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

ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Kosmetyki Bacchara 
Professional

Prysznic z Oriflame 

Z nowymi kosmetykami do ciała serii Discover od Oriflame masz szansę 
przywołać wspomnienia z wyjątkowych podróży. Specjalnie na piątą roczni-

cę powstania serii Discover Oriflame wprowadza cztery nowe linie zapachowe 
inspirowane Paryżem, Brazylią, Bali oraz Sycylią. Każda linia składa się z trzech 
produktów o niepowtarzalnym zapachu. 

Discover Brazylian Passion – to linia pobudzająca zmysły egzotycznymi 
aromatami, przywołująca na myśl tropikalną wyprawę do lasów Amazonii. W jej 
skład wchodzą: żel pod prysznic (250 ml - 12,90 zł), mydełko (90 g - 4,90 zł) 
oraz żel pod prysznic dla mężczyzn. Discover Bali Paradise – produkty tej li-

nii to: mydło do rąk w płynie (300ml - 14,90 zł),  żel pod prysz-
nic i  mydełko. Otulają wonią morskich akordów, egzo-

tycznych białych kwiatów i zmysłowego kwiatu lo-
tosu. Energetyzujący zapach wpływa pozytywnie na 

nastrój oraz samopoczucie. Discover Parisian Deli-
ght – ta linia to połączenie uwodzicielskich a zarazem 

ciepłych nut toffi i wanilii z uspakajającym aroma-
tem lawendy. Produkty z tej linii działają kojąco na 

zmysły, odprężają i relaksują. Ta seria 
to: scrub do ciała (200ml -  16,90 zł),  
żel pod prysznic i mydełko.  Discover 
Sicilian Dream czyli mydło do rąk 
w płynie,  żel pod prysznic i  mydeł-
ko to świeża kompozycja. Łączy ona 
akordy sycylijskich fal, dojrzałych 
w słońcu cytrusów, liści fiołka i śród-
ziemnomorskich owoców z soczystą 
werbeną. Kwiaty werbeny są uwiel-
biane przez Włochów za świeży, wi-
śniowy aromat, a także wyjątkową 
wytrzymałość na silne śródziemno-
morskie słońce.

ORGANIQUE w płynie
Nowe mydła organiczne w płynie firmy Organique na bazie składników pochodzenia na-

turalnego, delikatnie myją, jednocześnie pielęgnując skórę. Jedno zostało wzbogacone 
ekstraktem z dyni bogatym w witaminy, cukry i beta karoten, który nawilża, regeneruje skó-
rę i zapobiega procesom starzenia. Wyciąg z liści aloesu zawarty w drugim preparacie jest 
bogatym źródłem soli mineralnych, witamin i wielocukrów. Chroni skórę przed podrażnie-
niami, łagodzi i poprawia jej nawilżenie. Kolejne mydło organiczne w płynie wzbogacone 
zostało ekstraktem z owsa bogatym w tokoferole i flawonoidy. Łagodzi i tonizuje skórę, re-
generuje i działa antyoksydacyjnie. Ekstrakt z lnu bogaty w olej (40%), fosfatydy, glikozy-

dy, białka oraz kwa-
sy organiczne dzia-
ła osłonowo, prze-
ciwzapalnie i zmięk-
czająco. Mydło orga-
niczne z ekstraktem 
z lnu bogatym w nie-
nasycone  kwasy 
tłuszczowe i witami-
ny wygładza i chroni 
skórę oraz zapobiega 
łuszczeniu.

Sephora wprowadziła do 
swoich perfumerii no-

we, supertwałe i szybko-
schnące lakiery Formu-
la X w niemal 200 odważ-
nych odcieniach i niezwy-
kłych efektach – metalicz-
nych, brokatowych i neono-
wych. Pędzelek został opra-
cowany specjalnie, aby za-
pewnić jednolitą i precyzyj-
ną aplikację. Seria Liquid 
Crystals to niezwykle inten-
sywne kolory, opracowane 
w oparciu o mikrokryształy 
i inspirowane sztuką witra-
żu. Nowośc to press pods, 
czyli jednorazowe lakie-
ry Formula X z wygodnie 
wbudowanym pędzelkiem 
w mini flakonie. Mieści on 
taką ilość lakieru, aby dwa 
razy pomalować paznokcie 
na obu dłoniach. Tego la-
ta paznokcie od Ciaté za-
chwycają lakierami o ory-

ginalnych fakturach. Do 
wyboru dwa nowe zesta-
wy: biały i fioletowy, które 
nawiązują do wakacji nad 
morzem – ozdób paznokcie 
drobinkami muszelek. Deli-
katne są zestawy Bada Blo-
om i Strike a Posy do ozda-
biania paznokci miniaturo-
wymi suszonymi kwiatka-
mi – w stylu flower power! 
Fantastyczną propozycją są 
też lakiery żelowe, które da-
ją efekt wysokiego połysku 
bez użycia lamp UV. Dzięki 
technologii, wykorzystywa-
nej w profesjonalnych salo-

nach manicure, perfekcyjny 
efekt połysku osiągniesz sa-
ma!

Wyszczuplanie Soraya
Balsam BODY DIET24 znacząco poprawia jędr-

ność skóry i modeluje sylwetkę. Formuła z efektem 
chłodzenia oparta na technologii kosmetycznej liposuk-
cji ogranicza komórkom tłuszczowym kalorie i pobu-
dzać je do spalania tłuszczu 24 godziny na dobę. Krem 
aktywuje procesy spalania tłuszczu w komórkach pod-
czas spoczynku, hamuje adipogenezę, czyli dojrzewa-
nie komórek tłuszczowych i ogranicza im kalorie blo-
kując wchłanianie glukozy. Serum BODY DIET24 
walczy z problemem nadmiernej tkanki tłuszczowej 
oraz „pomarańczowej skórki”. Aktywuje procesy spa-
lania tłuszczu zapobiegając wzrostowi dojrzewania ko-
mórek tłuszczowych, a kofeina,  l-karnityna i guarana  
pobudzają krążenie, stymulują procesy spalania tłusz-
czu i ograniczają procesy jego magazynowania. Cena 
14.90 zł, 200 ml.   

Makijaż Soraya
Kryjący make-up STUDIO COVER z witaminą E ma nowoczesną formułę, doskonałe pig-

menty i składniki kryjące, zapewnia cerze aksamitną gładkość i tuszuje niedoskonałości. 
Make-up poprawia odcień cery, ukrywa drobne 
zmarszczki, przebarwienia i zaczerwienienia. 

Zapewnia naturalny wygląd przez wiele go-
dzin, nie wysusza skóry. Sprawdza się w przy-
padku cery normalnej i suchej. Dostępne odcie-
nie: jasny beż, ciepły beż, naturalny, beżowy. 
Matujący make-up STUDIO MATT Soraya

 z witaminą E wykorzystuje specjalne mo-
lekuły absorbujące nadmiar sebum, zapewnia 
cerze aksamitną gładkość, bez efektu błyszcze-
nia. Make-up ujednolica i poprawia koloryt ce-
ry, tuszuje niedoskonałości i drobne zmarszcz-
ki, zapewnia perfekcyjny i naturalny wygląd 
przez wiele godzin. Polecany jest do cery mie-
szanej i przetłuszczającej się. Ma odcienie: ja-
sny beż, ciepły beż, naturalny, beżowy. Cena 
12,99zł , 30 ml. 

Szalony manikiur Sephora
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Jak głosować
Aby oddać ważny głos 25 ma-
ja w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego należy zagło-
sować tylko na jedną listę i na 
jednego kandydata. 

Możemy głosować w dowol-
nym miejscu w kraju i za gra-

nicą. Jeżeli chcemy to zrobić, trze-
ba wcześniej się postarać o spe-
cjalne zaświadczenie albo się do-
pisać do spisu wyborców w da-
nym miejscu. Istnieje też możli-
wość głosowania korespondencyj-
nego w szczególnych przypadkach 
(np. osoby niepełnosprawne). 

W głosowaniu może wziąć 
udział każdy, kto ukończył 18 rok 
życia (najpóźniej w dniu wybo-
rów) i nie został pozbawiony praw 
publicznych i wyborczych.

Aby oddać ważny głos, należy 
zagłosować wyłącznie na jedną 
listę kandydatów. Na karcie do 
głosowania należy postawić znak 
„X” w kratce z lewej strony obok 
wybranego (tylko jednego) kan-
dydata z jednej listy. W ten spo-
sób wskazujemy jego pierwszeń-
stwo do otrzymania mandatu.

Postawienie znaku „X” 
w kratce obok nazwisk kilku 
kandydatów z jednej listy, więk-
szej liczby kandydatów z róż-
nych list, lub niepostawienie zna-
ku „X” w żadnej kratce powodu-
je nieważność głosu.

Kiedy głosować?
Data wyborów: 25 maja 2014
System wyborczy: Reprezenta-

cja Proporcjonalna
Liczba posłów do Parlamentu 

Europejskiego: 51
Podział mandatów:
Po otrzymaniu protokołów wy-

ników głosowania ze wszystkich 
okręgów wyborczych, Państwowa 
Komisja Wyborcza ustala wyniki 
głosowania w skali kraju i stwier-
dza, kto zdobył mandat poselski. 

Niepołączalność stanowisk:
Mandatu posła do Parlamen-

tu Europejskiego nie można łą-
czyć ze sprawowaniem stanowi-
ska lub pełnieniem funkcji okre-
ślonych w przepisach prawa Unii 
Europejskiej. 

Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego nie może być jedno-
cześnie w Polsce członkiem Ra-
dy Ministrów ani sekretarzem sta-
nu oraz zajmować stanowiska lub 
pełnić funkcji, których, stosow-
nie do przepisów Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej albo ustaw, 
nie można łączyć ze sprawowa-
niem mandatu posła na Sejm al-
bo senatora.

Dzień wyborów:
Głosowanie odbywa się w lo-

kalu obwodowej komisji wybor-
czej, bez przerwy od godziny 7 do 
21. Głosowanie w obwodach gło-
sowania utworzonych na polskich 
statkach morskich oraz za grani-
cą odbywa się między godziną 7 
a 21 czasu miejscowego w każdym 
dniu głosowania. 

Państwowa Komisja Wyborcza 
wręcza posłom do Parlamentu Eu-
ropejskiego zaświadczenia o wy-
borze nie później niż 14 dni po 
ogłoszeniu obwieszczenia. 

Ważny jest każdy głos
W maju, Europejczycy wybiorą nowych eurodeputowanych. Po raz 

pierwszy w historii, także to, kto zajmie fotel przewodniczącego Komisji 
Europejskiej, bo wyniki wyborów europejskich muszą zostać wzięte pod 
uwagę podczas przedstawienia kandydatury na stanowisko szefa KE. 25 
maja to Ty zdecydujesz, kto stanie u sterów Unii Europejskiej.  

Ze względu na kryzys finansowy, w ciągu ostatnich kilku lat, Europa 
musiała podjąć wiele trudnych decyzji. Jaką drogę powinniśmy obrać, by 
poradzić sobie z kolejnymi wyzwaniami? 

Tym razem jest inaczej

Praca posła ParlamentuUprawnienia i rola Parlamentu

25 maja – eurowybory

Wybory europejskie, które odbędą się w maju 2014 roku, pozwolą obywatelom wywrzeć wpływ 
na przyszły polityczny kierunek Unii Europejskiej poprzez wybór 751 posłów do Parlamentu Eu-
ropejskiego, odpowiedzialnych za reprezentowanie ich interesów przez najbliższe 5 lat.

Każde państwo członkowskie 
ma własną ordynację wybor-

czą i samo decyduje, którego dnia 
jego obywatele pójdą do urn w trak-
cie czterodniowego okresu wybor-
czego w dniach 22-25 maja 2014 
roku. Aby wybrać 51 posłów od 
PE, Polscy wyborcy będą głoso-
wać 25 maja. Wyniki z wszystkich 
28 państw zostaną ogłoszone wie-
czorem, w niedzielę 25 maja.

Od momentu przystąpienia do 
UE Chorwacji w lipcu 2013 roku, 
w Parlamencie Europejskim zasia-
dało 766 posłów, zmniejszono jed-
nak ich liczbę i podczas wyborów 
w 2014 roku wybranych zostanie 
751posłów, także w przyszłości ich 
liczba się nie zmieni. Posłowie bę-
dą reprezentować ponad 500 mi-
lionów obywateli w 28 państwach 
członkowskich. Dla poszczegól-

nych państw, liczebność reprezen-
tacji jest określona na mocy trakta-
tów UE - państwa o większej licz-
bie ludności mają więcej posłów 
niż państwa o mniejszej liczbie 
ludności, ale te ostatnie mają wię-
cej posłów niż wynikałoby to ściśle 
z zasady proporcjonalności.

Ponieważ Unia usiłuje upo-
rać się z kryzysem gospodarczym, 
a przywódcy UE zastanawiają się, 

jaki kierunek obrać w przyszłości, 
są to najważniejsze, jak dotych-
czas, wybory europejskie. Są to 
także pierwsze wybory po zdoby-
ciu przez Parlament Europejski, 
na mocy Traktatu z Lizbony, no-
wych ważnych uprawnień.

Jedną z głównych zmian, wpro-
wadzonych Traktatem z Lizbony, 
jest konieczność uwzględnienia, po 
raz pierwszy, przez państwa człon-
kowskie, wyników wyborów euro-
pejskich przy nominacji następnego 
przewodniczącego Komisji Europej-
skiej, który jesienią 2014 roku zastą-
pi José Manuela Barroso. Nowo wy-
brany Parlament musi zatwierdzić 
tego kandydata, ponieważ „wybie-
ra” on, jak stwierdza się w Traktacie, 
przewodniczącego Komisji. Ozna-
cza to, że głos wyborców bardzo się 
liczy przy mianowaniu osoby, która 
stanie na czele rządu UE.

Nowi europosłowie, wybrani 
w wyniku wyborów, będą rów-
nież kształtować, przez najbliż-
sze pięć lat, europejskie prawo-
dawstwo obejmujące obszary 
od jednolitego rynku po swobo-
dy obywatelskie. Parlament Eu-
ropejski – jedyna bezpośrednio 
wybierana instytucja UE – jest 
obecnie niezbędnym elementem 
europejskiego systemu podejmo-
wania decyzji i dysponuje takim 
samym prawem głosu jak rządy 
krajowe, w odniesieniu do nie-
mal całego prawodawstwa UE.

Posłowie do PE są prawodawca-
mi w Unii Europejskiej: bez ich 

udziału i zgody większość praw UE 
nie może powstać. Na mocy Trak-
tatu z Lizbony, z roku 2009, Parla-
ment uzyskał rzeczywiste uprawnie-
nia w ostatnich z ważnych obszarów 
polityki, takich jak: rolnictwo i swo-
body obywatelskie, gdzie dotychczas 
pełnił jedynie rolę konsultacyjną. 

Przykładowo, w obecnej ka-
dencji posłowie do PE korzysta-
li ze swoich uprawnień ustawo-
dawczych, w walce o zaostrze-
nie przepisów w dziedzinie ochro-
ny danych, ustalając limity premii 
w bankowości, a także zapewnia-
jąc lepszą kontrolę demokratyczną 
nad nowopowstałym unijnym sys-
temem zarządzania gospodarką.

Po zliczeniu głosów następuje 
wybór posłów. Na czym po-

lega ich praca i jaki wpływ mają 
oni na politykę w Brukseli i Stras-
burgu?

Aby reprezentować interesy wy-
borców, większość posłów przystę-
puje do grup politycznych, w któ-
rych bronią swoich stanowisk wspól-
nie z posłami z innych państw człon-
kowskich UE o podobnych poglą-
dach. Posłowie pracują także w ko-
misjach, gdzie poświęcają swój czas 
i energię na analizę projektów praw-
nych. W Parlamencie Europej-
skim działa 20 stałych komisji, 
każda z nich zajmuje się innym 
obszarem polityki UE. 

W komisjach odbywają się naj-

ważniejsze negocjacje, padają naj-
silniejsze argumenty i zawierane 
są porozumienia, chociaż ostatecz-
ne decyzje muszą zostać podjęte 
przez Parlament w pełnym skła-
dzie 751 członków. Dodatkowo, 
posłowie mogą wchodzić w skład 
delegacji międzyparlamentarnych, 
których rolą jest podtrzymywanie 
kontaktów z parlamentami państw 
spoza Unii Europejskiej.

Przewodniczący Parlamentu, 
wybierany spośród 751 członków 
na dwa i pół roku, reprezentuje 
Parlament w kontaktach zewnętrz-
nych, przewodniczy sesjom plenar-
nym i nadzoruje pracę Parlamentu. 
Pomaga mu w tym czternastu wi-
ceprzewodniczących. 

Wnętrze budynku PE w Strasbourgu

 

FOT. – MONIKA MAŃKOWSKA
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Pośrednicy pracy i doradcy 
zawodowi przyjeżdżali do 16 

gmin powiatu, dzięki czemu oso-
by bezrobotne nie musiały po-
dróżować do Poznania, by sko-
rzystać z pomocy Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Poznaniu. 
„Gdy rozpoczynaliśmy realizację 
„Nowej szansy” towarzyszyły te-
mu pewne obawy – tłumaczy Maria 
Sowińska Dyrektor PUP Poznań – 
czy klienci zaakceptują taką formę 
kontaktu. Ale szybko okazało się, że 
władze gmin chętnie z nami współ-
pracują i dlatego projekt miał 
swój ciąg dalszy w postaci „Nowej 
szansy kontynuacji” i „Mobilne-
go urzędu”. 

Projekt „Nowa szansa” reali-
zowany był od 1.07.2008 roku 
do 31.12.2009 roku, „Nowa szan-
sa kontynuacja” od 1.01.2010 ro-
ku do 31.12.2012 roku, a „Mo-
bilny Urząd” od 1.01.2012 roku 
do 31.05.2014 roku  ze środków 
Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki, VI oś priorytetowa: 
„Rynek Pracy otwarty dla wszyst-
kich”, Działanie 6.1 Poprawa 
dostępu do zatrudnienia oraz 
wspierania aktywności zawo-
dowej  w regionie. Poddziała-
nie 6.1.2 Wsparcie powiatowych 
i wojewódzkich urzędów pracy 
w realizacji zadań na rzecz akty-
wizacji zawodowej osób bezrobot-
nych w regionie.

Współpracę nawiązano z 16 
gminami powiatu poznańskiego: 
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Klesz-
czewo, Komorniki, Kostrzyn, Kór-
nik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, 
Puszczykowo, Rokietnica, Stę-
szew, Suchy Las, Swarzędz, Tar-
nowo Podgórne.

Łączny koszt trzech projektów 
wyniósł: 1.244.426,71 zł. 

Każdego roku z usług pośred-
nictwa pracy realizowanych w ra-
mach projektów korzystało kil-
ka tysięcy osób. Dodatkowo po-
nad tysiąc osób rocznie odbywa-

„Mobilny Urząd” był „Nową szansą” 
dla mieszkańców powiatu poznańskiego 
W lipcu 2008 roku ruszył projekt „Nowa szansa”, którego głów-
nym celem było podniesienie poziomu jakości usług poprzez 
upowszechnienie ich dostępności dla osób bezrobotnych z te-
renu gmin powiatu poznańskiego. 

ło konsultacje indywidualne u do-
radców zawodowych. W latach 
2011-2013 dzięki działaniom pod-
jętym w projektach 6.849 osób 
podjęło pracę. 

Pracownicy, którzy swoje za-
dania wykonywani na terenie gmin 
zostali ku temu odpowiednio prze-
szkoleni, tak by jakość obsługi re-
alizowanej w ramach projektu nie 
odbiegała standardem od tej świad-
czonej w siedzibie urzędu. Przez 
lata trwania projektów pośredni-
cy pracy oraz doradcy zawodowi 
podnosili swoje kwalifikacje po-
przez studia podyplomowe oraz 
udział w szkoleniach takich jak na 
przykład: Marketing w urzędach 
pracy”,  „Profesjonalny doradca 
klienta w aspekcie nowej organiza-
cji pomocy klientom urzędów pra-
cy” , „Efektywne wykorzystanie 
usług i instrumentów rynku pra-
cy oraz kompleksowa, zindywidu-
alizowana obsługa osób bezrobot-
nych przez kluczowych pracowni-
ków powiatowego urzędu pracy”. 

Mimo, iż obsługa klientów 
w projekcie „Mobilny urząd” 
skończyła się 30 kwietnia  2014 ro-

ku, Powiatowy Urząd Pracy w Po-
znaniu zdecydował, że taka forma 
kontaktu z klientami z terenu po-
wiatu poznańskiego będzie konty-

nuowana. Szczegółowe informacje 
o harmonogramie wizyt urzędni-
ków będą udostępniane w poszcze-
gólnych gminach.  

TAK  MYŚLĘ

OO  biecywa-
łem sobie, 

że będę unikał 
jak ognia kam-
panii wyborczej 
do Parlamen-
tu Europejskie-
go. I długi czas 

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, 
czyli czyli nnie ma granic ludzkiej gie ma granic ludzkiej głłupotyupoty

udawało się – kampanii właści-
wie nie ma, w mieście powieszo-
no kilka większych i mniejszych 
plakatów, a ludzie i tak nie wie-
dzą kto, po co i dlaczego. Pewne-
go dnia jednak – niestety – pomy-
liłem klawisze w pilocie TV i trafi-
łem na blok tak zwanych ogłoszeń 
wyborczych.

No, jazda była niezła. Z ekra-
nu telewizyjnego emanowały ta-
kie dyrdymały, że trudno się było 
od niego oderwać. Nie, nie miało 
to nic wspólnego z wyborami, tyl-
ko z rozstrzyganiem przeze mnie 
dylematu, czy są granice ludzkiej 
niekompetencji i głupoty. Okazuje 
się – i jest to jak mówi klasyk oczy-
wista oczywistość – że takich gra-
nic nie ma, że nawet ludzie niby 
normalni owładnięci wizją moż-
liwości zarabiania kilkudziesięciu 
tysięcy złotych za nicnierobienie 
potrafią przekroczyć granice ab-
surdu o lata świetlne. I to co dzie-
sięć sekund.

Nie będę się pastwił, nie wy-
mienię nazwisk i partii politycz-

nych, bo nie chodzi tutaj o jakieś 
moje sympatie i antypatie poli-
tyczne. Chodzi bardziej o szacu-
nek dla wyborcy, który niekoniecz-
nie jest na poziomie intelektual-
nym dresiarzy w sandałach i bia-
łych skarpetkach.

Jeśli kandydat jest intelektual-
nie niedorozwinięty, to jego oto-
czenie – dla którego jego wybór 
też jest szansą na wygodniejsze 
i bogatsze życie – powinno do-
brać mu jakiś myślących dorad-
ców. Przecież jak bałwan robi 
z siebie bałwana do kwadratu, to 
jest to mały powód do dumy.

Niestety, Polacy muszą wybrać 
już za kilka dni 25 maja 51 swo-
ich przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego. W grupie kandy-
datów na palcach jednej reki moż-
na policzyć tych poważnych – naj-
częściej od lat siedzą oni w Bruk-
seli czy Strasburgu – reszta to 
oszołomy, ludzie wierni ale mier-
ni, których powpisywali na listy 
liderzy partyjni. Aż strach pomy-
śleć, jaki będzie wstyd, gdy niektó-
rzy z nich dostaną mandaty. Ale..., 
to nic nowego, bo i w poprzednich 
kadencjach nasza reprezentacja 
w większości albo była nijaka al-
bo – delikatnie mówiąc – wysoce 
kontrowersyjna. Czyli będzie po 
nowemu, a jakby po staremu.

Kampania wyborcza do Par-
lamentu Europejskiego w Wielkiej 
Brytanii jest zupełnie inna – tam 
nikt w spotach nie wymachuje sza-

blą, nie wyłazi z krzaków, nie chwa-
li się liczbą urodzonych dzieci (co 
to kogo obchodzi) – jest bardzo me-
rytoryczna. Tam kandydaci mówią 
po co idą do PE, co chcą tam ro-
bić, czym chcą się zajmować. Mniej 
uwagi poświęcają na kopaniu się 
po kostkach z innymi kandydatami, 
a równocześnie z wyborcami roz-
mawiają bardzo poważnie.

I jeszcze jedno – codziennie 
w telewizyjnych programach infor-
macyjnych widzę na przykład mini-
stra pracy, który gania swoim au-
tobusem za wyborcami zamiast sie-
dzieć w ministerstwie i pracować. 
Znudziło się siedzenie jak na tu-
reckim kazaniu  w czasie spotkania 
na korytarzu sejmowym z rodzica-
mi niepełnosprawnych dzieci, znu-
dziło się negocjowanie ze strajku-
jącymi pielęgniarkami? Tak marny 
minister będzie (zapewne) marnym 
eurodeputowanym. Żałosne.

Wyborcy lekceważą wybory 
do Parlamentu Europejskiego, bo 
nikt im nie powiedział jakie są 
ważne. Kandydaci kampanię wy-
borczą postrzegają jako wyścig po 
szmal, a pracę europosła jako fu-
chę, kiedy to nie trzeba się napra-
cować, a konto puchnie. Wszyst-
ko to sprawia, że frekwencja wy-
borcza będzie niska, a wyniki wy-
borów w większości przypadków 
żenujące. Tak jak dotychczasowa 
kampania wyborcza. Czyli... bę-
dzie tak, jak zawsze.

TOMASZ MAŃKOWSKIRYS. – SZCZEPAN SADURSKI
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W budynku pasywnym 
musi być zapewnio-

na przez 24 godziny na do-
bę i 365 dni w roku komfor-
towa temperatura i świeże po-
wietrze, a jednocześnie zuży-
cie energii na metr kwadra-
towy powierzchni na rok nie 
może przekroczyć 15 kWh. 
Warto przy okazji wspomnieć, 
że obecnie budowane domy 
w technologii tradycyjnej osią-
gają zużycie energii w roku 
na metr kwadratowy na po-
ziomie 100 kWh, czyli 7-8 
krotnie więcej. To oznacza, że 
dom pasywny KAMPA jest ta-
ni w wieloletniej eksploatacji.

Dom pasywny musi charak-
teryzować się zastosowaniem 
doskonałej izolacji termicznej 
fundamentów, ścian i dachu, 
co znacznie zmniejsza straty 
ciepła. Jest to dom odpowied-
nio zaprojektowany i tak usta-
wiony względem stron świa-
ta, by przez 3-szybowe okna 
pozyskiwał jak najwięcej pro-
mieni słonecznych ogrzewa-
jących pomieszczenie. Kon-
strukcja budynku pasywne-
go pozbawiona jest mostków 
cieplnych, czyli miejsc, przez 
które dochodzi do niekontro-
lowanej utraty ciepła. Okna 
i drzwi powinny być o niskim 
współczynniku przenikalności 
ciepła, budynek powinien być 
ogrzewany przez pompę ciepła 
i posiadać wentylację mecha-

niczną z odzyskiwaniem cie-
pła. Domy KAMPA spełniają 
wszystkie te warunki bez żad-
nego problemu. 

Decydując się na kupno do-
mu pasywnego – dzieje się tak 
już coraz częściej w Europie 
Zachodniej -  można liczyć na 
znacznie niższe koszty utrzy-
mania domu; większy kom-
fort i wygodę; zabezpieczenie 
się przed rosnącymi cenami 
energii cieplnej (z możliwo-
ścią nawet całkowitego unie-
zależnienia się od tradycyj-
nych nośników energii); wyż-
szą jakość wykonania i wyż-
szą trwałość budynku; znacz-
nie wyższą wartość nierucho-
mości w momencie sprzedaży; 
prestiż z posiadania oryginal-
nego, oszczędnego i obojętne-
go dla środowiska naturalne-
go domu. Poza tym budując 
dom pasywny można skorzy-
stać z dotacji i niżej oprocento-
wanych kredytów dla tego typu 
inwestorów.

KAMPA idzie jednak da-
lej i obok domów pasywnych 
oferuje tak zwane domy plus-
-energetyczne. Co to takie-
go? To mówiąc najprościej – 
dom wyposażony dodatkowo 
w ogniwa fotowoltaiczne, któ-
ry jest w stanie wyproduko-
wać więcej energii niż sam zu-
żywa. 

Dom energooszczędny 40 
wykorzystując instalację foto-

Dom Wzorcowy 
KAMPA Polska
otwarty codziennie 
od godz. 10 do 17
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 165
tel. 61 816 61 52/53
fax 61 883 44 07
e-mail: office@kampapolska.pl
www.kampapolska.pl

Dom pod klucz w standardzie plus energetycznym

Ciepło i tanio w domu  KAMPA

W ogłoszeniach wielu deweloperów pojawia się infor-
macja, że oferują dom pasywny, dom energooszczędny, 
dom z zerowym bilansem energetycznym itp. Niestety, 
najczęściej okazuje się, że są to deklaracje na wyrost, 
bez pokrycia. Zupełnie inaczej niż w przypadku firmy 
KAMPA Polska, która oferuje prawdziwy dom pasywny.

woltaiczną umieszczoną na da-
chu wytwarza więcej prądu, niż 
jego mieszkańcy mogą zużyć 
na ogrzewanie, przygotowanie 
ciepłej wody i na inne typowe 
potrzeby gospodarstwa domo-
wego. Dzięki zbiornikowi so-
larnemu KAMPA można jed-
nak magazynować tę dodatko-
wą energię solarną i wykorzy-
stywać ją potem, na przykład 

w pochmurne i deszczowe dni. 
Jest to rewolucyjne i zupeł-
nie nowe rozwiązanie. Zapew-
nia ono tak istotną w dzisiej-
szych czasach całkowitą nie-
zależność energetyczną. 

- Firma KAMPA – mówi Ro-
land Andres, prezes KAMPA 
Polska - wybudowała już po-
nad 100.000 domów w Euro-
pie (w tym kilka w Polsce), wy-
korzystuje najnowocześniejsze 
materiały i sprawdzone tech-
nologie, co pozwala firmie tej 
udzielać 30-letniej gwarancji na 
swoje domy. Domów KAMPA 
jest tyle, że każdy znajdzie w na-
szej bogatej ofercie coś dla sie-
bie. Każdy dom to indywidualny 
projekt. W naszym przypadku je-

dynym ograniczeniem mogą być 
założenia finansowe inwestora. 
Zapraszamy na stronę www.
kampapolska.pl i do naszego do-
mu wzorcowego. Odpowiemy 
na wszystkie pytania, pomoże-
my załatwić wszelkie formalno-
ści, jesteśmy po to, by spełnić 
Państwa marzenia o własnym 
wyjątkowym domu.

Dom pasywny to dobra in-
westycja na długie lata, a dom 
plus-energetyczny to znakomi-
ta inwestycja nawet wtedy, gdy 
skończą się pokłady węgla ka-
miennego i brunatnego, a ru-
rociągami przestanie płynąć 
gaz i ropa. Bo nawet wówczas 
w domu KAMPA będzie cie-
pło i przytulnie.
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Goście, w dniach od 
30 marca do 4 kwiet-

nia 2014 roku, uczestniczy-
li w szeregu spotkań i szko-
leń z zakresu działań samo-
rządu oraz jednostek współ-
pracujących na rzecz miesz-
kańców. Wybór powiatu po-
znańskiego był nieprzypad-
kowy, bowiem jest on jed-
nym z największych i najle-
piej rozwiniętych powiatów 
w Polsce.

Ze strony ukraińskiej 
głównymi inicjatorami przy-
jazdu byli Serhij Taran, z ini-
cjatywy politycznej „Wola”, 
dziennikarz i filozof, uczest-
nik walk na Majdanie, Volo-

dymyr Lutsiuk, Przewodni-
czący Rady Rejonu Kijow-
sko-Światoszyńskiego oraz 
Tomasz Tomczyk, mieszka-
jący na Ukrainie polski biz-
nesmen, propagator polskiej 
kultury. 

Na czas szkoleń grupa 
została podzielona na 3 ze-
społy robocze, skupione wo-
kół takich zagadnień jak:

1)  organizacja bezpie-
czeństwa na pozio-
mie regionalnym; 

2)  zarządzanie lokalnym 
budżetem; 

3)  współpraca samorzą-
du z przedsiębiorca-
mi.

W ramach poszczegól-
nych grup tematycznych, 
poza wyczerpującymi pre-
zentacjami przygotowany-
mi przez specjalistów od-
powiedzialnych merytorycz-
nie za poszczególne zadania 
w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu, zorganizowano 
szereg spotkań, by pokazać 
przykłady funkcjonowania 
omawianych rozwiązań. 

W ramach organizacji 
bezpieczeństwa goście uda-
li się z wizytą do Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu 
oraz Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu. 
W ramach współpracy sa-

Tu August Cieszkowski rozpo-
czął walkę o sprawę narodo-

wą. Stał się znakomitym przykła-
dem patriotycznej postawy zie-
miaństwa wielkopolskiego w do-
bie pruskiego panowania, walki 
o interes narodowy Polaków zma-
gających się z narastającą  ger-
manizacją. W swojej siedzibie 
w Wierzenicy posiadał książni-
cę sięgającą 40.000 woluminów 
i zbiór dzieł sztuki. Jedno z nich, 

drzwi autorstwa Teofila Lenar-
towicza zamontowane w pomni-
ku nagrobnym Augusta Cieszkow-
skiego w wierzenickim koście-
le, zyskało opinię najcenniejsze-
go dzieła polskiej romantycznej 
sztuki nagrobnej. Ilustruje ono je-
go największą pracę z zakresu fi-
lozofii: Ojcze nasz.

Cieszkowski stworzył pod-
stawy ideowe pracy organicznej, 
w której wzorem dla niego był Ka-

rol Marcinkowski. Swoje przemy-
ślenia realizował między innymi 
z Hipolitem Cegielskim, Tytusem 
Działyńskim. 

Podczas zjazdu polskiego (mię-
dzydzielnicowego) we Wrocła-
wiu, w 1848 roku ułożył pierwszą 
w dziejach odezwę do parlamentów 
nawołującą do powszechnego poro-
zumienia między państwami i po-
wszechnego rozbrojenia. W skali 
regionu zasłynął w 1848 roku jako 
pomysłodawca Ligi Polskiej. 

Będąc polskim parlamenta-
rzystą i prezesem Koła Polskie-
go w parlamencie pruskim, usilnie 
zabiegał w sejmie pruskim o pol-
ski uniwersytet w Poznaniu. Był 
współtwórcą i trzykrotnym preze-
sem Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Założył w Ża-
bikowie Wyższą Szkołę Rolniczą 

im. Haliny. W ten sposób uczcił pa-
mięć przedwcześnie zmarłej żony 
i powołał do życia jedyną polską 
wyższą uczelnię na ziemiach za-
boru pruskiego, kładąc podwaliny 
dzisiejszego Uniwersytetu Przy-
rodniczego. 

Powołał do życia w Wierzenicy 
jedno z pierwszych w Wielkopol-
sce kółek rolniczych, czym wniósł 
swój wkład w walkę o utrzyma-
nie ziemi w polskich rękach. Za-
łożył tu również ochronkę i za-
początkował proces powstawania 
przedszkoli wiejskich. Współdzia-
łał z błogosławionym Edmundem 
Bojanowskim. W roku 1850 otrzy-
mał tytuł hrabiego papieskiego od 
papieża Piusa IX.

Działał na wielu płaszczy-
znach: ekonomii, polityki, nauki, 
oświaty, prawa (doktorat honoris 

causa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w 1887 roku), historii. Został  
wpisany w poczet członków kra-
kowskiej Akademii Umiejętności. 
Zmarł 12 marca 1894 roku w Po-
znaniu. 

Nazwisko Cieszkowski w hi-
storii polskiej XIX-wiecznej my-
śli naukowej w zakresie ekonomii 
i filozofii stało się wyznacznikiem 
postępu na miarę europejską, a na-
wet światową. Wśród gości odwie-
dzających Wierzenicę i kłaniają-
cych się pamięci Augusta Ciesz-
kowskiego byli między innymi: 
Edward Raczyński (później pre-
zydent RP na uchodźctwie), Kazi-
miera Iłłakowiczówna, prymas Au-
gust Hlond. 

Marek Lis
Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu w Poznania

Rok Augusta Cieszkowskiego
W 2014 roku obchodzimy piękny jubileusz 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego. 
August Cieszkowski urodził się 12 września 1814 roku w Suchej 
na Podlasiu. Lata szkolne spędził w Warszawie, później w Kra-
kowie, gdzie rozpoczął studia, które zakończył w Berlinie. Uzy-
skał tytuł naukowy doktora w Heidelbergu, napisał głośne prace 
z filozofii i ekonomii. W 1842 roku przeniósł się do Wierzenicy. 
Od tego momentu dzisiejsza ziemia swarzędzka w powiecie 
poznańskim stała się jego ziemią rodzinną. Jego przyjaciel, Zyg-
munt Krasiński wielokrotnie odwiedzał go w Wierzenicy (stąd 
nazwy Wzgórze Krasińskiego i Aleja Filozofów). 

Po naukę do powiatu 
poznańskiego
Na zaproszenie Powiatu Poznańskiego ponad 40 przedstawicieli jednostek samo-
rządowych i organizacji pozarządowych z Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego 
w Ukrainie, przyjechało uczyć się samorządności w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu. 

morządu z przedsiębiorcami 
omówione zostały mechani-
zmy działań, system decy-
zyjny, zasoby gruntowe, któ-
rymi dysponuje Powiat oraz 
elektroniczna mapa grun-
tów w Powiatowym Ośrod-
ku Geodezji i Kartografii. 
Odbyły się również spotka-
nia z samorządami gospodar-
czymi  i instytucjami około-
biznesowymi, w tym z Wiel-
kopolską Izbą Przemysłowo-
-Handlową, Międzynarodo-
wymi Targami Poznańskimi. 
Grupa zainteresowana finan-
sami zapoznała się z prawo-
dawstwem dotyczącym fi-
nansów, zasadami tworzenia 
budżetu i zamówieniami pu-
blicznymi oraz kontrolą pu-
bliczną.

Goście przyjrzeli się rów-
nież funkcjonowaniu jedno-
stek samorządowych  na po-
ziomie gminnym na przy-
kładzie gmin Tarnowo Pod-
górne (zagadnienia dotyczą-
ce bezpieczeństwa i współ-
pracy z przedsiębiorstwami) 
oraz Rokietnica (finanse pu-
bliczne). 

Poza głównymi blokami 
tematycznymi gościom za-
prezentowano również spo-
sób zarządzania szpitalem 
w Puszczykowie oraz dba-
łość Powiatu Poznańskie-
go w ochronę zabytków, na 
przykładzie Zamku w Kór-
niku.

Po szkoleniu znalazł się 
również czas, by sprawdzić 
swoje siły w sporcie - go-

ście rozegrali w Puszczyko-
wie towarzyski mecz z re-
prezentacją Powiatu Po-
znańskiego.

Umowę o partnerstwie 
z Rejonem Kijowsko-Świa-
toszyńskim w Ukrainie Po-
wiat Poznański zawarł 
w 2008 roku. W jej ramach 
do tej pory zrealizowano kil-
ka wizyt, mających na celu 
wymianę doświadczeń z za-
kresu zarządzania kryzyso-
wego, a także wymianę mło-
dzieży.

Hanna Kolanowska-
-Pogrzebna

Referat Współpracy 
Zagranicznej i Promocji 

Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty
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Dokończenie na stronie III

1 maja obchodziliśmy 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Z radością świętowaliśmy jubileusz, który był też 
doskonałą okazją do podsumowania ostatniej dekady. Dekady 
nowych możliwości, które Wielkopolska dobrze wykorzystała 
inwestując eurofundusze w trwałe projekty w całym regionie.  
Sprowadzenie jednak naszej obecności w Zjednoczonej Europie 
tylko do korzyści finansowych i rozwojowych byłoby zbytnim 
uproszczeniem, bo przecież zyskaliśmy o wiele więcej, jak 
choćby możliwość swobodnego podróżowania i zatrudniania 
obywateli czy otwarte rynki zbytu dla polskich towarów. 

10 lat Polski 
w Unii Europejskiej

Minione 10 lat to czas znaczą-
cych zmian w całej Wielko-

polsce – zmian, które zauważa-
my w miastach, wsiach, w swo-
im najbliższym otoczeniu. To mię-
dzy innymi dzięki mobilizacji lu-
dzi, którzy zobaczyli w funduszach 
unijnych swoją szansę, możliwy 
był skok cywilizacyjny. Dołącza-
jąc do grona najlepiej rozwijają-

cych się regionów w Europie za-
uważamy też pewną wartość do-
daną, niemniej ważną niż zmiany 
w krajobrazie Wielkopolski. My-
ślę tu o zmianie naszej mentalno-
ści. Dziś mieszkańców, przedsię-
biorców czy samorządowców nie 
trzeba już przekonywać, że war-
to inwestować w unijne projek-
ty. Co mnie szczególnie cieszy, ja-

ko gospodarza regionu, to integra-
cja środowisk lokalnych w wyści-
gu po eurofundusze, dobra współ-
praca i mądre partnerstwo. To cen-
ny kapitał, który warto pomnażać 
z myślą  o skutecznym wykorzy-
staniu przez Wielkopolskę prawie 
2,5 miliarda euro w ramach nowej 
perspektywy finansowej UE na lata 
2014 – 2020. Chcemy je tak zain-
westować, by każda złotówka by-
ła kolejną cegiełką budującą silny 
i konkurencyjny region. 

W Wielkopolsce stawiamy na 
przedsiębiorczość i innowacyj-
ność, bo to one są motorem zmian 
w naszym codziennym życiu. Nie 
boimy się podejmować odważnych 
decyzji i snuć śmiałych planów, 
wokół których potrafimy się inte-
grować. I ciężko, konsekwentnie 
pracować, tak po wielkopolsku – 
dla wspólnej sprawy. 

Dziś nasz region to poten-
cjał dobrze wykształconych ludzi, 
otwartych na Europę i świat. Do-
bry adres także dla inwestorów, 
którzy szukają przychylności dla 
swoich planów i  solidnych ludzi 
do ich realizacji. Z tą myślą Sa-
morząd Województwa Wielkopol-
skiego współpracuje od 2009 roku 
ze Stowarzyszeniem Samorządo-
wym A2- Wielkopolska oraz Sto-
warzyszeniem Gmin i Powiatów 
Wielkopolski, promując tereny in-
westycyjne przyległe do autostrady 
A2, pozyskując inwestorów krajo-
wych i zagranicznych oraz promu-
jąc wielkopolskie gminy i powia-
ty. Ważnym aspektem tej współ-
pracy jest także pomoc przy two-
rzeniu i aktualizacji bazy ofert in-
westycyjnych oraz obsłudze przy-
jeżdżających do naszego regionu 
gości i potencjalnych inwestorów. 
Promocja gospodarcza i inwesty-
cyjna to jeden z priorytetów Stra-
tegii Rozwoju Województwa Wiel-
kopolskiego do 2020 roku. 

Myślę, że my – Wielkopola-
nie, skupiamy się przede wszyst-
kim na pracy organicznej, której 
etos jest w naszym regionie wciąż 
żywy i pieczołowicie kultywowa-
ny. Tu zawsze mówiliśmy o bo-
haterze zbiorowym, np. pozytywi-
stach. Nie lubimy rozgłosu, po pro-
stu pracujemy tu i teraz, dla dobra 
regionu, w którym żyjemy. Przez 
te ostatnie 10 lat wspólnie udało 
nam się wiele osiągnąć. 

Marek Woźniak
Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego

FOT. ARCHIWUM
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Majówka 
z bijatyką w tle
Miało być miło, rodzinnie, odświętnie, słonecznie, spokojnie 
i bezpiecznie. Tak miało być, ale na pniewskiej majówce było 
inaczej – niebezpiecznie.

1 maja oficjalnie otwarto 
w Pniewach zmodernizowane 

Łazienki. Była to okazja do zorga-
nizowania wielogodzinnego festy-
nu, czyli imprezy masowej, w któ-
rej licznie uczestniczyli mieszkań-
cy gminy, także rodziny z małymi 
dziećmi itp. 

Niestety, organizatorzy zawie-
dli i tym razem, bowiem zapo-
mniano najwidoczniej, że impre-
zę masową trzeba fachowo zabez-
pieczyć, by wszyscy jej uczest-
nicy mogli czuć się bezpiecznie. 
W Pniewach tego nie zrobiono 
i wieczorem majówka zamieniła 
się w... bijatykę.

- Nie była to jakaś tam przepy-
chanka – mówi jeden z uczestni-
ków majówki – ale bójka na całe-
go, która z tego co wiem zakończy-
ła się obrażeniami ciała niektórych 
jej uczestników. Byłem tam z rodzi-
ną i ze zdumieniem obserwowałem 
bierność organizatorów, którzy po-
winni nam zapewnić bezpieczeń-

stwo. Dwie osoby by zabezpieczyć 
tak masową imprezę, to zdecydo-
wanie za mało. Tym razem bur-
mistrz pożałował pieniędzy na za-
pewnienie nam bezpieczeństwa.

Inny z uczestników majówki 
w rozmowie z nami nie mógł się 
nadziwić, że policjanci – lepiej 
późno niż wcale – którzy interwe-
niowali w końcu w Łazienkach za-
trzymali najbardziej krewkiego mi-
łośnika ulicznej walki wręcz, a po-
tem... wypuścili go na pniewskim 
Rynku. I co zrobił – to oczywiste, 
natychmiast wrócił do Łazienek, 
by zadymę robić dalej.

Panie burmistrzu – mówią 
mieszkańcy – rządzenie nie po-
lega tylko na przecinaniu wstęg, 
chwaleniu się i zatrudnianiu 
„swoich”. Także na tym, by być 
odpowiedzialnym, by tak zor-
ganizować na przykład taką im-
prezę jak ta z 1 maja, aby wszy-
scy jej uczestnicy mogli czuć się 
bezpiecznie. 

Znakomite 
lata Pniew 
w UE 
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, 
wieloletnim burmistrzem gminy Pniewy

- Świętujemy 10 rocznicę 
wstąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. To był zdaniem większo-
ści Polaków dobry czas dla Pol-
ski. Dla gminy Pniewy również?

- Dla gminy Pniewy były to 
znakomite lata.

- Dlaczego?
- Byłem burmistrzem gminy 

Pniewy do roku 2010 i potrafiłem 
skorzystać z funduszy unijnych. To 
ważne, bo wówczas nie wszyst-
kie gminy dawały sobie z tym ra-
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W 1969 roku jego syn 
i obecny właściciel 

firmy - Niels Aage Kjaer, 
w wieku 25 lat, przejął ro-
dzinny zakład i rozpoczął 
produkcję zaworów klino-
wych z końcówkami kieli-
chowymi do rur PCV. Był 
to początek drogi do dzisiej-
szej potęgi AVK.

Obecnie koncern AVK 
ma strukturę holdingu. 
Główna firma, AVK Hol-
ding A/S, dzieli się na trzy 
podstawowe grupy: Grupa 
Zasuw i Kształtek, Grupa 
Nowoczesnej Technologii, 
Grupa Energetyczna. 

Zatrudnienie w AVK 
wynosi około 2800 osób. 
Siedziba Holdingu mieści 
się w Galten blisko Aar-
hus w Danii. Również tam 
znajduje się główny zakład 

AVK – pierwszy ważny inwestor
W 1941 roku, w Danii, Aage V. Kjaer otworzył mały za-
kład produkcyjny zatrudniający kilkunastu pracowni-
ków - nazwa firmy pochodzi od inicjałów założyciela. 
Produkcja zakładu opierała się   na  kompresorach  
chłodniczych używanych w  rolnictwie, jak chłodnie 
do mleka, zamrażarki do żywności i inne.

produkcyjny Grupy Zasuw 
i Kształtek, AVK Internatio-
nal A/S. 

Produkty AVK są sprze-
dawane poprzez szero-
ką sieć własnych firm han-
dlowych oraz przedstawi-
cielstwa w przeszło 80 kra-
jach świata. Własne firmy 
dystrybucyjne mieszczą się 
w Norwegii, Holandii, An-
glii, Hiszpanii, USA, Arabii 
Saudyjskiej, Francji, Hong-
-Kongu, Belgii, Austra-
lii, Niemczech, Filipinach, 
Południowej Afryce oraz 
w Polsce przez firmę AVK 
Armadan.

Dla wzmocnienia swej 
pozycji w świecie AVK wy-
budowała fabryki produk-
cyjne w kilku innych kra-
jach oprócz Danii tj. w USA, 
Holandii, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Arabii Saudyjskiej, 
Australii oraz w Polsce. Fa-
bryka w Polsce powstała 
w związku z dynamicznym 

rozwojem rynku polskiego 
oraz w celu wykorzystania 
bliskości rynków Europy 
Środkowej i Wschodniej. 

AVK Polska Sp. z o.
o. została zarejestrowana 
w 1998 roku. Spółka kupi-
ła w Pniewach 8 hektarów 
gruntu, na którym okresie 
od listopada 1998 do lipca 
1999 wybudowano nowo-
czesną halę   produkcyjną  
o powierzchni 4200 metrów 
kwadratowych .Krótko po 
zakończeniu budowy ruszy-
ła produkcja zasuw. Proces 
produkcyjny składa się z ob-
róbki mechanicznej, malo-
wania proszkowego, mon-
tażu i testowania.  P o c z ą t -
kowo wyroby eksportowa-
ne były tylko do Danii. We 
wrześniu 1999 roku mie-
sięczny eksport przekroczył 
2000 sztuk. Zatrudnienie 
wówczas wynosiło prawie 
30 osób. Asortyment opierał 
się jedynie o kilka rodzajów 
zasuw. Maszyny, techno-
logia i dokumentacja tech-
niczna sprowadzona została 
z AVK International.

P o z y t y w n e  w y n i k i 
pierwszego roku działalno-
ści przyczyniły się do pod-
jęcia decyzji o rozpoczęciu 
drugiego etapu inwestycji. 
W połowie listopada 2000 
roku ruszyła budowa dru-
giej, większej hali produk-
cyjnej. Budowę zakończono 
w czerwcu 2001 roku. 

W lipcu 2001 roku zo-
stały przeniesione maszyny 
obróbcze do nowego obiek-
tu czyniąc pierwszy obiekt 
halą montażu. Produkowa-
ne są zasuwy do instalacji 
gazowych, wodnych, kana-
lizacyjnych i przeciwpoża-
rowych w prawie 380 rodza-
jach. Zasuwy sprzedawane 
są na rynki: Polski, Danii, 
Francji, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, oraz Stanów Zjed-
noczonych. Ponadto, fabry-
ka w Pniewach wytwarza 
komponenty dla zakładów 
AVK w  Europie i  Stanach  
Zjednoczonych.

AVK w Polsce dzieli się 
na trzy spółki: dwie produk-
cyjne: AVK Polska i AVK 
Components oraz jedną 
spółkę handlową – AVK 
Armadan. Łącznie polskie 
spółki zatrudniają około 200 
pracowników. 

- Przekonanie AVK że 
warto w Pniewach zain-

westować – mówi Michał 
Chojara, wieloletni bur-
mistrz gminy Pniewy – 
nie było takie łatwe, była 
to bowiem pierwsza tej kla-
sy firma, która trafiła do 
naszej gminy. Jak wiado-
mo, początki są zawsze naj-
trudniejsze. Był to trudny 
gospodarczo czas, w gmi-
nie było wysokie bezrobo-
cie, bo zlikwidowany został 
pniewski Powogaz, upadła 
Spółdzielnia Buszewko-Dę-
bino... Zaproponowałem 
więc przedstawicielom fir-
my AVK postawienie swo-
jej fabryki przy obwodni-
cy, która – dzięki moim wie-
loletnim staraniom – nie-
wiele czasu wcześniej po-
wstała w Pniewach. nego-
cjacje z AVK nie były łatwe, 
bo naszym konkurentem by-
ło Kutno. Był także problem 
z gruntami. Należały one 
do kilku właścicieli i trze-
ba było zebrać ich i prze-
konać, że warto za wszyst-
kie te działki zaproponować 
taką samą cenę. Nie było 
to łatwe. Gdy już się z tym 

uporaliśmy firma AVK po-
stawiła dodatkowy warunek 
– chciała dokupić sąsied-
nie grunty, których właści-
cielem byli Państwo Gmu-
rowscy. Trzeba było doko-
nać zamiany gruntów... Wy-
konaliśmy wówczas w urzę-
dzie sporo pracy, ale osta-
tecznie nasze starania za-
kończyły się sukcesem. Gdy 
głosowaliśmy w radzie nad 
zamianą gruntów za było 
zaledwie 5 radnych, 3 było 
przeciw, reszta z 21 wstrzy-
mała się od zajęcia stanowi-
ska. Po kilku latach jednak – 
i mam z tego powodu sporo 
satysfakcji – gdy firma roz-
budowywała się, rozwijała 
produkcję radni którzy byli 
przeciw lub się wstrzymali 
od głosu gratulowali mi do-
brej decyzji i mówili, że te-
raz są za. To miłe, ale do-
bre decyzje trzeba podejmo-
wać tu i teraz. Bo może się 
przecież okazać, że poważ-
ny inwestor zniechęcony ta-
kim nastawieniem radnych 
pójdzie gdzie indziej. Gmina 
Pniewy ani wtedy ani teraz 
na zmarnowanie zaintereso-
wania dużego inwestora nie 
może sobie pozwolić, a tak 
niestety dzieje się w ostat-
nich kilku latach.

„TWÓJ TYDZIEŃ” 
PYTA W IMIENIU MIESZKAŃCÓW

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

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

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
nr 112, poz. 1198) proszę o odpowiedź na następujące py-
tanie:

Jaka jest pana ostateczna decyzja w sprawie otwarcia 
w Pniewach drugiego publicznego gimnazjum? Dlaczego jej 
podejmowanie tak długo trwa? Dlaczego proces jej podej-
mowania został utajniony przed opinią publiczną?

Tomasz Mańkowski
Wydawca – Redaktor Naczelny

 „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

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

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

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
nr 112, poz. 1198) proszę o odpowiedź na następujące py-
tanie.

Na Łazienki wydano około 2 milionów złotych. Co tak 
dużo kosztowało? W rozstrzygniętych przetargach pojawia-
ły się przecież mniejsze kwoty.

Tomasz Mańkowski
Wydawca – Redaktor Naczelny

 „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

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

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

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
nr 112, poz. 1198) proszę o odpowiedź na następujące py-
tania:
1.  Z pisma z dnia 18 marca 2014 roku wynika, że „koszt 

prac remontowych przewidzianych do poniesienia przez 
Gminę to kwota 58.130,40 zł brutto”. Chodzi – przypo-
mnijmy – o remont zdewastowanej (zachęcam do obej-
rzenia zdjęć na stronie Urzędu) nieruchomości w Łazien-
kach. Proszę o podanie nie przewidywanego, ale rzeczy-
wistego  kosztu tego remontu.

2.  Od kiedy ostatecznie dzierżawca tego budynku płaci 
dzierżawę i jak zostaną zrównoważone straty, które po-
niósł budżet gminy, gdy najemca nie płacił czynszu, bo 
konieczny był poważny remont tych pomieszczeń? 

Tomasz Mańkowski
Wydawca – Redaktor Naczelny

 „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

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

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

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
nr 112, poz. 1198) proszę o odpowiedź na następujące py-
tanie:

W jakich godzinach w Centrum Monitoringu funkcjona-
riusze pełnią swoje dyżury? Czy także w nocy?

Tomasz Mańkowski
Wydawca – Redaktor Naczelny

 „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”
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KrzyKrzyżóżówkawka
dla Mieszkadla Mieszkańńccóów  gminy Pniewyw  gminy Pniewy
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Zapraszamy  do wspólnej zabawy przy rozwiązywaniu krzyżówki. Z liter wpisanych 
w ponumerowane pola (od 1 do 19) ułożone zostanie hasło, które jest rozwiązaniem krzy-
żówki.

Kto z Czytelników chce wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród proszony jest 
o przesłanie maila z odgadniętym hasłem na adres prostozpniew@wp.pl do 26 maja tego ro-
ku. Prosimy także dopisać imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego (imię i na-
zwisko można zastrzec do wiadomości Redakcji).

Życzymy miłej zabawy.
Redakcja

„Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

dę. Korzystaliśmy z tych 
pieniędzy także i w latach 
wcześniejszych, zaraz jak to 
tylko było możliwe. To się 
przełożyło bezpośrednio na 
możliwość przyciągnięcia 
do Pniew nowych, poważ-
nych inwestorów, na wzrost 
zatrudnienia w naszej gmi-
nie, na wzrost dochodów 
gminy Pniewy.

- Co w gminie Pniewy 
z funduszy unijnych udało 
się panu zbudować?

- Mało kto o tym wie, ale 
cała sieć kanalizacji na te-
renach wiejskich, która po-
wstała do tej pory w naszej 
gminie została sfinansowana 
z funduszy unijnych. Doty-
czy to miejscowości Zamo-
rze, Lubocześnica, Chełm-
no, Koszanowo, Lubosina 
itp. Z tego źródła również 
finansowaliśmy budowę 
nowoczesnej oczyszczalni 
ścieków w Pniewach, dzię-
ki której pod tym względem 
Pniewy wyróżniały się na 
mapie Polski. Dzięki temu, 
że inwestycje te finansowa-
liśmy z funduszy unijnych 
mieszkańcy naszej gminy 
w niewielkim stopniu od-
czuli to w swoich portfe-
lach, bowiem nie trzeba było 
drastycznie podwyższać cen 
za wodę i ścieki, co robili in-
ni, ci którzy tego typu inwe-
stycje pokrywali z budżetu 
gminy. Zresztą, taką prowa-
dziłem wówczas politykę – 
inwestycje robiła gmina za 
fundusze unijne i ten mają-
tek oddawała w dzierżawę 
przedsiębiorstwu, które nie 
ponosiło kosztów, więc nie 
musiało podnosić cen. To po 
pierwsze. A po drugie – tego 
typu inwestycje wykonane 
za fundusze unijne wpłynęły 
bezpośrednio na wzrost po-
ziomu życia mieszkańców 
naszej gminy. O tym warto 
i trzeba pamiętać.

- Tylko na to szły unij-
ne fundusze?

- Drugi ważny obszar, 
to sfinansowanie przygoto-
wania terenów inwestycyj-
nych. Choćby tych, na któ-
rych później swoje centrum 
logistyczne wybudowała 
Honda – koncern świato-
wy. Ten przykład zresztą jest 
najlepszy. Honda w Pnie-

Znakomite lata 
Pniew w UE 
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, 
wieloletnim burmistrzem gminy Pniewy
Dokończenie ze stroni I

Dlaczego mieszkańcy 
płacą tak dużo 
za wywóz śmieci?
Mieszkańcy gminy Pniewy narzekają, że za dużo płacą za wywóz odpadów 
komunalnych. Postanowiliśmy to sprawdzić i w poprzednim numerze „Twojego 
TYGODNIA z Pniew” zadaliśmy w tej sprawie pytania burmistrzowi Przewoźne-
mu. Otrzymaliśmy na nie odpowiedzi, ale... tworzą one obraz niezbyt jasny.

Dzisiaj wywozem od-
padów komunalnych 

w gminie Pniewy zajmuje 
się wyłoniona w przetargu 
firma „DOMBUD” z Nowe-
go Tomyśla, która na mo-
cy podpisanej umowy kasu-
je miesięcznie średnio za tę 
usługę 78.000 złotych brut-
to. Równocześnie burmistrz 
poinformował nas, że mie-
sięcznie średnio licząc do 
kasy gminnej z tytułu opłat 
za wywóz odpadów komu-
nalnych wpływa od osób fi-
zycznych około 90.000 zło-
tych, a od przedsiębiorstw 
– około 50.000 złotych. 
Łącznie daje to kwotę mie-

sięcznie w wysokości oko-
ło 140.000 złotych. Firma 
wywożąca odpady kasuje 
– przypomnijmy – 78.000 
złotych miesięcznie. Co się 
więc dzieje miesięcznie 
z kwotą około 60.000 zło-
tych?

Jest to pytanie jak naj-
bardziej zasadne, bowiem 
zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami gospodar-
ka odpadami komunalnymi 
w gminie powinna się sama 
finansować, ale gminie nie 
wolno zarabiać na wywozie 
śmieci. To po pierwsze, po 
drugie natomiast – dlacze-
go w gminie Pniewy są tak 

wysokie opłaty za wywóz 
śmieci, skoro w przetar-
gu udało się uzyskać kwo-
tę miesięczną niższą o około 
60.000 złotych od wpływów 
z tego tytułu? 

W okresie od 1 lipca do 
31 grudnia 2013 roku od 
osób fizycznych wpływa-
ło miesięcznie do budżetu 
gminy za wywóz odpadów 
komunalnych około 90.000 
złotych. 1 stycznia 2014 ro-
ku Rada Miejska wprowa-
dziła ulgi  - o czym pisze 
burmistrz - w opłacie za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla gospodarstw 

Dokończenie na stronie IV

Okazuje się, że miejsc 
w przedszkolu będzie 

w nowym roku 275, a zgło-
szono 319 dzieci. W licz-
bie zgłoszonych dzieci jest 
181 dzieci kontynuujących 
pobyt w przedszkolu. Z da-

nych tych wynika, że nie-
stety 44 dzieci nie znala-
zło miejsca w Przedszkolu 
Miś. Lista tych osób wy-
wieszona została w przed-
szkolu.

Przedszkole Miś zapra-

sza rodziców wszystkich 
przyjętych dzieci, które 
po raz pierwszy rozpoczną 
swą przygodę z przedszko-
lem na spotkanie organiza-
cyjne 2 czerwca o godzi-
nie 18.

Zabrakło miejsca w przedszkolu
Pod koniec kwietnia wyniki swej pracy ogłosiła Komisja Rekrutacyjna do spraw 
przyjęć dzieci do Przedszkola „Miś” w Pniewach na rok 2014/2015.  

wach to nie tylko podatki, 
miejsca pracy itp., ale także 
prestiż i znakomita reklama 
dla Pniew. Każdy na świecie 
wie, co to za koncern Honda, 
a dzięki tej inwestycji wie-
lu dowiedziało się w Euro-
pie i na świecie, gdzie znaj-
duje się miasto Pniewy. Te-
go faktu nie wolno niedoce-
niać. Na terenach inwesty-
cyjnych przygotowanych za 
fundusze unijne powstawa-
ły nie tylko tak wielkie in-
westycje jak centrum Hon-
dy, ale także na przykład 
firma Falter, czy firma Mi-
chała Kaczmarka, młodego 
mieszkańca Pniew, który po-
zyskał środki europejskie na 
ciekawą produkcję, zajmuje 
się mianowicie plazmowym 
cięciem blachy. Warunkiem 
uruchomienia tej nowocze-
snej produkcji w naszej gmi-
nie było doprowadzenie do 
zakładu wodociągu i kanali-
zacji. To też zostało zrobio-
ne za pieniądze europejskie. 
Podobnie jak część ulicy Po-
znańskiej.

- Fundusze unijne to 
także wsparcie na przy-
kład oświaty. W Pniewach 
również?

- Jasne, z pieniędzy tych 
skorzystało przedszkole, 
szkoła podstawowa, gimna-
zjum, liceum...

- Czyli, było tego cał-
kiem sporo?

- Niektórzy już o tym za-
pomnieli, ale w okresie gdy 
ja byłem burmistrzem gmi-
na Pniewy należała do gmin, 
które wykorzystywały naj-
więcej funduszy unijnych. 
W rankingu opublikowanym 
w 2010 roku – do tego roku 
byłem burmistrzem, przypo-
minam – gmina Pniewy mia-
ła drugie miejsce w Wiel-
kopolsce jeśli chodzi o su-
mę pozyskanych pieniędzy 
unijnych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, by-
liśmy wówczas także pod 
tym względem w czołówce 
w kraju. A efekt tego jest ta-
ki, że gmina Pniewy jest gmi-
ną o najwyższym dochodzie 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w Powiecie Sza-
motulskim. Byliśmy także 
pod tym względem wysoko 
w skali kraju, niestety – dzi-
siaj w tym rankingu jesteśmy 

niżej, ale to już zmartwienie 
obecnego burmistrza.

- Jak wygląda dzi-
siaj pozyskiwanie fundu-
szy unijnych przez gminę 
Pniewy?

- Aktualny burmistrz ko-
rzysta dzisiaj ze środków 
unijnych, które jeszcze ja 
przygotowałem. Przypomnę 
tylko, że byłem inicjatorem 
powołania grupy w ramach 
projektu PO RYBY, z któ-
rych to funduszy między in-
nymi zbudowano Łazien-
ki. Wprowadziłem Pniewy 
do Lokalnej Grupy Działa-
nia KOLD, z których to pie-
niędzy zbudowano boisko 
w Chełmnie, świetlicę wiej-
ską w Zajączkowie. Ozna-
cza to, że przygotowałem 
gminę do zdobywania fun-
duszy także z innych pro-
gramów unijnych, nie tylko 
tych inwestycyjnych. Przy-
gotowałem, a dzisiaj korzy-
sta z tego burmistrz Prze-
woźny. Innych rzeczy nie-
stety nie kontynuował.

- Jakich?
- Była możliwość, przy-

mierzaliśmy się do tego 
w roku 2010, pozyskania 
funduszy unijnych na przy-
gotowanie terenów inwesty-
cyjnych w sąsiedztwie fir-
my Karl Knauer. Burmistrz 
Przewoźny nie złożył wnio-
sku i pieniądze, które można 
by przeznaczyć na przygoto-
wanie kolejnych terenów in-
westycyjnych do Pniew nie 
trafiły.

- Szkoda z takich moż-
liwości nie korzystać, bo 
środki unijne kiedyś się 
skończą.

- No właśnie, dlatego 
trzeba być bystrym i brać te-
raz jak dają. Nowa pula jest 
już mniejsza, a konkuren-
cja jest większa, bo gminy 
zorientowały się, że warto. 
Szkoda, że dzisiaj w Pnie-
wach do pozyskiwania fun-
duszy unijnych jest jakby 
mniejszy zapał. Może bra-
kuje wiedzy i umiejętności 
– sam już nie wiem.

- Czyli, dobrze dla 
Pniew, że Polska jest 
w Unii Europejskiej?

- Dla Pniew i dla całe-
go kraju. Widać to gołym 
okiem. Kto twierdzi inaczej, 
ten po prostu kłamie. (tam) 
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Nasz e-mail: prostozpniew@wp.pl

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

Panie Burmistrzu,
na podstawie Konstytucji (art. 61) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) proszę 
o odpowiedź na następujące pytanie:

Jaka jest ściągalność w gminie Pniewy tak zwanego podatku śmiecio-
wego, czyli opłat za wywóz odpadów komunalnych? 

Tomasz Mańkowski
Wydawca – Redaktor Naczelny

 „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

Pani Prezes
Romana A. Kozub
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
62-045 Pniewy

Pani  Prezes,
na podstawie Konstytucji (art. 61) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 

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

Jaka firma zajmuje się obsługą prawną Spółki i jak została ona wy-
łoniona? 

Tomasz Mańkowski
Wydawca – Redaktor Naczelny

 „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”

„TWÓJ TYDZIEŃ” 
PYTA W IMIENIU MIESZKAŃCÓW Dlaczego mieszkańcy płacą 

tak dużo za wywóz śmieci?
Mieszkańcy gminy Pniewy narzekają, że za dużo płacą za wywóz odpadów komunalnych. Posta-
nowiliśmy to sprawdzić i w poprzednim numerze „Twojego TYGODNIA z Pniew” zadaliśmy w tej 
sprawie pytania burmistrzowi Przewoźnemu. Otrzymaliśmy na nie odpowiedzi, ale... tworzą one 
obraz niezbyt jasny.

domowych wieloosobowych. Po tej 
obniżce – mamy dane z okresu 1 
stycznia 2014 do 30 marca 2014 
– miesięcznie od osób fizycznych 
wpływało do budżetu gminy oko-
ło 93.000 złotych. Jeżeli tę kwo-
tę podzieli się przez 9 złotych (tyle 
zdaniem burmistrza wynosi średnio 
opłata śmieciowa na jednego miesz-
kańca) to otrzymamy liczbę oko-
ło 10.300 osób. A w gminie Pnie-
wy mieszka około 12.000 osób. Jak 
więc wygląda ściągalność tej opła-
ty i co władze gminy robią by była 
ona wyższa.

Gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi to odbieranie, trans-
port, zbieranie, odzysk i unieszko-
dliwianie odpadów komunalnych, 

ale także tworzenie i utrzymanie 
punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz obsłu-
ga administracyjna tego systemu. 
Ciekawy jestem, czy kwota około 
60.000 zlotych miesięcznie (różni-
ca między wynagrodzeniem dla fir-
my „DOMBUD”, a wpływami do 
gminnej kasy opłat śmieciowych) 
nie jest przypadkiem przeznaczana 
w gminie Pniewy na obsługę admi-
nistracyjną tego systemu. To moż-
liwe, choć byłby to skandal i kpina 
z mieszkańców w żywe oczy.

Nowe zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi weszły 
w życie 1 lipca 2013 roku. W wielu 
gminach udało się na czas wszystko 
zorganizować, także w tych sąsiadu-
jących z Pniewami. Ale to w Pnie-

wach właśnie dopiero w grudniu 
2013 roku gmina podpisała umowę 
na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na „Budowę Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych”, który ma rozpocząć działal-
ność pod koniec 2014 roku. Do tego 
czasu mieszkańcy Pniew na przy-
kład ściętą trawę mogą sobie... Po-
dobnie rolnicy ze zużytymi na przy-
kład oponami.

Ciekawe w tym wszystkim jest 
fakt, że to co innym zabiera kilka 
tygodni lub 2-3 miesiące w gminie 
Pniewy trwa, trwa i jeszcze trwa... 
Dlaczego? Odpowiedź nasuwa się 
sama, ale tym razem niech na nią 
odpowiedzą sobie sami mieszkań-
cy gminy Pniewy. I potem wycią-
gną wnioski.   

Dokończenie ze strony III

Chaos w Nojewie?
W poprzednim numerze „Twojego TYGODNIA z Pniew” zada-
liśmy burmistrzowi Przewoźnemu pytanie:  W 2011 roku za 
kwotę przeszło 200.000 złotych w szkole w Nojewie zostały 
przygotowane pomieszczenia dla przychodni lekarskiej, które 
do dziś stoją puste. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie ogłosił 
pan przetargu na wynajem tych pomieszczeń?

Z nadesłanej odpowiedzi można 
się dowiedzieć, że 1 kwietnia 

2011 roku do Urzędu Miejskiego 
w Pniewach wpłynął list intencyj-
ny spółki zajmującej się usługami 
służby zdrowia z propozycją kon-
tynuowania pracy lekarza rodzinne-
go w Nojewie, o ile w tej miejsco-
wości będzie przygotowana placów-
ka medyczna. „Zgodnie z ustalenia-
mi – czytamy dalej w nadesłanej 
odpowiedzi – wynikającymi z po-
wyższych rozmów, Gmina Pniewy 
rozpoczęła realizowanie zadania in-
westycyjnego polegającego na do-
stosowaniu pomieszczeń w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Nojewie 
i zmianie sposobu użytkowania tych 
pomieszczeń na przychodnię lekar-
ską.”

Dalej z nadesłanego wyjaśnie-
nia wynika, że we wrześniu 2012 
roku spółka poinformowała pisem-
nie burmistrza, że wycofuje się ze 
wstępnie złożonej propozycji obję-
cia miejscowości Nojewo działalno-
ścią leczniczą. „W tym stanie rzeczy 
– czytamy dalej – podjęto rozmowy 
z innymi podmiotami prowadzący-
mi podstawową opiekę zdrowotną. 
W związku ze specyfiką tej dzia-
łalności, która jest również zależna 
od kontraktów z NFZ, uzgodnienia 
trwały długi okres.”

„Ostatecznie – pisze dalej bur-
mistrz Przewoźny – żaden podmiot 
nie zdecydował się na prowadzenie 
POZ (zapewne chodzi o podstawo-
wą opiekę zdrowotną – dop. RED) 
tylko w oparciu o mieszkańców No-
jewa i okolicznych miejscowości.

W związku z powyższą sytuacją 
wyremontowane pomieszczenia zo-
staną zagospodarowane na potrze-
by lokalnej społeczności. Wydano 
decyzję o zmianie przeznaczenia te-
go lokalu. Od 1 września 2014 roku 
będzie tam mieściło się przedszkole. 

Na dzień dzisiejszy zapisanych jest 
24 dzieci”.

Odpowiedź tę pokazaliśmy kilku 
mieszkańcom Nojewa, którzy cieszą 
się z nowego przedszkola (jeśli ta-
kowe w ogóle powstanie), ale nadal 
martwią się, że do przychodni lekar-
skiej nadal mają dalej, choć obiecy-
wano im, że będą mieli bliżej. I za 
naszym pośrednictwem zadają pyta-
nia burmistrzowi Przewoźnemu. 
1.  1 kwietnia 2011 roku wpłynął 

list intencyjny od spółki lekar-
skiej, która we wrześniu 2012 
roku wycofała się z tej propo-
zycji. Od kwietni 2011 roku do 
września 2012 roku upłynęło 17 
miesięcy. A może dlatego spół-
ka się wycofała, bo uznała, że tak 
długie dostosowywanie pomiesz-
czeń szkolnych to kpina w żywe 
oczy? Ciekawe, czy burmistrz 
byłby zadowolony, gdyby musiał 
czekać tyle miesięcy na otwarcie 
sklepu i płacić przez cały ten czas 
podatki, ZUS itp.? 

2.  Dlaczego gmina nie zabezpieczy-
ła się formalnie przed możliwo-
ścią wycofania się spółki – prze-
cież wydała 200.000 złotych na 
remont? To przykład nieudolno-
ści urzędniczej.

3.  Pomieszczenia szkolne najpierw 
z budżetu gminy dostosowywano 
do wymogów placówki medycz-
nej za 200.000 złotych. Potem 
podjęto decyzję o dostosowaniu 
do potrzeb przedszkolnych świe-
żo wyremontowanych pomiesz-
czeń medycznych. Ile tym razem 
to kosztowało?
Mieszkańcy Nojewa kiwają 

w zdumieniu głowami. I zastana-
wiają się skąd ten chaos w postępo-
waniu władz gminy. O to już jednak 
nie pytają, dodają tylko, że nie jest to 
pierwszy przykład niegospodarności 
obecnych władz gminy.

Inicjatorami projektu są: Pniew-
skie „Amazonki”, OPS w szcze-

gólności Dzienny Dom Seniora. 
Tematem przewodnim spotkania 
była kuchnia inspirowana wiosną. 

Najmłodsi uczestnicy pracowi-
cie zajmowali się robieniem ciaste-
czek oraz kanapek, a w tym czasie 
starsi przygotowywali resztę po-
traw jak na przykład sałatkę wio-

Warsztaty kulinarneWarsztaty kulinarne
9 maja w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Warsztaty 
Kulinarne „...z Historią i Tradycją w tle...”. 

senną, omlet, kolorowe koktajle 
oraz faszerowane jajka. Poza tym 
Urszula Sawczyn - koordynatorka 
spotkania -  zademonstrowała róż-
ne sposoby dekoracji stołu. 

Po pracy w kuchni dzieci prze-
niosły się na plac zabaw, natomiast 
panie przygotowały stół do wspól-
nego posiłku. Podczas wspólnej 
degustacji zostało dokładnie omó-
wione sporządzenie wszystkich 
potraw. Przedstawicielka Pniew-
skich Amazonek, Urszula Boro-
wiak przyznała, że przy tego typu 
okazjach najważniejsze jest spo-
tkanie między pokoleniami.

Małgorzata Napierała podkre-
śliła, że spotkania te skierowane są 
do całej społeczności naszej gmi-
ny. Serwowane tego dnia menu zo-
stało zainspirowane zieloną i rado-
sną wiosną.

7 maja 2014 roku grupa 23 
gimnazjalistów z Pniew wzięła 
udział w Wielkopolskich Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej w Lek-
kiej Atletyce. 

Były to zmagania na szczeblu 
powiatowym. Zawodnicy, którzy 
w swoich konkurencjach zajęli I, II 
lub III miejsce awansowali do Mi-
strzostw Rejonu. 

Wśród gimnazjalistów awans 
zapewnili sobie: bieg 1000 m - 
Kacper Wolski; bieg 600 m - Zu-
zanna Adamczyk; bieg 100 m - 
Marcin Górski; skok w dal - Mi-
chał Bialik i Dawid Eksterowicz; 
rzut kulą - Mateusz Danielczak; 
bieg 4x100 m - Martyna Klatkie-
wicz, Martyna Kaczmarek, Magda 

Kaczmarek, Emilia Paszke; sztafe-
ta szwedzka - Patrycja Kaczmarek, 

Michalina Ceglarska, Magda Wal-
kiewicz, Wiktoria Gomuła.

Gimnazjaliści z awansem 
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MieszkaMieszkańńcy sami zadecydujcy sami zadecydują ą 
na co wydana co wydać ć pienipieniąądzedze

33 tysiące złotych rocznie na jed-
nego mieszkańca ma do dyspozy-
cji z podatków gmina Kleszczów 
(województwo łódzkie, powiat 
bełchatowski). W Dusznikach 
wpływy podatkowe w przeliczeniu 
na jedną osobę wynoszą około 
1100 złotych, czyli... około 30 razy 
mniej. 

ZZ danych Ministerstwa Finansów 
wynika, że w przeliczeniu na jed-

nego mieszkańca Kleszczowa przypada 
33.560 złotych rocznie z tytułu wpły-
wów podatkowych! 

Kleszczów od lat jest gminą otrzy-
mującą największe podatki i opłaty od 
potężnego koncernu PGE, czyli bełcha-
towskiej kopalni i elektrowni. Dzięki 
nim dobrobyt w Kleszczowie widać na 
pierwszy rzut oka. A na co konkretnie 
gmina wydaje pieniądze?

Gospodarze gminy Kleszczów są 
przewidujący – wiedzą, że może na-

dejść dzień, gdy skończy się wydoby-
cie węgla brunatnego i tym samym tak 
duże dochody gminy. Dlatego sporo 
gminnych pieniędzy inwestują  w stwo-
rzenie stref przemysłowych i przygoto-
wanie terenów inwestycyjnych. Ale nie 
tylko.... Gmina sporo funduszy wydaje 
na szkolnictwo, proponując dzieciom 
lepsze warunki do nauki, zapewnia ła-
twiejszy dostęp do lekarzy specjalistów 
- dwa razy w tygodniu przyjeżdżają 
do Kleszczowa lekarze z Łodzi, każdy 
mieszkaniec może bezpłatnie skorzy-
stać z basenu 8 razy w miesiącu. Gmina 
inwestuje w bezpieczeństwo, dlatego 
wszystkie drogi mają chodniki i ścież-
ki rowerowe. Gmina stosuje też dotacje 
do pięciu rodzajów odnawialnych źró-
deł energii oraz instalacji pieców gazo-
wych, z czego skorzystało już ponad 
500 rodzin i firm z Kleszczowa.

Poza tym w miejscowości tej obok 
nowoczesnej szkoły, jest jeszcze znako-
micie rozbudowany ośrodek sportowy 
z basenem, kręgielnią, SPA, kriosau-
ną, halą sportową, zadbanymi i pełno-
wymiarowymi boiskami do piłki noż-
nej, siatkówki i koszykówki. A wszyst-
ko to jest dostępne dla mieszkańców 
od zaraz.

Z inicjatywy Urzędu Gminy miesz-
kańcy mogą korzystać z bezpłatnych 
badań profilaktycznych (przede wszyst-
kim z badań mammograficznych, ba-
dań prostaty oraz badań cytologicz-
nych). Organizowane są też szczepie-

nia profilaktyczne. Oprócz powszech-
nych akcji szczepień przeciwgrypo-
wych, gmina - jako jedna z pierwszych 
w Polsce - prowadzi od 2007 roku: 
szczepienia dzieci przeciwko pneumo-
kokom, szczepienia przeciwko menin-
gokokom (dla całej populacji miesz-
kańców gminy), szczepienia dziewcząt 
przeciwko wirusowi HPV. W 2008 ro-
ku wprowadzono także szczepienia nie-
mowląt z wykorzystaniem szczepionki 
skojarzonej nowej generacji. Dodatko-
wo w mieszkańcy mogą liczyć na bez-
płatną opiekę stomatologiczną.

Ogólnopolska czołówka najbogat-
szych gmin kształtuje się następują-
co: Kleszczów (33.560 zł), Krynica 
Morska (21.301 zł), Nowe Warpno 
(12.672 zł), Polkowice (7.754 zł), Miel-
nik (5.538 zł), Rząśnia, Puchaczów 
(4.842 zł), Suchy Las (4. 757), Ko-
bierzyce (4.563 zł) oraz Jerzmanowa 
(4.245 zł). Nie licząc Krynicy, wszyst-
ko to są gminy wiejskie bądź wiejsko-
-miejskie. Tak jak Duszniki.

Okazuje się jednak, że niekiedy 
w Polsce w gminach wiejskich moż-
na żyć lepiej niż w wielkich miastach. 
Trzeba tylko wykorzystać swoją szansę 
i przyciągnąć inwestorów, których po-
datki zasilą kasę gminną. Park wiatro-
wy w Dusznikach ma przynieść rocz-
nie co najmniej kilka milionów zło-
tych. To jeszcze nie Kuwejt, ale zawsze 
coś. (tam) 

DopDopłłaty do OZEaty do OZE
9 kwietnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska 
w sprawie realizacji programu dopłat do kapitału 
kredytów bankowych z przeznaczeniem na moder-
nizacje systemów grzewczych w celu ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków oraz inwestycje 
w zakresie odnawialnych źródeł energii. 

Program KAWKAProgram KAWKA
9 marca 2014 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu zatwierdził Regulamin naboru wniosków o do-
finansowanie w ramach programu priorytetowego 
NFOŚiGW, pt. Poprawa jakości powietrza „Część 
2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca 
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozpro-
szonych odnawialnych źródeł energii” w skrócie 
zwany Programem KAWKA.

PProgram ten został skie-
rowany do osób fizycz-

nych i oferuje spłatę kapita-
łu kredytu do 40% kosztów 
kwalifikowanych przedsię-
wzięcia jednak nie więcej 
niż 8.000 złotych na jed-
no przedsięwzięcie. Ma on 
na celu zachęcić mieszkań-
ców Wielkopolski do prze-

chodzenia z systemów za-
silanych paliwem stałym 
na systemy zasilane gazem 
lub olejem opałowym oraz 
zwiększenia wykorzystania 
odnawialnych źródeł ener-
gii.

Na realizację programu 
Funduszu przeznaczył kwo-
tę 1.000.000 złotych.

PPlanowany budżet II 
naboru w ramach Pro-

gramu KAWKA został 
ustalony na poziomie 278 
mln złotych i będzie wypła-
cany poprzez Wojewódzkie 
Fundusze w formie dotacji. 
Program ma być wdrażany 
w latach 2014-2018.

Nabór skierowany jest do 
jednostek samorządu teryto-
rialnego mających siedzibę 
w miastach o liczbie miesz-
kańców powyżej 10.000 
(wskazanych w aktualnie 
obowiązujących Progra-
mach Ochrony Powietrza), 
na obszarze, którym w przy-
najmniej 2 latach w okre-
sie ostatnich 4 lat, poprze-
dzających złożenie wniosku 
o dofinansowanie, w ocenie 
rocznej jakości powietrza, 
przekroczone zostały normy 
jakości powietrza.

Rodzaje przedsięwzięć 
mające na celu ograniczenie 
niskiej emisji:
-  likwidacja lokalnych źró-

deł ciepła tj.: indywidu-
alnych kotłowni lub pa-
lenisk opalanych na pali-
wa stałe, 

-  kotłowni zasilających kil-
ka budynków oraz kotłow-
ni osiedlowych i podłą-
czenie obiektów do miej-
skiej sieci ciepłowniczej 
lub ich zastąpienie przez 
źródło o wyższej niż do-
tychczas sprawności wy-
twarzania ciepła (w tym 
pompy ciepła).

-  rozbudowa sieci ciepłow-
niczej w celu podłącze-
nia istniejących obiektów 

do centralnego źródła cie-
pła wraz z podłączeniem 
obiektu do sieci;  

-  montaż kolektorów sło-
necznych celem obniże-
nia emisji w lokalnym 
źródle ciepła opalanym 
paliwem stałym, bądź ce-
lem współpracy ze źró-
dłem ciepła zastępują-
cym źródło ciepła opala-
ne paliwem stałym;

-  termomodernizacja bu-
dynków wielorodzinnych 
wyłącznie jako element 
towarzyszący przebudo-
wie lub likwidacji źródła 
ciepła opalanego paliwem 
stałym.

Kwota dofinansowania 
przedsięwzięcia w formie 
dotacji wynosi do 50% jego 
kosztów kwalifikowanych, 
w tym ze środków udostęp-
nionych przez NFOŚiGW 
do 45% kosztów kwalifiko-
wanych.

Dla zbilansowania kosz-
tów przedsięwzięcia, można 
również skorzystać ze wspar-
cia finansowego w formie 
pożyczki nieumarzalnej ze 
środków WFOŚiGW. Łącz-
na wysokość wsparcia finan-
sowego nie może przekro-
czyć 90% kosztów kwalifi-
kowanych. 

Nabór trwa do dnia 30 
czerwca 2014 r. do godz. 
15.

Szczegółowe informa-
cje dostępne są na stronie 
internetowej: www.wfosgw.
poznan.pl/program-kawka.
html

KleszczKleszczóów jak... Kuwejtw jak... Kuwejt

Inwestor przedsięwzięcia „Park wiatrowy Duszniki” 
poinformował, że dobiegają już końca prace związa-
ne z powołaniem do życia Fundacji „PSWM”, której 
zadaniem będzie wspieranie lokalnych projektów. 
W tym celu Fundacja przekazywać będzie co roku so-
łectwom 4000 złotych od każdej turbiny wiatrowej.

Biorąc pod uwagę licz-
bę planowanych przez in-
westora turbin wiatrowych 
obliczono, że poszczególne 
sołectwa otrzymywałyby 
rocznie od 8000 do 40.000 
złotych.

Założenie Fundacji jest 
takie, by to sami mieszkań-
cy na zebraniach wiejskich 
mogli decydować, czy pie-
niądze te przeznaczyć na bu-
dowę placu zabaw dla dzie-
ci, wyposażenie wiejskiej 
świetlicy, nowy chodnik al-
bo na przykład stypendium 

dla najzdolniejszego ucznia 
z danego sołectwa.

Aby zapewnić sprawne 
i przejrzyste działanie Fun-
dacji – na tym bardzo zale-
ży pomysłodawcom – nad 
przebiegiem jej prac czu-
wać będzie rada złożona 
z przedstawicieli sołectw 
i lokalnych organizacji po-
zarządowych.

Fundacja „PSWM” już 
niebawem – po opracowa-
niu i zatwierdzeniu statutu 
– rozpocznie swoją działal-
ność w gminie Duszniki” 

FFundacja „PSWM” ma 
ułatwić rozwój i zapew-

nić wzrost komfortu życia 
społecznościom, które bę-
dą żyły w sąsiedztwie plano-
wanych turbin wiatrowych. 
Fundacja będzie realizowała 
swoje cele – jak zapewnia-
ją pomysłodawcy – poprzez 
przekazanie sołectwom fun-

duszy w wysokości zależnej 
od liczby turbin wiatrowych 
zlokalizowanych na obsza-
rze każdego z nich i zapew-
nienie demokratycznego 
sposobu decydowania na co 
te pieniądze mają być wyda-
ne, podobnie jak to się dzie-
je w przypadku wydatków 
z funduszy sołeckich.
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Jednostka została założona 
w lutym 1924 roku, na te-

renie ówczesnego majątku Ja-
niszewskich. Wtedy to pod-
czas spotkania w miejscowym 
pałacu zawiązała się grupa ini-
cjatywna, która dała początek 
działającej do dziś jednost-
ce. Pierwszym wyposażeniem 
straży była ręczna pompa z za-
przęgiem konnym. W 1962 
roku powstała remiza, która 
służy miejscowym strażakom 
do dzisiaj. W 75- lecie swej 
działalności druhny i druho-
wie z Sękowa otrzymali swój 
pierwszy sztandar, a dwa lata 
temu w miejsce wysłużonego 
Stara w Sękowie pojawił się 
niemiecki Mercedes. 

Strażacy rozpoczęli swo-

naszych strażaków skierowa-
li starosta Paweł Kowzan, za-
stępca komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej w Sza-
motułach Roman Mucha, za-
stępca prezesa powiatowego 
OSP Roman Woźniak oraz 
sołtys Roman Pacholak i rad-
ny Maciej Fliger.

Strażackie święto jest za-
wsze okazją do wręczenia od-
znaczeń dla wybitnie zasłu-
żonych druhów. Decyzją Za-
rządu Głównego OSP RP naj-
wyższe odznaczenie – Me-
dal Honorowy im. Bolesła-
wa Chomicza za zasługi dla 
OSP otrzymał Adam Wo-
ropaj. Odznaczenie - Złoty 
Znak Związku otrzymał druh 
Stanisław Hoffa z OSP Po-
drzewie. 

Na podstawie zarządzenia 
zarządu wojewódzkiego OSP 

GMINA DUSZNIKI

Wójt Adam Woropaj z ochotniczą strażą pożarną jest związany od 1996 
roku. Wtedy to przed dziesięć lat do roku 2006 pełnił funkcje prezesa Za-
rządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dusznikach. 
W tym okresie kupiono dla strażaków nowy sprzęt, nowe samochody, 
dołączyły nowe jednostki. Dzisiaj jest w gminie trzynaście jednostek. 
teraz natomiast wójt Adam Woropaj jest członkiem Sądu Honorowego 
Przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Poznaniu. Został na tę funkcje wybrany na ostatnim zjeździe w 2012 
roku i kadencja ta trwa do 2017 roku.

- Z wszelkich badań wy-
nika, ze strażacy cieszą się 
największym zaufaniem 
społecznym. Czy tak samo 
jest w gminie Duszniki?

- Oczywiście, nie może 

być przecież inaczej. Straża-
cy są nie tylko powszechnie 
lubiani, ale także i szanowani. 
To oni przecież jako pierwsi 
służą mieszkańcom pomocą, 
a czynią to często z naraże-

Centralne obchody Dnia Strażaka w gminie w Duszni-
kach w tym roku odbyły się w Sękowie. Gospodarzem 
święta była miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna, która 
w tym roku obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Strażak to człowiek 
wyjątkowy
Rozmowa z ADAMEM WOROPAJEM, wójtem gminy Duszniki

niem swojego zdrowia, a na-
wet i życia. Strażak to syno-
nim bezinteresownej pomocy, 
to osoba, na którą w każdej 
sytuacji można liczyć.

- Ilu jest strażaków 
w gminie Duszniki?

- W gminie mamy 13 jed-
nostek ochotniczych straży 
pożarnych, mamy 457 człon-
ków, w tym aż 51 kobiet. 
Są to osoby pełnoletnie, re-
prezentujące rozmaite zawo-
dy i środowiska. Pomagają 
przy pożarach, powodziach, 
wypadkach drogowych, ale 
i klęskach żywiołowych. Li-
kwidują nawet zagrożenia 
związane z osami czy szer-
szeniami. na naszych straża-
ków zawsze można liczyć, 
o każdej porze dnia i no-
cy. Dwie nasze jednostki, 
z Dusznik i Podrzewia, włą-
czone są w skład Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego i na tych druhach cią-

ży największa odpowiedzial-
ność, bowiem wyjeżdżają oni 
do akcji najczęściej. Są wzy-
wani do pomocy przez zawo-
dowych strażaków i często 
bywa, że są pierwsi na miej-
scu zdarzenia.

- Jak ocenia pan wypo-
sażenie dusznickich straża-
ków?

- Wyposażenie jest dobre. 
Mamy sprawne i dobrze wy-
posażone wozy strażackie w  
większości jednostek. W po-
zostałych jednostkach sprzęt 
ten systematycznie wymie-
niamy.

- Strażak ratując innych 
ryzykuje swoim zdrowiem 
i życiem. Dlaczego?

- To ludzie zupełnie wyjąt-
kowi, z ogromnym poczuciem 
obowiązku, odważni, sumien-
ni, pracowici. To ludzie na 
których zawsze w każdej sy-
tuacji można polegać. (tam)

Zaczęło się od ręcznej pompy...

OSP Sękowo ma 90 lat!

je święto od uczestnictwa 
w mszy polowej odprawionej 
przez księdza Przemysława 
Kujawę. O oprawę muzycz-
ną zadbała Pniewska Orkie-
stra Dęta. 

Wśród gości, którzy ra-
zem ze strażakami z Sękowa 
obchodzili dzień św. Floria-
na wymienić należy starostę 
Pawła Kowzana, jego zastęp-
cę Józefa Kwaśniewicza, wój-
ta Adama Woropaja, przewod-
niczącego rady gminy Gra-
cjana Skórnickiego, radnego 
powiatowego Jana Pieprzyka, 
radnych gminy oraz sołtysów. 

Wójt Adam Woropaj przy-
pomniał, że w tym roku odda-
no do użytku wyremontowaną 
z funduszy gminnych remizę 
strażacką. Wójt odczytał rów-
nież list prezydenta RP skie-
rowany do wszystkich stra-
żaków w całej Polsce. Miłym 
akcentem było także wręcze-
nie jednostce OSP Podrzewie 
należącej do krajowego sys-
temu ratowniczo – gaśnicze-
go sprzętu ratowniczego firmy 
Lukas zakupionego dzięki de-
cyzji rady gminy Duszniki. 

Wiele ciepłych słów do 

wręczono odznaczenia - Za 
zasługi dla pożarnictwa.

Złoty medal otrzymali 
druhowie Edmund Mosięż-
ny i Józef Strzelecki z OSP 
Sękowo, srebrnymi udekoro-
wano Kazimierza Pytlaka 
z OSP Sękowo, a brązowe od-
znaczenia otrzymali druhowie: 
Krzysztof Hołderny, Adam 
Hołderny, Łukasz Czaprac-
ki, Mateusz Czapracki, Zyg-
munt Kapler, Arkadiusz Po-
dolski i Kamila Hołderna 
z OSP Sękowo oraz Adam 
Nowak z OSP Sędziny.

Przyznano również od-
znaczenia – Strażak Wzoro-
wy Mateuszowi Banasiowi 
z OSP Sędziny.

Za wysługę lat odznacze-

kowo (40 lat w OSP), Rafał 
Kliszcz z OSP Sędziny (25 
lat), Adam Nowak z OSP Sę-
dziny (15 lat), Hubert Osiń-
ski  - OSP Sędziny i Arka-
diusz Podolski z OSP Sęko-
wo (10 lat) oraz Mateusz Ba-
naś z OSP Sędziny (5 lat).

W trakcie jubileuszu OSP 
Sękowo nie zabrakło również 
wielu życzeń dla prezesa za-
rządu gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Duszni-
kach Mariana Zaglaniczne-
go i jego małżonki Marii, któ-
rzy tego dnia obchodzi 25-lecie 
pożycia małżeńskiego.

Uroczystość zakończył 
występ miejscowego zespołu 
pieśni i tańca Pierwiosnek.

nia otrzymali: Kazimierz Py-
tlak, Tomasz Głuchy i Mie-
czysław Pilarski z OSP Sę-
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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

Z KOMPUTEREM NA TY

The Inner World to nietuzin-
kowa gra przygodowa Wy-
dawnictwa Techland utrzy-
mana w klasycznym stylu. 
Jej fabuła została osadzona 
w tajemniczym i dziwacz-
nym świecie Asposii, znaj-
dującym się głęboko pod  po-
wierzchnią ziemi. Jej istnie-
nie uzależnione jest od tryska-
jących z trzech fontann bo-
skich wiatrów, które zapew-
niają odpowiednią cyrkula-
cję powietrza. Z nieznanych 
przyczyn fontanny wysycha-
ją - jedna po drugiej. Gracz 
wciela się w Roberta, niepo-
radnego Asposianina, które-
go wrodzona dobroć jest źró-
dłem wielu zabawnych sytu-
acji. Wraz z Robertem wy-
ruszymy we wspaniałą po-
dróż, której celem jest ratowa-
nie Asposii przed wiecznym 
mrokiem i rozwikłanie zagad-
ki wysychania fontann.

Horizon to turowa strate-
gia typu 4X osadzona w re-
aliach science-fiction. Gracz 
jako przywódca ludzkości 
przemierza rozległą galak-
tykę. Rozgrywka osadzona 
jest w niedalekiej przyszło-
ści, w której ludzkość rozpo-
czyna kosmiczną ekspansję. 
Zadaniem gracza jest zakła-
danie i rozbudowywanie ko-
lonii, projektowanie statków 

bojowych oraz prowadzenie 
negocjacji z innymi rasami. 
W grze dostępnych jest ich 
aż 10. Podczas rozgrywki 
gracz ma szanse odkryć po-
nad 100 różnych technolo-
gii, z których każda ma aż 
10 stopni rozwoju. Ważnym 
elementem są taktyczne bi-
twy, prowadzone w syste-
mie statek kontra statek.

Gas Guzzlers Extreme to sa-
mochodowa gra akcji będąca 
udaną kontynuacją Gas Guz-
zlers: Combat Carnage. Se-
quel oferuje nam sprawdzo-
ne pomysły z pierwszej czę-
ści, które w nowym wyda-
niu nabrały rozmachu. Celem 
gracza jest nie tylko uzyska-
nie najlepszego czasu w wy-
ścigu, ale także wyelimino-
wanie wszystkich przeciwni-
ków zmieniając ich pojazdy 
w kulę ognia np. poprzez ze-
pchnięcie z trasy. Środkiem 
do osiągnięcia celu jest 12 
unikatowych broni oraz nie-
zwykłych bonusów poukry-
wanych losowo na trasach. 
Do dyspozycji mamy aż 18 
samochodów, które moż-
na w ciekawy sposób mo-
dyfikować, korzystając z try-
bu garażu. Gracz rywalizu-
je na ponad 50 trasach i are-
nach, liczących w sumie 500 
km asfaltowych i szutrowych 
nawierzchni. Trasy są zróż-
nicowane i ulokowane w 7 
sceneriach. Szaleńcze tempo 
rozgrywki towarzyszy gra-
czom nie tylko w trybie sin-
gle player. Deweloper zadbał 
również o dodanie 7 mor-
derczych trybów multiplayer 
pozwalających na niezliczo-
ne godziny niepohamowanej 
destrukcji, z takimi klasyka-
mi jak np. Deathmatch lub 
Capture the flag. Gry są do-
stępne w cenie 19,90 zł na 
platformę PC.

Rycerze i smoki Christina 
Björk, ilustracje Eva Eriks-
son, tłumaczenie Agnieszka 
Stróżyk, kategoria wieku 3+, 
cena 29,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki.

O siedmiu młodych rycer-
zach siedem historii na sie-
dem dni tygodnia. Lub, jak 
kto woli, do przeczytania jed-
nym tchem! Od stuleci zna-
ne są legendy o wielkich ry-
cerzach - Arturze, Jerzym czy 
Tristanie. Ale oni też byli kie-
dyś dziećmi i zanim dokona-
li czynów, które przyniosły 
im sławę, trenowali rycerski 
fach ćwiczebnymi mieczami 
na zabawkowych smokach. 
I już wtedy zdarzało im się, 
zupełnie niespodziewanie, sta-
nąć oko w oko z prawdziwym 
smokiem. Jak sobie wówczas 
radzili? Polecamy też tytuł 
Księżniczki i smoki. 

Z grubsza Wenus Anna Frycz-
kowska, powieść obyczajowa, 
cena 32 zł, Prószyński i S-ka.

Roztrwonić urodę można 
z różnych powodów. Uzasad-
nionych i wydumanych. Ale 
skutek ten sam. Wczasy od-
chudzające. Dwie kobiety, któ-
re kryją wiele w nadmiarach 
swoich sylwetek. Obie wytre-
sowane, by dobrze wyglądać. 
Usiłują lepiej żyć. Choć nie 
zawsze z przekonaniem. Sta-
rania o lżejsze ciała utrudniają 
ciężary z przeszłości. Schud-
nąć! – cel życiowy przyświe-
cający gniewnej i zasupłanej 
Baśce po 30-tce. Schudnąć? – 
zastanawia się starsza o kilka-
naście lat, pogodna i pozornie 
spokojna Janina. Obie na wa-
kacjach bardziej niż ciało, le-
czyć będą duszę.

Na początku był negatyw 

Agnieszka Osiecka, cena 
39,90 zł, Prószyński i S-ka. 

Jest to ostatnia przy-
gotowana osobiście książ-
ka Agnieszki Osieckiej - 
zbiór fotograficznych impre-
sji z barwnym komentarzem. 
Utrwalenie chwil, osób, wra-
żeń i przemyśleń w sposób 
zabawny, celny i inspirujący. 
To fotoautobiografia czasów, 
niecodziennych sytuacji i my-
śli Agnieszki Osieckiej, zbiór 
minianegdotek i żartów foto-
graficzno-słownych. Pojawia-
ją się tu między innymi Ma-
rek Hłasko, Magda Umer, Sta-
nisław Tym, Andrzej Wajda, 
Krystyna Sienkiewicz, Elżbie-
ta Czyżewska, Anna Szałapak 
i wiele innych osób, takich, ja-
kimi poetka chciała ich zapa-
miętać. Bardzo często celem 
obiektywu autorki była córka, 
Agata Passent.

Agnieszka Osiecka nie 
rozstawała się z aparatem fo-
tograficznym. Jeszcze w szko-
le dostała od ojca radziecką 
Zorkę - tak się zaczęło. Fascy-
nowało ją uchwycenie chwili, 
znajomych twarzy, zabawne 
skojarzenia, a nie fotografia 
artystyczna. Te zainteresowa-
nia kontynuowała w słynnej 
łódzkiej Filmówce: studiowa-
ła reżyserię na przełomie lat 
50 i 60. Pamiętam, jak pra-
cowicie szykowała tę książ-
kę o fotografiach 18 lat te-
mu: zdjęcia porozkładane by-
ły wszędzie: na podłodze, sto-
le, biurku. Przywiązywała do 
tej książki dużą wagę, bar-
dzo chciała ją sama skończyć 
- opowiada Marta Dobromir-
ska-Passent z Fundacji Oku-
larnicy im. Agnieszki Osiec-
kiej.

Podróże z Charleyem. W po-
szukiwaniu Ameryki John 
Steinbeck, tłumaczenie Broni-
sław Zieliński, literatura świa-
towa, cena 35 zł, Prószyński 
i S-ka.

Sprawdzić, jacy dziś są 
Amerykanie, poczuć za-
pach trawy i drzew, przyj-
rzeć się kolorom i światłu 
- takie są główne cele Joh-
na Steinbecka, który w wie-
ku 58 lat, w roku 1960 wy-
ruszył w podróż, by na no-
wo odkryć kraj, o którym 
pisał przez tyle lat. Wraz 
z psem Charleyem przemie-

rza kamperem kolejne sta-
ny, autostrady, lokalne drogi, 
zaprzyjaźnia się z kierow-
cami ciężarówek, spotyka 
niedźwiedzie w parku Yel-
lowstone i starych przyja-
ciół w San Francisco. Zasta-
nawia się nad charakterem 
Amerykanów, rasizmem, 
szczególnym rodzajem sa-
motności, którą dostrze-
ga niemal wszędzie, a tak-
że niespodziewaną gościn-
nością i otwartością, z ja-
ką jego rodacy podchodzą 
do obcych. John Steinbeck 
(1902-1968) to amerykań-
ski powieściopisarz, laure-
at literackiej Nagrody Nobla 
1962 za „realistyczny i po-
etycki dar, połączony z sub-
telnym humorem i ostrym 
widzeniem spraw społecz-
nych”. Jego najbardziej zna-
ne powieści to „Grona gnie-
wu”, „Myszy i ludzie” i „Na 
wschód od Edenu”.

DZIEDZICTWO PRZOD-
KÓW Suren Cormudian,  ce-
na 34,99 zł, Wydawnictwo In-
signis.

Miasto twierdza Königs-
berg. Jej upadek pieczętował 
los Trzeciej Rzeszy i kończył 
niemiecką obecność w Pru-
sach Wschodnich. Ale nawet 
teraz, kiedy wybrzmiały echa 
ostatniej globalnej wojny, któ-
ra zapędziła resztki ludzko-
ści pod ziemię, są tacy, którzy 
w imię dziedzictwa przodków 
są gotowi zabijać i ginąć. Szó-
sty już tom popularnej w Pol-
sce postapokaliptycznej se-
rii Uniwersum Metro 2033 
- międzynarodowym projek-
cie Dmitrija Glukhovsky’ego, 
w której w tym roku pojawią 
się jeszcze 3 tytuły m.in. po-
wieść polskiego pisarza osa-
dzona w Polsce. Wspaniałe 
stołeczne metro i zbudowa-
ne przez faszystów w podzie-
miach Königsberga bunkry 
oraz tajne bazy. Intrygujące 
zestawienie. Choć ci, którzy 
o moskiewskim metrze wie-
dzą wszystko, żyją pośród nas, 
milczą ze względu na podpi-
sane zobowiązania. Tymcza-
sem tajemnice podziemnego 
Königa jego budowniczowie 
zabrali do grobu. A jeśli z te-
go grobu powstaną? To książ-
ka, której na pewno nie zapo-
mnicie – uważa Dmitry Glu-
khovsky.

Ciekawe co będzie jutro Re-
nata Piątkowska, ilustrator 
Katarzyna Bajerowicz, kate-
goria wiekowa 5+, cena 24,90 
zł, Wydawnictwo Literatura.

Rozalka przepada za po-
dwórkowymi przygodami. Bo 
czy jest coś przyjemniejszego 
od podpatrywania robaków, 
urządzania domku w krza-
kach czy organizowaniem 
ślubu (koniecznie z welonem 
z firanki)? Razem z Julkiem 
z sąsiedztwa codziennie wy-
myśla nowe zabawy. I cieszy 
się, że jutro też jest dzień, 
w którym tyle może się wyda-
rzyć. Rozalka lubi psocić, a jej 
przygody są naprawdę zabaw-
ne, co zawdzięczamy wspa-
niałęj autorce. Świetna książ-
ka do samodzielnego czytania 
przez dzieci młodsze, a zacie-
kawi też starsze. 

Krzyś niania i ja Małgorza-
ta Górna,  ilustrator Piotr Ry-
chel, kategoria wiekowa 5+, 
cena 29,90 zł, Wydawnictwo 
Literatura.

Początkowo Wojtkowi 
i Krzysiowi niania była cał-
kowicie obojętna, a nawet 
zbędna. Jednak szybko oka-
zało się, że zna się na przed-
szkolakach jak nikt i jest dro-
gocenna. Doskonała w zaba-
wach i łasuchowaniu, pomoc-
na przy organizacji niespo-
dzianek dla rodziców i dys-
kretna, jeśli chodzi o drobne 
przewinienia w przedszkolu. 
Nie zastąpiła mamy, nie jest 
tatą, ale… też doskonale nada-
je się do kochania! Poznajcie 
polską Mary Poppins, w no-
wym, współczesnym wyda-
niu! Wielkość czcionki od-
powiednia do samodzielnego 
czytania przez młodsze dzie-
ci. Narratorem jest czteroletni 
chłopiec, co  przybliży ją ma-
łym czytelnikom.
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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 
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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

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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laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 
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Jesteśmy 
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StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
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strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, mini-
ster finansów

Artur Barciś, aktor

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł

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

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor

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

Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Zbigniew Hołdys, muzyk

Cezary Żak, aktor

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

Następny numer 
22 sierpnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
„Leczyli” zgniłą 
surówkę

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

strony 3 i 4

Czytaj dodatek

RobiRobię ę wszystko, wszystko, 
by by żżyyć ć uwauważżnienie

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

Tomasz Kot, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

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

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

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

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

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos, aktor, 
profesor sztuki teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, kierowca 
Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

Stanisław Mikulski, aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński, aktor

Jan Pietrzak, człowiek 
z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi, aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor

Rok IX             Numer 6/224          30 marca 2011             ISSN 1734-5294              www.twoj-tydzien.pl            e-mail: twoj-tydzien@wp.pl            Nr indeksu 373001         CENA 2,50 zł (w tym 8% VAT)

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, aktor
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października
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Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pedagog

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

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

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

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

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

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

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 

Diagnostyka 
nawracających infekcji dróg 

oddechowych 

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

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

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

tel. 818-60-57  tel. kom. 602-693-199
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MYJNIA 
SAMOCHODOWA

Rataje ul. Zamenhofa
/oś. Piastowskie 117

Precyzyjne Precyzyjne – – rręęczne czne 
mycie pojazdmycie pojazdóóww

Ekologiczne Ekologiczne 
śśrodki czystorodki czystośści ci 

renomowanych firmrenomowanych firm

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

Syrena w czasach swojej 
największej świetności 

była często nazywana kró-
lową… polskich poboczy,  
dlatego postanowili zmienić 
tę obiegową opinię i doko-
nać czegoś, w co większość 
wątpi. 

Swoją wyprawę rozpo-
częli w piątek 25 kwietnia 
spod krakowskiego Wawe-
lu, by kierując się wzdłuż 
polskich granic, na począt-
ku w stronę zachodu, od-
wiedzić 3 najdalej wysunię-
te krańce Polski: zachod-
ni, północny oraz wschod-
ni, a także tej najniżej po-
łożony na Żuławach Wiśla-
nych, aby 4 maja powrócić 
do Krakowa, tym razem od 
wschodu. 

Nie jechali drogami kra-
jowymi, a tymi małymi, lo-
kalnymi, aby podziwiać Pol-
skę prawdziwą, nie tę wiel-
kich miastach czy też zza 
ekranów usytuowanych przy 
wielkich drogach.

Syreną jeżdżą już od kil-
ku lat odwiedzając najdal-
sze zakątki naszego kraju 
i uczestnicząc w różnego ro-
dzaju spotkaniach z innymi 
pasjonatami starej motory-
zacji, których nie brak w na-
szym kraju, ale tego typu 
wyprawa była czymś wyjąt-
kowym i niepowtarzalnym. 

Syreną dookoła Polski
Dwóch pasjonatów starej motoryzacji Grzegorz Sroka i Artur Samborski postano-
wiło w okresie od 25 kwietnia do 4 maja odbyć szaleńczą wyprawę dookoła Polski 
samochodem marki Syrena 105L z roku 1976. Jakby tego było mało, aby jeszcze 
bardziej skomplikować sobie życie postanowili ciągnąć ze sobą przyczepę kem-
pingową Niewiadów N-126e z 1986 roku. Chcieli udowodnić, że samochody niejako 
z poprzedniej epoki są w stanie przebyć ponad 3000 km w ciągu zaledwie 10 dni.

Nowy Ford Tourneo Courier 
Nowy Ford Tourneo Courier zadebiutuje na rynku latem 2014 roku, oferując 
rodzinom oraz aktywnym mieszkańcom miast najniższe w klasie zużycie paliwa, 
przestronne wnętrze oraz niespotykane wcześniej systemy bezpieczeństwa.

Ten niewielki samochód rodzinny Forda 
odznacza się przestronnym przedziałem 

pasażerskim i bagażowym. Przy standardo-
wym ustawieniu wszystkich foteli bagażnik 
ma pojemność aż 708 litrów* - to o 60 li-
trów więcej, niż u bezpośrednich konkuren-
tów. Model ten daje również doskonały do-
stęp do tylnych siedzeń dzięki przesuwanym 
drzwiom po obu stronach.

To pięciomiejscowe auto osiąga najniż-
sze w klasie zużycie paliwa, zarówno w przy-
padku silników benzynowych, jak i wysoko-
prężnych. Jednostka 1,6 litra Duratorq TDCi 
o mocy 95 KM zużywa 3,7 l/100 km i emituje 
97 gramów CO2 na kilometr, natomiast wie-
lokrotnie nagradzany silnik 1,0 litra EcoBo-
ost zadowala się 5,2 l/100 i emituje 119 gra-

mów CO2 na ki-
lometr - to wynik 
o 15% lepszy, niż 
w przypadku naj-
bliższego rywala.

Nowy Ford 
Tourneo Courier 
wyznacza nowe 
standardy w kwe-
stii ochrony pa-
sażerów, oferując 
po raz pierwszy 
w swoim segmen-
cie rozbudowane, 
standardowe sys-
temy bezpieczeń-
stwa biernego, jak 
na przykład po-
duszkę powietrzną 
chroniącą kolana 
kierowcy czy kur-
tyny powietrzne, 
a także zaawanso-

wane technologie, w tym system kontroli ci-
śnienia w ogumieniu oraz samochodowy sys-
tem komunikacji SYNC z funkcją wzywania 
pomocy Emergency Assistance, która w razie 
wypadku lub kolizji umożliwia bezpośrednią 
łączność pasażerów pojazdu z lokalnymi ope-
ratorami służb ratunkowych. 

- Nowy Ford Tourneo Courier jest zwrotny 
i kompaktowy, a jednocześnie oferuje niewia-
rygodnie dużo miejsca w kabinie pasażerskiej  
- powiedział Paulo Giantaglia, główny inży-
nier programu Tourneo Courier, Ford of Euro-
pe. - Młode rodziny szukają samochodu o nie-
wielkich gabarytach i bogatym wyposażeniu, 
który będzie praktyczny, bezpieczny i ekono-
miczny w eksploatacji - Ford Tourneo Courier 
spełnia wszystkie te wymagania.
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- Zauważyłem dzisiaj 
przed salonem AUTO-
-CENTRUM w Poznaniu 
przy ulicy Wojciechowskie-
go niezwykły samochód – 
Alfę Romeo 4C. Mogę ku-
pić to auto?

- To pierwszy egzem-
plarz, który pokazywa-
ny jest kierowcom w całej 
Polsce. Dealerzy Alfy Ro-
meo mogli zaplanować so-
bie kilkudniową prezenta-
cję tego modelu u siebie. 
Teraz przed długim weeken-
dem majowym Alfa Romeo 
4C zaparkowała, z czego 
się bardzo cieszymy, przed 
naszym salonem.

- To jedyna okazja, by 
obejrzeć w AUTO-CEN-
TRUM ten samochód.

- Dłuższa prezentacja 
w siedzibie naszej firmy za-
planowana jest na czerwiec, 
więc już dzisiaj zapraszamy 
kierowców do odwiedzenia 
w tych dniach AUTO-CEN-
TRUM.

- Alfa Romeo 4C, czy-
li...

- To samochód z grupy 
aut sportowych. Dokładnie 
obejrzeć takie auto, a jesz-
cze lepiej przejechać się nim 
to naprawdę wielka przy-
jemność.

- Kto pana zdaniem 
może zainteresować się tą 
Alfą?

- Myślę, ze jest to dobra 
propozycja dla tych, którzy 
myśleli na przykład o Po-
rsche czy nawet Ferrari. 
Możliwość bliższego pozna-
nia tego samochodu jest bez-
cenna, bo nikt tego typu aut 
nie kupuje przeglądając ka-
talog. Trzeba usiąść w nim, 
dotknąć tapicerki, posłuchać 
pracującego silnika itp.

- Alfa Romeo 4C to sa-
mochód dwuosobowy?

- Tak, auto ma silnik z ty-
łu, napęd na tylne koła. Na 
razie w ofercie jest silnik 
benzynowy o pojemności 
1750 centymetrów sześcien-
nych, który oferuje 240 koni 
mechanicznych. W później-
szym czasie producent zapo-
wiada jeszcze inne jednostki 
napędowe. 

- Nadwozie jest fascy-
nujące...

- ...i wykonane z włók-
na węglowego. Siedzi się 
w tym samochodzie wspa-
niale, choć inaczej niż w au-
tach, do których jesteśmy 
przyzwyczajeni. No ale 
w końcu mamy do czynie-
nia z prawdziwym autem 
sportowym.

Alfa zamiast... Ferrari?
Rozmowa z WALDEMAREM PŁÓTNIAKIEM, kierownikiem 
sprzedaży AUTO-CENTRUM.

Alfa Romeo 4C 
„Najpiękniejszym 
Samochodem Roku 2014”
Przedstawiona po raz pierwszy podczas Salonu Sa-
mochodowego w Genewie w marcu 2014 roku, Alfa 
Romeo 4C Spider została wybrana „Najpiękniejszym 
Samochodem Roku 2014” – w kategorii „Samochody 
sportowe i kabriolety” –  przez czytelników austriac-
kiej edycji magazynu Auto Bild.

-  Al fa  chy-
ba już dawno nie 
miała w swojej 
ofercie tak spor-
towego samocho-
du?

- To prawda, 
jest to w jakimś 
tam sensie nawią-
zanie do modelu 
Spider, ale 4C to 
dużo wyższa pół-
ka.

-  Samochód 
można obejrzeć, 
ale czy można tę 
Alfę już zamó-
wić?

- Tak, przyjmu-
jemy już zamówie-

nia. Zainteresowanych jest 
tyle, że sam producent jest 
zdziwiony i trzeba być cier-
pliwym, by ten samochód 
otrzymać.

- Ile kosztuje Alfa Ro-
meo 4C?

- Od 220 do 280 tysięcy 
złotych. Mimo to zaintereso-
wanie jest spore.

- Jakie są plany doty-
czące sprzedaży tego mo-
delu w Polsce.

- Rocznie chcieliby-
śmy sprzedać w całym kra-
ju osiem-dziesięć egzempla-
rzy. Myślę, że ten plan zosta-
nie zrealizowany.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Ten fascynujący kabriolet 
pokonał pozostałych 13 

konkurentów, wyprzedzając 
nowego Jaguara F-Type Co-
upé  oraz Forda Mustanga, 
(w tej samej kategorii, lecz 
niżej w klasyfikacji uplaso-
wały się Lamborghini Hura-
cán, Porsche 911 Targa oraz 
Audi TT).

Pod koniec marca, maga-
zyn Auto Bild Austria popro-
sił czytelników o wybranie, 
spośród wszystkich nowych 
modeli z ostatnich 12 mie-
sięcy, samochodu o najbar-
dziej zniewalającym desi-
gnie. Ponad 80 samochodów 
– podzielonych na 5 katego-
rii – znalazło się na liście 
opublikowanej przez maga-
zyn, która stanowiła podsta-

wę do głosowania. W głoso-
waniu wzięli udział wyłącz-
nie czytelnicy, bez zaanga-
żowania redaktorów gazety, 
ani ekspertów z branży sa-
mochodowej. 

Prestiżowa nagroda De-
sign Award została ustano-
wiona w roku 2006 przez 
magazyn Auto Bild i obec-
nie głosowanie odbywa się 
co roku na wiosnę w 20 kra-
jach w Europie.  Nagroda 
jest przyznawana za design 
nowo wprowadzonych mo-
deli i stała się już tradycją 
wśród imprez w branży sa-
mochodowej. Wyniki uzy-
skane na pozostałych ryn-
kach europejskich zostaną 
opublikowane począwszy od 
30 maja.

FOT. (5X) – TOMASZ MAŃKOWSKI


