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cyjna: 27,90 zł) oraz korektor Illuskin (17,90 zł) 
uzyskuje się efekt idealnej, rozświetlonej cery, 
która jest bazą dla makijażu.

High Impact  to produkty, które pomo-
gą osiągnąć efekt ultra wyrazistego makijażu. 
Na przykład tusz do rzęs Volume Blast (21,90 
zł) który nada rzęsom objętość, lśniąca pomad-
ka Power Shine (19,90 zł) oraz cień do powiek 
Colour Impact (17,90 zł) o kremowo-pudrowej 
konsystencji. 

Seria Long Wear gwarantuje ultra trwały 
makijaż bez konieczności poprawiania. Wyso-
kiej jakości produkty zapewnią doskonały wy-

gląd niezależnie od pory dnia. La-
kier do paznokci Long Wear (cena: 
14,90 zł, dostępny w katalogach od 

27 maja) utrzymuje 
się aż 14 dni!

OOriflame stworzyło nową markę kosmety-
ków kolorowych The ONE by odzwier-

ciedlić w makijażu trendy ze światowych wy-
biegów. Kolekcja liczy ponad 230 produktów. 
Twarzą kampanii The ONE została ambasa-
dorka Oriflame Anna Mucha. The ONE skła-
da się z trzech serii.  

Everyday Beauty – to produkty do co-
dziennego stosowania.  Zaoszczędzą  czas, 
a codzienny makijaż wykonamy bez wysiłku. 
Z takimi produktami jak podkład (cena promo-

MakijaMakijażż od Oriflame od Oriflame

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

Dla mocnych paznokci
Odżywki szybkiego reagowania JOKO 

to seria preparatów przeznaczonych do 
specjalistycznej pielęgnacji paznokcia. Każ-
da kobieta znajdzie tu preparat dla siebie jak: 
odżywka multiwitaminowa z dodatkiem oleju 
arganowego przeznaczona do miękkich i łam-
liwych paznokci, regene-
rująco-nawilżający Cal-
cium żel, utwardzacz 
diamentowy, zmiękcza-
jący żel do usuwania skó-
rek,  odżywka Ekspre-
sowe wzmocnienie, od-
żywka 3w1 podkład/
utwardzacz/nabłysz-
czacz, koncentrat prote-
inowo –krzemowy, a na-
wet preparat nawierzch-
niowy nadający efekt flu-
orescencyjny.  Cena oko-
ło 11 zł (10 ml).

Dobre krycie
Gładka, promienna, 

bez przebarwień i niedo-
skonałości perfekcyjna 
cera.  To jest cel podkła-
dów JOKO. Dzięki za-
wartym składnikom pie-
lęgnacyjnym podkła-
dy nawilżają, odżywiają 
oraz według potrzeb ma-
tują lub rozświetlają. CA-
SHMERE FINISH mat 
& cover foundation  za-
pewnia efekt mocnego, długotrwałego krycia 
i zmatowienia skóry, bez efektu maski. Idealnie 
dobrany mix polimerów i pokrytych mikrosko-
pijną otoczką silikonową pigmentów sprawia, 
że fluid idealnie się rozprowadza i stapia ze skó-
rą. Kompleks witamin C + E, spełnia rolę natu-
ralnego przeciwutleniacza, nawilża i odżywia. 
Kolory to: Natural, Ivory, Sand, Beige, Golden 
Beige. Cena  35 zł, 30 ml.

Kolory wiosennej SEPHORY
Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu Sephora poka-
zuje wiosenne trendy w makijażu oraz w pielęgnacji, 
prezentuje też nowości w zapachach. 

Niewidzialny
 i  i śświewieżżyy

Szczupła 
po czterdziestce?
Po przekroczeniu 40 roku ży-

cia problemem są odkłada-
jące się kilogramy. Przyczyną 
jest zmniejszone zapotrzebowa-
nie na kalorie i spowolnione pro-
cesy metaboliczne i trawienne.  
Diety odchudzające to wyrzecze-
nia i zmiana stylu życia, np. co-
dzienne przygotowywanie osob-
nych posiłków dla siebie i dla 
rodziny. Okazuje się jednak, że 
można inaczej! Można jeść nor-
malnie i wspierać się suplemen-
tem diety FIGURIN SLIM. To 
suplement diety o dwufazowym 
działaniu. W pierwszej fazie 
czerwona tabletka z ekstraktem 
z alg, przyjmowana do posiłku, 
blokuje wchłanianie około 50% 
kalorii z tłuszczów i skrobi z po-
żywienia. W drugiej fazie zielo-
na tabletka, przyjmowana 15-60 
min. po posiłku, dzięki natural-
nemu ekstraktowi z NeOpuntii 
wiąże i przyspiesza wydalanie 
niestrawionego tłuszczu. Sku-
teczność działania składników 
zawartych w suplemencie FI-
GURIN SLIM została udowod-
niona w badaniach. Potwierdzi-
ły one też, że jest bezpieczny dla 
zdrowia i nie powoduje skutków 
ubocznych. Produkt jest dostęp-
ny w opakowaniach: 45 (15 + 
30) tabletek – 35 zł i 120 (30 + 
90) tabletek - 60 zł.

Wiosenne orzeWiosenne orzeźźwieniewienie
Wiosną szukamy inspiracji na orzeźwiające napoje. 

Przedstawiamy kreatywne pomysły na smaczne, owoco-
we drinki na bazie nowej Pepsi Max i Pepsi. Wypróbuj-
cie je i cieszcie się ich orzeźwiającym smakiem!

MAX BEAT
 * 30 ml puree malinowego
* 20 ml soku z cytryny
* 20 ml syropu cukrowego
* 3 płatki imbiru
* Pepsi Max i starta skórka z cytryny do dekoracji
Na dnie shakera ugniatamy płatki imbiru, wlewamy 

resztę składników, z wyjątkiem Pepsi Max, i energicznie 
wstrząsamy. Następnie odcedzamy do szklanki wypełnio-
nej lodem i uzupełniamy Pepsi Max. Delikatnie miesza-
my łyżką i dekorujemy startą skórką cytryny.

PEPSI FUSION
* 30 ml soku z czarnej porzeczki Toma
* 20 ml soku z cytryny
* 10 ml syropu cukrowego
* 2 łyżeczki dżemu wi-

śniowego
* Pepsi
Wszystkie składniki, 

z wyjątkiem Pepsi, wstrzą-
samy i odcedzamy do wy-
pełnionej lodem szklanki. 
Następnie dolewamy Pepsi 
i delikatnie mieszamy łyż-
ką. Dekorujemy skórką po-
marańczy.

COLOR ILLUSION
* 10 ml syropu klonowe-

go
* 2 cząstki cytryny
* 2 cząstki limonki
* 2 cząstki pomarańczy
* Pepsi
* Mirinda Pomarańczo-

wa
W szklance ugniata-

my cząstki cytryny, limon-
ki i pomarańczy. Następ-
nie dodajemy syrop klono-
wy i lód w kostkach. Mie-
szamy wszystkie składniki 
i uzupełniamy Pepsi i Mi-
rindą Pomarańczową. De-
korujemy plasterkiem po-
marańczy.

CIEKAWOSTKI KOSMETYCZNE

Oranż 
kolorem sezonu
Pomarańcz, ko-

ral, mandarynka – to 
one królowały na po-
kazach mody wiosna/
lato 2014 u DKNY 
czy Johna Galliano. 
Gwiazdą takiej styli-
zacji są nasycone ko-
lorem pomarańczo-
wym usta. Przy tak 
wyrazistym akcencie 
położonym na usta, 
oczy i policzki malu-
jemy już bardzo de-
likatnie. Wykończe-
niem będzie nałoże-
nie rozświetlacza nad 
policzkiem i popro-
wadzenie go aż do 
skroni.

Błękity 
na powiekach
Cienie i  kred-

ki w odcieniach mor-
skiej zieleni, błękitów oraz 
elektryzującego kobaltu bę-
dą bardzo HOT w nadcho-
dzącym sezonie. Niebieski 
makijaż oczu można było 
zobaczyć na pokazach Cha-
nel czy Marca Jacobsa. Pod-

stawą do wykonania 
takiego makijażu jest 
ujednolicona, saty-
nowa cera, którą mo-
żemy uzyskać dzięki 
transparentnemu pu-
drowi. Niebieski cień 
nakładamy palcem lub 
pędzelkiem na całą ru-
chomą powiekę i cie-
niujemy dół oka pod 
linią dolnych rzęs.

Pastele
Aby wykonać cały 

makijaż w odcieniach 
pasteli, usta i policz-
ki podkreślamy deli-
katnymi różami, na-
tomiast na powieki 
nakładamy subtelny, 
błękitno-srebrny cień. 
Kształt oka podkre-
ślamy cienką kreską 
na linii dolnych i gór-
nych rzęs. Brwi ma-
ją być lśniące i natu-

ralne, dlatego przeczesz je 
woskiem.

Jak wykonać wszystkie 
trzy makijaże krok po kroku, 
zobacz na videoblogu maki-
jażystów Sephora na blog-
makijaż.pl

Antyperspirant De-
oInvisible PEACH z z serii 
So fresh Soraya ma świeży, 
owocowy zapach. Zapew-
nia skuteczną 24-godzinną 
ochronę przed nadmiernym 
wydzielaniem potu oraz po-
czucie świeżości przez ca-
łą dobę. Szybko wysycha, 
nie klei się, nie pozostawia 
żadnych śladów na ubraniu. 
Zawiera nawilżający pante-
nol i allantoinę. Formuła ła-
godna dla skóry ma 0 % al-
koholu. Jest testowany der-
matologicznie. 
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- Decyzja o produkcji Crafte-
ra w Polsce oznacza, iż wytycza-
my nowy kierunek w strategicz-
nym rozwoju lekkich samochodów 
użytkowych Volkswagena - powie-
dział 18 marca w czasie specjal-
nej komferencji prasowej Dr Leif 
Östling, członek Zarządu Volks-
wagen Spółka Akcyjna, odpowie-

dzialny za obszar samochodów 
użytkowych. 

Nowy zakład we Wrześni sta-
nie się obok VW Poznań drugim 
ośrodkiem produkcyjnym marki 
Volkswagen Samochody Użytko-
we w Polsce. Od 10 lat produko-
wany jest tam miejski samochód 
dostawczy VW Caddy. 

Volkswagen zaparkował we Wrześni
Następca Volkswagen Crafter będzie produkowany w Polsce od 
2016 roku – poinformowano 18 marca grupę polskich dzienni-
karzy. W tym celu we Wrześni, w województwie wielkopolskim, 
powstanie nowy zakład, w którym w drugiej połowie 2016 roku 
zostanie uruchomiona produkcja. Wraz z budową nowej fabryki 
Volkswagen utworzy co najmniej 2.300 nowych miejsc pracy.

Jens Ocksen odpowiedzialny 
za realizację projektu Crafter oraz 
prezes Zarządu Volkswagen Po-
znań Sp. z o.o. podkreślił: 

- Zakład we Wrześni będzie pod 
każdym względem korzystał z bli-
skiej lokalizacji VW Poznań – i to 
zarówno w zakresie produkcji, lo-
gistyki, dostawców, przede wszyst-
kim zaś doświadczenia. Dodatko-
wo w otoczeniu Zakładu zostaną 
zlokalizowani polscy i zagraniczni 
dostawcy. Fakt ten spowoduje dal-
sze zwiększenie zatrudnienia w re-
gionie. Ponadto poszerzymy naszą 
bazę produktową w Polsce bazu-
jąc na ponad dwudziestoletnim do-
świadczeniu w zakresie produkcji 
lekkich samochodów użytkowych 
w Volkswagen Poznań. Niezależ-
nie czy Caddy, Transporter T5, czy 
w przyszłości Crafter z Wrześni – 
samochody użytkowe „wyproduko-
wane przez Volkswagen w Polsce” 
to historia sukcesu, którą będziemy 
kontynuować wraz z dzisiejszą de-
cyzją o budowie naszego nowego 
zakładu -  kontynuował swoją wy-
powiedź Jens Ocksen.

Przyszły teren fabryki obejmu-
je 220 hektarów, a w jego skład 
wchodzić będą dział produkcji ka-
roserii, lakiernia oraz dział monta-
żu. Początek budowy planowany 
jest pod koniec 2014 roku, a pro-

dukcja rozpocząć ma się w czwar-
tym kwartale 2016 roku.

Osoby zainteresowane nowy-
mi miejscami pracy mogą uzyskać 

informacje o ofertach pracy w no-
wo powstającym zakładzie na stro-
nach www.volkswagen-poznan.pl 
lub www.volkswagen-karriere.de 

Nie przewracaj się w Lidlu
W Lidlu – jak się okazuje 
– lepiej się nie przewracać. 
Doświadczyła tego – nieste-
ty - na własnej skórze nasza 
czytelniczka. A oto jej krótka, 
burzliwa historia.
9 lipca 2013 roku około godzi-
ny 17.30 pani Z. (imię i nazwi-
sko do wiadomości redakcji) spę-
dzała czas w sklepie Lidl w Po-
znaniu przy ul. Bobrzańskiej 19, 
gdzie chciała – jak to w sklepie – 
cos tam kupić..

Około godziny 17.30 prze-
chodząc pomiędzy regałami Pani 
Z. poślizgnęła się na śliskiej na-
wierzchni, tracąc równowagę, po 
czym gwałtownie upadła na prawą 
stronę ciała. Jej noga została w wy-
niku poślizgnięcia się uwięziona 
pod regałem sklepowym.

Zdarzenie – zdaniem pani Z. 
- nastąpiło dlatego, że podłoga 
w miejscu zdarzenia była zalana 
jakąś tłustą oleistą cieczą, być mo-
że olejem. Personel sklepu tego nie 
zauważył i... nieszczęście gotowe.

Świadkami wypadku (czy-
li upadku) był mąż pani Z. oraz 
przypadkowa klientka sklepu pani 
B. (imię i nazwisko do wiadomo-
ści Redakcji).

Niestety, po zgłoszeniu tego 
zdarzenia u kierownika sklepu pa-
ni Z. została potraktowana w skle-
pie Lidl niezbyt sympatycznie. Py-
tano ją ironicznie, kto to widział, 
czy na pewno tak było naprawdę, 
czy lekarz (skąd w sklepie spożyw-
czo-przemysłowym lekarz na dy-
żurze?)  oglądał jej obrażenia?

Na okazaną ubrudzoną sukien-
kę odpowiedziano w sklepie Lidl 
pani Z.  „to niech pani kupi sobie 
Vanish  i  ją wypierze”. Obsługa 
sklepu jak widać była profesjonal-
nie niemiła i zapomniała o tym, co 
to dobre imię Lidla.

Po upadku i bezprzedmiotowej 

rozmowie na ten temat w sklepie 
pani Z.  pojechała do Wielospe-
cjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im, Józefa Strusia przy ul. Szwaj-
carskiej 3, w Poznaniu. Bolał ją ło-
kieć, noga w kostce, biodro.

 Na marginesie można dodać, 
że pani Z. ma tylko jedną nerkę 
i wszelkie upadki, mogą doprowa-
dzić do nagłego, ostrego pogorsze-
nia jej stanu zdrowia.

W Szpitalu Miejskim, w Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym pa-
ni Z. została poddana badaniom 
diagnostycznym między innymi 
czterokrotnie RTG łokcia, mied-
nicy i stawu biodrowego. Poszko-
dowana miała zabandażowaną rę-
kę i nogę, co w zasadniczy sposób 
ograniczało poruszanie się pani Z. 
przez dłuższy czas, ograniczając 
także możliwość swobodnego po-
ruszania się oraz prowadzenia po-
jazdu.

Lekarz stwierdził w szpitalu 
ogólne potłuczenia ciała, przepi-
sał żel przeciwbólowy i przeciwza-
palny oraz środek przeciwbólowy. 
Z powodu ciągłego bólu łokcia, 
biodra i kostki nogi pani Z. musia-
ła udać się do ortopedy. W Porad-
ni Ortopedycznej leczyła się od 1 
do 28 sierpnia 2013 roku. Ustalo-
no diagnozę: stłuczenie łokcia pra-
wego z odczynem zapalnym kalet-
ki maziowej, stłuczenie biodra pra-
wego, pourazowy zespól bólowy 
biodra prawego, skręcenie stawu 
skokowo-goleniowego prawego. 
Z końcem sierpnia 2013 roku za-
kończono leczenie ortopedyczne.

- Pomimo formalnego zgłosze-
nia zdarzenia i spisania protoko-
łu wypadkowego 9 lipca 2013 ro-
ku w sklepie Lidl – mówi pani Z. 
- do dnia dzisiejszego z Lidla nikt 
się do poszkodowanej nie odezwał. 
Wobec licznych obrażeń ciała ja-
kich doznałam w sklepie Lidl nie 

z własnej winy oraz ciągłych pro-
blemów bólowych, żądam wypłaty 
odszkodowania za zakupione leki 
w kwocie 118.90 złotych.

Od dnia zdarzenia pani Z. – jak 
twierdzi - musi przyjmować leki 
przeciwbólowe.

Pani Z. na jakąkolwiek reakcję 
z Lidla czekała do 8 listopada 2013 
roku, tego dnia wysłała  do Lidla 
za pośrednictwem swojego rad-
cy prawnego „Zgłoszenie zdarze-
nia wraz z wezwaniem do zapłaty” 
domagając się kwoty 30.000,00 zł. 
(trzydzieści tysięcy złotych), z ty-
tułu zadośćuczynienia za dozna-
ną krzywdę, ból, cierpienie fizycz-
ne i psychiczne, a także odszko-
dowania w kwocie 118.90 złotych 
za leki.

Na to pismo odpowiedział  26 
listopada 2013 roku w imieniu Li-
dla Jakub Łukaszewicz (nie wiado-
mo kto to, bo w piśmie nie poda-
no stanowiska ani funkcji tego pa-
na) który napisał: „/.../ uprzejmie 
informujemy, że brak jest jakich-
kolwiek przesłanek potwierdzają-
cych (dziwne to, bo jest zgłoszenie 
w sklepie, są zeznania świadków 
– dop. RED.) odpowiedzialność 
„Lidl/.../” za opisywane zdarze-
nie. W postępowaniu „Lidl/.../” nie 
można dopatrzyć się bowiem jakie-
gokolwiek zaniedbania lub niena-
leżytego wykonywania obowiąz-
ków, które doprowadziłyby do po-
wstania ewentualnej szkody /.../. 
W związku z powyższym odma-
wiamy uznania odpowiedzialno-
sci „Lidl/.../” za zgłoszone zda-
rzenie.”

Kolejne pismo w tej sprawie 
radca prawny pani Z. wysłała do 
Lidla 18 grudnia 2013 roku, na któ-
re otrzymała odpowiedź 15 stycz-
nia 2014 roku, w którym znowu Ja-
kub Łukaszewicz napisał, że Lidl 
podtrzymuje swoje stanowisko. 

Jednym słowem – można to ode-
brać: kliencie... wypchaj się.

Gdy „Twój TYDZIEŃ WIEL-
KOPOLSKI” zainteresował się tą 
sprawą zwróciliśmy się oficjalnie 
drogą mailową 18 lutego tego roku 
do „Lidla” z prośbą o komentarz 
i podanie nazwy swojego ubezpie-
czyciela oraz numeru polisy ubez-
pieczeniowej. Zadaliśmy zaledwie 
trzy niewinne pytania: 1. Dlaczego 
Państwa odpowiedzi na „Zgłosze-
nie Zdarzenia” (8.11.2014) i „Pi-
smo w sprawie zgłoszenia szkody” 
(18.12.2013) nie są merytoryczne 
lecz ogólnikowe? 2. W jakiej fir-
mie Lidl jest ubezpieczony (proszę 
podać nr polisy)? 3. Czy kwestio-
nują Państwo fakt - mimo zgłosze-
nia w sklepie, zeznań świadków, 
zaświadczeń lekarskich itp. - że ta-
ki wypadek wydarzył się 9 lipca 
2013 roku w Państwa sklepie przy 
ul. Bobrzańskiej w Poznaniu?

W odpowiedzi – po kilku dniach 
oczekiwania, widać myślano inten-
sywnie w Lidlu co z tym fantem 
zrobić – z 24 lutego  otrzymali-
śmy odpowiedź tej treści: „Sza-
nowny Panie Redaktorze, chcieli-
byśmy poinformować, iż zgłosze-
nie zdarzenia, do którego Pan na-
wiązuje zostało rozpatrzone przez 
odpowiedni dział firmy Lidl, a de-
cyzja o odrzuceniu roszczenia zo-
stała podjęta po wnikliwej anali-
zie dokumentacji dotyczącej zgło-
szenia. Nie wynika z niej odpowie-
dzialność firmy za przedstawio-
ną przez klientkę sytuację. Jedno-
cześnie chcielibyśmy poinformo-
wać, iż ze względu na politykę fir-
my nie udostępniamy danych ta-
kich jak np. numer polisy ubezpie-
czeniowej.

Z poważaniem.”
Pismo podpisała

Patrycja Kamińska 
z Biura Prasowego Lidl Polska.

No i tyle w tej sprawie – klient 
najprawdopodobniej przemy-
cił w skarpetce słoik majonezu, 
udając że zawiązuje sandał bez 
sznurowadeł rozlał przedmioto-
wy majonez, następnie rozpę-
dził się przeskakując przez pół-
ki sklepowe, by walnąć jak ły-
sy o beton. A może jednak by-
ło tak, że w sklepie ktoś na czas 
czegoś nie posprzątał, a nasza 
czytelniczka miała po prostu pe-
cha? (rep)

* * *

Jak widać niektórym z trudem 
przychodzi zachowywać się z kla-
są. Tak sobie myślę, że Lidl jest na 
tyle poważną firmą, że powinien 
już w dniu zdarzenia pokrzywdzo-
ną zainteresować się i przeprosić 
ją (nawet jeśli firma nie czuła się 
winna), a potem wysłać przez ku-
riera na przykład dwie symbolicz-
ne czekolady z zaproszeniem do 
dalszego odwiedzania lidlowskich 
sklepów. Tak zachowałaby się fir-
ma z klasą.

Po drugie nie rozumiem i nasz 
radca prawny tego też nie rozumie, 
dlaczego Lidl ukrywa nazwę swoje-
go ubezpieczyciela. Ta informacja 
powinna być jawna. Panie preze-
sie – chyba taki jest w Lidlu – jak 
pan ubezpiecza swój służbowy sa-
mochód to w przypadku stłuczki 
z pana winy poszkodowany nego-
cjuje odszkodowanie nie z panem, 
lecz z pańskim ubezpieczycielem. 
Tak również powinno być w przy-
padku naszej czytelniczki. Nie ma 
więc czego się bać, chyba że... Lidl 
nie jest ubezpieczony. Ale to prze-
cież niemożliwe w przypadku tak 
szacownej firmy, prawda?

TOMASZ MAŃKOWSKI

Volkswagen Poznań zlokalizowany jest w Poznaniu w wojewódz-
twie wielkopolskim. Zakład utworzony został w 1993 roku jako spółka 
joint venture pomiędzy koncernem Volkswagen SA a poznańską fa-
bryką „Tarpan”. W 1996 roku Volkswagen Poznań został w 100% prze-
jęty przez koncern Volkswagen SA, a rok później włączony w struktu-
ry marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Całkowita powierzchnia 
Zakładu, obejmująca trzy obszary, to 739.000 metrów kwadratowych, 
z których 90% powierzchni zajmują budynki i hale produkcyjne. Pod 
koniec 2013 roku zatrudnienie w VW Poznań wynosiło 6.500 pracow-
ników. W ubiegłym roku w wyprodukowano tu 170.900 lekkich samo-
chodów użytkowych.

TAK  MYŚLĘ
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Pozytywne zmiany da-
ło się zaobserwować 

już od początku roku. Spa-
dła liczba osób rejestrują-
cych się, bowiem w stycz-
niu i lutym 2014 roku w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy 
w Poznaniu zarejestrowało 
się 5.149 osób, natomiast 
w 2013 roku w tym samym 
okresie było to 6.919 osób. 
Także ogólny stan ewiden-
cji osób bezrobotnych jest 
lepszy w tym roku, aktu-
alnie bez pracy w Pozna-
niu i powiecie poznańskim 
są 21.574 osoby (na koniec 
lutego 2013 roku były to 
23.483 osoby). 

B a r d z o  i s t o t n y m 
wskaźnikiem potwierdza-
jącym poprawę sytuacji 
lokalnego rynku pracy 
jest także liczba pozyska-
nych ofert pracy, świad-
cząca o skłonności praco-
dawców do tworzenia no-
wych miejsc pracy. Tutaj 
także zauważalne jest oży-
wienie - od początku ro-
ku poznański urząd miał do 
dyspozycji 2011 ofert za-
trudnienia, w analogicznym 

okresie roku poprzednie-
go było to zaledwie 1365.  
W dalszym ciągu zdecydo-
wana większość ofert kiero-
wana jest do osób z kwalifi-
kacjami zawodowymi.

Choć na tworzenie no-
wych miejsc pracy wpływ 
mają przede wszystkim 
przedsiębiorcy, urząd pracy 
realizuje działania wspiera-
jące zarówno osoby bezro-
botne jak i pracodawców. 
W 2013 roku Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu 
dysponował kwotą ponad 
80 milionów złotych z Fun-
duszu Pracy. Zdecydowa-
na większość z tych pie-
niędzy, prawie 75% czy-
li ponad 60 milionów zło-
tych przeznaczona została 
na tak zwane wydatki ob-
ligatoryjne, czyli związa-
ne z wypłatą zasiłków dla 
osób bezrobotnych, świad-
czeń integracyjnych i skła-
dek ZUS oraz ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Pozostałe 
ponad 17 milionów złotych 
przeznaczono na programy 
przeciwdziałania bezrobo-
ciu. W ramach tych pie-
niędzy zorganizowano mię-
dzy innymi: staże dla 853 
osób, z których 568 pod-
jęło pracę, przeszkolono 
1.266 osób osiągając po-

Jaki będzie rok 2014 na rynku pracy?
Zbliża się koniec pierwszego kwartału 2014 roku, jak 
zapowiada się ten rok na rynku pracy? Czy okaże się 
lepszy czy gorszy od 2013? 

nad 51% efektywność za-
trudnieniową. 

Także dzięki wsparciu 
finansowemu i merytorycz-
nemu z urzędu powstały 404 
nowe firmy (237 na terenie 
Poznania i 167 w powiecie 
poznańskim). Zdecydowa-
na większość nowych biz-
nesów, prawie 80% to dzia-
łalność usługowa, 13,5% 
działalność handlowa, a 7% 
działalność produkcyjna. 

Także tegoroczne działa-
nia urzędu pracy koncentru-
ją się na wspieraniu przed-
siębiorczości oraz pomocy 
osobom bezrobotnym w po-
wrocie na rynek pracy po-
przez organizację staży za-
wodowych u pracodawców 
oraz kursów i szkoleń do-
kształcających. Wybór tych 
form pomocy wynika z tego, 
że aż 48% osób zarejestro-
wanych w PUP w Pozna-

niu nie posiada wykształce-
nia średniego, a brak odpo-
wiednich kwalifikacji, wy-
maganych przez pracodaw-
ców, jest jedną z głównych 
barier utrudniających zna-
lezienie zatrudnienia. 

By ułatwić kontakt 
przedsiębiorców z poten-
cjalnymi kandydatami do 
pracy Powiatowy Urząd 
Pracy w Poznaniu organi-
zuje 8 kwietnia 2014  Tar-

gi Pracy branży magazy-
nowej. 

Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych 
w godzinach 13-15 do od-
wiedzenia siedziby urzę-
du, przy ul. Czarnieckie-
go 9 w Poznaniu. 

Szczegó ły  imprezy 
oraz lista firm, które zapre-
zentują swoją ofertę, bę-
dą umieszczone na stronie: 
www.pup.pznan.pl
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Od 10 do 13 marca trwało w Strasburgu plenarne posiedzenie parlamentu Europejskiego. Spotkany pierwszego dnia kolega-dziennikarz z Węgier przekonywał 
nas, że marcowa sesja jest nieciekawa. Okazało się jednak, że nie miał racji. Mówiono w tych dniach w Strasburgu nie tylko o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale 
uchwalono także wiele praw wpływających bezpośrednio na życie mieszkańców Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy przegląd najważniejszych naszym zdaniem 
tematów.  Korespondencja własna ze Strasburga

Strasburg: 10-13 marca 2014

FOT. – MONIKA MAŃKOWSKA
W MAJU WYBORY. Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego 
odbędą się we wszystkich państwach członkowskich w okresie od 22 do 25 
maja. W Polsce – 25 maja. W czasie marcowej sesji plenarnej w Strasburgu 
na budynku Parlamentu Europejskiego umieszczono wielki plakat informu-
jący (na zdjęciu) o tegorocznych wyborach.

Rosja musi natychmiast wycofać swoje siły zbrojne z terytorium Ukrainy, stwierdzili posłowie w rezolucji 
przyjętej 13 marca w Strasburgu. Potępili oni „akt agresji”, jakim jest zajęcie Krymu, jako złamanie prawa 
międzynarodowego oraz uważali, że plany przeprowadzenia referendum na Krymie (debata odbyła się 
przed tak zwanym referendum – dop. REDAKCJA), na temat jego przyłączenia się do Rosji są nielegalne. 
Ponadto, posłowie ostrzegali, że tego typu działania Rosji są zagrożeniem dla Unii Europejskiej.

Parlament Europejski wezwał Rosję 
do wycofania swoich sił zbrojnych z Ukrainy

W rezolucji zdecydowanie potępiono „akt agresji, któ-
rym była rosyjska inwazja na Krym” oraz wezwano do na-
tychmiastowego wycofania sił zbrojnych „obecnych niele-
galnie na terytorium Ukrainy”. Rosja „jawnie naruszyła” 
Kartę Narodów Zjednoczonych, akt końcowy OBWE z Hel-
sinek, budapeszteńskie memorandum w sprawie gwarancji 
bezpieczeństwa z 1994 oraz inne konwencje, ponadto ro-
syjskie działania stwarzają „zagrożenie dla bezpieczeństwa 
UE”, uznano w rezolucji.

Posłowie potępili plany przeprowadzenia 16 marca re-
ferendum na Krymie, na temat akcesji Krymu do Rosji oraz 
decyzję samozwańczych władz Krymu z 11 marca, aby 
ogłosić niepodległość i przyłączyć się do Rosji, jako „niele-
galne” i „niezgodne z prawem”, ponieważ zgodnie z ukra-
ińską konstytucją Autonomiczna Republika Krymu może 
organizować referenda wyłącznie w sprawach lokalnych, 
a nie na temat zmiany przebiegu granic Ukrainy uznanych 
przez wspólnotę międzynarodową.

W tekście odrzucono przedstawiony przez Rosję cel 
ochrony mówiących po rosyjsku mieszkańców Krymu, ja-
ko „całkowicie nieuzasadniony”, ponieważ ludność ta nie 
doświadcza „żadnej dyskryminacji”. W rezolucji potępio-
no również zniesławiające określanie przez rosyjską propa-
gandę protestujących przeciwko polityce Janukowycza mia-
nem faszystów.

Posłowie podkreślili także, że współpracy parlamen-
tarnej podjętej przez Parlament Europejski, rosyjską Dumę 
Państwową i Radę Federacji Rosyjskiej nie można kontynu-
ować tak, jak gdyby nic się nie stało.

***
12 marca, w środę, przedstawiciele „Twojego TYGO-

DNIA WIELKOPOLSKIEGO” przysłuchiwali się deba-
cie poselskiej w Strasburgu na temat rosyjskiej inwazji na 
Ukrainie.

Debata rozpoczęła się o godzinie 10.23 (każdy z mów-
ców miał 1 minutę do wykorzystania, potem wyłączano mu 
mikrofon), a uczestniczyli w niej eurodeputowani z wielu 
krajów, w tym czterej posłowie z Polski. Większość wystę-
pujących mówiła jednym głosem, zdecydowanie potępiając 
imperialistyczne zapędy Rosji, choć były i nieliczne głosy 
przeciwne. Nie zabrakło także i akcentów polskich – Ger-
ben-Jan Gerbrandy, holenderski deputowany z Grupy Poro-
zumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy poda-
wał Polskę jako kraj, w którym pokojowo dokonano zmian 
ustrojowych wskazując, że jest to wzór do naśladowania.

Poniżej przedstawiamy wypowiedzi na ten temat czte-
rech polskich deputowanych, których udało nam się na-
grać:

RYSZARD LEGUTKO (PiS), Grupa Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów: – Rosyjska inwazja na 
Ukrainę. Cóż za język. Język, którego nie słyszeliśmy od lat 
w Parlamencie Europejskim. Zazwyczaj mocne słowa by-
ły wykreślane z naszych dyskursów  w Radzie i w Komi-
sji w Parlamencie Europejskim. W gruncie rzeczy niewiele 
możemy zrobić w sprawie Rosji. Unia Europejska nie po-
siada ani woli ani instrumentów, ani nie ma wspólnej polity-
ki zagranicznej. I nie może tego dokonać. W czasie kryzysu 
odbyło się wiele podróży. W gruncie rzeczy można ich by-
ło zaoszczędzić i oglądać telewizję. Główną pracę wykona-
li tutaj przedstawiciele rządu, jednak ich działania były zbyt 

nieśmiałe, spóźnione i wyprzedzały ich wydarzenia. Dzisiaj 
widzimy, że sytuacja szybko się zmienia. Pani kanclerz Mer-
kel nie jest zadowolona z tych rozwiązań i woli politykę bu-
siness unusual. Podobnie inne kraje. 

JACEK KURSKI (Solidarna Polska), Europa Wol-
ności i Demokracji: - Putin uznaje, że upadek Związku Ra-
dzieckiego był największą katastrofą XX wieku. Teraz przy-
stąpił do odbudowy imperium. Pierwsza była Gruzja, teraz 
jest Ukraina. Panie Barosso, nie byłoby zuchwałości Putina, 
gdyby nie naiwność Unii Europejskiej. Miliardy na Nord 
Stream (Gazociąg Północny – dop. TM) i planowane mi-
liardy euro na South Stream (Gazociąg Południowy – dop. 
TM), to miliardy euro na ominięcie Ukrainy i Polski po to, 
żeby uzależnić się od Rosji i uczynić jeszcze łatwiejszymi 
ofiarami Putina. Hańbą Europy jest uczestnictwo w tych 
planach Putina, symbolizowane obecnością pana Schrodera 
(były kanclerz Niemiec – dop. TM) we władzach Gaspro-
mu w charakterze pożytecznego idioty w imperialnych pla-
nach małego hitlerka z KGB. Wnioski na przyszłość. Lenin 
powiedział i kpił z Zachodu, że Zachód dostarczy mu sznur, 
na którym on powiesi Zachód. Dzisiaj rolę sznura pełnią ga-
zodolary i petrodolary Zachodu dla Putina, za które od pod-
bija niepodległą Ukrainę. Musi nastąpić zasadnicza reorien-
tacja zasilania gazowego Europy z kierunku wschodniego 
na zachodni...

JACEK SAYRIUSZ-WOLSKI (PO), Grupa Euro-
pejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci): - 
Nie chcieliśmy konfrontacji z Rosją, wybraliśmy ugłaski-
wanie Rosji. Dziś mamy groźbę wojny. Czas na zmianę po-
lityki wobec Rosji. Unia Europejska jest po stronie całej de-
mokratycznej, wolnej i europejskiej Ukrainy. Nie ma zgody 
na wojnę w Europie. Nie ma zgody na oderwanie Krymu 
pod lufami rosyjskich karabinów. To nie rosyjsko-ukraiński 
konflikt. To atak na podstawową i świętą zasadę europej-
skiego bezpieczeństwa i pokój w Europie. To atak na zasa-
dę o niezmienianiu siłą granic w Europie. Tym samym jest 
to zagrożenie dla bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego i po-
koju w Europie. Uznajemy jako Unia aspiracje ukraińskie, 
europejskie i perspektywę europejską. W następnym tygo-
dniu podpiszemy umowę stowarzyszeniową, oferujemy du-
ży pakiet pomocy finansowej oraz program liberalizacji wi-
zowej. Uznajemy aneksję faktyczną Krymu za prawnie nie-
skuteczną i nielegalną. Domagamy się wycofania wojsk ro-
syjskich z Krymu.

PAWEŁ KOWAL (Polska Razem Jarosława Gowi-
na), Europejscy Konserwatysci i Reformatorzy: - Jak się 
nie zamierza używać broni, to nie należy jej wyjmować. Ta 
sala już słyszała tyle słownych ataków na Putina, że nic no-
wego dzisiaj nie powiemy. Putin nie przejmuje się tymi wy-
powiedziami. Putin przejmie się kiedy sankcje będą napraw-
dę. Więc naciśnijcie na swoje rządy  i zróbcie tak, żeby to 
było już. Chcę państwu powiedzieć, że 85 procent mieszkań-
ców Krymu nie było nigdy w Unii Europejskiej. Wiecie dla-
czego?  Dlatego, że za każdym razem, gdy staje tutaj spra-
wa wiz, to wy jesteście za tym, by je utrzymać. I jest bardzo 
trudno znaleźć większość, by było inaczej. Jeżeli nie chce-
my mieć drugiego Krymu musimy dzisiaj pomóc Ukrainie. 
Teraz i bardzo. Znieść wizy. Powiedzieć, kiedy to możliwe. 
Podpisać całą umowę stowarzyszeniową. Skoordynować ze 
Stanami Zjednoczonymi pomoc finansową. 

- Jestem szczególnie zadowolona 
z tego, że udało się nam porozumieć 
w sprawie uniwersalnej ładowarki. 
To służy interesowi zarówno konsu-
mentów, jak i środowiska, bo poło-
ży kres zamieszaniu na rynku łado-
warek oraz produkcji 51 tysięcy ton 
elektromagnetycznych odpadów - po-
wiedziała Barbara Weiler, niemiecka 
eurodeputowana, odpowiedzialna za 
sprawozdanie.

Projekt dyrektywy ma na ce-
lu ujednolicenie przepisów państw 

członkowskich dotyczących wpro-
wadzania urządzeń radiowych, ta-
kich jak telefony komórkowe, piloty 
do otwierania drzwi w samochodzie, 
czy modemy, na rynek. 

Posłowie wezwali w czasie mar-
cowej sesji plenarnej w Strasburgu 
producentów do opracowania mode-
lu uniwersalnej ładowarki do różnego 
rodzaju urządzeń radiowych, głównie 
telefonów komórkowych. Ich zda-
niem doprowadzi to do znacznego 
ułatwienia w ich użytkowaniu oraz 

Jedna ładowarka do wszystkich telefonów
Do wszystkich telefonów komórkowych sprzedawanych w Unii Eu-
ropejskiej powinna być dostępna uniwersalna ładowarka. To obniży 
koszty, zmniejszy ilość odpadów oraz zaoszczędzi kłopotów użytkow-
nikom, podkreślali posłowie, głosujący 13 marca nad uaktualnieniem 
przepisów UE, dotyczących urządzeń radiowych. Projekt został już 
nieoficjalnie zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej. 

zredukuje ilość odpadów oraz kosz-
ty ponoszone przez konsumentów. 

Projekt wprowadza zasadę kompa-
tybilności urządzeń radiowych z uni-
wersalną ładowarką, jako podstawowy 
wymóg ich wprowadzenia na rynek, 
choć zastrzega, że to Komisja Europej-
ska będzie decydować, których urzą-
dzeń ten wymóg będzie dotyczył.

Posłowie poparli także zapis, 
który pozwoli władzom na śledze-
nie rynku w celu wyszukiwania urzą-
dzeń, które nie spełniają wymogów 
bezpieczeństwa. 

Kraje członkowskie mają dwa 
lata na dostosowanie prawa do wy-
mogów unijnych, a producenci urzą-
dzeń radiowych będą mieli dodatko-
wy rok na dostosowanie się do nich. 

Materiały przygotował: TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT. – MONIKA MAŃKOWSKA
NAGRODA IMIENIA SACHAROWA, to wyróżnienie przyznawane dla 
jednej lub kilku osobistości, lub też grupy osób szczególnie zasłużonych 
w walce na rzecz praw człowieka i wolności. Nagroda została ustano-
wiona w grudniu 1988 przez Parlament Europejski i nazwana na cześć 
radzieckiego naukowca oraz działacza politycznego Andrieja Sacharowa. 
Nagroda Sacharowa przyznawana jest około 10 grudnia, dla upamiętnienia 
uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka. Nominacji może udzielić grupa polityczna lub 
przynajmniej 40 posłów Parlamentu Europejskiego. Komisja do Spraw Za-
granicznych i Komisja Rozwoju poprzez głosowanie wybierają trzech fina-
listów z listy nominowanych, następnie Konferencja Przewodniczących PE 
wybiera laureata. Na zdjęciu: wystawa fotograficzna dokumentująca historię 
Nagrody Sacharowa zorganizowana w budynku Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu w czasie marcowej sesji plenarnej.

Projekt przepisów przyjęty 12 
marca zakłada pomoc turystom 
w przypadku bankructwa linii lotni-
czych lub operatora, ochronę przed 
konsekwencjami drastycznych wzro-
stów cen lub zmian w rozkładzie 
lotów oraz jasnego określenia ich 
praw w sytuacji wystąpienia nieprze-
widzianych okoliczności.

Obecnie obowiązujące w Unii 
Europejskiej przepisy, dotyczące 
wyjazdów zorganizowanych, sięga-
ją 1990 roku. Od tego czasu rozwój 
tanich linii lotniczych oraz sprzeda-
ży internetowej sprawił, że zupełnie 

zmienił się sposób, w jaki turyści ku-
pują wakacje. Obowiązujące przepi-
sy nie dotyczą wielu usług zakupy-
wanych przez Internet, co sprawia, że 
turyści ryzykują trafienie do prawnej 
szarej strefy, co może okazać się dla 
nich bardzo kosztowne.

Uaktualniona dyrektywa roz-
szerza definicję wyjazdów zor-
ganizowanych tak, aby mieści-
ły się w niej takie usługi jak lo-
ty, rezerwacja hotelu, wynaję-
cie samochodu. Ma to zapewnić 
ochronę podróżującemu w razie 
kłopotów. 

Turyści pod ochroną
Turyści sami organizujący sobie wakacje, korzystając z ofert do-
stępnych na przykład w Internecie, potrzebują dodatkowej ochrony, 
ponieważ nie jest ona tak kompleksowa jak w przypadku osób korzy-
stających z biur podróży. 
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Na początku marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się XVIII Targi 
Edukacyjne. Nie zabrakło na nich stoiska powiatu poznańskiego, gdzie swoją ofertę przedstawiły 
wszystkie szkoły, dla których Powiat Poznański jest organem prowadzącym, a także Poradnie 
Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Szpital wciąż 
się rozwija

To już kolejny rok, w którym Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański, za-
chęca mieszkańców do przekazywa-
nia 1% podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego działających na 
terenie powiatu poznańskiego. 

Jak przekazać 1% podatku or-
ganizacji pożytku publicznego? 

KROK 1 
Należy wybrać organizację 

pożytku publicznego, na rzecz 
której chcemy przekazać 1% 
podatku 

Na terenie powiatu poznań-
skiego obecnie działają 52 orga-
nizacje tego typu (szczegółowe in-
formacje można odnaleźć na stro-
nie internetowej www.powiat.po-
znan.pl). Organizacji starających 
się o nasz 1% jest sporo. Jeśli 

nie jesteśmy pewni, którą z nich 
wspomóc, sprawdźmy czym się 
zajmuje i na co przeznacza pienią-
dze. Warto wspierać OPP działają-
ce najbliżej nas. W naszym mie-
ście, gminie czy powiecie mamy 
możliwość śledzenia ich działal-
ności, a także skorzystania z po-
mocy czy uczestniczenia w dzia-
łaniach przez nie organizowa-
nych.

KROK 2
Należy wypełnić odpowied-

nią rubrykę w rocznym zezna-
niu podatkowym (PIT-36, PIT-
-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) 

Po wyliczeniu, ile podatku bę-
dziemy mieli do zapłacenia w tym 
roku, w odpowiednich rubrykach 
zeznania podatkowego (które za-

tytułowane są „Wniosek o prze-
kazanie 1% podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku pu-

blicznego OPP”) wpisujemy na-
zwę i numer pod jakim widnieje 
w Krajowym Rejestrze Sądowym 

organizacja, której chcemy prze-
kazać 1% podatku. Wpisujemy 
także kwotę, którą chcemy prze-
kazać dla OPP, nie może ona jed-
nak przekraczać 1 % podatku na-
leżnego, wynikającego z zeznania 
podatkowego, po zaokrągleniu do 
pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT po-
datnik może przekazać odpis 1% 
tylko dla jednej organizacji. Je-
śli jednak podatnik rozlicza się 
na więcej niż jednym formularzu 
– w każdym z nich może wska-
zać inną organizację pożytku pu-
blicznego. 

Urząd Skarbowy przekaże na-
stępnie łączną kwotę, którą podat-
nicy przekazali danej organizacji, 
na jej konto. 

Przekaż 1% podatku dla organizacji pożytku 
publicznego z powiatu poznańskiego

Nowy Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, Pracownia Rezo-
nansu Magnetycznego oraz Ginekologiczny Oddział Dzienny, 
a także szpitalna Kaplica. To nowe obiekty otwarte niedawno 
w Szpitalu im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego w Puszczy-
kowie. 

Otwarcia i prezentacji dokona-
li Ewa Wieja, Prezes Szpitala 

oraz Jan Grabkowski, Starosta Po-
znański. Obiekt poświęcił zaś Je-
go Ekscelencja Stanisław Gądec-
ki, Arcybiskup  Metropolita Po-
znański. 

O zabranie głosu poproszono 
m.in. Wojciecha Jankowiaka, Wi-
cemarszałka Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Przemysława 
Pacię, Wicewojewodę Wielkopol-
skiego. Wśród zaproszonych go-
ści nie zabrakło włodarzy okolicz-
nych gmin oraz władz powiatu po-
znańskiego. Licznie przybyli tak-

że przedstawiciele służb munduro-
wych oraz pracownicy szpitala. 

Warto nadmienić, że Szpital 
w Puszczykowie wyrasta na czo-
łową placówkę opieki zdrowot-
nej w Aglomeracji Poznańskiej. 
Jest to obiekt stale modernizowa-
ny i rozwijany. Pod względem wy-
posażenia, liczby oddziałów i za-
dań wynikających z Systemu Ra-
townictwa Medycznego porów-
nywany jest ze szpitalami woje-
wódzkimi.

Michał Dziedzic, 
Asystent Starosty Poznańskiego

Targi Edukacyjne 
2014 

Stoisko Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu odwiedziła mał-

żonka Prezydenta RP Anna Komo-
rowska, która objęła swoim patrona-
tem XIII Poznańskie Spotkania Tar-
gowe – Książka dla Dzieci i Mło-
dzieży. Miała okazję zapoznać się 
z charakterystyką kształcenia zawo-
dowego w Swarzędzkiej Jedynce.

Każdy zainteresowany mógł 
dowiedzieć się, dlaczego war-
to wybrać szkołę z powiatu. Bli-
skość miejsca zamieszkania, to 
niejedyny atut. Nowoczesne wy-
posażenie, wykwalifikowana ka-
dra, indywidualne podejście do 
każdego ucznia, wysoka zdawal-
ność egzaminów maturalnych 

i zawodowych – to wszystko 
przyciąga wielu gimnazjalistów. 

W szkołach prowadzonych 
przez Powiat Poznański, najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły 
się klasy patronackie Swarzędz-
kiej Jedynki (Volkswagen Poznań 
i SKF), sportowe w Puszczyko-
wie, klasa wojskowa w Mosinie, 
policyjna w Zespole Szkół nr 2 
w Swarzędzu, obronna w Bole-
chowie, technik architektury kra-
jobrazu w Rokietnicy i w Pozna-
niu przy ul. Rubież. Licealiści 
zwracali uwagę na klasy współ-
pracujące z uczelniami wyższy-
mi. 

Targi zakończyły się w niedzie-
lę, 2 marca. Teraz nadszedł czas, 
aby gimnazjaliści odwiedzili wy-
brane szkoły podczas „dni otwar-
tych”. To właśnie wtedy uczeń po-
dejmuje ostateczną decyzję doty-
czącą wyboru szkoły. 

Zapraszamy do odwiedzenia 
szkół Powiatu Poznańskiego, aby 
przekonać się, że warto kontynu-
ować naukę właśnie u nas:

Szkoła  Drzwi otwarte
Zespół Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

11 kwietnia (piątek) godz. 16.30
12 kwietnia (sobota) godz. 9.30

Zespół Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

29 marca (sobota) godz. 9.00 - 13.00

Zespół Szkół
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

29 marca (sobota) godz. 10.00

Szkoła w Poznaniu 
przy Zespole Szkół
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

5 kwietnia (sobota) godz. 9.00

Zespół Szkół
im. Adama Wodziczki w Mosinie

5 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 12.00

Małgorzata Roszak 
Wydział Edukacji



środa 26 marca 2014 I

Nasz e-mail: 
prostozpniew@wp.pl

Dokończenie na stronie IV

- 14 marca uczestniczył pan 
w uroczystości otwarcia w Pnie-
wach nowej hali produkcyjno-
-magazynowej. Wręczył pan 
w czasie tej uroczystości jako 
członek Zarządu Unii Wielko-

polan nagrodę przyznaną firmie 
Karl Knauer przez Wielkopolski 
Instytut Jakości. To była dla pa-
na miła chwila?

- Tak, bo uroczystość ta by-
ła potwierdzeniem prowadzonej 

Trzeba mieć wizję 
rozwoju gminy
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, wieloletnim 
burmistrzem gminy Pniewy

przeze mnie przez lata na stanowi-
sku burmistrza Pniew polityki go-
spodarczej polegającej między in-
nymi na przyciąganiu inwestorów, 
którzy tworzą nowe miejsca pra-
cy, tutaj inwestują swój kapitał, tu-
taj płacą podatki zasilające gmin-
ny budżet.

- Zacznijmy od początku.
- Firma Karl Knauer pojawi-

ła się w Pniewach w 2004 roku. 
Przejęła wówczas założoną w ro-
ku 1990 firmę INGA International, 
która produkowała notesy i artyku-
ły reklamowe. INGA International 
to była pierwsza w gminie Pniewy 
firma z kapitałem zachodnim. Wła-
ściciele firmy, gdy w Polsce rozpo-
częły się zmiany ustrojowe, zasta-
nawiali się gdzie w naszym kraju 
zainwestować. Przekonałem ich, 
że Pniewy to dobry wybór i INGA 
zainwestowała w miejscową fir-
mę, której byłem dyrektorem. Zde-
cydowana większość pierwszych 
pracowników INGI, to byli ludzie 
zatrudnieni wcześniej w przejętej 
pniewskiej firmie – Przedsiębior-
stwie Gospodarki Komunalnej. Lu-
dzie ci, gdyby nie INGA, musieliby 

Nowa hala Nowa hala 
– – nowe monowe możżliwoliwośścici

14 marca 2014 odbyło się 
w Pniewach uroczyste otwar-
cie nowej hali produkcyjno-
-magazynowej – jest to tak 
zwany magazyn wysokiego 
składowania z nowoczesnym 
systemem regałów przesuw-
nych – firmy Karl Knauer.

HHala ma powierzchnię  1800 
m2, a magazyn – również 1800 

metrów kwadratowych. Są także 
tak zwane doki przeładunkowe, 
biuro logistyczne i miejsce na kon-
fekcję palet do wysyłki.

W uroczystości otwarcia no-
wego obiektu wzięli udział za-
proszeni goście: przedstawiciele 
władz, przedstawiciele firm, które 
były zaangażowane w rozbudowę 

Dokończenie na stronie IV

Gimnazjum: 
15 lat minęło
25 marca – w dniu druku naszej gazety – rozpoczęły się uroczy-
stości związane z 15-leciem Gimnazjum im. ks. kan. M. Macie-
jewskiego w Pniewach. Uroczysta akademia odbyła się w hali 
sportowo-widowiskowej.

Wiosną 1999 roku (Uchwała 
Rady Miejskiej z dnia 24 lu-

tego 1999 r. i akt założenia szkoły 
z dnia 30 marca 1999 r.)  - wspo-
mina Maria Papis, dyrektor Gim-
nazjum - rozpoczęłam pracę nad 
nowym wyzwaniem, które przy-
niosła reforma oświaty – tworze-
niem gimnazjum. Nie mieliśmy 
wtedy nic prócz planów, zapału 
i marzeń. 

1 września 1999 roku w budyn-
ku Szkoły Podstawowej inauguro-
waliśmy pierwszy rok pracy Gim-
nazjum w Pniewach z dwoma od-
działami zamiejscowymi w Noje-
wie i Przystankach. W soboty or-
ganizowaliśmy spotkania integra-
cyjne dla uczniów, wybraliśmy lo-
go szkoły, szukaliśmy ludzi otwar-
tych na nasze działania – tych, któ-
rzy dzisiaj są honorowymi przyja-
ciółmi szkoły.

W roku 2000, w ostatnich 
dniach sierpnia, oddano nam 
w użytkowanie dobudowaną część 
dydaktyczną budynku, zakupiliśmy 
wyposażenie izb lekcyjnych i do 
późnych godzin nocnych, wspól-
nie z młodzieżą, urządzaliśmy na-
sze gimnazjum.

12 października 2001 roku do-
konałam uroczystego otwarcia 
szkoły, kiedy to zakończyła się 
budowa części administracyjnej 
obiektu. Wówczas w pełni speł-
niły się nasze marzenia - w szko-
le uczyło się wówczas 661  gim-
nazjalistów. Tworzyliśmy gimna-
zjum od podstaw, od solidnego fun-
damentu.

Dzisiaj pragnę raz jeszcze po-
dziękować ówczesnym władzom 
gminy za intensywne działania 
i wysiłek finansowy, które umoż-
liwiły nam pracę w nowoczesnych 
warunkach.

Kieruję podziękowania do na-
uczycieli, w tym nauczycieli eme-
rytowanych, pracowników szko-
ły, rodziców i pierwszego roczni-
ka gimnazjalistów, którzy wsparli 
moje działania, kiedy to z ogromną 
pasją tworzyliśmy nowa szkołę. 

W roku szkolnym 2001/ 2002 
przedstawiciele rady pedagogicz-
nej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego opracowali kryteria 
wyboru patrona. Młodzież propo-
nowała w swoich klasowych wy-
stąpieniach: Hipolita Cegielskiego. 
Karola Marcinkowskiego, Edwar-
da Raczyńskiego, Józefa Wybickie-
go, Henryka Sienkiewicza, Henryka 
Dąbrowskiego, błogosławioną Ur-
szulę Ledóchowską i ks. kan. Ma-
riana Maciejewskiego.

8 maja 2002 roku odbyło się 
głosowanie w specjalnie na tę oko-
liczność przygotowanym lokalu 
wyborczym w holu szkoły. W wy-
niku głosowania uczniów, pracow-
ników szkoły i rodziców ksiądz 
Marian Maciejewski uzyskał naj-
większą liczbę głosów i do dzisiaj 
jest naszym patronem.

W naszej szkole pracują na-
uczyciele, dla których przyszłość 
edukacyjna, mądrość życiowa i  
bezpieczeństwo młodzieży są war-
tościami nadrzędnymi. O sprawach 
trudnych mówimy wprost, proble-
mów nie zamiatamy pod dywan. 
Rozmawiamy z młodzieżą, rodzi-
cami i wspólnie poszukujemy roz-
wiązań oraz sposobów pomocy. 

Jesteśmy wymagający i jedno-
cześnie życzliwi, tolerancyjni ale nie 
tolerujemy postaw aspołecznych. 
Uczymy się, doświadczamy, poszu-
kujemy, współpracujemy, naprawia-
my błędy i staramy się budować po-
prawne, autentyczne więzi między-
ludzkie w naszej „ małej ojczyźnie”, 
lokalnym środowisku, dbamy o do-
bre imię naszego gimnazjum, któ-
remu patronuje ks. kan. Marian Ma-
ciejewski. To jest nasza służba i po-
wołanie.”

„Twój TYDZIEŃ WIEL-
KOPOLSKI” trzyma kciuki za 
kolejne udane lata pniewskie-
go Gimnazjum, a nauczycielom 
i uczniom życzymy... wzajem-
nego zrozumienia. Bo tylko ra-
zem można naprawdę wiele osią-
gnąć.

Na zdjęciu: uroczystość 15-lecia
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Przygotowania do jubile-
uszowej, dziesiątej edy-

cji olimpiady trwały od daw-

na, i w szkołach i w Staro-
stwie Powiatowym w Sza-
motułach. 13 marca, 35 

W Pniewach wiedzą najwięcej
Weronika Knapik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych Sióstr Urszulanek z Pniew wygrała powiatowy 
finał X Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsu-
menckiej. 

uczniów ze szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu powia-
tu szamotulskiego, punktu-
alnie o godzinie 9 rozpoczę-
ło pisanie testów. Każdy test 
składał się z 45 pytań. Na 
odpowiedź młodzież miała 
1,5 godziny. 

- Materiał, który uczest-
nicy musieli opanować był 
bardzo trudny, napisany 
prawniczym językiem – mó-
wi Agata Gabryel-Molska, 
powiatowy rzecznik praw 
konsumentów.

BYŁY DOGRYWKI
Mimo tych trudności 

uczniowie, pewni siebie, 
w skupieniu, rozwiązywa-
li kolejne zadania. Po oko-
ło pół godzinie pierwsza 
osoba oddała pracę i pew-
nym krokiem wyszła z sa-
li. W pokoju obok na swo-
ich podopiecznych czeka-
li nauczyciele, którzy po-
magali im przygotować się 

do olimpiady. Kilka minut 
przed końcem czasu ostat-
nia osoba oddała wypeł-
niony test. 

Następnie komisja kon-
kursowa zabrała się za oce-
nianie prac. Okazało się, że 
kilku uczniów ma ten sam 
wynik. No i przyszedł czas 
na dogrywki. W końcu, po 
długich godzinach oczeki-
wania, nadszedł czas pod-
sumowań.
TABLETY I DYPLOMY 

OD STAROSTY
W tym roku było ina-

czej niż zwykle. Sala gimna-
styczna internatu w Zespo-
le Szkół Nr 2 w Szamotu-
łach przybrana była balona-
mi, a na drabinkach wisia-
ły zdjęcia z ostatnich edycji 
olimpiady. Było uroczyście, 
bo to w końcu jubileusz. 

O godzinie 12:30 roz-
poczęła się część artystycz-
na przygotowana przez 

uczniów i nauczycieli z sza-
motulskiego „Rolnika”. By-
ła muzyka, śpiew i dużo do-
brego humoru. 

Potem Agata Gabryel-
-Molska kolejno odczyty-
wała nazwiska laureatów. 
Nagrody i dyplomy wręczał 
starosta Paweł Kowzan.  - 
Cieszę się, że konkurs ten 
cieszy się tak dużym zainte-
resowaniem – wyjaśnia sta-
rosta. – To pokazuje, że tego 
typu inicjatywy są potrzeb-
ne a my na pewno będziemy 
je wspierać. Pierwsze trzy 
osoby, które zakwalifikowa-
ły się do finału wojewódz-
kiego otrzymały tablety, ko-
lejne trzy dysk zewnętrzny. 
Nagrody ufundowało Staro-
stwo Powiatowe w Szamo-
tułach.

ETAP POWIATOWY 
X Wielkopolskiej Olim-

piady Wiedzy Konsumenc-
kiej:

I miejsce – Weronika 
Knapik, Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych Sióstr 
Urszulanek SJK w Pnie-
wach

II miejsce – Kamila 
Henschke, Zespół Szkół Nr 
2 we Wronkach

III miejsce – Krystian 
Szlawski, Zespół Szkół im. 
E. Sczanieckiej w Pnie-
wach

IV miejsce – Ivan Bu-
tau, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych Sióstr Ur-
szulanek SJK w Pniewach

V miejsce – Martin Ha-
lasz, Zespół Szkół im. E. 
Sczanieckiej w Pniewach

VI miejsce – Volha 
Ohneva, Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych Sióstr 
Urszulanek SJK w Pnie-
wach

Finał wojewódzki odbę-
dzie się 9 kwietnia w Po-
znaniu.

W ekstraklasie 
Po zwycięskim meczu z KS Gniezno, 22 marca ekipa Łukasza Frajtaga zapewniła 
sobie awans do ekstraklasy. To wspaniała wiadomość dla wszystkich pniewskich 
kibiców. 

A nie tak znowu daw-
no, przed sezonem na-

wet najwięksi optymiści nie 
przewidywali takiego opty-
mistycznego scenariusza. 
Tymczasem jednak na dwie 
kolejki przed końcem roz-
grywek I ligi futsalu, dru-

żyna Red Dragons Pniewy 
zapewniła sobie awans do 
ekstraklasy. Przed własną, 
tłumnie zgromadzoną pu-
blicznością Smoki pokona-
ły w derbowym meczu KS 
Gniezno 4:2 (2:0). 

Od początku tego poje-

dynku pniewianie kontrolo-
wali przebieg boiskowych 
wydarzeń, a po kontrata-
ku i uderzeniu Michała Ro-
ja, do odbitej piłki dopadł 
Adam Wachoński otwiera-
jąc wynik na 1:0. Jeszcze 
przed przerwą grający trener 

Łukasz Frajtag podwyższył 
na 2:0, a trafienie w samo 
okienko bramki rywali było 
ozdobą tego spotkania. 

Po zmianie stron wyda-
wało się, że kolejna bram-
ka „wisi w powietrzu” jed-
nak niewykorzystane sytu-
acje w klasyczny sposób się 
zemściły. Katastrofalne nie-
porozumienie w szeregach 
obronnych wykorzystał Ja-
cek Sander i zdobył gola 
kontaktowego. Ta sytuacja 
jeszcze bardziej uskrzydliła 
gospodarzy, którzy po trafie-
niach Adama Wachońskiego 
i Michała Ozorkiewicza ob-
jęli prowadzenie 4:1. 

Wówczas gnieźnia-
nie zdecydowali się na grę 
z „lotnym bramkarzem” 
i manewr ten dał im jeszcze 
jednego gola w końcowych 
sekundach. 

Zwycięstwo młodej 
pniewskiej drużyny stało się 
jednak faktem i było w peł-
ni zasłużone. Po końcowej 
syrenie euforii radości nie by-
ło końca - przedstawiciel ko-
misji futsalu WZPN, Klau-
diusz Kapłon pogratulował 
i wręczył okazały puchar. 

Wicemistrzynie powiatu 

12 marca w Kaźmierzu 
odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Szamotulskie-
go w Piłce Koszykowej 
dziewcząt.

Reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Pniewach 
w składzie: Natalia Wolna, 

Maria Matuszak, Natalia Kę-
dzia, Melania Matuszak, Ja-
goda Pustkowiak, Sandra 
Michałek, Natalia Wojcie-
chowska, Amanda Szukała, 
Aldona Bogała, Zuzanna Ku-
bik, Klaudia Przybylska, Da-
ria Hauke zajęła II miejsce.

Uczniowie wiedzą 
całkiem sporo
„Co wiesz o krajach niemieckojęzycznych?” To tytuł 
tegorocznego projektu edukacyjnego, w który zaan-
gażowali się uczniowie klas szóstych szkół podsta-
wowych w Pniewach, Chełmnie i Nojewie. 

Projekt edukacyjny jest 
efektywną metodą na-

uczania kształtującą wiele 
umiejętności oraz integrują-
cą wiedzę z różnych obsza-
rów tematycznych. Jej isto-
tą jest wspólna praca słu-
żąca realizacji określonego 
przedsięwzięcia. 

Tym razem projekt z ję-
zyka niemieckiego zakła-
dał poszerzenie wiadomości 
krajoznawczych dotyczą-
cych obszaru państw nie-
mieckojęzycznych, rozwi-
janie kompetencji z zakre-
su technologii informacyj-
no-komunikacyjnych i in-
tegrację uczniów z różnych 
szkół na tym samym pozio-
mie wiekowym.

4 marca zakończył się 

pierwszy etap projektu, 
w ramach którego ucznio-
wie korzystając z różnych 
źródeł szukali różnorodnych 
informacji (stolice, flagi, 
duże miasta, rzeki, szczy-
ty, zwyczaje świąteczne, po-
trawy, muzyka, architektura, 
sport, ciekawostki). Efektem 
tej pracy była wystawa pla-
styczna w budynku Szkoły 
Podstawowej w Pniewach 
i prezentacje multimedialne 
na wybrane tematy. 

Drugi etap projektu za-
kłada konkurs wiadomości 
„Co wiesz o krajach nie-
mieckojęzycznych?” i ma-
jowy piknik integracyjny 
w Ośrodku Edukacji Przy-
rodniczo-Leśnej w Dąbro-
wie

22 marca Stowarzyszenie Miłośników Koni i Spor-
tów Konnych Luzak zorganizowało pierwszy 
w tym sezonie wspólny wyjazd, aby pożegnać 
zimę i przywitać wiosnę

Nad stawem w lesie pomiędzy wsiami Konin i Lu-
bosina zjechało się 7 zaprzęgów, 7 jeźdźców i zaprosze-
ni goście. W pięknym wiosennym słońcu, które na czas 
imprezy wyjrzało zza deszczowych chmur, aby tradycji 
uczynić zadość zniszczono doszczętnie Marzannę, sym-
bolizującą zimę. 

Po zorganizowanym przez Krzywą Stajnię w Lubo-
sinku poczęstunku udekorowano także konie. Wieczorem 
Luzacy już bez swoich rumaków spotkali się na biesia-
dzie w Gospodarstwie Agroturystycznym Cisawy Koń 
w Zajączkowie.

Pożegnali zimę, przywitali wiosnę
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18 marca w Komen-
dzie Powiatowej Poli-

cji w Szamotułach odbył się 
uroczysty apel. Po powitaniu 
zebranych gości, Naczelnik 

Wydziału Kadr i Szkolenia 
KWP w Poznaniu odczytał 
rozkazy o zmianie stanowi-
ska komendanta powiatowe-
go Policji w Szamotułach. 

Nowy komendant policji
Młodszy inspektor Sławomir Dziupiński został no-
wym komendantem Komendy Powiatowej Policji 
w Szamotułach. 

Ze stanowiska komen-
danta odwołany został mł. 
insp. Robert Łuczak. Nowym 
komendantem został mł. insp. 
Sławomir Dziupiński - do-
tychczasowy pierwszy za-
stępca komendanta miejskie-
go Policji w Kaliszu.

Nowe tablice rejestracyjne
12 marca wicestarosta szamotulski 
Józef Kwaśniewicz i sekretarz powiatu 
Stefan Kukawka podpisali w imieniu 
Powiatu Szamotulskiego umowę na 
dostawę tablic rejestracyjnych dla Sta-
rostwa Powiatowego w Szamotułach.

Oferenta wybrano w drodze przetargu nie-
ograniczonego. Przedmiotem umowy jest 

dostawa ponad 45 tysięcy tablic. Dostawca jest 
też zobowiązany odbierać i złomować tablice, 
które utraciły ważność.  Łączna wartość zamó-
wienia opiewa na kwotę ponad 516 tysięcy zło-
tych brutto, a obowiązywać będzie dwa lata.

Prezentem dla kierowców są nato-
miast darmowe ramki z logo powiatu do 
wszystkich rejestrowanych pojazdów.

- Dla pana początek roku 
od wielu już lat jest pracowi-
ty. Jeździ pan po licznych spo-
tkaniach noworocznych i słucha 
najczęściej „zaklinaczy rzeczy-
wistości”…

- Fakt, z racji pełnienia prze-
ze mnie funkcji radnego Sejmi-
ku Wojewódzkiego Województwa 
Wielkopolskiego jestem zaprasza-
ny przez wójtów i burmistrzów na 
spotkania noworoczne. W stycz-
niu jest tego bardzo dużo, każ-
dy z gospodarzy korzysta z okazji 
aby przedstawić swoje dokonania. 
To jest normalne i zrozumiałe.

- Czy formuła takich spotkań 
nie wyczerpała się. To najczęściej 
olukrowane wymiany uprzejmo-
ści, które niewiele mają wspólne-
go z rzeczywistością.

- Odnoszę podobne wrażenie. 
Gospodarze korzystają z okazji 
i przekonują zebranych jacy to są 
świetni, a goście zabierający głos 
także nie zawsze są szczerzy i z 
reguły mówią to, co gospodarz 
spotkania noworocznego chciał-
by usłyszeć. To takie wzajemne, 
na pełnym uśmiechu, kabareto-
we trochę spektakle, chociaż by-
wają wyjątki. Na przykład w po-
wiecie czarnkowsko-trzcianeckim. 
Tam starosta wraz z prezesem Le-
wiatana, czyli organizacji zrzesza-
jącej lokalnych przedsiębiorców, 
wspólnie organizują noworoczne 
spotkania w zupełnie innym stylu 
i charakterze. Z przykładami biz-
nesowymi włącznie w ciekawym 
ujęciu.

- W styczniu odbyło się mię-
dzy innymi spotkanie noworocz-
ne w gminie Pniewy. Było olu-
krowane?

- Coś w tym rodzaju. Bur-
mistrz Przewoźny mówił o sukce-
sach, w wielu przypadkach pozor-
nych i oczywistych, gdyż zawsze 
coś tam się wykona w każdym 
budżecie. Nie wspomniał ani sło-
wem o niewykonanych choć za-
planowanych przedsięwzięciach, 
co wcale nie musi być porażką 
władz gminy. Jednak do takie-
go obiektywnego podsumowania 
swojej działalności potrzeba od-
wagi i charyzmy, potrzeba kla-
sy i dystansu do samego siebie. 
Nikt przecież nie jest doskonały, 
tym bardziej że widać wyraźnie, 
iż brak mu doświadczenia i tego 
„coś”. Ja, jako wieloletni przed-
siębiorca i samorządowiec wiem, 
że nie zawsze wszystko się uda-
je, że nie zawsze da się zrealizo-
wać wszystkie plany i zamierze-
nia. Ale warto, także publicznie, 
o nich mówić, bo wtedy jest się 
bardziej wiarygodnym. A polityk, 
gospodarz gminy wiarygodnym 
być powinien. Zawsze realizu-

Wierzę w mądrość wyborców
Rozmowa ze Zbigniewem Ajchlerem, radnym Sejmiku Wojewódzkiego Województwa 
Wielkopolskiego, społecznikiem, przedsiębiorcą

jąc przez rok budżet gminy jakieś 
inwestycje się wykona. Problem 
tylko w tym, czy są one znaczą-
ce, czy pozytywnie wpływają na 
poziom życia mieszkańców, czy 
są odzwierciedleniem jakiejś wi-
zji rozwoju, którą każdy burmistrz 
mieć powinien. W Pniewach, od 
ostatnich wyborów samorządo-
wych w 2010 roku gdy burmi-
strzem został Jarosław Przewoź-
ny, takich nie dostrzegam. W gmi-
nie tej kończono inwestycje roz-
poczęte lub zaplanowane przez 
poprzedniego burmistrza Micha-
ła Chojarę, a na kolejne równie 
ważne burmistrz Przewoźny jak 
sadzę nie ma pomysłu. Razi mnie 
poza tym, że burmistrz Przewoźny 
mówi często publicznie – robił to 
także w trakcie spotkania nowo-
rocznego - jak to było źle za je-
go poprzednika, a jak nam ciężko 
spłacać zaciągnięte zobowiązania. 
A teraz to niby jest dobrze? Takie 
zachowanie jest mało eleganckie. 
Przy takich okazjach powinno się 
mówić o sobie, a nie ciągle źle 
o innych, choć nazwiska nie pa-
dały. Ci, co tak robią zapomina-
ją, że tak naprawdę i... ostatecznie 
o człowieku świadczą jego czyny 
i dokonania, a samorządowiec do-
datkowo powinien pamiętać, że to 
wyborcy w kolejnych wyborach 
zweryfikują i ocenią jego pracę. 
To wyborcy zadecydują, co było 
lepsze i gorsze, bo na tym polega 
demokracja. I słowa, słowa, słowa 
tej oceny nie zmienią. 

- W spotkaniach takich 
uczestniczą wyselekcjonowani 
goście, którzy czasem także za-
bierają głos. Ale czy szczerze?

- Gdy gospodarzem jest bur-
mistrz, to zaprasza posłów, władze 
województwa, starostwa, wójtów 
i burmistrzów ościennych gmin. 

Reszta gości, to ci sprzyjający. 
Rzadkością jest, gdy gość kryty-
kuje gospodarza. Dlatego też spo-
tkania takiego typu często są zbyt 
lukrowane, a w takich sytuacjach 
trochę mdli. I to nie tylko mnie. 
Ostatnio w Pniewach tak właśnie 
jest i jest to trudne do strawie-
nia. Gorzej, ze postępują tak rów-
nież osoby, po których nigdy bym 
się czegoś takiego nie spodziewał, 
gdyż znam ich zdanie z różnych 
rozmów , także nieoficjalnych. Za-
kładam, ze była to kurtuazja.

- Kogo ma pan na myśli?
- W czasie spotkania nowo-

rocznego w Pniewach odczytano 
na przykład list od posła Jaku-
ba Rutnickiego z gratulacjami dla 
burmistrza Przewoźnego. List ten 
mnie powalił. I nie tylko mnie.

- Dużo mówi pan o gminie 
Pniewy? Czym są dla pana Pnie-
wy? Dlaczego tak bardzo zależy 
panu na rozwoju miasta i gmi-
ny?

- Pyta pan o moje osobiste 
sprawy, ale... odpowiem na te 
pytania. Dla mnie gmina Pnie-
wy, Lubosina to kraina w której 
codziennie jestem, w której je-
stem coraz bardziej zakochany. Tu 
znajdują się korzenie mojej rodzi-
ny. Ojciec mojej żony Franciszek 
Kulawiak mieszkał w Lubosinie. 
Był to człowiek ogromnie zasłu-
żony dla naszego kraju. W czasie 
okupacji hitlerowskiej był ponad 
trzy lata więźniem obozu koncen-
tracyjnego w Auschwitz, z które-
go pod koniec wojny uciekł. Waż-
ne są korzenie. W Otorowie po-
chowani są dziadkowie mojej żo-
ny. Od 20 lat pracuję w spółdziel-
ni w Lubosinie, która dynamicz-
nie się rozwija. Tutaj pracuję, tutaj 
wypoczywam, tutaj jest mój dom 
i moja mała ojczyzna.

- W trakcie pniewskiego spo-
tkania noworocznego pan tak-
że zabierał głos? Też pan „lu-
krował”?

- Nie, a mogą potwierdzić to 
ci, co tam byli. Zawsze staram się 
mówić o rzeczach ważnych, tym 
razem próbowałem podzielić się 
ze zgromadzonymi, że najważniej-
sza w życiu człowieka jest praca. 
Oprócz poważnej choroby nie ma 
większego nieszczęścia, gdy czło-
wiek nie ma pracy, gdy nie może 
utrzymać swojej rodziny. Bezro-
bocie, to dramat całej rodziny. A ja 
nie widzę, by burmistrz Przewoź-
ny ze współpracownikami też tak 
uważał. Nie widzę pomysłów i ini-
cjatyw gospodarzy gminy Pniewy, 
by przyciągać inwestorów, którzy 
tworzą nowe firmy, tworzą nowe 
miejsca pracy. Wręcz przeciwnie, 
bywają przypadki, gdy takim ini-
cjatywom się wręcz przeszkadza, 
gdy korzystając z obowiązującego 
prawa tak się wydłuża proces po-
dejmowania urzędniczych decyzji, 
że przedsiębiorca macha na to rę-
ką, rezygnuje i rozwija swój biznes 
gdzie indziej.

- Poproszę o konkretny przy-
kład.

- O jest ich kilka, ale wspomnę 
o tym najlepiej mi znanym. W Lu-
bosinie od trzech lat blokowana 
jest inwestycja, dzięki której mo-
głoby powstać docelowo dwadzie-
ścia pięć nowych miejsc pracy. Dla 
okolicznych mieszkańców, którzy 
stałej pracy nie mają lub muszą 
do pracy daleko jeździć, choćby 
do Poznania, jest to inicjatywa na-
prawdę ważna, także służąca roz-
wojowi naszej gminy. Ale dla bur-
mistrza, który pracę na razie ma, 
jak widać nie. Mówiąc konkretnie 
chodzi o inicjatywę mojego syna, 
który chciał i chce wybudować fer-
mę norek – włączyć się w tę dzie-
dzinę produkcji zwierzęcej, która 
w naszym regionie najbardziej się 
rozwija. Mówimy o inwestycji po-
ważnej, bo wartej około 30 milio-
nów złotych. Inwestor ma wszelkie 
niezbędne ekspertyzy, dokumenty 
itp.,  ale rzecz się rozbija o warun-
ki zabudowy. Czas mija… Mijają 
miesiące, mijają lata. W ostatnich 
trzech latach wszystkie rozprawy 
administracyjne przez wszelkie in-
stytucje są rozstrzygnięte na na-
sza korzyść, na korzyść inwesto-
ra. Spełniamy wszelkie przepisy 
prawne dotyczące ochrony środo-
wiska, praw zwierząt itp. Według 
mnie nie ma zadnych powodów 
prawnych i przeszkód merytorycz-
nych, aby ta inwestycja nie po-
wstała. Jak sądzę, ona jednak po-
wstanie. Jest to tylko kwestia cza-
su. Jak wiemy jest już od paru lat 
odpowiedzialność cywilna urzęd-

ników i urzędów gmin, za wyrzą-
dzanie szkód inwestorom. Z sza-
cunków wiem, że przez to odwle-
kanie, przeszkadzanie itp. ta in-
westycja jest już droższa o 7-8 
milionów złotych. To pieniądze 
wyrzucone w błoto, które moż-
na by przecież wykorzystać le-
piej, z korzyścią dla mieszkańców. 
Co także powiedzą mieszkańcy, 
gdy burmistrz Przewoźny przegra 
ewentualny proces i będzie mu-
siał z gminnej kasy wyrównać te 
straty inwestorowi?  Cała ta spra-
wa, to blamaż dla obecnego bur-
mistrza gminy Pniewy. Historia ta, 
nie jedyna zresztą, to jednoznacz-
ny przykład, że nie nadaje się on na 
gospodarza gminy, o czym miesz-
kańcy powinni pamiętać w trak-
cie zbliżających sie wyborów sa-
morzadowych. Nie znam powo-
dów takiej postawy pana burmi-
strza. Każdy dobry gospodarz za-
biega o inwestorów. Widocznie 
burmistrz Przewoźny nie jest do-
brym gospodarzem. Opóźniając tę 
inwestycję burmistrz Przewoźny 
nie mnie czy mojemu synowi robi 
krzywdę. My sobie jakoś poradzi-
my. Ale czy poradzą sobie również 
rodziny, których członkowie mieli-
by tam pracę? Burmistrz zapomi-
na o zwykłych ludziach, a nie po-
winien. Nie tylko dlatego, że to są 
wyborcy. Po prostu jako burmistrz 
nie powinien.

- Za kadencji burmistrza 
Chojary spotkania noworoczne 
odbywały się w nowych zakła-
dach…

- I było to bardzo dobre. Po 
pierwsze zaproszeni goście mo-
gli poznać te nowe firmy, po dru-
gie natomiast – skłaniało to inwe-
storów do wtopienia się w lokal-
ną społeczność, do lepszego zro-
zumienia przez nich mieszkań-
ców i ich spraw. Tworzyła się taka 
gminna rodzina: władze samorzą-
dowe, pracownicy i pracodawcy. 
Burmistrz Przewoźny nie organi-
zuje spotkań noworocznych w no-
wych firmach, bo… takich nie ma. 
Od ostatnich wyborów samorządo-
wych w 2010 roku w Pniewach nie 
pojawił się żaden nowy większy 
inwestor. Na szczęście ta kadencja 
mija w tym roku i w czasie zbli-
żających się wyborów samorządo-
wych mieszkańcy będą mogli zno-
wu wybierać radnych i burmistrza. 
A ja wierzę w ich mądrość. Czasy 
gdy Stanisław Tymiński wszedł do 
drugiej tury wyborów prezydenc-
kich, gdy wybierano ludzi nie-
kompetentnych na radnych i wój-
tów lub burmistrzów już minęły. 
Taką mam nadzieję, mocno w to 
wierzę…

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI
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być zwolnieni z pracy. Nowa fir-
ma przejęła 60 pracowników PGK. 
Ludzie ci rozpoczęli pracę w Indze 
w 1990 roku, czyli 24 lata temu. 
Z tej grupy do dzisiaj – już w fir-
mie Karl Knauer – pracuje 17 pra-
cowników.

- Potem, w 2003 roku, zapa-
dła decyzja, ze Karl Knauer ku-
pi INGĘ...

- Właściciel INGI przecho-
dził na emeryturę i nie chciał dalej 
prowadzić biznesu. W tym czasie, 
już jako burmistrz gminy Pniewy, 
spotkałem się z przedstawiciela-
mi firmy Karl Knauer i rozmawia-
liśmy o przyszłości. Ja wysłucha-
łem jakie Karl Knauer ma plany 
na wiele lat do przodu, wysłucha-
łem również sugestii moich gości, 
co umożliwi ich zdaniem zrealizo-
wanie tych ambitnych planów. In-
nymi słowy – czego oczekują od 
gminy Pniewy zanim zainwestują 
u nas pieniądze. Szczegóły zostały 
uzgodnione w czasie mojej wizy-
ty w Schwarzwaldzie, w Biberach, 
gdzie mieści się od 1938 roku sie-
dziba firmy.

- Dlaczego ostatecznie firma 
Karl Knauer zdecydowała się za-
inwestować w Pniewach?

- Bo otrzymała gwarancje 

zwolnień podatkowych na pięć lat 
od wykonywanych inwestycji – 
zresztą w przypadku nowej hali 
też skorzystają z tych zwolnień, 
bo ta uchwała nadal obowiązuje – 
budowę drogi i po trzecie... sprze-
daży firmie Karl Knauer gruntów 
umożliwiających rozwój firmy, je-
śli będzie taka potrzeba. W związ-
ku z tym gmina przejęła grunty na 
mój wniosek złożony w Agencji 
Nieruchomości Rolnych, a potem 
sprzedała je niemieckiej firmie. 
Dzięki temu teraz nowa inwesty-
cja była prowadzona bez proble-
mu, bo firma dysponowała swoimi 
gruntami.

- Tamta decyzja umożliwiła 
dzisiaj firmie Karl Knauer stwo-
rzyć nowe miejsca pracy...

- Dokładnie tak. Oczywiście 
na początku aktywnie zaangażo-
wałem się w umożliwienie firmie 
podłączenia się do sieci gazowej, 
energetycznej itp., co nie było takie 
łatwe. Ale, patrząc z perspektywy 
dnia dzisiejszego, warto było.

- Gdy był pan burmistrzem 
nie tylko Karl Knauer trafił do 
Pniew. Dlaczego wtedy inwe-
storzy byli, a dzisiaj, w okresie 
ostatnich czterech lat gdy bur-
mistrzem jest Jarosław Przewoź-
ny nie ma ani jednego nowego 

poważnego inwestora w gminie 
Pniewy?

- Było tych firm za mojej ka-
dencji sporo, wszystkie z kapita-
łem zagranicznym. Firmy te dzisiaj 
działają w naszej gminie, a zostały 
przecież przeze mnie przyciągnię-
te do Pniew. Dzięki temu miesz-
kańcy mają miejsca pracy – firma 
Karl Knauer zatrudnia dzisiaj aż 
180 osób. Firmy te płacą podatki do 
gminnej kasy, a to umożliwia spła-
tę przez gminę zaciągniętych kredy-
tów. Nie tak dawno burmistrz Prze-
woźny chwalił się na gminnej stro-
nie internetowej ile to przez trzy la-
ta spłacił zadłużenia gminy Pniewy. 
Dla niezorientowanych to może był 
udany chwyt marketingowy, ale tyl-
ko nieliczni nie wiedzą, że spłaty te 
są możliwe tylko dlatego że to ja za-
pewniłem dochody budżetowe oraz 
i to, że spłaty te nie są niczym wy-
jątkowym, bo są zapisane w wielo-
letniej prognozie finansowej gmi-
ny Pniewy. Przewoźny więc chwali 
się czymś, co tak naprawdę nie jest 
żadną jego zasługą. Powiem jesz-
cze raz, przez ostatnie cztery lata, 
gdy burmistrzem jest Przewoźny, 
nie powstała ani jedna nowa firma 
w Pniewach!

- Czyli..., będąc burmistrzem 
trzeba mieć wizję rozwoju gminy 

i miasta nie na jutro, ale na wie-
le, wiele lat?

- To oczywiste, choć burmistrz 
Przewoźny, o czym świadczą fak-
ty, takiej wizji nie ma nawet na ju-
tro. Przyciągając inwestora trzeba 
mu zapewnić możliwość rozwoju, 
bo jak nie, to zainwestuje w gminie 
ościennej. Karl Knauer miał grun-
ty, firma wiedziała, że może bez 
problemu budować nowe obiek-
ty przemysłowe. Dokładnie taka 
sama sytuacja była między  inny-
mi w przypadku firmy AVK i jesz-
cze kilku innych. Oni zainwesto-
wali w Pniewach pod warunkiem, 
że kupią grunty na dzisiaj i obok 
takie, na których mogą zbudować 
swoje obiekty na przykład za dzie-
sięć lat. Tak się robi poważny biz-
nes.

- Co warto jeszcze w tym mo-
mencie podkreślić?

- Dzisiaj widać, że jako bur-
mistrz Pniew wszystkie decyzje 
które podjąłem, a które dotyczyły 
nowych inwestorów, znaczących 
firm z kapitałem zagranicznym, to 
były decyzje trafne.

- Nie ma firmy, która była 
i jej dzisiaj już nie ma?

- Takiej na pewno, ale nie ma 
również firmy, która by się nie 
rozwijała, nie rozbudowywała, 

nie tworzyła nowych miejsc pra-
cy. To oznacza, że stworzyłem do-
bry klimat i dobre warunki do ro-
bienia biznesu w Pniewach także 
przez wymagających, zagranicz-
nych przedsiębiorców. Przez ostat-
nie cztery lata władzy burmistrza 
Przewoźnego biznesowo nie dzieje 
się pod tym kątem nic, choć wiem, 
że były firmy zainteresowane zain-
westowaniem u nas, tylko zostały 
niezbyt dobrze przyjęte przez wła-
dze samorządowe. Szkoda, bo za-
inwestowały gdzie indziej. Staro-
sta Paweł Kowzan na otwarciu no-
wej hali produkcyjnej firmy Karl 
Knauer powiedział, że miał kon-
takt z poważną firmą, która chcia-
ła stworzyć 500 nowych miejsc 
pracy w Powiecie Szamotulskim.  
Przedstawiciele tej firmy spotkali 
się z władzami Szamotuł, Wronek, 
Pniew, Kaźmierza. Rozmawiałem 
z kimś, kto był na tym spotkaniu 
i usłyszałem: „Wie pan co, zaan-
gażowanie w tę sprawę tych ludzi 
było żadne. Najbardziej zaangażo-
wany był starosta...” Tak postępu-
je ktoś, kto nie jest zainteresowa-
ny rozwojem, kto nie nadaje się 
na wójta czy burmistrza. Obecny 
burmistrz Pniew nie jest zaintere-
sowany rozwojem miasta i gminy. 
Niestety...

Trzeba mieć wizję rozwoju gminy
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, wieloletnim burmistrzem gminy Pniewy
Dokończenie ze strony I

firmy, przedstawiciele firm 
sąsiednich, pracownicy, 
pracownicy z firmy „mat-
ki” w Biberach w Niem-
czech. Byli także oczywi-
ście przedstawiciele Zarzą-
du firmy i właściciele gru-
py Karl Knauer.

Podczas części oficjal-
nej głos zabrali: Olaf Pohl - 
przedstawiciel rodziny wła-
ścicieli grupy Karl Knau-
er i członka Rady Nadzor-
czej, Joachim Wüerz - czło-
nek Zarządu, Karolina Ma-
tysiak - dyrektor operacyjny, 
prokurent, Richard Kamme-
rer - prezes Zarządu, a tak-
że zaproszeni goście. Między 
innymi: Tomasz Bugajski - 
wicemarszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego, Paweł 
Kowzan - starosta szamotul-

ski.. Karolina Matysiak od-
czytała też list od posła Ja-
kuba Rutnickiego, który nie 
mógł być obecny na uroczy-
stości.

Nagrodę przyznaną 
firmie Karl Knauer przez 
Wielkopolski Instytut Ja-
kości wręczył nam Michał 
Chojara - członek Zarządu 
Unii Wielkopolan.

Symboliczny klucz do 
nowego obiektu przekazał 
właścicielkom firmy Giseli 
Pohl-Knauer oraz jej córce 
Stefani Wieckenberg Mi-
chał Mucha - prezes firmy 
MS Budownictwo.

Zwieńczeniem części 
oficjalnej uroczystości było 
widowisko laserowo-multi-
medialne - grafika dotyczą-
ca firmy Karl Knauer oraz  
pokaz laserów.

Tort (część logo firmy 

Nowa hala Nowa hala 
– – nowe monowe możżliwoliwośścici

Karl Knauer), który wjechał 
wózkiem na uroczystość był 
dużym zaskoczeniem dla go-
ści.

Po kolacji wystąpiła Marta 

Łuczak (wokal) i Cezary Ma-
linowski (gitara). To wkład 
firmy Karl Knauer w promo-
cję lokalnych talentów mu-
zycznych.

Dokończenie ze strony I

Tak było kilka miesięcy temu
10  września firma Karl Knauer świętowała uroczyste 

wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali 
produkcyjno-magazynowej w Pniewach. Budowę nowej ha-
li produkcyjno-magazynowej rozpoczęto na początku sierp-
nia 2013 roku.
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- Jak pani zdaniem po-
strzegana jest w gminie 
Duszniki firma, która pla-
nuje wybudować właśnie 
tutaj farmę wiatrową?

- Mam nadzieję, że do-
brze. Powiem więcej – 
wiem, że dobrze. Od 16 
października 2013 roku 
przenieśliśmy nasze biu-
ro z Poznania do Dusznik, 
przy ulicy Jana Pawła II 
70...

- Czym ta decyzja była 
spowodowana?

- Zmiana ta wynikała 
przede wszystkim z chęci 
wyjścia naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców gmi-
ny Duszniki, gdzie reali-
zowany jest projekt Parku 
Wiatrowego Duszniki. Za-
leżało nam, by być bliżej 
mieszkańców, lepiej ich po-
znać, lepiej zrozumieć ich 
problemy i wątpliwości do-
tyczące naszej inwestycji. 
Teraz mamy do siebie bli-
żej, a nic nie pomaga lepiej 
się poznać niż częste bez-
pośrednie kontakty. W na-
szym biurze chętnie go-
ścimy każdego mieszkań-
ca gminy Duszniki, chęt-
nie odpowiadamy na zada-
wane nam pytania. Wokół 
wiatraków i farm wiatro-
wych sporo krąży obiego-
wych i najczęściej niepraw-
dziwych opinii, trudno się 
więc dziwić, że mieszkań-
cy właśnie nas pytają o te 
sprawy. Farma wiatrowa to 
poważne przedsięwzięcie, 
obliczone na wiele, wie-
le lat. Jesteśmy już częścią 
gminy Duszniki, będziemy 
tutaj długo, dlatego trudno 
się dziwić, że chcemy coraz 
bardziej wniknąć w to spo-
łeczeństwo, zależy nam, by 
uznawano nas za swoich.

- Firma, z tego co 
wiem, nie odmawia rów-
nież pomocy rozmaitym 
stowarzyszeniom, szko-

łom, lokalnym społeczno-
ściom?

- To prawda. Staramy 
się, w miarę naszych moż-
liwości, w rozmaity sposób 
pomagać innym. Jeśli nas 
o to proszą, to niegrzecznie 
byłoby odmawiać.

- No tak, ale pojawia-
ją się także głosy, że inwe-
stor w ten sposób przeku-
puje mieszkańców. Że ta 
pomoc, to właściwie taka 
łapówka...

- Proszę nie opowiadać 
bzdur. Jeśli na przykład 
miejscowy bank przekazu-
je jakąś kwotę pieniędzy na 
zorganizowanie wiejskiego 
festynu, to wręcza komuś 
łapówkę? Komu? Organi-
zatorom, czy na przykład 
dzieciom, które dzięki te-
mu wsparciu mogą w swo-
jej własnej miejscowości 
pobiegać po dmuchanym 
zamku? Nie dajmy się zwa-
riować. Czytałam jakiś czas 
temu, że Redakcja „Twoje-
go TYGODNIA WIELKO-
POLSKIEGO” przekazała 
w darze książki Bibliote-
ce Gminnej w Dusznikach. 
Przekupywał pan kogoś? 
Może czytelników, którzy 
dzięki temu mogą pożyczać 
więcej książek.

- Mnie pani nie musi 
przekonywać, że w takich 
działaniach nie ma nic złe-
go, ale... są tacy, którzy 
twierdzą inaczej.

- Dlatego staram się 
cierpliwie wytłumaczyć. 
My odpowiadając na proś-
by naszych par tnerów 
z gminy Duszniki nie robi-
my nic złego. Nie zaprosi-
liśmy wójta na zagranicz-
ne wakacje,  nie kupiliśmy 
radnym nowych samocho-
dów. Staramy się uczest-
niczyć w takich przedsię-
wzięciach, które sprawia-
ją, że w gminie lepiej się 
żyje, że jest ciekawiej, że 

by przeżyć coś fajnego nie 
trzeba jechać na przykład 
do Poznania.

- No to zacznijmy mó-
wić o konkretach. Po-
wiedzmy, ile pieniędzy...

- Nie, o konkretnych 
kwotach nie będziemy mó-
wić, bo to sprawa między 
nami i naszymi partnerami. 
Podam jednak kilka przy-
kładów tylko z ostatnich 
dwóch lat. Wspomagamy 
Gminne Centrum Kultury, 
z reguły dwa razy do ro-
ku - na wiosnę jak organi-
zują Dni Dusznik oraz na 
Święta Bożego Narodze-
nia. Przekazaliśmy przed-
mioty na aukcję prowadzo-
ną w ramach Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomo-
cy w styczniu 2014 roku. 
Przekazaliśmy kwoty pie-
niężne na Koncert Nowo-
roczny 2013/2014 przy-
gotowywany przez Cen-
trum. Przekazaliśmy Cen-
trum pieniądze na impre-
zy organizowane w listopa-
dzie i grudniu 2012, w ma-
ju i czerwcu 2012, w ma-
ju i czerwcu 2013. W im-
prezach tych uczestniczyli 
wszyscy mieszkańcy gmi-
ny.

- A inne tego typu dzia-
łania?

- Wymienię tylko te naj-
ważniejsze: w maju 2012 
roku przekazaliśmy da-
tek pieniężny Kurkowe-
mu Bractwu Strzeleckie-
mu na uroczystości związa-
ne z XX rocznicą istnienia 
Bractwa. W czerwcu 2012 
roku wspomogliśmy orga-
nizację wycieczki do Term 
Maltańskich dzieci z Sołec-
twa Wierzeja. W sierpniu 
2013 roku dofinansowali-
śmy wyjazd do Częstocho-
wy mieszkańców Sołectwa 
Wierzeja. W czerwcu 2012 
roku odbyła się przy na-
szym wsparciu wycieczka 

do ZOO Safari Świerko-
cin dzieci z Sołectwa Mie-
ściska/Sarbia. Pomogliśmy 
w roku 2012 i 2013 Zarzą-
dowi Gminnemu Związku 
Ochotniczych Straży Po-
żarnej sfinansować wyda-
nie kalendarzy świątecz-
nych. Na wniosek Rady Ro-
dziców przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Nie-
pruszewie przekazaliśmy 
w grudniu 2012 roku kwo-
tę pieniężną na zakup drob-
nych upominków oraz ksią-
żek dla dzieci uczęszcza-
jących do Zespołu Szkół 
w Niepruszewie. Przekaza-
liśmy pieniądze na zakup 
koszulek dla zawodników 
Ludowego Klubu Sporto-
wego „Sokół” w Duszni-
kach, było to w maju 2012 
roku z okazji zawodów Mi-
ni Euro 2012... Takich przy-
kładów jest jeszcze kilka.

- A nie jest Państwu 
przykro, gdy słyszycie, że 
to łapówki, próby prze-
kupstwa?

- Przykro. Powodze-
nie naszej inwestycji zale-
ży od odpowiednich służb 
– na przykład sanepidu, 
czy Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska – od 
stanowiska Rady Gminy, 
a przede wszystkim od te-
go, czy wszystko zrobili-
śmy zgodnie z obowiązu-
jącym prawem. Kogo prze-
kupujemy finansując dzie-
ciom wycieczkę do ZOO? 
Ich rodziców? A niby jaką 
mamy gwarancję, że dzięki 
temu będą nam przychylni? 
To nie tak. Nie odmawiamy 
na wiele próśb o pomoc, 
wsparcie finansowe itp. bo 
tak chcemy, bo czujemy 
się już częścią społeczno-
ści gminy Duszniki, bo do-
brym znajomym, dobrym, 
sprawdzonym przyjaciołom 
się nie odmawia. Co może 
być w tym złego? 

Jak nas proszJak nas prosząą, to pomagamy, to pomagamy
Rozmowa z ANNĄ SKRZYPCZAK, asystentką kierownika 
projektu „Park Wiatrowy Duszniki”

Import surowców ener-
getycznych w Polsce rośnie. 
W roku 2012 z importu po-
chodziło 13% węgla ka-
miennego, 70% gazu ziem-
nego, 96% ropy naftowej 
i niemal 2,5% energii elek-
trycznej. Z uwagi na zwięk-
szające się koszty wydoby-
cia krajowych surowców 
kopalnych tendencja ta bę-
dzie się utrzymywała pro-
wadząc do stopniowego, 
ale konsekwentnego zwięk-
szania stopnia uzależnienia 
polskiej gospodarki od ze-
wnętrznych dostaw.

Z punktu widzenia bez-
pieczeństwa energetycznego 

istotne jest, aby jak najdłużej 
utrzymać dostępność krajo-
wych zasobów węgla, będzie 
to jednak wymagało rozwija-
nia innych technologii w ce-
lu pokrycia rosnących po-
trzeb energetycznych Polski. 
W przeciwnym wypadku nie-
bezpieczny może być z jednej 
strony deficyt mocy wytwór-
czych, z drugiej rosnące ce-
ny importu surowców ener-
getycznych znacząco pod-
niosą ceny energii dla Po-
laków. Wykorzystanie OZE 
wpłynie korzystnie na po-
prawę bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski.

Wskaźnik zależności 

List otwarty do Donalda Tuska 
24 organizacje podpisały List Otwarty do premiera 
Donalda Tuska. Wspólnie apelują w nim o uwzględ-
nienie istotnej roli odnawialnych źródeł energii 
w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego 
Polski, co jest szczególnie istotne w kontekście 
konfliktu ukraińsko-rosyjskiego .

energetycznej w roku 2012 
w UE wyniósł 53%, co 
oznacza, że ponad połowa 
energii zużywanej na tere-
nie UE pochodziło z impor-
tu. W Polsce wskaźnik za-
leżności energetycznej wy-
nosi około 30%. Import wę-
gla kamiennego w Polsce 
wzrósł od roku 2005 trzy-
krotnie. W roku 2012 ok. 
13% zużywanego węgla ka-
miennego pochodziło z im-
portu (wartość importu 1 
mld EUR, czyli ok. 4,1 mld 
zł), a spadek podyktowa-
ny jest jedynie mniejszym 
zużyciem energii. Rosnący 
import związany jest z ro-
snącymi kosztami produk-
cji polskiego węgla, wyni-
kającymi głównie z eksplo-
atowania coraz trudniej-
szych technologicznie po-
kładów. Należy więc oczeki-

wać utrzymania się tej ten-
dencji/.../.

Według Międzynarodo-
wej Agencji Energii global-
ne zapotrzebowanie na ener-
gię wzrośnie o ponad jedną 
trzecią do 2035 roku. Agen-
cja wskazuje również, że tyl-
ko powiązanie OZE z dzia-
łaniami na rzecz poprawy 
efektywności energetycz-
nej może zagwarantować 
zmniejszenie zużycia paliw 
kopalnych do poziomu 60% 
dzisiejszego zużycia w per-
spektywie końca wieku.

W roku 2012 wyprodu-
kowano 4.435 GWh energii 
z wiatru – pozwoliło to na 
oszczędność wykorzystania 
węgla kamiennego na po-
ziomie 1.444 tys. ton, co 
stanowi równowartość oko-
ło 15% importu węgla ka-
miennego.

Niemcy inwestujNiemcy inwestują ą 
w OZEw OZE
W marcu miałem okazję przejechać 2 tysiące kilo-
metrów po niemieckich drogach – autostradach oraz 
drogach lokalnych. Tak podróżując można zauważyć 
dwie rzeczy: niemieckie drogi nawet wysoko w gó-
rach są równe jak stół; Niemcy nie oglądają się na 
innych, tylko inwestują w energie odnawialną.

WW  Niemczech na każ-
dym niemal kroku wi-

dać ogromne farmy wiatro-
we, ale także coraz częściej 
pojedyncze turbiny ustawio-
ne obok domu. Podobnie jest 
z energią pozyskiwana z pro-
mieni słonecznych – w wie-
lu miejscach spotkać można 
wielohektarowe farmy foto-
woltaiczne, a w mniejszych 
miejscowościach trudno jest 
znaleźć dom, na którego da-
chu nie ma ogniw fotowol-
taicznych.

Taka energia jest tania 
i jej pozyskiwanie jest obo-
jętne dla środowiska natu-
ralnego. A poza tym urza-
dzenia te są bardzo wydajne. 

Przez kilka dni mieszkałem 
w Schwarzwaldzie w bu-
dynku, który nie był podłą-
czony do sieci elektrycznej, 
ale miał na dachu kilka pane-
li fotowoltaicznych. W bu-
dynku było ciepło, w kra-
nach była ciepła woda, mo-
głem bez problemu korzy-
stać z elektryczności.

W Polsce zastanawiamy 
się obecnie, gdzie zlokali-
zować pierwszą w naszym 
kraju elektrownię jądrową. 
Dyskutujemy o tym zawzię-
cie w okresie, gdy Niemcy 
zmykają swoje elektrownie 
atomowe i inwestują w od-
nawialne źródła energii. Bez 
komentarza. (mat)

FOT. – 4X MONIKA MAŃKOWSKA
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Mamy budMamy budżżet et 
ssłłuużążący poprawie warunkcy poprawie warunkóów w 
żżycia mieszkaycia mieszkańńccóóww

Szanowni państwo,
Przedstawiam budżet roku 2014, z którego możecie się 

Państwo dowiedzieć skąd pozyskujemy środki i na co je wy-
dajemy. Jest to podobnie jak w poprzednich latach budżet 
prorozwojowy, służący poprawie warunków życia miesz-
kańców Gminy.

Pełna wersja budżetu dostępna jest w Biuletynu Informa-
cji Publicznej pod podanym adresem (http://old.duszniki.eu/
zasoby/files/uchwaly_2010/uchwaly2013/uch.301.pdf)

W ramach inwestycji do zrealizowania w 2014 roku za-
planowano:

-  wymianę sieci wodociągowej w Dusznikach, ul. Kole-
jowa, Polna, Wiosenna, Lipowa,

-  przebudowę dróg gminnych, i tak:
   * ul. Powstańców Wlkp. W Dusznikach,
   * ul. Szkolna w Sękowie,
   * ul. Lipowa w Wilkowie,
   * ul. Kolejowa w Dusznikach,
   * ul. Osiedlowa w Podrzewiu,
-  przebudowę mostu nad Mogilnicą w ciągu drogi gmin-

nej Sędzinko-Zalesie,
-  utwardzenie tłuczniem 5 km dróg gruntowych,
-  wykonanie dokumentacji na budowę Przedszkola 

w Dusznikach,
-  dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych 

dla OSP Grzebienisko i OSP  Niewierz,
-  zakup sprzętu komputerowego do Gimnazjum w Dusz-

nikach i Grzebienisku,
-  budowa oświetlenia ulicznego w Ceradzu Dolnym, 

Wilkowie, Sękowie, Grzebienisku, Sędzinku, Kuno-
wie,

-  budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Sali spor-
towej w Dusznikach.

Ogółem na inwestycje planujemy przeznaczyć kwotę 
6.104.383,00 złotych.

W ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono w budże-
cie 2014 roku kwotę 261.232,16 złotych, która przeznaczo-
na jest na zrealizowanie przyjętych podczas zebrań wiejskich 
w 2013 roku, do realizacji w 2014 roku.

Adam Woropaj
wójt Dusznik

BUDBUDŻŻET  GMINY  DUSZNIKI  NA  2014 rokET  GMINY  DUSZNIKI  NA  2014 rok
Budżet Gminy Duszniki na rok 2014 został uchwalony podczas XLIV sesji Rady Gminy Duszniki 30 grudnia 2013 

roku. 
Budżet Gminy Duszniki na rok 2014 obejmuje:

� Zaplanowane DOCHODY w kwocie ogółem 24.037.805,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.604.393,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.433.412,00 zł.

� Zaplanowane WYDATKI w kwocie ogółem 27.121.605,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.987.222,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.134.383,00 zł.
Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody ogółem są niższe od zaplanowanych wydatków ogółem o kwotę 

3.083.800,00 zł. Kwota ta stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek 
i kredytów.

Spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych – tzn. dochody bieżące są wyż-
sze od wydatków bieżących o kwotę 1.617.171,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DUSZNIKI W 2014 ROKU   24.037.805,00 zł.
Ważniejsze pozycje w planie dochodów stanowią:

� Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – 3.579.294,00 zł;
� Część oświatowa subwencji ogólnej – 7.011.711,00 zł;
� Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.132.709,00 zł;
� Podatek od nieruchomości opłacany przez osoby fizyczne – 1.000.000,00 zł;
� Podatek od nieruchomości opłacany przez osoby prawne – 3.200.00,00 zł;
� Podatek rolny, leśny, transportowy – 1.745.000,00 zł;
� Sprzedaż nieruchomości – 200.000,00 zł;
� Opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości – 882.624,00 zł;
� Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 150.000,00 zł;
� Dotacje na realizację zadań zleconych – 2.441.304,00 zł;
� Dotacje na realizację zadań własnych – 232.351,00 zł;
� Dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji – 1.233.412,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY DUSZNIKI W 2014 ROKU  27.121.605,00 zł.
Ważniejsze wydatki:

� Wydatki na rolnictwo – 753.000,00 zł;
� Lokalny transport zbiorowy – 250.000,00 zł;
� Budowa i utrzymanie dróg gminnych – 5.853.770,00 zł;
� Wydatki przeznaczone na administrację publiczną – 2.491.742,00 zł;
� Ochotnicze straże pożarne i zarządzanie kryzysowe – 449.944,00 zł;
� Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.025.600,00 
zł;
� Ochrona zdrowia – 152.000,00 zł;
� Pomoc społeczna – 3.617.862,00 zł;
� Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.544.007,00 zł;
� Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.159.453,00 zł;
� Kultura fizyczna – 797.807,00 zł;
� Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Niewierz-Duszniki – 500.000,00 zł.

OgOgłłoszenie wynikoszenie wynikóów w 
zbizbióórki publicznejrki publicznej

Społeczny Komitet Odbudowy Domu po Pożarze 
w Dusznikach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8, 64-550 
Duszniki informuje, że na podstawie zezwolenia na prze-
prowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy Duszniki, 
które wydał Wójt Gminy Duszniki decyzją nr 1/2013 z dnia 
24.09.2013 r. zebrał następujące kwoty:

a)  dobrowolne wpłaty na konto, założone osobno dla 
przedmiotowej zbiórki  - 13.050,86 zł,

b)  zbierane ofiary do zaplombowanych puszek kwe-
starskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczo-
nych w obiektach za zgodą właścicieli lub użytkow-
ników -  11.521,78  zł.

Razem zebrano kwotę – 24.572,64 zł 
Wszystkie środki będą w całości przeznaczone na od-

budowę domu po pożarze przy ul. Szamotulskiej w Dusz-
nikach.

Komitet nie zebrał żadnych ofiar w naturze i nie poniósł 
żadnych kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej.

Przewodniczący Komitetu

Do nowego przedszkola 
już w 2015 roku
Budowa nowego przedszkola w Dusznikach powinna rozpocząć się w 2015 
roku. Wiele wskazuje jednak na to, że rozpocznie się już w tym roku, a 1 
września 2015 dzieci mogą rozpocząć zajęcia w nowej placówce – taki 
wariant został zaprezentowany przez wójta Adama Woropaja w czasie 
spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych.

JAK DOBRAĆ FRYZURĘ DO TWARZY? Dusznickie 
Warsztaty Terapii Zajęciowej zorganizowały dla swych pod-
opiecznych warsztaty fryzjersko-modelarskie. Niepełnospraw-
ni mieli okazję uczestniczyć w pogadance i pokazach zor-
ganizowanych w formie wolontariatu przez Salon Glamour 
Agnieszki Kowalczyk z Dusznik. W zajęciach w dusznickich 
WTZ uczestniczy 25 podopiecznych w wieku od 20-46 lat, 
którzy do swojej dyspozycji mają 5 pracowni.  

Czekoladki 
dla pań

Spotkanie odbyło się w czwar-
tek w sali przedszkola w Dusznikach. 
Oprócz gospodarza - dyrektor Ewy Ty-
czyńskiej wzięli w nim udział wójt Adam 
Woropaj oraz dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Dusznikach - Danuta Banaś, a tak-
że jej zastępca - Barbara Buda.

W swoim wystąpieniu Ewa Tyczyń-
ska zaprezentowała możliwości dotyczą-
ce posyłania dzieci urodzonych w 2007 
roku do przedszkola lub szkoły.  We-
dług założeń nowej reformy oświatowej 
od  2016 roku w klasach I-III nie będzie 
mogło być więcej niż 25 dzieci. Tempo 
nauki ma być dostosowywane do możli-
wości uczniów, a odrabianie prac domo-
wych ma się odbywać w świetlicach pod 
nadzorem pedagogów.

- W nowym roku szkolnym do klas 
pierwszych powinno trafić 106 dzieci. 
W związku z tym planowane jest funk-
cjonowanie jednej klasy pierwszej w Po-
drzewiu oraz utworzenie w miarę moż-
liwości jednej klasy pierwszej złożonej 
z dzieci urodzonych w pierwszym pół-
roczu 2007 roku – powiedziała dyrektor 
Szkoły Podstawowej Danuta Banaś.

Warto przy okazji podkreślić, że 
Szkoła Podstawowa w Dusznikach jest 
jedną z najlepiej wyposażonych  tego ty-
pu placówek nie tylko w skali powiatu, 
ale i w skali całego województwa wiel-
kopolskiego. 

- Obecny budynek, w którym mie-
ści się przedszkole, przestaje spełniać 
wymogi dotyczące prowadzenia zajęć 
przedszkolnych. Zapadła więc decyzja 
o budowie nowego obiektu położone-
go w pobliżu Warsztatów Terapii Za-
jęciowej z wjazdem od ulicy Kolejo-
wej. W nowym budynku mają się mie-
ścić pomieszczenia dla prowadzenia za-
jęć w sześciu oddziałach, pomieszczenia 
dla kadry oraz pomieszczenia kuchenne. 
Przedszkole ma być czynne w granicach 
9-10 godzin dziennie, a dzieci będą mo-
gły zjeść w placówce śniadania i obiady. 
Każdy oddział będzie miał swój własny 
węzeł sanitarny. 

W chwili obecnej powstaje dokumen-
tacja techniczna obiektu.

- Wstępnie zakładano, że nowe przed-
szkole powstanie w latach 2015-2016, 
istniej jednak realna możliwość rozpo-
częcia budowy już w tym roku – wyja-
śniał rodzicom wójt Adam Woropaj. 

W budynku do tej pory wykorzy-
stywanym przez dusznickie przedszkole 
mają powstać kolejne klasy szkolne.

- W roku szkolnym 2014-2015 Szko-
ła Podstawowa w Dusznikach ma liczyć 
410 uczniów. Świetlica szkolna nie za-
pewnia możliwości pobytu wszystkim 
uczniom, a przeznaczona jest tylko dla 
dzieci dowożonych – zauważyła dyrek-
tor Danuta Banaś.

Mężczyźni  pod kierownic-
twem sołtysa  Radosława 

Warzyniaka przygotowali dla ma-
łych i dorosłych mieszkanek so-
łectwa Brzoza-Grodziszczko mi-
łą niespodziankę. Sołtys wraz 
z członkami miejscowej OSP  za-
prosili panie na spotkanie w no-
wej świetlicy wiejskiej z okazji 
zbliżającego się Dnia Kobiet.

W imprezie uczestniczyli 
również wójt Adam Woropaj oraz 
sekretarz Urzędu Gminy Jan Pie-
przyk składając paniom najlepsze 
życzenia. 

Sołtys wraz z  członkami OSP 
wręczyli każdej z pań symbolicz-
ny kwiatek, a wójt wraz z sekre-
tarzem obdarowali każdą z pań 
czekoladkami. Przy lampce wi-
na i słodyczach przedstawiciel-
ki płci pięknej mile spędziły po-
południe. 

Nowo oddana do użytku świe-
tlica wiejska będzie na pewno 
często wykorzystywana przy oka-
zji różnych imprez lokalnych. 
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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

JEŚLI TY ALBO TWOI NAJBLIŻSI ZOSTALIŚCIE POSZKODOWANI: 
● W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM
 ● W PRACY
  ● NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA, W SKLEPIE
     ● NA SKUTEK BŁĘDU MEDYCZNEGO, ZAKAŻENIA

ZADZWOŃ. POMOŻEMY W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA 
TEL. 669570757, 603334401

„CZYTAM 
SOBIE” no-
we tytuły

To już ko-
lejna odsło-
na programu 
wydawnicze-
go Edukacyj-

nego Egmontu – „Czytam 
sobie” - wspierającego dzie-
ci w nauce czytania. Tym 
razem do sprzedaży trafiło 
sześć nowych tytułów. 

Poziom 1 Składam słowa 
w serii „Czytam sobie” to no-
we tytuły Syrop maga Abra-
kabry i Baba Jaga na desko-
rolce. Poziom 2 - Składam 
zdania: Tytus w cyrku i Ro-
bot Robert. Książki z pozio-
mu 3- Połykam strony to: 
Pokój NIEgościnny i Psotni-
ce podwórkowe. 

Założenia merytoryczne 
serii „Czytam sobie” opraco-
wane przez Edukacyjny Eg-
mont  odpowiadają etapom 
rozwoju emocjonalnego i inte-
lektualnego dziecka. Uwzględ-
niają także potrzebę śledzenia 
tekstu paluszkiem. Książki zo-
stały napisane przez najwybit-
niejszych współczesnych pol-
skich pisarzy dla dzieci. O sza-
tę graficzną cyklu zadbało gro-
no najlepszych polskich arty-
stów tworzących ilustracje dla 
dzieci. Seria „Czytam sobie” 
otrzymała honorowy patronat 
Biblioteki Narodowej. 

Cykl adresowany jest do 
dzieci w wieku 5-7 lat, ale 
są to granice umowne. Każ-
da książka z osobna to rów-
nie błyskotliwa i wciągająca 
opowiastka o niepowtarzal-
nym stylu i charakterze. 

Detektyw Pozytywka Grze-

gorz Kasdepke, ilustrator 
Piotr Rychel, przedział wie-
ku 0-6, cena 24,90 zł,  Nasza 
Księgarnia.

Książka detektywistycz-
na dla młodszych dzie-
ci. Składa się na nią kilka-
naście zagadek „kryminal-
nych”, które dzieci mogą sa-
modzielnie rozwiązywać, 
podążając tropem detektywa 
Pozytywki. Wątki „krymi-
nalne” dotyczą różnych zja-
wisk, z którymi mali czy-
telnicy spotykają się na co 
dzień, jak np. roztrzaskanie 
na balkonie wazonu z wo-
dą przez mróz. Próby ich 
wyjaśnienia uczą logicznego 
myślenia i wyciągania wnio-
sków. Na końcu książki są 
rozwiązania zagadek.

Drużyna pani Miłki, czy-
li o szacunku, odwadze i in-
nych wartościach Grzegorz 
Kasdepke, ilustrator Marcin 
Piwowarski, przedział wie-
ku 0-6, cena 24,90 zł,  Nasza 
Księgarnia.

W przedszkolu jak zwy-
kle zamieszanie. Dziecia-
ki świetnie się bawią, tylko 
pani Miłka się martwi, czy 
zdąży przed porodem poroz-
mawiać z przedszkolakami 
o uczciwości, szacunku, od-
wadze, współczuciu... Rodzi-
com i pani dyrektor bardzo 
na tym zależy. Ubiegłorocz-
ne zajęcia o uczuciach okaza-
ły się wielkim sukcesem. Na 
szczęście pani Miłka wpada 
na genialny pomysł – stwo-
rzenie drużyny piłkarskiej! 
Zawody sportowe to przecież 
doskonały pretekst do pozna-
nia świata wartości. Okazu-
je się, że nie będzie to takie 
proste – wszyscy chcą grać 
w ataku, nikt na obronie, a o 
staniu na bramce nawet nie 
ma co mówić…

Dziennik cwaniaczka. Zezo-
wate szczęście Jeff Kinney, 
tłumacz Joanna Wajs, prze-

dział wieku 6-14, cena 24,90 
zł, Nasza Księgarnia.

Masakra – tak Greg ocenia 
swoje życie towarzyskie. Naj-
lepszy przyjaciel zdradziecko 
zostawił go dla dziewczyny – 
tej podłej Abigail. Czy moż-
na coś poradzić na notorycz-
nego pecha? Wróżby z chiń-
skich ciasteczek są megado-
łujące, horoskopy idiotyczne, 
a gadżety na szczęście – nie-
skuteczne. Wtedy jednak na 
horyzoncie (czyli pod łóż-
kiem starszego brata) pojawia 
się magiczna kula numer 8… 
Whoopi Goldberg: „To książ-
ka dla twoich dzieci, jeżeli lu-
bią czytać... a zwłaszcza jeże-
li nie lubią”.

Washington Post: „Jedna 
z najlepszych serii dla dzie-
ci, jakie kiedykolwiek powsta-
ły”.

Idealne życie Katarzyna Koł-
czewska, literatura polska, ce-
na 32 zł, Prószyński i S-ka.

Elżbieta, dyrektorka fir-
my farmaceutycznej, zaska-
kuje wszystkich. Mąż, rodzi-
na, współpracownicy –nie 
mogą pojąć, dlaczego to zro-
biła. Miała przecież wszyst-
ko – świetną pracę, pięk-
ny dom, kochającego męża, 
idealne dzieci. Ewa jest nie-
zamożną, sfrustrowaną na-
uczycielką z Sandomierza. 
Długo nie może otrząsnąć 
się z szoku po czynie sio-
stry. Przede wszystkim nie 
może zrozumieć, co pchnę-
ło Elżbietę do tej niewytłu-
maczalnej decyzji. Wie, że 
musi pojechać do Warsza-
wy i dowiedzieć się, co tak 
naprawdę działo się w ży-
ciu Elżbiety. Czy prowadzi-
ła faktycznie idealne życie? 
Wciągająca opowieść o ży-
ciu kobiety, której nikt nie 
znał naprawdę.

Labirynty nie z tej ziemi Tho-
mas Flintham, ilustrator Tho-

mas Flintham, tłumacz Aga-
ta Napiórska, przedział wie-
ku 0-6, cena 19,90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Witajcie w świecie labi-
ryntów – interaktywnej książ-
ce z masą zadań ćwiczących 
wyobraźnię przestrzenną, 
spostrzegawczość oraz umie-
jętność logicznego myślenia! 
Mały czytelnik będzie miał 
towarzystwo. z poszukiwa-
czem kosmicznych przygód 
Astropiotrkiem zwiedzi są-
siednie galaktyki (tam też ma-
ją labirynty!) i pomoże Małe-
mu Rycerzowi uratować kró-
la przed okrutnym czarno-
księżnikiem. 

Mrok John Lutz, tłumacze-
nie Bartosz Kurowski, Zabój-
cza seria, cena 34 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Miasto, które nigdy nie 
śpi, stało się miastem, któ-
remu nie pozwala zasnąć 
lęk przed koszmarem. Se-
ryjny morderca zwany Noc-
nym Łowcą pozostaje nie-
uchwytny. Wkracza w ży-
cie nieprzeczuwających nie-
bezpieczeństwa ofiar i cze-
ka na odpowiedni moment. 
Dla detektywa Franka Qu-
inna schwytanie Nocnego 
Łowcy to ostatnia szansa, 
by odbudować życie, któ-
re legło w gruzach wsku-
tek misternie skonstruowa-
nej intrygi. Tym razem Qu-
inn będzie walczył o sie-
bie. Odkrycie tajemnicy 
w mrocznej przeszłości sza-
leńca to jedyny sposób, by 
położyć kres krwawej kru-
cjacie. Quinn musi się spie-
szyć. Liczba ofiar rośnie. 
Każda z twarzy, które widzi 
na ulicach miasta, może być 
twarzą mordercy… albo ko-
lejnej ofiary.

Nie ma tego złego Kristan 
Higgins, tłumaczenie Alina 
Siewior-Kuś, kategoria ro-
mans, cena 36 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Wzruszająca,  ciepła 
i iskrząca humorem historia 
o drodze do miłości w scene-
rii amerykańskiej prowincji. 
Faith Holland mogła zostać 

żoną księcia z bajki, przy-
stojnego, bogatego, zabawne-
go i opiekuńczego. Stała już 
przy ołtarzu, gdy wstrętny 
i zdradziecki przyjaciel na-
rzeczonego zniszczył jej ślub! 
I co z tego, że Jeremy wła-
śnie przyznał, że jest gejem?! 
Najważniejsze, że ją kochał, 
a ona jego. Faith nienawi-
dzi Leviego Coopera. Gdyby 
nie on, zostałaby panią Lyon, 
właścicielką winnicy, i żyła 
długo i szczęśliwie. Po trzech 
latach od ślubnej katastro-
fy wraca do rodzinnego mia-
steczka i pierwszą osobą, któ-
rą spotyka na swojej drodze, 
jest Levi. Teraz komendant 
Cooper. Faith wkrótce zmieni 
zdanie o wielu sprawach. 

Siły ciemności Nora Roberts, 
tłumaczenie Xenia Wiśniew-
ska, kategoria romans, cena  
36 zł, Prószyński i S-ka.

Pierwszy tom nowego be-
stsellerowego cyklu roman-
sów Nory Roberts. Iona She-
ehan dorastała w obojętnej 
rodzinie i od zawsze pragnę-
ła bliskości i akceptacji. Do-
piero od babci ze strony mat-
ki dowiaduje się, gdzie zna-
leźć jedno i drugie – w kra-
ju bujnych lasów, głębokich 
jezior i wiekowych legend. 
Iona w Irlandii odnajduje ku-
zynostwo, dostaje pracę w lo-
kalnej stadninie i poznaje jej 
właściciela, Boyle’a McGra-
tha. Kowboj, pirat, jeździec – 
jest uosobieniem jej najskryt-
szych fantazji. Jednak pra-
dawne zło od stuleci wije się 
wokół drzewa genealogiczne-
go Iony i ktoś wreszcie musi 
położyć mu kres. 

Moje życie z Farrah Ryan 
O’Neal, kategoria biografie 
aktorów i reżyserów, wspo-
mnienia, cena 32,90 zł, Świat 
Książki

– Daję im najwyżej trzy 
tygodnie – powiedziała 
Barbra Streisand na wieść 
o związku Ryana O’Neal 
z Farrah Fawcett. Pomyli-
ła się o… 30 lat! Tyle czasu 
obejmuje ta historia. Dziew-
czyna z Teksasu, niezapo-

mniany „Aniołek Charlie-
go” zmienia się w świado-
mą swych możliwości ko-
bietę i aktorkę, odnoszącą 
sukcesy w kinie, telewizji 
i w teatrze w czym poma-
gała jej fenomenalna pamięć 
(kwestii uczyła się po jedno-
razowym przeczytaniu). Ry-
an pisze o sobie z dystan-
sem (to rzadkość w przy-
padku hollywoodzkich auto-
biografii) –o początkowych 
sukcesach i późniejszym, 
frustrującym załamaniu 
kariery. Sporo tu refleksji 
o blaskach i cieniach bycia 
gwiazdą, o życiu w cieniu 
choroby ukochanej: głębo-
ko porusza opowieść o ich 
ostatnich dwóch latach. Bez 
upiększeń Ryan opowiada 
też o bolesnych kwestiach: 
stosunkach z zazdrosną 
o Farrah córką Tatum, z któ-
rą niedawno pogodził się po 
25 latach, albo o synu Grif-
finie, sprawcy tragicznego 
wypadku, w którym zginął 
syn Francisa Forda Coppo-
li. Wiele jest też ciekawo-
stek o kulisach znanych pro-
dukcji Hollywoodu. To Ry-
an O’Neal miał zagrać Ram-
bo w pierwszej części cy-
klu, dla niego i Diany Ross 
powstał scenariusz „Body-
guarda”. Łatwiej wymienić 
te gwiazdy, których w książ-
ce nie ma od tych, które się 
pojawiają, bo jak zauważa 
autor, nawet sławnym lu-
dziom imponują ludzie jesz-
cze sławniejsi.

Ula i Urwisy. Dzieciństwo 
jest super! Katarzyna Maj-
gier, ilustrator Kasia Koło-
dziej, przedział wiekowy: 
0-10, cena 15,90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Ula nie może się docze-
kać zerówki, bo wreszcie bę-
dzie jej wolno wychodzić za 
ogrodzenie podwórka. Po-
za tym pozna inne dzieciaki, 
z którymi będzie grać w pił-
kę albo biegać. Odlicza dni 
do końca wakacji. Tylko czy 
na pewno w szkole jest bez-
piecznie? A jeśli starszaki 
z wielkimi stopami rozdep-
czą najmłodszych uczniów, 
zwłaszcza tych trochę małych 
jak na swój wiek? Albo dy-
rektor, najstraszniejszy z na-
uczycieli wezwie ich do swo-
jego gabinetu? Może lepiej 
w ogóle nie iść do zerówki? 
Ula i Urwisy mają naprawdę 
problem!
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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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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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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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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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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Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł

Rok V      Numer 6/103     29 marca 2006      ISSN 1734-5294      www.twoj-tydzien.prv.pl      e-mail: twoj-tydzien@wp.pl      Nr indeksu 373001          CENA 1,50 zł  (w tym 7% VAT)

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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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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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, kierowca 
Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

Stanisław Mikulski, aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków

Rok IX            Numer 4/224         23 lutego 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 
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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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński, aktor

Jan Pietrzak, człowiek 
z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi, aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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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 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, aktor
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pedagog

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

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

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

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

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

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

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 

Diagnostyka 
nawracających infekcji dróg 

oddechowych 

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

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

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

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

Citroen Grand C4 Picasso 
- Van Roku
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 7 lutego 2014 roku w hotelu Sheraton 
w Warszawie, wręczone zostały nagrody dla zwycięzców plebiscytu Auto Lider 
2013 ogłoszonego na łamach tygodnika „Motor” i miesięcznika „Auto Moto”. Naj-
większą liczbę głosów, a tym samym prestiżowy tytuł Auto Lider 2013 w kategorii 
VAN otrzymał Nowy CITROËN Grand C4 Picasso.

Plebiscyt Auto Lider or-
ganizowany przez Wy-

dawnictwo Bauer i wcho-
dzące w jego skład redak-
cje ma już za sobą dwa-
naście edycji i jest jednym 
z najważniejszych wyda-
rzeń branży motoryzacyjnej 
w Polsce.

Wyniki konkursu zale-
żą wyłącznie od czytelni-
ków i internautów, którzy 
głosują na swoich fawory-
tów w 13 kategoriach, wy-
bierając najlepsze premie-
ry motoryzacyjne, modele, 
innowacje techniczne i pro-
jekty marketingowe za po-
mocą sms, jak również za 
pośrednictwem strony inter-
netowej www.magazynauto.
pl/autolider.

W 13. Edycji plebiscy-

tu Auto Lider, Nowy Grand 
C4 Picasso zdobył statuetkę 
w kategorii Van.

W Polsce od momentu 

wprowadzenia na rynek na 
Citroena C4 Picasso i Grand 
C4 Picasso złożono już łącz-
nie prawie 700 zamówień.

Ford Fiesta nr 1 w Europie
W zeszłym roku Ford Fiesta ponownie wywalczył pozycję najlepiej sprzedają-
cego się modelu w Europie. W 2013 roku firma Ford dostarczyła europejskim 
klientom 293.663 egzemplarze tego modelu, dzięki czemu Ford Fiesta już drugi 
rok z rzędu był najchętniej kupowanym autem segmentu B w Europie.

100 tysięcy Peugeot 2008
W niespełna rok od wejścia na rynek, miejski crossover Peugeot  2008 przekro-
czył 100 tysięcy wyprodukowanych samochodów.

- Forda Fiesta wybierają zarówno klien-
ci oczekujący porywających wrażeń z jaz-
dy, jak i osoby, dla których liczy się przede 
wszystkim niskie zużycie paliwa będące za-
sługą nagrodzonego silnika benzynowego 
EcoBoost o pojemności 1 litra - powiedział 
Roelant de Waard, wiceprezes ds. marke-
tingu, sprzedaży i serwisu, Ford of Euro-
pe. - Mając do wyboru pełną gamę tego mo-
delu - poczynając od dynamicznego i prak-
tycznego Forda Fiesta ST, a kończąc na nad-
zwyczaj wydajnym Fordzie Fiesta ECOne-
tic - oraz ponad 11.400 możliwych do skon-
figurowania wariantów, każda osoba szu-
kająca niewielkiego samochodu miejskiego 
będzie usatysfakcjonowana z wyboru For-
da Fiesta.

Pięć ciekawych faktów 
dotyczących Forda Fiesta

•  Dostępnych jest ponad 11.400 możliwych do 
skonfigurowania wariantów Forda Fiesta,

•  Najpopularniejsze kolory wybierane przez 
klientów to Frozen White, Panther Black 
i Moondust Silver.

•  W każdym egzemplarzu Forda Fiesta znaj-
duje się okablowanie elektryczne o długo-
ści około 1 kilometra.

•  Ford Fiesta jest sprzedawany w 62 pań-
stwach na całym świecie.

•  Ze względu na duże zapotrzebowanie, nie-
miecka fabryka Forda w Kolonii urucho-
miła w marcu dodatkowe zmiany i zwięk-
szyła produkcję Forda Fiesta o 110 eg-
zemplarzy dziennie.

Stutysięczny egzem-
plarz modelu 2008 wy-

produkowany we francu-
skim zakładzie w Miluzie 
został przekazany nabywcy 
w obecności Corinne Spi-
lios, dyrektora zakładu pro-
dukcyjnego w Miluzie oraz 
Xaviera Duchemin, dyrek-
tora Peugeot France.

Peugeot 2008, którego 
światowa prezentacja mia-
ła miejsce podczas ubiegło-
rocznego Salonu Samocho-
dowego w Genewie, i który 
pojawił się w ofercie mar-
ki PEUGEOT w segmencie 
B zaraz po debiucie mode-
lu 208 GTi, stał się jednym 

z najlepiej sprzedających się 
pojazdów w roku 2013 z po-
nad 100 tysiącami zamówień 
na koncie.

Peugeot 2008 jest pro-
dukowany wyłącznie w fa-
bryce w Miluzie na potrzeby 
wszystkich rynków z wyjąt-
kiem Chin i Ameryki Łaciń-
skiej. We wrześniu 2013 r. 
otrzymał  znak „Gwaranto-
wane francuskie pochodze-
nie” z uwagi na fakt, iż 73% 
komponentów użytych do je-
go produkcji jest wytwarza-
nych we Francji. Przyzna-
no mu również pięć gwiaz-
dek w testach Euro NCAP. 
Jest także jedynym modelem 

w swojej klasie oferującym 
system Grip Control, popra-
wiający własności trakcyj-
ne.

Model ten błyskawicznie 
podbił serca europejskich 
klientów, a jego doskonały 
debiut handlowy wymusił 
stopniowe zwiększanie pro-
dukcji zakładu w Miluzie, 
do poziomu 680 pojazdów 
dziennie, czyli dwukrotnie 
więcej niż w momencie jej 
uruchomienia.

Peugeot 2008 zdobył 
również ponad 10 nagród 
w Irlandii, Włoszech, Hisz-
panii, Francji, Polsce, Tur-
cji....



środa 26 marca 201416

MITSUBISHI POLODY
UL. TYMIENIECKIEGO 38 (PRZY UL. MIESZKA I)
POZNAŃ
TEL. 61 825 50 89
WWW.POLODY.PL

Mitsubishi Outlander PHEV dał radę 
Gdy w Japonii trwały ostatnie przygotowania do 
uruchomienia produkcji europejskiej wersji Mitsubi-
shi Outlander PHEV, firma Mitsubishi poddała swój 
najbardziej zaawansowany technologicznie model 
ostatniej i najbardziej zaskakujące próbie - wysłała 
go na rajd cross country...
ASIA CROSS COUNTRY 

RALLY (FIA)
Zdaniem kierownictwa 

Mitsubishi udział w sportach 
motorowych ma wyjątkowo 
pozytywny wpływ na gamę 
modeli cywilnych. Sukcesy 
Mitsubishi w Rajdzie Dakar 
oraz w WRC i ostatnie osią-
gnięcia elektrycznego Mitsu-
bishi i-MiEV Evo na Pikes 
Peak stanowią potwierdzenie 
słuszności takiego przekona-
nia, szczególnie w odniesie-
niu do pionierskich techno-
logii.

- W przypadku większe-
go SUV-a/crossovera, jakim 
jest Outlander – mówi An-
drzej Polody, poznański de-
aler Mitsubishi -  impreza 
cross country wydawała się 
najbardziej odpowiednim miej-
scem prezentacji nowego mo-
delu z unikatowym hybrydo-
wym napędem elektrycznym 
typu plug-in.

Dlatego przedprodukcyj-
ną wersję Mitsubishi Outlan-
der PHEV zgłoszono do raj-
du Asia Cross Country Ral-
ly 2013 (AXCR), która odby-

ła się między 10 a 16 sierpnia 
w Tajlandii i Laosie.

Rajd AXCR to azjatyc-
ki odpowiednik słynnego Da-
karu. W ubiegłym roku start 
imprezy wyznaczono w taj-
landzkim Pattaya, a metę 
w miejscowości Pakse, poło-
żonej w południowej części 
Laosu.

W ciągu 6 dni uczestni-
cy pokonali ponad 2000 ki-
lometrów terenu o rozmaitej 
nawierzchni i w różnych wa-
runkach pogodowych (m.in. 
drogi górskie, błotnista dżun-
gla, rzeczne przeprawy, itd.). 
Udział w imprezie był ogrom-
nym wyzwaniem sprawdza-
jącym zarówno umiejętności, 
jak i wytrzymałość pojazdów 
i zawodników. 
SOLIDNA ALTERNATYWA

Z 20 pojazdów w katego-
rii czterokołowców (do mety 
dotarło 19) to właśnie Outlan-
der PHEV wzbudził naj-
większe zainteresowanie, ja-
ko jedyny hybrydowy model 
w stawce, gdzie przeważały 
pikapy przystosowane do pra-
cy w ciężkim terenie, napę-

tego czasu nowy SUV firmy 
MMC jest stopniowo wpro-
wadzany na europejskie ryn-
ki, zaczynając od Holandii, 
Szwajcarii, Norwegii i Szwe-
cji (październik 2013).

Na większości europej-
skich rynków zamówienia na 
ten model zaczęto przyjmować 

na początku 2014 roku, przy 
czym pierwsze auta trafią do 
nabywców wiosną. Mitsubishi 
Outlander PHEV już pojawił 
się w polskiej ofercie a pierw-
sze samochody wjadą do salo-
nów w maju bieżącego roku.

Od czasu debiutu, firma 
Mitsubishi Motors zebrała już 

ponad 15 000 zamówień w re-
gionie (stan na 1 lutego).

W sumie, firma MMC 
planuje produkować w fabry-
ce Okazaki (Japonia) ponad 
50 000 egzemplarzy modelu 
Outlander PHEV rocznie. Naj-
większym rynkiem zbytu ma 
być Europa.

dzane mocnymi silnikami wy-
sokoprężnymi.

Zgłoszony przez prywat-
ny zespół („Two and Four Mo-
tor Sports”) wspierany przez 
Mitsubishi Motors, Outlan-
der PHEV ukończył zawody 
na 17. miejscu nie odnotowu-
jąc żadnej awarii, co trakto-
wać należy jako sukces, zwa-
żywszy, że była to praktycz-
nie konstrukcja seryjna z elek-
trycznym, hybrydowym ukła-
dem napędowym Twin Motor 
4WD oraz systemem aktyw-
nej kontroli napędu na cztery 
koła Super All-Wheel Control 
(S-AWC). W pojeździe wpro-
wadzono jedynie podstawo-
we modyfikacje konieczne do 
pokonania trasy cross country 
-  wzmocnione amortyzatory 
i sprężyny, klatkę bezpieczeń-
stwa, panele ochronne pod-
wozia, zmodyfikowany układ 
wydechowy i snorkel.

ŚWIATOWE RYNKI
Bezawaryjne ukończenie 

tak trudnego rajdu zaledwie 
kilka miesięcy przed światową 
premierą rynkową potwierdza 
wytrzymałość i osiągi nowego 
Mitsubishi Outlander PHEV.

Zaprezentowany we wrze-
śniu 2012 roku podczas salonu 
Paris Motor Show, Outlander 
PHEV zadebiutował w Japo-
nii w styczniu 2013 roku. Od 

Alfa Romeo 
nagradza lojalność 
Marka ALFA ROMEO na polskim rynku wprowadza atrakcyjne promocje na sa-
mochody z roku produkcyjnego 2014. 

Akcja specjalna „Rabat 
ALFISTI” jest skiero-

wana do lojalnych klientów 
marek należących do Gru-
py FIAT-CHRYSLER. Zniż-
kę „ALFISTI” na zakup no-
wej Alfy Romeo MiTo lub 
Giulietta, wynoszącą aż 13% 
wartości pojazdu, otrzymają 
osoby, które udokumentują 
posiadanie w latach 2005-
-2014 innego samochodu 
jednej z marek należących 
do Grupy tj. Abarth, Alfa 
Romeo, Chrysler, Dodge, Fi-
at, Jeep lub Lancia. Rabat 
zostanie zrealizowany przy 
nabyciu MiTo lub Giulietty 
w wersjach wyposażenia Di-
stinctive lub wyższej. 

W ramach akcji specjal-
nych Alfa Romeo proponuje 
również specjalny rabat 15% 
przy zakupie Alfy Romeo 
Giulietta z rocznika 2014, 
wyposażonej w silnik Diesla 
2.0 JTDm. Akcja ta ma na ce-

lu zachęcenie do zakupu sa-
mochodów Giulietta na firmę 
po wprowadzeniu nowych za-
sad odliczenia podatku VAT 
(od 1 kwietnia 2014).

Nowa jednostka napędo-
wa 2.0 JTDm, generująca 
moc 150 KM, charakteryzu-
je się bardzo dobrymi wła-
ściwościami, w tym jednym 
z najwyższych w klasie mo-
mentem obrotowym wyno-
szącym 380 Nm. Giulietta 
z tym silnikiem kosztuje te-
raz tylko 83.980 zł w wer-
sji Distinctive lub 88.230 zł 
w wersji Exclusive. To odpo-
wiednio o 14.820 zł i 15.570 
zł mniej od standardowej ce-
ny cennikowej. Oferta zosta-
ła stworzona z myślą o oso-
bach i firmach, które pre-
ferują silnik diesla i będą 
chciały rozliczyć zakup au-
ta zgodnie z nowymi prze-
pisami dotyczącymi odlicze-
nia VAT.

Od marca Fiat Auto Po-
land umożliwia również łą-
czenie ogólnych akcji pro-
mocyjnych na samocho-
dy Alfa Romeo z roku pro-
dukcyjnego 2014 (z wyłą-
czeniem powyższych dwóch 
akcji specjalnych) z ofertą 
finansową Fiat Bank i Le-
asing FGA. Klienci rozpa-
trujący finansowanie no-
wych modeli Alfa Romeo 
mają do wyboru:

- kredyt Alfa Romeo Mi-
kro kredyt 0%: w ramach 
tej akcji klienci dysponują-
cy kwotą ok. 50.000 zł de-
cydujący się na model Giu-
lietta będą mogli pozostałą 
cześć rozłożyć na raty z mie-
sięczną stała stawką poniżej 
850 zł (dotyczy zakupu wer-
sji Impression). W przypad-
ku modelu MiTo to kwota 
jest jeszcze niższa i wynosi 
tylko 29.700 zł.


