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Jordan oferuje szeroką 
gamę nici dentystycz-

nych, szczoteczek między-
zębowych oraz stomatolo-
gicznych wykałaczek dosto-
sowanych do potrzeb, wy-
magań i upodobań każde-
go użytkownika. Nieustan-
nie wyznacza nowe standar-
dy. Szczoteczki  do prze-
strzeni międzyzębowych 
Jordan Micro, Mini, Cone 
(z higieniczną osłonką) sku-
tecznie usuwają nalot z po-
wierzchni między zębami 
znacznie zmniejszając ryzy-
ko pojawienia się ubytków. 
Pokryty tworzywem sztucz-

nym rdzeń idealnie nada-
je się do delikatnego, ale 
dokładnego czyszczenia nie 
tylko przestrzeni międzyzę-
bowych, ale również kło-
potliwych  miejsc, takich 
jak implanty, korony, mosty 
i szyny. Aby osiągnąć jesz-
cze dokładniejsze czyszcze-
nie, użyj żelu. 

Szczoteczki  Micro 
o średnicy 3 mm mają ko-
lor żółty. Szczoteczki Mini 
o średnicy 4 mm są w kolo-
rze zielonym, a szczotecz-
ki  Cone o średnicy 2-5 
mm są czerwone.  Cena 
14,70 zł. 

Mamy dla naszych 
Czytelników 5 wspania-
łych zesta-
wów marki 
Jordan: 

Szczot -
ka do zę-
b ó w  J o r -
dan Clas-
sic, Szczot-
ka do zę-
bów Jordan 
Fresh Effect 
oraz szczo-
teczk i  do 
przestrzeni 
międzyzębowych mini 
i mikro. Prosimy o przy-
słanie jak  najszybciej 
maila na adres: nagro-
dy.twoj.tydzien@wp.pl 
z hasłem Szczoteczki 
Jordan i odpowiedzią na 
pytanie: do czego słu-
ży szczoteczka Jordan 
Clinic Interbrush (znajdź 
w tym numerze).

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

ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

ZDROWIE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA MONIKA MAŃKOWSKA

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

Kosmetyki Bacchara 
Professional

Usypia tylko alergię
Przebywanie na świeżym powietrzu może 

być przyjemnością również dla alergików. Alle-
gra® to jedyny lek antyhistaminowy dostępny 
bez recepty, który zawiera feksofenadynę, sub-
stancję aktywną zapewniającą wysoką skutecz-
ność i szybkość działania  bez efektu senności  
i utraty koncentracji. Jedna tabletka Allegry® 
dziennie uwalnia od wszystkich nieprzyjem-
nych objawów alergicznego zapalenia błony 
śluzowej nosa, ponieważ zawarta w niej fekso-
fenadyna radzi sobie zarówno z natarczywym 
kichaniem, z zapchanym i cieknącym nosem, 
jak i z zaczerwienieniem i łzawieniem oczu. Działa już po godzinie przez 24 godziny i po-
zwala cieszyć się przyrodą i dobrym samopoczuciem. Dzięki swojej skuteczności i obojęt-
nym wpływie na szybkość reakcji i koncentrację ten lek antyhistaminowy  może być stoso-
wany nawet przez amerykańskich pilotów.  Allegra® (Sanofi-Aventis) to lek dostępny bez 
recepty w cenie około 15 zł, 10 tabl.

Usta w blasku 

Satynowa cera

Skuteczną metodą przedłuże-
nia młodości skóry jest komplek-
sowa kuracja odmładzająca dla 
skóry suchej, normalnej i wraż-
liwej po 35 roku życia. Pro-
ponujemy Krem na noc Perła 
&Jedwab i Emulsję wygładza-
jącą Pure Pleasure od Mira-
culum. Udoskonalone receptury 
preparatów, oparte na intensyw-
nie działających składnikach ak-
tywnych, umożliwiają spowol-
nienie procesów starzenia skó-
ry między innymi poprzez spły-

cenie zmarszczek, ochronę przed fotostarze-
niem oraz ochronę DNA skóry. Kosmety-
ki mają delikatną, jedwabistą konsystencję, 
dzięki czemu pozostawiają skórę aksamitnie 
gładką i doskonale nawilżoną.

Mamy dla naszych Czytelniczek 5 
zestawów: Krem na noc Perła &Jedwab 
+  Emulsja wygładzająca Pure Pleasu-
re. Prosimy o przysłanie jak  najszyb-
ciej maila na adres: nagrody.twoj.tydzie-
n@wp.pl z hasłem Miraculum i odpo-
wiedzią: do jakiej pielęgnacji służy linia 
Pure Pleasure. 

o promiennym blasku w najsłodszych ko-
lorach tej wiosny! Przedstawiamy nawilżają-
cy błyszczyk do ust Wet Lips JOKO o cukier-
kowych barwach, który doskonale zadba o kon-
dycję ust, zapewniając im jednocześnie zdro-
wy i zmysłowy wygląd. Kosmetyk, dzięki for-
mule opartej na kompleksie witamin A, E i F  
oraz ECO olejku z wiesiołka, znakomicie i dłu-
gotrwale nawilży podatną na przesuszenia skó-
rę warg. Olej winogronowy nada im aksamit-
nej gładkości i wyjątkowo delikatnej miękkości. 
Bogata w składniki aktywne receptura stymulu-
je syntezę kolagenu, który uwydatnia usta, rege-
neruje i odżywia.  Dostępny w sześciu kolorach: 
jasny róż, łososiowy, rubinowy, malinowy, ama-
rantowy i arbuzowy. Cena 17 zł.

Czysta przyjemność

Przedstawiamy Satynowy puder praso-
wany Natural Effect marki JOKO, który 
łączy w sobie bezparabenową  formułę  oraz 
nowoczesne składniki aktywne, zapewniając 
gładką i promienną cerę. Dzięki naturalnym 
komponentom (mikronizowany talk) pochła-
nia nadmiar sebum, jednocześnie nie wysu-
szając delikatnych partii twarzy - stanowi 
perfekcyjne wykończenie makijażu. Deli-
katna struktura pudru, znakomicie koryguje 
drobne zmarszczki oraz nierówności, łagodzi 
podrażnienia, wygładza i zmiękcza naskó-

rek .  Pu-
der prze-
znaczo-
ny  jes t 
do każ-
dego ty-
pu cery, 

również do 
wrażliwej i z 

popękanymi naczynkami. Dostępny jest w 4 
odcieniach: transparentny, porcelanowy beż, 
naturalny beż, opalony, cena 23 zł.

Pokochaj swoje zęby

Dobre trio Paletka cieni prasowanych do powiek TRIO Virtu-
al to praktyczny zestaw TRZECH odcieni, mocno nasyco-
nych pigmentami, umożliwiający wykonanie profesjonal-
nego i hipnotyzującego makijażu oczu na każdą okazję. 

Idealnie współgrające ze sobą barwy o różnym stop-
niu nasycenia perłą  pozwalają na stworzenie wie-
lu kolorystycznych kombinacji i modnych kre-
acji oka. Luksusowa paletka kryje w sobie nie 
tylko aksamitne  cienie z dodatkiem jedwabiu, 
ale również lusterko oraz dwustronny aplika-
tor. Nowa  formuła gwarantuje równomierną 
aplikację kosmetyku na powiece, lepszą trwa-

łość cieni i intensywność koloru. Produkt za-
wiera naturalny filtr ochronny przeciw promie-

niowaniu UVA i UVB.
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- Pan Maleńczuk na koncer-
tach jest dozwolony od lat osiem-
nastu? 

- Zdecydowanie tak. Źle się czu-
ję, jak są dzieci na moim koncer-
cie, bo wtedy od razu robi się kwas. 
W moich tekstach jest wystarczająco 
dużo rzeczy, których dzieci nie po-
winny słuchać. Ja swoich nie katuję 
moją twórczością. Puszczam im Pu-
delsów albo jakieś „szuwary tralala”. 
Jestem artystą dla dorosłych.

- Pan Maleńczuk nie reagu-
je na brawa. Przynajmniej na po-
czątku. Nie są mu potrzebne? 

- Są potrzebne, ale mam taki pa-
tent, że jak słyszę brawa, to zaczy-
nam grać następny kawałek. Zwłasz-
cza na początku koncertu, żeby nie 
opierać go w całości na brawach. 
Czasami jakiś utwór ich nie wywo-
łuje, bo ludzie są w zadumie czy są 
zszokowani, więc można by sobie 
wziąć do serca, że coś źle idzie… 
Po utworach wątpliwych, które mo-
głyby nie wywołać aplauzu, gram 

od razu jakiś zajebisty numer. I jeśli 
wiem, że wywoła „łał”, to chętnie 
wykorzystam to „łał”, żeby zacząć 
kolejny utwór.

- Do czego pan Maleńczuk ma 
szacunek? 

- Pan Maleńczuk ma szacunek 
do języka. Pan Maleńczuk, powiedz-
my, że w ogólnym rozrachunku ma 
szacunek do kobiet. I pan Maleń-
czuk ma szacunek do trudnej sztu-
ki. Takiej, która wymaga wiele pra-
cy, a często przynosi mało pieniędzy, 
natomiast panu Maćkowi – zwyczaj-
ną satysfakcję. Ma też szacunek dla 
artystów, którzy w świecie komercji 
żyją na granicy życia i śmierci, że-
by odbiorca miał te półtorej godzi-
ny przyjemności na ich koncercie. 
W dużej mierze sam jest taki.

- Oczywiście pan Maleńczuk 
nieustannie się rozwija. 

- Przecież nie jestem aż taki głu-
pi, żeby być tylko i wyłącznie wy-
konawcą awangardowym. Któregoś 
dnia najzwyczajniej w świecie od-

kryłem, że potrafię zaśpiewać każ-
dą piosenkę. I to w oryginalnej to-
nacji. Więc myślę, że choćbym cał-
kowicie stracił wenę twórczą, robo-
ty nigdy mi nie zabraknie. Choćby 
na dancingach. 

- Pan Maleńczuk śpiewa „nie 
myśl o mnie źle”. Co to znaczy 
w jego wykonaniu? 

- Kobiety często słyszą takie sło-
wa. Mówię je, bo to, co zrobiłem 
złego, zrobiłem mechanicznie, tylko 
dlatego, że jestem mężczyzną. I gdy-
bym mógł cofnąć czas, być może nie 
zrobiłbym tego czy tamtego, zwłasz-
cza tego, związanego z libido...

- Podejrzewam, że pan Maleń-
czuk ma własną definicję miłości.

- Miłość jest jedna. Prawdziwa, 
nie zna żadnych przeszkód. Nie za-
bije jej nawet czas. Nie jest w stanie 
przegrać z niczym. Myślę, że potrafi 
nawet zwyciężyć śmierć. 

- Pan Maleńczuk a małe mia-
steczka? 

- Pan Maleńczuk nie ma w du-

Jestem artystą dla
dorosłych

pie małych miasteczek, ponieważ 
pan Maleńczuk uważa, że w małych 
miasteczkach zostaje coś, co w wiel-
kich miastach dawno już zostało wy-
dmuchane. Szanuję małe miastecz-
ka, lubię małe miasteczka, nie mam 
w dupie małych miasteczek i małe 
miasteczka nie mają w dupie mnie. 
Uważam, że są fajne. Bardzo lubię 
małe miasteczka. 

- Nie zapytam, co panu Maleń-
czukowi w życiu nie wyszło. Zapy-
tam, co mu wyszło najbardziej? 

- Dzieci. Z tego człowiek zawsze 
najbardziej się cieszy. Poza tym, na-
brałem umiejętności wykonania każ-
dego utworu we właściwej tonacji, 
operowania głosem na poziomie kil-
ku oktaw i uważam, że najlepiej wy-
chodzą mi doły. Cały czas będę nad 
nimi pracował. Im będę starszy, tym 
więcej będę pracował w niskich to-
nacjach, bo to uważam za najbar-
dziej bajeranckie ze wszystkich rze-
czy w show biznesie i muzyce. Ni-
ski, gruby, mocny głos. To jest to, co 
z pewnością nie pozwoli mi umrzeć 
w biedzie. 

-  W jednej z piosenek śpiewa 
pan „tu prawie każdy, mniej lub 
bardziej jest artysta”. Jaki artysta 
jest pan Maleńczuk? 

- Jestem ten bardziej. Jestem po 
prostu artysta. To niekoniecznie dla 
wszystkich musi być miłe. 

- Pan Maleńczuk dużo mówi 
o seksie. 

- Bo uważa, że pomijanie spraw 
seksu i seksualizmu milczeniem jest 
niedopuszczalne. Ten kraj się nigdy 
nie rozwinie. Co pokolenie będzie 
mu się wydawało, że robi rewolucję 
seksualną, bo znowu rodzice czegoś 
mu nie powiedzieli. Mam dość kolej-
nych rewolucji seksualnych w tym 
kraju. Już dawno wszystko powinno 
być powiedziane. Pierdolenie o kon-
domie niczego nie załatwi. Dopóki 
starsi nie zaczną rozmawiać otwarcie 
ze swoimi dziećmi, to one będą cier-
piały tak samo, jak my. Nieumiejęt-
ność traktowania miłości może spra-
wić, że ich życie może zostać zła-
mane. Musimy rozmawiać z nimi 
szczerze i otwarcie o tym, czym jest 
miłość, seks, seksualizm, libido, bo 
wychowamy kolejne pokolenie zła-
manych ludzi. 

- Pan Maleńczuk jest bardziej 
pan czy bardziej Maciej? 

- Na scenie być może przestaję 
być panem Maleńczukiem, a staję 
się Maćkiem, kimś sympatycznym, 
kto opowiada o swoim życiu. A nor-
malnie?... Z wiekiem dusza czernie-
je i serce przemienia się w kawa-
łek węgla. 

- Panie Maleńczuk, pan jest 
strasznie serio. 

- Trudno. 
Rozmawiała 

HANNA KAUP

Fot. - Hanna Kaup

Rozmowa z MACIEJEM 
MALEŃCZUKIEM, muzyk i wokalista, 
poeta
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Podczas trwania sta-
żu, od 3 do 6 miesię-

cy, nie będziesz ponosił 
żadnych kosztów finanso-
wych. Osoba bezrobotna, 
która będzie w Twojej fir-
mie odbywać staż, otrzy-
ma stypendium stażowe 
wypłacane przez urząd. 

Staż to czas kiedy 
osoba bezrobotna, zdo-
bywa w Twojej firmie 
doświadczenie zawodo-
we, Ty przeszkalasz ją 
pod potrzeby konkretne-
go stanowiska pracy. Sta-
żysta zdobywa cenne do-
świadczenie zawodowe, 
a Ty możesz sprawdzić 
czy nadaje się do pracy 

w Twojej firmie. Umo-
wa o organizację stażu 
podpisywana jest pomię-
dzy firmą a urzędem pra-
cy. Jeśli stażysta spraw-
dzi się na stanowisku pra-
cy, pracodawca powinien 
zatrudnić go na minimum 
okres trwania stażu. 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Poznaniu za-
prasza pracodawców 
zarówno z terenu po-
wiatu poznańskiego 
jak i Poznania. W tej 
chwili poszukujemy 
około 90 miejsc sta-
żowych z tego 40 dla 
osób zamieszkujących 
na terenach wiejskich:

-  62 osób bezrobot-
nych powyżej 50. 
roku życia, 

-  20 osób do 25. ro-
ku życia, 

-  12 osób niepełno-
sprawnych.
Szczegółowe 

informacje na 
temat zasad 

organizacji stażu 
znajdują się na 

stronie 
www.pup.poznan.pl, 

można także 
dzwonić pod 

numer: 
61 8345 645/703/ 

Staże 
– wsparcie 
dla firm
Jeśli jesteś pracodawcą z powiatu poznańskiego lub Poznania Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu oferuje Ci wsparcie przy zatrudnianiu nowych 
pracowników. Jeśli zamierzasz zatrudnić nową osobę, ale obawiasz się 
ryzyka związanego z rekrutacją skorzystaj z oferty urzędu i zorganizuj 
staż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Prowadzisz firmę w powiecie poznańskim  
lub Poznaniu?  

Potrzebujesz pracownika? 

Nasza oferta jest właśnie dla Ciebie! 
 

Słodkie słówka Susan Mallery, 
gatunek romans, cena 36,99 zł, 
Wydawnictwo Mira.

Claire jako cudowne dziec-
ko już od najmłodszych lat 
wspaniale grała na pianinie. Wy-
jechała z domu w wieku sześciu 
lat, by nie zmarnować talentu. 
Teraz ma 28 lat, jest światową 
gwiazdą i jest nieszczęśliwa… 
Od 20 lat nie widziała sióstr 
– Jesse i Nicole, a kariera mu-
zyczna pochłonęła ją do tego 
stopnia, że nie miała czasu ani 
okazji dowiedzieć się, czym są 
przyjaźń i miłość. Świat Claire 
ogranicza się do ciągłych prób, 
występów i luksusowych przy-
jęć. Po śmierci mamy najbliż-
szą jej osobą stała się jej mene-
dżerka. Z rodzeństwem łączy ją 
tylko odziedziczona po rodzi-
cach cukiernia. Nagle wszystko 
ma szansę się zmienić, gdy oka-
zuje się, że jest potrzebna swo-
im siostrom w prowadzeniu ro-
dzinnego biznesu. Opieka nad 
siostrą i praca w cukierni sta-
nowią dla gwiazdy estrady wy-
zwanie, szczególnie, że nie umie 
nawet samodzielnie zagotować 
wody. Claire pierwszy raz w ży-
ciu ma szansę wyjść spod klosza 
i zacząć stąpać twardo po zie-
mi. Powrót to również okazja, 

by na przykład wreszcie odna-
leźć miłość… „Słodkie słów-
ka” to wzruszająca historia o za-
zdrości, miłości oraz szansie na 
nowy początek. Kolejne tomy 
z tej serii ukażą się w czerwcu 
i wrześniu bieżącego roku.

Mamy dla naszych 
Czytelniczek 3 powieści 
Słodkie słówka. Prosimy 
o przysłanie maila na ad-
res nagrody.twoj.tydzie-
n@wp.pl z hasłem Słod-
kie słówka i odpowiedzią 
na pytanie: co odziedzi-
czyła główna bohaterka 
książki.  

Gwiazdozbiór Psa Peter Heller,  
cena 39,99 zł, Insignis Media.

Postapokalipsa w litera-
turze i filmie kojarzy się naj-
częściej ze zdewastowanym 
światem, który obróciła w ru-
inę wojna nuklearna bądź ka-
tastrofa o globalnych rozmia-
rach. Okazuje się jednak, że do 
tematu można podejść zupełnie 
inaczej – tak, jak zrobił to Peter 
Heller w „Gwiazdozbiorze Psa” 
(wielki sukces w Stanach Zjed-
noczonych i Wielkiej Brytanii). 
W książce przyroda pozostała 
praktycznie nienaruszona, nie 
licząc skutków ocieplenia kli-
matu. W gruzach legła cywi-
lizacja człowieka. Epidemia 
zmutowanej grypy pozostawi-

NOWOŚCI WYDAWNICZE
ła przy życiu garstkę ludzi, któ-
rzy stali się dla siebie najgroź-
niejszymi wrogami, walczący-
mi o przeżycie w pięknym kra-
jobrazowo, ale pozbawionym 
działającej infrastruktury, a co 
ważniejsze – jakiejkolwiek na-
dziei świecie. „Gwiazdozbiór 
Psa” przez nowatorski, orygi-
nalny styl narracji Hellera bar-
dziej niż z regularnym opowia-
daniem kojarzy się z luźnym 
potokiem myśli głównego bo-
hatera. Ten umiejętnie zastoso-
wany środek artystyczny sta-
nowi o sile przekazu powieści: 
z jednej strony trzyma w napię-
ciu jak w najlepszym thrillerze, 
z drugiej – wzrusza i skłania do 
refleksji. 

Dziennik Helgi Helga Hoško-
va-Weissowá, Insignis Media.

Wspomnienia dziewczynki 
ocalałej z Holocaustu. W roku 
2011 angielski wydawca Dzien-
nika Anne Frank usłyszał o hi-
storii Helgi. Po spotkaniu z au-
torką i lekturze rękopisu dzien-
nika namówił Helgę Weiss do 
publikacji zapisków, podkre-
ślając ich znaczenie: „Wspo-
mnienia są często kształtowane 
przez późniejszą wiedzę. Dzien-
niki Helgi są wartościowsze od 
wspomnień, ponieważ opisują 
rzeczywistość czasu wojny bez 
tej wiedzy”. Dziennik Helgi to 

obok Dziennika Anne Frank je-
dyne tak obszerne i wyjątko-
we spisane wspomnienia dziec-
ka z pobytu w obozie koncen-
tracyjnym.  Helga zaczyna pi-
sać pamiętnik w 1938 roku. 
Ma wtedy osiem lat i miesz-
ka z rodzicami w Pradze. Ro-
dzina Helgi jest ofiarą pierw-
szej fali nazistowskiej inwazji 
– jej ojciec traci pracę, zamyka-
ją się drzwi szkoły, a cała trój-
ka otrzymuje zakaz opuszczania 
mieszkania. Wkrótce dochodzi 
do pierwszych deportacji; za-
czynają znikać przyjaciele i bli-
scy Helgi. Ona sama, wraz z ro-
dzicami, przybywa do obozu 
w Terezinie, skąd po trzyletnim 
pobycie jej ojciec zostaje wysła-
ny do Auschwitz. Niedługo po-
tem Helga i jej matka również. 
Tymczasem wuj dziewczynki 
ukrywa pamiętnik, zamurowu-
jąc go w ścianie. Helga, mając 
prawie szesnaście lat, uzupeł-
nia dziennik o niespisane wspo-
mnienia. 

Tajemnica szpitala tekst Mar-
tin Widmark, ilustracje Hele-
na Willis, tłumaczenie Barba-
ra Gawryluk, kategoria wieko-
wa 6+, Wydawnictwo ZAKA-
MARKI.

Sara Bernard przewraca 
się na lodowisku i łamie no-
gę. W szpitalu podają jej środki 

przeciwbólowe i zakładają gips. 
Kiedy Sara dochodzi do siebie, 
orientuje się, że nie ma swoich 
złotych kolczyków. Nie ona jed-
na została okradziona w szpi-
talu, lecz jak dotąd nie udało 
się odnaleźć zaginionych kosz-
towności. Lasse i Maja wpada-
ją na pomysł, jak złapać zło-
dzieja. Kolejne tytuły serii Biu-
ro Detektywistyczne Lassego 
i Mai od kilku lat wybierane 
są książką roku przez szwedz-
kie Jury Dziecięce, czyli nie-
mal 50 000 głosujących dzie-
ci  i nie schodzą z list bestsel-
lerów. W Polsce ukazało się 18 
tytułów i również cieszą się du-
żą popularnością. Akcja książek 
rozgrywa się w małym szwedz-
kim miasteczku Valleby i jego 
okolicach. Główni bohatero-
wie, Lasse i Maja, chodzą do 
tej samej klasy i prowadzą ma-
łe biuro detektywistyczne. Du-
ża czcionka i charakterystyczne 
ilustracje oraz trzymająca w na-
pięciu akcja sprawiają, książ-
ki świetnie nadają się dla dzie-
ci, które zaczynają samodziel-
nie czytać.

Kawa z kardamonem Joanna 
Jagiełło,  ilustrator Olga Reszel-
ska, wiek 14+, cena 22,90 zł, 
Wydawnictwo Literatura.

Odnalezione przypadkiem 
stare zdjęcie kryje wstydliwą ro-
dzinną tajemnicę, którą próbuje 
rozwikłać piętnastoletnia Lin-

ka. W poszukiwaniach prawdy 
przeszkadza dziewczynie rodzi-
na, która nie chce z nią rozma-
wiać o sprawie sprzed lat. Jak-
by tego jeszcze było mało – Lin-
kę czeka trudny egzamin gim-
nazjalny, konflikt z najlepszą 
przyjaciółką i miłość, na którą 
nie jest jeszcze gotowa. Trzeba 
nie lada wrażliwości i dojrzało-
ści, żeby rozwiązać te problemy. 
Żeby walczyć o swoje uczucia 
i pasje, o prawo do prawdy, nie 
raniąc innych. 

Czekolada z chili  Joanna Ja-
giełło, kategoria wiekowa: 14+, 
cena 23,90 zł, Wydawnictwo 
Literatura.

Linka niedawno dowiedzia-
ła się, że ma siostrę, którą mama 
oddała kiedyś do domu dziec-
ka. Ma też ojczyma, z którym 
nie do końca potrafi się poro-
zumieć. No i braciszka, który 
ciężko przeżywa rozstanie ro-
dziców. W dodatku Linka idzie 
do liceum i po wakacjach mu-
si odnaleźć się w nowej rzeczy-
wistości i nowej klasie. Nie jest 
łatwo, szczególnie, że jej chło-
pak wyjechał do Londynu. Czy 
uda jej się znaleźć pracę i za-
robić na czesne w szkole ma-
rzeń? Czy związek z Adrianem 
przetrwa? Związek, który nie 
zawsze smakuje jak czekolada 
mleczna. Częściej ma smak cze-
kolady z chilli. Dalsze losy Lin-
ki z Kawy z kardamonem.
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Marcowe posiedzenie Marcowe posiedzenie 
Konwentu StarostKonwentu Starostóów w 
Kolejne w tym roku posiedzenie Konwentu Sta-
rostów Województwa Wielkopolskiego odbyło się 
27 marca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. 
Na zaproszenie Lecha Janickiego, Przewodniczące-
go Konwentu oraz Jana Grabkowskiego, Starosty 
Poznańskiego, przybyli przedstawiciele powiatów 
ziemskich i grodzkich z całego województwa. 

NNajważniejszym tema-
tem pierwszej czę-

ści obrad była koncepcja 
zmian w działaniu Związ-
ku Powiatów Polskich, 
w którym Wielkopolskę 
reprezentuje m.in. Staro-
sta Poznański. Jan Grab-
kowski zauważył, że aktu-
alna struktura Związku ba-
zuje na statucie sprzed po-
nad 10 lat i nie przystaje do 
dzisiejszych realiów, tym 
bardziej, że przed Związ-
kiem stoi coraz więcej za-
dań i problemów.

Kolejne zagadnienie 
dotyczyło planów wyko-
rzystania przez samorząd 
województwa środków 
unijnych w nadchodzących 
latach. Informację na ten 
temat przedstawił Marek 
Woźniak, Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, 
który wskazał najważniej-

sze obszary wydatkowa-
nia środków na lata 2014-
-2020.

Ważną  problematy-
kę omówił również Karol 
Chojnacki, Dyrektor Woje-
wódzkiego Oddziału NFZ, 
który zaprezentował opra-
cowanie w zakresie finan-
sowania ochrony zdrowia 
w rejonie oraz plany Mi-
nistra Zdrowia dotyczące 
zreformowania NFZ. Infor-
mację Karola Chojnackie-
go w znaczący sposób uzu-
pełnił Piotr Florek, Woje-
woda Wielkopolski, który 
doprecyzował kwestię fi-
nansowania ratownictwa 
medycznego w wojewódz-
twie wielkopolskim.

Michał Dziedzic
Asystent Starosty 

Poznańskiego

ZZawarta umowa jest kon-
sekwencją podjętych 

wcześniej działań zmierza-
jących do określenia przy-
szłych wspólnych inicjatyw 
obu samorządów. Pierw-
szym formalnym dokumen-
tem podpisanym 13 sierpnia 
2012 roku przez powiaty był 
list intencyjny. 

W uroczystości zorgani-
zowanej w związku z pod-
pisaniem umowy o współ-
pracy wzięli udział zapro-
szeni przedstawiciele z Po-
wiatu Tatrzańskiego, pod 
przewodnictwem Starosty 
Tatrzańskiego. Powiat Po-
znański, jako gospodarz, był 
reprezentowany przez Za-
rząd Powiatu, Prezydium 
Rady Powiatu w Poznaniu 
oraz Przewodniczących Ko-
misji Rady Powiatu w Po-
znaniu. Na zaproszenie Ja-
na Grabkowskiego, Staro-
sty Poznańskiego, przybyli 
również Jerzy Lechnerow-
ski, Burmistrz Gminy Kór-
nik oraz Grzegorz Wojte-
ra, Wójt Gminy Suchy Las. 

Uroczyste podpisanie Uroczyste podpisanie 
umowy o partnerstwieumowy o partnerstwie
Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem 
Tatrzańskim podpisana została w poniedziałek 18 marca 2013 roku. Reprezen-
tanci stron zawartego porozumienia, Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz 
Andrzej Gąsienica-Makowski, Starosta Tatrzański, przypieczętowali tym samym 
rozpoczęte w ubiegłym roku działania. 

Obecność włodarzy tych 
gmin nie była przypadko-
wa, ponieważ obydwa samo-
rządy współpracują z gmi-
nami z Powiatu Tatrzańskie-
go (Kórnik z Bukowiną Ta-
trzańską a Suchy Las z Po-
roninem). Spotkanie zostało 
uświetnione występem ze-
społu Czamanova Jazz Trio, 
który zagrał kilka utworów 
inspirowanych muzyką gó-
ralską, twórczością Karo-
la Szymanowskiego oraz 
Krzysztofa Komedy.

Ponieważ była to pierw-

sza wizyta gości z partner-
skiego samorządu w powie-
cie poznańskim, jej celem 
było przybliżenie potencja-
łu gospodarczego naszego 
regionu oraz przedstawienie 
wybranych jednostek, któ-
rych organem prowadzą-
cym jest Powiat Poznański. 
W czasie wizyty partnerzy 
mieli okazję zobaczyć jak 
pracuje fabryka autobusów 
Solaris Bus & Coach oraz 
odwiedzili Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy dla Dzie-
ci Niewidomych w Owiń-

skach. Zwiedzili również 
Szpital w Puszczykowie. In-
formacje uzyskane w cza-
sie tego pobytu będą stano-
wić podstawę do określenia 
przyszłych wspólnych kie-
runków działań obu samo-
rządów.

Współpraca pomiędzy 
powiatami w najbliższym 
czasie będzie się koncen-
trować przede wszystkim na 
obchodach 160-lecia uro-
dzin hrabiego Władysława 
Zamoyskiego, które przypa-
dają w listopadzie bieżącego 
roku. Ten powszechnie uzna-
ny społecznik zapisał się na 
kartach historii obydwu po-
wiatów. Wspólne obchody 
160-lecia urodzin hrabiego 
Władysława Zamoyskiego 
zostały zainaugurowane pod 
koniec 2012 roku, premie-
rą filmu w reżyserii Janusza 
Sidora pt. „Władysław 
hr. Zamoyski. Pan z Wielko-
polski – Władca Tatr”. Pro-
jekcja odbyła się 6 grud-
nia minionego roku w Kór-
niku, a 26 stycznia 2013 ro-
ku w Zakopanem.

Kolejnym wspólnym 
działaniem zaprzyjaźnio-
nych samorządów będzie 
konkurs dla uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych powia-
tu poznańskiego i tatrzań-
skiego. Tematem wiodącym 
jest „160 rocznica urodzin 
hr. Władysława Zamoyskie-
go – Zamoyscy ród patrio-
tów i społeczników”. Rów-
nież w tym roku, 25 ma-
ja, w kaplicy Zamoyskich 
w Kuźnicach (koło Zakopa-
nego) zostanie odsłonięta ta-
blica upamiętniająca zasługi 
Władysława hr. Zamoyskie-
go, mecenasa wielu inicja-
tyw społecznych w Wielko-
polsce i na Podhalu.

Katarzyna Kazmucha
Gabinet Starosty

Referat Współpracy 
Zagranicznej 

i Promocji 
Przedsiębiorczości
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TAK  MYŚLĘ

8 k w i e t n i a , 
przed trzecią 

rocznicą kata-
strofy pod Smo-
leńskiem, pierw-
szy program TVP 
przygotował blok 
składający się 

conych po całym terenie katastrofy, 
fragmentach ciał odartych siłą po-
dmuchu z ubrań, rzeczach osobi-
stych leżących w błocie, bólu naj-
bliższych, gdy z fragmentów ciał 
musieli rozpoznawać swoich mę-
żów, ojców, matki, braci. Przypo-
minano w obu filmach tamten tra-
giczny dzień i kilkanaście następ-
nych aż do pogrzebów, prowadzo-
no w nich niezależne dziennikar-
skie śledztwo. Telewidzowie – nie-
zależnie od prezentowanych poglą-
dów politycznych i   swoich prze-
konań co do przyczyn tej katastro-
fy - przeżywali po raz kolejny trud-
ne chwile, bo przypominając sobie 
tamte minuty i godziny trudno było 
uwolnić się od smutku, żalu i roz-
goryczenia. Okazało się jednak, że 
nie wszystkim.

Prezentowane filmy przedzielał 
blok reklamowy, co nie było moim 
zdaniem dobrym pomysłem. Gorzej 
– tego się nie spodziewałem – że 

w bloku tym znalazły się również 
reklamy piwa  i środka na... zapar-
cia. Ktoś w TVP albo zwariował al-
bo udowodnił, że nie nadaje się do 
tej pracy, że powinien raczej tań-
czyć na rurze. Zabrakło elementar-
nej przyzwoitości. Tylko tyle.

TVP jest telewizją publiczną, 
domaga się abonamentu na swo-
ją misyjność, ale równocześnie da-
je niektórym (nie takim znowu wy-
bitnym) kontrakty menedżerskie, 
o których w telewizjach prywat-
nych można tylko marzyć. Wyda-
je się jednak, że 8 kwietnia ktoś 
w TVP zapomniał o tej misji. A mo-
że miał zaparcie intelektualne?

Z OSTATNIEJ CHWILI: w wy-
borach uzupełniających do Senatu 
w Rybniku wygrał kandydat PiS, 
a Platforma przegrała. Wniosek: 
nie popłaca lenistwo, pewność sie-
bie i nieuzasadnione przekonanie 
o własnej wielkości.

TOMASZ MAŃKOWSKI

Misja z piwem w tle i...

z dwóch filmów oraz potem dysku-
sji o nich. Filmy były różne – au-
tor jednego zgadzał się z twierdze-
niem, że przyczyną katastrofy był 
przede wszystkim błąd pilota, drugi 
sugerował, że był to zamach. Plu-
ralizm – rzecz rzadko spotykana 
w TYP - godny oklasków.

Oba filmy – różniące się kon-
tekstem politycznym – mówiły 
o tym samym: niepotrzebnej trage-
dii, niepotrzebnej śmierci setki zna-
czących osób, z prezydentem RP na 
czele. Mówiły o szczątkach rozrzu-

Kapituła obradowała z udzia-
łem Pierwszego Honorowego Am-
basadora Targów - Waldemara 
Pawlaka, b. wicepremiera i mini-
stra gospodarki. 

Prezydent Ryszard Grobelny 
od  ponad 20 lat pracę w samo-
rządzie łączy z pracą na rzecz tar-
gów poznańskich. Od 1991 r. jest 
członkiem Rady Nadzorczej Mię-
dzynarodowych Targów Poznań-
skich, których Poznań jest znaczą-
cym udziałowcem. 

- Ryszard Grobelny od dawna 
jest kreatorem działań gwarantu-
jących spójny, przemyślany stra-
tegicznie i odważny rozwój Pozna-
nia i MTP - jednej z najważniej-
szych gospodarczych, społecznych 
i promocyjnych instytucji miasta – 
mówi Andrzej Byrt, prezes PIPT 
w uzasadnieniu decyzji Kapitu-
ły. - Działalność prezydenta Ry-
szarda Grobelnego pokazuje, jak 
można łączyć rozwój miasta i re-
gionu z rozwojem instytucji tar-
gowych. Jak dzięki ich spójnemu 
rozwojowi uzyskać efekt synergii 
w postaci impulsu gospodarczego, 
społecznego i promocyjnego – do-
daje A. Byrt.

Honorowy Tytuł PIPT „Amba-
sador Targów” jest nadawany oso-

bie wybranej spośród kandydatów 
zgłoszonych przez Członków Pol-
skiej Izby Przemysłu Targowego. 
Symboliczne Statuetki Ambasado-
ra trafiają do osób o wybitnych za-
sługach na rzecz targów i ich pro-
mocji, w kraju i za granicą. Tytuł 
„Ambasador Targów” jest przyzna-
wany raz w roku wyłącznie oso-
bom, które nie są związane za-
wodowo z branżą targową, jednak 
działają na jej rzecz.

W grudniu 2011 roku Tytuł 
„Pierwszego Honorowego Amba-
sadora Targów” został przyzna-
ny przez Radę PIPT Waldemarowi 
Pawlakowi –  ówczesnemu wice-
prezesowi Rady Ministrów i mini-
strowi gospodarki. Tytuł „Ambasa-
dora Targów 2011” przyznano pre-
zydentowi Miasta Kielc Wojcie-
chowi Lubawskiemu.

- Nadanie Honorowego Tytułu 
„Ambasadora Targów” ma na celu 
wyjście poza środowisko Izby i uho-
norowanie tych, którzy nie czerpią 
zysków z organizacji imprez targo-
wych, ale promują i wspierają ich 
ideę – uzasadnia Adam Gabry-
siak, wiceprezes PIPT i pomysło-
dawca wręczania tytułu. 

(Źródło: Polska Izba Przemysłu 
Targowego) 

Prezydent Poznania Prezydent Poznania 
Ambasadorem TargAmbasadorem Targóów 2012 w 2012 
Od 2011 r. Polska Izba Przemysłu Targowego przyznaje Honoro-
wy Tytuł „Ambasador Targów”. Jest to szczególne wyróżnienie, 
poprzez które Izba docenia rolę i zaangażowanie osób ze świata 
biznesu, nauki lub polityki, przyczyniających się do rozwoju 
przemysłu targowego w Polsce i popularyzacji idei targów. 
Polska Izba Przemysłu Targowego na posiedzeniu Kapituły 
w dniu 4 kwietnia 2013 r. przyznała Honorowy Tytuł Ambasa-
dora Targów 2012 prezydentowi Miasta Poznania – Ryszardowi 
Grobelnemu.

Obrusy plamoodporne cieszą się coraz większą popularnością. 
Wygoda ich stosowania i estetyka sprawia, że są one dosko-
nałym rozwiązaniem dekoracyjnym stołu zarówno podczas 
spotkań rodzinnych, przyjęć urodzinowych dla dzieci czy też 
plenerowych imprez. 

Praktyczna strona elegancji 

Obrusy plamoodporne mar-
ki HAFT SA to alternatywa 

dla tradycyjnych obrusów. Satyno-
wa, welurowa oraz ozdobna dziani-

na jest odporna na niszczące działa-
nie uciążliwych zabrudzeń. Rozlane 
wino, kawa czy napoje gazowane, za-
miast wnikać w głąb tkaniny zbiorą 
się na jej powierzchni w postaci kro-
pelek, które wystarczy zebrać suchą 
szmatką. Bogactwo wzorów, inten-
sywnych kolorów i stylizacji, w ja-
kiej utrzymane są obrusy plamo-
odporne marki HAFT SA pozwoli 
każdemu wybrać model spełniający 
jego estetyczne wymagania. Warto 
zatem  odkryć praktyczną stronę ele-
gancji w naszym domu i na tarasie. 

Nakrycie stołu nie zawsze mu-
si być stonowane. Wiosna zachęca 
do eksperymentowania z kolorami 
i wprowadzenie do domu optymi-
stycznych akcentów. Amatorzy wy-
razistych aplikacji z pewnością do-
cenią projekt obrusu plamoodpor-
nego marki HAFT SA o sygnaturze 
20130b dostępnego w 3 rozmiarach. 
Widoczne na tkaninie polne kwiaty 

w kolorze czerwieni i fioletu kontra-
stując z białym tłem prezentują się 
niezwykle efektownie. Zwolennicy 
pikników i posiłków spożywanych 
na tarasie z pewnością docenią mo-
del 20077B  (na zdjęciu) dostępny 
w 3 rozmiarach. Utrzymaną w sło-
necznej kolorystyce tkaninę zdobią tu 
pojedyncze, nieregularnie rozmiesz-
czone na całej powierzchni materia-
łu pąki kwiatów.  Są też obrusy jed-
nobarwne. Estetyczne wykończenie 
brzegów materiału podkreśla precy-
zję wykonania i dbałość o najmniej-
sze szczegóły. Obrusy kosztują oko-
ło 40 zł. Producent: Fabryka Firanek 
i Koronek HAFT SA, ul. Złota 40, 
62-800 Kalisz. www.haft.com.pl

Mamy dla naszych Czytel-
ników 3 obrusy plamoodporne 
marki HAFT SA (130 x 180 cm, 
120 x 160). Prosimy o przysła-
nie maila na adres nagrody.twoj.
tydzien@wp.pl z hasłem obrus 
i odpowiedź na pytanie, czy 
mokre plamy z obrusów HAFT 
usuwamy wilgotną czy suchą 
szmatką.

Na podróż
Zdrowe i piękne zęby nie powin-

ny być wyłącznie przywilejem 
najbogatszych – dzięki produktom 
firmy Jordan 
stają się one 
drugą natu-
rą człowieka. 
Jordan Go! 
to podręcz-
ny zestaw do 
higieny jamy 
ustnej, któ-
ry można za-
brać w po-
dróż. Możesz 
w y c z y ś c i ć 
zęby w każ-
de j  chwi l i 
i w każdym 
miejscu swo-
j ą  u lub io -

ną szczoteczką (ma średnie wło-
sie) z dołączoną pastą. Cena ok. 
17,49 zł. 

Pierwszym krokiem do zmian jest 
zdrowe odżywianie oparte na 

wysokiej jakości produktach, ale ma-
ło przetworzonych. Niezastąpionym 
źródłem witamin i minerałów są no-
walijki – świeża marchewka, buraki 
i rzodkiew i inne warzywa, które po-
winniśmy jeść co najmniej trzy razy 
dziennie. Bogate w błonnik są jabł-
ka, a ryby w kwasy omega3 – mają 
zbawienny wpływ na układ krwio-
nośny.

Źródłem energii jest aktywność 
fizyczna. Nie chodzi o sport wyczy-
nowy - wystarczy energiczny spacer, 
przejażdżka rowerem, rolki czy jog-
ging. To też sprawdzona metoda na 
rozładowanie napięcia. Umiarkowa-
ny stres pobudza krążenie i popra-
wia koncentrację, jednak przewlekły 
i  intensywny może prowadzić do po-
ważnych schorzeń. 

Wiosna to dobry czas na wyko-

nanie profilaktycznych badań lekar-
skich. Morfologia, badanie moczu, 
USG pozwolą wykryć ewentualną 
chorobę we wczesnym stadium. Ko-
biety powinny pamiętać o regular-
nej cytologii i samobadaniu piersi, 
a mężczyźni o prześwietleniu płuc. 
Powracające problemy żołądkowe 
warto skontrolować gastroskopią.  
Diagnostyka jest szczególnie ważna 
w przypadku raka. Niektóre nowo-
twory rozwijają się długi czas bez-
objawowo, a jedyną drogą do wcze-
snej diagnozy są regularne badania 
kontrolne. 

Profilaktyka nowotworowa 
zmniejsza ryzyko zachorowania na 
raka, jednak nie można go całko-
wicie wyeliminować. Warto pomy-
śleć o zabezpieczeniu się finanso-
wo, aby w momencie zachorowa-
nia mieć zapewnione środki na do-
datkowe badania czy leki. 

Wiosenna aktywacja
Wiosna to czas przemian – również tych związanych z naszym 
stylem życia. Warto zadbać o swoje zdrowie, kondycję oraz 
samopoczucie, aby czerpać radość z życia.

Dla Czytelników przygoto-
waliśmy 3 kosze piknikowe po-
mocne przy wyprawach na świe-
że powietrze dla aktywności fi-
zycznej i pozytywnego nastroju. 
Aby zdobyć jeden z nich należy 
przesłać mailem swój najsku-
teczniejszy sposób na walkę ze 
stresem na adres: nagrody.twoj.
tydzien@wp.pl. Prosimy o poda-
nie imienia oraz numeru telefonu 
kontaktowego.

Produkt ubezpieczeniowy 
Ona i On ING Życie zapewnia fi-
nansowe wsparcie na każdym eta-
pie leczenia, począwszy od diagno-
zy, aż po zakończenie całej terapii. 
Dodatkowo ubezpieczenie zapew-
nia pomoc w codziennych czynno-
ściach: opiekę nad dziećmi, trans-
port do placówki medycznej, czy 
wsparcie psychologa. Więcej in-
formacji na temat profilaktyki oraz 
ubezpieczenia znajduje się na stro-
nie www.rakowiwspak.pl 
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- Niebawem miną trzy lata 
od momentu, gdy zaczął sprawo-
wać swój urząd burmistrz Jaro-
sław Przewoźny. Gdy na począt-
ku 2013 roku podsumowywał on 
dwa lata swojej kadencji, to do 
osiągnięć zaliczył reorganizację 
urzędu miejskiego. Jest się czym 
chwalić?

- Urząd Miejski w Pniewach 
także do roku 2010, a więc do 
ostatnich wyborów samorządo-
wych funkcjonował prawidło-
wo. Oczywiście, zawsze można 
coś zmienić i poprawić, ale trud-
no w tym przypadku mówić o ja-
kiejś szczególnej rewolucji. Był 

jasny schemat organizacyjny urzę-
du, pracownicy wiedzieli co ro-
bić i wypełniali swoje obowiąz-
ki dobrze, co może nasuwać przy-
puszczenie, że reorganizacja urzę-
du przez burmistrza Przewoźne-
go była zmianą dla samych zmian, 
markowaniem pracy, udawaniem, 
że robi się coś ważnego.

- Gminom dochodzą nowe 
obowiązki...

- Tak było zawsze, ale za mojej 
kadencji nie było to równoznaczne 
z koniecznością zatrudniania no-
wych pracowników, w czym lubu-
je się burmistrz Przewoźny. Mo-
im zdaniem kompetentni kierow-

Żle się dzieje w... Urzędzie
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, wieloletnim 
burmistrzem Gminy Pniewy

nicy referatów, kompetentny bur-
mistrz i jego zastępca powinni dać 
sobie radę z tego typu zmianami, 
powinni znać obowiązujące pra-
wo i być kreatywni w zarządzaniu 
urzędem. 

- A nie są?
- Gdy brakuje doświadczenia 

i kompetencji, to do nowych za-
dań zatrudnia się nowych pracow-
ników i nie ma to nic wspólnego 
z ograniczaniem wydatków bieżą-
cych urzędu. Taka „reorganizacja” 
to znakomita okazja, do zmian per-
sonalnych, by zatrudnić jak najwię-
cej tak zwanych swoich... Miesz-
kańcy są bardzo dobrze zoriento-
wani kto pracuje dzisiaj w urzędzie 
i skąd się wziął. Mieszkańcy to wi-
dzą, komentują, rozmawiają także 
ze mną o swoich spostrzeżeniach. 
Mieszkańcy dostrzegają niejasne 
formy naboru, na początku okre-
ślane są bowiem konkretne wyma-
gania, a potem przyjmowany jest 
kandydat, który tych wymagań nie 
spełnia. Następnie człowiek prze-
suwany jest na inne stanowisko... 
Wszyscy o tym wiedzą.

- Fakt, sporo mówi się o tych 
sprawach na pniewskiej ulicy.

- Przewoźny w wyborach star-
tował z hasłem walki z nepoty-
zmem, który jego zdaniem był za 
mojej kadencji. Nepotyzm, przy-
pomnijmy, to faworyzowanie swo-
ich ludzi. Jak to wygląda dzisiaj 
w pniewskim urzędzie mieszkańcy 
wiedzą najlepiej. Dzisiaj to jest do-
piero nepotyzm! Poza tym wbrew 
oficjalnie głoszonym opiniom za-
trudnienie w Urzędzie Miejskim 
w Pniewach zwiększa się. Nie ofi-
cjalnie i nie na papierze...

- Jak to możliwe?
- Wystarczy stosować tak zwa-

ną kreatywną księgowość. Część 
pracowników urzędu przesuwamy 
na przykład do Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Daje to trzy stanowi-
ska mniej w urzędzie, ale... trzy 
więcej w OPS. Propagandowo wy-
gląda to dobrze, ale oszczędności 
dla budżetu to nie przynosi. 

- Przez wiele lat był pan bur-
mistrzem Pniew. Też pan ludzi 
zwalniał.

- Przez 14 lat mojej pracy na sta-
nowisku burmistrza Pniew zwolni-
łem zaledwie trzech pracowników. 
Proszę się przyjrzeć ilu pracowni-
ków odeszło z urzędu od ostatnich 
wyborów samorządowych, a ilu 
tak zwanych swoich doszło. Miesz-
kańcy Pniew widzą te działania. 
Coś tu jest nie tak. Dwa lata robić 
reorganizację urzędu, który nie jest 
przecież największym urzędem na 

Opłacony 
certyfikat?
Lotem błyskawicy świat obiegła wiadomość – odnotowały to także 
z zachwytem media regionalne – że Pniewskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne sp. z o.o. uzyskało niezwykle podobno prestiżowy 
certyfikat Europejski Rejestr Renomowanych, który to dokument 
– w tym momencie euforia sięga zenitu – daje prawo udziału 
w programie gospodarczo-konsumenckim Euro Renoma.

Zaintrygowani tym niezwykłym 
sukcesem pniewskiego przed-

siębiorstwa postanowiliśmy w Re-
dakcji sprawdzić co to takiego ten 
certyfikat Europejski Rejestr Re-
nomowanych i program gospodar-
czo-konsumencki Euro Renoma. 
My nie wiemy, słyszymy o tym po 
raz pierwszy, ale może wiedzą in-
ni. Zapytaliśmy kilku wielkopol-
skich przedsiębiorców i tylko było 
im głupio, że nie mają pojęcia o co 
chodzi. Zapytaliśmy też pracowni-
ków Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu, ale i oni wykazali 
się druzgocącą niewiedzą. Nikt nic 
nie wie, nikt nic nie słyszał.

Czas więc było poszukać w In-
ternecie. Strona www.eurorenoma.
pl jest. Na stronie głównej czyta-
my: „Program Europejski Rejestr 
Renomowanych promuje i wspiera 
jedynie te podmioty (przedsiębior-
stwa i instytucje), które odznacza-
ją się na tle innych szczególną so-
lidnością i jakością, a także opiera-
ją swą działalność na zasadach ety-
ki biznesowej.

Głównym kierunkiem dzia-
łań Europejskiego Rejestru Reno-
mowanych jest rozwój programu 
Euro Renoma, którego misją jest 
promowanie etyki w biznesie oraz 
prezentowanie opinii Uczestników 
programu w ważnych kwestiach 
gospodarczych.

Celem programu jest wspie-
ranie przedsiębiorstw i instytu-
cji w budowaniu ich reputacji, 
wzmocnieniu pozytywnego wize-
runku oraz wyróżnieniu spośród 
konkurencji, a także zwiększenie 
liczby firm działających zgodnie 
z prawem, z odpowiedzialnością 
prawną i cywilną oraz ze standar-
dami europejskimi w sposób jasny 
i zrozumiały dla każdego.

Uczestnicy programu Euro Re-
noma mogą posługiwać się Cer-
tyfikatem Europejskiego Rejestru 
Renomowanych, czyli najbardziej 
aktualną informacją o rzetelności, 
solidności i wiarygodności firmy, 
urzędu czy instytucji.

Dzięki niemu zdobędziecie 

Państwo przewagę nad konkuren-
cją i zyskacie zaufanie klientów 
i kontrahentów.”

Hm, takie ple-ple-ple i do tego 
jeszcze żadnych konkretów. Czy-
tamy, że rejestr „promuje i wspie-
ra”, ale nie wiadomo jak. Czytamy 
dalej, że misją programu jest „pro-
mowanie etyki w biznesie”, ale nie 
wiadomo jak. Czytamy także, że 
„celem programu jest wspieranie 
przedsiębiorstw i instytucji w bu-
dowaniu ich reputacji”, ale nadal 
nie napisano jak.

Z regulaminu znajdującego się 
na tej samej stronie internetowej 
wynika, że najpierw należy wypeł-
nić tak zwany formularz zgłosze-
niowy, a potem tak zwaną Ankietę 
Samooceny, czyli... chętny na zdo-
bycie certyfikatu sam się ocenia 
i wypisuje jaki to jest wspaniały. 
Jakiś bliżej nieokreślony Sekreta-
riat (czyli kto – tego nie udało nam 
się znaleźć na stronie internetowej) 
kwalifikuje następnie firmę-kandy-
data do kolejnego etapu. I tak dalej, 
bo etapy są trzy.

Acha, trzeba jeszcze dodać, 
że nie ma szans zakwalifikowanie 
się do kolejnego etapu – nawet 
gdy Ankieta Samooceny wypada 
wręcz rewelacyjnie – bez wnie-
sienia stosownej opłaty. Z pa-
ragrafu 5 Regulaminu wynika, 
że aby zostać wpisanym do Eu-
ropejskiego Rejestru Renomo-
wanych uczestnicy muszą zapła-
cić najpierw opłatę aktywacyjną 
w wysokości 440 zł netto, a po-
tem opłatę rejestracyjną (nie jest 
ona uzależniona od wielkości ob-
rotów firmy, bogu dzięki) w wy-
sokości  800 zł netto.

Jak wiemy „niezwykle presti-
żowy” certyfikat Europejski Re-
jestr Renomowanych daje prawo 
udziału również w „niezwykle pre-
stiżowym” programie gospodar-
czo-konsumenckim Euro Renoma. 
„To – jak napisano w jednej z re-
gionalnych gazet – nie tylko wy-
różnienie, ale także oznaka presti-
żu”. Jak więc widać w przypadku 

RYS. SZCZEPAN SADURSKI
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świecie? Ta reorganizacja zresztą 
cały czas trwa. Ludzie są zmienia-
ni, przesuwani...

- Jak to się ma do konieczno-
ści zmniejszania w dobie kryzy-
su wydatków bieżących?

- Nijak. Nie jest to działanie ra-
cjonalne...

- To zapytam – po co?
- Moim zdaniem po to, by 

z siebie zdjąć kompetencje, a więc 
i odpowiedzialność. By przesunąć 
to wszystko w stronę pracowni-
ków. Wtedy jest łatwiej, bo takie-
mu burmistrzowi może się wyda-
wać, że nie jest za nic odpowie-
dzialny.  

- Drugi „sukces” ponad dwu-
letniej kadencji burmistrza Prze-
woźnego, o czym sam mówi, to 
„odejście od polityki uprzywile-
jowania pewnej grupy podatni-
ków”. To cichy zarzut pod pana 
adresem.

- Nie taki znowu cichy, ale co 
ważniejsze – kompletnie bezpod-
stawny. To całkowita bzdura. Co-
rocznie, zgodnie z przepisami, wy-
wieszaliśmy w urzędzie listę po-
datników zwolnionych z podatku 
lub takich, którym na mocy decyzji 
burmistrza rozłożono podatek na 
raty. Wszystko zawsze było jawne, 
oczywiste. Minęły ponad dwa la-
ta od ostatnich wyborów samorzą-
dowych i przez te dwa lata byłem 
zapraszany przez prokuratorów. 
Przypadek? Nie, szukano na mnie 
haków w dokumentach. Szukano, 
ale nie znaleziono. Prokuratura ani 
razu w moich decyzjach nie doszu-
kała się czynu zabronionego. Były 
sprawdzane wszystkie przypadki, 
podkreślam – WSZYSTKIE przy-
padki ulg podatkowych, których 
udzieliłem w ostatnich czterech la-
tach gdy byłem burmistrzem. Usta-
lenia prokuratury w tej sprawie 
mam na piśmie.

- W tej sprawie burmistrz 
Przewoźny często powołuje się 
również na kontrole przepro-
wadzone przez Najwyższą Izbę 
Kontroli.

- Słyszałem o tym i wiem, że 
powołując się na ustalenia NIK-u 
powielana jest po prostu niepraw-
da. Mam dokumenty nikowskie 
wraz z ustaleniami pokontrolnymi 
i chcę wszystkich mieszkańców 
Gminy Pniewy poinformować, 
że ocena NIK-u moich działań 
związanych z umorzeniami po-
datkowymi jest... POZYTYW-

Żle się dzieje w... Urzędzie
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, wieloletnim 
burmistrzem Gminy Pniewy

NA. Ktoś, kto już ponad dwa la-
ta jest burmistrzem powinien wie-
dzieć, że są ulgi podatkowe usta-
wowe bez względu na to, czy przy-
słowiowy Kowalski ma milion do-
chodu, czy dziesięć tysięcy. Do tej 
grupy należą na przykład rolnicy, 
którzy kupią ziemię lub dokona-
ją określonych inwestycji. Druga 
grupa zwolnień dotyczy przedsię-
biorców, którzy inwestują w Gmi-
nie Pniewy.

- Których?
- Prowadzona przeze mnie po-

lityka podatkowa była prosta – sto-
sujemy stawki maksymalne, ale 
równocześnie ulgi dla przedsię-
biorców, którzy inwestują, two-
rzą nowe miejsca pracy itp. By-
ła w tej sprawie zresztą uchwa-
ła Rady Miejskiej. Niebawem na 
swoim profilu na Facebooku za-
mieszczę uzasadnienie prokura-
tury o umorzeniu postępowania 
w sprawie przyznawanych prze-
ze mnie ulg podatkowych i do-
kumenty Najwyższej Izby Kon-
troli w tej sprawie. Niebawem, 
bo publikacja ta musi uwzględ-
niać ochronę danych osobowych. 
Zależy mi na tym, by mieszkań-
cy Pniew mogli spokojnie te do-
kumenty przeczytać i ocenić po-
stępowanie moje i moich następ-
ców, którzy przez dwa lata za-
miast kierować gminą z pożyt-
kiem dla jej mieszkańców sku-
pili się z uporem godnym lepszej 
sprawy na znalezieniu na mnie 
haków, których – powtarzam – 
jakoś nie znaleźli.

- Jest pan mieszkańcem Gmi-
ny Pniewy, rozmawia pan z są-
siadami, przyjaciółmi i znajo-
mymi. Spotkał się pan z opinia-
mi, że kryształowo czysty bur-
mistrz Przewoźny równo traktu-
je wszystkich? A może jednak są 
równi i równiejsi?

- (śmiech) Wszyscy to widzą, 
wszyscy o tym wiedzą, a niektó-
rzy nawet o tym otwarcie mówią. 
Ci równiejsi to między innymi oso-
by kojarzone ze Stowarzyszeniem 
Kupców Pniewskich, których jest 
około 30, a podmiotów gospodar-
czych zarejestrowanych w gminie 
– 700. 

- Na przykład?
- Mówi się demagogicznie, że 

kupiec X jest zwolniony z podat-
ku w wysokości 100 złotych rocz-
nie, bo takie obciążenie mogłoby 
rozłożyć jego firmę. A może ta-
ka firma w ogóle nie powinna ist-

nieć, skoro około 10 złotych mie-
sięcznie oznacza dla niej „być albo 
nie być”? Ale co innego jest ważne 
– każdy włodarz gminy musi wie-
dzieć skąd gmina czerpie dochody. 
Kto jest tym, kto najwięcej wpłaca 
do budżetu? W naszej gminie nie 
ma kopalń złota, złóż ropy nafto-
wej i gazu ziemnego. Nie żyjemy 
z bogactw naturalnych tej ziemi, 
tylko z tego co zainwestuje gmi-
na i jej mieszkańcy, co zainwestu-
ją przedsiębiorcy. Dzisiaj jest tak, 
że obecny burmistrz wydaje pie-
niądze, które wpłacane są do bu-
dżetu dzięki mnie. Przez te po-
nad dwa lata nie powstała w gmi-
nie żadna znacząca nowa firma, 
dodatkowo jeszcze wydatki bie-
żące nie są ograniczane. Dzisiej-
sze dochody budżetowe pochodzą 
od firm, które na początku swojej 
działalności  - by przyciągnąć je 
do Pniew - korzystały także z ulg 
podatkowych. Dzięki temu na po-
czątku – gdy zazwyczaj w intere-
sach jest trudno – im było łatwiej. 
Firmy te okrzepły, zdobyły nowe 
rynki i nowych klientów, rozwijają 
się. I od lat płacą podatki. W roku 
2008, było to w czasach tak zwa-
nego pierwszego kryzysu, niektóre 
pniewskie firmy opierające się na 
eksporcie przeżywały bardzo trud-
ne chwile. Właściciele tych firm 
– AVK, Rorets itp. – zastanawiali 
się, czy w tych trudnych czasach 
nie zacząć zwalniać ludzi, bo szu-
kali oszczędności. Ale znaleźliśmy 
razem inne rozwiązanie – ja pod-
jąłem decyzję o ulgach podatko-
wych, a pracodawcy porozumie-
li się z pracownikami i w firmach 
tych czasowo zmniejszono wyna-
grodzenia. Nikt wówczas nie stra-
cił pracy, po jakimś czasie eksport 
ruszył, pensje szybko wróciły do 
dawnego poziomu. Czyli co, pod-
jąłem wówczas niesłuszną decy-
zję? Proszę zadać to pytanie tym, 
którzy dzięki temu nadal pracowa-
li, nadal mogli utrzymać swoje ro-
dziny. Zrobiłem tak, bo moim zda-
niem nie można było czekać aż ta-
ka firma wpadnie w poważne kło-
poty finansowe. Burmistrz jest po 
to, żeby mieć wizje, wyprzedzać 
pewne zjawiska, bo lepiej działać 
wcześniej niż za późno. Po to nas 
ludzie wybierają. Po to, by działać, 
a nie tylko mówić, jak jest – nieste-
ty – obecnie. (tam)

Z inicjatywy Jacka Korpika i Romana Hojana zorganizowano 12 kwietnia 
w Restauracji Zacisze spotkanie autorskie z ks. Adamem Bonieckim (bur-
mistrz Przewoźny nie był tym pomysłem zachwycony). Oprócz okazji do 
zdobycia autografu w książce autora była też okazja do zadawania pytań 
gościowi i ciekawej rozmowy. Zebrani z zainteresowaniem wsłuchiwali się 
w obraz Kościoła jaki przedstawiał ks. Boniecki. Były też tematy kontrower-
syjne: Nergal, Radio Maryja, episkopat. Na te tematy gość wypowiadał się ze 
swobodą, cierpliwie odpowiadając na wytaczane mu zarzuty.

A  propos Rynku: czy wiecie dro-
dzy Czytelnicy ilu trzeba pra-

cowników do „reaktywacji” zwy-
kłej pompy? Pompa stoi na pniew-
skim Rynku, więc chyba tylko dla-
tego prezes spółki od wody i kana-
lizacji oddelegował do niej aż trzech 

pracowników (widać to na zdjęciu 
zamieszczonym na internetowej stro-
nie Urzędu). Sam prezes nie pojawił 
się tam osobiście, z pewnością ma 
zaufanie do zatrudnionych przez sie-
bie pracowników. Nie rozumiemy 
jednak po co aż dwóch burmistrzów 

do asysty przy pompie (patrz zdję-
cie na stronie urzędowej). To prze-
cież najzwyklejsza pompa na świe-
cie? Władcy Pniew nie mają co ro-
bić? A może ciągle nikomu nie ufają 
i woleli sami sprawdzić, czy pompa 
na rynku to nie jakaś prowokacja?

Burmistrz przy... pompie
Burmistrz Pniew narzeka nieustannie na ogrom obowiązków i zadań jakie czekają go każdego dnia. 
Tymczasem z miesiąca na miesiąc w Pniewach nic się nie dzieje – jak twierdzą sami mieszkańcy. Nie 
pozyskuje się nowych inwestorów, a działania promocyjne obejmują chyba tylko pniewski Rynek. 
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Opłacony 
certyfikat?
tego certyfikatu i potem programu 
słowo „prestiż” można odmieniać 
przez przypadki.

Dumni z tego, że Pniewskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. 
z o.o. może do tego programu przy-
stąpić zerknęliśmy dalej na paragraf 
5 Regulaminu pod tytułem „Opłaty”. 
I zorientowaliśmy się – na szczęście 
– że tutaj opłaty uzależniono od 
przychodów firmy, które stosując to 
kryterium podzielono na firmy ma-
łe (przychód do 2 milionów złotych 
w roku ubiegłym), średnie (przy-
chód od 2 do 50 milionów złotych 
w roku ubiegłym), duże (przychód 
powyżej 50 milionów złotych w ro-
ku ubiegłym). Pniewską firmę wy-
pada pewnie zaliczyć do tych śred-
nich. Oznacza to, że gdyby chciała 
przystąpić do – oczywiście presti-
żowego – programu gospodarczo-
-konsumenckiego Euro Renoma 
(czyli o co chodzi tak naprawdę 
nadal nie wiemy) za I Etap mu-
siałaby zapłacić 1800 zł netto, za II 
Etap – 1800 zł netto, za III Etap – 
1800 zł netto. Daje to sumę 5400 zł 
netto. Organizatorzy są miłosierni 
- można wnieść od razu opłatę za 
wszystkie etapy, a wówczas firma 
zaliczona do średnich musi zapła-
cić „tylko” 4860 zł netto. To i tak 
nie jest dużo, bo instytucje samo-
rządowe na każdy etap muszą za-
płacić po 3800 zł netto.

Podsumowując Pniewskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne za 
owo „wyróżnienie i oznakę pre-
stiżu” musi zapłacić za sam cer-
tyfikat 1240 złotych netto i po-
tem za przystąpienie do pro-
gramu 5400 złotych netto (wa-
riant pesymistyczny) lub 4860 zł 
netto (wariant optymistyczny). 
Daje to 6640 złotych netto lub 
6100 złotych netto. Trochę spo-
ro, prawda?

Usiłowaliśmy dowiedzieć się  
także ze strony www.eurorenoma.
pl kto przyznaje te certyfikaty, 
ale... nie udało się. Mieliśmy na-
dzieję, że czyni to jakaś znana fir-
ma consultingowa, organizacja po-
zarządowa, agenda jakiegoś mi-
nisterstwa, mieliśmy nadzieję, że 
certyfikaty te uwiarygodnia np. 
prof. Leszek Balcerowicz albo 
chociażby któryś z byłych premie-
rów. Na powyższej stronie tylko 
w Regulaminie znaleźliśmy infor-
mację, że organizatorem jest Com-
pendium Lex - Biuro Europejskie 
z Krakowa.

Poszliśmy tym tropem – we-
szliśmy na stronę www.comlex.
pl gdzie w zakładce „O nas” czy-
tamy: „COMPENDIUM LEX - 
Biuro Europejskie jest na terenie 
Polski Administratorem i Organi-
zatorem Programu Europejski Re-
jestr Renomowanych, który pro-
muje i wspiera jedynie te podmio-
ty (przedsiębiorstwa i instytucje), 
które odznaczają się na tle innych 
szczególną solidnością i jakością, 
a także opierają swą działalność na 
zasadach etyki biznesowej.

Głównym kierunkiem dzia-
łań Europejskiego Rejestru Reno-
mowanych jest rozwój programu 
Euro Renoma, którego misją jest 
promowanie etyki w biznesie oraz 
prezentowanie opinii Uczestników 

Dokończenie ze strony I programu w ważnych kwestiach 
gospodarczych.

Celem programu jest wspie-
ranie przedsiębiorstw i instytu-
cji w budowaniu ich reputacji, 
wzmocnieniu pozytywnego wize-
runku oraz wyróżnieniu spośród 
konkurencji, a także zwiększenie 
liczby firm działających zgodnie 
z prawem, z odpowiedzialnością 
prawną i cywilną oraz ze standar-
dami europejskimi w sposób jasny 
i zrozumiały dla każdego.”

Znowu ple-ple-ple – żadnych 
konkretów, żadnych nazwisk. Czy-
tamy więc dalej: „COMPENDIUM 
LEX jest dostawcą publikacji elek-
tronicznych, baz wiedzy oraz roz-
wiązań technologicznych dla przed-
siębiorstw, firm, instytucji, urzędów, 
banków, placówek oświatowych, 
służby zdrowia, instytucji kościel-
nych.

Specjalizujemy się w dostarcza-
niu interaktywnych i multimedial-
nych baz wiedzy i publikacji elek-
tronicznych wspierających procesy 
edukacji i zarządzania. Nasze pro-
dukty i usługi kierujemy do tych 
organizacji, które chcą efektywnie 
wykorzystać potencjał intelektual-
ny swoich pracowników i szukają 
metod oraz narzędzi do podniesie-
nia kwalifikacji kadr, optymaliza-
cji procesów wewnętrznych i pod-
niesienia swej konkurencyjności na 
rynku.

Akty prawne. Orzeczenia. Ana-
lizy problemów. Wzory dokumen-
tów. Bezpieczeństwo. Wiedza. Di-
gitalizacja i informatyzacja. Nowo-
czesność. Standardy prawne i tech-
nologiczne. Know-How. Pomoc 
ekspertów.”

Nadal niewiele wiadomo. Szu-
kamy zakładki „Kontakt” – jest ad-
res, telefon i fax, e-mail i jest możli-
wość bezpośredniego wysłania ma-
ila. To wszystko, nadal żadnych na-
zwisk.

Wypada więc Pniewskiemu 
Przedsiębiorstwu Komunalnemu 
sp. z o.o. pogratulować tego nieby-
wałego wręcz sukcesu. Taki certyfi-
kat, to jest coś, choć trochę koszto-
wał, ale przecież zapłacą za to klien-
ci. Czas na oklaski.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Niebawem – taka zapadła decy-

zja na naszym Kolegium Redakcyj-
nym – „Twój TYDZIEŃ WIELKO-
POLSKI” będzie być może przyzna-
wał już niebawem prestiżowe certy-
fikaty „Inteligentni inaczej”. Koszt 
to tylko około 7000 złotych netto, 
statuetka będzie ładna i na pewno 
też prestiżowa. Będzie to także do-
wód uznania dla innowacyjności, 
rzetelności, sumienności, uczciwo-
ści i czegoś tam jeszcze (prace nad 
regulaminem trwają) firm, ich pre-
zesów oraz dowód, że warto być in-
teligentnym inaczej.

Już dzisiaj zapraszamy Pniew-
skie Przedsiębiorstwo Komunalne 
sp. z o.o. do przemyślenia, czy nie 
warto zapłacić (dodatkowo wpisowe 
tylko 988 zł netto) za kolejny certy-
fikat. Byłyby już dwa, a w naszym 
przypadku chociaż będzie wiado-
mo (opublikujemy w swoim czasie 
skład Kapituły), kto go przyznaje.

Acha, jeszcze jedno – u nas też 
będzie można oceniać się same-
mu... (tam)

Daj innym życie
Od wielu lat pniewskie liceum jest organizatorem akcji honoro-
wego krwiodawstwa. Od niedawna placówka nawiązała współ-
pracę z przedstawicielem fundacji „Dar szpiku”. 

Fundacja im. Anny Wierskiej 
„Dar szpiku” powstała dla upa-

miętnienia osoby, która ostatnie 2 
lata swojego życia, walcząc z bia-
łaczką i brakiem dawcy szpiku, 
poświęciła na przekonywanie in-
nych jak niewielkim kosztem moż-
na uratować inną osobę. Rodzina 
i przyjaciele Anny Wierskiej po-
stanowili kontynuować jej dzieło. 
Każdy człowiek, bogatszy o nową 
wiedzę, sam może zostać - i jak do-
wiodła praktyka - najczęściej zo-
staje emisariuszem tej idei w swo-
im środowisku. 

4 kwietnia w Liceum Ogólno-
kształcącym w Pniewach odbyło 
się kolejne spotkanie z przedsta-
wicielkami Drużyny Szpiku, pa-
nią Marią Homan oraz pniewian-
ką Katarzyną Adamską. Licealiści 
znów mieli okazję usłyszeć poru-
szający wykład na temat krwio-
dawstwa i oddawania szpiku kost-
nego. Goście zachęcali całym ser-
cem uczniów do wzięcia udziału 
w akcjach krwiodawstwa, a tak-
że do rejestracji w bazie dawców 
szpiku. 

Poseł Platformy Obywatelskiej Jakub Rutnicki spotkał się 
w ostatnim czasie dwukrotnie z seniorami w Pniewach. 

Z posłem jak 
najbardziej szczerze
Specjalnie zorganizowane spo-

tkania z posłem miały na celu 
przybliżenie pracy polityka w Sej-
mie i w swym okręgu wyborczym. 

Spotkania przebiegały – jak za-
wsze - w bardzo miłej i sympatycz-
nej atmosferze. Pytań było wie-
le, ale poseł Jakub Rutnicki starał 

się na wszyst-
kie odpowie-
dzieć wyczer-
pująco. Senio-
rów szczegól-
nie nurtowały 
zagadnienia – 
co zrozumia-
łe - dotyczące 
opieki zdro-
wotnej. 

Na kolej-
nym spotkaniu 
poseł przed-
stawił kilka 
konkretnych 
p r o p o z y c j i 
rozwiązania 
spraw poru-
szanych przez 
seniorów, co 
spotkało się 
z  uznaniem 
seniorów. 

Jest to – 
jak zapewnia 
poseł Platfor-
my Obywatel-
skiej - dopiero 
początek cy-
klicznych spo-
tkań.  Jakub 
Rutnicki obie-
cał także na 
kolejne takie 
spotkanie za-
prosić senato-
ra Mieczysła-
wa Augustyna, 
który realizu-
je pewien pro-
jekt dotyczący 
poprawy jako-
ści życia se-
niorów. 

Nagrodą 
była Bruksela
W auli pniewskiego LO odbył 
się pierwszy finał powiato-
wego konkursu pt: „Jak Unia 
Europejska zmienia moje 
otoczenie/szkołę/miasto/
gminę?” Konkurs zorganizo-
wał poseł PO Jakub Rutnicki. 
Patronat nad tym przedsię-
wzięciem objęła europosłan-
ka Sidonia Jędrzejewska. 

Do finału awansowała sied-
mioro uczniów z Pniew, Sza-

motuł i Wronek. Przed jury pre-
zentowali prace przygotowywa-
ne w czasie minionego miesią-
ca. Poziom konkursu był bar-
dzo wyrównany o czym świad-
czyły zbliżone wyniki końcowe. 
Rzetelnie przygotowane prezen-
tacje zrobiły wrażenie na człon-
kach komisji konkursowej. A by-
ło o co walczyć, bo główną na-
grodą był wyjazd do Brukseli.

Najlepiej wypadła Elżbie-
ta Ciszak z Zespołu Szkół nr 2 
im. Stanisawa Konarskiego we 
Wronkach, która zajęła I miej-
sce i tym samym wygrała bilet 
do Brukseli.

Drugie miejsce dla Alicji Ka-
lemby z Zespołu Szkół im. E. 
Sczanieckiej w Pniewach. Warto 
dodać, że Alicja Kalemba swoją 
pracę przygotowała na podstawie 
danych uzyskanych od dyrek-
torów szkoły podstawowej An-
ny Pupkowej i gimnazjum Ma-
rii Papis. W jednym z między-
narodowych projektów, realizo-
wanym przez Gimnazjum sama 
Alicja była niezwykle zaangażo-
wanym uczestnikiem.

Trzecie miejsce zajęła Zu-
zanna Nowicka z Zespołu Szkół 
nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Sza-
motułach.

Zwycięzcom i wszystkim 
uczestnikom konkursu serdecz-
nie gratulujemy.
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Wraz z pierwszymi dniami 
wiosny do większej aktywno-
ści powróciło stowarzyszenie 
Odjechani Team. Każdego 
tygodnia rozpoczynają swój 
niedzielny rajd spod hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pniewach. 

Jest już stała grupa rowero-

wych zapaleńców, ale w składzie 
ekipy pojawiają się też nowe twa-
rze. Na ten sezon planują wie-
le atrakcji. Już niebawem odbę-
dzie się wspólnie z przyjaciółmi 
z Lwówka organizowany rajd ro-
werowy. 

Na początku maja ponownie 
odbędą się zawody w Księżych 

POTRAFI GRAĆ. Wielkopolski Związek Brydża Sportowego zorganizował 14 kwietnia Mistrzostwa Wielkopolski 
Par Open 2013. Zawody miały też pniewski akcent. Wystąpił w nich znany ze swojego zamiłowania do brydża Mieczy-
sław Szczechowiak. Wraz ze swoim partnerem Andrzejem Mazurkiem nie dali jakichkolwiek szans rywalom pewnie 
zajmując pierwsze miejsce. Ten sukces daje szanse na wzięcie udziału w 56. Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
oraz awans do półfinału Międzynarodowych Mistrzostw Polski, które odbędą się w majowy weekend w Warszawie.

Pojechali Odjechani

Górach. Tym razem już zawody 
będą elementem rozgrywek Pu-
charu Wielkopolski. 

Członkowie stowarzyszenia 
przystąpili również już do prac 
porządkowych na trasie. Trzeba 
będzie także wyznaczyć nowe od-
cinki specjalne. To będzie praco-
wity sezon dla członków stowa-
rzyszenia, ale i pełen atrakcji. Po 
raz pierwszy chcą zorganizować 
integracyjny wyjazd... na kajaki. 

Karatecy z sukcesami
Karatecy w Pniewach systematycznie doskonalą swe umiejętności. Ich potwierdzeniem ma być 
udział w zawodach, z których coraz częściej chłopcy z Pniew wracają z sukcesami. 

NNa początku kwietnia kolej-
ne pokolenie jej podopiecz-

nych startowało w XLI Ogólnopol-
skim Młodzieżowym Turnieju Tu-
rystyczno-Krajoznawczym, który 
odbył się w Gnieźnie.  Swym do-
świadczeniem i umiejętnościami 
szkolną drużynę wsparli również 
inni nauczyciele Dariusz Norek 
i Aleksandra Sulima. Na uczest-
ników czekało wiele konkurencji: 
test krajoznawczy, test topogra-
ficzny, test z przepisów ruchu dro-
gowego, test o udzielaniu pierw-
szej pomocy, marsze na orientację, 
praktyczne udzielanie pierwszej 
pomocy oraz turystyczne ABC.

Przygotowania okazały się być 

bardzo skuteczne. Mateusz Duda, 
Marcin Grocholewski i Konrad 
Konopacki spisali się znakomicie. 
Drużynowo Gimnazjum w Pnie-
wach zdeklasowało rywali. Spo-
rą różnicą punktową wyprzedzili 
swych rywali.

Indywidualnie:
Konrad Konopacki - 3 miej-

sce
Marcin Grocholewski - 4 

miejsce
Mateusz Duda- 5 miejsce
Chłopacy będą teraz repre-

zentować województwo wielko-
polskie na ogólnopolskim etapie 
OMTTK, który odbędzie się w El-
blągu w dniach 6-9 czerwca.

W sobotę 6 kwietnia 2013 ro-
ku w hali Integracyjnego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Józefowie k/
Warszawy odbyła się trzecia edy-

cja turnieju karate kyokushin IKO 
Mazovia Cup. Na zawody zostały 
zaproszone kluby współpracują-
ce z International Karate Organi-

zation. W zawodach uczestniczy-
ła rekordowa liczba 408 zawodni-
ków z 34 klubów. Poza polskimi 
dojo na starcie stanęli także zawod-
nicy z Litwy. 

Pniewska reprezentacja skła-
dała się z następujących zawodni-
ków: Przemysław Piątek (II miej-
sce kumite juniorzy open), Dawid 
Piątek (I miejsce kumite seniorzy 
open), Jan Rybarczyk, Mikołaj 
Rysicki, Cezary Malinowski, Ja-
kub Malinowski.

Zawody, podobnie jak dwie po-
przednie edycje Mazovia Cup i trzy 
ostatnie edycje Turnieju o Puchar 
Burmistrza Józefowa, zostały ro-
zegrane według przepisów świa-
towych IKO. Oczywiście zawod-
nicy niepełnoletni walczyli w for-
mule semikontakt, czyli byli chro-
nieni przez kaski (młodsze roczniki 
– kaski z krata) i ochraniacze tuło-
wia (poniżej 14 lat). Mimo takich 
przepisów wśród ogromnej liczby 
walczących nie było poważniej-
szych kontuzji. 

Zdeklasowali rywaliZdeklasowali rywali
Jolanta Woropaj od lat wkłada wiele serce i swojego czasu wolne-
go dla uczniów działającym w SKKT-PTTK w pniewskim Gimna-
zjum. Każdego roku uczniowie oprócz licznego udziału w rajdach 
przygotowują się do udziału w rozmaitych konkursach.

Na zakończenie tegorocznych 
rozgrywek mistrzowie ligi Red 

Dragons Junior zmierzyli się z UKS 
City Zen Poznań - wicemistrza-
mi Polski U-18. Drużynę prowa-
dzi znany kibicom Akademii trener 
Bartosz Bochiński. Gwiazdy naj-
pierw pokonały naszych młodych 
mistrzów, później jednak swoją kla-
sę pokazała drużyna gwiazd naszej 
ligi.  Bramki dla gospodarzy strze-
lali: Norbert Szymczak, Adrian 
Skrzypek, Krzysztof Galas. Jedy-
ną bramkę dla UKS Cityzen Poznań 
zdobył Krzysztof Chudzński.

Po meczu nastąpiła ceremo-
nia wręczenia nagród uczestnikom. 
W sezonie 2012/2013 tytuł najlep-

szego strzelca wywalczyli - Ad-
rian Skrzypek (Turbo) i Krzysz-
tof Galas (Banici). Nagrodę Fair 
Play otrzymała Karolina Janczak 
(po ostatniej, dość kontrowersyjnej 
kolejce, organizator nie przyznał 
nagrody Fair Play drużynie).

Jak już zostało wspomniane 
pierwsze miejsce przypadło naj-
młodszej ekipie rozgrywek Red 
Dragons Junior, drugą lokatę za-
jęli Turbodymomeni, a trzecie 
wywalczyło Osiedle. W rozgryw-
kach udział wzięło 13 zespołów. 
Organizatorzy już zapowiadają ko-
lejną edycję ligi, która wystar-
tuje najprawdopodobniej w paź-
dzierniku.

Futsalowe boje
Zakończyły się już rozgrywki Pniewskiej Amatorskiej Ligi Fut-
salu w sezonie 2012/2013. Już od osmiu lat piątkowy futsal jest 
nie tylko jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych, ale 
i swego rodzaju zjawiskiem w życiu towarzyskim Pniew. 
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Z powyższych danych wynika, 
że tego typu inwestycjami in-

teresuje się wiele osób, ale równo-
cześnie nieliczni korzystają z oka-
zji, by w sposób oficjalny dowie-
dzieć się czegoś więcej na ten te-
mat. Projekt budowy w Gminie 
Duszniki farmy wiatrowej wzbu-
dza żywe dyskusje i jest szeroko 
– co zrozumiałe – przy wielu oka-
zjach komentowany. To może być 
jedna z większych inwestycji w tej 
gminie, trudno się więc dziwić, że 
ma swoich gorących zwolenników, 
ale także kilkoro zagorzałych prze-
ciwników. Mieszkaniec nie nale-
żący do żadnej z tych grup słucha 
argumentów „za” i „przeciw” i na 
nich opiera najczęściej swoją wie-
dzę o tej inwestycji. Teraz ma szan-
sę samemu wyrobić sobie pogląd 
na tę sprawę, bowiem 25 kwietnia 
rozpoczynają się w Gminie Dusz-
niki społeczne konsultacje na pod-
stawie opracowanego raportu o od-
działywaniu tej inwestycji na śro-
dowisko naturalne, w tym również 
– co mieszkańców szczególnie in-
teresuje – na zdrowie i życie osób.

Konsultacje takie odbywają się, 
bowiem tak stanowi prawo – usta-
wa z 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko nakłada obowią-
zek przeprowadzenia takich kon-
sultacji społecznych przed wyda-
niem przez wójta decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach. 
Wójt przed wydaniem takiej decy-
zji musi wszystkie złożone uwagi 
i wnioski rozpatrzyć.

Wspomniany raport będzie 
można przez 21 dni od 25 kwiet-
nia (czyli do 15 maja 2013) uważ-
nie przeczytać, a potem złożyć 
swoje uwagi i wnioski w formie 
pisemnej (dopuszcza się także 
formę elektroniczną) w Urzędzie 
Gminy Duszniki. Ma do tego 
prawo KAŻDY i jest to wyraź-
nie napisane w paragrafie 4 i 5 
tej ustawy. 

Z tej możliwości trzeba i war-
to skorzystać. Raport – jak nas za-
pewniono – będzie udostępniony 
w Urzędzie Gminy. To dokument 
obszerny, ale należy znaleźć czas, 
by się z nim zapoznać – wtedy ła-
twiej merytorycznie i bez emocji 
rozmawiać w planowanej w Gmi-
nie Duszniki inwestycji wiatrowej. 
Udostępnianie tego typu informa-
cji także jest prawnie uregulowa-
ne w tym przypadku Urząd Gminy 
w Dusznikach jest do tego na mo-
cy prawa zobowiązany.

- Jesteśmy zainteresowani – 
powiedział Adam Woropaj, wójt 
Gminy Duszniki – by jak naj-
więcej osób z naszej gminy sko-
rzystało z tej możliwości i wzię-
ło czynny udział w rozpoczyna-
jących się właśnie konsultacjach 
społecznych.

Wspomniana ustawa dopusz-
cza udział w tego typu konsulta-
cjach nie tylko mieszkańców danej 
gminy, ale i organizacji tak zwa-
nych ekologicznych, które mogą 
funkcjonować na drugim końcu 
Polski. To zdaniem specjalistów 
wada tej ustawy, bowiem umożli-
wia ona w ten sposób stosowanie 
ekoterroryzmu i zwyczajnego... 
wyłudzanie pieniędzy od inwesto-
rów. Niestety, autorzy tej usta-
wy tego nie przewidzieli, a prze-
cież wystarczyło tylko zapisać, że 
prawo udziału w takich konsulta-
cjach mają organizacje ekologicz-
ne z gminy, powiatu, czy chociaż-
by województwa.

Jak wygląda taki ekoterro-
ryzm przy okazji konsultacji spo-
łecznych przed wydaniem decy-
zji o środowiskowych uwarunko-
waniach? Opisał nam to w sposób 
czytelny ekolog (pragnący zacho-
wać anonimowość), który stara się 
walczyć z ekoterroryzmem:

- Dotyczy to najczęściej organi-
zacji pozarządowych, tak zwanych 
ogólnopolskich, które nie działa-
ją dla dobra społecznego, a zajmu-
ją się jedynie przy okazji inwestycji 
typu biogazownia, farma wiatrowa, 
spalarnia śmieci itp. ściąganiem 

Do naszej Redakcji dociera sporo pytań od Czytelników, które do-
tyczą pozyskiwania energii elektrycznej z wiatru i samych elektrowni 
wiatrowych. Dzisiaj kilka najciekawszych pytań i odpowiedzi:

Jak wytwarzana jest energia elektryczna z wiatru?
Specjalna konstrukcja łopat turbiny wiatrowej powoduje, że masa po-

wietrza przepływająca w bezpośrednim sąsiedztwie śmigła wprawia śmi-
gło w ruch obrotowy. Liczba obrotów śmigła uzależniona jest od prędko-
ści wiatru oraz od wielkości turbiny. W przypadku największych turbin, 
mamy do czynienia z liczbą obrotów na poziomie od 9-20 obr/min. Wał 
śmigła sprzężony jest z przekładnią, która zwielokrotnia liczbę obrotów. 
Z drugiej strony przekładni, również za pośrednictwem wału, sprzężony 
jest generator, który generuje energię elektryczną. Energia wyprodukowa-
na przez generator dostarczana jest następnie do sieci przesyłowych.

Jak silny musi być wiatr by turbiny wiatrowe wytwarzały ener-
gię?

Wymagana siła wiatru uzależniona jest od typu wybranego urządze-
nia, a więc typu elektrowni wiatrowej. W przypadku małych elektrowni 
przydomowych, już prędkości bliskie zeru, powodują że śmigło zaczyna 
się obracać. Jednak w przypadku dużych turbin przemysłowych, o mo-
cach rzędu 2MW, wymagania te rosną. Wynika to z prostej zależności. 
Aby ruszyć śmigło o masie około 20 ton, potrzebna jest większa ener-
gia. Najczęściej śmigła tych elektrowni zaczynają się obracać przy wie-
trze wiejącym z siłą 3-4 m/s. Od tej prędkości do prędkości około 25 m/s 
elektrownia wiatrowa wytwarza energię elektryczną. W przypadku pręd-
kości powyżej 25 m/s (czyli 90 km/h), elektrownia przechodzi w tryb pra-
cy bezpiecznej, podczas której nie generuje energii elektrycznej.

Impulsem do sporządzenia tego 
raportu była niejasna sytuacja 

w kwestii faktycznych skutków 
zdrowotnych działających farm 
wiatrowych, podgrzewana przez 
przeciwników i zwolenników ener-
getyki wiatrowej w Australii. Sku-
piono się tutaj na ustaleniu skali 
i szkodliwości: infradźwięków, ha-
łasu, zakłóceń elektromagnetycz-
nych, migotania cieni i odblasków 
światła od śmigieł turbin.

Autorzy omawianego raportu, 
w przeanalizowanych opracowa-
niach znaleźli potwierdzenie tego, 
że brak jest wiarygodnych dowo-
dów, aby infradźwięki poniżej pro-
gu słyszalności powodowały fizjo-
logiczne lub psychiczne skutki. Ha-
łas generowany przez turbiny nie 
stanowi zagrożenia utraty słuchu, 
natomiast dźwięki o niskiej czę-
stotliwości nie stanowią, podobnie 
jak infradźwięki, ryzyka negatyw-
nych oddziaływań. Zdaniem WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia), 
energia wiatrowa powiązana jest 
z mniejszą liczbą negatywnych od-
działywań na zdrowie niż inne for-
my tradycyjnego wytwarzania ener-
gii, a wręcz będzie miała pozytyw-
ne skutki dla zdrowia. Również tzw. 
Syndrom Turbiny Wiatrowej, które-
go występowanie stara się udowod-
nić Nina Pierpoint, pozbawiony jest 

dostatecznego naukowego potwier-
dzenia. W oparciu o aktualne do-
wody, można powiedzieć, że przy 
stosowaniu się do wytycznych loka-
lizowania turbin, nie stanowią one 
zagrożenia dla zdrowia.

Brak jest także dostateczne-
go uzasadnienia dla strachu przed 
efektem migotania cieni, wywoły-
wanego przez śmigła obracających 
się turbin, jako że szansa, aby tur-
biny go powodowały u pojedyn-
czego człowieka jest mniejsza niż 1 
do 10.000.000. Nie należy się tak-
że obawiać refleksów światła od 
obracających się śmigieł turbiny, 
ponieważ producenci wszystkich 
dużych śmigieł turbin pokrywają 
je warstwą zapobiegającą odbla-
skom, stąd ryzyko wystąpienia te-
go zjawiska jest bardzo małe.

Sytuacja z ostatnim budzącym 
obawy zjawiskiem, czyli elektro-
magnetycznym promieniowaniem 
i zakłóceniami, jest taka, że zakłó-
ceń unika się odpowiednio lokali-
zując farmy i instalacje telekomu-
nikacyjne z dala od siebie, a ludzie 
są bezpiecznie oddzieleni od pola 
elektromagnetycznego, generowa-
nego przez farmy wiatrowe, dzię-
ki odpowiedniemu rozmieszczeniu 
elektrycznych kabli między gene-
ratorami turbin i pokrywaniu ich 
metalową osłoną.

Turbiny, a zdrowie człowieka
„Wind Turbines and Health – A Rapid Review of the Evidence” 
jest to dokument z 2010 r. przygotowany przez australijską Radę 
ds. Zdrowia Publicznego i Badań Medycznych (National Health 
and Research Council) w postaci raportu podsumowującego 
bieżący stan wiedzy na temat oddziaływania turbin wiatrowych 
na ludzkie zdrowie. 

Konsultacje 
społeczne 
- lepiej 
wiedzieć 
więcej

Z raportu „Akceptacja dorosłych Polaków dla energetyki wia-
trowej i innych odnawialnych źródeł energii” z 2011 roku (pod 
redakcją Bożeny Mroczek) wynika między innymi, że „energią 
wiatrową interesuje się 29% badanych, ale np. o Światowym 
Dniu Wiatru słyszało zaledwie 13,25% Polaków. Największa gru-
pa badanych uważa, że rzetelna informacja o zaletach i wadach 
danej technologii ułatwiłaby decyzję o zaakceptowaniu obec-
ności farm wiatrowych w okolicy miejsca zamieszkania (84%), 
potrzebę konsultacji społecznych dostrzega 71,25%. Spośród 
354  osób (100%) mieszkających w pobliżu farm wiatrowych 
w zebraniach informacyjnych w gminie uczestniczyło zaledwie 
156 (44,06%) osób.

tak zwanego „eko-haraczu”. Dzia-
łając pod przykrywką organizacji 
ekologicznych takie grupy wyłu-
dzają po prostu od inwestorów pie-
niądze. Ofiarami takich organizacji 
padają różnego rodzaju firmy i in-
westycje, które chcą zainwestować 
swoje pieniądze w większe drogi, 
autostrady, elektrownie, rozmaite 
zakłady produkcyjne. Mechanizm 
działania tych „eko-terrorystów” 
jest zwykle podobny - po ogłoszeniu 
informacji o rozpoczęciu procedu-
ry oceny oddziaływania na środo-
wisko naturalne organizacja poza-
rządowa (tak zwana ekologiczna) 
„X” rejestruje się jako strona po-
stępowania. Organizacja „X” zwy-
kle nie jest znana w danej gminie, 
jest zarejestrowana w odległym za-
kątku Polski, a o danej inwestycji 
dowiedziała się przez Internet lub 
z Biuletynu Informacji Publicznej. 
Po wydaniu decyzji środowisko-
wej organizacja „X” oprotestowuje 
Projekt inwestycji i zaskarża decy-
zję. Powodem zaskarżenia są zwy-
kle błędy proceduralne, najczęściej 
zupełnie nieistotne dla sprawy. Jed-
nocześnie organizacja „X” daje in-
westorowi do zrozumienia, że bę-
dzie Projekt zaskarżać ile sił i wal-
czyć w sądzie do ostatniej instan-
cji, opóźniając jego inwestycje la-
tami (narażając tym samym na do-
datkowe i niepotrzebne koszty), na-
wet jeżeli nie ma realnych podstaw 
do zaskarżenia. W tym momencie 
do inwestora zgłasza się kance-
laria prawna „Y” twierdząc, że 
specjalizuje się w walce z tego ty-
pu organizacjami pozarządowymi, 
a w szczególności oczywiście z or-
ganizacją „X”. Prawnicy żądają 
za swoje usługi stawek 3-4 krotnie 
wyższych niż rynkowe. Jeżeli inwe-
stor nie zapłaci, to organizacja „X” 
będzie odwoływać się do kolejnych 
instancji sądu, jeżeli jednak zapłaci 
kancelarii „Y”, to organizacja „X” 
traci nagle zainteresowanie całą 
sprawą. Inwestor zwykle ma świa-
domość, że to zwykły szantaż, a or-
ganizacja „X” i kancelaria „Y” to 
jedna i ta sama grupa ludzi. Część 
inwestorów decyduje się jednak za-
płacić „haracz” i spokojnie reali-
zować inwestycje.

K o n s u l t a c j e  s p o ł e c z n e 
w Gminie Duszniki rozpoczną 
się 25 kwietnia i potrwają do 
15 maja 2013 roku. Warto wziąć 
w nich udział i zachęcamy do tego 
wszystkich mieszkańców. Choćby 
po to, by wiedzieć więcej...
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7 milionów 
na inwestycje
Rozmowa z ADAMEM WOROPAJEM, 
wójtem Gminy Duszniki

WÓJT GMINY DUSZNIKI
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości
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(DROGA)

 Duszniki 883/21 681m2 36.767,16 zł PO1A/000/
20 471/7

pod budownictwo mieszka-
niowe
jednorodzinne wolnostojące 

P W Ks G

 Duszniki 883/22 688m2 37.142,31 zł PO1A/00020 
471/7

pod budownictwo mieszka-
niowe
jednorodzinne wolnostojące

P W Ks G

Duszniki  883/23 634 m2 34.297,32 zł PO1A/00020 
471/7

pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące 

P W Ks G 

Duszniki 883/24 576 m2 31.250,61 zł PO1A/00020 
471/7

pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące

P K W Ks G

Duszniki 883/25 579 m2 31.408,05 zł PO1A/00020 
471/7

pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące

P K W Ks G

Duszniki 883/26 934 m2 48.855,60 zł PO1A/00020 
471/7

pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące

P K W Ks G

Duszniki 883/28 980 m2 51.213,51 zł PO1A/00020 
471/7

pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące

P K W Ks G

Duszniki 883/30 635 m2 34.350,21 zł PO1A/
00020471/7

Pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące

P K W Ks G

Sędzinko 524/8 719 m2 30.936,96 zł PO1A/
00020273/9

pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące

P W G 

Sędzinko 524/12 700 m2 30.139,92 zł PO1A/
00020273/9

pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące

P W G 

Sedzinko 524/13 749 m2 32.196,48 zł PO1A/
00020273/9

pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące

P W G 

Zalesie-obręb 
Sędzinko 386/12 1.474m2 53.479,17 zł PO1A/

00020273/9
pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące

P W T

Zalesie – ob-
ręb Sędzinko 386/13 1.216m2 44.246,79 zł PO1A/

00020273/9
pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące

P W T 

Zalesie – ob-
ręb Sędzinko 390/10 796 m2 33.811,47 zł PO1A/

00020273/9
pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące 

P W T

Sękowo 335/8 786 m2 32.117,76 PO1A/
00022688/5

pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne wolnostojące 

w zasięgu 
działki: 
PWTG Ks

Wyżej wymienione nieruchomości stanowią własność Gminy Duszniki.
Przetarg odbędzie się w dniu 17  maja 2013 roku o godzinie 9:00 w sali Urzędu Gminy w Dusznikach, 
ul. Sportowa 1 – pokój nr 16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 
na konto Urzędu Gminy w Dusznikach  nr  56907200020000012720000007 w Banku Spółdzielczym 
w Dusznikach do dnia   14 maja 2013 roku.
Jeżeli oferent nie wygra przetargu to po jego zakończeniu wadium zostanie zwrócone .
Cena brutto osiągnięta w przetargu zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
Przeniesienie prawa własności odbędzie się w Kancelarii Notarialnej na koszt nabywcy. Wójt 
Gminy Duszniki informuje, iż przetarg może być odwołany za podaniem przyczyny odwołania.
Z dodatkowymi warunkami o przetargu wyżej wymienionych nieruchomości, można zapoznać 
się w Urzędzie Gminy Duszniki, pokój nr 3 i 4 , telefonicznie 061 29-56-530 oraz  na stronie 
internetowej   www.duszniki.eu  .

- Gmina Duszniki, wy-
różniała się zresztą pod 
tym względem w Wielko-
polsce, zawsze sporo swo-
jego budżetu przeznacza-
ła na inwestycje. Teraz jest 
kryzys jak twierdzą pra-
wie wszyscy, rok 2013 jest 
trudny także dla samorzą-
dów. Ile w tym roku Gmi-
na Duszniki wyda na in-
westycje?

- W roku 2013 na inwe-
stycje przeznaczamy ponad 
7 milionów złotych, czy-
li prawie 30 procent całe-
go naszego budżetu. A więc 
więcej niż w roku 2012.

- Dlaczego?
- Pieniądze wydane na 

wydatki bieżące przepada-
ją, a dobrze zainwestowa-
ne – procentują, podnoszą 
poziom życia mieszkańców 
itp.  Staramy się więc jak 
najwięcej inwestować także 
w trudnych czasach.

- Na co w tym roku 
pójdzie najwięcej złotó-
wek?

- Na salę sportową – pra-
wie 5 milionów złotych, ale 
nie zapominamy też o dro-
gach. Priorytetem na rok 
2013 są właśnie drogi. Bu-
dujemy w Dusznikach ulicę 
Kolejową, kończy się mon-
towanie na niej oświetlenia 
– prawie 40 nowych lamp, 
budujemy ulicę Szkolną 
w Sękowie, w Podrzewiu 
ulicę Łąkową i Ogrodową. 
Z funduszu sołeckiego Po-
drzewia została opracowana 
dokumentacja w roku ubie-
głym, a w tym roku Gmina 
za 260 tysięcy złotych ulicę 
Ogrodową buduje. To jest 
dowód na to, że jak miesz-
kańcy rozsądnie zagospo-
darują fundusz sołecki, to 
łatwiej jest potem Gminie 
dołożyć się z dużą kwotą do 
tego typu inwestycji.

- A Gmina stara się 

pozyskać fundusze z ze-
wnątrz?

- Wzorem roku ubie-
głego złożyliśmy wniosek 
do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej o sfinan-
sowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Nie-
bawem będziemy negocjo-
wali szczegóły i najpraw-
dopodobniej dzięki temu 
powstanie w naszej gminie 
kolejnych około 60 takich 
niewielkich oczyszczal-
ni ścieków. Nie zapomina-
my również o świetlicach 
wiejskich – remontujemy 
świetlicę w Mieściskach, 
przygotowujemy się w re-
montów tego typu obiek-
tów w Brzozie, Sędzinach 
i w Wilczynie. Wszystko 
to za pieniądze pozyska-
ne z KOLD-u. W ramach 
„odnowy wsi”, także przy 
wsparciu funduszy koldow-
skich chcemy jeszcze zor-
ganizować tak zwane małe 
miasteczko ruchu drogowe-
go w Grzebienisku i odno-
wić park w Dusznikach. Po-
wstaną tam ścieżki, pojawią 
się ławeczki, nowe oświe-
tlenie. Zależy mi na tym, by 
park ten stał się miejscem 
spotkań mieszkańców, wy-
poczynku pod gołym nie-
bem.

- Jak się udało przeko-
nać radnych, by w dobie 
kryzysu tak dużo przezna-
czać na inwestycje?

- Radni widzą, że in-
westując Gmina się rozwi-
ja. Gdy za dużo wydaje się 
na sprawy bieżące stoi się 
w miejscu, Gmina przeży-
wa regres. Poza tym miesz-
kańcy widzą, że ich podat-
ki nie są przejadane, marno-
wane, tylko przeznaczane na 
wzrost ich poziomu życia.

- Najważniejsza inwe-
stycja w tym roku to sala 

sportowa, która... dawno 
już miała być gotowa. Dla-
czego jeszcze nie jest?

- Z salą mieliśmy pro-
blem, a właściwie nie z sa-
la, tylko z jej pierwszym 
wykonawcą wyłonionym 
w oficjalnym przetargu. Sa-
la miała już działać do koń-
ca roku 2011, ale nieste-
ty w pierwszym przetargu 
wygrała firma Honco, któ-
ra na początku 2011 roku 
przestała budować. Umo-
wę z tą firmą mogliśmy 
rozwiązać dopiero pod ko-
niec roku 2011, co wyni-
kało z podstaw prawnych. 
Po rozwiązaniu tej umo-
wy wystąpiliśmy do firmy 
ubezpieczeniowej, która 
ubezpieczała tę inwestycję 
o zwrot poniesionych kosz-
tów i te pieniądze otrzyma-
liśmy. Zwróciliśmy się rów-
nież do sądu o kolejne pie-
niądze, których firma Hon-
co nie zapłaciła podwyko-
nawcy, a musiała to uczynić 
Gmina. Dopiero po zakoń-
czeniu tych wszystkich for-
malności mogliśmy ogło-
sić kolejny przetarg, który 
wygrała firma Moris Sport 
z Warszawy. Firma ta za-
pewnia że w terminie, czy-
li do końca lipca tego roku, 
obiekt ten zostanie oddany 
do użytku.

- Jaka to będzie sala?
- Będzie to sala dostęp-

na dla wszystkich. Do po-
łudnia będą tam odbywały 
się lekcje wychowania fi-
zycznego uczniów ze szko-
ły podstawowej i gimna-
zjum w Dusznikach, w go-
dzinach późniejszych ma 
służyć wszystkim chętnym. 
Jest to sala pełnowymiarowa 
z widownią na sto osób i za-
pleczem technicznym. Być 
może więc do Dusznik zawi-
ta niebawem np. liga futsa-
lowa. Marzą mi się w okre-
sie zimowym rozgrywki Li-
gi Sołeckiej pod dachem. 
Sala budowana jest przy bo-
isku „orlika” ze sztuczną tra-
wą, powstanie więc tam cały 
kompleks sportowy. Wokół 
będą duże parkingi...

- Sala kosztować bę-
dzie 5 milionów złotych. 
To sporo...

- Ale my wydamy du-
żo mniej. Mamy dofinan-
sowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego w wysokości 1,5 
miliona złotych, czyli na 
Gminę przypada 3,5 milio-
na. Będę się jednak starał, 
by odzyskać jeszcze poda-
tek VAT i jeśli się to uda, to 
wydamy naprawdę kolejny 
1 milion mniej. Wtedy sala 
ta będzie kosztowała tylko 
2,5 miliona złotych...

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

- 28 kwietnia odbę-
dą się wybory uzupełnia-
jące w Gminie Duszniki. 
Mieszkańcy Grzebieniska 
i Ceradza Dolnego wybie-
rać będą ponownie swoje-
go radnego po wygaśnię-
ciu mandatu Aliny Fle-
iszerowicz. Zgodził się pan 
wziąć udział w tych wybo-
rach jako kandydat. Zapy-
tam wprost – po co?

- Od 1999 roku jestem 
sołtysem w Ceradzu Dol-
nym, byłem także jedną ka-
dencję, do roku 2010, rad-
nym Rady Gminy w Duszni-
kach. Pracy się nie boję, tak-
że tej dla dobra innych. Nie 
boję się również współpra-
cować z innymi. Jako soł-
tys Ceradza Dolnego naj-
więcej osiągnąłem dzię-
ki współpracy ze strażaka-
mi-ochotnikami, z druhami 
i Radą Sołecką, a także in-
nymi mieszkańcami. Same-
mu zrobić można sporo, ale 
razem jeszcze więcej i Ce-
radz Dolny jest dobrym na 
to przykładem.

- Dlaczego?
- Niedawno, 4 marca, 

otwieraliśmy uroczyście no-
wą świetlicę wiejską w Ce-
radzu Dolnym,  o co trwały 
starania kilka lat. Mamy gaz, 
kanalizację, mamy oznako-
wane ulice. Staram się ro-
bić jako sołtys wszystko, by 
podnosić poziom życia, by 
ludziom żyło się łatwiej i le-
piej. Chciałbym doprowa-
dzić wreszcie do położenia 
chodnika i ścieżki rowero-
wej w stronę Ceradza Ko-
ścielnego. To droga powia-
towa, dlatego nie jest to ta-
kie łatwe, ale wierzę, że do-
pniemy swego. Planów jako 
sołtys mam sporo, ale nicze-
go nie obiecuję, tylko staram 
się robić. I robię.

- Jest pan dobrym kan-
dydatem na radnego?

- Na to pytanie już nie-
bawem odpowiedzą wybor-
cy z Grzebieniska i Ceradza 
Dolnego. Chciałbym, by 
uwierzyli, że tak, bo prze-
mawia za mną wiele lat dzia-
łalności społecznej, ale tak-
że – ci, co mnie znają, mo-
gą to potwierdzić – rzetel-
ność, uczciwość, pracowi-
tość i obowiązkowość. Jak 
już się czegoś podejmę, to 

robię wszystko, by daną 
sprawę pozytywnie dopro-
wadzić do końca.

- Jak pan chce prze-
konać do siebie wyborców 
z Grzebieniska, bo tych 
z Ceradza Dolnego chyba 
nie trzeba?

- Trzeba każdego i nie 
dzielę wyborców na podsta-
wie ich adresu zameldowa-
nia. Mogę jednak zapewnić 
wszystkich, że jako radny 
będę ze wszystkich sił re-
prezentował ich na obradach 
Rady Gminy, będę walczył 
o sprawy ważne dla miesz-
kańców tych miejscowości, 
ale i całej gminy. W kadencji 
2007-2010, byłem wówczas 
radnym, razem z radną Ali-
ną Fleiszerowicz „walczy-
liśmy” między innymi o re-
mont ulicy Lipowej w Grze-
bienisku. I udało się – ulica 
została wybudowana. Gmi-
na Duszniki to moja mała 
ojczyzna, tutaj żyję, pracu-
ję, tutaj mam rodzinę, tutaj 
wychowuję dzieci. To mo-
je miejsce na ziemi i chcę, 
by jak najszybciej rozwija-
ło się zachowując równo-
cześnie swoje atuty – ciszę, 
spokój, swój swoisty smak 
i koloryt.

- Jakie jest pana hasło 
wyborcze?

- Najpierw jeszcze po-
wiem, że nie należę do żad-
nej partii politycznej, sto-
warzyszeń itp. Popiera mnie 
Komitet Wyborczy Roberta 
Kałka. A hasło? To proste – 
„można zrobić więcej”. Bo 
naprawdę można.

- Czyli..., zapraszamy 
na wybory?

- Właśnie tak, bo gło-
sować trzeba, bo nieobec-
ni nie mają racji. Zapraszam 
więc mieszkańców Grze-
bieniska i Ceradza Dolne-
go na wybory uzupełniają-
ce do rady Gminy Dusz-
niki, które odbędą się 28 
kwietnia w Szkole Podsta-
wowej w Grzebienisku. Pro-
szę wziąć w nich udział i za-
głosować zgodnie ze swoim 
sumieniem. Za każdy od-
dany na mnie głos już dzi-
siaj dziękuję. Jeśli wygram 
te wybory, to zapewniam – 
nie zawiodę zaufania wybor-
ców, a ja dotrzymuję słowa. 
Zawsze. (beb)

MOJE HASŁO WYBORCZE

„Można zrobić więcej”
Rozmowa z ROBERTEM KAŁKIEM, 
sołtysem Ceradza Dolnego, kandydatem 
na radnego w Gminie Duszniki

Symulator współcze-
snej metropolii Cities in 
Motion 2 to druga część 
niesamowicie rozbudowa-
nego i szczegółowego sy-
mulatora transportu. Ce-
nega, partner studia Para-
dox Interactive w Polsce, 
Czechach, Słowacji i na 
Węgrzech z przyjemno-
ścią informuje, że na pół-
ki sklepowe trafiły pudeł-
ka z grą Symulator współ-
czesnej metropolii: Trans-
port i komunikacja miej-
ska na komputery osobiste 
w polskiej wersji języko-
wej (napisy) i angielskiej 
do wyboru. Gra łączy w so-
bie symulator transportu 
z grą strategiczną, w któ-
rej gracze odpowiedzialni 
są za stworzenie wydajne-
go, efektywnego i opłacal-
nego systemu komunika-
cji publicznej w nowocze-
snych, dynamicznie roz-
wijających się miastach. 
Poprzez wdrażanie i do-
skonalenie projektów sie-

„Dobra Gra” to no-
wa seria wydawnicza Te-
chlandu, która prezentu-
je nowości rynkowe oraz 
już sprawdzone klasyki gier 
wraz z ciekawymi dodatka-
mi. Wydawnictwo Techland 
w tej serii przedstawia ma-
giczną grę przygodową To 
the Moon stworzoną przez 

ci transportowych, ambitni 
inżynierowie poprowadzą 
swoje miasta do wzrostu 
i dobrobytu, jednocześnie 
ulepszając i dbając o stan 
flot przeróżnych pojazdów, 
od autobusów, przez pro-
my, po metro. Rozbudo-
wany symulator zawiera 
dwa tryby gry wielooso-
bowej, kooperacji i współ-
zawodnictwa. Rosnące, 
dynamiczne miasta z cy-
klem dnia i nocy reagu-
ją na przystępne cenowo 
systemy komunikacji poja-
wieniem się nowych osie-
dli i rozwojem gospodar-
czym. Jest więcej pojaz-
dów, oraz opcji projekto-
wania, w tym drogi wraz 
z pasami ruchu dla autobu-
sów, czy rozkładami jazdy 
układanymi przez gracza. 
Nowe tryby gry wielooso-
bowej dają okazję wspól-
nego zaprojektowania wy-
marzonego miasta.

DOBRA GRA 
morystyczne z dramatycz-
ną historią schorowanego 
staruszka. Gracze wciela-
ją się w parę naukowców, 
aby odbyć podroż po snach 
tego człowieka i dokład-
nie poznać przeszłość oraz 
umożliwić mu spełnienie je-
go wielkiego marzenia – po-
dróży na Księżyc.  

Sanctum to debiutanc-

włosą bohaterkę o imieniu 
Sky, której zadaniem jest 
powstrzymanie inwazji ko-
smitów na miasto Elysium 
One. Każda z map znajdu-
jących się w grze zawiera 
jądra energetyczne, które co 
pewien czas generują ko-
lejne fale obcych, z który-
mi musimy się zmierzyć. 
Bohaterka przy ekstermina-
cji kosmitów używa pokaź-
nego arsenału broni – lase-
ra spowalniającego, pisto-
letu maszynowego oraz ka-
rabinu snajperskiego. Star-
cia z kosmitami to atrakcyj-
na część rozgrywki, gdyż 
mierzymy się z wieloma ro-
dzajami przeciwników, ko-
nieczne są specjalne taktyki, 
aby ich pokonać. Sanctum 
oferuje także tryb koopera-
cji. Gra została zbudowana 
na bazie silnika Unreal En-
gine 3, co sprawia, że opra-
wa graficzna jest jej moc-
ną stroną. 

Depth Hunter Wielki 
błękit (z polskimi napisa-
mi) to symulator płetwo-
nurka stworzony przez ro-
syjskie studio Biart. Więk-
szość gry upływa na spo-
kojnym zwiedzaniu mor-

skiego świata i podziwia-
niu podwodnych krajobra-
zów. Gra oferuje 40 rodza-
jów zadań, od prostego fo-

tografowania rzadkich ga-
tunków ryb, skorupiaków 
czy innych morskich stwo-
rzeń, odkrywania wraków 
statków po polowanie na 
rekiny z harpunem. W mor-
skich głębinach można jed-
nak natknąć się na drapież-
niki. Deep Hunter oparty 
na silniku ubiEngine oferuje 
realistyczne efekty świetlne 
i środowisko morskie. Pod 
wodą można więc napotkać 
autentyczne gatunki roślin, 
koralowców i ryb. Szcze-
gólny system oświetlenia 
doskonale prezentuje pro-
mienie słoneczne przebija-
jące się przez wodę.

studio Freebird Games (cena 
19,90 zł), która koncentruje 
się na możliwości wniknię-
cia we wspomnienia czło-
wieka.  „To the Moon” to 
niezwykła, sentymentalna 
podróż w krainę ludzkich 
wspomnień i najskrytszych, 
niespełnionych marzeń. Gra 
łączy w sobie elementy hu-

kie dzieło szwedzkiego stu-
dia Coffee Stain. Gra stano-
wi połączenie strategii cza-
su rzeczywistego z pierw-
szoosobową strzelaniną. 
Gracz wciela się w rudo-

Akcesoria od Jordan 
Szczoteczka do protez Clinic 

Denture Brush (cena 9,80 zł) to 
właściwie dwie szczoteczki czysz-

czące, które dają podwójną ochronę. 
Większa zakrzywiona szczoteczka czyści 
duże powierzchnie oraz zewnętrzną stro-
nę protezy. Mała została opracowana spe-
cjalnie z myślą o czyszczeniu wewnętrz-
nej strony protezy. Dodatkowe ułatwie-

nie to  szeroka rączka dla osób z ogra-
niczeniami ruchowymi i zaokrąglo-
na główka. Szczoteczki do apara-
tów ortodontycznych Clinic Inter-
brush. Ta poręczna, kompaktowa 
szczoteczka z plastikowym trzon-
kiem została specjalnie zaprojekto-
wana do czyszczenia zębów noszą-
cych wszelkiego rodzaju aparaty or-
todontyczne lub szyny. Sprawdza się 
też do czyszczenia miejsc trudno do-
stępnych dla zwykłej szczoteczki.

Reklamuj się w Twoim TYGODNIU
WIELKOPOLSKIM

ZDROWIE
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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

Rok VII        Numer 17/187        9 września 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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką

Rok IX                Numer 11-12/229-230                8 czerwca 2011               ISSN 1734-5294                www.twoj-tydzien.pl               e-mail: twoj-tydzien@wp.pl              GAZETA BEZPŁATNA

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
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zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, mini-
ster finansów

Artur Barciś, aktor

Rok IX                Numer 18/236                28 września 2011                 ISSN 1734-5294                 www.twoj-tydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                 GAZETA BEZPŁATNA

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł

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

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor

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

Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Zbigniew Hołdys, muzyk

Cezary Żak, aktor

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

Następny numer 
22 sierpnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
„Leczyli” zgniłą 
surówkę

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

strony 3 i 4

Czytaj dodatek

RobiRobię ę wszystko, wszystko, 
by by żżyyć ć uwauważżnienie

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

Tomasz Kot, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

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

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

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos, aktor, 
profesor sztuki teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, kierowca 
Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

Stanisław Mikulski, aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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u.Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński, aktor

Jan Pietrzak, człowiek 
z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi, aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
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Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, aktor
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pedagog

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

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

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

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

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

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

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 

Diagnostyka 
nawracających infekcji dróg 

oddechowych 

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

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

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

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

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

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

z dopiskiem „praca”

 

MYJNIA 
SAMOCHODOWA

Rataje ul. Zamenhofa
/oś. Piastowskie 117

Precyzyjne Precyzyjne – – rręęczne czne 
mycie pojazdmycie pojazdóóww

Ekologiczne Ekologiczne 
śśrodki czystorodki czystośści ci 

renomowanych firmrenomowanych firm

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

Ford w ChinachFord w Chinach
Ford wiąże duże nadzieje z chińskim rynkiem moto-

ryzacyjnym i wychodzi naprzeciw zróżnicowanym po-
trzebom klientów z Chin, czego dowodem jest prezenta-
cja 20 kwietnia 2013 roku modelu Ford Escort Concept 
podczas salonu Auto Shanghai 2013. 

Fiat 500 i... milion
19 kwietnia z polskiej linii produkcyjnej zjechał egzemplarz „Pięćsetki” o nume-
rze 1.000.000. Jubileuszowa „Pięćsetka” to wersja sportowa Abarth 500 w kolo-
rze białym, wyposażona w silnik turbo o pojemności 1,4 l o mocy 135 KM. 

Nowe dynamiczne Au-
di kosztuje 434.970 zł. 

W wyposażeniu standardo-
wym znajdziemy m.in. na-
pęd na cztery koła quattro, 
wspomaganie parkowania 
plus, podgrzewane siedzenia 
przednie, automatycznie za-
pinane pasy bezpieczeństwa, 
osłonę przed wiatrem, pa-
kiet „oświetlenie wnętrza”,  
ksenonowe reflektory z dio-
dowymi światłami do jaz-
dy dziennej, sportowe zawie-
szenie, komfortowe wnętrze 
utrzymane w sportowej sty-
listyce RS oraz ogromny pa-
kiet rozwiązań wpływających 
na bezpieczeństwo, komfort 
i wygląd samochodu. Bogata 

Milionowa „Pięćsetka” 
trafi na rynek wło-

ski, podobnie jak samochód 
o numerze 999.999, który 
również pojedzie do Italii. 
Będzie to Fiat 500 w wer-
sji 1,3 MultiJet Sport, w ko-
lorze czerwonym „corsa”. 
Samochodem o numerze 
1.000.001 jest uroczy ka-
briolet Fiat 500C w wersji 
1,2 Lounge w kolorze nie-

bieskim, który trafi za naszą 
zachodnią granicę do Nie-
miec.

Cieszący się dużą po-
pularnością  i sprzedawany 
w 87 krajach na całym świe-
cie – od Polski przez  Wło-
chy,  Brazylię, Afrykę Po-
łudniową  po Japonię -  Fiat 
500 osiągnął tę historyczną 
liczbę po 5 latach i 9 mie-
siącach od momentu poja-

wienia się na rynku. Dzie-
sięć krajów, do których do-
starczono największą liczbę 
wyprodukowanych w Pol-
sce „Pięćsetek” to: Włochy 
(401.050), Anglia (143.958), 
Francja (115.897), Niemcy 
(101.473), Holandia (34.069), 
Belgia (29.910), Hiszpania 
(27.377), Japonia (25.064), 
Austria (20.838) i Szwajca-
ria (17.856). Polacy zakupili 
5.433 Fiatów 500. 

Ceny Fiata 500 na rynku 
polskim zaczynają się obec-
nie od 39.900 zł za samo-
chód w wersji 1.2 POP, któ-
ry w standardowym wypo-
sażeniu posiada m. in. 7 po-
duszek powietrznych, elek-
trycznie sterowane szyby 
i lusterka, radioodtwarzacz 
CD/MP3 czy tez system 
ABS wyposażony w elek-
troniczny rozdzielacz siły 
hamowania.

Audi RS 5 Cabriolet 
już w polskich salonach sprzedaży
Audi RS 5 Cabriolet miało swoją polską premierę 
na targach Poznań Motor Show 2013. Teraz, ten 
sportowy i bardzo elegancki model jest dostępny 
w salonach sprzedaży Audi na terenie całego kraju.

jest również oferta dodatków 
i akcesoriów opcjonalnych.

Audi RS 5 Cabriolet, to 
czteromiejscowe, sporto-
we auto z tkaninowym da-
chem cechujące się jedynym 
w swoim rodzaju połącze-

niem elegancji i siły. Jego 
jednostka napędowa, wyso-
koobrotowy silnik 4.2 FSI 
V8, generuje moc 331 kW 
(450 KM) i sprawia, że dy-
namiczny kabriolet przy-
spiesza od 0 do 100 km/h w 
zaledwie 4,9 sekundy. Stały 
napęd na cztery koła quattro 
wydajnie wpływa na trakcję 
i stabilność samochodu.

FFord Escort Concept to 
wizja modelu, który 

w przyszłości może przyczy-
nić się do pozyskania w Chi-
nach nowych klientów szu-
kających auta kompaktowe-
go. Obecnie sprzedaż w seg-
mencie, w którym konkuruje 
m.in. Ford Focus, czyli naj-
lepiej sprzedający się mo-
del w Chinach w zeszłym ro-
ku i najlepiej sprzedający się 
model na całym świecie, sta-
nowi ponad 25% całkowi-
tej sprzedaży samochodów 
w Chinach.

Ford Escort Concept to 
nowy rodzaj samochodu 
kompaktowego stworzonego 
w oparciu o sukces Forda Fo-
cus, przeznaczony dla klien-
tów nowego typu. Ford Fo-
cus trafia w gusta nabywców 

oczekujących dynamicznych 
wrażeń z jazdy i zaawanso-
wanych technologii, nato-
miast Ford Escort Concept 
spełni potrzeby klientów ce-
niących przestronność, funk-
cjonalność i design.

– W oparciu o opinie na-
szych klientów w Chinach 
opracowaliśmy model Ford 
Escort Concept, który spełni 
oczekiwania nowej klasy na-
bywców aut kompaktowych, 
– powiedział Jim Farley, wi-
ceprezes ds. globalnego mar-
ketingu, sprzedaży i serwi-
su Ford Motor Company. – 
Są to wymagające, nowo-
czesne rodziny, które ocze-
kują funkcjonalności, jakości 
i bezpieczeństwa dla siebie 
i dla swoich bliskich, a po-
trzeb tych nie spełniają sa-

mochody kompaktowe ofero-
wane obecnie na rynku.

Z badań rynkowych prze-
prowadzonych przez Forda 
wynika, iż klienci z Chin szu-
kają pojazdu, który będzie 
stylowy, ale nie pretensjo-
nalny, i który pozwoli na za-
chowanie równowagi w ży-
ciu przy uwzględnieniu rela-
cji z rodziną i przyjaciółmi.

Ford Escort Concept to 
doskonały dowód na to, że 
można stworzyć przystępny 
cenowo kompaktowy pojazd 
o estetyce auta segmentu pre-
mium, który będzie oferował 
dużo miejsca wewnątrz.

Obecnie sprzedaż w seg-
mencie kompaktowych sa-
mochodów w Chinach wy-
nosi około 5,5 miliona sztuk 
rocznie, co w przybliże-
niu odpowiada łącznej rocz-
nej sprzedaży samochodów 
w Niemczech i Wielkiej Bry-
tanii, i przewyższa całkowity 
roczny wolumen sprzedaży 
pojazdów w Japonii (trzeci 
największy na świecie rynek 
samochodowy).

Od 2006 roku Ford zain-
westował w Chinach łącznie 
4,9 miliarda dolarów, a wpły-
wy firmy w tym regionie bę-
dą się zwiększały. Do roku 
2015 Ford planuje otworzyć 
siedem nowych zakładów 
produkcyjnych w regionie 
Azji i Pacyfiku - pięć w Chi-
nach - i osiągnąć zdolność 
produkcyjną na poziomie 2,7 
miliona pojazdów rocznie.
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DLA FACETA

Nowość Jordan  Xtreme Clean to 
szczoteczka stworzona specjalnie 

z myślą o mężczyznach pod hasłem: 
„Odpowiedni sprzęt – Xtremalnie dobry 
wynik!” Xtreme Clean czyści dokładniej 
i efektywniej całą jamę ustną, zapewnia 
lepszą precyzję i siłę w czasie szczotko-
wania. Nowa szczoteczka ma wygodną - 
ergonomiczną rączkę o sportowym wy-
glądzie w intensywnych kolorach, skro-
bak do języka, specjalistyczną wieloczę-
ściową główkę i 3 rodzaje odpowiednio 
ułożonego włosia do czyszczenia po-

wierzchni zębów i przestrzeni międzyzębowych oraz wyraziste opakowanie. 
Xtreme Clean (włosie miękkie, średnie) cena  11,99 zł. 

Ekstremalnie męska

Wiosną bardzo czę-
sto występują obfi-

te deszcze. Podczas długiej 
jazdy takie warunki atmos-
feryczne mogą okazać się 
bardzo uciążliwe. Obniżo-
na widoczność powodowana 
przez opady oraz nieustan-
nie pracujące wycieraczki 
w znacznym stopniu utrud-
nią nam prawidłową oce-
nę sytuacji na drodze. Do-
skonałym rozwiązaniem te-
go problemu jest innowa-
cyjny zabieg hydrofobiza-
cji, przeprowadzany w sa-
lonie NordGlass.

- Hydrofobizacja to za-
bieg polegający na nadawa-
niu materiałom właściwości 
utrudniających przyleganie 
wody. Poddane hydrofobi-
zacji szyby zyskują powło-
kę, dzięki której aż o 70% 

zmniejsza się przyczepność 
cząstek brudu i wody. Dzię-
ki temu, już przy prędkości 
60 – 70 km/h, opady atmos-
feryczne nie osiadają na szy-
bie, ale niemal samoczynnie 
spływają z jej powierzchni. 
W efekcie o 60% zmniejsza 
się zużycie płynu do spry-
skiwaczy i rzadziej korzy-
sta z wycieraczek samocho-
dowych. Nawet w przypad-
ku nieoczekiwanej wiosen-
nej ulewy poddana hydrofo-
bizacji szyba zagwarantuje 
nam bardzo dobrą widocz-
ność” – wyjaśnia Jarosław 
Kuciński, ekspert z firmy 
NordGlass.

W serwisach NordGlass 
proces nakładania powło-
ki hydrofobowej na szy-
bę kosztuje 50 zł i trwa 
około pół godziny.  Nało-

Wiosenne porządki w... aucie
Zanim wyruszymy w długie trasy warto zaintereso-
wać się stanem technicznym naszego samochodu. 
Po zimowej eksploatacji zwłaszcza szyby mogą 
wymagać specjalnej troski. 

żona powłoka hydrofobo-
wa standardowo zachowu-
je swoje właściwości przez 
okres roku, bądź do 15 tys. 
przejechanych kilometrów 
w przypadku szyby przed-
niej i do 60 tys. km na szy-
bach bocznych. Należy jed-
nak pamiętać, że po hydro-
fobizacji korzystanie z myj-
ni automatycznej powin-
no odbywać się bez wosko-
wania. Odwiedzając serwi-
sy tak renomowanych ma-
rek jak NordGlass  (infoli-
nia: 801 181 181), zyskuje-
my pewność, że przeprowa-
dzony przegląd szyb i do-
konanie najpilniejszych na-
praw i zabiegów zagwaran-
tują nam komfortowe wa-
runki wiosennego i letniego 
podróżowania.

Mamy dla naszych 
Czytelników 4 kupony 
od firmy NordGlass na 
zabieg hydrofobizacji 
przedniej szyby samo-
chodowej. Kupony moż-
na wykorzystać w czte-
rech lokalizacjach na te-
renie Wielkopolski (Po-
znań: OBORNICKA 346 
A, WARSZAWSKA 39/41, 
POLNA 40 oraz w Wolsz-
tynie się przy ul. Bra-
ci Peugeot 4). Prosimy 
o przysłanie jak najszyb-
ciej maila na adres na-
grody.twoj.tydzien@wp.
pl z hasłem Hydrofobiza-
cja i odpowiedzią: przed 
czym chroni szybę po-
włoka hydrofobowa.

„Iron Man 3“ w Audi R8 e-tron
Wyjątkowym gościem, który towarzyszył gwiazdom podczas europejskiej pre-
miery „Iron Man 3“, było Audi R8 e-tron. Uroczystość odbyła się w Londynie, 
w kinie przy Leicester Square. Dystrybutorem filmu, który w polskich kinach 
pojawi się już 9 maja jest Disney.

Robert Downey Jr. jeździ w filmie no-
wym Audi R8 e-tron. Unikatowy eg-

zemplarz tego sportowego, elektrycznego 
samochodu, specjalnie na premierę przywie-
ziono z Niemiec. Oprócz „gwiazdorskiego” 
auta, na czerwonym dywanie pojawili się: 
odtwórca głównej roli Robert Downey Jr., 
Rebecca Hall, Ben Kingsley i Don Cheadle. 
Wszystkie gwiazdy i VIP-y przyjechały na 
premierę luksusowymi Audi A8. Wśród go-
ści można było zobaczyć takie znakomitości 

jak Labrinth, Estelle, Dermot O’Leary i Sa-
mantha Barks.

W filmie „Iron Man 3“ obok Audi R8, 
prawdziwego symbolu nowoczesnej techni-
ki i stylistyki Audi, można podziwiać rów-
nież Audi S7 Sportback. Jeździ nim Virgi-
nia „Pepper“ Potts, dyrektorka w Stark Indu-
stries i dziewczyna Tony’ego Starka. W tej 
roli wystąpiła Gwyneth Paltrow. Inne mode-
le Audi występujące w „Iron Man 3” to: A8 
L, A6, S5 Coupé i Q5.

Od lewej: Drew Pearce, Robert Downey Jr., Don Cheadle, Rebecca Hall, Shane Black i Ben 
Kingsley

Słynny kreator mody Roberto Cavalli zaprojektuje 
wyjątkowe MINI na charytatywną imprezę Life Ball 
2013. MINI już po raz trzynasty wspiera Life Ball, 
a tym samym walkę z HIV i AIDS.

Mini z baśni

Charytatywne wydarze-
nie Life Ball odbędzie 

się 25 maja 2013 roku. Jest 
to połączenie tradycji spek-
takularnego wiedeńskiego 
balu z wyjątkową imprezą 
charytatywną. MINI jak co 
roku przekaże na aukcję wy-
jątkowe auto, a zysk z je-
go sprzedaży przekazywa-
ny jest na walkę i zapobie-
ganie HIV i AIDS. W ciągu 
kilku ostatnich lat udało się 
zebrać kwotę ponad pół mi-
liona euro. Tradycyjnie już 
MINI wystawiane na aukcji 
trafia do osobistości ze świa-
ta mody, która zmienia je 
w prawdziwe dzieło sztuki. 
Projektant jest także obec-

ny podczas pokazu mody na 
Life Ball.

W tym roku ta zaszczyt-
na honorowa funkcja przy-
padła w udziale Roberto Ca-
valliemu, jednemu z najbar-
dziej znanych projektantów 
mody, który stworzy niepo-
wtarzalny egzemplarz mo-
delu MINI Paceman. Nie-
konwencjonalny styl Rober-
to Cavalliego będzie stano-
wił idealne uzupełnienie sty-
lizacji MINI, odzwierciedla-
jąc zarówno tradycyjne war-
tości marki, jak i jej nowo-
czesną różnorodność. 

- Praca nad MINI była 
dla mnie wyjątkowo ekscy-
tującym i inspirującym wy-

zwaniem. Musiałem stwo-
rzyć projekt auta, który od-
zwierciedla mój styl w mo-
dzie oraz w życiu. To nie 
lada zadanie, ale również 
niezwykle fascynujące do-
świadczenie – zdradził sam 
Cavalli. 

W rezultacie powstał ab-
solutnie wyjątkowy samo-
chód, który wykracza po-
za granice typowej stylistyki 
motoryzacyjnej. MINI pod-
czas Life Ball 2013 wyko-
rzystuje motyw „Baśni z ty-
siąca i jednej nocy”.

Od 1993 roku Life Ball 
wspiera walkę z HIV i AIDS, 
co roku gromadząc tysiące 
zaangażowanych społecznie 
gości na placu Rathausplatz 
przed wiedeńskim ratuszem. 
Bazując na motywie„Baśni 
z tysiąca i jednej nocy” na 
scenie Red Ribbon królował 
będzie orientalny styl oraz 
baśniowe kostiumy. 


