaniu.

W drugim etapie – po zakończeniu szkolenia indywi-
dualnego – uczestnicy będą zobowiązani do przygotowa-
nia biznesplanu i przedłożenia go do oceny Komisji Oce-
niającej.

10 osób, których pomysły na własną firmę zostaną 
najwyżej ocenione, otrzyma 40 000 złotych dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Po zarejestrowaniu własnej firmy osoby te zostaną 
w ramach projektu objęte szkoleniem grupowym, którego 
celem będzie podniesienie poziomu wiedzy uczestników 
na temat zasad prowadzenia firmy.

Uczestnicy projektu, którym przyznano dotację otrzy-
mają także finansowe wsparcie pomostowe, ukierunkowa-
ne na stabilizację pozycji rynkowej firmy w pierwszym 
okresie działalności. 

Wsparcie w wysokości 1500 złotych będzie udzie-
lane przez okres 6 miesięcy począwszy od stycznia 
2014 roku.

Rekrutacja
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone 

są o kontakt z Agnieszką Horab-Szałęgą z Powiatowego 
Urzędu Pracy tel. 61 8345-685 lub e – mail: a.horab.sza-
lega@pup.poznan.pl

Projekt realizowany będzie od marca 2013 roku do lu-
tego 2015 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pra-
cy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zaprasza-
my na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się w dniu 
28 marca br. o godz. 10.00  w Starostwie Powiatowym 
przy ul. Jackowskiego 18 (III piętro, sala nr 319).

Agnieszka Horab-Szałęga
samodzielny specjalista ds. programów 

Powiatowego Urzędu Pracy
 
 
 
 
 
 

Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
CZ OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Ekozupy w kolejnej edycji 
„Wiecie co jecie 
w poznańskim powiecie”

Tym razem impreza połą-
czona była z otwarciem 

pracowni gastronomicznej 
w szkole w Murowanej Go-
ślinie. W programie znalazły 
się m.in. konkursy na naj-
zdrowszą oraz na najpięk-
niej podaną zupę, bezpłatne 
porady dietetyków, badania 
profilaktyczne wykonywane 

przez pracowników Szpita-
la w Puszczykowie oraz wa-
żenie i mierzenie młodzieży 
szkolnej.

W spotkaniu udział wzię-
li uczniowie trzech szkół po-
wiatu poznańskiego - poza 
Murowaną Gośliną również 
z Puszczykowa i Swarzę-
dza. Przygotowali kilka róż-
nych zup, m.in. żurek, pomi-
dorową i barszcz. Jan Grab-
kowski, Starosta Poznań-
ski, z pomocą Ewy Wieji, 
Prezes Szpitala w Puszczy-
kowie i Tomasza Łęckiego, 

Burmistrza Murowanej Go-
śliny, przygotował tradycyj-
ną zupę ziemniaczaną.

Obecnie co piąty uczeń 
w Polsce ma nadwagę, 
w ciągu ostatnich 20 lat licz-
ba dzieci z otyłością wzro-
sła aż trzykrotnie. Przyczyną 
tych niepokojących trendów 
jest przede wszystkim złe 
odżywianie, jedzenie tzw. 
„śmieciowego jedzenia” 
i brak ruchu. Widząc skalę 
problemu, władze powiatu 
poznańskiego postanowiły 
rozpocząć akcję promującą 

ekologiczną i zdrową żyw-
ność, a także aktywny wy-
poczynek. Pierwsza edycja 
odbyła się 8 listopada 2012 
r. w Zespole Szkół w Pusz-
czykowie i połączona była 
z obchodami Europejskie-
go Dnia Zdrowego Jedzenia 
i Gotowania, organizowane-
go co roku przez Komisję 
Europejską. 

Akcja „Wiecie co jecie 
w poznańskim powiecie” 
będzie kontynuowana.

Anna Kozłowska
Gabinet Starosty
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TAK  MYŚLĘ

P odobno Cy-
p r y j c z y c y 

pracują 5 godzin 
dziennie trzy dni 
w tygodniu, a o 
emeryturze za-
czynają myśleć 
gdy świętują swo-

80 procent potrzeb – a jednak narozrabia-
li. Problem tylko w tym, że na niczym in-
nym banki te nie zarabiały, bo bankowcom 
się nie chciało.

Najpierw, by Cypr nie zbankrutował, 
proponowano by opodatkować właśnie de-
pozyty. Tamtejszy parlament się na to nie 
zgodził, rząd więc ogłosił bankructwo naj-
większego banku, na czym stracą jego wła-
ściciele i ci klienci, którzy mają tam oszczęd-
ności przekraczające 100 tysięcy euro. Skok 
na kasę został dokonany.

Analitycy, także polscy, marudzą że pod-
waży to zaufanie do banków w całej Unii 
Europejskiej. Śmiech na sali. Zastanawiam 
się dlaczego nie było tak samo, gdy Belka 
opodatkował nie pytając nas o zdanie do-
chody z naszych lokat (to są pieniądze prze-
cież już raz opodatkowane) i gdy Rostowski 
wyciągnął łapę po nasze pieniądze odkłada-
ne w OFE, by ratować bankrutujący ZUS.

Innymi słowy drodzy Czytelnicy – jak 
macie trochę pieniędzy to wyjeżdżajcie na 
urlopy, wydawajcie pieniądze na najbliż-
szych (bo warto!) by sprawić im przy-
jemność, nie zapominajcie o swoich wła-
snych małych przyjemnościach. Jak będzie-
cie oszczędzać np. na lokatach które po roku 
„zarobią” 3 procent to musicie spać czuj-
nie, bo ktoś kiedyś może wam te grosze za-
brać. Bez pytania. Bo rozrabiają bankow-
cy, finansiści i politycy, ale to my płacimy 
potem ich rachunki. Tak ten świat jest urzą-
dzony, niestety.

Czyli... bogatego „Zająca” wszystkim 
życzę.

TOMASZ MAŃKOWSKI

Bogatego „Zająca” życzę

je pięćdziesiąte urodziny. Dzisiaj są 
wkurzeni i oburzeni, bo niby mają 
pieniądze, ale w kieszeni pusto – ban-
ki pozamykane, a z bankomatu moż-
na wypłacić jednorazowo maksymal-
nie 100 euro.

Cypryjczycy krzyczą na ulicach, 
ale zamiast krzyczeć powinni prze-
trzepać tyłki swoim politykom i ban-
kowcom. Tamtejsze banki dotych-
czas funkcjonowały w sytuacji o któ-
rej każdy bankowiec marzy – mie-
li tyle depozytów, że pokrywały one 

Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych życzę Państwu,

aby były one pełne nadziei i radości.
Niech te wiosenne dni spędzone w gronie 

najbliższych przyniosą 
spokój i pogodę ducha oraz radość z odradzającej się 

przyrody.
Jan Grabkowski

Starosta Poznański
z Zarządem Powiatu 

w Poznaniu

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy Czytelnikom Twojego TYGODNIA, 

a w szczególności Mieszkańcom 
Gminy Suchy Las  

szczęśliwych i spokojnych Świąt,
radosnych chwil 

spędzonych w gronie rodzinnym, 
smacznego jajka 

oraz Wesołego Alleluja!  
        Jarosław Ankiewicz                               Grzegorz Wojtera
 Przewodniczący Rady Gminy                            Wójt Gminy 
             Suchy Las                                              Suchy Las

„Dzięki rencie dożywotniej 
stać mnie na więcej” 
Rozmowa z klientką Funduszu Hipotecznego 
Familia
Renta dożywotnia to świadczenie wypłacane co mie-
siąc do końca życia seniora w zamian za przeniesienie 
własności mieszkania, domu lub działki na fundusz 
hipoteczny. Wysokość renty zależy od  wartości nieru-
chomości, wieku oraz płci klienta. Z oferty renty doży-
wotniej mogą skorzystać osoby powyżej 65 roku życia, 
które są właścicielami nieruchomości. Jedną z takich 
osób jest Pani Elżbieta z Warszawy, która opowie nam 
co skłoniło ją do skorzystania z oferty renty dożywot-
niej, na co przeznacza dodatkowe środki pieniężne 
uzyskane od Funduszu Hipotecznego Familia oraz jak 
zmieniło się dzięki temu jej życie. 

- Dlaczego zdecydowała 
się Pani skorzystać z renty 
dożywotniej?

- Jedna z moich sąsiadek 
poleciła mi to rozwiązanie. Sa-
ma co miesiąc otrzymuje ren-
tę dożywotnią i bardzo chwa-
li sobie współpracę z Fundu-
szem Hipotecznym. Ponadto 
byłam w bardzo trudnej sytu-
acji finansowej, gdyż jestem 
osobą samotną i nie mogę li-
czyć na pomoc rodziny. Wo-
bec tego, może zabrzmi to 
brutalnie, ale nie mam zamia-
ru dawać na tacy prezentu 
o tak dużej wartości osobom 
zaprzyjaźnionym. Poza tym 
nie ufam tzw. powszechnie 
przyjętej formie opieki przy-
jaciół czy znajomych. Wiem, 
że często te obietnice, nieza-
leżnie od dobrej woli przyja-
ciela, są bez pokrycia. Może 
mój sposób rozumowania nie 
jest najpowszechniejszy, ale 
w moim przypadku jest jak 
najbardziej odpowiedni. Od-
kąd podpisałam umowę z Fa-
milią życie zmieniło się na lep-
sze. Co miesiąc dostaje okre-
śloną sumę pieniędzy, dzię-
ki której mogę godnie żyć na 
emeryturze. 

- Jakie są, Pani zdaniem, 
największe walory renty do-
żywotniej?

- W moim odczuciu głów-
ną zaletą renty dożywotniej 
jest otrzymywanie pieniędzy 
do końca dni. Stały dopływ 
gotówki pozwala na zapew-
nienie sobie komfortu życia. 
To zdecydowało, że odrzuci-
łam możliwość odwróconego 
kredytu hipotecznego, gdyż 
jest to pomoc na określony 
czas, a nie dożywotnio. Zresz-
tą prace nad ustawą utknęły 
w martwym punkcie i nadal 
nie wiadomo, kiedy odwró-
cony kredyt hipoteczny bę-
dzie oferowany przez polskie 
banki. 

- Czy oprócz dożywot-
nich wypłat gotówki widzi 
Pani jakieś inne plusy renty 
dożywotniej?

- Oczywiście. Oprócz co-
miesięcznych wypłat pie-
niędzy, otrzymałam „Pakiet 
Opiekuńczy” obejmujący bez-
płatny pakiet usług „Assistan-
ce”, w skład którego wcho-
dzą: ubezpieczenie od utraty 
lub zniszczenia mienia, po-
moc interwencyjna w przy-

padku awarii AGD, RTV, PC, 
pomoc medyczna w nagłych 
przypadkach, pomoc motory-
zacyjna oraz darmowe pora-
dy prawne. Dodatkowo, je-
śli moje zdrowie się pogor-
szy mogę skorzystać z usłu-
gi Familia Opieka. Co wię-
cej, dzięki Funduszowi po-
znałam wielu znajomych. Od 
września klienci spotykają się 
w ramach Klubu Familia 65+. 
Dzięki tym spotkaniom nie 
czuję się już samotna, mam do 
kogo zadzwonić, z kim poroz-
mawiać i podzielić się swoimi 
troskami. 

- Na jakie cele przezna-
cza Pani rentę dożywotnią?

- Comiesięczną rentę prze-
znaczam przede wszystkim na 
wydatki bieżące, takie jak le-
ki, wizyty u lekarza czy opie-
kę nad moim małym zwie-
rzęciem. Ale czasem pozwolę 
sobie na jakieś przyjemności, 
np. wyjście do teatru. Pienią-
dze od Funduszu Hipoteczne-
go Familia pozwalają mi tak-
że na drobne inwestycje. Dzię-
ki rencie dożywotniej w życiu 
codziennym jest mi zdecydo-
wanie lżej. Nie myślę już „ja 
nie mogę, bo…”.  To duży 
komfort psychiczny.

- Czy zawarcie umowy 
zmieniło coś w Pani życiu, 
oczywiście oprócz zmian 
związanych z otrzymywa-
niem gotówki? Czy wpły-
nęło na warunki korzysta-
nia przez Panią z nierucho-
mości? 

- Zawarcie umowy z Fun-
duszem hipotecznym tylko 
formalnie wpłynęło na mo-
je prawa do nieruchomości. 
W praktyce nic się nie zmie-
niło, nadal mieszkam w mo-
im ukochanym lokum, wśród 
znajomych i co miesiąc otrzy-
muję pieniądze.

- Czy chciałaby Pani po-
wiedzieć coś swoim rówieśni-
kom, którzy rozważają sko-
rzystanie z oferty Funduszu 
Hipotecznego Familia?

- Tak. Drodzy Czytelnicy, 
renta dożywotnia to w pełni 
bezpieczne rozwiązanie. Nie 
należy bać się utraty miesz-
kania, gdyż zabezpieczenia 
stosowane przez FH Familia 
w pełni chronią interesy se-
niorów. Ja poznałam główne 
założenia renty dożywotniej 
i wiedziałam, że będę mogła 
użytkować moje mieszkanie 
aż do śmierci i nikt mnie tego 
prawa nie pozbawi. Dlatego 
polecam Wam rentę dożywot-
nią oferowaną przez Fundusz 
Hipoteczny Familia. 

Emerycie zadzwoń pod 
numer 801 801 841 lub wejdź 
na stronę www.familiasa.pl 
i dowiedz się ile możesz zy-
skać!
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Pełnych radości i pogody
Świąt Wielkanocnych

oraz miłych chwil
spędzonych w rodzinnym gronie

życzy
Michał Chojara

wieloletni burmistrz
Gminy Pniewy

I

Dokończenie na stronie II

Pytamy burmistrza

Dziwnie wygląda sprawowanie władzy w gminie Pniewy. Radny – czyli przedstawiciel władzy ustawodawczej 
i burmistrz – czyli przedstawiciel władzy wykonawczej mówią tym samym językiem, żyją w tym samym kraju, miesz-
kają w jednej gminie, a zachowują się jakby żyli na dwóch różnych planetach.

Radny Stanisław Ostański pisze list do mieszkańców i roznosi jego kopie po domach. W odpowiedzi burmistrz 
Jarosław Przewoźny na gminnej stronie internetowej odpowiada radnemu i tak to obaj panowie porozumiewają się, 
a raczej... nieporozumiewają.

Sytuacja jest więc przeciwna – ludzie, którzy spotykają się na sesjach Rady Miejskiej, na posiedzeniach komi-
sji, w sklepie lub kościele, na ulicy itp. rozmawiają ze sobą za pośrednictwem mediów i kopii listów roznoszonych 
po domach. Obawiam się, że niedobrze to wróży wszystkim mieszkańcom gminy, gdy w ten sposób radny dysku-
tuje z burmistrzem i burmistrz z radnym. Bo przypomina to dyskusję głuchego z niewidomym. Dyskusję o kolorach 
i muzyce Beethovena.

Poniżej drukujemy list radnego Ostańskiego (w pisowni oryginalnej) i oświadczenie burmistrza.

Radny sobie pisze, burmistrz oświadcza

SZANOWNI MIESZKAŃCY
  
Minęły dwa lata od dnia kiedy 

powierzyliście mojej osobie peł-
nienie funkcji radnego Rady Miej-
skiej Pniewy. W obecnym swym 
piśmie pragnę poinformować pań-
stwa o realizacji programu jaki 
przedstawiony został przez Ko-

mitet Wyborczy Wyborców BEZ-
PARTYJNI. 

Otóż jednym z najważniej-
szych było to, że będę występował 
o żłobek którego nie było i nie ma 
oraz o budowę obwodnicy w ce-
lu wyeliminowania dużej ilości sa-
mochodów, w tym ciężarowych ja-
kie przejeżdżają ulicą Wolności. 

Zacznijmy od żłobka. Na pierw-
szej Sesji Rady przedstawiłem pro-
pozycje, aby dokonać nadbudowy 
budynku Urzędu Miejskiego - nad 
dawną salą ślubów, obecnie gabi-
net burmistrza - tu wykonać sto-
sowne biura i przenieść do nich 
urzędników z bursy.

Pomieszczenia bursy zaadopto-

wać na żłobek oraz na przedszko-
le dla dzieci 3 letnich. Jest stołów-
ka, bardzo dobre tereny rekreacyj-
ne do zabaw. 

Była możliwość uzyskania do-
tacji na uruchomienie żłobka. Nie 
przyjęto mojej propozycji i żłob-
ka nie ma. W ramach interpretacji 
zgłosiłem, aby dokonać stosow-
nych korekt w planach gminnych 
i zmienić koncepcję przebiegu ob-
wodnicy północnej. Wątpliwości 
są takie, że żaden z zarządców dróg 
nie wykona pewnej części jej prze-
biegu, a ponadto czy możemy li-
czyć, że zostanie wybudowana 6 
kilometrowa obwodnica? 

Moja propozycją było skróce-
nie tej trasy na co jest zgoda pry-
watnego właściciela dużej części 
gruntów przez którą by przebiega-
ła a i parafia też chyba by nie miała 
sprzeciwu i obwodnica wychodzi-
ła by między Hondą a Foto-Falte-
rem. Wykorzystana byłaby ta dro-
ga „do nikąd”. 

Nie podjęto tematu a moją in-
terpelacje wysłano do zarządcy 
drogi wojewódzkiej. Efekt wia-
domy. 

Bardzo ważną sprawą są ce-
ny za dostawę wody i odbiór ście-
ków. Najdroższe nie tylko w woje-
wództwie, ale chyba w całym kra-
ju. Stwierdziłem, że jest to efekt 
zaliczenia do kosztów amortyza-
cji, której dostawca nie ma prawa 
naliczać bo otrzymał inwestycje 
za darmo. Nie można wyegzekwo-
wać tego na forum Rady, ale także 
w jednostkach, które mają Konsty-
tucyjny nakaz sprawowania nadzo-
ru by uchwały były zgodne z pra-
wem. Występowałem z tym po ak-
ceptacji cen wystawionych przez 
Aquanet. 

Otrzymałem pierwszą odpo-
wiedź, że jako radny nie mam pra-
wa zgłaszać takich wniosków a w 
drugiej zawarto sformułowanie, że 
firma wystąpiła z wnioskiem na 
właściwych drukach. Obecnie na 
moje zgłoszenie nie otrzymałem 
żadnej odpowiedzi łącznie z Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryza-
cji więc kontynuuję to informując 
media. Jaki będzie końcowy efekt 
zobaczymy. 

Byłem za przejęciem budyn-
ku dawnego Ośrodka zdrowia, ale 
w całości. Nie akceptowałem przy-
stosowania go na mieszkania. Mia-
łem udział w jego budowie i przed-
stawiałem, że budowa nowych 
mieszkań będzie tańsza. Przejęto 
i nic się nie dzieje za wyjątkiem 
tego, że musimy zapłacić za ogrze-
wanie i to nie mało. Samodzielne 
dysponowanie budynkiem umożli-
wiło by wyegzekwowanie szersze-
go świadczenia usług medycznych. 
A tak Starostwo ma nas w ręku.

Nie ma żadnej koncepcji na bu-
dowę mieszkań socjalnych. Za ad-
ministrowanie obecnym zasobem 
mieszkaniowym (130 mieszkań) 
płaci się PTBS-owi 286 tysięcy. 
Takie administrowanie może wy-
konywać gmina a ta suma z opłat 
mieszkańców to dwa mieszkania 
rocznie. Podwyżka czynszów jak 
również zaprzestania sprzedaży lo-
kali była jednostronną decyzją bur-
mistrza. 

Jesteśmy mocno zadłużeni. Czy 
można akceptować fakt, że w roku 
2011 burmistrz występuje o moż-
liwość wyemitowania obligacji na 
sumę 1,7 miliona. Przedstawiam że 
nie ma potrzeby bowiem są wyso-
kie rezerwy. Emituje się obligacje, 

26 marca na adres Urzędu Miejskiego w Pniewach i burmistrza Jaro-
sława Przewoźnego wysłaliśmy pismo następującej treści:

„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 odpowiedź w ustawowym terminie na poniższe pytania:

1.  Ile kosztowało budżet Gminy wybudowanie boiska sportowe-
go w Chełmnie (jaka kwota była w pierwszym, a jaka w drugim 
przetargu)?

2.  W jaki sposób była ta inwestycja finansowana?
3.  Jaki projekt ostatecznie zrealizowano? 
4.  Inwestycja ta zmuszała wykonawców do wybrania sporo me-

trów sześciennych, którą wywieziono kilkunastoma dużymi cię-
żarówkami. Co się z tą ziemią stało? 

Pozdrawiam
Tomasz Mańkowski

Wydawca-Redaktor Naczelny
„Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”
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które są najgorszym bo najdroż-
szym kredytem. 24 listopada ob-
ligacje zostały wyemitowane. Po 
rozliczeniu roku 2011 w styczniu 
okazuje się, że mamy 1.806.040 
złotych nadwyżki. 

Mamy niekorzystną dla Gmi-
ny decyzję Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych. Oto za sprzedaż du-
żej części gruntów przed upływem 
10 lat przez poprzednika za cenę 
11 zł i parę groszy za m 2 Agen-
cja wyceniła i egzekwuje ponad 
50 zł za m2. To prawie 2 miliony 
dla Agencji. Zaproponowałem by 
Gmina wystąpiła z wnioskiem iż 
ta suma zostanie przeznaczona na 
budowę kanalizacji sanitarnej do 
Koninka, byłej PGR- owskiej wio-
ski. Otrzymałem odpowiedź, że nie 
ma takiego zadania w planie. Były 
moje działania w tym zakresie m. 
innymi z Ministerstwem Rolnic-
twa, które w odpowiedzi przyto-
czyło przepisy prawne kompletnie 
nie związane z moim wnioskiem. 
Poinformowałem o tym Pana Ka-
lembę - odesłał mnie do PO i Posła 
Jakuba Rutnickiego, który nic nie 
zrobił w przedmiotowej sprawie. 

Burmistrzowi złożyłem kil-
ka interpelacji dotyczące nasze-
go środowiska a także wniosłem 
sprawy na forum Komisji. Były 
to nierówności chodnika na ulicy 
Kowalskiej stanowiące zagrożenie 
dla osób wychodzących z domów. 
Nierówności powstałe przy podłą-
czaniu się do kolektorów na ulicy 
Powstańców Wlkp. a powstające 
w czasie deszczu kałuże powodu-
ją, że jadące samochody oblewa-
ją przechodniów. Już ponad rok po 
zgłoszeniu nie namalowano pasów 
na przejściu przy wjeździe do ha-
li sportowej a stawiane tam samo-
chody to utrudnienie szczególnie 
dla osób z jadącymi wózkami.

Dwie sprawy wykonano. Jedna 
to wybudowanie słupka przy bra-
mie i druga to odgrodzenie siat-
ką dwóch posesji - siatką, mimo, 
że przed zniszczeniem 20 lat temu 
był tu rozgradzający mur - na uli-
cy Wolności.

Nie ma konkretnych inwestycji 
a te które nam się przedstawia bu-
dzą poważne zastrzeżenia. Wyko-
nano renowacje ulicy Poznańskiej, 
która jest kontrowersyjną dla dwóch 
burmistrzów. Wykonane zostało bo-

isko w Chełmnie. Niby dokonano 
zakończenia kanalizacji sanitarnej 
do Koszarowa i dalej do Lubosiny, 
ale dwa lata to stoi nie wykorzysta-
ne. Ma być budowane „centrum” 
kulturalne i strażnica OSP w Za-
jączkowi za 1,7 miliona złotych. 

Forsowana opinia o budowie 
kanalizacji sanitarnej wraz z szam-
bami w Turowie i innych wsiach to 
nie inwestycja gminna a Przedsię-
biorstwa za naszą płaconą amorty-
zacje i abonament. Sprawy śmie-
ciowe jeszcze nie obowiązują więc 
nie oceniam, chociaż w mojej oce-
nie opłata nie powinna być wyższa 
jak 8 zł od osoby.

Radny Stanisław Ostański

♦ ♦ ♦

21.02.2013
OŚWIADCZENIE 
BURMISTRZA 
GMINY PNIEWY

W związku z pytaniami miesz-
kańców kierowanymi do mnie, 
związanymi z pismem roznoszo-
nym przez radnego Stanisława 
Ostańskiego informuję, że w pi-

śmie tym, oprócz wielu  kontro-
wersyjnych i dyskusyjnych za-
gadnień wprowadzających wśród 
mieszkańców oczywiste porusze-
nie i oburzenie, znajduje się wypo-
wiedź Radnego o budynku   byłe-
go ośrodka zdrowia: „Przejęto i nic 
się nie dzieje, za wyjątkiem tego, 
że musimy zapłacić   za ogrzewa-
nie i to nie mało.”

Oświadczam, że w budynku 
tym  prowadzone są przez Gminę 
Pniewy i Powiat Szamotulski re-
monty takie jak: wymiana okien, 
przystosowanie parteru na siedzi-
bę pogotowia, przebudowa pionów 
instalacyjnych, remont pomiesz-
czenia, w którym stacjonuje firma 
ochroniarska.

Oświadczam też, że do dnia 
31 marca 2013 roku Gmina Pnie-
wy, ani żadna  jednostka organiza-
cyjna Gminy nie wydała i nie wy-
da na ogrzewanie tego budynku 
ani grosza.

Dotychczas nie reagowałem na 
żadne zaczepki, pomówienia czy 
kłamstwa dotyczące moich działań 
lub mojej osoby pojawiające się 
w nieprzychylnych mediach,  jed-
nak na nieprawdę płynącą z ust 
Radnego, który ma dostęp do tego 
typu informacji nie mogę milczeć.

Mandat radnego nie może słu-
żyć do skłócania mieszkańców.

 
Jarosław Przewoźny 

Burmistrz Gminy Pniewy

II

prostozpniew@wp.pl

Radny sobie pisze, burmistrz oświadcza

Oświadczenie burmistrza rozpaliło do czerwoności mieszkańców 
gminy Pniewy. Burmistrz jak zwykle uchylił się od odpowiedzi na wiele 
konkretnych pytań, a skupił się tylko na jednym fragmencie pisma rad-
nego. 

- To wszystko byłoby może śmieszne, gdyby nie było żałosne – komen-
tuje mieszkaniec Pniew. – Obaj panowie powinni dać sobie spokój i za-
jąć się czym innym. Radny należy do grona tak zwanych radnych-bezrad-
nych, a burmistrz nie potrafi z radnymi (i nie tylko) normalnie rozmawiać, 
bowiem - jak się wydaje - przekonany o własnej wielkości czeka niecier-
pliwie na swoją beatyfikację. A gmina Pniewy dryfuje i trwa w stagnacji. 
Jak długo jeszcze? 

Dokończenie ze strony I

W ramach projektu PCPR prze-
widuje zorganizowanie 14-

-dniowego obozu rehabilitacyjnego 
dla osób niepełnosprawnych oraz 
kursu aktywnego poszukiwania pra-
cy i umiejętności społecznych. W ra-
mach projektu zaspokajane też będą 
indywidualne potrzeby beneficjen-
tów, którzy mogą wybrać specjalnie 
dla siebie kurs zawodowy, a także 
odbywać sesje doradczo–motywa-
cyjne z psychologiem i doradcą za-
wodowym. Uczestnikiem projektu 
może zostać osoba w wieku 15-64 
lat, korzystająca ze świadczeń  po-
mocy społecznej, niepełnospraw-
na (aktualne orzeczenie) - bezro-
botna, nieaktywna zawodowo, po-
zostająca bez stałego zatrudnienia 

lub będąca w okresie wypowiedze-
nia umowy o pracę. Co bardzo 
ważne - uczestnictwo w projekcie 
jest całkowicie nieodpłatne! 

Zadanie realizuje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Woj-
ska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły, 
tel. 61 29-20-320 lub 61 29-22-674. 
Szczegółowych informacji udzie-
la Ewelina Grzeszkowiak (telefon 
wewn.128, pokój nr 8).

W tym roku z projektu mo-
że skorzystać 95 osób. Z różnych 
form wsparcia w ramach poprzed-
nich edycji skorzystało już 229 bene-
ficjentów. Do udziału w piątej edycji 
PCPR zaprasza wyłącznie te osoby, 
które dotychczas nie uczestniczyły 
w projekcie. (na)

Niepełnosprawny, 
a aktywny zawodowo
Osoby niepełnosprawne a zarazem nieaktywne zawodowo nie 
muszą pozostawać na marginesie życia społecznego. Do udzia-
łu w piątej edycji projektu systemowego „Aktywizacja życiowa, 
zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie - jako system 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych 
grup społecznych w powiecie szamotulskim” zaprasza Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie. 

14 marca 2013 roku obchodził swoje 100 uro-
dziny Józef Norek. Obecnie dostojny Jubilat 
mieszka w Poznaniu. Życzymy Panu Józefowi 
zdrowia i pogody ducha.

Józef Norek prawie całe swoje życie był związany 
z Pniewami. Tu pracował jako murarz. 
- Niejedna elewacja w Pniewach czy Lwówku pa-

mięta jeszcze mojego tatę - objaśnia syn jubilata Jan. 
Józef Norek dochował się jeszcze córki, sześcio-

ro wnuków i sześcioro prawnuków. Część z nich po-
jawiła się w Domu Kultury Wiktoria na osiedlu Zwy-

cięstwa, gdzie Solenizant świętował swoje setne uro-
dziny. Nie zabrakło życzeń i gratulacji od prezydenta 
miasta, znajomych i krewnych. 

Pana Józefa odwiedziły też dzieci z osiedlowego 
przedszkola oraz soliści z poznańskiego Teatru Mu-
zycznego, którzy przygotowali mini koncert

Zdaniem pana Norka trudno o jakąkolwiek recep-
tę na długowieczność. Trzeba po prostu normalnie żyć 
po swojemu.

- Może wtedy się to udaje – zastanawia się stula-
tek. (nad)

Trzeba żyć po swojemu
- zapewnia stulatek

Jak zawsze podczas spotkań urodzinowych w Dziennym Domu Seniora 
i tym razem było wyjątkowo gwarno. Dla Jubilatów przygotowano specjalny 
program artystyczny. Radości było co niemiara. Jak zawsze nie mogło też 
zabraknąć piosenek. Do śpiewania włączali się wszyscy.
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KALEJDOSKOP
FIRM

Obecnie koncern AVK ma struktu-
rę holdingu. Siedziba mieści się 

w Galten niedaleko Aarhus w Danii. 
Koncern zatrudnia ponad 2400 osób. 
Poszczególne grupy holdingu zajmu-
ją się produkcją: zaworów, zasuw, hy-
drantów i akcesoriów instalacji wo-
dociągowych, gazowych, kanaliza-
cyjnych, ochrony przeciwpożarowej, 
a także narzędzi do obrabiarek CNC, 
wyrobów gumowych, liczników do 
wody i gazu. Oprócz Danii, zakłady 
produkcyjne AVK mieszczą się m. in. 
w Holandii, Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Niemczech, USA, Arabii Saudyj-
skiej, Malezji, Chinach, Australii, Pol-
sce (Pniewy), RPA oraz wielu innych 
krajach, które można znaleźć na stro-
nie www.avkvalves.com. 

Produkty AVK są sprzedawane 
poprzez szeroką sieć własnych firm 
handlowych oraz przedstawicielstwa 
w przeszło 80 krajach świata. 

AVK Polska Sp. z o.o. powsta-
ła w 1998 roku. W lipcu 1999 ro-
ku zakończono budowę w Pniewach 
nowoczesnej hali produkcyjnej o po-
wierzchni 4200 m2 i niezwłocznie 
uruchomiono produkcję zasuw. Już 
w miesiąc po rozpoczęciu produkcji 
miesięczny eksport przekroczył 2000 
sztuk. 

Początkowo wyroby eksportowa-
ne były tylko do Danii. Zatrudnienie 
wówczas wynosiło około 30 osób. 
Asortyment opierał się jedynie na kil-
ku rodzajach zasuw. Maszyny, techno-
logia i dokumentacja techniczna spro-
wadzone zostały z duńskiego AVK.

Pozytywne wyniki pierwszego ro-
ku działalności przyczyniły się do 
podjęcia decyzji o rozpoczęciu dru-
giego etapu inwestycji. W czerwcu 
2001 roku zakończona została budo-

wa drugiej, większej hali produkcyj-
nej. Obecnie wielkość produkcji się-
ga ponad 6000 sztuk zasuw miesięcz-
nie. Produkowane są zasuwy do insta-
lacji gazowych, wodnych, kanaliza-
cyjnych i przeciwpożarowych. Zasu-
wy sprzedawane są na rynku polskim, 
oraz eksportowane do krajów Europy 
i do USA. Ponadto, obrabiane są kom-
ponenty dla zakładów AVK w Euro-
pie, Stanach Zjednoczonych, Austra-
lii, Arabii Saudyjskiej, Malezji, Chi-
nach, Hong Kongu i RPA. Systema-
tycznie powiększany jest park maszy-
nowy. Zakład w Pniewach zatrudnia 
dzisiaj ponad 100 pracowników. 

Dla zapewnienia wysokiej jako-
ści produktów AVK Polska wprowa-
dziła w 2000 roku System Zarządza-
nia Jakością zgodny z normą PN - 
ISO 9001:2008, System Zarządza-
nia Środowiskiem zgodny z normą 
ISO 14001:2004 oraz System Za-
rządzania Bezpieczeństwem i Higie-
ną Pracy zgodny z normą OHSAS 
18001:2004. Dodatkowo, produkowa-
ne wyroby posiadają certyfikaty wy-
magane na rynkach europejskich (jak 
GSK dla Niemiec, NF dla Francji) 
oraz rynku amerykańskim (Underw-
riters Laboratories Inc. oraz Factory 
Mutual Global). 

AVK Polska co roku przyjmu-
je uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych na praktyczną naukę zawo-
du w zawodzie operator obrabia-
rek skrawających przy współpra-
cy z Zespołem Szkół Zawodowych 
w Pniewach. Nasi pierwsi ucznio-
wie jako wykwalifikowani operato-
rzy pracują do dziś na stanowiskach 
operatorów obrabiarek. 

W celu umocnienie pozycji AVK 
jako dostawcy obrobionych kompo-
nentów dla odbiorców nie tylko zwią-
zanych z produkcją armatury, utwo-
rzona została w 2012 spółka AVK 
Components. Dostarcza ona obrobio-
ne elementy m.in. do Volvo Trucks.  

Pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Wielkanocnych

oraz spełnienia marzeń
Czytelnikom 

Twojego TYGODNIA
z PNIEW

życzy
Zespół Redakcyjny

 
Pierwszy zakład AVK został założony przez Aage V. Kjaer 
w 1941 roku, w Danii i zajmował się produkcją kompresorów 
chłodniczych wykorzystywanych w rolnictwie. W 1969 roku 
zakład przejął syn założyciela - Niels Aage Kjaer. Zaprojektował 
i uruchomił produkcję zaworów klinowych z końcówkami kie-
lichowymi do rur PCV. Stało się to przysłowiowym kamieniem 
węgielnym dla dzisiejszej potęgi AVK. 

KALENDARZOWA WIOSNA JUŻ JEST. Wszyscy zatem próbują znaleźć sposób by również za oknem zapano-
wała wiosna. Również dzieci z Konina z utęsknieniem wypatrywały jej oznak. Postanowiły jednak nie czekać Jak 
pradawny zwyczaj każe zrobiły Marzannę i z wielkim hałasem przeszły z nią przez wieś. Marzanna skończyła spalona 
na stosie. Dzieci wróciły do gościnnej świetlicy. Tam z rozmarzeniem portretowały na rysunkach mające już niebawem 
nadejść wspaniałe wiosenne chwile. (nob)

Zespół Szkół w Pniewach jest 
od lat organizatorem imprezy, 
która na dobre wpisała się w ka-
lendarze i upodobania miesz-
kańców Pniew i okolic. 

Na kolejnym spotkaniu z cy-
klu „Zanim przyjdą goście” za-
prezentowano wiele ciekawych 
propozycji nakrycia wielkanoc-
nych stołów. Były ozdoby, stro-
iki, a przede wszystkim wspaniałe 
przysmaki, których można było od 
razu spróbować. 

Dla przybyłych gości, w prze-
ważającej części pań, to okazja to 
podzielenia się doświadczeniami 
i zdobycie inspiracji na przygotowa-
nie niepowtarzalnych świąt. (nob)

Zanim przyjdą goście

Najmłodsi artyści
Przedszkolaki z Przedszkola „Miś” w Pniewach zdobywają do-
świadczenie artystyczne, korzystają bowiem z bogatej oferty 
zajęć dodatkowych: koncertów, przedstawień, zajęć z rytmiki. 
W czasie tych dodatkowych atrakcji sami odkrywają swe nie-
pospolite uzdolnienia. 

Ostatnio mieliśmy okazję prze-
konać się o tym podczas koncer-
tu z okazji Dnia Babci i Dziad-

ka. Oszałamiające pokazy tanecz-
ne najmłodszych do dziś zostały 
w pamięci. 

To zresztą nie jedyne formy ak-
tywności przedszkolaków. W ostat-
nim czasie na przykład podopiecz-
ni Beaty Strzeleckiej przygoto-
wali dla swych rodziców cieka-
we przedstawienie. Dzieci własno-
ręcznie wykonały bohaterów te-
atralnej sztuki i z ogromnym zaan-
gażowaniem zaprezentowały swój 
występ rodzicom. Ich popisy na-
grodzono gromkimi brawami. 

Po przedstawieniu dzieci 
wraz z rodzicami przygotowywa-
ły świąteczne dekoracje. Część 
z nich ozdobiła przedszkolny ko-
rytarz. (nob)
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Red Dragons Jr. na szczycie
Rozgrywki Pniewskiej Amatorskej Ligi Futsalu dobiegają do końca. Mistrzostwo te-
gorocznych rozgrywek zapewniła sobie już jednak młoda ekipa Red Dragons Jr. 

Trzecia rakieta w Polsce!
To bardzo udany sezon dla Olgi Grabowskiej - młodej zawodniczki z Lubocześni-
cy. Najpierw jesienią ubiegłego roku wywalczyła drugie miejsce w Mistrzostwach 
Wielkopolski w Tenisie. Teraz kolejny sukces dziewczyny. 

Buszewko z mistrzowskim tytułem
Ekipa z Buszewa nieprzerwanie króluje w tych rozgrywkach od kilku lat nie po-
zwalając rywalom choćby na remis. Podobnie było w tym roku. 

W bezpośrednim starciu najpoważniej-
szych rywali Lubocześnica musiała 

uznać wyższość rywali. Tym samym jesz-
cze przed zakończeniem rozgrywek Busze-
wo zapewniło sobie mistrzowski tytuł w se-
zonie 2012/13. 

Kapitan drużyny Bartosz Światłowski 
został królem strzelców. Jego 19 celnych tra-
fień to znacznie więcej niż gole kolejnych 

snajperów ligi: 13 Przemysława Marcinia-
ka z  Lubocześnicy czy 12 trafień Adriana 
Kozaka z Buszewka. Tegoroczne rozgrywki 
w hali już za nami. 

Ostatecznie kolejne miejsca za Busze-
wem zajęły reprezentacje: 2 miejsce - Lubo-
cześnica, 3 miejsce - Zamorze, 4 miejsce - 
Turowo i 5 - miejsce debiutujące w naszych 
rozgrywkach Chełminko. (nob)

Olga Grabowska, uczen-
nica klasy 4d Szko-

ły Podstawowej im. Po-
wstańców Wielkopolskich 
w Pniewach w Mistrzo-
stwach Polski w tenisie 
ziemnym zdobyła brązowy 
medal! Zawody rozegrano 
w Puszczykowie. 

O medale walczyło 50 
dziewczynek z całej Polski. 
Olga pomimo niepozornego 
wyglądu przysporzyła wie-
le kłopotów swoim rywal-
kom. Pewne wygrane Ol-
gi  z Głowacką (Olsztyn) 
6/2,6/2, Lange (Poznań) 6/
3,6/2 i Gruszczyńską (Kra-

ków) 6/3,6/0 doprowadziły 
ją do półfinału. Dopiero pół-
finałowy pojedynek z Polą 
Wygonowską z Olsztyna za-
trzymał mieszkankę Lubo-
cześnicy. 

Przegrana ze złotą me-
dalistką Mistrzostw nie 
przyniosła jednak pniew-
skiej uczennicy wstydu.We 
wszystkich meczach turnie-
ju Pola straciła tylko 8 ge-
mów. W tym 5 z Olgą Gra-
bowską. 

- To wielki sukces – mó-
wi dumny sponsor Olgi Ma-
rian Szudra,  wielki znaw-
ca i amator tenisa, właści-
ciel firmy USBUD i kortów 
w Rozbitku, na których czę-
sto trenuje Olga – wielo-
godzinne treningi przynoszą 
efekty. Nie spodziewaliśmy 
się aż tak dobrego wyniku!”

Zawodniczka MKT Sza-
motuły ćwiczy pod okiem 
trenera Tyberiusza Dąbrow-
skiego, a dwa razy w tygo-
dniu gra z tatą w Rozbitku. 

Jesienią cieszyliśmy 
się z drugiego miejsca Ol-
gi w Wielkopolsce. Te-
raz  mamy trzecią rakietę 
w Polsce! Czekamy na ko-
lejne sukcesy i trzymamy 
kciuki. (nob)

Mimo to wszystkie zespoły 
z ogromną ambicją gra-

ją do końca. Dla nich waż-
ne jest jakie zajmą ostateczne 
miejsce w tabeli, walczą o każ-
dy punkt. 

Dlatego niespodzianką by-
ły porażki lidera (RD musia-
ło tym razem uznać wyższość 
Watahy) i wicelidera (energię 
zespołowi Turbo odebrała zna-
komicie tego dnia dyspono-
wana drużyna Restauracji Za-
cisze). 

Mecze Amatorskiej Li-
gii Futsalowej cieszą się du-
żą popularnością zwłaszcza 
wśród młodych Pniewian. Szef 
Ośrodka Sportu i Rekreacji -  
Damian Łęszczak może być 
więc pewien, że i w przyszłym 
roku znajdzie wielu chętnych 
do uczestnictwa w lidze. (nob)

„Coś dla ciała, coś dla ducha” W środę zaraz po zakończonych rekolekcjach w Zespole Szkół im. 
E. Sczanieckiej nauczyciele wychowania fizycznego zaprosili młodzież na Mistrzostwa Szkoły 
w Piłce Siatkowej. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła klasa 2a LO w składzie: ALEKSAN-
DRA MATUSZAK, MAGDALENA MATUSZAK, ZUZANNA BARAN, NATALIA SU-
DZIK, ANNA GRZESIAK, MACIEJ NAWROT. Gratulujemy. 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych,
życzymy wszelkich łask Bożych,

pogodnych, zdrowych świąt
i pomyślności w życiu osobistym 

i zawodowym.
   Przewodniczący                          Wójt Gminy 
Rady Gminy Duszniki                        Duszniki
  Gracjan Skórnicki                     Adam Woropaj 

Inwestycje i remonty  obiektów 
organizowanych przez Gminę Duszniki w 2013 r.

(Dane z 19 marca 2013 r.)

Lp Nazwa zadania
Wartość zadania

po przetargu
w zł

Termin realizacji

1. Remont pomieszczeń w UG 102.194,09 do 15 kwietnia 2013
2 Remont świetlicy wiejskiej w Mieściskach 127.013,72 do 30 lipca 2013

3 Równanie, profilowanie, wałowanie dróg 
gruntowych 61.992,00 do 30 kwietnia 2013 r.

( 360.000 m2)

4 Utwardzenie dróg gruntowych 296.268,35 do 15.06.2013 r.
( 5,6 km )

5 Remont ulicy Łąkowej i Ogrodowej w m. 
Podrzewie 255.242,76 do 31.05.2013 r.

6 Remont ulicy Szkolnej w Sękowie- etap III 
– odcinek 1 154.114,08 do 31.05.2013 r.

7 Budowa oświetlenia drogowego na 
ul.Kolejowej 114.772,37

Wykonawca zakłada, 
że wykona zadanie do 

31.05.2013 r.

8 Przebudowa ulicy Kolejowej
 ( od św. Floriana do ul. Broniewskiego ) 470.182,64 do 30.09.2013 r.

- A najważniejszą tegoroczną inwesty-
cją – dodaje Adam Woropaj, wójt gmi-
ny Duszniki – jest oczywiście budowa sa-
li sportowej, której koszt wyniesie około 
5 milionów złotych. Inwestycja ta powin-

na się zakończyć w sierpniu tego roku. Po 
jej zakończeniu mieszkańcy gminy otrzy-
mają obiekt spełniający wszelkie standardy, 
w którym „na sportowo” będzie można spę-
dzać wolny czas.

ŚŚwietlica została wybudo-
wana przy istniejącym 

budynku usługowo-handlo-
wym. Wewnątrz znajduje się 
sala główna, kuchnia i toa-
leta spełniająca wymogi dla 
osób niepełnosprawnych. 
Sala i kuchnia zostały wy-
posażone w niezbędne me-
ble i sprzęt AGD. Całość ma 
powierzchnię około 112 me-
trów kwadratowych. 

- W ramach tej inwesty-
cji – mówi Robert Kałek, 
sołtys Ceradza Dolnego - 
wybudowano również ga-
raż dla miejscowej jednost-
ki Ochotniczej Straży Po-
żarnej, w którym zadbano 
o możliwość przechowywa-
nia sprzętu strażackiego. 

Ogólny koszt wyniósł 
242.596 złotych, a samej 
świetlicy – 196.425 złotych. 
Gmina złożyła wniosek 
i podpisała umowę na do-
finansowanie 80% kosztów 
budowy świetlicy w ramach 
realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju na obszarze dzia-

łania stowarzyszenia KOLD 
w działaniu „Odnowa i roz-
wój wsi”.  

Uroczystego otwarcia 
nowej świetlicy dokonali 
wspólnie wójt gminy Dusz-
niki Adam Woropaj, wice-
przewodniczący Rady Gmi-
ny Grzegorz Pawlak i sołtys 
wsi Robert Kałek. W otwar-
ciu wzięli również udział: 
komendant powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej st. 
kpt. Ireneusz Pers, Zarząd 
Gminny OSP w Dusznikach 

z prezesem Marianem Za-
glanicznym, radni, sołtysi 
oraz mieszkańcy wsi.

- Nowa świetlica – dodaje 
sołtys Kałek – to nie jest jesz-
cze moje ostatnie słowo. Mam 
sporo planów, które chciał-
bym w najbliższym czasie zre-
alizować. Zależy mi przecież 
na tym, by podnosić poziom 
życia w Ceradzu, by ludziom 
żyło się tutaj coraz lepiej. No-
wej świetlicy nie byłoby, gdy-
by nie wsparcie mieszkańców. 
Dziękuję im za to.

ŚŚwietlica w Ceradzu Dolnymwietlica w Ceradzu Dolnym
W piątek 1 marca odbyło się uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Ce-
radzu Dolnym.

Wyjątkowe spotkanie 
z „Babą”
W sobotę 16 marca w Gminnym Centrum Kultury 
w Dusznikach odbyło się spotkanie z Anitą Ku-
charską-Dziedzic. Prelekcja objęta była mecenatem 
Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz Lubuskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Baba”, a orga-
nizatorkami były Dorota Tułodziecka-Adams, Ewa 
Konieczna i Czesława Wawrzyniak. 

Gościem specjalnym so-
botniej prelekcji była 

minister Agnieszka Kozłow-
ska-Rajewicz - pełnomocnik 
Rządu do Spraw Równego 
Traktowania, z którą wcze-
śniej spotkali się przedstawi-
ciele samorządu: wójt Adam 
Woropaj, jego zastępca - Be-
ata Kontusz-Iwańczuk oraz 
dyrektor Biblioteki i GCK - 
Ewa Świerkiel-Szymańska.  

W kameralnej atmos-
ferze dusznickiej Bibliote-

ki rozmawiano o wielu waż-
nych dla kobiet sprawach: 
o ich roli we współczesnym 
świecie i na wsi, o ich pro-
blemach, o kwestiach pracy, 
nierównych zarobków, opie-
ki nad dziećmi, o możliwo-
ściach dofinansowania dzia-
łalności lokalnych organi-
zacji kobiecych, itp. Udział 
w spotkaniu wzięły rów-
nież organizatorki prelekcji 
i członkinie Zespołu Pieśni 
Ludowej „Podrzewianka”.

Piotr jest wychowankiem 
UKS Olimp Duszniki, 

a na zajęcia sportowe zaczął 
uczęszczać będąc uczniem 
klasy III. O jego talencie 
niech świadczy fakt, że jest 
do dzisiaj posiadaczem re-
kordu Finałów Krajowych 
Czwartków Lekkoatletycz-

nych klas IV. W 2003 ro-
ku, w Warszawie, w skoku 
wzwyż uzyskał 151cm. Jak 
wspaniały był to wówczas 
wyczyn okazało się w na-
stępnych latach, gdy w 9 na-
stępnych Finałach Czwart-
ków żadnemu skoczkowi nie 
udało się pobić tego wyniku. 

Mamy mistrza!!!
Wychowanek UKS Olimp Duszniki – Piotr Lisek 
został Halowym Mistrzem Polski w skoku o tyczce! 
Niespełna 21-letni Piotr Lisek, mieszkaniec Dusznik, 
obecnie reprezentujący klub OSOT Szczecin, zdobył 
złoty medal w skoku o tyczce wynikiem 5,50 m na 
Halowych Mistrzostwach Polski seniorów, które od-
bywały się w 16-17 lutego w Spale. 

Będąc uczniem Szko-
ły Podstawowej w Dusz-
nikach, Piotr był znakomi-
tym czwórboistą i dlatego 
na początku nauki w gim-
nazjum, dotychczasowy tre-
ner z Dusznik zapropono-
wał Piotrowi uprawianie jed-
nej z najtrudniejszych kon-
kurencji lekkoatletycznych, 
a mianowicie skok o tycz-
ce. W poznańskiej Olimpii, 
pod okiem trenera Krzyszto-
fa Dziamskiego, od 2009 ro-
ku zdobywał medale w Mi-
strzostwach Polski juniorów. 
Piotr, po zakończeniu nauki 
w liceum w Poznaniu, prze-
niósł się do Szczecina, gdzie 
jego dalszym szkoleniow-
cem został Wiaczesław Ka-
liniczenko - trener między 
innymi Moniki Pyrek. 

Podczas tegorocznych 
startów, Piotr poprawił 
swój najlepszy wynik w ha-
li o 40 cm, osiągając nie-
bywały progres wynikowy 
w stosunku do roku ubie-
głego. Wielkim wyróżnie-
niem dla Piotra był jego 
tegoroczny udział w wiel-
kim mitingu w Doniecku, 
organizowanym corocznie 
przez najlepszego w histo-
rii tyczkarza Siergieja Bub-

kę. Tam uzyskał swój naj-
lepszy wynik 5,50 m, który 
powtórzył następnie na Ha-
lowych Mistrzostwach Pol-
ski w Spale.

Piotr jest jedną z na-
dziei polskiej lekkiej atle-
tyki na najbliższe Igrzyska 
Olimpijskie, dlatego Polski 
Związek Lekkiej Atletyki 
powołał go do reprezenta-
cji Polski na zbliżające się 
Halowe Mistrzostwa Euro-
py w Goeteborgu!

Przy okazji tegoroczne-
go sukcesu Piotra nie moż-
na pominąć ogromnej po-
mocy ze strony lokalnego 
samorządu – Gminy Dusz-
niki, która corocznie prze-
znacza odpowiednie fun-
dusze na szkolenie spor-
towe dzieci i młodzieży 
oraz  Bankowi Spółdziel-
czemu w Dusznikach, który 
nie tylko corocznie pomaga 
sportowi szkolnemu w na-
szej gminie, ale i także w ro-
ku ubiegłym pomógł finan-
sowo młodemu tyczkarzo-
wi w rozwoju jego kariery 
sportowej.

Krzysztof Pluciński
prezes UKS „Olimp” 

Duszniki

FOT. - BEATA LISEK
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- Skontaktowali się z naszą 
Redakcją przedstawiciele rolni-
ków – mieszkańców gminy Dusz-
niki z którymi inwestor projek-
tu „Farma wiatrowa w gminie 
Duszniki” podpisał umowy. Cho-
dzi o tych rolników, na których 
ziemi jak przewidują plany sta-
ną turbiny wiatrowe, wykonane 
zostaną drogi dojazdowe, zako-
pany kabel energetyczny. Ludzie 
ci są bardzo zaniepokojeni, mar-
twią się o przyszłość swoją i swo-
ich najbliższych...

- Zupełnie niesłusznie i bez-
podstawnie. Wszystkie umowy, 
które podpisywał inwestor farmy 
wiatrowej w Dusznikach z rol-
nikami są umowami zgodnymi 
z prawem polskim, w których 
w równym stopniu zabezpieczo-
ne są interesy rolnika-dzierżaw-
cy, ale także i inwestora. Zawsze 
był czas żeby umowę dokładnie 
przeczytać...

- No właśnie podobno nie za-
wsze! Podobno niekiedy rolnicy 
dostawali je na kilka minut przed 
podpisaniem i nie mieli szans ich 
dokładnie przeczytać.

- Zdecydowanie dementuję te 
plotki. Pierwsze umowy z rolni-
kami inwestor farmy wiatrowej 
w Dusznikach podpisywał w 2006 
roku, potem były one jeszcze dwa 
razy aneksowane. Zapewniam, 
że przed podpisaniem każdy rol-
nik otrzymywał wcześniej projekt 
umowy, z którą mógł się spokoj-
nie i dogłębnie zapoznać. Był tak-
że czas, by poradzić się przyja-
ciół i znajomych, zasięgnąć opi-
nii prawnika. Organizowaliśmy 
spotkania informacyjne na ten te-
mat, publicznie odpowiadaliśmy 
na zgłaszane wątpliwości. Naszym 
celem nie jest oszukanie kogokol-
wiek, bo nie mamy w tym żadne-
go interesu. Skupiamy się na tym, 
by farma wiatrowa w Dusznikach 
powstała z pożytkiem dla budżetu 
gminy, ale także i domowych bu-
dżetów naszych partnerów – rol-
ników.

- Pojawiają się jednak opinie, 
że są to umowy, które nie są dla 
rolników korzystne. Mówi się im, 
że na podstawie tych umów moż-
na ich pozbawić ziemi, straszy 
się ich, że gdyby zechcieli wybu-
dować choćby kurnik na swojej 
ziemi, to musieliby prosić o zgo-
dę inwestora farmy wiatrowej. 
Proszę się nie dziwić, że ludzie 
się boją, że martwią się o swoją 
ojcowiznę.

- Ja się nie dziwię, ja to rozu-
miem. Proszę jednak również, by 
bezkrytycznie nie słuchać przeciw-
ników tej inwestycji, którzy nie są 
obiektywni w swoich poglądach 
i opiniach. Nikogo nie zamierzamy 
pozbawić ziemi, zresztą w świetle 
podpisanych umów nie jest to na-
wet możliwe. Nieprzekonanych za-
pewne nie przekonam, powiem tyl-
ko tyle – my niczyjej ziemi nie po-
trzebujemy. My nie uprawiamy ro-
li, tylko zajmujemy się energetyką 
odnawialną. Turbiny wiatrowe zaj-
mować będą skrawek czyjegoś po-
la i tylko tyle.

Umowy sUmowy są ą bezpieczne bezpieczne 
dla rolnikdla rolnikóóww
Rozmowa z KONRADEM GORZKOWSKIM, kierownikiem 
projektu „Farma wiatrowa w gminie Duszniki”

Sąd oddalił skargi dotyczące
farmy wiatrowej 
w gminie Duszniki

W Polsce jest miejsce i na wę-
giel, i na odnawialne źródła ener-
gii, i na atom. Musimy postawić 
także na energooszczędność i zmie-
nić nawyki dotyczące wykorzysty-
wania prądu. Wymaga tego nie tyl-
ko Unia Europejska, ale i gospo-
darka, która nie uniesie marno-
trawstwa energii. Przyszła polska 
gospodarka powinna być niskoemi-
syjna, a niekoniecznie niskowęglo-
wa, bo chcemy dalej wykorzystywać 
polski węgiel. To dla nas bardzo 
ważne – przekonuje w rozmowie 
z Agencją Informacyjną Newseria 
prof. Jerzy Buzek, europoseł, były 
przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego.

Polska czerpie z węgla 90 pro-
cent energii elektrycznej. Co wię-
cej, jest to tanie, stabilne i sprawdzo-

ne źródło energii. Jednak w ramach UE toczy się dyskusja nad kolejnymi 
celami dotyczącymi polityki klimatyczno-energetycznej. Do 2020 roku 
Unia ma zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 20 procent w stosun-
ku do roku 1990, zmniejszyć zużycie energii o 20 procent w porównaniu 
z prognozami dla UE na 2020 rok oraz zwiększyć udział odnawialnych 
źródeł energii (OZE) do 20 procent całkowitego zużycia energii w UE, 
w tym zwiększyć wykorzystanie ich w transporcie do 10 procent.

Dwa najważniejsze cele, które – zdaniem profesora – stoją przed 
Polską, to oszczędzanie energii i rozwijanie „zielonych źródeł”.

Najtańsza i najlepsza jest ta energia, której nie trzeba w ogóle produ-
kować, bo zaoszczędzimy zarówno dla naszej kieszeni, jak i dla polskiej 
gospodarki – mówi prof. Jerzy Buzek.

 Duży potencjał energii, którą można zaoszczędzić, znajduje się w do-
mach. Nieocieplone, wybudowane w latach 60. i 70., to najbardziej ener-
gochłonne budynki w Europie. Tracą około 30 procent dostarczanej do 
nich energii.

- Równolegle należy rozwijać odnawialne źródła, bo to zawsze będzie 
nasza energia. Nikt nam jej nie zabierze, bo cały czas się odnawia. Idźmy 
więc w tym kierunku. W tym celu powinniśmy wprowadzać mikroenerge-
tykę. Można produkować ciepło razem z energią elektryczną w specjal-
nych grzejnikach gazowych, energię wiatrową łączyć z wykorzystaniem 
biomasy, geotermii i akumulacji ciepła. To wszystko już jest gotowe. Bry-
tyjczycy przystąpili do wielkiego narodowego programu w tym zakresie. 
Zróbmy to samo – doradza eurodeputowany, były przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego.

(źródło www.reo.pl)

Energetyka wiatrowa w Polsce Energetyka wiatrowa w Polsce 
Najnowsze opublikowane dane podają, iż w Polsce w energety-
ce wiatrowej zainstalowanych jest 2341,312MW (stan na dzień 
30.09.2012).

ZZgodnie z informacjami z Urzę-
du Regulacji Energetyki na ko-

niec grudnia 2011 roku w Polsce 
w energetyce wiatrowej zainstalo-
wanych było 1 616,36 MW.

Rok wcześniej, czyli na koniec 
2010 roku, było 1179 MW, rok 
2011 dał więc przyrost o 437 MW, 
czyli o 18 MW mniej niż w roku 
2010, gdy przyrost wynosił 455 
MW. To znacznie poniżej prognoz 
operatorów, które dochodziły do 
2.000 MW i znacznie poniżej moż-
liwości branży. 

Nasycenie elektrowniami wia-
trowymi w Polsce należy do naj-
niższych w Europie. Moc zainsta-

lowana w energetyce wiatrowej 
na mieszkańca, to 0,012 kW, a na 
km2 obszaru lądowego przypada 
1,44 kW.

Łączna moc zainstalowana 
w energetyce wiatrowej w Unii 
Europejskiej wynosiła na koniec 
2011 roku – 94 GW wobec 84 GW 
na koniec 2010 roku. Największą 
zainstalowaną moc mają Niemcy 
(29.000 MW na koniec 2011 ro-
ku) przed Hiszpanią (21.674 MW), 
Francją (6800 MW), Włochami 
(6747 MW) i W. Brytanią (6540 
MW). Polska na koniec roku 2011 
miała zainstalowane 1616 MW 
mocy w energetyce wiatrowej.

31 stycznia 2013 roku Woje-
wódzki Sąd Administracyj-

ny w Poznaniu wydał wyrok o od-
daleniu skarg Ogólnopolskiego To-
warzystwa Ochrony Ptaków i Sto-
warzyszenia „Pasikonik” w spra-
wie środowiskowych uwarunko-
wań realizacji przedsięwzięcia, po-
legającego na budowie i eksploata-
cji farmy elektrowni wiatrowych 
w gminie Duszniki. 

W finale uzasadnienia WSA 

stwierdza, że „nie znalazł naru-
szeń prawa materialnego, któ-
re miało wpływ na wynik spra-
wy, ani innych naruszeń przepi-
sów postępowania, które mogły-
by mieć wpływ na wynik spra-
wy.” 

Treść wyroku jest dostęp-
na w Centralnej Bazie Orzeczeń 
Sądów Administracyjnych www.
orzeczenia.nsa.gov.pl (sygnatura 
wyroku: IV SA/Po 505/12).

Rozwijajmy „zielone źródła”

- A jak to jest z tym przy-
słowiowym kurnikiem. Mogę go 
postawić, czy muszę pana pytać 
o zgodę?

- Oczywiście że pan może i ni-
kogo o zgodę pytać nie trzeba. 
W umowach jest tylko zapis gwa-
rantujący nam, że w bezpośred-
nim sąsiedztwie planowanej turbi-
ny wiatrowej nikt nie wybuduje ja-
kiegoś równie wysokiego obiektu. 
To zabezpiecza w pewien sposób 
nasze interesy, ale równocześnie 
nie jest to zapis uniemożliwiający 
dzierżawcom swobodne gospoda-
rowanie swoją własnością.

- Ile metrów kwadratowych 
pola zabiera turbina wiatrowa?

- Niewiele. Proszę, oto pierwszy 
z brzegu przykład: rolnik dyspo-
nuje nieruchomością o powierzch-
ni ponad 20 hektarów, a umowę 
dzierżawy ma podpisaną z naszą 
firmą na część tej nieruchomości. 
Jest to zależne od miejsca i kształ-
tu platformy montażowej – 1500-
-1700 m2. 

- Ale inwestor wpisany jest do 
księgi wieczystej całej nierucho-
mości. To ludzi bardzo niepokoi.

- Rozumiemy to i staramy się 
wszystkich uspokoić. Dołącza-
my do ksiąg wieczystych konkret-
ne mapki i zapisy, które informu-
ją o tych 1500-1700 metrach kwa-
dratowych. Niekiedy przed pod-
pisaniem umowy okazywało się, 
że ktoś na przykład ma ziemię po 
babci, ale nie zagwarantował sobie 
sądownie tego spadku. Takim oso-
bom pomagaliśmy w załatwieniu 
sprawy spadkowej, nam przecież 
także zależy na tym, by w doku-
mentach był porządek. Nigdy nie 
było żadnych problemów z uzy-
skaniem choćby unijnych dotacji 
przez rolników, którzy podpisali 
umowę z naszą firmą na dzierża-
wę skrawka pola.

- A co się dzieje wtedy, gdy 
ktoś chce sprzedać taką ziemię?

- Może ją swobodnie sprzeda-
wać. Warunek jest tylko taki, że 
nabywca przejmuje zobowiązania 
dzierżawcy, czyli nasza umowa 
nadal zobowiązuje.

- To taka ziemia może stracić 
na wartości?

- Wręcz przeciwnie – chciał pan 
powiedzieć „zyskać”. Za stojącą 
na polu turbinę wiatrową będzie-

my przecież płacić roczny czynsz. 
To znaczący zastrzyk finansowy. 
Grunt na którym coś stoi jest wię-
cej warty od pustego pola. A je-
śli jeszcze ten obiekt przynosi pie-
niądze...

- Mam 20 hektarów i czworo 
dzieci. Chcę tę nieruchomość po-
dzielić na cztery równe działki. 
Na jednej z nich ma stanąć wia-
trak, ale w księgach wieczystych 
wszystkich czterech jest...

- Tak nie musi być. Przy po-
dziale nieruchomości na wniosek 
dzierżawcy w tym przypadku trzy 
działki są zwalniane i odpowied-
nie zapisy są tylko przy tej na któ-
rej turbina ma stanąć.

- Trochę to wszystko jest bar-
dzo skomplikowane.

- Polskie prawo jest skompliko-
wane. Wiem, że nie dla wszystkich 
umowy te są przystępnie sformuło-
wane, ale tak jest z każdą tego typu 
umową, także na przykład z taką na 
zakup pralki na raty. Deklaruję jed-
nak, że zawsze znajdziemy czas dla 
rolników zaniepokojonych, że bę-
dziemy im służyli pomocą w wy-
jaśnianiu wątpliwości, że zawsze 
im pomożemy, na przykład wy-
stawimy odpowiednie oświadcze-
nie. Między innymi po to właśnie 
podjęliśmy decyzję o przeniesie-
niu naszego biura z Poznania do 
Dusznik. Teraz od poniedziałku do 
środy jesteśmy blisko, jesteśmy na 
miejscu i chętnie na wszystkie py-
tania odpowiemy. Zapraszam do 
biura w Dusznikach

- Czyli... dzierżawcy mogą 
spać spokojnie?

- Zdecydowanie tak. W naszym 
interesie jest, by wszyscy rolnicy 
z naszej współpracy byli zadowo-
leni. Bez nich farma wiatrowa nie 
powstanie. Tylko razem możemy 
coś zrobić...

- A te rozgłaszane plotki?
- Nikomu nie zabraliśmy po-

la, nikogo nigdy nie oszukaliśmy 
w żaden sposób. Proszę, żeby ci 
co rozsiewają te plotki pokaza-
li nam taką osobę. Nie pokażą, bo 
takiej osoby nie ma. W naszym in-
teresie jest, by farma powstała, by 
wszyscy mieli z tego korzyści, by 
turbiny zaczęły wiatr zamieniać 
na prąd. 

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI
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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

Angielski z Hello Kitty! 
seria,  Wydawnictwo Eg-
mont.

Edukacyjny Egmont pro-
ponuje najmłodszym serię 
Angielski z Hello Kitty, któ-
ra bawi i uczy. Na cykl na-
uki języka angielskiego skła-
dają się książeczki do czyta-
nia, audiobooki, książki za-
dań, karty obrazkowe, czy 
zeszyty z naklejkami. An-
gielski z Hello Kitty skie-
rowany jest do trzylatków 
i czterolatków. Seria w cie-
kawy sposób oswaja dzie-
ci z pierwszymi zwrotami 
w języku angielskim. W se-
rii ANGIELSKI z Hello Kit-
ty ukazały się między in-
nymi: Moje pierwsze słów-
ka: Rodzina, Kolory, Zaba-
wy oraz Wielka księga zadań 
i Moje naklejanki. 

Królestwo łabędzi Zoë Mar-
riott, seria Poza czasem, Wy-
dawnictwo Egmont.

Aleksandra i jej bracia 
wiodą beztroskie życie na 
królewskim dworze swojego 
ojca. Jednak królowa ginie 
z łap okrutnej bestii, a król 
powtórnie się żeni - z ko-
bietą, która nienawidzi pa-
sierbów. Ciemność spowiła 
szczęśliwe dotąd królestwo. 
Po nieudanej próbie odkry-
cia mrocznych tajemnic ma-
cochy Aleksandra zostaje 
wywieziona do ponurej kra-
iny Midland, jej bracia zaś 
wygnani z Królestwa. Musi 
zmierzyć się z magią, mor-
dem i stratą najbliższych. 
Aby odmienić zły los i odzy-
skać braci, Aleksandra mu-
si odnaleźć w sobie niezwy-
kłą moc, którą czerpie z sił 
przyrody. Pomocny okaże 
się także tajemniczy ksią-
żę Gabriel, z którym dziew-
czynę połączy gorące uczu-
cie. Maficzna opowieść, na-
wiązująca do pięknych baśni 
Andersena z groźnymi przy-
godami, złymi mocami, po-
całunkami i szczęśliwym za-
kończeniem.

Niezwyciężony Stanisław 
Lem, audiobook,  Audiote-
ka.pl 

Jest to wielowymiarowy 
teatr dźwięku i głosów kil-
kudziesięciu aktorów, któ-
rzy wcielają się w role bo-
haterów oraz jednego z pol-
skich zespołów rockowych 
„Ścianka”. Stanisława Le-
ma nie trzeba przedstawiać. 
Jako autor wielu wybitnych 
powieści i opowiadań fanta-
stycznych znany jest na ca-
łym świecie. „Niezwyciężo-
ny” opisuje przygody stat-
ku kosmicznego na plane-
cie Regis III. Jak to u Le-
ma, fabuła jest pretekstem 
do postawienia pytań o fak-
tyczne możliwości człowie-
ka. O jego stosunek do róż-
nych od niego form życia. 
Jest opowieścią o odpowie-
dzialności moralnej, wier-
ności i międzyludzkiej soli-
darności w sytuacjach eks-
tremalnych. W świat „Nie-
zwyciężonego” wprowadzą 
nas Krystyna Czubówna ja-
ko narrator oraz mistrzowie 
dubbingu W rolę bohaterów 
wcielą się m.in: Daniel Ol-
brychski, Marcin Kowal-
czyk, Wiesław Komasa, Ar-
kadiusz Jakubik, Janusz Ła-
godziński, Mirosław Zbro-
jewicz,  Radosław Popłoni-
kowski, Sławomir Holland, 
Eryk Lubos. Reżyserem tej 
superprodukcji jest  Grze-
gorz Pawlak, który zadbał 
o każdy szczegół. 

Play-Doh – obrazki dla 
małych,  cena 2,99 zł, Wy-
dawnictwo Egmont.

Egmont Polska przed-
stawia najmłodszym serię 
książek Play-Doh. Nowy 
cykl w skład którego wcho-
dzą książeczki do kolorowa-
nia, książki kartonowe, kar-
ty, zeszyty z naklejkami, czy 
książki kreatywne z dołą-

czoną ciastoliną to propozy-
cja dobrej i bezpiecznej za-
bawy. Książki z tęczowym 
światem Play-Doh w tle 
skierowane są już do dwu-
latków. Urocze ciastolinowe 
figurki Play-Doh pobudzają 
wyobraźnię i zachęcają do 
zabawy w kolorowanie, któ-
re nie tylko sprawia wiel-
ką przyjemność, lecz także 
rozwija zdolności manualne 
i kreatywne myślenie. W se-
rii Play-Doh ukazały się: 
Obrazki dla małych, Kolo-
ruję: Zabawki, Dom, Zwie-
rzęta, Owoce i inne.

Prawo krwi Tess Gerritsen, 
gatunek thriller,  cena 36,99 
zł, Wydawnictwo Mira Har-
lequin.

W wyniku niepowodze-
nia tajnej misji wojskowej 
zaginął walczący w Wiet-
namie pilot William Ma-
itland. William „Dziki Bill” 
Maitland brał udział w bar-
dzo ryzykownej akcji wojsk 
amerykańskich przepro-
wadzanej nad wietnamską 
dżunglą. Gdy generał do-
wodzący misją otrzymał ra-
port o zaginięciu samolotu 
Air America, było dla nie-
go jasne: Bill nie ma szans 
na przeżycie w dżungli. Cór-
ka Willy Maitland nigdy nie 
uwierzyła w śmierć zaginio-
nego ojca. 20 lat po katastro-
fie wyrusza sama do Azji, 
by odkryć prawdę o tragicz-
nym locie ojca. Na miejscu 
uświadamia sobie, że roz-
poczynając prywatne śledz-
two, naraża się wpływowym 
i niebezpiecznym ludziom. 
Nieoczekiwanie pomocną 
dłoń wyciąga do niej Guy 
Barnard, antropolog pracu-
jący na zlecenie armii. „Pra-
wo krwi” to kolejna trzyma-
jąca w napięciu powieść mi-
strzyni suspensu Tess Ger-
ritsen. Thriller jest pełen za-
skakujących zwrotów akcji, 
scen mrożących krew w ży-
łach oraz charakterystycz-
nych dla autorki wątków ro-
mansowych.

Mamy dla Państwa 4 
egzemplarze książki Pra-
wo krwi od Wydawnictwa 
Mira. Prosimy o przysła-
nie maila na adres nagro-
dy.twoj.tydzien@wp.pl 
z tytułem ksiażki i odpo-
wiedzią na pytanie dokąd 
pojechała główna boha-
terka książki, aby szu-
kać ojca? 

Na katar
Hipertoniczny roztwór wody morskiej MA-

RIMER (26 zł, 100 ml) w sprayu – zalecany jest 
do oczyszczania i udrażniania nosa w przypadku 
silnego kataru, zapalenia zatok,  oraz po zabiegach 
operacyjnych. Marimer Hipertoniczny działa in-
aczej niż Marimer Izotoniczny. Dzięki wyższemu 
stężeniu NaCl (soli) niż w surowicy krwi nie tylko 
rozpuszcza wydzielinę zalegającą w jamie nosa, ale 
na zasadzie osmozy roztwór hipertoniczny zmniej-
sza obrzęk błony śluzowej i powoduje udrożnienie 
nosa. Pomaga też zachować fizjologiczną funkcję 
śluzówki. 

Problem ze snem - infolinia
Wiele osób ma problemy 

z zaśnięciem, wybudza się w no-
cy. Po przebudzeniu czujemy 
się niewyspani i zmęczeni. Gdy 
przemęczenie wzrasta, a walka 
z bezsennością nie przynosi po-
zytywnych efektów, warto po-
rozmawiać ze specjalistą.  Pro-
ducent leku Melatonina LEK-
-AM w trosce o zdrowy i spo-
kojny sen Polaków uruchamia bezpłatną infolinię „Czas na 
spokojny sen”. W jej ramach internista, endokrynolog, do-
stępny pod numerem 801-066- 366, będzie udzielał bezpłat-
nych konsultacji telefonicznych w zakresie zaburzeń snu. 
Konsultacje odbywają się w następujące dni:  2 kwietnia 
(wtorek), w godzinach 16 - 19, 9 kwietnia (wtorek), w godzi-
nach 16 - 19 i 12 kwietnia (piątek), w godzinach 16 - 19.

Przeciw odparzeniom
Nappiderm to nowoczesny ochron-

ny, hipoalergiczny krem do pielęgnacji 
dzieci i niemowląt, łagodzący podraż-
nienia, zapobiegający powstawaniu od-
parzeń i pieluszkowego zapalenia skó-
ry. Zmniejsza zaczerwienienie i świąd, 
działa antybakteryjnie, odbudowuje 
ochronną barierę lipidową skóry. Posia-

da pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka oraz derma-
tologiczną. Może być stosowany przez dorosłych na skórę 
narażoną na odparzenia, odleżyny czy otarcia, po depilacji. 
Ma delikatny zapach rumianku i szybko się wchłania. Nap-
piderm Noris Pharma (90 g) w aptekach, cena ok. 16 zł. 

Zdrowa skóra maluszka
Neodex to delikatna, hi-

poalergiczna maść dla dzieci, 
o działaniu ochronnym i na-
tłuszczającym. Maść Neodex 
można stosować zarówno do 
pielęgnacji skóry podrażnio-
nej, popękanej i atopowej, na 
drobne otarcia i skaleczenia, 

jak i do codziennej pielęgnacji całego ciała dziecka. Dzięki 
takim składnikom jak: dekspantenol, alantoina, olej migda-
łowy, witamina F i lanolina, maść pielęgnuje delikatną skó-
rę dziecka, stymuluje procesy gojenia się skóry, natłuszcza 
i nawilża, łagodzi podrażnienia. Maść może być stosowa-
na również przez karmiące matki w przypadku podrażnienia 
brodawek sutkowych. Neodex maść (tuba 30 g) – dostępna 
jest w aptekach w cenie ok. 16 zł.

Zioła na 
mokry kaszel

K a -
szel jest 
mecha-
nizmem 
o b r o n -
nym or-
g a n i -

zmu – umożliwia oczysz-
czenie dróg oddechowych. 
Bywa jednak uciążliwy, 
utrudnia oddychanie, wybu-
dza w środku nocy. Męczący 
kaszel suchy łagodzimy sto-
sując leki hamujące odruch 
kaszlu. W kaszlu mokrym 
stosujemy leki wykrztuśne, 
które pomogą oczyścić drogi 
oddechowe. Godne polece-
nia są Pastylki Wykrztuśne 
z sulfoguajakolem oraz ko-
rzeniem lukrecji i miodem. 
Sulfoguaiacol pochodzi 
z żywicy drzewa gwajako-
wego (lub ze smoły drewna 
bukowego). Wydalając się 
przez drogi oddechowe draż-
ni błony śluzowe oskrzeli, 
zmniejsza lepkość wydzie-
liny oskrzelowej i zmniejsza 
jej ilość. Działanie wykrztu-
śne nasila też korzeń lukre-
cji. Miód wspomaga działa-
nie przeciwzapalne. Pastylki 
Wykrztuśne należy stosować 
nie dłużej niż 4-6 dni i nie po 
godzinie 17.  Skuteczność 
kuracji poprawi picie dużej 
ilości płynów.

Witaminy od pokoleń
Kto z nas 

nie pamię-
ta smaku Vi-
solvitu w sa-
s z e t k a c h , 
który towa-
rzyszył nam 

w dzieciństwie? Visolvit to 
suplement diety, który może 
zażywać cała rodzina. Dla 
dzieci dostępna jest znany 
granulat w saszetkach VI-
SOLVIT® Junior Orange 
(ok. 13 zł), natomiast dla 
młodzieży (po 15 roku ży-
cia) i dorosłych przezna-
czony jest Visolvit Com-
plex w kapsułkach (30 szt./
19 zł). Visolvit komplekso-
wy zestaw witamin i skład-
ników mineralnych poleca-
ny: w okresach zwiększonej 
aktywności fizycznej i psy-
chicznej, w trakcie stoso-
wania diet odchudzających, 
w celu utrzymania prawidło-
wej odporności organizmu, 
w wypadku niepełnowarto-
ściowego odżywiania. 



środa 27 marca 201314 NUMERY ARCHIWALNE CZYTAJ NA STRONIE 
www.twoj-tydzien.pl

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
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Następny numer 
8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa Rozmowa 

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

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód
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Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

Rozmowa z Rozmowa z ARTUREM BARCISIEMARTUREM BARCISIEM, , 
aktorem teatralnym i filmowym, reaktorem teatralnym i filmowym, reżżyseremyserem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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Następny numer 
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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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
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Zbigniew Hołdys, muzyk

Cezary Żak, aktor
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Następny numer 
22 sierpnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
„Leczyli” zgniłą 
surówkę

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

strony 3 i 4

Czytaj dodatek

RobiRobię ę wszystko, wszystko, 
by by żżyyć ć uwauważżnienie

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

Tomasz Kot, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl

Rok VII         Numer 2/172          28 stycznia 2009           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)

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-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

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

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

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos, aktor, 
profesor sztuki teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, kierowca 
Formuły 1

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
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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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
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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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 

Rok IX                 Numer 24/242               21 grudnia 2011                  ISSN 1734-5294                 www.twoj-tydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                 GAZETA BEZPŁATNA

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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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 

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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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 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pedagog

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

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

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

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

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

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

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 

Diagnostyka 
nawracających infekcji dróg 

oddechowych 

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

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

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

tel. 818-60-57  tel. kom. 602-693-199
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Strony motoryzacyjne:  TOMASZ MAŃKOWSKI

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

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

z dopiskiem „praca”

Zbudowane na bazie se-
ryjnego modelu nadwo-

zie DS3 RRC wyposażono  
w klatkę  bezpieczeństwa wy-
konaną z rur stalowych, któ-
rych łączna długość wynosi 
ponad 40 metrów. Jej dolna 
część zaznała kilka istotnych 
zmian strukturalnych:  doda-
no punkty podparcia bazują-
ce na górnych mocowaniach 
tylnych kolumn McPherso-
na,  zoptymalizowano dol-
ne punkty mocowania za-
wieszeń, a integracja z tune-
lem środkowym wału napę-
dowego i tylnym mechani-
zmem  różnicowym pozwo-
liła wzmocnić całą strukturę 
nadwozia.

Ponieważ przepisy po-
zwalały wprowadzić jedy-
nie niewielkie modyfikacje 
w stosunku  do poprzedniej 
generacji  World   Rally  Cars, 
inżynierowie  z biura projek-

towego  musieli  wykorzy-
stać całe  swoje doświadcze-
nie, aby   wdrożyć   sprawdzo-
ne wcześniej   rozwiązania. 
Regulowane trójstopniowo 
amortyzatory  (ściskanie przy 
niskiej i wysokiej   prędko-
ści  oraz rozciąganie) zostały 
skonstruowane  i wykonane 
przez Citroën Racing.  Przed-
nie tarcze hamulcowe,  nie-
co mniejsze niż poprzednio 
(aby spełnić wymogi  przepi-
sów od 2011  roku),  o śred-
nicy 350 mm (asfalt)   i  300 
mm (szuter), oraz tarcze tylne 
o średnicy  300  mm, współ-
pracują z cztero-tłoczkowymi  
zaciskami  hamulcowymi.  
W przeciwieństwie do wersji 
WRC, system chłodzenia ha-
mulców cieczą nie może być 
stosowany. Silnik o pojemno-
ści 1.6 turbo (z bezpośred-
nim wtryskiem paliwa) osią-
ga moc 250 KM.

Ponieważ odcinki spe-
cjalne rozgrywane są na ob-
lodzonych drogach w Szwe-
cji, ostrych szutrach Grecji i  
gładkich  asfaltach Katalonii,  
DS3 RRC   musi  dobrze so-
bie radzić  na  wszystkich  ro-
dzajach nawierzchni. Mimo, 
że pozbawiony elektronicz-
nego  sterowania,  nowocze-
sny napęd na cztery koła zo-
stał zaprojektowany  tak, aby 
do maksimum  wykorzystać 
możliwości  samochodu   we 
wszystkich warunkach. Sze-
ściobiegowa,  sekwencyjna  
skrzynia  biegów i   przed-
ni mechanizm różnicowy  są 
zintegrowane  w aluminiowej 
obudowie.  Centralny mecha-
nizm  różnicowy jest obec-
nie zabroniony, ale napęd tyl-
nych kół może być odłączany  
w momencie  użycia hydrau-
licznego hamulca ręcznego 
(dla Roberta Kubicy kierunek 
działania pompy hamulcowej 
jest odwrócony).

Samochód  podstawo-
wy posiada ręczną dźwi-
gnią zmiany biegów.  Dla 
Roberta  Kubicy władze  
FIA wydały zgodę na sto-
sowanie półautomatyczne-
go  systemu zmiany bie-
gów, zamontowanego  po 
lewej stronie kierownicy, 
pod warunkiem takiej ka-
libracji aby system ten nie 
pozwalał  uzyskiwać  żad-
nej przewagi przy zmianie 
biegów.

Citroen DS3 RRC dla Kubicy
Świetnie dopracowane,  podczas żmudnych testów w tunelu aerodynamicznym, 
nadwozie Citroëna DS3 RRC dobrze oddaje bryłę oryginalnego modelu. Spoilery  
i zderzaki zostały przeprojektowane w celu osiągnięcia maksymalnej dopuszczal-
nej szerokości 1820 mm oraz schowania 18 calowych kół (w wersji asfaltowej). 
Przedni zderzak wyposażony jest w poprawiający przepływ powietrza element ae-
rodynamiczny, ale docisk aerodynamiczny tylnego skrzydła został ograniczony. 
Zmniejszona została również całkowita powierzchnia przekroju dolotu powietrza 
układu chłodzenia.

2008 to pierwszy miejski 
crossover, który zapewnia tak 
wiele radości z jazdy, dzięki:

* nowoczesnemu wnę-
trzu, rozplanowanemu wo-
kół małej, sportowej kierow-
nicy, które wyróżnia się wy-
soką jakością wykonania oraz 
nowoczesnymi rozwiązania-
mi technologicznymi (m.in. 
ekran dotykowy),

* dynamicznym silnikom 
w połączeniu z właściwościa-
mi jezdnymi oraz precyzją 
prowadzenia, z jakiej słyną 
pojazdy marki Peugeot,

* swobodzie podróżo-
wania w trudniejszym tere-
nie dzięki większemu prze-

świtowi, panelom ochronnym 
podwozia oraz układowi Grip 
Control.

Model 2008 przeznaczo-
ny na rynek europejski pro-
dukowany będzie we Fran-
cji (Mulhouse). Mając zale-
dwie 4,16 m długości oraz 
1,74 m szerokości, Peuge-
ot 2008 jest zwrotny i zna-
komicie się prowadzi. Jed-
nocześnie charakteryzuje się 
solidną konstrukcją typową 
dla modeli klasy SUV, czyli 
oferuje przestronne wnętrze, 
wysoki komfort jazdy oraz 
ponadprzeciętną funkcjonal-
ność. Model 2008 równie do-
brze odnajduje się w mieście, 

jak i w terenie, gdzie wydat-
nie pomaga mu system Grip 
Control.

Panoramiczny dach 
z elektrycznie sterowaną za-
słoną zapewnia znakomite do-
świetlenie wnętrza. Po włą-
czeniu świateł, w kabinie au-
tomatycznie uruchamia się 
diodowe, niebieskie podświe-
tlenie o łagodnej barwie. Tak-
że w wersjach ze stalowym 
dachem kabina jest elegancko 
podświetlona, a dodatkowym 
elementem dekoracyjnym są 
ozdobne laserowe motywy. 
W nocy podsufitkę oświetla-
ją dyskretne, białe lampki dio-
dowe.

Peugeot 2008
Peugeot 2008, nowoczesny crossover z segmentu B, powstał na bazie doświad-
czeń marki zdobytych dzięki sukcesowi rynkowemu modelu 3008. Samochód 
pojawi się na rynku wiosną 2013 roku, kontynuując dynamiczną ofensywę 
produktową w klasie małych aut, zainicjowaną przez cieszący się dużą popular-
nością wśród klientów model 208.
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- W pierwszej połowie 
marca na targach motory-
zacyjnych w Genewie po-
kazano ponad sto premier 
światowych (czytaj także na 
stronie 1 i 3). Kilka z nich 
spotkać można było na sto-
iskach Grupy Fiata. Czy te 
nowości zobaczymy również 
w salonach Pol-Caru?

- Kilkuosobowa delega-
cja Pol-Caru była w Genewie 
i mogliśmy zapoznać się z ty-
mi nowościami. Grupa Fiata 
naprawdę pokazała sporo...

- A konkretnie?
- W Genewie zaprezen-

towano po raz pierwszy na 
świecie Alfę Romeo 4C, Fiata 
500L Trekking i Jeepa Grand 
Cherokee 2014.

- Zacznijmy może od Al-
fy. Z tego co widziałem, to 
był w Genewie prawdziwy 
hit.

- I trudno się temu dzi-
wić, bo auto jest przepięk-
ne i wyjątkowe. Alfa Romeo 
4C, to kompaktowy „super-
car” będącego kwintesencją 
sportowego ducha, odzwier-
ciedlającego autentyczne war-
tości tej marki. Zaprojektowa-
na przez inżynierów Alfy Ro-
meo i wyprodukowana w za-
kładzie Maserati w Modenie. 
Nowa dwuosobowa sportowa 
Alfa, posiada napęd na tylne 
koła i centralnie umieszczo-
ny silnik.

- W Genewie pokazano 
limitowaną i numerowaną 

wersję Alfy 4C. Limitowa-
ną, czyli...

- Producent przewiduje, że 
do Europy, Afryki i na Bliski 
Wschód trafi 400 egzempla-
rzy tej serii, 500 do Ameryki 
Północnej i 100 do pozosta-
łej części świata. Zamówienia 
na Alfę 4C możemy już przyj-
mować, pierwsze modele do 
odbioru będą w naszych salo-
nach w drugiej połowie wrze-
śnia. 

- Wokół Alfy 4C tak-
że w czasie dni prasowych 
w Genewie ciągle był tłok...

- Alfa Romeo 4C pobu-
dza rytm serca wyglądem, ale 
i tym, czego nie widać. W au-
cie wykorzystano technologie 
i materiały stosowane w spor-
towych samochodach - włók-
no węglowe, aluminium, na-
pęd na tylne koła. Jest nowy 
aluminiowy silnik benzyno-
wy o pojemności 1750 cm3 
z turbodoładowaniem i wtry-
skiem bezpośrednim o mocy 
240 KM. Egzemplarzy z tej 
limitowanej serii pokazanej 
w Genewie już... nie ma. Se-
ria licząca 1000 egzemplarzy 
została sprzedana. Producent 
planuje rocznie produkować 
3500 egzemplarzy Alfy 4C, 
z czego 1500 trafiać będzie 
do Europy.

- Kolejna nowość w Gru-
pie Fiata...

- Druga nowość, to Je-
ep Grand Cherokee 2014. Po 
roku pełnym sukcesów, Je-
ep powraca na Międzynarodo-

wy Salon Samochodowy 2013 
w Genewie z trzema europej-
skimi premierami. Nowy Je-
ep  Grand Cherokee 2014, no-
wy Jeep Compass 2014 i Jeep 
Wrangler Rubicon serii spe-
cjalnej „10th Anniversary Edi-
tion” 

- Powiedzmy więcej 
o tym pierwszym.

- Gwiazdą genewskiej 
ekspozycji Jeepa jest nowy 
Grand Cherokee 2014. Ten 
najczęściej nagradzany pełno-
wymiarowy SUV w historii 
otrzymał m. in. ośmiostop-
niową automatyczną skrzynię 
przekładniową, która w pa-
rze ze wszystkimi dostępnymi 
dla Grand Cherokee jednost-
kami napędowymi pozwala 
znacząco obniżyć poziom zu-
życia paliwa i emisji spalin 
oraz skrócić czas przyspie-
szeń dzięki poprawie płynno-
ści działania.

- Kiedy ten samochód zo-
baczymy w Polsce?

- Jeep Grand Cherokee 
2014 wejdzie na rynki Europy 
z ofertą wersji modelowych 
Laredo, Limited i Overland 
oraz najbardziej ekskluzyw-
nej - Grand Cherokee Summit. 
Miłośników tej marki zapra-
szam do naszego salonu w Po-
znaniu przy ulicy Gorzysława 
9 pod koniec czerwca.  

- Trzecia nowość to Fiat 
500L Trekking. To Fiat 500 
terenowy?

- Samochód ten jest adre-
sowany do entuzjastów wy-

Z Genewy do Pol-Caru
Rozmowa z PIOTREM PIECHNIKIEM, kierownikiem Działu Sprzedaży 
Samochodów Przedsiębiorstwa Samochodowego POL-CAR w Poznaniu, dealera 
samochodów Fiat, Lancia, Alfa Romeo i Jeep

jazdów plenerowych i spor-
tów na otwartym powietrzu. 
Fiat 500L Trekking łączy off-
-roadowy wygląd z napędem 
przedniej osi za sprawą inno-
wacyjnego systemu kontroli 
trakcji „Traction+”, który po-
prawia własności jezdne na 
podłożu o niskiej przyczepno-
ści, szczególnie w momencie 
ruszania z miejsca. Aby pod-
kreślić off-roadowy charak-
ter- Fiat 500L Trekking otrzy-
mał nowe masywne zderzaki 
z osłonami oraz podwyższone 
zawieszenie ułatwiające jazdę 
w nierównym terenie. Stan-
dardowym wyposażeniem są 
17-calowe felgi z lekkiego sto-
pu wraz z ogumieniem błot-

- Z jakimi silnikami bę-
dzie oferowane to auto?

- Fiat 500L Trekking bę-
dzie dostępny (w zależności 
od rynku sprzedaży) z dwo-
ma jednostkami benzynowy-
mi (16-zaworową 1.4 o mocy 
95 KM i 105-konną 0.9 Twin-
Turbo) oraz dwoma silnikami 
Diesla (105-konnym 1.6 Mul-
tiJet II oraz 85-konnym 1.3 
MultiJet II, także w parze ze 
skrzynią biegów Dualogic). 

- Czyli... zapraszamy do 
salonów Pol-Caru?

- Oczywiście, możemy 
już rozmawiać o tych nowo-
ściach, możemy już je nawet 
zamawiać. Zapraszamy.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

no-śniegowym M+S, zapew-
niającym dostateczną trakcję 
nawet w warunkach krytycz-
nej przyczepności. 


