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

ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Kosmetyki Bacchara 
Professional

NOWOŚCI WYDAWNICZE

W czasie przeziębień
Profilaktin ODPORNOŚĆ przyda się dla dzieci w sta-

nach osłabienia organizmu, szczególnie w sezonie je-
sienno – zimowym. Syrop zawiera kompozycję aloesu, 
witaminy C i witamin z grupy B i miodu, a dzięki sokom 
z malin i aronii ma uwielbiany przez dzieci smak. Sugero-
wana cena dla pacjenta: 25 zł/300 ml (duże opakowanie wy-
starczające na miesiąc). Dostępne jest także mniejsze opa-
kowanie 115 ml/13 zł.

ZDROWIE

Katar nie straszny
Krople do nosa nasic® udrażniają nos umożliwiając swo-

bodne oddychanie oraz nawilżają i pomagają odbudować 
delikatną błonę wewnątrz nosa u dzieci i dorosłych. Zawar-
ta w preparatach nasic® ksylometazolina obkurcza naczynia 
krwionośne i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa, dzięki cze-
mu ułatwia oddychanie przez nos oraz pozwala na swobodny od-
pływ wydzieliny z nosa i zatok przynosowych. Natomiast dek-
spantenol to substancja lecznicza, która chroni warstwy błony 
śluzowej nosa, posiada właściwości kojące i regenerujące skra-
cając tym samym czas przyjmowania leków. Cena: Nasic kids 
14,72 zł/ 10 ml.

Syrop junior-angin 
pomaga na kaszel

Polecamy junior-angin syrop dla dzieci o smaku czereśnio-
wym. Przyda się na drażniący kaszel i ból gardła. Formuła prepa-
ratu zawierająca wyciąg z porostu islandzkiego i malwy łagodzi ka-
szel, chroni oraz regeneruje podrażnione gardło. Syrop ma przyjazny 
dla dzieci, czereśniowy smak. Dzięki unikalnym składnikom i for-
mie produkt może być podawany dzieciom już od 1 roku życia. Ce-
na: 15,64 zł / 100 ml.

Brzuszek nie boli
Nowy ibuvit Kolka zawiera symetykon skutecz-

nie obniża napięcie powierzchniowe ścian pę-
cherzyków gazu znajdujących się w jelitach, uła-
twia ich łączenie i pękanie. Usprawnia to wydalanie 
gazów i zmniejsza napięcie jelit, które jest przyczy-
ną bólu. Wyrób medyczny Ibuvit KOLKA przezna-
czony jest do stosowania u niemowląt od 28 dnia ży-
cia oraz dzieci do 12 lat. Cena: ok. 12 zł / 30 Kap-
sułek twist – off. 1 kapsułka twist-off zawiera 20 
mg symetykonu.

Tylko nie Mateuszek! Elvira 
Lindo, ilustrator Julian Boh-
danowicz, tłumacz Julian 

Trznadel-Szczepanek, prze-
dział wiekowy 10-14, cena 
24,90 zł, Nasza Księgarnia.

Najnowsza  h i s to r ia 
o Mateuszku – po raz pierw-
szy w Polsce! Nie wiem, czy 
pamiętasz (opowiada Mate-
uszek), że zawsze zaczynam 
opowieści od samiutkiego 
początku. Samiutkim po-
czątkiem tej historii jest cią-
ża mamy. Z tej okazji Głupek 
powinien się załamać, bo to 

najgorsza rzecz, jaką może 
usłyszeć ktoś, kto od urodze-
nia był pieszczoszkiem całe-
go towarzystwa. Ale Głupek 
jest dzieckiem nieprzewidy-
walnym i ani myślał wpaść 
w typową depresję przed-
porodową. Za to kiedy na 
świecie pojawiła się Szirlej-
ka (nasza siostra, jak się na 
pewno domyślasz), okazało 
się, że chyba trochę inaczej 
to sobie wyobrażał…

W miniony piątek w Po-
znaniu w poznańskim 

C.H. Marcelin pod okiem Mi-
strzów Makijażu, blogerów 
i ekspertów Sephora, pod-
czas bezpłatnych lekcji klient-
ki uczyły się, się jak krok po 
kroku wykonać trzy kultowe 
„looki makijażowe” Sephora: 
Smoky Eye, Makijaż Pary-
ski z eyelinerem w roli głów-
nej oraz Business Make Up. 

Szkolenia Sephory w Poznaniu 

Moje wypieki i desery na 
każdą okazję Dorota Świąt-
kowska, cena 69 zł, Wydaw-
nictwo Egmont. 

Już 22 października bę-
dzie miała premierę nowa 
książka jednej z najpopu-

larniejszych blogerek ku-
linarnych - Doroty Świąt-
kowskiej. Książka „MO-
JE WYPIEKI I DESERY 
na każdą okazję” jak zwy-
kle pełna jest słodkich in-
spiracji. Po sukcesie best-
sellerowych „Moich Wy-
pieków i deserów” nadcho-
dzi kolejna porcja genial-
nych, sprawdzonych prze-
pisów niezrównanej Doroty 
Świątkowskiej, autorki naj-
bardziej znanego ze słod-
kich blogów mojewypieki.
com! Tym razem ułożona 

według kategorii uroczysto-
ści, bo w końcu każda okazja 
jest dobra, żeby przygoto-
wać coś pysznego. Nie tylko 
urodziny czy Wigilia, ale też 
piknik, kawa z przyjaciółmi 
czy drugie śniadanie. Dzię-
ki tej książce uda się każ-
da impreza i żadne wyzwa-
nie nie będzie nam straszne! 
„Moje wypieki i desery na 
każdą okazję” już teraz sta-
ły się bestsellerem w pierw-
szych godzinach pojawienia 
się w przedsprzedaży. Niech 
każdemu się upiecze!!! 

Musujący żel pod prysznic 
Sephora (39 zł)

Sephora Colourfull 5 - cienie do powiek (75 zł) 

Estee Lauder - krem pod oczy 
o żelowej konsystencji (242 zł) 

Każda uczestniczka warsz-
tatów Sephora Make Up 
School część makijażu miała 
wykonać sama wykorzystując 
zdobytą wiedzę, aby nauczyć 
się jak samodzielnie wykonać 
dany makijaż. 

Dla wszystkich spragnio-
nych wiedzy oraz mistrzow-
skich trików makijażowych 
Sephora przygotowała także 
indywidualne lekcje prowa-
dzone przez zaprzyjaźnionych 
makijażystów marek eksperc-
kich: Usta obiektem pożąda-
nia wg Estee Lauder, czyli 
jak wykreować perfekcyjny 
makijaż ust i jak dobrać ide-
alny odcień szminki do cery 
i kreacji; Magia rozświetle-
nia wg Guerlain - wszyst-
ko o odmładzającym blasku 
i promiennej cerze, czyli jak 
używać różu, rozświetlacza 

i bronzera, Akcent na detal 
wg Givenchy - czy podkre-
ślić usta czy oczy, i wszyst-
ko o tym, jak to zrobić; Ma-
rzenia o pięknie wg Benefit 
- perfekcyjny makijaż w kil-
ku prostych krokach i trikach 
z marką-ekspertem od efek-
tów specjalnych. 

Stworzony przez Sepho-
ra cztery lata temu blogma-
kijaz.pl to kanał online, który 
pokazuje kobietom, jak łatwo 
i efektownie mogą zmienić 
się dzięki makijażowi. Wide-
oblog prowadzony jest przez 
najlepsze wizażystki Sepho-
ra, które w ponad 200 krót-
kich filmach instruktażowych 
pokazują krok po kroku, jak 
wykonać dany makijaż, a tak-
że prezentują techniki i triki 
stosowane przez profesjonali-
stów. Wszystkie blogerki Se-
phora, które kreują makijaże 
m.in. podczas największych 
pokazów mody, można spo-
tkać w perfumeriach Sephora, 
gdzie na co dzień doradzają, 
uczą i malują klientki. 

Już w najbliższy weekend 
(17-19 października) Sepho-
ra zaprasza swoich klientów 
w niezwykłą podróż po świe-
cie zapachów. W wybranych 
perfumeriach konsultanci od-
kryją świat olfaktorycznych 

tajników i po-
mogą w wybo-
rze idealnego 
zapachu. Wszy-
scy klienci, któ-
rzy skorzysta-
ją z konsulta-
cji otrzymają 3 
próbki wybra-
nej przez siebie 
nuty zapacho-
wej oraz zniżkę 
na zakup wy-

branych zapachów, korespon-
dujących z nutami zapacho-
wymi. Szczegóły na temat ak-
cji znajdziesz na www.sepho-
rapolska.pl

Mamy dla naszych 
Czytelniczek 3 zestawy 
kosmetyków ufundowane 
przez SEPHORA: 1) cie-
nie do powiek Sephora 
Colourfull 5, 2) krem pod 
oczy o żelowej konsysten-
cji Estee Lauder, 3) Musu-
jący żel pod prysznic Se-
phora. Prosimy o jak naj-
szybsze przysłanie maila 
na adres nagrody.twoj.ty-
dzien@wp.pl z hasłem Se-
phora makijaż i podaniem 
wybranego zestawu.
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stfahrt nach Pinne”. Owo „Spra-
wozdanie z podróży” zostało spo-
rządzone w okupowanym Pozna-

Zrabowane skarby kultury
trafiły do Pniew?
Wkrótce po drugiej wojnie światowej w Muzeum Wielkopolskim 
sporządzono spis obrazów wywiezionych z Kaiser-Friedrich Mu-
seum 20 marca 1944 roku do Pniew i stamtąd w niewiadomym 
kierunku. Z tego dokumentu, udostępnionego mi w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu w 1994 roku, po raz pierwszy w kontek-
ście wojennych losów zabytków będących w gestii działającego 
w ówczesnym Posen hitlerowskiego muzeum natrafiłem na 
nazwę tego wielkopolskiego miasta. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

dziwnego, że dyrektor Rühle 
w sporządzonej po powrocie do 
Posen adnotacji do akt napisał: 
„Major Boin zobowiązał wszyst-
kich uczestników podróży do za-
chowania tajemnicy oraz zażądał, 
by transportem zajmowali się je-
dynie Niemcy. Tylko przy pakowa-
niu i załadunku mogą pracować 
Polacy. Kierowca ciężarówki, któ-
ra przywiezie dzieła sztuki na ram-
pę przeładunkową, także musi być 
Niemcem”. By w pełni zachować 
tajemnicę, na wspomnianej ram-
pie koło podmiędzyrzeckiej wioski 
Hochwalde (Wysoka) ciężarówki 
rozładowywać miała kilkunasto-
osobowa grupa żołnierzy niemiec-
kich ze stacjonującego w Meseritz 
batalionu. Faktycznie przeładowy-
wali oni skrzynie ze skarbami kul-
tury z samochodu na wagoniki ko-
lejki akumulatorowej, która wio-
zła je podziemna trasą aż do wspo-
mnianych komór. 

Pierwszy transport zabytków 
z Kaiser-Friedrich Museum przy-
wieziono do fortyfikacji między-
rzeckich na początku września 
1942 roku. Dzieł sztuki i archiwa-
liów było tak dużo, że administru-
jąca tymi fortyfikacjami placów-
ka Festungs-Dienststelle w Zielen-
zig przekazała na potrzeby po-
znańskich instytucji kulturalnych 
kilka wentylowanych i ogrzewa-
nych pomieszczeń w schronie bo-
jowym 701. niedaleko Liebenau 
(Lubrzy), kilka kilometrów na po-
łudnie od podziemi nieukończonej 
baterii pancernej numer 5., gdzie 
znajdowały się wspomniane ko-
mory. Różnica była tylko taka, że 
komory te (ostatecznie wykorzy-
stywano trzy oznaczone numera-

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Ten przechowy-
wany w archi-

wum Muzeum Na-
rodowego w Po-
znaniu dokument 
nosi tytuł „Reisebe-
richt über die Dien-

niu 22 sierpnia 1944 roku i podpi-
sane przez dyrektora Kaiser-Frie-
drich Museum doktora Siegfrieda 
Rühlego. Po co szef najważniejsze-
go muzeum Kraju Warty wyjechał 
służbowo do Pniew? 

W tym miejscu cofnijmy się 
w czasie do sierpnia 1942 roku. 
W ostatni dzień tego miesiąca dy-
rektor Rühle i trzech jego współ-
pracowników wybrało się w po-
dróż służbową w okolice leżących 
już w tak zwanej starej Rzeszy 
miast Meseritz i Zielenzig, czy-
li Międzyrzecza i Sulęcina. Po-
jechali tam na zaproszenie ma-

FOT. – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Dawny pałac rodziny von Massenbach w Pniewach jest siedzibą Zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego. 

jora Boina z Inspekcji Umocnień 
Wschodnich, który wykonując za-
rządzenie Adolfa Hitlera z maja 
1942 roku w sprawie zabezpiecze-
nia skarbów kultury przed skutka-
mi niszczycielskich bombardowań 
alianckich pokazał im kilka pod-
ziemnych komór Ufortyfikowane-
go Frontu Łuku Odry-Warty, czyli 
tego, co dzisiaj nazywamy Między-
rzeckim Rejonem Umocnionym. 
W tych komorach instytucje kultu-
ralne Kraju Warty, przede wszyst-
kim wspomniane muzeum i Rech-
sarchiv Posen, miały magazyno-
wać swe najcenniejsze zbiory. 

Sprawa była ściśle tajna i nic 

mi 10., 11. i 12.) zbudowane by-
ły w ciągnących się kilometrami 
systemie podziemnym fortyfika-
cji międzyrzeckich, a schron 701. 
znajdował się już poza tym syste-
mem i był obiektem jednokondy-
gnacyjnym. Zgromadzone w nim 
skarby, w tym poznańskie zbio-
ry archeologiczne oraz unikatowe 
zabytki ze skarbców katedralnych 
Gniezna i Poznania, chroniła tylko 
gruba warstwa żelbetu. 

Mniej więcej w połowie drogi 
między Poznaniem i Międzyrze-
czem leżą Pniewy. W Kraju War-
ty nosiły niemiecką nazwę Pinne. 
Ta lokalizacja tego wielkopolskie-
go miasteczka podczas wojny mia-
ła jakiś związek z ewakuacją skar-
bów kultury z Posen do fortyfikacji 
międzyrzeckich. Jaki? 

W oczy rzuca się nie tylko po-
łożenie Pniew na drogowym i – 
o czym często zapominamy po za-
mknięciu linii kolejowej z Pozna-
nia do Międzychodu – także ko-
lejowym szlaku Poznań-Między-
rzecz, ale również fakt, że prak-
tycznie podczas wojny nie dawa-
ło się ominąć Pniew w transporcie 
drogowym między Posen i Mese-
ritz. Budowę autostrady z Frank-
furtu nad Odrą do Posen Niemcy 
przerwali w 1941 roku... 

W archiwalnych dokumentach 
niemieckich z czasów działalno-
ści Kaiser-Friedrich Museum sło-
wo Pinne pojawia się kilka ra-
zy, ale niewiele z tego wynika. Ze 
wspomnianego na wstępie spisu 
obrazów dowiadujemy się tylko, 
że obejmuje on 32 pozycje, wśród 
których są obrazy Johana Heinri-
cha Roosa „Krajobraz z pasterką”, 

Dokończenie na stronie 4

Ze wspomnianego na wstępie spisu 
obrazów dowiadujemy się tylko, 
że obejmuje on 32 pozycje, wśród 
których są obrazy Johana Heinricha 
Roosa „Krajobraz z pasterką”, Philipa 
Petera Roosa „Ruiny z pasterzami 
i bydłem” oraz Anthonisa (w zapisie 
oryginału – Antoniego) van Dycka 
„Portret chłopca”. Ze spisu wynika 
też, że przez jakiś czas obrazy te 
przechowywano w Pniewach 
i później wywieziono je w nieznanym 
kierunku. Prawdopodobnie do 
fortyfikacji międzyrzeckich. 

FOT. – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Obecne Muzeum Narodowe w Poznaniu (na zdjęciu z lewej) podczas drugiej wojny światowej było siedzibą hitle-
rowskiego Kaiser-Friedrich Museum. 
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Zrabowane skarby kultury
trafiły do Pniew?
Philipa Petera Roosa „Ruiny z pa-
sterzami i bydłem” oraz Anthoni-
sa (w zapisie oryginału – Antonie-
go) van Dycka „Portret chłopca”. 
Ze spisu wynika też, że przez ja-
kiś czas obrazy te przechowywano 
w Pniewach i później wywieziono 
je w nieznanym kierunku. Praw-
dopodobnie do fortyfikacji mię-
dzyrzeckich. 

Jeden tylko dokument wska-
zuje, że w Pniewach była zapa-
sowa siedziba (Ausweichstelle) 
muzeum. Ale to niemieckie sło-
wo można tłumaczyć także jako 
urzędowa mijanka, co by świad-
czyło, że miasteczko Pinne od-
grywało jakąś rolę w transporcie 
dzieł sztuki z Posen do fortyfika-
cji międzyrzeckich. 

Wspomniany na wstępie do-
kument jest sprawozdaniem dy-

rektora Rühlego z podróży służ-
bowej do Pinne 21 sierpnia 1944 
roku, sporządzonym następnego 
dnia. Rühle pisał: „Wyjazd służbo-
wym samochodem muzeum nastą-
pił o 14:30. 2 skrzynie z cennymi 
srebrami z byłej własności kościel-
nej, które zostały przekazane mu-
zeum przez pana okręgowego kon-
serwatora Johannesa, przewiezio-
no do zapasowej siedziby i zabez-
pieczono przed skutkami bombar-
dowania”. 

Z dalszej części sprawozdania 
wynika, że tą zapasową siedziba 
był pałac w Pniewach. Dodam, że 
zbudowano go w stylu późnoba-
rokowym w połowie XVIII wieku 
(w latach 1739–1756) dla ówcze-
snego właściciela miasteczka Wła-
dysława Szołdrskiego. W pierw-
szej połowie XX wieku pałac na-
leżał do rodziny von Massenbach. 

Minister Rzeszy i Szef Kancelarii Rzeszy                   Berlin, 17.5.1942 
RK 6884 B 

Do 
Panów Ministrów Rzeszy 

Dotyczy: szkód na skutek bombardowań 
W nalotach bombowych na niemieckie miasta zostały bezpow-

rotnie zniszczone dobra kulturalne (obrazy olejne, ryciny, meble, 
cenne dokumenty i książki, zapisy nutowe, szkice architektonicz-
ne itp). W celu uniknięcia dalszych strat Führer wydał zarządzenie, 
że gauleiterzy mają się troszczyć, aby wszystkie dobra kulturalne 
ich okręgów zostały zabezpieczone przed skutkami bombardowań 
i pożarów. Mam zgodę do poinformowania Panów o tym zarządze-
niu Führera. 

/.../ Dr Lammers 

I właśnie o rozmowie z baronem 
von Massenbachem pisze Rühle 
w dalszej części swego sprawoz-

dania z podróży: „Pałac w Pinne 
ma zostać zajęty na siedzibę wyż-
szego sztabu Luftwaffe i oficerowie 

wizytujący przyszłą siedzibę zażą-
dali, aby dla zgromadzonych tutaj 
dóbr kulturalnych, znajdujących 
się w gestii muzeum, znaleziono in-
ne miejsce składowania. Z panem 
Massenbachem uzgodniono więc, 
że w przypadku, gdy to nastąpi, 
Kaiser-Friedrich Museum zosta-
nie o tym fakcie w porę poinfor-
mowane”. 

I pewnie zostało poinformowa-
ne, ale dokument w tej sprawie al-
bo się nie zachował, albo do niego 
nie dotarłem. Bo oto 20 stycznia 
1945 roku po nagłej ucieczce Ar-
thura Greisera z Posen, swą pierw-
szą po opuszczeniu stolicy Kraju 
Warty noc namiestnik Rzeszy i po-
znański gauleiter NSDAP spędził 
w pałacu w Pinne, gdzie wówczas 
znajdowała się już siedziba sztabu 
Luftwaffe. 

Współczesny rozwój nowych 
technologii i sukcesy w dzie-
dzinie medycyny pozwalają na 
skuteczną walkę z chorobami 
i różnego rodzaju wadami. 
Również w dziedzinie okuli-
styki osiągnięcia te są rewolu-
cyjne. Zaawansowane metody 
jak chirurgia refrakcyjna, zwa-
na też chirurgią wad wzroku 
to obecnie najbardziej innowa-
cyjna i skuteczna metoda walki 
z wadami wzroku. Współcze-
śnie prawie połowa Polaków 
ma problemy ze wzrokiem. 
Najczęstsze wady to krótko-
wzroczność, nadwzroczność, 
astygmatyzm oraz starczow-
zroczność. Laserowa korekcja 
wzroku to doskonała alterna-
tywa dla okularów i soczewek 
kontaktowych. 

MIT: Laserowa korekcja wzro-
ku to niebezpieczna operacja

 FAKT: Zabieg laserowej ko-
rekcji wzroku odbywa się w cią-
gu jednego dnia i nie wymaga po-
zostawania w placówce medycznej 
czy uciążliwej rekonwalescencji. 
Wykonywany jest w ciągu kilkuna-
stu minut, a poprawa widzenia za-
uważalna jest natychmiast po jego 
zakończeniu.

Laserowa korekcja wzroku to 
zabieg polegający na modelowa-
niu rogówki za pomocą wiązki la-
sera. Pacjent otrzymuje znieczule-
nie miejscowe w postaci kropli do 
oczu. W trakcie zabiegu nad pre-
cyzją działań lasera czuwa specjal-
ny program komputerowy dostoso-
wywany indywidualnie do każde-
go pacjenta, a wszystko nadzoruje 
lekarz. Cały zabieg trwa około 30 
minut, sama procedura z użyciem 
lasera około kilkunastu sekund. 
Zabieg jest bezbolesny, może po-
wodować jedynie u niektórych pa-
cjentów niewielki dyskomfort.

Laserowa korekcja wad wzroku

Po zabiegu można praktycz-
nie od razu wrócić do codziennych 
czynności. Nie należy jednak wy-
konywać dużego wysiłku fizyczne-
go oraz wzrokowego, wpatrywać 
się w intensywne źródła światła 
takie jak ekran komputera. Okres 
rekonwalescencji zależy od indy-
widualnych predyspozycji organi-
zmu, średnio wynosi około dwóch 
tygodni, podczas których goi się 
rogówka.

MIT: Laserowa korekcja wzro-
ku jest dla każdego

FAKT: Kandydatem do lase-
rowej korekcji wady wzroku mo-
że być osoba pomiędzy 18 a 55 ro-
kiem życia, ogólnie zdrowa, u któ-
rej po szczegółowej diagnosty-
ce stanu oka oraz wywiadzie me-
dycznym nie stwierdzono przeciw-
wskazań do wykonania zabiegu. Ze 
względu na nieustabilizowaną wa-
dę wzroku, nie stosuje się lasero-
wej chirurgii refrakcyjnej u pacjen-
tów poniżej 18 roku życia.

Przeszkodą do zabiegu są cho-
roby oczu takie jak: jaskra, zaćma, 
odwarstwienie siatkówki, stożek 
rogówki, zmiany w rogówce oraz 
nieuregulowane sprawy zdrowot-
ne dotyczące na przykład tarczycy, 

cukrzycy oraz chorób onkologicz-
nych i kardiologicznych. Przeciw-
wskazaniem są również stany za-
palne oczu, choroby tkanki łącz-
nej oraz choroby infekcyjne i scho-
rzenia reumatyczne. Z zabiegu nie 
mogą skorzystać kobiety w ciąży 
i karmiące piersią.

MIT: Zabieg laserowej korek-
cji wad wzroku trzeba powtórzyć

FAKT: Celem zabiegu jest 
trwała korekcja wzroku. W więk-
szości przypadków wada jest usu-
wana całkowicie. Powtórne opera-
cje zdarzają się bardzo rzadko. Sa-
ma operacja nie ma wpływu na sta-
bilizowanie się wady wzroku. Bar-
dzo ważne więc by wada przed za-
biegiem była stabilna, dzięki temu 
efekt będzie trwały.

Wada wzroku nie powraca. Jed-
nak po 40. roku życia w wyniku 
naturalnego procesu starzenia się 
oka pojawia się wada zwana pres-
biopią. Starczowzroczność wystę-
puje także u osób, które nigdy nie 
miały problemów z widzeniem, 
dlatego laserowa korekcja wzroku 
nie wpływa na jej pojawienie się. 
Z upływem lat soczewka tward-
nieje, traci elastyczność i możli-
wość swobodnej zmiany kształ-

tu, a więc również zdolność ako-
modacji. Źrenica staje się węższa 
i mniej czuła na światło. Pierwsze 
objawy to brak ostrości widzenia 
przedmiotów w bliskiej odległo-
ści, kiedy np. nie możemy odczy-
tać drobnego druku lub trudności 
z czytaniem zwłaszcza przy sła-
bym oświetleniu.

W tej sytuacji rozwój współ-
czesnej medycyny również pozwa-
la na szybkie wdrożenie odpowied-
niego leczenia, dzięki któremu mo-
żemy zniwelować objawy i przy-
wrócić komfort życia. Od kilku lat 
dostępna jest również w Polsce in-
nowacyjna metoda laserowej ko-
rekcji wzroku – intraCOR.

Dla pacjenta jest to metoda 
bardzo komfortowa ponieważ za-
bieg jest całkowicie bezbolesny, 
w przypadku metody intraCOR 
odbywa się bardzo szybko, samo 
działanie lasera na oko zajmuje za-
ledwie 15 sekund i daje natychmia-
stowe rezultaty, zauważalne już po 
kilku godzinach – mówi lek. med. 
Robert Matusik z Centrum Okuli-
stycznego Nowy Wzrok, wykonu-
jący zabiegi metodą intraCOR.

MIT: Laserowa korekcja wzro-
ku to jedna metoda

FAKT: Zabiegi laserowej ko-
rekcji wzroku to aktualnie najbar-
dziej zaawansowane metody usu-
wania wad wzroku. Jest to nie-
ustannie i dynamicznie rozwijają-
cy się nurt w mikrochirurgii oka, 
który może zaoferować pacjen-
tom lepszy komfort życia korzysta-
jąc z zaawansowanych technologii 
operacyjnych.

Proces kwalifikacji do zabiegu 
rozpoczyna się od szczegółowej 
diagnostyki obejmującej: badanie 
ostrości wzroku do bliży i do da-
li, komputerowe oraz subiektywne 
badanie refrakcji, pomiar ciśnienia 
wewnątrzgałkowego metodą bez-
dotykową, pomiar grubości rogów-
ki, topografie rogówki oraz bada-
nie przedniego i tylnego odcinka 

oka. Po uzyskaniu wszystkich wy-
ników, lekarz informuje pacjenta 
czy wada może być korygowana 
i jaką metodą.

MIT: Laserowej korekcji wzro-
ku można poddać się od razu

FAKT: Trzy główne obawy, 
które zazwyczaj zostają rozwia-
ne podczas pierwszej rozmowy 
z lekarzem okulistą dotyczą: bez-
pieczeństwa, strachu przed bólem 
w trakcie zabiegu oraz okresu re-
konwalescencji.

U pacjentów oprócz szczegóło-
wych badań diagnostycznych prze-
prowadzany jest wywiad, na pod-
stawie którego lekarz stwierdza 
czy stan zdrowia pacjenta może 
wpływać na możliwość przepro-
wadzenia zabiegu czy potrzebna 
jest dodatkowa konsultacja me-
dyczna u lekarza prowadzącego 
lub innego specjalisty.

W dniu zabiegu jest ponownie 
weryfikowany brak przeciwwska-
zań do wykonania laserowej korek-
cji wzroku. Dopiero po jego uzy-
skaniu, rozpoczynają się przygoto-
wania do zabiegu.

Współcześnie niezwykły roz-
wój medycyny pozwala na szybkie 
rozpoznanie wady wzroku i wdro-
żenie odpowiedniego leczenia. Po-
łączenie wiedzy medycznej z roz-
wojem nowych technologii stwa-
rza dla wielu osób szansę na pod-
jęcie efektywnej walki z wada-
mi wzroku. Celem chirurgii wad 
wzroku jest zapewnienie jak naj-
lepszego widzenia bez okularów 
lub soczewek kontaktowych. Moż-
liwość zrezygnowania na zawsze 
z okularów i soczewek w nadziei 
na lepszy komfort życia to głów-
ny powód, dla którego coraz wię-
cej osób zastanawia się nad skorzy-
staniem z laserowej korekcji wzro-
ku. Obecnie za najbezpieczniejsze 
metody korekcji uznaje się wła-
śnie metody laserowe, ciągle jed-
nak wiedza na ich temat jest nie-
wielka.
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Nagroda Starosty 
Poznańskiego 2014
Znasz kogoś, kto działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej 
powiatu poznańskiego? Kogoś kto wspiera, aktywizuje i inte-
gruje mieszkańców swojej okolicy? A może prowadzi projekty 
z zakresu kultury, edukacji, sportu czy promocji zdrowia? Jeśli 
tak, zgłoś jego kandydaturę do Nagrody Starosty Poznańskiego 
2014!

EuroSymbol dla 
Powiatu Poznańskiego
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Serdecznie zapraszamy na 

I WIELKOPOLSKI KONGRES 
RODZICÓW DZIECI NIEWIDOMYCH

 „NIEZWYKLI RODZICE 
NIEZWYKŁYCH DZIECI”, 

który odbędzie się:

18 października 2014 r. (sobota)
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

dla Dzieci Niewidomych
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska

Celem spotkania jest zainicjowanie debaty na 
temat kształcenia i rehabilitacji osób z dysfunkcjami 
wzroku w szkołach publicznych, integracyjnych oraz 
ośrodkach specjalnych. Poruszane zostaną także kwestie 
związane z dostępnością pomocy socjalnej czy ofertą 
rynku pracy. Zaproszeni specjaliści z PFRON, opieki 
społecznej i PCPR będą udzielać porad oraz wsparcia. 
Ta wyjątkowa inicjatywa będzie doskonałą platformą 
dla spotkań, dyskusji czy wymiany doświadczeń dla 
wszystkich osób związanych z opieką nad dziećmi 
niewidomymi. 

Celem tego wyróżnienia jest 
uhonorowanie mieszkańców 

i podmiotów z powiatu poznań-
skiego, które poprzez działalność 
gospodarczą i obywatelską przy-
czyniają się do rozwoju społeczno-
ści lokalnej. Nagroda przyznawa-
na jest osobom fizycznym, praw-
nym lub jednostkom organizacyj-
nym nie posiadającym osobowości 
prawnej w trzech kategoriach:

1) przedsiębiorczości, 
2) inicjatyw obywatelskich, 
3) organizacji pozarządowych.
Z wnioskiem o przyznanie Na-

grody może wystąpić m.in.: grupa 
co najmniej 100 mieszkańców po-
wiatu poznańskiego, grupa co naj-
mniej trzech organizacji społecz-
nych lub stowarzyszeń, organy oraz 
jednostki pomocnicze gmin z po-
wiatu poznańskiego. 

Wniosek musi być podpisany i zawierać dane identyfikujące kandy-
data, informacje dotyczące dotychczasowej działalności oraz uzasadnie-
nie wskazujące znaczenie osiągnięć kandydata dla powiatu poznańskie-
go. Ponadto wniosek powinien zawierać informację o dotychczas otrzy-
manych nagrodach i wyróżnieniach, ze szczególnym wyróżnieniem tych 
o charakterze lokalnym oraz wskazanie kategorii Nagrody, do której kan-
dydat jest zgłaszany.

Wnioski można składać do 1 listopada 2014 r. poprzez e-mail michal.
dziedzic@powiat.poznan.pl lub pocztą na adres: Gabinet Starosty, Staro-
stwo Powiatowe, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Pełny regulamin dostępny na stronie internetowej www.powiat.
poznan.pl

Miło nam poinformować, że 
Powiat Poznański został lau-
reatem prowadzonego przez 
redakcję „Rzeczpospolita Mo-
nitor Biznesu” programu Euro-
Symbol 2014 i tym samym uzy-
skał tytuł „EuroSymbolu Pol-
skiej Samorządności 2014”.

To nie koniec dobrych wiado-
mości, ponieważ laureaci ty-

tułu wchodzą w posiadanie praw 
użytkowania logotypu EuroSym-
bol 2014 we wszystkich celach 
i formach, jakie uznają za stosow-
ne. A warto pamiętać, że ze wzglę-
du na swoją użyteczność marketin-
gową i znakomite konotacje, tytuł 
EuroSymbol 2014 stanowi ogrom-
ną wartość promocyjną.

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 13 października w Ki-
noteatrze Rialto w Katowicach.  
W związku z tym, że program Eu-
roSymbol 2014 jest programem 
ściśle medialnym, a jego integralną 
częścią jest promowanie biorących 
w nim udział instytucji i profesjo-
nalne nagłaśnianie ich sukcesów, 
już pod koniec października w Mo-
nitorze Rynkowym w „Dzienniku 
Gazecie Prawnej” lub w Monitorze 
Biznesu w „Rzeczpospolitej” poja-
wi się obszerna publikacja na temat 
dokonań Powiatu Poznańskiego.

Red. Tomasz Sikorski
Wydział Promocji i Aktywno-

ści Społecznej

Starosta Pasjonatem 
Sportowej Polski
Powiat Poznański ma na swo-

im koncie kolejny sportowy 
sukces.  9 października, w sie-
dzibie Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego, odbyła się Gala Spor-
towej Polski. Podczas uroczysto-
ści  przyznane zostały specjalne 
certyfikaty oraz medale Klubu 
Sportowa Polska. Tytułem „Pa-
sjonata Sportowej Polski” został 
uhonorowany między innymi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 
Jan Grabkowski odbierał wyróż-
nienie w towarzystwie medali-
stów olimpijskich: Jacka Wszo-
ły, Andrzeja Suprona oraz Maria-
na Woronina.

Jak zaznaczają sami organiza-
torzy programu, „Pasjonatem Pol-
skiego Sportu” jest osoba, która 
poprzez swoją pracę zawodową 
i działalność społeczną przyczy-
nia się do upowszechniania kul-
tury fizycznej, wspiera aktywność 
ruchową dzieci i młodzieży, pro-
wadzi działania na rzecz spor-
towego rozwoju osób niepełno-
sprawnych. 

Jan Grabkowski od lat popula-
ryzuje sport i aktywny wypoczy-
nek. Powiat Poznański inwestu-
je w rozwój infrastruktury sporto-

wej, skutecznie pozyskując środki 
z Unii Europejskiej, także przepro-
wadza imprezy promujące zdro-
wy styl życia i odżywiania, wspie-
ra, także finansowo, wybitnych 

sportowców, jak również działa-
czy, kluby i organizacje sportowe 
z regionu.

Karolina Korcz
Gabinet Starosty
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Na wieki wieków amant Tade-
usz Pluciński, Magdalena Ada-
szewska, cena 39,90 zł, Pró-
szyński i S-ka.

Tadeusz Pluciński w roz-
mowie o barwnym życiu ak-
tora, przyjaźniach z legendami 
filmu i teatru oraz trudnej sztu-
ce bycia amantem. Aktor lek-
kim, dowcipnym, czasem cię-
tym językiem opowiada o swo-
im życiu, na podstawie które-
go można nakręcić pasjonują-
cy film. Anegdoty i historie są 
tak nieprawdopodobne, że gdy-
by nie wydarzyły się napraw-
dę, nikt by ich nie wymyślił… 
Kochał sport i dobre samocho-
dy. Nade wszystko swoje wier-
ne psy. Burzliwe miłości, flir-
ty i romanse a do tego cztery 
żony i kochanki o bardzo zna-
nych nazwiskach. A jakby te-
go było mało – kilkadziesiąt li-
stów dziennie od kobiet, sceny 
zazdrości, skandale, ucieczki 
przed tłumem fanek i zazdro-
snym mężem oraz inne zaska-
kujące zwroty akcji. Wszyst-
ko to na tle Warszawki cza-
sów PRL.

Cząstka na końcu Wszech-
świata. Bozon Higgsa i nowa 
wizja rzeczywistości Sean Car-
roll, tłumaczenie Bogumił Bie-
niok i Ewa Łokas,  seria Na 
ścieżkach nauki, kategoria po-
pularnonaukowe, cena 42 zł, 
Prószyński i S-ka.

Teorię opisującą bozon 
Higgsa uważa się za jedno 
z największych osiągnięć na-
uki. Nieuchwytną cząstkę, bę-
dącą kluczem do zrozumienia 
istnienia masy i atomów, uda-
ło się w końcu odkryć w Wiel-
kim Zderzaczu Hadronów. Se-
an Carroll, fizyk z w Califor-
nia Institute of Technology, au-
tor książek popularnonauko-
wych, zaprasza swoich czytel-
ników za kulisy programu ba-
dań prowadzonego w CERN. 
Wyjaśniając podstawy nauko-
we idei bozonu Higgsa, umoż-
liwia nam spotkanie z teorety-
kami, inżynierami i fizykami 
doświadczalnymi, którzy wie-
dzą na ten temat najwięcej. 
Carroll wyjaśnia, że bez bo-
zonu Higgsa nie moglibyśmy 
wytłumaczyć, skąd cząstki ele-
mentarne mają masę, oraz że 
cząstka ta jest ostatnim braku-
jącym elementem teorii opisu-
jącej zwyczajną materię, czyli 
atomy, i siły leżące u podstaw 
naszej rzeczywistości. Odkry-
cie bozonu Higgsa jest sukce-
sem ludzkiej pasji odkryć i po-
czątkiem nowej epoki badań 
Wszechświata.

Wspomnienia (niekoniecz-
nie) dyplomatyczne Ewa Cha-
ritonow, Stanisław Ciosek, Jan 
Osiecki, kategoria literatura 
faktu, historia, cena 39,90 zł, 
Prószyński i S-ka.

Stanisław Ciosek – urodzo-
ny gawędziarz – zdradza kuli-
sy decyzji władz PRL-u, upad-
ku systemu i powstania rzą-
du Tadeusza Mazowieckiego. 
Opowiada również o naszym 
wschodnim sąsiedzie, o trans-
formacji Związku Radzieckie-
go w Rosję i o przyczynach ta-
kiej a nie innej mentalności jej 
obywateli. Polityczny życiorys 
narratora sprawił, że podczas 
misji w Moskwie Ciosek nie 
narzekał na brak kontaktów, 
nawet z najważniejszymi oso-
bami na Kremlu. Jako jedy-
ny dyplomata poznał w 1991 
roku, na kilka tygodni przed 
tak zwanym puczem Janaje-
wa, szczegóły przewrotu od je-
go… organizatora. Mocno nie-
dysponowany wiceprezydent 
ZSRR nie zdawał sobie spra-
wy, że rozmawia nie z daw-
nym towarzyszem lecz z am-
basadorem niezależnego kraju. 
Do Warszawy dotarło ostrze-
żenie. Książka to również bły-
skotliwe anegdoty i mało zna-
ne kulisy wydarzeń. 

Diablo. Wojna grzechu: Prawo 
krwi. Księga pierwsza Richard 
A. Knaak, tłumaczenie Domi-
nika Repeczko,  cena 39,90 zł, 
Wydawnictwo Insignis. 

Prawo krwi to pierwszy 
tom trylogii Richarda A. Kna-
aka Diablo. Fanom serii nie 
trzeba rekomendować tej opo-
wieści magii i miecza o od-
wiecznej wojnie między do-
brem a złem, opartej na wielo-
krotnie nagradzanej grze Bliz-
zard Entertainment.

Trzy tysiące lat przed tym, 
jak mrok pochłonął Tristram, 
w niewielkiej wiosce nazwa-
nej Seram mieszka prosty far-
mer Uldyzjan, syn Diomede-
sa. Nieoczekiwanie w życie 
Uldyzjana wkraczają siły, któ-
re raz na zawsze kładą kres je-
go spokojnej egzystencji. Zdu-
miony Uldyzjan staje się nagle 
centrum mrocznych wydarzeń. 
Niesłusznie obwiniany o bru-
talne morderstwo dwóch ka-
płanów zmuszony jest uciekać 
z rodzinnej wioski. Ku wła-
snemu przerażeniu uświadamia 
sobie, że obudziła się w nim 
moc, o jakiej nie śniło się dotąd 
żadnemu człowiekowi. Musi 
zapanować nad przepełniają-
cą go potęgą, zanim pochłonie 
ona całkowicie jego człowie-
czeństwo.

Senior z dSenior z dłługiemugiem
Obecnie w Polsce żyje ponad 7 mln osób powyżej 60. 
roku życia. A według prognoz demograficznych bę-
dzie ich coraz więcej. Niemal połowa seniorów (44%) 
przyznaje, że nie zawsze wystarczy im pieniędzy do 
końca miesiąca, a 14% często zdarzają się problemy 
z dopięciem domowego budżetu. Dzień Seniora to 
dobry moment, aby przyjrzeć się, jak żyją bliskie nam 
osoby starsze i w jaki sposób możemy je wesprzeć.

OObchodzony 20 listopa-
da Ogólnopolski Dzień 

Seniora (a 20 października 
- Europejski Dzień Seniora) 
to moment, kiedy sporo mó-
wi się o starszym pokoleniu. 
Seniorzy potrzebują wspar-
cia w wielu obszarach ży-
cia – począwszy od pomo-
cy fizycznej, np. w noszeniu 
ciężkich rzeczy, jak zaku-
py czy opał, poprzez wspar-
cie organizacyjne jak po-
rządki, dojazdy np. do leka-
rza, po wsparcie emocjonal-
ne. Jak potwierdzają badania 
przeprowadzone przez TNS 
Polska również aspekty fi-
nansowe są ważnym obsza-
rem, w którym osoby starsze 
potrzebują uwagi najbliż-
szych i często pomocy nie 
tylko pieniężnej, ale przede 
wszystkim edukacyjnej.

SENIOR NIE DBA 
O SWÓJ BUDŻET
Według TNS Polska aż 

33% Polaków uważa, że 
seniorzy potrzebują edu-
kacji finansowej, by lepiej 
poruszać się w świecie fi-
nansów i mądrze nimi za-

rządzać. Osoby starsze nie 
mają w zwyczaju prowa-
dzenia domowego budżetu 
oraz kontrolowania wydat-
ków. Prawie połowa bada-
nych (46%) przyznała, że 
nie prowadzi jakichkolwiek 
zapisów oraz nie kontrolu-
je stanu swoich pieniędzy. 
Dlatego warto nauczyć star-
szych rodziców i dziadków, 
jak planować budżet. Wy-
starczające mogą być zwy-
kły notatnik i długopis.

SENIOR CHĘTNIE 
BIERZE POŻYCZKI
Jak się okazuje, senio-

rzy dość chętnie korzysta-
ją z różnych form kredyto-
wania. Aż 43% badanych 
w ciągu 5 ostatnich lat po-
życzało pieniądze – 28% za-
ciągnęło kredyt, natomiast 
31% zdecydowało się na za-
kup na raty**. 

Warto przyjrzeć się kre-
dytom i pożyczkom, po któ-
re sięgają nasi najbliżsi se-
niorzy. Niestety dość czę-
sto padają oni ofiarą „,ma-
łego druku” lub kuszących 
reklam, które tuszują wszel-

kie pułapki produktów fi-
nansowych. Zachęcajmy 
więc osoby starsze do kon-
sultowania z kimś z rodziny 
takich decyzji finansowych 
i pomóżmy im wybrać naj-
lepsze rozwiązanie.

ZADŁUŻENIE 
SENIORÓW

Z rozmaitych danych 
wynika, że spośród wszyst-
kich zadłużonych Polaków, 
aż 13% to osoby po 60. roku 
życia. Dlatego istotne jest, 
aby przyjrzeć się sytuacji fi-
nansowej najbliższych star-
szych osób. Badanie poka-
zuje, że niechętnie dzielą się 
one swoimi kłopotami i czę-
sto nie przyznają się do swo-
ich problemów. Jednak kon-
sekwencje takiej postawy 
mogą być zgubne, w dłuż-
szej perspektywie także dla 
najbliższych. Dlatego warto 
przypominać osobom star-
szym, że nie muszą same bo-
rykać się ze swoimi trudno-
ściami finansowymi. A jak 
można im pomóc, gdy już 
popadną w zadłużenie? 

Przede wszystkim ko-
nieczna jest  rozmowa, 
wspólna analiza zaległości 
i wydatków oraz uporząd-
kowanie spraw finansowych 
– mówią specjaliści rynków 
finansowych. -   Wytłumacz-
my, że warto jak najszybciej 
działać w sprawie swojego 

długu, żeby się nie pogłę-
biał. Pomóżmy skontakto-
wać się z bankiem lub firmą, 
która obsługuje to zadłuże-
nie. Dzięki temu będzie moż-
na ustalić możliwości spłaty. 
Warto także zwrócić uwagę 
na ulgi i promocje dla se-
niorów, które mogą zmniej-
szyć comiesięczne wydatki, 
np. kupowanie zamienników 
leków lub listków zamiast 
całych opakowań, zakłada-
nie kart lojalnościowych do 
sklepów i aptek, a także kart 
seniora, które uprawnia-
ją do zniżek. Zaoszczędzone 
w ten sposób pieniądze moż-
na przeznaczyć na spłatę za-
dłużenia.

Co ciekawe według wy-
ników badania „Polacy o za-
dłużeniu” na pytanie, dla-
czego warto spłacać długi, 
osoby powyżej 60. roku ży-
cia częściej niż inni bada-
ni wskazywali na chęć by-
cia uczciwym (54% wobec 
47% dla ogółu). Taka po-
stawa świadczy o rzetelno-
ści tej grupy i jej odpowie-
dzialności społecznej. Na-
tomiast, to czego często se-
niorom brak, to (tylko i aż) 
wiedzy, jak poruszać się po 
współczesnym świecie fi-
nansów i umiejętności ko-
rzystania z całego wachla-
rza usług z odroczonym ter-
minem płatności. 

Co czwarty mieszkaniec 
województwa wielko-

polskiego jedząc „na mie-
ście” wybiera lokal typu piz-
zeria lub fast food z keba-
bem, co piąty zaś restaura-
cję z obsługą kelnerską. Naj-
bardziej popularne wśród 
mieszkańców województwa 
są lokale serwujące kuchnię 
polską (60 proc.). Na popu-
larności wciąż zyskują loka-
le serwujące potrawy amery-

kańskie (hamburgery i hot-
-dogi - 24 proc.) oraz orien-
talne typu kebab (16 proc.). 
Przy wyborze miejsca miesz-
kańcy regionu najczęściej 
kierują się lokalizacją (34 
proc.) i ceną (23 proc.). Nu-
merem jeden wśród dań ku-
powanych na wynos są fast 
foody (21 proc.), frytki (21 
proc.) oraz potrawy kuchni 
włoskiej (19 proc.). 

Z raportu wynika, że 

Co lubimy jeść
Mieszkańcy województwa wielkopolskiego są fanami 
pizzy i kebaba – tak wynika z badania „Polska na 
talerzu 2014” 
Mieszkańcy województwa wielkopolskiego mają 
zróżnicowane preferencje dotyczące rodzaju wybie-
ranego lokalu, w którym zjadają posiłek. Najczęściej 
jednak swoje kroki kierują do pizzerii lub lokali typu 
fast food z kebabem. Zdecydowanie największą po-
pularnością cieszy się wśród nich kuchnia polska, co 
potwierdza raport „Polska na talerzu 2014”. 

co piąty mieszkaniec wo-
jewództwa wielkopolskie-
go stołuje się  „na mieście” 
raz lub kilka razy w tygo-
dniu. Jednocześnie ponad 60 
proc. osób deklaruje, że nig-
dy nie jada poza domem 
lub robi to rzadziej niż raz 
na 2-3 miesiące. Jako po-
wód najczęściej wskazywa-
ne jest upodobanie do przy-
rządzania dań w domu (po-
łowa ankietowanych) i prze-
konanie, że domowe jedze-
nie jest zdrowsze (29 proc.). 
Z raportu „Polska na tale-
rzu 2014” wynika także, że 
mieszkańcy województwa 
najczęściej jadają poza do-
mem dla własnej wygody 
(36 proc.) i dla zaoszczę-
dzenia czasu (21 proc.). Nie 
bez wpływu pozostaje towa-
rzyski aspekt wyjścia do lo-
kalu gastronomicznego, któ-
ry jako istotny wskazało 20 
proc. ankietowanych. Za po-
siłek w lokalu mieszkańcy 
wielkopolskiego płacą śred-
nio od 10 do 25 złotych. 

Badanie dotyczyło tak-
że preferencji Polaków zwią-
zanych z wyjściem do ka-
wiarni. Okazuje się, że de-
lektowanie się „małą czar-
ną” w kawiarni nie jest wśród 
mieszkańców województwa 
wielkopolskiego szczególnie 
popularne. Ponad 70 proc. 
deklaruje, że w kawiarniach 

nie bywa nigdy lub rzadziej 
niż raz na 2-3 miesiące, a ja-
ko przyczynę wskazuje brak 
takiej potrzeby i preferencje 
dotyczące picia kawy w do-
mu. Jednak jeśli zapada de-
cyzja o wyjściu do kawiar-
ni, to najbardziej popularne 
są cukiernie, w których moż-
na napić się kawy (36 proc.). 
Co trzeci mieszkaniec regio-
nu decyduje się na kawiarnię 
lokalną lub sieciową. Wizyta 
w kawiarni jest najczęściej, 
bo w blisko w 70 proc., po-
dyktowana chęcią spotkania 
się ze znajomymi. Na taką to-
warzyską okazję mieszkańcy 
wielkopolskiego skłonni są 
wydać od 10 do 25 złotych. 

Raport wskazuje, że 
w województwie wielkopol-
skim ludzie chętnie gotu-
ją w domu dla przyjemno-
ści. Taką deklarację złożyło 
ponad 72 proc. zapytanych 
przez ankieterów mieszkań-
ców. Zdecydowana więk-
szość gotuje posiłki kilka 
razy w tygodniu dla swoich 
najbliższych. Najczęściej na 
stołach goszczą dania kuch-
ni polskiej (83 proc.). Fani 
gotowania inspiracji najczę-
ściej szukają wśród znajo-
mych (45 proc. ankietowa-
nych), a także programach 
telewizyjnych o tematyce 
kulinarnej, typu MasterChef  
(niespełna 15 proc.).
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Dokończenie na stronie III

M. Chojara M. Chojara 
momożże bye być ć 
burmistrzem!burmistrzem!

strona II

W gminie 
Pniewy 
najdroższa 
woda
 i ścieki?
Gmina Duszniki  
woda        ścieki

3,93 zł/m3      6,43 zł/m3

Gmina Pniewy 
woda        ścieki
4,31 zł/m3   9,82 zł/m3

Gmina Kaźmierz 
woda        ścieki

3,53 zł/m3      5,68 zł/m3 

Gmina Szamotuły  
woda        ścieki

3,87 zł/m3      7,23 zł/m3

Gmina Kuślin 
woda        ścieki

3,91 zł/m3      5,56 zł/m3

Gmina Lwówek  
(z SUW Józefowo)

woda        ścieki
3,76 zł/m3      8,54 zł/m3

Gmina Buk 
woda        ścieki

3,45 zł/m3      5,94 zł/m3

Gmina Tarnowo 
Podgórne 
woda        ścieki

4,09 zł/m3      6,20 zł/m3

NaprawdNaprawdęę, w Pniewach , w Pniewach 
momożże bye być ć lepiejlepiej
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, kandydatem na burmistrza 
Gminy Pniewy w wyborach samorządowych 2014

baner ok.indd 1 2006-10-23 19:17:56
Process Cyan Process Magenta Process Yellow Process Black - W Pniewach tworzony jest 
budżet obywatelski. Jaki ma pan 
pomysł na jego sensowne wyko-
rzystanie?

- Budżet obywatelski to są po-

mysły zgłaszane przez mieszkań-
ców i rozmaite stowarzyszenia. 
Tak przynajmniej jest w innych 
gminach. W Pniewach natomiast 
jest trochę inaczej...

- Jak?
- Obecni radni prowadzą kam-

panię wyborczą chodząc po do-
mach i namawiając „zróbmy to, 
zróbmy tamto”. To tak zwana „kieł-

basa wyborcza”. Nie radni o tym 
decydują. Na realizację przedwy-
borczych obietnic mieli cztery la-
ta, a teraz zostawmy to konsulta-
cjom społecznym.

- Wróćmy do pana pomysłów 
na wykorzystanie budżetu oby-
watelskiego.

- To nie mają być moje pomy-
sły. Jeszcze raz przypominam, ten 
budżet ma służyć do realizacji po-
trzeb mieszkańców i tylko przez 
nich powinien być układany. Ro-
lą burmistrza będzie namawianie 
ludzi, stowarzyszeń, by zechcie-
li zgłosić swoje pomysły co trzeba 
i warto zrobić. Ze swojej strony de-
klaruję pełne poparcie tych najbar-
dziej potrzebnych inicjatyw.

- Co to mogą być za pomy-
sły?

- Zupełnie zwyczajne. Ko-
muś może brakować placu zabaw, 
przejścia przez trawnik, parkin-
gu albo nawet sali na 200 osób, 
w której można by obejrzeć przed-
stawienie teatralne czy dobry kon-
cert. Oczywiście sfinansowanie ta-
kiego obiektu wymaga wyższej 
kwoty niż ta przeznaczona na bu-
dżet obywatelski – przypomnijmy, 
na ten rok jest to kwota 200 tysię-
cy złotych – ale zawsze można zna-
leźć jakieś dodatkowe źródło fi-
nansowania. Ta zresztą propozycja 
jest bardzo ciekawa, warta zastano-
wienia, i o takie właśnie pomysły 
w tym przypadku chodzi.

- 200 tysięcy to nie za dużo.
- Ale zawsze coś. Chociaż... 

obecny burmistrz 120 tysięcy zło-
tych wydał na budowę wieży punk-
tu wędrowca w Buszewie. Tyle ka-
sy...

- Cztery lata temu, w 2010 ro-
ku, w czasie samorządowej kam-
panii wyborczej zarzucano pa-
nu, że jest pan niegospodarny, że 
nadmiernie zadłuża pan gminę. 
Co pan powie o dzisiejszym za-
dłużeniu gminy Pniewy?

- Widać wszystko jak na dłoni 
na drugiej stronie dodatku „Twój 
TYDZIEŃ z Pniew”. Dobrze, że 
publikujecie takie informacje, bo 
mieszkańcom Pniew muszą się 
wreszcie otworzyć oczy. Dzisiej-
sze zadłużenie gminy Pniewy jest 
nieomal takie same jak to z roku 
2010. Ale sytuacja ekonomiczna 
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ZADŁUŻENIE GMINY PNIEWY
Rok 2010 Rok 2013 Rok 2014
Burmistrz Michał Chojara Burmistrz Jarosław Przewoźny
21.916.697 zł 21.399.851 zł 21.050.931 zł

Wyborco – proszę o Twój głos

SPROSTOWANIE

„Konflikt interesów?”
W poprzednim dodatku „Twój TYDZIEŃ z PNIEW” napisali-

śmy, że Łukasz Ciszewski – przewodniczący Rady Nadzor-
czej w Pniewskim Przedsiębiorstwie Komunalnym jest równocześnie 
wspólnikiem - jak nas poinformowali Czytelnicy z Pniew - w Kance-
larii Radcy Prawnego Business Lex Zygmunt Jerzmanowski, która ob-
sługuje prawnie Spółkę i – co ciekawe – nie została wyłoniona w dro-
dze przetargu, tylko z tak zwanej wolnej ręki. Za tę nieścisłą informa-
cję osoby zainteresowane przepraszamy,

Po tej publikacji otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Radcy Prawne-
go Business Lex Zygmunt Jerzmanowski, z której wynika, że... niewie-
le się pomyliliśmy, a nasze pytanie w zawarte w tytule było i jest jak 
najbardziej uzasadnione.

Sytuacja bowiem wygląda tak: Spółkę obsługuje jednoosobowa 
kancelaria Radcy Prawnego Business Lex Zygmunt Jerzmanowski 
– wyłoniona przypomnijmy bez przetargu, co jest zgodne z prawem, 
ale... - i w tej firmie Łukasz Ciszewski – przewodniczący Rady Nad-
zorczej w Pniewskim Przedsiębiorstwie Komunalnym nie pracuje, ale 
za to „jest on wspólnikiem – czytamy w piśmie przesłanym do Re-
dakcji - innej kancelarii z udziałem Zygmunta Jerzmanowskiego /.../”, 
czyli Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspól-
nicy sp. k.  

Obie firmy zresztą mieszczą się pod tym samym adresem, ma-
ją takie same numery telefonu i fax-u. W przesłanym do Redakcji pi-
śmie napisano, że firma Business Lex „nie posiada swojej strony in-
ternetowej”, ale na papierze firmowym, na którym napisano do nas, 
jest obok maila numerów telefonicznych itp. podany adres www.bu-
sinesslex.pl Po wpisaniu w przeglądarkę internetową tego adresu po-
jawia się wykaz stron, a na pierwszym miejscu... strona www.jerzma-
nowski.pl czyli strona internetowa Kancelarii Radców Prawnych Zyg-
munt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k., w której wspólnikiem jest Łu-
kasz Ciszewski.

* * *
Jak to więc może być z tym konfliktem interesów? Pytanie to nadal 

jest chyba jak najbardziej zasadne, choć wszystko jest zgodne z prawem. 
Ciekawe bowiem, dlaczego Spółkę obsługuje właśnie Zygmunt Jerzma-
nowski (jednoosobowo), który jest wspólnikiem w innej firmie Łukasza 
Ciszewskiego – przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki? Czyżby był 
to tylko zwykły, zupełnie przypadkowy, zbieg okoliczności?

REDAKCJA

Michał Chojara może 
być burmistrzem
Pisaliśmy już kilkakrotnie na naszych łamach, że w świetle obowiązującego prawa – jak wynika 
z ekspertyz prawników - Michał Chojara może startować w tegorocznych listopadowych wyborach 
samorządowych, może być wybrany burmistrzem i może złożyć ślubowanie przed objęciem urzę-
du. Po co więc wraca się w rozsiewanych plotkach i publikacjach prasowych do sprawy sadowej 
sprzed lat, która zakończyła się orzeczeniem sądu o nałożeniu kary grzywny na Michała Chojarę? 
Odpowiedź jest prosta – bo trwa kampania wyborcza.

Powtórzmy więc jeszcze raz - 
o tym, czy ktoś może kandydo-

wać na burmistrza decyduje ustawa 
Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycz-
nia 2011 roku. Artykuł 11 paragraf 
2 tej ustawy brzmi: „Nie ma pra-
wa wybieralności (czyli nie może 
być wybierany – dop. Red) w wy-
borach osoba: 
1)  skazana prawomocnym wyro-

kiem na karę pozbawienia wolno-
ści za przestępstwo umyślne ści-
gane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; 

2)  wobec której wydano prawomoc-
ne orzeczenie sądu stwierdzające 
utratę prawa wybieralności, o któ-
rym mowa w art. 21a ust. 2a usta-
wy z dnia 18 października 2006 
r. o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeń-
stwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. 
zm.). 
Michał Chojara nigdy nie został 

skazany prawomocnym wyrokiem na 
karę pozbawienia wolności, nigdy nie 
wydano wobec niego prawomocnego 
orzeczenia sadu stwierdzające utratę 

prawa wybieralności. Michał Choja-
ra orzeczeniem sądu został obarczo-
ny jedynie karą grzywny. Karą przy-
pominającą mandat drogowy. A czy 
osoby ukarane mandatem mogą star-
tować w wyborach? To ważne pyta-
nie, bo być może inni kandydaci na 
radnych, wójtów czy burmistrzów 
mają niestety na swoim koncie jakiś 
mandacik.

Dlaczego więc znowu wraca się 
do tamtej sprawy sadowej? Bo w tym 
przypadku mamy do czynienia z pry-
mitywną, negatywną kampanią wy-
borczą. Kampanią, która sprawdziła 
się w 2010 roku, bo wówczas wmó-
wiono wyborcom, że na Michała Cho-
jarę nie ma co głosować, bo przecież 
nie może on być burmistrzem nawet 
gdyby wygrał. Świadomie wprowa-
dzono wówczas mieszkańców gmi-
ny w błąd, niektórzy bowiem w takiej 
sytuacji w ogóle nie poszli głosować.

W podobnej sytuacji był kiedyś 
wójt Suchego Lasu, którego sąd ska-
zał na grzywnę. Było to jednak w po-
łowie kadencji i nikt nie upierał się, 
że nie może on być wójtem, że trzeba 
rozpisać kolejne wybory i tym podob-
ne dyrdymały. 

Teraz w Pniewach próbuje się od-
grzewać kampanię sprzed czterech 
lat. Zabrakło pomysłów, kreatywno-
ści, inteligencji? Drugi raz wyborcy 
z gminy Pniewy nie dadzą się jednak 
na to samo nabrać, bo oni jednak po-
trafią oddzielić ziarno od plew.

A może warto by spróbować 
w kampanii porozmawiać o fak-
tach, o konkretach, zamiast wałko-
wać, „Chojara został skazany, Cho-
jara nie może startować, nie może 
być burmistrzem, nie może złożyć  
ślubowania”. Bo może i chce, a czy 
zostanie burmistrzem zależy to tylko 
od wyborców, a nie ludzi opowiada-
jących dyrdymały. To wyborcy bo-
wiem zadecydują, a głosując win-
ni pamiętać o tym, że wybór burmi-
strza to nie załatwianie komuś pra-
cy, to nie konkurs piękności, to nie 
głosowania na zasadzie „tego lu-
bię, a tego nie lubię”, tylko decyzja 
o własnej przyszłości, o przyszłości 
swoich najbliższych. Ostatnie czte-
ry lata w Pniewach zostały zmarno-
wane. Zmarnowano szansę na fun-
dusze unijne, na rozwój, na nowe 
miejsca pracy, na nowoczesną gmi-
nę. Szkoda.
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wtedy i dzisiaj była zupełnie inna. 
Ja inwestowałem w infrastrukturę, 
tworzyłem atrakcyjne obszary in-
westycyjne, przyciągałem firmy, 
które oferowały naszym mieszkań-
com nowe miejsca pracy. Obec-
ny burmistrz nie wydaje na inwe-
stycje tylko na wydatki bieżące. 
A budżet ma większy, bo te czaso-
wo zwolnione z podatku firmy już 
teraz ten podatek płacą  i płacą ich 
pracownicy itp. Burmistrz chwali 
się, że spłaca zadłużenie – a nie ma 
czym, bo jest to zapisane w długo-
letniej perspektywie budżetowej 
– „zarobionymi” przez nas pie-
niędzmi, ale mimo to zadłużenie 
gminy jest na tym samym pozio-
mie. Czyli zaciąga kolejne zobo-
wiązania. Różnica między nami 
polega na tym, że ja za kredyt na 
przykład budowałem halę sporto-
wą, a burmistrz Przewoźny sporo 
wydaje na... no właśnie, na co wy-
daje? W moim przypadku każda 
złotówka z kredytu była przezna-
czona na inwestycje, które dzisiaj 
przynoszą gminie dochód, które 
były budowane z myślą o miesz-
kańcach. I jeszcze jedno – nigdy 
nie zgadzałem się na inwestycje fi-
nansowane w całości przez budżet 
gminy, bo takie najwięcej kosztu-
ją mieszkańców. Z budżetu pocho-
dziła zawsze tylko część potrzeb-
nych pieniędzy. A jak brałem kre-
dyt, to wiedziałem, że będę miał 
z czego go spłacić. Były to inwe-
stycje kompleksowe...

- Co to znaczy?
- Jak coś robiliśmy, to z gło-

wą, od początku do końca. Dzisiaj 
na przykład kanalizacja jest budo-
wana raz tu, raz tam, a wszystko 
po to, by zdobyć głosy wyborców. 
Jest więc kanalizacja, której nie 
da się podłączyć do oczyszczalni 
ścieków... Toż to jakiś absurd.

- Ile pieniędzy w skali roku 
trafia do budżetu gminy Pniewy 
od firm, które udało się panu ja-
ko burmistrzowi zaprosić do za-

NaprawdNaprawdęę, w Pniewach mo, w Pniewach możże bye być ć lepiejlepiej
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, kandydatem na burmistrza Gminy Pniewy 
w wyborach samorządowych 2014

...w Pniewach mieszkam już ponad 35 
lat. Jestem pniewianinem i... jestem z te-
go powodu dumny. Mam tutaj rodzinę, 
wielu przyjaciół i znajomych. Nie chcę, 
by moi sąsiedzi wyjeżdżali z naszej gmi-
ny, chcę by przyjeżdżali do nas inni i mó-
wili „ to jest ciekawe miejsce do życia, 
malownicze miasto, piękne tereny wiej-
skie, sympatyczni i mili ludzie, to gmi-
na z przyszłością, w którą warto inwe-
stować”.

Nie startuję w wyborach na burmi-
strza, by załatwić sobie głosami wy-
borców pracę. Mam obecnie dobrą, 
spokojną pracę w Poznaniu, jestem 
również społecznym pierwszym wi-
ceprezesem w Wielkopolskim Związ-
ku Piłki Nożnej... Zależy mi na Pnie-
wach, bo to ważne dla mnie miejsce 
na ziemi, moja mała Ojczyzna.

inwestowania naprawdę poważ-
nych sum właśnie tutaj?

- Wiele milionów złotych.
- Aż tyle?
- Podam prosty przykład – Hon-

da wpłaca do gminnej kasy 90.000 
złotych podatku miesięcznie, co 
w skali roku daje kwotę1.080.000 
złotych. Do tego trzeba jeszcze 
doliczyć podatek od osób fizycz-
nych, który płacą pracownicy tej 
firmy. Myślę też o innych firmach 
-  AVK, Karl Knauer, Tegometal... 
Gdzie są te pieniądze? Co się sta-
ło z tymi milionami? Na co je wy-
korzystał obecny burmistrz? A co 
z pieniędzmi od innych, mniej-
szych firm, które powstały przed 
2010 rokiem? I gdzie są te nowe 
firmy, nowe zakłady pracy, któ-
re przyciągnął burmistrz Pniew? 
Niech mi je ktoś pokaże.

- Czy da się dla gminy pozy-
skiwać pieniądze z zewnątrz, by 
nie robić wszystkiego za swoje?

- Moja polityka tym różni-
ła się od rządów mojego następ-
cy, że ja w pierwszej kolejności 
starałem się pozyskiwać fundu-
sze unijne, czego nie można po-
wiedzieć o obecnej władzy. Pro-
szę mi wierzyć, było sporo szans 

w minionych czterech latach na 
pozyskanie konkretnych środków 
unijnych, ale zwyczajnie je zmar-
nowano. Te pieniądze nadal są 
i trzeba zrobić wszystko, by w ko-
lejnych latach trafiły do Pniew, 
a nie innych gmin, które dzisiaj są 
mądrzej zarządzane. Budownic-
two mieszkaniowe, drogi... – in-
ne samorządy jakoś dają sobie ra-
dę. Przypomnę tylko, że z danych 
Głównego Urzędu Statystyczne-
go wynika, że w czasie kiedy by-
łem burmistrzem zainwestowali-
śmy przed dziesięć lat ponad sto 
milionów złotych. A ile zainwesto-
wano przez ostatnie cztery lata? Na 
to pytanie niech mieszkańcy sami 
sobie odpowiedzą rozglądając się 
dookoła. Uważam, że w najbliż-
szym czasie trzeba w Pniewach 
zainwestować około 40 milionów 
złotych, by mieć taki standard jak 
porównywalne miasta we wschod-
nich Niemczech. I to jest możliwe 
– zapewniam – oczywiście nie tyl-
ko w oparciu o budżet gminy. By 
to zrobić trzeba mieć wizję, wie-
dzę i doświadczenie.

- Co pan zrobi, gdy miesz-
kańcy panu zaufają i zostanie 
pan burmistrzem, by powsta-

wały w Pniewach nowe miejsca 
pracy?

- Promocja gminy to podsta-
wa. Na chwilę obecną w Urzędzie 
Miejskim  (podobno) aż cztery 
osoby zajmują się  promocją i są 
zatrudnione na pełen etat. Czym ci 
pracownicy  się zajmują...? Robie-
niem zdjęć burmistrzowi? W któ-
rych mediach wojewódzkich czy 
ogólnokrajowych widział pan ma-
teriał promujący gminę Pniewy 
wśród inwestorów? Ja przez ostat-
nie cztery lata nie widziałem ani 
jednej takiej publikacji, reklamy 
itp. Na jakich targach inwestycyj-
nych pokazywała się nasza gmina? 
Można uzyskać wsparcie finan-
sowe z Urzędu Marszałkowskie-
go by pojechać na takie targi do 
Cannes lub Monachium. Dlaczego 
Pniewy z tego nie korzystają? Do 
kogo dzisiaj skierowana jest pro-
mocja gminy? W Pniewach pro-
mujemy Pniewy. To absurd. Trzeba 
się z gminy gdzieś ruszyć, gdzieś 
pokazywać, rozmawiać, konsulto-
wać, a nie pokonywać tylko trasę 
Pniewy-Radków (z całym szacun-
kiem dla naszej partnerskiej gminy 
i jej mieszkańców). A odpowiada-
jąc na pana pytanie – pomysł jest 
prosty, nowi inwestorzy, to nowe 
miejsca pracy. 

- Zauważa się w Pniewach 
zastój w budownictwie mieszka-
niowym. Można jakoś temu za-
radzić?

- Można i trzeba. Proponuję 
partnerstwo publiczno-prywatne, 
ale można również uzyskać dofi-
nansowanie z budżetu państwa dla 
mieszkań komunalnych. Ciekawy 
jestem, czy gmina Pniewy złożyła 
wniosek do wojewody o przekaza-
nie jej budynku po byłym komisa-
riacie Policji, w którym mogłyby 
powstać mieszkania socjalne. Nic 
o tym nie słyszałem. Jest też ob-
szar, gdzie mogą powstawać nowe 
budynki TBS finansowane przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego, 
a nie budżet gminy.

- Czy ma pan przemyślane 
sposoby komunikowania się ja-
ko nowy burmistrz z mieszkań-
cami gminy?

- Tak, to jest bardzo ważny te-
mat. Jeśli zostanę wybrany chcę 
wykorzystać w komunikacji Inter-
net. Proponuję raz w miesiącu sta-
ły czat z mieszkańcami i obiecuję, 
że nie będzie tam pytań bez odpo-
wiedzi. Zaproszę do współpracy 
osoby szanowane w gminie, któ-
re z racji swojego wieku nie są już 
czynne zawodowo, ale mają sporo 

Dokończenie na stronie IV
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NaprawdNaprawdęę, w , w Pniewach Pniewach 
momożże bye być ć lepiejlepiej
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, kandydatem 
na burmistrza Gminy Pniewy w wyborach 
samorządowych 2014
doświadczenia i wiedzy, by służyć 
mi radą.   Stworzę tzw. „Radę Star-
szych”, doradzającą burmistrzowi 
i Radę Młodzieżową, by w urzę-
dzie głos młodzieży także był sły-
szalny. Nasi radni nie będą dyżu-
rować w pustych pokojach, tylko 
przeprowadzać rozmowy z miesz-
kańcami w różnych miejscach np. 
ulica, miejsca pracy, osiedla. I ko-
lejna ważna sprawa: dzisiaj posie-
dzenia komisji odbywają się dwa, 
trzy dni przed sesją, by radni nie 
mieli żadnej szansy na merytorycz-
ną dyskusję, konsultację ze swo-
imi ekspertami, mieszkańcami. To 
świadomy zabieg , który zabija de-
mokrację, bo sprawia, że jest ona 
pustym słowem. Jeśli zostanę bur-
mistrzem posiedzenia komisji będą 
wcześniej i po południu, by mogli 
w nich uczestniczyć także miesz-
kańcy. Będę domagał się, by gmin-
ny Biuletyn Informacji Publicznej 
zamieszczany w Internecie był ak-
tualizowany na bieżąco...

- Dlaczego, pomimo przegra-
nej w 2010 roku, chce pan znowu 
być burmistrzem Pniew?

- Ponieważ nie widzę szero-
ko pojętego rozwoju gminy, a ma-
razm. I to mnie zwyczajnie martwi. 
Poza tym... w Pniewach mieszkam 
już ponad 35 lat. Jestem pniewia-
ninem i... jestem z tego powodu 
dumny. Mam tutaj rodzinę, wielu 
przyjaciół i znajomych. Nie chcę, 
by moi sąsiedzi wyjeżdżali z na-
szej gminy, chcę by przyjeżdżali 
do nas inni i mówili „ to jest cie-
kawe miejsce do życia, malowni-
cze miasto, piękne tereny wiejskie, 
sympatyczni i mili ludzie, to gmi-
na z przyszłością, w którą warto 
inwestować”.

Uważam, że w najbliższym cza-
sie trzeba w Pniewach zainwesto-
wać około 40 milionów złotych, by 
mieć taki standard jak porówny-
walne miasta we wschodnich Niem-
czech. I to jest możliwe – zapew-
niam – oczywiście nie tylko w opar-
ciu o budżet gminy. By to zrobić 
trzeba mieć wizję, wiedzę i do-
świadczenie.

- Tak może być?
- Tak może być, bo przecież 

przed rokiem 2010 tak właśnie by-
ło. Czas gminie Pniewy przywró-
cić blask, prestiż i szacunek. Za-
sługuje na to i zasługują na to jej 
mieszkańcy.

- Proszę przekonać wyborców 
szczególnie tych, którzy nie gło-
sowali na pana w 2010 roku, że 
jednak to na pana powinni zagło-
sować w wyborach 16 listopada!

-  To trudne zadanie, myślę jed-
nak, że nie są w tym momencie 
ważne słowa. Liczą się czyny, do-
tychczasowe osiągnięcia, zdoby-
te umiejętności, wiedza, doświad-
czenie, talent, wizja. Te cztery 
minione lata pozwoliły mi spoj-
rzeć na wiele spraw z dystansem, 
przede wszystkim zrozumieć swo-
je błędy, których nie popełnia tyl-
ko ten, który nic nie robi. Nie wy-
paliłem się zawodowo przez te la-

ta, dalej chcę, dalej mam inicjaty-
wę, dalej mam pomysły, które mo-
im zdaniem i zdaniem osób, z któ-
rymi rozmawiałem warto zreali-
zować dla dobra mieszkańców. 
Nie startuję w wyborach na bur-
mistrza, by załatwić sobie głosa-
mi wyborców pracę. Mam obecnie 
dobrą, spokojną pracę w Pozna-
niu, jestem również społecznym 
pierwszym wiceprezesem w Wiel-
kopolskim Związku Piłki Noż-

nej... Zależy mi na Pniewach, bo 
to ważne dla mnie miejsce na zie-
mi, moja mała Ojczyzna. Proszę 
więc, by mieszkańcy poszli 16 li-
stopada na wybory i zagłosowali. 
Wierzę w ich mądrość, wierzę, że 
zagłosują wybierając rozwój a nie 
stagnację i lepszą przyszłość dla 
nas wszystkich. Bo naprawdę, mo-
że być lepiej.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Dokończenie ze strony III

Pniewianie na 
drugim miejscu
26 września we Wronkach odbyły się XV Otwarte Mistrzostwa 
Powiatu Szamotulskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
w Turystycznych Marszach na Orientację. Organizatorem by-
ło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział 
w Szamotułach. W kategorii TD zwyciężyła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Rokietnicy, w TM – tandem reprezentujący Ze-
spół Szkół nr 1 Gimnazjum i Liceum w Szamotułach. Pniewianie 
także zaliczyli podium.

TD to kategoria dziecięca, dla 
uczniów szkół podstawowych, 

w wieku do 13 lat. Rokietniczanki 
Małgorzata Misiak i Urszula So-
chacka pokonały 21 innych ze-
społów, a podium wywalczyły też 
dwie ekipy Szkoły Podstawowej nr 
3 w Szamotułach. 

W TM, dla uczestników w wie-
ku gimnazjalnym (od 14 do 16 
lat) startowało 28 dwuosobowych 
zespołów. Wygrali szamotulanie 
Krzysztof Greczka i Szymon Mar-
kiewicz. Dwa kolejne miejsca za-
jęły drużyny z jednej reprezenta-

cji – Szkolnego Koła Turystycz-
no-Krajoznawczego PTTT przy 
Gimnazjum w Pniewach: Daniel 
Jakóbczyk i Adam Frąckowiak 
oraz Szymon Kamiński i Mi-
chał Piśny. W klasyfikacji gmin 
uwzględniano tylko gminy Powia-
tu Szamotulskiego. Zwyciężyły 
Szamotuły przed Pniewami, gmi-
ną Obrzycko i Ostrorogiem. 

Trasy Mistrzostw przebiegały 
przez lasy Puszczy Noteckiej na pół-
noc od Wronek, a bazą imprezy był 
Zespół Szkół nr 1 – czyli gościnna 
wroniecka „Szkoła na Leśnej”. (na)

Nasz e-mail:
 prostozpniew@wp.pl
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Perła na Liście „Pamięć Świata”

Uroczysta inauguracja 
I edycji Listy Krajowej 

odbędzie się 17 października 
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 

Biblioteka Raczyńskich zaprasza 
na wyjątkowy pokaz rękopisu

18 października (sobota), godz. 12.00
Al. Marcinkowskiego 23/24, Herbaciarnia, 

wstęp wolny

Cenny rękopis ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich – kodeks 
z białoruską wersją legendy o Tristanie i Izoldzie z XVI i XVII w. 
– został wpisany na Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć 
Świata”.

Program UNESCO „Pamięć 
Świata” (Memory of the 

World) został utworzony w roku 
1992. Jego celem jest podejmo-
wanie działań służących zacho-
waniu, ratowaniu i udostępnianiu 
dziedzictwa dokumentacyjnego. 
Najbardziej widocznym przeja-
wem działalności Programu jest 
międzynarodowa Lista, na którą 
wpisywane są obiekty o świato-
wym znaczeniu historycznym lub 
cywilizacyjnym. Aktualnie Lista 
obejmuje 300 dokumentów. Dwa-
naście z nich reprezentuje pol-
skie dziedzictwo dokumentacyj-
ne (m.in. autograf dzieła Miko-
łaja Kopernika De revolutioni-
bus przechowywany w Bibliotece 
Jagiellońskiej w Krakowie, ręko-
pisy Fryderyka Chopina w zbio-
rach Biblioteki Narodowej i To-
warzystwa im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie, tablice 21 Postu-
latów Gdańskich z Sierpnia 1980, 
przechowywane w Narodowym 
Muzeum Morskim w Gdańsku, 
Archiwum Radziwiłłów i Księgo-
zbiór Nieświeski, część znajdują-
ca się w Polsce przechowywana 
w AGAD i inne). 

Polski Komitet Programu „Pa-
mięć Świata” zawiązał się w 1996 
roku. Tuż po jego powstaniu roz-
poczęto prace nad polskimi nomi-
nacjami do list Programu. Na pod-
stawie około 400 propozycji, nade-
słanych przez instytucje zajmujące 
się dziedzictwem dokumentacyj-

w. Mianem kodeksu określa się 
formę książki powstałą u schył-
ku czasów antycznych, składa-
jącą się ze złożonych i zszytych 
na grzbiecie arkuszy papiruso-
wych lub pergaminowych. W V 
w. kodeks wyparł dominującą do-
tąd formę zwoju i stał się w śre-
dniowieczu podstawową postacią 
książki, najpierw z kartami per-
gaminowymi, a później także pa-
pierowymi. Terminu kodeks uży-
wa się również w odniesieniu do 
dawnych zbiorów modlitw, tek-
stów liturgicznych, kronik oraz 
akt, dokumentów i innych źródeł 
historycznych. 

Rękopiśmienny papierowy ko-
deks z XVI-XVII w. ze zbiorów 
Biblioteki Raczyńskich  bez wąt-
pienia można nazwać skarbem pa-
mięci wielu narodów: białoruskie-
go, litewskiego i polskiego. Na je-
go pierwszych kartach znajduje 
się tzw. Białoruski Tristan, a na 
pozostałych opowieści o kniaziu 
Gwidonie i królu Attyli, Kronika 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i Żmudzkiego sięgająca do 1548 
r., odpisy aktów prawnych królów 
polskich Władysława IV z 1635 r. 

nym, przygotowano listę 24 pol-
skich propozycji. Ostatecznie Ko-
mitet Krajowy ustalił listę zabyt-
kowych obiektów piśmiennictwa, 
które znalazły się na Liście Krajo-
wej Programu UNESCO „Pamięć 
Świata”. 

Biblioteka Raczyńskich 
wśród instytucji, których obiekty 
znalazły się na Liście, jest jedyną 
instytucją samorządową i jedyną 
biblioteką publiczną. 

Rękopis ze zbiorów Biblioteki 
Raczyńskich, który otrzyma cer-
tyfikat wpisania na Listę Krajo-
wą Programu UNESCO „Pamięć 
Świata”, to zabytkowy kodeks 
z białoruską wersją legendy o Tri-
stanie i Izoldzie datowany na XVI 
i XVII w. Kodeks jest autentycz-
nym przykładem tradycji kulturo-
wej, w której powstał, jest źródłem 
historycznym i unikatem o szcze-
gólnej wartości dla kultury Polski 
i Europy wschodniej, a jego histo-
ria jest wyrazem spójności kulturo-
wej cywilizacji europejskiej. 

RĘKOPIŚMIENNY KODEKS 
Z BIAŁORUSKĄ WERSJĄ 
LEGENDY O TRISTANIE 

I IZOLDZIE W ZBIORACH 
BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH, 

XVI-XVII W.
Wśród wielu zabytków pi-

śmiennictwa polskiego i europej-
skiego w zbiorach Biblioteki Ra-
czyńskich znajduje się bezcenny 
kodeks datowany na XVI i XVII 

i Zygmunta I z 1528 r. oraz różne 
notatki, rodowody i dokumenty ro-
dzinne Unichowskich z lat 1594-
-1672.

Najcenniejszym fragmentem 
kodeksu jest tzw. Białoruski Tri-
stan, który powstały około 1580 
r. Jest on nie tylko najstarszym 
zabytkiem białoruskiej literatu-
ry świeckiej, ale także jedyną za-
chowaną słowiańską wersją tzw. 
„Tristana prozą”, co potwierdza 
znamienita badaczka Zora Ki-
pel w swojej pracy The Byelorus-
sian Tristan. 

Legenda o miłości Tristana 
i Izoldy, mająca celtyckie korzenie, 
zrodzona na styku trzech obsza-
rów językowo-kulturowych (fran-
cuskiego, celtyckiego i angielskie-
go), już od VI w. zaczęła pojawiać 
się w ikonografii, toponomastyce 
i piśmiennictwie. Pierwsze znane 
jej formy literackie, pisane wier-
szem, pochodzą z ostatnich dzie-
sięcioleci XII w. Na początku XIII 
w. (ok. 1230 r.) zaczyna powstawać 
tzw. „Tristan prozą”. 

Prozatorskie wersje mitu o Tri-
stanie cieszyły się ogromną popu-
larnością, doczekały się wielu ada-
ptacji, tłumaczeń i imitacji w róż-
nych językach europejskich (grec-
ki Tristan, włoski Tristano Ric-

cardiano, hiszpańskie i portugal-
skie Las Domandas del san Gra-
al, angielska Book of Sir Tristram, 
Tristan białoruski, islandzki Kva-
edi itd.). Opowieści o rycerzu Tri-
stanie przez wieki wędrowały po 
całej Europie zarówno w formie 
przekazu ustnego, jak i pisemne-
go. Przywędrowały także na Sło-
wiańszczyznę Wschodnią. W XVI 
w. na terytorium dzisiejszej Bia-
łorusi pojawiła się ich oryginalna, 
nacechowana miejscowym kolory-
tem wersja. 

Owa Powieść o sławnym ry-
cerzu Tristanie znana jest tylko 
z jednego przekazu, znajdujące-
go się w rękopiśmiennym kodek-
sie w zbiorach Biblioteki Raczyń-
skich. Autor-tłumacz białoruskie-
go Tristana pozostaje nieznany, ale 
prawdopodobnie był to absolwent 
jednego z kolegiów jezuickich, do 
którego rąk pod koniec XVI w. tra-
fiła jakaś wersja Tristana, nie wia-
domo, czy pisana czy mówiona 
i czy była to jedna czy wiele wer-
sji. Źródłem inspiracji autora ręko-
pisu mogła być też literatura przy-
wieziona z jednego z zachodnich 
uniwersytetów. 

W każdym razie napisana 
w języku starobiałoruskim wersja 
„Tristana prozą” została osadzo-
na w realiach białoruskich XVI w. 
Jej głównymi tematami są walka, 
przygoda i śmierć, natomiast mo-
tyw miłości nie jest tak istotnym 
elementem jak w pierwotnej, naj-
bardziej popularnej wersji powsta-
łej na wyspach brytyjskich.

Rękopis białoruskiego Trista-
na jest powszechnie znany specja-
listom – filologom i historykom. 
Został po raz pierwszy odkry-
ty w 1842 r. i opisany w 1846 r. 
przez filologa Osipa Bodianskie-
go. Od tego czasu wszedł w obieg 

naukowy. Zainteresowanie nim 
trwa do dziś. W 1988 r. badaczka 
Zora Kipel wydała jego tłumacze-
nie na język angielski, a w 2006 
r. ukazało się faksymile rękopisu 
wraz z analizą filologiczną i prze-
kładem na współczesny język bia-
łoruski. Nie ma tłumaczenia na 
język polski, istnieją przekłady 
m.in. na język serbski, angielski 
czy włoski.

Zdaniem badaczy pierwszymi 
właścicielami kodeksu była rodzina 
Unichowskich, a  pod koniec XVII 
w. trafił on do Archiwum książąt 
Radziwiłłów w Nieświeżu. Praw-
dopodobnie jego kolejnym posia-
daczem był Julian Ursyn Niemce-
wicz, mający w zasobie swojej bi-
blioteki również inne liczne Ra-
dziviliana. W zbiorach Biblioteki 
Raczyńskich rękopis znajduje się 
niemal od początku istnienia książ-
nicy – w 1835 r. od Niemcewicza 
nabyła go Konstancja Raczyńska 
i przekazała bibliotece publicznej 
ufundowanej w 1829 r. przez swe-
go męża, Edwarda. 

Rękopis został szczęśliwie 
ocalony z tragedii, która spo-
tkała Bibliotekę Raczyńskich na 
początku 1945 r., kiedy to cały 
gmach książnicy, wraz z blisko 
90% zbiorów, spłonął. Unikato-
wy kodeks już wcześniej, w 1943 
r., wraz z innymi cennymi obiek-
tami został wywieziony do ma-
jątku Raczyńskich – Obrzycka, 
skąd po wojnie wrócił do Biblio-
teki.

Zabytkowa księga, oprawiona 
w brązową skórę, liczy 344 strony. 
W 2007 r. dzięki dotacji Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego została poddana komplek-
sowej konserwacji. Dziś stanowi 
jedną z pereł zbiorów Biblioteki 
Raczyńskich. 
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„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26

tel. 61 817-41-10
Godziny przyjęć: 

Pn-Pt 8.00-22.00  So 9.00-17.00  Ndz 9.00-15.00

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Stronę opracowała: MONIKA MAŃKOWSKA

Portret damy Henry James, 
tłumaczenie Maria Skibniew-
ska, literatura światowa, cena 
58 zł, Proszynski i Ska.

Młoda Amerykanka, Isa-
bel Archer, przybywa do Eu-
ropy żądna przygód i wrażeń. 
Odziedziczywszy spory ma-
jątek, przekonana, że dokład-
nie rozumie sens ludzkich po-
czynań, odtrąca trzech konku-
rentów, aby poślubić czwarte-
go – bezwzględnego obłudni-
ka. Jednak nie tylko perype-
tie miłosne są treścią książki 
– najważniejszy jest proces 
dojrzewania bohaterki w at-
mosferze findesieclowej Eu-
ropy, okupiony utratą niewin-
ności i złudzeń. W 1996 r. 
„Portret damy” przeniosła na 
wielki ekran Jane Campion. 
W rolach głównych wystąpi-
li Nicole Kidman i John Mal-
kovich. Henry James (1843–
–1916) wybitny amerykański 
pisarz w swoich znakomitych 
powieściach zgłębiał mental-
ność Amerykanów, zderzając 
ją z kulturą europejską.

Dworek Longbourn , Jo Ba-
ker, tłumaczenie Agnieszka 
Brodzik, cena 36,90 zł, Wy-
dawnictwo Czwarta Strona.

Pierwsza książka wydana 
przez wydawnictwo Czwar-
ta Strona - markę Wydawnic-
twa Poznańskiego. To książ-
ka, którą pokochali wielbicie-
le Jane Austen i serialu Do-
wnton Abbey.  Swoisty re-
wers kultowej powieści „Du-
ma i uprzedzenie”. Zaprasza-
my Was do dworku Longbo-
urn na spotkanie z Elizabeth, 
Jane, panem Darcym. Postaci 
znane z kart „Dumy i uprze-
dzenia” są jednak tylko tłem 
dla nowej historii. Głównymi 
bohaterami zostają tutaj wład-
cza, aczkolwiek wyrozumia-
ła gospodyni   pani Hill, cho-
dząca z głową w chmurach 
pokojówka Sara oraz tajem-
niczy służący James, które-
go pojawienie się w Longbo-
urn zmienia życie dziewczy-
ny. Czy na przeszkodzie ro-
dzącego się uczucia staną tyl-
ko duma, uprzedzenie i status 
społeczny? Jo Baker zaludnia 
dom państwa Bennet fascy-
nującymi postaciami, którym 
dotychczas nie poświęciliśmy 
ani jednej myśli. A oni też ma-

rzą, kochają, rozpaczają, boją 
się i walczą o swoje. Znamy 
doskonale historię, która to-
czy się w tle, w salonie, jed-
nak to, co dzieje się pod scho-
dami – w kuchni, w ogrodzie, 
w stajni, jest równie intrygu-
jące. I tak samo wzrusza.

Antykwariat pod Błękitnym 
Lustrem Martin Widmark 
tłumaczenie Barbara Gawry-
luk, ilustracje Katarina Ström-
gard, kategoria wieku 9+, ce-
na  29,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki.

Trzynastoletni Dawid pod 
nieobecność rodziców za-
mieszkuje u ich znajomego, 
Melchiora Rasmusena, wła-
ściciela Antykwariatu pod 
Błękitnym Lustrem. Pewne-
go ranka Melchior znika. Po-
zostawiona przez niego krót-
ka wiadomość pozwala Da-
widowi i jego nowej koleżan-
ce Larisie podjąć poszukiwa-
nia. Stopniowo odkrywają oni 
dziwne okoliczności zaginię-
cia Melchiora. Dawid i Lari-
sa to nowa seria Martina Wid-
marka – autora bestsellerowej 
serii Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai. Nowe książ-
ki przeznaczone są dla nieco 
starszych czytelników - tych, 
którzy nauczyli się czytać po-
znając kolejne przygody Las-
sego i Mai i chcą przejść na 
kolejny poziom czytelni-
czy. Dawid i Larisa to świet-
nie skonstruowane, trzymają-
ce w napięciu historie, w któ-
rych wątek detektywistyczno-
-przygodowy prowokuje do 
refleksji nad współczesnym 
światem i ludzką egzystencją. 
Tłem przygód nastolatków 
jest problematyka popularno-
naukowa, np. eksperymenty 
genetyczne czy ekologia. 

Kajtek i Miś Jujja Wieslander, 
Tomas Wieslander, tłumacze-
nie Agnieszka Stróżyk, ilu-
stracje Olof Landström, kate-
goria wieku 0+, cena 27,90 zł, 
Wydawnictwo Zakamarki. 

Posłuchaj o tym, jak Kaj-
tek prawie nauczył się pły-
wać, jak próbował wbiec na 
drzewo i jak bawił się w pu-
stynię w środku zimy. Czę-
stą towarzyszką zabaw Kajtka 
jest Tosia. Każdego wieczora 
przed zaśnięciem Kajtek opo-
wiada Misiowi o tym, co się 
wydarzyło tego dnia. I razem 
zasypiają. Dla małego czło-

Przygoda z FACE NOIR 
IQ Publishing, („ostatni bastion” na rynku przygo-
dówek w naszym kraju (:)), ma przyjemność po-
informować o premierze polskiej wersji gry Face 
Noir – klasycznej przygodówki w stylu point&click, 
przygotowanej przez włoskie studio Mad Orange.

Z KOMPUTEREM NA TY

Face Noir, wzorowana na 
twórczości Raymonda 

Chandlera, mistrza krymina-
łów, przenosi nas w lata 30’ 
XX wieku, do Stanów Zjedno-
czonych z okresu Wielkiego 
Kryzysu. Targany korupcją, 
bezrobociem i przestępczo-
ścią Nowy Jork będzie miej-
scem tajemniczego śledztwa 
prowadzonego przez Jacka del 
Nero, w przeszłości policjan-
ta a teraz prywatnego detekty-
wa. Aby nie ujawniać zanadto 
szczegółów historii zdradzimy 
tylko, że intryga zaczyna  się 
od śmierci Jacka… Cała roz-
grywka została osadzona we 
wszechogarniającym klimacie 
noir oddającym ducha mrocz-
nych czasów, w których toczy 
się historia. A w tle pobrzmie-
wa nastrojowy jazz z początku 
XX wieku…

Gra Face Noir została 
w wydana w serii THE AD-
VENTURE COLLECTION 
– odświeżonej edycji najlep-
szych gier przygodowych 
w Polsce. Wszystkie w pol-
skiej wersji językowej, w ele-
ganckim pudełkowym wyda-

niu, z kolorową, drukowaną 
instrukcją, kolekcjonerskim 
plakatem i atrakcyjnymi do-
datkami! W pudełku z grą Fa-
ce Noir jest kolorowa instruk-
cja oraz plakat a na płycie tak-
że klimatyczny soundtrack - 
10 utworów jazzowych z gry! 
Cena 49,90 zł.

Czarny czwartek, jak na-
zwała dzień 24 październi-
ka 1929 roku prasa...Dzień, 
w którym rozpoczęły się naj-
mroczniejsze lata w histo-
rii Ameryki - lata Wielkiego 
Kryzysu. W ciągu kilku mie-
sięcy amerykański sen stał 
się  przeszłością. Wystarczy-
ło kilka lat, aby ludzie poka-
zali swoją prawdziwą twarz: 
fałszywą, żałosną, a przede 
wszystkim podatną na korup-
cję. Kto przypuszczał, że ko-
rupcja zajdzie tak daleko? Że 
pewnego dnia ktoś spróbuje 
przekupić Boga? A teraz je-
stem tutaj - z wycelowaną we 
mnie lufą pistoletu, trupem 
na sumieniu i z dziewczyn-
ką, którą muszę chronić. Jak 
mogło do tego dojść? Czy to 
wszystko mogłoby być wyni-
kiem serii zbiegów okolicz-
ności?

Innowacyjny tryb łącze-
nia faktów – zbieraj infor-
macje, weryfikuj, łącz i po-
szukuj prawdy. Przepiękna 
oprawa graficzna – ręcznie 
rysowane przerywniki fil-
mowe, trójwymiarowe mo-
dele ekwipunku, dynamicz-
ne otoczenie. Niepowtarzal-
na jazzowa ścieżka dźwię-
kowa i polska wersja języ-
kowa.

wieka każdy, nawet najzwy-
klejszy dzień, może być przy-
godą! Piętnaście opowiadań 
o Kajtku, Misiu i Tosi napi-
sanych przez autorów książek 
o Mamie Mu – w sam raz do 
głośnego czytania najmłod-
szym – przed snem lub o każ-
dej innej porze dnia. 

Pomelo i kolory Ramona 
Bădescu, tłumaczenie Kata-
rzyna Skalska, ilustracje Ben-
jamin Chaud, kategoria wieku 
3+, cena 29,90 zł, Wydawnic-
two Zakamarki.

Pomelo, filozofujący słoń 
mieszkający pod dmuchaw-
cem, tym razem bierze na 
warsztat kolory i bawi się 
w skojarzenia. Niektóre prze-
widywalne, niektóre zaskaku-
jące. A wraz z kolorami da-
je nam posmakować wielu 
nowych, fascynujących słów. 
Niebanalny tekst i pomysło-
we ilustracje sprawiają, że 
książka może być intelektu-
alno-estetyczną rozrywką tak 
dla trzylatka, jak i dla jego 
starszego rodzeństwa, rodzi-
ców czy dziadków. Poleca-
my także: Pomelo ma się do-
brze pod swoim dmuchaw-
cem, Pomelo jest zakochany, 
Pomelo śni, Pomelo i przeci-
wieństwa oraz Pomelo się za-
stanawia.

Jak dzieci osiągają sukces. 
Nauka siły woli i ciekawości 
świata Paul Tough, tłumacz 
Anna Nowak przedział wieku 
18-100, cena 31,90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Dlaczego niektóre dzieci 
odnoszą sukcesy, a inne po-
noszą porażki? Czy odpowia-
da za to inteligencja? Otóż nie 
– Paul Tough w swojej rewo-
lucyjnej książce dowodzi, że 
zwycięzcę czynią z dziecka: 
wytrwałość, ciekawość świa-
ta, sumienność, pozytywne 
nastawienie i samodyscypli-
na. Korzystając z doświad-
czeń badaczy i nauczycieli, 
pisarz analizuje związki po-
między wydarzeniami w na-
szym dzieciństwie a osiągnię-
ciami w wieku dorosłym. Od-
krywa, którzy rodzice dobrze 
przygotowują swoje dzieci do 
dojrzałości, a którzy popełnia-
ją błędy. Pokazuje też, że każ-
dy, nawet dziecko z ubogie-
go domu, może dokonać zdu-
miewających rzeczy. Główne 
przesłanie książki jest pozy-
tywne: kluczem do sukcesu 
jest osobowość, a osobowość 
można kształtować. 

Majka (prawie) sama w domu 
Susanne Fülscher, ilustrator 
Dagmar Henze, tłumacz Inez 
Aleksandra Okulska, przedział 
wiekowy 10-14, cena 24,90 zł, 
Nasza Księgarnia.

Majka sama w domu? Tak, 
to możliwe! Państwo Hanseno-
wie wyjechali na Capri, zosta-
wiając dzieci pod opieką bab-
ci. I wszystko byłoby super, 
gdyby babcia nie wylądowa-
ła w szpitalu. Majka, Łukasz 
i Lena nie chcą jednak ze¬p-
suć rodzicom wymarzonego 
urlopu. Kiedy plan zamiesz-
kania u przyjaciół nie wypala, 
chłopak wpada na świetny po-
mysł: dadzą sobie radę bez do-
rosłych! W końcu wystarczy 
parę drobnych kłamstw, a do-
mowe obowiązki nie są takie 
straszne... Prawda?

Tropiciel. Zapomniana księ-
ga 2 Paulina Hendel, prze-
dział wiekowy 14-100, cena 
39,90 zł, Nasza Księgarnia.

Hubert budzi się w Paryżu, 
jak gdyby tragiczna w skut-
kach wyprawa po księgę nig-
dy nie miała miejsca. Zagłada 
cywilizowanego świata jesz-
cze nie nastąpiła, więc chło-
pak ma szansę zmienić bieg 
historii. Wyznacza sobie je-
den cel: zdobyć księgę, która 
pomoże mu w walce z demo-
nami. Jednak bieg wydarzeń 
jest nieco inny, niż chłopak się 
spodziewa. Impuls elektroma-
gnetyczny niszczy osiągnięcia 
techniki, ale nigdzie nie ma 
demonów, a ludzie nie traktu-
ją poważnie ostrzeżeń Huber-
ta. Dramatyczne wspomnienia 
nie dają mu jednak spokoju… 
Czy skradziona z biblioteki 
księga oraz wiedza na temat 
demonów pomogą przetrwać 
Hubertowi i jego bliskim?
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w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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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 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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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 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09

NAPRAWY 

BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61

CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa Rozmowa 

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

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09

NAPRAWY 

BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61

CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

Rozmowa z Rozmowa z ARTUREM BARCISIEMARTUREM BARCISIEM, , 
aktorem teatralnym i filmowym, reaktorem teatralnym i filmowym, reżżyseremyserem
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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 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, mini-
ster finansów

Artur Barciś, aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09

NAPRAWY 

BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61

CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł
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60-184 Poznań, 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Zbigniew Hołdys, muzyk

Cezary Żak, aktor

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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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, kierowca 
Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

Stanisław Mikulski, aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09

NAPRAWY 

BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61

CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09

NAPRAWY 

BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61

CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

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

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński, aktor

Jan Pietrzak, człowiek 
z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09

NAPRAWY 

BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61

CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409

Rok VIII         Numer 21/215          3 listopada 2010          ISSN 1734-5294          www.twoj-tydzien.prv.pl          e-mail: twoj-tydzien@wp.pl           Nr indeksu 373001         CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jch

ęt
ni

ej 
cz

yt
an

y 
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 
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

Rok IX           Numer 1/219          12 stycznia 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)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

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 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09

NAPRAWY 

BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61

CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09

NAPRAWY 

BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61

CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, aktor
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

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

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pedagog

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

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

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

Otrzymaliśmy liczne sygnały od Czytelników, że ma-
ją kłopoty ze zdobyciem „Twojego TYGODNIA WIEL-
KOPOLSKIEGO” rozdawanego na ulicach Poznania. Te-
raz nie ma już z tym problemów, bo o „TTW” można pytać 
w 19 punktach rozsianych po całym Poznaniu – na parkin-
gach strzeżonych USI SPÓŁDZIELNI WIELOBRANŻO-
WEJ w Poznaniu.

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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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

Silnik 2,0 - 450 KM
Volvo zaprezentowało koncepcyjną jednostkę napędową z rodziny Drive-E. Czte-
rocylindrowy silnik benzynowy ma dwa litry pojemności i osiąga moc 450 KM. 
Jest to możliwe dzięki potrójnemu turbodoładowaniu.

Wiele osób uważa, że 
z silników o stosun-

kowo niedużej pojemności 
nie da się osiągnąć znacz-
nie więcej mocy niż obec-
nie. Najmocniejsze dwuli-
trowe jednostki benzynowe 
na rynku osiągają moc na 
poziomie 360 KM. To para-
metry, które jeszcze niedaw-
no były zarezerwowane wy-

łącznie dla silników aut wy-
czynowych wymagających 
naprawy głównej co kilka 
godzin pracy. 

Czy można wygenero-
wać jeszcze większą moc 
z takich silników i podnieść 
ich kulturę pracy? Volvo po-
stanowiło udowodnić, że jest 
to możliwe. W ubiegłym ro-
ku Volvo wprowadziło na 

rynek bardzo udaną genera-
cję dwulitrowych silników 
turbodoładowanych Drive-E 
osiągających moc od 181 
do 306 KM. Teraz nadszedł 
czas na otwarcie kolejnego 
rozdziału tej historii.

Nowy silnik koncepcyj-
ny Volvo emituje niewie-
le spalin, ma ogromną moc, 
jest lekki, a do tego wyeli-
minowano w nim niemal do 
zera efekt tzw. turbodziury. 
Jest to możliwe dzięki po-
trójnemu doładowaniu sil-
nika. Tego rodzaju techno-
logia jeszcze nigdy nie wy-
stępowała w takiej konfi-
guracji. Stałe doładowanie 
wspomagane napędem elek-
trycznym sprawia, że sil-
nik reaguje natychmiast na 
zmianę obciążenia bez żad-
nej zwłoki, która jest bo-
lączką silników z jedną tur-
bosprężarką.

Specjaliści rozwijający 
silniki Volvo przypomina-
ją, że w latach 80-tych silni-
ki Formuły 1 osiągały moc 
ok. 1200 KM z pojemno-
ści 1,5 l. 

Ceniony za swój niepo-
wtarzalny styl, kom-

fort i parametry jezdne, no-
wy Peugeot 508 już wjeżdża 
do polskich salonów w od-
mienionej wersji. Ceny no-
wego 508 rozpoczynają się 
od 81.000 zł za wersję se-
dan. Oprócz specjalnej ofer-
ty gwarancyjnej oraz moż-
liwości pozostawienia po-
jazdu w rozliczeniu dotych-
czasowego samochodu z zy-
skiem 4000 zł, klienci bę-
dą mogli skorzystać z ofer-
ty finansowej: kredyt 50/50 
z pakietem ubezpieczenio-

Nowy Peugeot 508 
Z okazji polskiej premiery nowego Peugeot 508/508 
SW samochód zadebiutuje w specjalnej ofercie z 5-
-letnią gwarancją i limitem do 100 tysięcy kilome-
trów.

wym 2,99%, kredyt 3x33% 
z pakietem ubezpieczenio-
wym 2,99%, leasing 103% 
z pakietem ubezpieczenio-
wym 2,99%.

Do dyspozycji klien-
tów oprócz tradycyjnej wer-
sji 508 wprowadzona zosta-
nie wersja SW, która ofero-
wać będzie udane połączenie 

prestiżu i parametrów prze-
strzennych. 

Zmiany widoczne są nie 
tylko w wyglądzie nowego 
pasa przedniego, ale przede 
wszystkim w ofercie silni-
ków spełniających normy 
czystości Euro6 (benzyno-
wy; 1.6 e-THP 165, wyso-
koprężne; 2.0 BlueHDi 150 
oraz 2.0 BlueHDi 180) oraz 
zupełnie nowe w pełni auto-
matyczne skrzynie biegów.

Odmieniony Peugeot 508 
oferować będzie nowe uży-
teczne technologie: opcjo-
nalne reflektory w technolo-
gii FullLED (światła do jaz-
dy dziennej, mijania, dro-
gowe, kierunkowskazy oraz 
światła przeciwmgielne), 
nowy 7’’ ekran dotykowy, 
kamerę cofania, czy monitor 
martwego pola w lusterkach 
wstecznych.
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Porsche 911 Carrera GTS 

Harley-Davidson oryginalnyHarley-Davidson oryginalny
Harley-Davidson uruchamia całkowicie nowy program certyfikowanych moto-
cykli używanych pod nazwą Harley-Davidson Originals, który będzie oferował 
używane motocykle Harley-Davidson w doskonałym stanie technicznym i w 
korzystnych cenach. 

- Nasze maszyny chcemy 
udostępnić kolejnym klien-
tom, dlatego zdecydowali-
śmy się na ten krok - powie-
dział Michal Fric, manager 
marketingu Harley-David-
son CEE. 

Motocykle zakwalifiko-
wane do programu Harley-
-Davidson Originals można 
znaleźć na stronie interneto-
wej www.harley-davidson.pl 

W nowym programie 
oferowane są tylko spraw-
dzone motocykle, z dekla-

rowanym pochodzeniem. 
Klient uzyska informacje 
o dacie pierwszej rejestracji, 
europejskim kraju rejestracji 
oraz konkretnym sprzedaw-
cy i pierwszym właścicielu. 
W ofercie są zarówno mo-
tocykle, które są w posiada-
niu autoryzowanego deale-
ra Harley-Davidson, użyt-
kowane przez niego w ce-
lach promocyjnych i do jazd 
próbnych, jak i motocykle 
będące własnością klientów 
indywidualnych. 

- Do programu są zakwa-
lifikowane wyłącznie moto-
cykle ze specyfikacją euro-
pejską, co oznacza, że speł-
niają wymagania związa-
ne z eksploatacją na dro-
gach europejskich, jak rów-
nież wszelkie wymogi praw-
ne i parametry techniczne - 
precyzuje Michal Fric.

Dodatkowo wszyst-
kie oferowane motocykle 
przechodzą autoryzowaną 
kontrolę stanu techniczne-
go, z której jest sporządza-
ny szczegółowy raport dla 
klienta. Przegląd obejmuje 
kompleksową kontrolę ca-
łego motocykla, włącznie 
z zaleceniami dotyczącymi 
późniejszej eksploatacji oraz 
ewentualnych napraw. 

- Dla każdego motocy-
kla, na podstawie stanu tech-
nicznego oraz jego histo-
rii według książki serwiso-
wej lub pierwszej rejestra-
cji, przeprowadzamy rów-
nież kontrolę rzeczywistego 
przebiegu - dodaje Fric. - 
Oferujemy również propo-
zycję finansowania. Jednak-
że, aby zakwalifikować mo-
tocykl do programu Harley-
-Davidson Finance, musi on 
spełniać kilka warunków -  
stwierdza Fric. 

Druga generacja Porsche 911 Carrera GTS staje na linii startu. Cztery odmiany 
– Coupé i kabriolet dostępne w wersjach z napędem na tylną lub na obie osie 
– uzupełniają lukę pomiędzy modelem 911 Carrera S oraz stworzonym z myślą 
o jeździe torowej 911 GT3. 

Oto skrócona lista ele-
mentów, które zapew-

niają najnowszej „911” jesz-
cze lepsze osiągi i dają jej 
kierowcy jeszcze większą 
przyjemność z jazdy: silnik 
o mocy 316 kW (430 KM), 
pakiet Sport Chrono oraz 
aktywny system tłumienia 
PASM, obniżający prześwit 
auta o 10 mm.

911 Carrera GTS z prze-

kładnią Porsche Doppelkup-
plungsgetriebe (PDK) przy-
spiesza od 0 do 100 km/h w 
ciągu 4,0 s (Cabriolet: 4,2 
s), a prędkość maksymalna 
wszystkich odmian przekra-
cza barierę 300 km/h – naj-
szybsze Coupé z tylnym na-
pędem i ręczną skrzynią bie-
gów osiąga 306 km/h. 

Poprawa wydajności nie 
wiąże się jednak ze wzro-

stem zapotrzebowania na pa-
liwo – średnie zużycie ben-
zyny pozostaje niezmienne 
względem korzystnych wy-
ników modeli S.

Jeśli uwzględnić dodat-
kowe elementy wyposaże-
nia, nowe modele wyróżnia-
ją się również atrakcyjną ce-
ną. Seryjnie dysponują mię-
dzy innymi biksenonowymi 
reflektorami z układem dy-

namicznego oświetlenia Po-
rsche Dynamic Light System 
(PDLS) oraz sportowym wy-
dechem, generującym nie-
powtarzalny dźwięk, zare-
zerwowany wyłącznie dla 
odmiany GTS. Na kierow-
cę i pasażera czeka eksklu-
zywne wykończone Alcan-
tarą wnętrze – w tym cha-
rakterystyczne dla modeli 
GTS, skórzane fotele z sie-
dziskiem i oparciem pokry-
tym właśnie Alcantarą.

Wygląd zewnętrzny no-
wych „911” – podobnie jak 

innych samochodów Po-
rsche z rodziny GTS – zna-
cząco różni się od pozosta-
łych modeli Carrera. Wszyst-
kie cztery odmiany mają ka-
roserię 911 Carrera 4 z po-
szerzonymi tylnymi nadko-
lami i szerszym rozstawem 
kół. Seryjne są także 20-
-calowe, zaopatrzone w cen-
tralną śrubę obręcze w kolo-
rze matowej czerni. Z przo-
du uwagę zwracają specjalne 
akcenty ozdobne oraz przy-
ciemniane klosze bikseno-
nowych reflektorów, a z ty-

łu – czarne pasy przebiega-
jące przez unikalną pokrywę 
silnika oraz czarne końców-
ki wydechu z lśniącym wy-
kończeniem.

Po wprowadzeniu no-
wych odmian gama modelo-
wa 911 Carrera liczy teraz 12 
sportowych aut na trzech po-
ziomach mocy, dostępnych 
z nadwoziami Coupé i Ca-
briolet oraz z napędem na 
tylną lub obie osie. Sprze-
daż odmian GTS rozpocz-
nie się w listopadzie tego 
roku.
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mówi Waldemar Płótniak, 
kierownik Działu Sprzeda-
ży AUTO CENTRUM, de-
alera Fiata, Lanci i Alfy Ro-
meo w Poznaniu. 

Na pakiecie „Komfort 
Plus”, łączącym się z wpro-
wadzonym wcześniej pakie-
tem „Komfort”, zawierają-
cym fotel pasażera z regu-
lacją wysokości oraz fotele 
przednie ze składanymi sto-
likami i kieszeniami, kupu-
jący oszczędzą 300 złotych, 
płacąc za niego tylko 600 
złotych. Zaś pakiet „Kom-
fort 2”, obejmujący fotele 
przednie z regulacją odcin-
ka lędźwiowego, w tym kie-
rowcy z regulacją elektrycz-
ną, ze składanymi stolika-
mi i kieszeniami oraz scho-
wek pod siedzeniem pasa-
żera, kosztuje 1300 złotych. 
To o 750 złotych taniej od 
wcześniejszego zakupu tych 
samych elementów bez pa-
kietu.

Marka Fiat może się obec-
nie pochwalić kompletną ga-
mą modelu 500L, są to samo-
chody: 500L, 500L Trekking 
oraz 500L Living. Wprowa-
dzone do niej zmiany mają 
na celu pełniejsze dostoso-
wanie oferty do oczekiwań 
polskich kierowców.

- Fiat 500L to samochód, 
który mamy w swojej ofer-
cie od  jesieni 2013 roku - 

Konstruktorzy wykorzystując 
dziedzictwo Fiata 500 z ro-

ku 1957 - z wyraźnymi styli-
stycznymi odniesieniami w po-
staci zaokrąglonych reflekto-
rów i klasycznego logo z chro-
mowanym wykończeniem ma-
ski – stworzyli nowy crosso-
ver Fiata, który powiększa gru-
pę modelu 500 obejmującą Fia-
ty: 500, 500C, 500L, 500L Trek-
king i 500L Living.

Fiat 500X, produkowany 
w unowocześnionym zakładzie 
SATA w Melfi (Potenza), bę-
dzie sprzedawany w ponad 100 
krajach na całym świecie, w tym 
w Stanach Zjednoczonych, bę-

dzie oferowany w dwóch wer-
sjach: „miejskiej” oraz drugiej 
idealnej na wypady w czasie 
wolnym.

Model ten wyposażonych 
jest w silniki diesla lub benzy-
nowe, trzy rodzaje skrzyń bie-
gów - ręczną, 9-biegową skrzy-
nię automatyczną lub dwusprzę-
głową, 6-biegową skrzynię au-
tomatyczną - oraz w konfigura-
cjach z napędem na przednie ko-
ła, na cztery koła lub napędem na 
przednie koła z systemem Trac-
tion Plus.

Standardowym wyposaża-
niem w całej gamie są tak istotne 
elementy wyposażenia, jak sześć 

poduszek powietrznych (przed-
nie, boczne i kurtyny powietrz-
ne), przednie reflektory z funkcją 
jazdy dziennej, światła przeciw-
mgielne z automatycznie dosto-
sowującą się funkcją doświetla-
nia zakrętów. Ponadto, w zależ-
ności od wersji i rynku, w stan-
dardzie lub na życzenie dostęp-
ny jest układ Lane Assist (sys-
tem ostrzegania przed zmianą 
pasa) i Blind Spot Assist (sys-
tem sygnalizacji martwego pola). 
Opcjonalnie możliwe jest rów-
nież wyposażenie Fiata 500X w 
nową kamerę cofania ParkView 
i system „Brake Control” (wspo-
magania hamowania)

Światowa przedpremiera 
Fiata 500X w Paryżu
Na paryskim Salonie Samochodowym pokazano Fiata 500X, nowy kompaktowy crossover 
z rodziny Fiata 500. KORESPONDENCJA WŁASNA Z PARYŻA

TOMASZ MAŃKOWSKI

Koncern przygotował tak-
że trzy nowe, korzystne 

pakiety wyposażenia do ga-
my modeli 500L: „Bezpie-
czeństwo”, „Komfort Plus” 
oraz „Komfort 2”, na któ-

rych klienci mogą oszczę-
dzić przeszło 30% w porów-
naniu z wcześniejszym za-
kupem tych elementów od-
dzielnie. 

- Poduszka powietrzna 

kolanowa kierowcy oraz sys-
tem City Brake Control w pa-
kiecie „Bezpieczeństwo” ra-
zem kosztują tylko 1600 zło-
tych zamiast 2500 złotych 
płatnych za te opcje osobno – 

Fiat 500L z... korzyściami
Fiat wprowadził zmiany w modelu 500L serii 1. Dotyczą one rozszerzenia wersji 
wyposażenia Pop Star o radio CD/MP3 z ekranem dotykowym, kierownicę skó-
rzaną ze sterowaniem radiem oraz skórzaną dźwignię zmiany biegów. Do gamy 
dostępnych kolorów dołączył metalizowany lakier niebieski „Venezia” oraz nowa, 
elegancka tapicerka.

mówi Waldemar Płótniak, 
kierownik Działu Sprzeda-
ży AUTO CENTRUM, de-
alera Fiata, Lanci i Alfy 

Romeo w Poznaniu – i ca-
ły czas świetnie się sprze-
daje. Zapraszamy do salonu 
i na jazdy próbne.


