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ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku
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soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi
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Kosmetyki Bacchara 
Professional

ZDROWIENOWOŚCI WYDAWNICZE
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l e c z -
n i c z y 
o zba-
d a n y m 
i  p o -
t w i e r -
dzonym 

działaniu. Działa na wszyst-
kie objawy stresu, zarów-
no emocjonalne jak i biolo-
giczne. Szczególnie skutecz-
ny w przypadku: nerwowości 
i niepokoju, bólów głowy na 
tle nerwowym, dolegliwości 
żołądkowych na tle nerwo-
wym, zaburzeń snu na pod-
łożu nerwowym, meteoropa-
tii, przeziębień. (47 ml - ok. 
8,49 zł) 

Acidolac saszetki to pre-
parat przeznaczony do po-
stępowania dietetycznego 
w czasie trwania biegunki in-
fekcyjnej. Stosuje się go rów-
nież jako uzupełnienie diety 
pacjentów w okresie antybio-
tykoterapii oraz przez 2-3 ty-
godnie po zaprzestaniu stoso-
wania antybiotyków. (3g x 10 
saszetek - ok. 16,80 zł) 

Nowość junior angin 
w większym opakowaniu za-
wiera 36 tabletek. To sma-
kowite truskawkowe tablet-
ki do ssania chroniące błonę 
śluzową jamy ustnej i gar-
dła. Porost islandzki powleka 
podrażnioną błonę śluzową 
ochronną warstwą, która za-
pobiega przenikaniu drobno-
ustrojów chorobotwórczych. 
Jego naturalne substancje ła-
godzą podrażnienia i przy-
spieszają regenerację śluzów-
ki. (ok. 17 zł - 36 tabl) 

V a -
g i s i l 
H y d r o 
Gel  żel 
i n t y m -
ny de-
likatnie 
nawilża 
i łago-
dzi po-
drażnie-

nia związane z niedoborem 
śluzu w pochwie, których 
skutkiem może być ostry ból 
i dyskomfort miejsc intym-
nych, takich jak: uczucie na-
pięcia, pieczenia, bolesność 
przy stosunkach płciowych, 
a nawet uszkodzenia błony 
śluzowej. (15 zł - 30 ml)

Warsztaty SEPHORA w Poznaniu
Od 18 września przez 3 dni trwały warsztaty Sephora Make Up School w Poznaniu 
pod okiem Mistrzów Makijażu Benefit, Smashbox i Sephora. Podczas godzin-
nych, bezpłatnych lekcji, uczestniczki poznawały makijażowe triki, technikę 
konturowania oraz jak krok po kroku wykonać makijaż biznesowy.

Z  pomocą zespołu eksper-
tów, w tym blogerów vi-

deobloga Sephora blogma-
kijaż.pl, uczestniczki warsz-
tatów uczyły się kreować 
perfekcyjny wygląd – część 
makijażu wykonywały same 
wykorzystując zdobytą wie-
dzę jak w prawdziwej szkole. 
Lekcja BENEFIT: wszystko 
co trzeba wiedzieć o wyko-
naniu ekspresowego makija-
żu z akcentem na wymodelo-
wane brwi. 

Lekcja SMASHBOX 
czyli perfekcyjna cera i kon-
turowanie: wszystko o mode-
lowaniu twarzy, nadaniu jej 
wymiaru i głębi, aby uzyskać 
idealny kształt. 

Lekcja SEPHORA busi-
ness make up: czyli szybki 
i łatwy makijaż do pracy za-
pewniający subtelne podkre-
ślenie urody.

Stworzony przez Sepho-
ra pięć lat temu blogmaki-
jaz.pl prowadzony jest przez 

najlepsze wizażystki Sepho-
ra, które w ponad 200 krót-
kich filmach instruktażowych 
pokazują, jak wykonać da-
ny makijaż, a także prezentu-
ją techniki i triki stosowane 
przez profesjonalistów. Blo-
gerki Sephora, które kreują 
makijaże m.in. podczas naj-
większych pokazów mody, 
można spotkać w perfume-
riach Sephora, gdzie na co 
dzień doradzają, uczą i malu-
ją klientki. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Basia uczy i bawi. W kra-
inie pociągów Zofia Stanec-
ka, ilustrator Marianna Okle-

jak, kategoria wieku 3-7 lat, 
Wydawnictwo Egmont.

Tłum na peronie, pociągi 
towarowe i osobowe, Misiek 
Zdzisiek jako kontroler bile-
tów? Wyprawa do krainy po-
ciągów może okazać się wspa-
niałą przygodą. Zeszyty Ba-
sia uczy i bawi przygotowują 
dziecko do szkoły: ćwiczą lo-
giczne myślenie, rozwijają wy-
obraźnię.

Tuwim Café na każdą po-
godę, Tuwim Café na każdą 
okazję Julian Tuwim, ilustra- tor Marcin Wicha, dla mło-

dzieży od 16 lat, cena 29,90 
zł, Wydawnictwo Egmont.

Tuwim Café. Na każ-
dą okazję to unikatowy ze-
staw do dzielenia się poezją. 
W zbiorze zamieszczono po-
nadczasowe wiersze i frag-
menty utworów Juliana Tu-
wima. Można je kontemplo-
wać w domowym zaciszu, 
ale można też się nimi po-
dzielić, darowując lub wy-
syłając wybrane karty krew-
nym i znajomym. Z każdej 
okazji lub w każdą pogodę.

KRÓJ, GOTUJ, WOW , 
książka kulinarna cena 49,90 
zł,  Wydawnictwo Insignis. 

Oryginalna książka ku-
charska w formie komik-
su. Przepisy w komikso-
wym stylu przedstawione są 
na rysunkach krok po kroku 
i pokazują, jak samodzielnie 
przyrządzić włoską ucztę. 50 
szybkich klasycznych przepi-
sów pochodzi z Biblii Kuch-
ni Włoskiej „Srebrna łyżka” 
(IL CUCCHIAIO D’AR-
GENTO). Żartobliwy wstęp 
tłumaczy, jak należy goto-
wać w prawdziwie włoskim 
stylu.

Uniwersum Metro 2033. 
Otchłań  Robert J. Szmidt, 
cena 37,99 zł, Insignis Me-
dia.

Wrocław 20 lat po wojnie 
nuklearnej. Przetrwała garst-
ka ludzi w ciągnących się pod 
miastem kanałach jako nie-
wielkie zamknięte społeczno-
ści, zwane enklawami. Mi-
mo upływu lat, powierzch-
nia wciąż nie nadaje się do 
ponownego zasiedlenia. Pro-
mieniowanie jest zbyt silne, 
a zmutowane rośliny i zwie-
rzęta stworzyły w ruinach 
nowy, wyjątkowo nieprzyja-
zny ekosystem. Zdesperowa-
ni mieszkańcy coraz częściej 
łamią tabu i uciekają się do 
kanibalizmu. W takim świe-
cie przyszło żyć Nauczycie-
lowi, ostatniemu z Pamiętają-
cych, którym dane było uro-
dzić się przed wojną i „pa-
miętać” świat sprzed zagła-
dy. Chcąc chronić niepełno-
sprawnego syna próbuje do-

trzeć do ruin dawnego wie-
żowca, gdzie mieści się po-
noć najbardziej stabilna en-
klawa. Droga nie będzie jed-
nak łatwa, trafi do miejsc, któ-
rych istnienia nie podejrzewał 
w najgorszych koszmarach.

Agent. Zakładniczka Chris 
Bradford, przedział wieku 
10-14, cena 39.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Pierwszy tom nowej serii 
autora bestsellerowego „Mło-
dego samuraja”. Oceń zagro-
żenie. Zwalcz niebezpieczeń-
stwo. Opuść strefę śmierci. 
W pełnym zagrożeń świe-
cie każdy potrzebuje ochro-
ny. Nikt nie podejrzewa, że 
nastolatek może ratować in-
nych – ale Connor Reeves nie 
jest zwykłym czternastolet-
nim chłopakiem. Jest agen-
tem ochrony, ekspertem sztuk 
walki wyszkolonym w obser-
wacji, chronieniu życia za-
kładników i walce wręcz. 
Wkrótce jego umiejętności 
zostaną poddane najtrudniej-
szemu testowi, gdyż otrzy-
muje niezwykłe zlecenie: ma 
strzec córki prezydenta…

Bzik & Makówka przedsta-
wiają: Autograf za milion 
dolarów Rafał Witek, ilustra-
tor Magda Wosik, przedział 
wieku 6-10, cena 21.90 zł, 
Nasza Księgarnia.

To wszystko przez moje 
nazwisko! Gdybym nazywa-
ła się Gabrysia Grzeczniutka, 
to ludzie inaczej by mnie trak-
towali. Ale Gabrysi Bzik mo-
gą się czepiać do woli. Dla-
tego ciągle ląduję na dywani-
ku u dyrektora. Któregoś razu 
wylądowałam tam z Nilsonem 
Makówką, kolegą z klasy. Od 
tego czasu się kumplujemy. 
Łączą nas sprawy… jak by 
to powiedzieć… przygodowe. 
Skutki uboczne brania udziału 
w konkursach radiowych by-
wają nieprzewidywalne! Czło-
wiek wygrywa zwykłe bilety 
na wystawę, a ląduje w stoli-
cy świata - i to z misją do wy-
konania. A raczej… do wyko-
pania. W dodatku ta misja ma 
coś wspólnego z najbardziej 
zakręconym artystą, jakiego 
świat widział. 
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„„ZZłłoty pocioty pociąągg”” to  to mit?mit?
Od połowy sierpnia 2015 roku trwa w Polsce poszukiwanie „zło-
tego pociągu”, po brzegi wypełnionego skarbami. Dziennikarze 
piszą o Bursztynowej Komnacie i innych dziełach sztuki, o tak 
zwanym złocie Wrocławia i szlachetnych kamieniach. Pociąg 
ten 70 lat temu Niemcy mieli ukryć gdzieś w rejonie Wałbrzycha. 
O tej samej lub podobnej sprawie pisałem w wydanej w 1995 
roku książce „Milczące ślady”. Oto obszerne fragmenty jednego 
z rozdziałów tej książki. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 
li z dzisiejszych Świebodzic, spe-
cjalny pociąg. 

Składał się on ponoć z opan-
cerzonego wagonu osobowego 
i dwóch obitych blachą wagonów 
towarowych, które ciągnęły dwie 
spalinowe lokomotywy dieslowskie. 
Mimo że cała linia kolejowa z Wro-
cławia przez Wałbrzych i Jelenią 
Górę do Zgorzelca i dalej do Drezna 
była od pierwszej wojny światowej 
zelektryfikowana, fakt iż ów pociąg 
ciągnęły lokomotywy dieslowskie 
nie zdziwił kolejarzy niemieckich 
ze Świebodzic. Przecież w tej fazie 
wojny często wyłączano prąd, a po-
ciąg specjalny musiał posiadać nie-
zależne źródło zasilania. 

Pociąg opuścił stację we Fre-
iburgu i pojechał w kierunku Wal-
denburga (Wałbrzycha) opisaną wy-
żej trasą. Nigdy też nie dotarł do naj-
bliższej stacji na tej linii, a miano-
wicie Szczawienka. Na ośmiokilo-
metrowym odcinku między Świe-
bodzicami a Szczawienkiem za-
ginął. Rozpłynął się jak we mgle, 
zniknął tak, jakby zapadł się pod 
ziemię... [...] 

Zamek Książ w Wałbrzychu fa-
scynuje dzisiaj każdego. Zarówno 
znawcę sztuki, jak i zwykłego tu-
rystę. To potężne, wielokrotnie roz-
budowywane zamczysko stoi na 
urwisku skalnym, opasanym rzeką 
Pełcznicą, w miejscu zarówno ma-
lowniczym, jak i groźnym. Nazy-
wane jest czasami zamkiem z bajki 
lub perłą Dolnego Śląska. Jest też 
na pewno wzorem fortyfikacji gór-
skiej. [...] 

W 1944 roku dwukrotnie wizy-
tował podwałbrzyski wówczas za-
mek Fürstenstein młody pułkow-
nik Luftwaffe. Traktując go z naj-
wyższym szacunkiem, towarzyszyli 
mu dygnitarze hitlerowscy z Wro-
cławia, w tym dolnośląski gaule-

iter NSDAP Karl Hanke. Po latach 
sędziwy pułkownik Nicolaus von 
Below, który od połowy 1937 ro-
ku aż do klęski Trzeciej Rzeszy był 
adiutantem lotniczym Adolfa Hi-
tlera, napisał wspomnienia z cza-
sów służby u boku Führera. Lako-
nicznie wspomniał też o wizytach 
w Książu: 

„W planach, które w tych mie-
siącach wciąż krytykowaliśmy, by-
ła budowa wielkiej nowej Kwatery 
Głównej Führera na Śląsku w re-
jonie Waldenburga, w skład której 
miał wchodzić także zamek Fürsten-
stein w posiadłości książąt von Ples-
sów. Hitler bronił swego polecenia 
i kazał ją budować dalej przez więź-
niów z kacetów [obozów koncentra-
cyjnych – przyp. L. A.] pod zarzą-
dem Speera. W ciągu roku dwa razy 
odwiedziłem ten obiekt i za każdym 
razem miałem nieprzeparte wraże-
nie, że ukończenia tej budowy już nie 
doczekam”. 

I nie mylił się. Dodam jesz-
cze, że Below powyższą wzmian-
kę umieścił wśród wydarzeń koń-

Dokończenie na stronie 10

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Ruszając ze sta-
cji w Świebo-

dzicach w kierunku 
Wałbrzycha pociągi 
po przejechaniu kil-
kuset metrów ostro, 
niemal pod kątem 

ca zimy i początków wiosny 1944 
roku. [...] 

Przez nieco ponad rok w zam-
ku Książ, który nadal nosił niemiec-
ką nazwę Fürstenstein, urzędowali 
Rosjanie, dopełniając dzieła znisz-
czenia. Wojskowymi ciężarówka-
mi Armii Czerwonej wywożono to, 
czego nie zdążyli wywieźć Niem-
cy albo celowo pozostawili jako 
wyposażenie przyszłej rezydencji 
Hitlera. Wywożono meble, obrazy, 
dywany, gobeliny, rzeźby, resztki 
zbiorów bibliotecznych. Nie odno-
siły skutku interwencje u dowódcy 
stacjonujących w Polsce wojsk ra-
dzieckich, marszałka Konstantego 
Rokossowskiego. Dewastacja zam-
ku trwała nadal. W końcu – jak na-
pisał w raporcie z 20 sierpnia 1946 
roku do Naczelnej Dyrekcji Mu-
zeów i Ochrony Zabytków Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki RP Ste-
fan Styczyński – w barbarzyński 
sposób Rosjanie zniszczyli resztkę 
pozostałych ruchomości: „dokład-
nie połamano wszelkie meble, po-
wyrębywano drzwi, okna, powyry-
wano tu i ówdzie parkiety, wszyst-
kie boazerie i malowidła ze ścian”. 
I w takim stanie zamek na początek 
czerwca 1946 roku przekazano wła-
dzom polskim. 

Wkrótce potem, latem tego ro-
ku, do zamku noszącego wówczas 
nazwę Książno, przyjechał z Ka-
miennej Góry Edmund Kaczmarek 
z rodziną. Powojenna zawierucha 
rzuciła tego poznaniaka na Dolny 
Śląsk. Gdy na początku 1984 roku 
rozmawiałem z nim w jego poznań-
skim mieszkaniu, Kaczmarek wspo-
minał, że w opuszczonym i zdewa-
stowanym zamku natknął się na 
Niemca w wieku 50–60 lat, któ-
ry dość dobrze mówił po polsku. 
Był nim najprawdopodobniej nie-
jaki Wawrzyczek, stajenny księcia 
Hochberga von Pless. Jego rodziny 
jako jedynej nie wysiedlili Niemcy 
z zamku po konfiskacie dóbr Hoch-
bergów, pozostawili w spokoju rów-
nież Rosjanie, a Polacy zatrudnili na 
etacie dozorcy zamku. 

Tenże Wawrzyczek opowiadał 
Kaczmarkowi, że Niemcy budowali 
tu kwaterę główną dla Hitlera. Była 
to wtedy, latem 1946 roku, absolut-

na sensacja. Wszak przez długie lata 
powojenne nie było znane przezna-
czenie podziemi w Górach Sowich 
i pod zamkiem Książ. Pierwsi tę ta-
jemnicę państwową Trzeciej Rzeszy 
zdradzili w swych wspomnieniach 
hitlerowscy dygnitarze: minister do 
spraw uzbrojenia i przemysłu wo-
jennego Albert Speer oraz głów-
ny inspektor Luftwaffe feldmarsza-
łek Erhard Milch. W końcu „kropkę 
nad i” postawił Nicolaus von Below, 
który rozwiał wszelkie wątpliwości 
na temat przeznaczenia tajemniczej 
budowli w okolicach Wałbrzycha. 
Tymczasem na długo przed ukaza-
niem się wspomnień Speera, Mil-
cha i Belowa tajemnicę tę poznał 
ciekawski Polak, który chyba zdo-
był zaufanie Wawrzyczka. 

– Budowana koło Wałbrzycha 
kwatera Hitlera – streszczał Kacz-
marek długie rozmowy z Waw-
rzyczkiem – miała go i jego najbliż-
szych współpracowników chronić 
nie tylko przed zwyczajnymi nalota-
mi bombowymi, lecz przede wszyst-
kim przed bronią atomową. Niemcy 
mówili mu dosłownie, że przygoto-
wuje się tutaj schron przed bardzo 
potężną bronią. Na zamkowym dzie-
dzińcu wykuty był w skale głęboki 
szyb, gdzie przewidywano montaż 
specjalnej windy do transportu sa-
mochodów. Planowano również do-
prowadzić do zamku linię kolejową, 
którą pociągi wjeżdżałyby do wnę-
trza góry. 

Planowano... Linię kolejową... 
Do wnętrza góry... Czy nie jest 
to ślad w poszukiwaniach pociągu, 
który pod koniec wojny wyjechał ze 
stacji w Świebodzicach w kierun-
ku Wałbrzycha i nigdy nie dotarł do 
najbliższej stacji na tej linii, a mia-
nowicie Szczawienka? 

Emerytowany górnik z Wał-
brzycha Tadeusz Słowikowski, któ-
ry od 1948 roku zajmował się tajem-
nicami podziemi Gór Sowich i zam-
ku Książ, w rozmowach z dzienni-
karzami wielokrotnie wskazywał na 
zamaskowany tunel kolejowy, ma-
jący znajdować się w bezpośred-
nim sąsiedztwie 61,1 kilometra li-
nii z Wałbrzycha do Wałbrzycha. 

90 stopni, skręcają w prawo. Po 
przejechaniu kolejnych trzystu, mo-
że czterystu metrów znowu ostry 
skręt w prawo, by ominąć stojącą 
na drodze linii kolejowej górę Ja-
nówkę o wysokości 341 metrów nad 
poziom morza. Omijając zbocza Ja-
nówki tory zaczynają dość łagodną 
serpentyną piąć się w górę. Za okna-
mi raptownie zmienia się krajobraz. 
Z nieco monotonnej niziny Obniże-
nia Sudeckiego, którą obserwowa-
liśmy przed Świebodzicami, na gó-
rzysty. To już Pogórze wałbrzyskie. 

Linia kolejowa wiedzie dalej na 
południe, by w okolicach wałbrzy-
skiego osiedla Lubiechów, między 
Lisimi Kątami a górą o nazwie Pa-
luch (400 metrów wysokości), zno-
wu ostro skręcić tym razem w le-
wo, zaraz potem w prawo i jeszcze 
raz w prawo, by dalej łagodnym łu-
kiem prowadzić do stacji kolejowej 
Wałbrzych Szczawienko. 

Oddziały Armii Czerwonej te 
tereny zajęły bez walk pod koniec 
pierwszej dekady maja 1945 roku: 
Świebodzice ósmego, Wałbrzych 
dziewiątego. Na krótko przedtem, 
chociaż trudno dzisiaj ustalić na 
ile (zapewne wchodzą tu w grę 
tygodnie niż miesiące), kolejarze 
niemieccy mieli wyekspediować 
z ówczesnej stacji Freiburg, czy-

FOT. (3X) - LESZEK ADAMCZEWSKI 
Jadący z Jeleniej Góry do Wrocławia pociąg mija 61 kilometr linii kolejowej Wrocław-Wałbrzych. 

Pod koniec wojny zamek Fürstenstein (Książ) przebudowywano na rezydencję Adolfa Hitlera w ramach powstającej w Gó-
rach Sowich Kwatery Głównej Führera. 
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GGłównym problemem jest do-
jazd do tych szlaków rozrzuco-

nych na obszarze 1.900 kilometrów 
kwadratowych. Aby do nich dotrzeć 
trzeba czasami pokonać dystans po-
nad 30-50 kilometrów, niejedno-
krotnie po bardzo ruchliwych dro-
gach publicznych, pozbawionych 
ścieżek rowerowych.

- Dlatego też - mówi Jan Grab-
kowski, starosta poznański - od 5 
września do 25 października 2015 
roku powiat poznański, jako organi-
zator transportu publicznego, uru-
chamia we wszystkie soboty i nie-
dziele, specjalną linię autobusową, 
której zadaniem jest połączenie du-
żych osiedli mieszkaniowych Swa-
rzędza, Koziegłów, Murowanej Go-
śliny i Biedruska z turystycznymi 
szlakami rowerowymi przebiegają-
cymi przez Puszczę Zielonka i przez 
zalesione tereny gminy Suchy Las. 

Linia została poprowadzona 
drogami przecinającymi następują-
ce szlaki rowerowe: EuroVelo R1, 
R2, R3,R4, R5, R6 i R9, Szlak Ko-
ściołów Drewnianych, Małą i Du-
żą Pętlę Rowerową oraz Cysterski 
Szlak Rowerowy i Pierścień Do-
okoła Poznania. 

Nowe połączenie będzie obsłu-
giwane dwoma autobusami nisko-
podłogowymi należącymi do Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Swa-
rzędzu, przystosowanymi do ho-

lowania przyczepy mogącej prze-
wieźć jednorazowo 20 rowerów 
każda.

Linia łącząca Dworzec PKP 
w Swarzędzu z pętlą na Biedrusku 
adresowana jest przede wszystkim 
do tych mieszkańców aglomeracji, 
którzy lubią spędzać aktywnie czas 
wolny na rowerze, a nie mają dostę-
pu do samochodu z odpowiednim 
bagażnikiem.

Oczywiście linia jest także do-
stępna dla amatorów pieszych wy-
cieczek oraz zwyczajnych pasaże-
rów chcących dojechać do miej-
scowości położonych wzdłuż tra-
sy przejazdu. Autobusy będą kur-
sować każdej soboty i niedzieli od 
9:30 do 19:45 z częstotliwością od 
90 do 120 minut. 

Nowa trasa obejmuje os. Raczyń-
skiego, Czwartaków i Kościusz-
kowców w Swarzędzu, Gruszczyn, 
Kobylnicę, Wierzenicę, Wierzonkę, 
Mielno, Kliny, Kicin, osiedla Karo-
lin i Leśne w Koziegłowach, Czer-
wonak, Owińska, Bolechowo, Mu-
rowaną Goślinę, os. Zielone Wzgó-
rza, Bolechowo, Promnice i Biedru-
sko. Cena biletu na jeden przejazd, 
na cały dzień i na weekend wynoszą 
odpowiednio 3 zł, 5,40 zł i 9,60 zł. 
Bilety grupowe dla maksymalnie 5 
osób, w tym dwóch dorosłych kosz-
tują 6,60 zł (jeden przejazd), 12,00 
zł (bilet dobowy) i 18,30 zł (bilet 

Autobusem Autobusem „„rowerowymrowerowym” ł” łatwiejatwiej

Plan szkoleń dla osób do 30. roku życia. 
Nazwa i zakres szkolenia Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone i wymagania

Operator wózków jezdniowych
Zakres: obsługa wózków jezdniowych, typy i budowa wózków, czynności operatora 
przy obsłudze wózka.

Wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne, preferowane osoby z praktyką 
na stanowisku magazyniera, posiadające prawo jazdy kat. B

Sekretarka – asystentka z nauką języka angielskiego
Zakres: profesjonalna obsługa sekretariatu, obsługa urządzeń biurowych, organizacja 
pracy,
wizerunek firmy, elementy języka obcego w pracy, w tym praktyka zawodowa. 

Wykształcenie minimum średnie, znajomość języka angielskiego na poziomie 
średniozaawansowanym, znajomość  obsługi komputera, predyspozycje do wykonywania 
pracy sekretarki, kwalifikacja ostateczna na kurs będzie dokonana przez organizatora 
szkolenia na podstawie testów językowych.

Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem
Zakres: obsługa urządzeń kasowych i terminali płatniczych, techniki pozyskiwania 
klienta, odpowiedzialność sprzedawcy, elementy fakturowania. 

Wykształcenie minimum podstawowe  lub gimnazjalne i doświadczenie w pracy 
w handlu lub wykształcenie zawodowe handlowe.

Uprawnienia dla elektryków do 1 kV i powyżej 1 kV
Zakres: obsługa, eksploatacja, pomiary i dozór urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV 
i powyżej 1 kV.

Wykształcenie minimum zawodowe, doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka lub 
pokrewnym. 

AUTOCAD
Zakres: Obsługa programu AUTOCAD (I i II stopień).

Wykształcenie minimum średnie techniczne lub pokrewne, dobra znajomość obsługi 
komputera

KADRY - PŁACE
Zakres: prowadzenie dokumentacji kadr, płac i ubezpieczeń, rozliczenia z ZUS 
i US, w tym program Płatnik, kodeks pracy, zarządzanie personelem, w tym praktyka 
zawodowa. 

Wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne, znajomość podstaw 
obsługi komputera.

Fakturzysta z obsługą kas fiskalnych
Zakres: faktury w obrocie gospodarczym, obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych, 
obsługa programów do fakturowania. 

Wykształcenie minimum zawodowe.

Sprzedawca - kasjer 
Zakres: organizacja i techniki handlu, prowadzenie podstawowej dokumentacji 
handlowej, podstawy towaroznawstwa, techniki liczenia, podstawy prawa pracy i prawa 
cywilnego, umiejętności komunikacji z klientami, elementy marketingu i reklamy, nauka 
obsługi urządzeń kasowych i terminali płatniczych,  obsługa komputera i programów 
wspomagających fakturowanie, w tym praktyka zawodowa. 

Wykształcenie minimum podstawowe, dobry stan zdrowia (wymagana zdolność na 
stanowisko sprzedawcy-kasjera), predyspozycje i zainteresowanie pracą w handlu.

Jeśli nie spełniasz wymagań wymienionych w tabeli, a miałbyś szansę zdobyć zatrudnienie po przeszkoleniu, złóż wniosek o kurs lub szkolenie w kancelarii Urzędu i przedstaw uzasadnienie. 

Masz problem ze znalezieniem pracy? 
Zdobądź nowe kwalifikacje, weź udział w bezpłatnych szkoleniach 
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 
Szczegóły: tel. 61 8345 674

weekendowy). Przewóz rowerów 
w ramach posiadanego biletu jest 
darmowy. Bilety są oczywiście do 
nabycia u kierowcy.

Wyjazdy ze Swarzędza plano-
wane są na 9:30, 11:00, 13:00, 14:30 
i 16:30, natomiast autobusy po-
wrotne z Biedruska odjeżdżać będą 
o 11:00, 12:50, 14:40, 16:15 i 18:15 
oraz pierwszy z Murowanej Gośliny 
w stronę Swarzędza o 9:30.

Wraz z uruchomieniem linii 
471, planując wycieczkę rowero-
wą można ominąć drogi publiczne 
o dużym natężeniu ruchu, które są 
pozbawione ścieżek rowerowych. 

Nie straszne będzie także załama-
nie pogody, czy brak kondycji przy 
dalszych eskapadach. Po prostu 
o 9:40 wsiadasz na os. Czwarta-
ków z dużą grupą przyjaciół z wła-
snymi rowerami do autobusu. Po 
30 minutach wysiadasz w Klinach 
i leśnymi drogami przez dwie go-
dziny jedziesz w stronę Murowa-
nej Gośliny. Tam możesz wsiąść 
w autobus powrotny o 13:05, by 
godzinę później zajadać w domu 
smaczny obiad. Oczywiście wa-
riantów podróży jest bardzo wiele 
i każdego weekendu można prze-
mierzać inną trasę.

- Jeżeli pomysł się przyjmie – do-
daje Jan Grabkowski, starosta po-
znański - w kolejnych latach uru-
chamiane będą następne linie przy 
współpracy każdej z 17 gmin tak, 
aby zamknąć pierścień wokół Pozna-
nia. Czekamy na uwagi ze strony ro-
werzystów i turystów. Spostrzeżenia 
na temat funkcjonowania linii prosi-
my kierować elektronicznie na adres 
zbigniew.rusak@powiat.poznan.pl lub 
listownie na adres starostwa. Do zo-
baczenia na pieszych i rowerowych 
szlakach powiatu poznańskiego w sło-
neczne weekendy. (pep)

Powiat poznański na każdym kroku stara się propagować 
zdrowy styl życia. Na jego obszarze wytyczono 524 kilometry 
turystycznych szlaków rowerowych, przebiegających wzdłuż 
malowniczych polnych dróg i leśnych duktów. Rzadko jednak 
się zdarza, aby objeździć je wszystkie, zwłaszcza w większej 
grupie kolegów i przyjaciół lub rodziców z dużą grupą dzieci.

FOT. – ARCHIWUM
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PILCH ARCHITEKCI sp. z o.o. z Gdańska

Kompleksowe wsparcie szkKompleksowe wsparcie szkół ół 
w powiecie poznaw powiecie poznańńskimskim

Nagroda Starosty Poznańskiego 2015
Znasz kogoś, kto działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej 
powiatu poznańskiego? Kogoś, kto wspiera, aktywizuje i inte-
gruje mieszkańców swojej okolicy? A może prowadzi projekty 
z zakresu kultury, edukacji, sportu czy promocji zdrowia? 
Jeśli tak, zgłoś jego kandydaturę do Nagrody Starosty Poznań-
skiego 2015!

Celem tego wyróżnienia jest uho-
norowanie mieszkańców i pod-

miotów z powiatu poznańskiego, któ-
re poprzez działalność gospodarczą 
i obywatelską przyczyniają się do roz-

woju społeczności lokalnej. Nagroda 
przyznawana jest osobom fizycznym, 
prawnym lub jednostkom organiza-
cyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej w trzech kategoriach:

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

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

Wniosek musi być podpisa-
ny i zawierać dane identyfikujące 
kandydata, informacje dotyczące 
dotychczasowej działalności oraz 
uzasadnienie wskazujące znaczenie 
osiągnięć kandydata dla powiatu 
poznańskiego. Ponadto wniosek po-
winien zawierać informację o do-
tychczas otrzymanych nagrodach 
i wyróżnieniach, ze szczególnym 
wyróżnieniem tych o charakterze 

lokalnym oraz wskazanie kategorii 
Nagrody, do której kandydat jest 
zgłaszany.

Wnioski można składać do 
1 listopada 2015 r. poprzez e-mail 
michal.dziedzic@powiat.poznan.pl 
lub pocztą na adres: Gabinet Staro-
sty, Starostwo Powiatowe, ul. Jac-
kowskiego 18, 60-509 Poznań. Pełny 
regulamin dostępny na stronie inter-
netowej www.powiat.poznan.pl

Z dniem 1 września br. progi szkół prowadzonych przez Powiat 
Poznański przekroczyło ponad 3.300 uczniów. Rozpoczynający 
się nowy rok szkolny przynosi wiele zmian, które mają uatrakcyj-
nić chwile spędzone w szkole. Największe zmiany dotyczą Ze-
społu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, w którym od marca 
br. trwa modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej, a od 
lipca br. przebudowa budynku internatu i pomieszczeń stołówki 
z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. War-
tość tych inwestycji to ponad 5 mln zł.

NNieustannie pięknieje Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy Dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w Owińskach. 
Podczas gdy Park Orientacji Prze-
strzennej (pionierski w Europie mo-
del przestrzeni służącej rehabili-
tacji i rewalidacji osób z dysfunk-
cją wzroku, zwycięzca w konkursie 
„Polska Pięknieje – 7 Cudów Fun-
duszy Europejskich”) w okresie let-
nim ucząc–bawił setki odwiedzają-
cych, Powiat Poznański realizował 
renowację zabytkowego ogrodzenia 
oraz przygotowywał się do kolej-
nych inwestycji – wykonania syste-
mu nawadniania parku, rewaloryza-
cji wnętrz dawnego kompleksu cy-
sterskiego i montażu windy w bu-
dynku internatu dziewcząt.

W trakcie wakacji został rów-
nież rozstrzygnięty konkurs na  
opracowanie koncepcji architek-
toniczno-urbanistycznej Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Ze-
spole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Sta-
wiamy na praktyczne podejście do 

nauczania. Tak promowany dzisiaj 
dualny system kształcenia wpro-
wadziliśmy już w 2006 r. Staramy 
się, aby kierunki kształcenia by-
ły ciekawe i odpowiadały trendom 
na rynku pracy. Tworzymy wspól-
nie z pracodawcami klasy patronac-
kie, dzięki którym uczniowie ma-
ją dostęp do nowoczesnego sprzę-
tu. Współpracujemy m. in. z taki-
mi firmami jak Volkswagen Poznań 
Sp. z o. o., SKF Polska S. A., Solaris 
Bus&Coach  S .A. ,  PANOPA 
Logistik Polska Sp. z o.o. itd.

Pragniemy zadbać o wszech-
stronny rozwój młodzieży. W ra-
mach Programu Wspierania Eduka-
cji w Powiecie Poznańskim - dla naj-
zdolniejszych, wybitnych uczniów 
przewidziane są Stypendia Rady 
Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody 
Starosty Poznańskiego (w tym tak-
że dla uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych). Co roku na ten cel 
przeznacza się kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. 100.000 zł przekazujemy 
na realizację zajęć fakultatywnych 

dla uczniów klas maturalnych, a ok. 
250.000 zł na zajęcia pozalekcyjne 
dla wszystkich naszych uczniów. 

Innym ważnym kierunkiem dzia-
łań Powiatu Poznańskiego jest two-
rzenie optymalnych warunków do 
aktywnego spędzania czasu wolne-
go dzieci i młodzieży. W ostatnich 
latach wszystkie szkoły prowadzo-

ne przez Powiat Poznański wzboga-
ciły się w nowoczesne obiekty spor-
towe. I tak powstały m.in.: boiska 
wielofunkcyjne przy Zespole Szkół 
w Rokietnicy, szkole w Murowanej 
Goślinie, szkole w Poznaniu; boisko 
wielofunkcyjne z trybunami i siłow-
nią zewnętrzną przy Zespole Szkół 
w Bolechowie; 3 boiska wielofunk-
cyjne, boisko do piłki nożnej i bież-
nia przy Zespole Szkół w Mosinie; 
boisko do koszykówki przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Mosinie; boisko lekkoatle-
tyczne, boisko wielofunkcyjne, bo-
isko do piłki nożnej i plac zabaw 
przy Zespole Szkół w Puszczykowie; 
boisko wielofunkcyjne z trybunami, 

bieżnią i skocznią do skoku w dal 
i wzwyż przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzie-
ci Niewidomych w Owińskach; czy 
też zespół boisk zewnętrznych, bież-
nia sportowa i pełnowymiarowa ha-
la sportowa w ZS nr 1 w Swarzędzu. 
Większość z tych obiektów powsta-
ła dzięki dofinansowaniu z budże-
tu Unii Europejskiej, krajów Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego 
i krajowych instytucji.

Całej społeczności szkolnej 
w roku szkolnym 2015/2016 życzę 
pomyślności w realizacji zamierzeń 
i wielu sukcesów edukacyjnych. 

Jan Grabkowski 
Starosta Poznański

Wizualizacja Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu, Pilch Architekci Sp. z o. o..

Boisko lekkoatletyczne przy ZS w Puszczykowie

Park Orientacji Przestrzennej
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RYS. – SZCZEPAN SADURSKI

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

CIEKAWA PRACA - ATRAKCYJNE ZAROBKICIEKAWA PRACA - ATRAKCYJNE ZAROBKI
Zgłoszenia: tel. 0602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl z dopiskiem „praca”Zgłoszenia: tel. 0602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl z dopiskiem „praca”

500 milionów euro 
nie wystarczy

Pakiet pomocowy wart 500 mln. euro, ogłoszony przez Ko-
misję Europejską, to krok we właściwym kierunku, ale może 
okazać się niewystarczającą pomocą dla rolników, którzy wal-
czą o przetrwanie dotknięci spadającymi cenami, stwierdzi-
ło wielu posłów podczas debaty z Komisarzem ds. rolnictwa 
Philem Hoganem, podczas debaty w środę. Należy wzmocnić 
pozycję rolników i poprawić zarządzanie kryzysowe uważają 
posłowie, niektórzy nawoływali też do zwiększenia, przez UE, 
cen interwencyjnych.

120.000 azylantów w UE 
Wniosek w trybie pilnym dotyczący relokacji 120.000 

osób poszukujących azylu, z Grecji, Włoch i Węgier, do in-
nych krajów członkowskich UE, uzyskał poparcie Parlamen-
tu. Pierwszy wniosek dotyczący relokacji 40.000 osób w prze-
ciągu dwóch lat, z Włoch i Grecji, został przyjęty przez Par-
lament 9 września.

Poparcie Parlamentu, w trybie pilnym, wniosku Komisji 
o relokacji 120.000 osób, to jasny sygnał dla ministrów spraw 
wewnętrznych UE, że powinni działać i jak najszybciej pod-
jąć wspólną decyzję dotyczącą tego wniosku.

Zgodnie z wnioskiem Komisji, kolejne 120.000 osób po-
szukujących azylu, powinno zostać przeniesionych z Włoch 
(15.600), z Grecji (50.400) i z Węgier (54.000). Całkowi-
ta liczba osób, które poddane zostanę relokacji wyniesie, za-
tem 160.000.

 

Posłowie za zakazem 
handlu produktami z fok

PE zaostrzył we wtorek, 8 września, zakaz handlu pro-
duktami z fok. Nowe przepisy zabraniają handlu produktami 
pochodzącymi z polowań, których jedynym celem jest zrów-
noważone gospodarowanie zasobami morskimi. W mocy po-
zostaje wyjątek dopuszczający do obrotu towary pochodzące 
z polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne społeczno-
ści autochtoniczne. 

Przypomnijmy - w 2009 roku Unia Europejska zakazała 
handlu produktami z fok (takimi jak torebki, płaszcze, rękawi-
ce, mięso itp.) – zakaz wszedł w życie w 2010 roku. W przepi-
sach zawarto dwa główne wyjątki – wyłączono produkty po-
chodzące z polowań prowadzonych przez Eskimosów lub inne 
społeczności autochtoniczne oraz produkty pochodzące z po-
lowań, których jedynym celem jest zrównoważone gospodaro-
wanie zasobami morskimi prowadzone na małą skalę i na za-
sadzie niedochodowości.

Nowe przepisy wejdą w życie po akceptacji przez Radę, co 
spodziewane jest 18 października 2015 roku.

PE chce zakazu 
rozmnażania 
sklonowanych zwierząt 
i importu produktów 
klonowanych

Parlament wzmocnił projekt Komisji Europejskiej, w któ-
rym zakazano klonowania zwierząt, poszerzając ten zakaz 
o klonowanie wszystkich zwierząt hodowlanych, klonowanie 
potomstwa tych zwierząt oraz import wszelkich produktów po-
chodzących z klonowania na teren UE.

Posłowie opierając się na badaniach konsumentów, stwier-
dzają, że obywatele UE są zdecydowanie przeciwni żywności 
wytwarzanej ze sklonowanych zwierząt lub ich potomków, 
większość obywateli nie akceptuje również klonowania do ce-
lów hodowlanych.

Festiwal kina dziecięcego w Poznaniu
Wielkie święto filmów dla najmłodszych - Festiwal Kino Dzieci po raz drugi zawita 
do Poznania. Od 26 września do 4 października w kinie Muza zobaczyć można 
będzie osiem konkursowych tytułów. W ogólnopolskim głosowaniu widzowie 
wybiorą najlepszy. Nagrody przyznają również dziennikarze oraz jury filmowców 
w składzie: Agnieszka Glińska, Bartek Konopka, Piotr Dumała. Festiwal odbędzie 
się równoległe w 18 miastach w Polsce. 

- Podczas Kina Dzieci po-
kazujemy filmy, których twór-
cy potrafią przyjąć dziecięcą 
perspektywę, wyczuwają 

wrażliwość najmłodszych i 
nie silą się przy tym na puszc-
zanie oka do dorosłych. Wręcz 
przeciwnie, zapraszają wszyst-

kich do świata dziecięcych 
przeżyć i nieskrępowanej nic-
zym wyobraźni – mówi dyrek-
tor festiwalu Maciej Jakubc-

zyk, ze Stowarzyszenia Nowe 
Horyzonty,  które jest orga-
nizatorem festiwalu. – Naszą 
specjalnością są piękne i mądre 
fabuły. Ich młodzi bohaterow-
ie, przeżywają wyjątkowe 
przygody, których przestrzenią 
jest najczęściej świat i sprawy 
otaczające nasze dzieci – pod-
wórko, rówieśnicy, pierwsze 
przyjaźnie, czy spory.  

O nagrody Kwiatu Papro-
ci ubiegać będą się najnowsze 
i najlepsze produkcje pełno-
metrażowe z całego świata. 
Wszystkie powstały w cią-
gu ostatnich dwóch lat, wiele 
z nich to ekranizacje bestsel-
lerowych książek. W więk-
szości opowiadają o współ-
czesnych dzieciach i stojący-
mi przed nimi wyzwaniach. 
To obrazy mądre, pełne emo-
cji, dopracowane pod wzglę-
dem wizualnym.  

Festiwal Filmowy Kino 
Dzieci, 26 września – 4 paź-
dziernika, Kino Muza, ul. 
Św. Marcin 30. Program 
projekcji: http://kinodzieci.
pl/program/filmy

bre, ale gdyby w przyszłości 
zrealizowano obietnice zgło-
szone do dzisiaj przez poli-
tyków, to Polacy żyliby już 
niebawem jak właściciele pól 
naftowych w Kuwejcie albo 
Katarze. Politycy prześcigają 
się w składaniu nierealnych 
obietnic, uważając zapewne, 
iż ludzie są tacy tępi, że we 
wszystko uwierzą albo że i tak 
na nich zagłosują, bo nie ma-
ją innego wyjścia.

Niestety, doświadcze-
nie minionych miesięcy a na-
wet lat raczej podpowiada, że 
po wyborach politycy znowu 
zmienią zdanie i wyborcy po 
raz kolejny zostaną – nazwijmy 
to po imieniu – oszukani. Przy-
kładów na takie postępowanie 
jest wiele. Oto dwa z ostatniej 
kampanii prezydenckiej. 

Przed drugą tura wybo-
rów prezydenckich – gdy się 
okazało, że Bronisław Komo-
rowski wcale w I turze nie 
znokautował przeciwnika – 
złożył on nagle (ciekawe, co 
robił przez całą kadencję) pro-
jekt ustawy wiążącej moment 
przejścia na emeryturę ze sta-
żem pracy. Proponował, by po 

40 latach (bez wliczania w ten 
okres studiów) można było 
przejść na emeryturę. Ale… 
gdy drugą turę przegrał, obra-
ził się na niewdzięcznych oraz 
nierozumnych w jego mnie-
maniu wyborców i projekt ten 
wyrzucił do kosza. Tajemni-
cą poliszynela jest to, że… tak 
samo by zrobił, gdyby wybo-
ry wygrał.

Kandydat na prezydenta 
Andrzej Duda tak dużo obie-
cywał, że – można odnieść ta-
kie wrażenie – zapomniał już 
co. Najpierw dawał po 500 
złotych na każde dziecko, ale 
jak został wybrany, to doszedł 
do wniosku, że to wpraw-
dzie on obiecywał, ale prze-
cież od dawania tej kasy jest 
rząd przeciwników politycz-
nych, czyli Platformy Oby-
watelskiej i PSL. Schizofrenia 
polityczna z powikłaniami – 
trudno w tym przypadku o in-
ną diagnozę. Duda kilka dni 

temu – oczywiście jak zapew-
nia wcale nie z powodu trwa-
jącej kampanii wyborczej do 
Sejmu i Senatu – w świetle ju-
piterów i otoczony kamerami 
telewizyjnymi podpisał projekt 
ustawy obniżającej wiek eme-
rytalny dla kobiet do lat 60 
i dla mężczyzn do lat 65. Pod-
pisał projekt, a nie ustawę, 
ale… ten drobny szczegół mo-
że przecież nie być aż tak istot-
ny dla przeciętnego wybor-
cy. Przynajmniej wierzą  w to 
w sztabie wyborczym PiS.

Czyli co, Duda zrealizo-
wał swoje obietnice wyborcze? 
Niby tak, ale jakby na razie 
nie do końca. Prezydent upie-
ra się, by przegłosowywał ten 
projekt obecny Sejm, w którym 
koalicja PO-PSL ma większość 
i która wprowadziła przecież 
wydłużenie wieku emerytalne-
go. Jaki może być wynik ta-
kiego głosowania jeśli do nie-
go w ogóle dojdzie? Wiadomo. 

W Sejmie nie obowiązuje za-
sada kontynuacji, więc złożo-
ne projekty i nie przegłosowa-
ne lądują w koszu. Dlaczego 
więc Duda nie chce, by projekt 
ten trafił pod obrady nowego 
Sejmu, w którym – jak wynika 
z badań – PiS może rozdawać 
karty?  Znowu wiadomo - ni-
komu z polityków tak napraw-
dę nie zależy na uchwaleniu 
tej ustawy (nawet Dudzie), ale 
pomydlić przecież oczy wybor-
com można, prawda?

Dzisiaj już się trochę po-
gubiłem, co od kogo jako wy-
borca dostanę. Od lat się opo-
wiada, że ZUS zdycha śmiercią 
bankruta i państwo ciągle mu-
si do niego dopłacać, by było 
na emerytury, a kilka dni temu 
przedstawiciele Platformy za-
częli coś tam opowiadać, że jak 
oni dalej porządzą to podatki 
obniżą, może nawet i VAT, no 
i że nie trzeba będzie odprowa-
dzać składek na ZUS, czyli każ-
dy pracownik na rękę dostanie 
więcej niż ma dzisiaj. Opary 
absurdu wzbiły się w powietrze 
i warto chyba w tym momencie 
zapytać, dlaczego przez 8 lat 
swoich rządów Platforma nie 
wymyśliła tego wcześniej?

Oferta wyborcza jest więc 
taka: albo zagłosujesz na jed-
nego bajkopisarza albo na 
drugiego, który po złożeniu 
ślubowania natychmiast zmie-
ni zdanie i powie: „Kochani, 
chciałem, naprawdę, teścio-
wa świadkiem, ale się nie da, 
budżet państwa na to nie po-
zwala”. I sobie poposłuje ko-
lejne 4 lata.

Udanych i trafnych wybo-
rów drodzy Czytelnicy…

TOMASZ MAŃKOWSKI
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Łowca. Zapomniana księga 3 
Paulina Hendel, przedział wie-
ku 14-100, cena 39.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Hubert po latach odnajdu-
je wreszcie Święcino. Ale nie 
wszystko wygląda tam tak, jak 
zapamiętał. Dla mieszkańców 
osady jest zupełnie obcy i nikt 
nie proponuje mu od razu po-
sady strażnika. Chłopak mu-
si na nowo zdobyć ich zaufa-
nie. Chociaż wie, co się może 
za chwilę wydarzyć, nie jest 
mu wcale łatwiej. Zdobywa-
jąc księgę demonów, zmienił 
bieg historii. Teraz, mimo że 
wszystko zdaje się powtarzać, 
nic nie jest do końca przewidy-
walne. A zagrożenie stanowią 
nie tylko demony, lecz także in-
ni ludzie. Jak w tej sytuacji ma 
sam przetrwać, uchronić przy-
jaciół i zapobiec mającym na-
stąpić nieszczęściom? Posta-
pokaliptyczna przygoda, której 
nie zapomnisz!

Pan Tygrys dziczeje autor i ilu-
strator Peter Brown, tłumacz 
Joanna Wajs, przedział wieku 
0-6, cena 24.90 zł, Nasza Księ-
garnia.

Czy czasem nudzi cię bycie 
grzecznym i poważnym? Pan 
Tygrys dobrze to rozumie. Tak 
się złożyło, że mieszka w ele-
ganckim mieście pełnym szy-
kownych dam i dżentelmenów. 
Pewnego dnia ma jednak dość 
swoich nienagannych manier 
i wpada na doprawdy dziki po-
mysł…Ta pełna uroku historyj-
ka dla najmłodszych uczy tole-
rancji i życia w zgodzie z sa-
mym sobą.

Ekstrakt z kwiatu orchidei We-
ronika Wierzchowska,  cena 33 
zł, Prószyński i S-ka.

Siostry Mazur zakładają 
„babską” firmę. W odremon-
towanej XIX-wiecznej fabry-
ce razem z grupą pracownic 
rozpoczynają wytwarzanie ko-
smetyków. Wkraczają w bez-
względny świat brutalnej walki 
z konkurencją. Mimo to sukces 
wydaje się być na wyciągnię-
cie ręki. Beata odkrywa jed-
nak, że mąż od dawna ją zdra-
dza. Jej młodsza siostra, Ane-

ta, z kolei biernie obserwuje 
rozpad swojego małżeństwa, 
a ich najbardziej zaufana pra-
cownica i podpora firmy, Do-
rota, staje się ofiarą ataków 
dawnego partnera. Życie oso-
biste i zawodowe całej trójki 
może w każdej chwili runąć. 
Ostatnia nadzieja w ekstrakcie 
z kwiatu orchidei – brakują-
cym składniku odmładzające-
go kremu. Trzeba tylko zdobyć 
go na czas…

Wszechświat w lustrzanym 
odbiciu. Jak ukryte symetrie 
kształtują naszą rzeczywistość 
Dave Goldberg, tłumaczenie 
Tomasz Krzysztoń, kategoria 
popularnonaukowe, cena 42 zł, 
Prószyński i S-ka.

Po pełnej wyrafinowane-
go poczucia humoru i poucza-
jącej książce „Jak przetrwać 
wśród czarnych dziur”, Dave 
Goldberg obdarzony niezwy-
kłym talentem fizyk, zajmuje 
się fundamentalnym tematem 
symetrii. I tym razem autor do-
wodzi, że w pełni zasługuje na 
porównanie do słynnego po-
pularyzatora nauki Carla Sa-
gana. Łącząc humor z rzetelną 
wiedzą i głęboką refleksją nad 
naturą rzeczywistości, Gold-
berg prowadzi z czytelnikiem 
nadzwyczaj ciekawą dyskusję, 
wprowadzając go krok po kro-
ku w zawiłości jednej z najbar-
dziej błyskotliwych koncepcji 
fizycznych i pokazując, w ja-
kiś sposób symetrie kształtują 
cały nasz Wszechświat.

Z dala od zgiełku autor Tho-
masHardy Tłumaczenie Róża 
Czekańska-Heymanowa, cena 
39,90 zł, Nasza Księgarnia

Klasyczna brytyjska po-
wieść o sile miłości i namięt-
ności, na której podstawie po-
wstał wzruszający film z Carey 
Mulligan i Tomem Sturridge-
’em. Prowincja XIX-wiecznej 
Anglii. Betsaba Everdene dzie-
dziczy po wuju farmę. Posta-
nawia sama zająć się gospodar-
stwem. Jej uroda oraz niezależ-
ność przyciągają jednak męż-
czyzn. O względy dziewczyny 
zabiega trzech dżentelmenów 
o silnej osobowości. Jest wśród 
nich Gabriel Oak – uczciwy 
farmer, właściciel ziemski Wil-
liam Boldwood oraz Francis 
Troy –  sierżant królewskich 
dragonów, kobieciarz i hulaka. 
Nieoczywiste wybory, serco-
we rozterki oraz pomyłki losu, 
czyli wiele niespodzianek za-
nim Betsaba zrozumie, czego 
naprawdę pragnie.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie 
Już 30 września 2015 roku, mieszkańcy Poznania, 
którzy chorują przewlekle na choroby układu odde-
chowego, sercowego lub cukrzycę, będą mogli sko-
rzystać z bezpłatnych, profilaktycznych szczepień 
przeciw grypie. 

W poprzednim sezo-
nie grypowym, w wo-

jewództwie wielkopolskim, 
szczepieniom ochronnym 
poddało się 117.355 osób. 
Zanotowano wtedy 542.449 
przypadków zachorowania 
na grypę, czyli o 33% więcej 
niż w sezonie 2013/2014. Jak 
podkreślają eksperci Ogólno-
polskiego Programu Zwalcza-
nia Grypy, szczepieniom po-
winny poddawać się szczegól-
nie osoby z grup ryzyka, któ-
re są narażone na powikłania 
pogrypowe. Akcje bezpłat-
nych szczepień przeciw gry-
pie odbywają się w 21 mia-
stach w całej Polsce w ramach 
II Ogólnopolskiego Dnia Pro-
filaktyki Grypy.

Bezpłatne szczepienia 
dla mieszkańców Poznania 
odbędą się 30 września 2015 
roku od godz. 11 do 16, 
lub do wyczerpania dawek 
przygotowanych na potrze-
by akcji, w placówce „Ami-
cus” przy os. Pod Lipami 
101. 

Z inicjatywy ekspertów 
Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy rok 2015 
ogłoszony został rokiem wal-
ki z powikłaniami pogry-
powymi. Wirus grypy mo-
że między innymi zaostrzać 
objawy poważnych chorób 
przewlekłych i prowadzić do 
zagrażających życiu powi-
kłań. Z  tego powodu, nie-
zwykle istotne jest uświada-
mianie społeczeństwa, jak 
ważna jest profilaktyka tej 
choroby, poprzez poddawa-
nie się szczepieniom ochron-
nym. Są one wskazane przede 
wszystkim osobom leczącym 
się na choroby układu krąże-
nia i oddechowego, diabety-
kom, kobietom w ciąży oraz 
dzieciom i osobom starszym. 

- Zakażenie wirusem gry-
py dla każdego organizmu jest 
wyzwaniem, średnio co minutę 
umiera jedna osoba na świe-
cie z powodu powikłań pocho-
robowych. Szczególnie nara-
żonymi na negatywne konse-
kwencje są osoby, które leczą 

się na choroby przewlekłe. Ich 
odporność jest znacznie obni-
żona i ryzyko wystąpienia ne-
gatywnych skutków wzrasta 
aż 202-krotnie. Dlatego na-
sza organizacja Porozumienie 
Pracodawców Ochrony Zdro-
wia zaprasza osoby z grup ry-
zyka, bez względu na wiek, le-
czące się na choroby przewle-
kłe takie jak cukrzyca, astma, 
czy osoby po zawale mięśnia 
sercowego na darmowe szcze-
pienia przeciw grypie w Przy-
chodni Zespołu Lekarza Ro-
dzinnego „AMICUS”. Pod-
niosą one odporność organi-
zmu oraz znacząco zmniejszą 
szanse na wystąpienie cięż-
kich powikłań pogrypowych – 
powiedziała dr Bożenia Janic-
ka, Prezes Porozumienia Pra-
codawców Ochrony Zdrowia. 

Grypa może doprowa-
dzić do wystąpienia niebez-
piecznych powikłań, a na-
wet śmierci. Dlatego warto 
poddać się szczepieniu i za-
bezpieczyć się przed sezo-
nem grypowym. Skutecz-
ność, którą zapewnia szcze-
pionka wynosi ok. 70-80%. 
Jest to najbardziej efektywna, 
a przy tym bezpieczna i tania 
metoda zapobiegania zakaże-

niu wirusem grypy. O poda-
niu szczepionki każdorazo-
wo decyduje lekarz, na pod-
stawie wywiadu przeprowa-
dzonego z pacjentem.

- Koszt szczepionki to 
około 30-40 zł, natomiast ce-
na jaką poniesiemy w trakcie 
leczenia zaawansowanych już 
objawów grypy oraz jej powi-
kłań, jest nieporównywalnie 
większa. Każda szczepion-
ka zmniejsza nie tylko moż-
liwość zachorowania, ale też 
ogranicza rozprzestrzenianie 
się wirusa grypy. Szczepiąc 
się, chronimy więc nie tyl-
ko siebie, ale również na-
szych bliskich. Jest to szcze-
gólnie istotne, jeśli w naszym 
otoczeniu znajdują się oso-
by z grup wysokiego ryzyka 
powikłań pogrypowych, czyli 
cierpiący na dolegliwości ze 
strony układu krążenia i od-
dechowego, diabetycy, a tak-
że dzieci i osoby starsze oraz 
kobiety w ciąży. Nie ma na 
co czekać, lepiej zapobiegać 
niż leczyć – powiedział prof. 
dr hab. Adam Antczak, Prze-
wodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Oświaty Zdrowot-
nej Fundacji Haliny Osiń-
skiej.

Do tej pory, osoby prowa-
dzące działalność gospo-

darczą, które opłacały skład-
ki ubezpieczenia społecz-
ne, w tym także na dobro-
wolne ubezpieczenie choro-
bowe, w razie choroby czy 
macierzyństwa same niejako 
kształtowały wysokość na-
leżnych im świadczeń po-
przez zadeklarowanie wyso-
kości podstawy, od której wy-
liczane były te świadczenia.  
Tym samym, stare przepi-
sy pozwalały uzyskać wyso-
ki zasiłek macierzyński ma-
mom rejestrującym działal-
ność gospodarczą tuż przed 
porodem. – Aby otrzymać 
roczny zasiłek macierzyński 
z ZUS, wystarczyło tuż przed 
porodem opłacić ubezpiecze-
nie chorobowe za pełen mie-
siąc. Prowadząca działalność 
gospodarczą kobieta, w przy-
padku opłacenia składek od 
najwyższej podstawy wy-
miaru składki, mogła otrzy-
mać nawet powyżej 6 tys. 
zł miesięcznie. Tym samym 
właścicielki firm będące na 
urlopie macierzyńskim były 
w znacznie lepszej sytuacji 
niż kobiety pracujące na eta-
cie – tłumaczy Patryk Lisiak, 
Dyrektor Oddziału Tax Care 
w Poznaniu.

ZMIANA SPOSOBU 
NALICZANIA ZASIŁKU 

CHOROBOWEGO 
Od 1 listopada 2015 r. 

zmianie ulegną zasady usta-
lania wysokości świadczeń 
finansowanych z ubezpiecze-
nia chorobowego. W świetle 
nowych przepisów, podstawę 
wymiaru zasiłku będzie sta-
nowić suma przeciętnej, naj-

niższej miesięcznej podsta-
wy wymiaru składek na ubez-
pieczenie chorobowe (po od-
liczeniach, o których mowa 
w art. 3 pkt 4 ustawy), w tym 
też za miesiące niepodlega-
nia ubezpieczeniu chorobo-
wemu i kwot stanowiących 1/
12 nadwyżki ponad tę podsta-
wę za każdy miesiąc, za który 
składki opłacone były w wy-
sokości wyższej. 

Taki sposób naliczania 
zasiłku będzie skutkował 
ustaleniem średniej podstawy 
wymiaru składek z ostatnie-
go roku, a tym samym - obni-
żenia zasiłku w sytuacji krót-
kiego okresu trwania ubez-
pieczenia i zadeklarowanego 
wysokiego przychodu tylko 
w tym krótkim okresie. 

KIEDY PRZEPISY 
WEJDĄ W ŻYCIE? 
Prowadzące działalność 

mamy, które urodzą dziec-
ko przed 1 listopada otrzy-
mają świadczenia jeszcze na 
starych zasadach. Z racji, że 
o zasiłek macierzyński moż-
na ubiegać się na 6 tyg. przed 
przewidywaną datą porodu, 
stare zasady obliczania za-
siłku macierzyńskiego mogą  
objąć również kobiety, które 
urodzą dziecko na początku 
grudnia. Warunkiem uzyska-
nia zasiłku macierzyńskiego 
według starych zasad jest zło-
żenie wniosku o przyznanie 
tego zasiłku przed 1 listopa-
da 2015 r. 

ILE DOSTANIE 
PRZEDSIĘBIORCZA 

MAMA? 
- Nowe przepisy uzależ-

niają wysokość świadczeń 

Duże zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców
Elektroniczne zwolnienia lekarskie, nowe stawki nalicza-
nia świadczeń w razie choroby oraz koniec z wysokim 
zasiłkiem macierzyńskim dla prowadzących firmę kobiet. 
Takie zmiany czekają przedsiębiorców, którzy korzystają 
z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 

z tytułu zasiłku macierzyń-
skiego od długości okresu 
opłacania składek w wyższej 
niż minimalnej wysokości. 
Maksymalny zasiłek będzie 
przysługiwał dopiero po roku 
opłacania wysokich składek 
na ZUS – mówi Patryk Li-
siak, Dyrektor Oddziału Tax 
Care w Poznaniu.

Kobiecie, która prowadzi 
firmę krócej niż rok, do tego 
opłaca wyższe niż ustawo-
we minimum składki, będzie 
przysługiwać zasiłek macie-
rzyński w minimalnej wy-
sokości, powiększony jedy-
nie o 1/12 za każdy miesiąc 
opłacania składek w wyższej 
wysokości, tuż przed naby-
ciem świadczenia. Aby uzy-
skać zasiłek w pełnej wy-
sokości, bizneswoman pla-
nująca macierzyństwo, mu-
si opłacać wyższe składki na 
ubezpieczenie przez co naj-
mniej 12 miesięcy przed po-
rodem.

Przykładowo:
Pani Anna rozpoczęła 

prowadzenie działalności go-
spodarczej z początkiem lip-
ca 2015 r. Od samego po-
czątku zadeklarowała opła-
canie składek ZUS od pod-
stawy wymiaru wynoszącej 
9897,50 zł. Poród planowa-
ny jest na luty 2016 r. Do te-
go czasu Pani Anna planuje 
opłacać składki od podstawy 
w tej wysokości. 

Zasiłek macierzyński wy-
liczany według nowych zasad 
wyniesie 5 836 zł. Jeśli prawo 
do zasiłku Pani uzyskałaby 
przez 1 listopada 2015 r. za-
siłek wyniósłby 8 540 zł. 

Mimo, że różnica nie jest 
duża w tym przypadku, przy 
zasiłku wypłacanym według 
starych zasad wystarczyło-
by, żeby wysoką składkę na 
ubezpieczenia społeczne Pa-

ni Anna uregulowała przez 
pełny miesiąc kalendarzowy. 
Natomiast w tym przypadku, 
żeby uzyskać zasiłek w wy-
sokości ponad 5 tyś złotych, 
składka w najwyższej wyso-
kości musiałaby być opłaca-
na przez 7 miesięcy. 

Zdaniem Ministerstwa 
Pracy, najniższy zasiłek ma-
cierzyński zgodnie z nowymi 
przepisami wyniesie około 
300 zł miesięcznie. Resort za-
pewnia jednak, że od 1 stycz-
nia 2016 r. prowadzące firmę 
kobiety, otrzymają wyrówna-
nie do 1 tys. zł, jeśli ich zasi-
łek będzie niższy od tej kwo-
ty. Co ważne, podczas urlopu 
macierzyńskiego nie ma ko-
nieczności opłacania składek 
na ubezpieczenie społeczne, 
a po zawieszeniu działalności 
gospodarczej, również skład-
ki zdrowotnej. 

KONIEC 
Z PAPIEROWYM L4
To nie koniec zmian. Z po-

czątkiem 2016 roku pojawią 
się e-zwolnienia. - Wprowa-
dzenie takiej elektronicznej 
formy zwolnień pozwoli wy-
eliminować ewentualne nad-
użycia. Obecnie w przypad-
ku krótkookresowych zwol-
nień lekarskich kontrola ZUS 
była praktycznie niemożliwa. 
Zanim zwolnienie trafiało do 
ZUS często kończył się okres, 
na który zostało wystawione. 
Teraz weryfikacje będzie mo-
gła nastąpić niemal automa-
tycznie - podkreśla Patryk Li-
siak, Dyrektor Oddziału Tax 
Care w Poznaniu.

Na system e-zwolnień 
w pełni przejdziemy w 2017 
r. Do tej pory obowiązywać 
będzie tzw. okres przejścio-
wy, podczas którego honoro-
wane będą obie formy zwol-
nień – papierowa i online. 
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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

„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

Ponad 100 najlepszych zawodników z całego świata, ryk pił mechanicznych, zapach ciętego drewna 
i lecące dookoła wióry. 13-14 listopada w Poznaniu odbędzie się jedno z najbardziej fascynujących 
widowisk na świecie – Mistrzostwa Świata STIHL TIMBERSPORTS® Series. Na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich, w Pawilonie 3A, reprezentanci z 20 państw będą walczyć w konku-
rencjach drużynowych i indywidualnych o tytuł Mistrza Świata w cięciu i rąbaniu drewna.

Po raz pierwszy w Pozn
Mistrzostwa Świata STIHL TIMBERSPORTS® S

Poznań, podobnie jak inne mia-
sta, w których rozgrywano Mi-

strzostwa Świata STIHL TIMBER-
SPORTS® Series, tj. Innsbruck 
(2014), Stuttgart (2013) i Lilleham-
mer (2012), jest również miastem 
sportu. Niedawno, bo w maju, od-
były się tutaj Mistrzostwa Euro-
py w wioślarstwie. Sześć miesięcy 
później, dokładnie 13-14 listopada, 
Poznań gościć będzie elitę zawod-
ników  STIHL TIMBERSPORTS®  
z Europy oraz z Australii, Nowej 
Zelandii, Kanady i USA. 

Zawody odbędą się na tere-
nie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. W rywalizacji weźmie 
udział ponad 100 zawodników re-
prezentujących 20 państw z całego 
świata. Będą oni walczyć w konku-
rencjach drużynowych i indywidu-
alnych o tytuł Mistrza Świata. - Cie-
szę się, że Poznań będzie gospoda-
rzem kolejnych, międzynarodowych 
zawodów i w dodatku o takiej ran-
dze. Jestem przekonany, że będzie 
to wielkie i emocjonujące wyda-
rzenie, które z pewnością przyczyni 
się do popularyzacji tej dyscypliny 
sportu w całej Polsce – mówi Ja-
cek Jaśkowiak, prezydent Miasta 
Poznania. 

POLSKA DRUŻYNA 
ZAPOWIADA WALKĘ 

O TYTUŁ
W pierwszym dniu zawodów, 

13 listopada, w Drużynowych Mi-
strzostwach Świata wezmą udział  

Historia zawodów STIHL TIMBERSPORTS® Series
Historia rywalizacji w sportach związanych z cięciem i rąbaniem drewna sięga XIX wieku. Legenda głosi, że w 18

ku w miejscowości Ulverstone w Tasmanii dwóch drwali założyło się, który z nich najszybciej zetnie drzewo.
W latach 1870-1890 zostały udokumentowane dziesiątki podobnych zawodów. Nie miały one jeszcze wówczas ś

ustalonych reguł. Zmieniło się to w 1890 roku po powołaniu w Australii pierwszej organizacji „Axemen’s Associa
W 1891 roku w tasmańskiej miejscowości Latrobe odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata. Od tego momentu sport t
falnym krokiem rozprzestrzenił się na świecie i szybko podbił także USA i Kanadę. Odbywało się coraz więcej zawo
doskonalono reguły, dochodziły nowe dyscypliny wymagające użycia siekiery i piły. Duży wpływ na rozwój rywa
w Ameryce Północnej miała również rewolucja przemysłowa, która na przełomie XIX i XX wieku, wpłynęła na wzros
pytu na drewno. 

W 1985 roku STIHL w Stanach Zjednoczonych zdecydował się wesprzeć sportowców powołując do życia STIHL
BERSPORTS® Series jako serię zawodów o charakterze mistrzostw. Spośród wielu dyscyplin wybrano sześć najba
atrakcyjnych dla widzów: Springboard, Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, Underhand Chop oraz Hot S
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naniu będą ciąć i rąbać
Series po raz pierwszy w Polsce Czym jest STIHL 

TIMBERSPORTS® Series?
STIHL TIMBERSPORTS® Series to międzynarodowa seria zawo-

dów w cięciu i rąbaniu drewna z użyciem pilarki łańcuchowej, sie-
kiery i piły ręcznej. 

Zawody narodziły się w Australii. Przed laty, aby wyłonić najlep-
szego spośród siebie, drwale organizowali lokalne zawody w rąbaniu 
drewna. Z biegiem czasu z lokalnych rozgrywek narodziła się idea 
organizacji profesjonalnych zawodów sportowych. W 1985 roku AN-
DREAS STIHL  wspólnie z kanałem sportowym ESPN powołali do ży-
cia STIHL TIMBERSPORTS® Series jako serię zawodów o charakte-
rze mistrzostw, organizowanych w Stanach Zjednoczonych. W 2001 
roku zawody trafiły do Europy, a w 2003 roku do Polski. W naszym 
kraju zawody organizowane są wspólnie z Ochotniczymi Strażami 
Pożarnymi, a zawodnicy są czynnymi członkami OSP.

W tym roku po raz pierwszy w historii rozegrane zostaną w Pol-
sce, a udział w nich zapewnił sobie Arkadiusz Drozdek, który wygrał 
Mistrzostwa Polski zorganizowane 4 lipca br. w Ostródzie na Mazu-
rach. Wraz z nim, czterej najlepsi zawodnicy – Krystian Kaczmarek, 
Marcin Juskowski, Jacek Groenwald i Robert Adamowicz – wezmą 
udział w Drużynowych Mistrzostwach Świata. Warto dodać, że w ro-
zegranych w 2008 roku Drużynowych Mistrzostwach Europy polski 
zespół odniósł wielki sukces zdobywając tytuł wicemistrzów Euro-
py, a w 2011 roku podczas Drużynowych Mistrzostw Świata zdobył 
V miejsce i okazał się być najlepszym spośród zespołów europej-
skich. 
KONKURENCJE

Springboard. Ta nadzwyczaj widowiskowa konkurencja rozpo-
czyna się wyrąbaniem siekierą dwóch „kieszeni” w umieszczonej 
pionowo kłodzie. Następnie zawodnik wspina się na kłodę, umiesz-
czając deskę w przygotowanej „kieszeni” i odrąbuje wierzchołek kło-
dy (średnica 27 cm) uderzając w niego z dwóch stron. Dyscyplina ta 
wymaga od zawodnika perfekcyjnej techniki oraz umiejętności utrzy-
mania równowagi na wysokości 2,70 m nad ziemią. 

STIHL Stock Saw. W tej konkurencji wszyscy zawodnicy pracu-
ją takimi samymi pilarkami łańcuchowymi. Po rozgrzaniu silników, 
pilarki zostają odłożone, a obydwie ręce zawodnika spoczywają na 
kłodzie drewna. Na dany sygnał, zawodnik odcina od kłody o śred-
nicy 40 cm dwa równoległe krążki drewna. Pierwsze cięcie odbywa 
się z góry na dół, drugie z dołu do góry. Zawodnik nie może podczas 
cięcia przekroczyć określonej grubości krążka.

Standing Block Chop. Zawodnik przerąbuje siekierą pionowo 
stojącą kłodę drewna. Konkurencja ta wzorowana jest na tradycyj-
nej ścince drzewa przy użyciu siekiery. Kłoda drewna topolowego 
ma średnicę 30 cm, a zadaniem zawodnika jest jej przerąbanie w jak 
najkrótszym czasie. Uderzenia w odpowiednim miejscu, z odpowied-
nią siłą i pod właściwym kątem za pomocą siekiery są rozstrzygają-
ce dla osiągnięcia sukcesu w tej dyscyplinie.

Single Buck. Zawodnik odcina od kłody (o średnicy 46 cm) jeden 
krążek drewna przy pomocy olbrzymiej piły ręcznej. W tej dyscypli-
nie decydujące znaczenie ma odpowiednia dynamika i rytm pracy 
zawodnika. Aby ułatwić zadanie dopuszczalne jest smarowanie pi-
ły w trakcie konkurencji oraz używanie klina umieszczanego pomię-
dzy kłodą a odcinanym krążkiem. Przy pracach tych asystują inni 
zawodnicy.

Underhand Chop. Zawodnik stoi w rozkroku na leżącej kłodzie 
drewna o średnicy 32 cm i stara się w jak najkrótszym czasie przerą-
bać ją uderzeniami siekiery. Także w tej konkurencji o sukcesie decy-
duje obok dużej siły, odpowiednia technika. Po przerąbaniu kłody do 
połowy zawodnik obraca się, a obrót ten powinien nastąpić maksy-
malnie płynnie i być połączony z następnym uderzeniem siekiery.

Hot Saw. Pilarki używane w tej dyscyplinie zadziwiają nie tyl-
ko swą wielkością i mocą (27 kg, 80 KM), ale również szczególnym 
dźwiękiem przypominającym odgłosy znane z Formuły 1. Zadaniem 
zawodnika jest odcięcie w możliwie najkrótszym czasie trzech krąż-
ków o określonej grubości z leżącej poziomo kłody o średnicy 46 
cm.
NARZĘDZIA

 Siekiera. Siekiery zrobione są ze specjalnej stali. Ostrzy się je 
ręcznie, dzięki czemu są ostre jak brzytwa. Ważą one ok. od 2,5 do 3 
kg i mają długość 80 cm. Siekiery te są specjalnie skonstruowane do 
zawodów –  nie nadają się one do prac leśnych czy ogrodowych. 

Piła ręczna. Piły używane podczas konkurencji Single Buck o dłu-
gości ok. 2 m  produkowane są w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie 
i Nowej Zelandii. Metalowe ostrze formuje się za pomocą lasera. 10-
-centymetrowe zęby piły ostrzy się ręcznie.  

STIHL Stock Saw. Standardowa pilarka STIHL MS 661 C-M posia-
da moc 7,3 KM, pojemność skokową 91,1 cm? i waży 7,4 kg.

Hot Saw. Jednocylindrowa, dwusuwowa pilarka o mocy ponad 
80 KM przygotowana specjalnie do udziału w zawodach STIHL TIM-
BERSPORTS® Series. Waży ok. 27 kilogramów, a piła łańcuchowa 
porusza się z prędkością 240 km/h. Koszt zakupu takiej pilarki prze-
kracza 20.000 złotych. 
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Polski. Jednak tegoroczne zwycię-
stwo jest dla mnie wyjątkowo cenne, 
ponieważ dzięki niemu będę mógł 
reprezentować nasz kraj w Mistrzo-
stwach Świata, których gospoda-
rzami będziemy po raz pierwszy. 
To niezwykły zaszczyt, ale też i zo-
bowiązanie. Myślę, że nie przesa-
dzę jeśli powiem, że przy dopingu 
naszej wspaniałej publiczności je-
steśmy w stanie walczyć o czoło-
we lokaty – obiecuje Arkadiusz 
Drozdek. 

Organizatorzy spodziewają się 
przybycia fanów z Polski i całego 
świata, zwłaszcza z Niemiec, Czech 
i Skandynawii, gdzie sport ten cie-
szy się dużą popularnością. 

SPEKTAKULARNE 
KONKURENCJE

STIHL TIMBERSPORTS® Se-
ries to międzynarodowa seria za-
wodów w cięciu i rąbaniu drewna 
z użyciem pilarki łańcuchowej, wy-
czynowej siekiery i specjalnej pi-
ły ręcznej. Historia pierwszych za-
wodów sięga 1870 roku. 21 lat póź-
niej odbyły się na Tasmanii pierw-
sze Mistrzostwa Świata. Od tego 
momentu sport ten zyskuje coraz 
większą popularność na świecie. 
Trafia do Ameryki Północnej oraz 
do Europy. 

Prawie wszystkie konkuren-
cje: trzy z użyciem siekiery i trzy 
z użyciem pilarki/piły, nawiązują 
do tradycyjnej pracy wykonywanej 
przez drwali w lesie. Zarówno pod-
czas Mistrzostw Świata w Pozna-
niu, jak i podczas mistrzostw kra-
jowych, odbywających się na ca-
łym świecie od maja do październi-
ka, rozgrywanych jest 6 konkuren-
cji – Springboard, Stock Saw, Stan-
ding Block Chop, Single Buck, Un-
derhand Chop i Hot Saw. Mistrzo-
stwa Świata śledzą na żywo tysią-
ce fanów, a zawody transmitowane 
w Eurosporcie i innych stacjach te-
lewizyjnych obserwują miliony wi-
dzów na całym świecie. 
LIEBHERR I VOLKSWAGEN 
SAMOCHODY UŻYTKOWE 

SPONSORAMI WYDARZENIA
Głównym sponsorem wydarze-

nia jest firma Liebherr, która jest 
jednym z największych producen-
tów maszyn budowlanych na świe-
cie. Do grona sponsorów dołączyła 
również marka Volkswagen Samo-
chody Użytkowe. Niemiecki produ-
cent posiada w swojej ofercie mo-
del pick up’a – Volkswagena Ama-
rok, który ze względu na swo-
ją funkcjonalność został wybrany 
oficjalnym samochodem zawodów 
STIHL TIMBERSPORTS® Series 
2015. 

zespoły z ponad 20 krajów. Dru-
giego dnia mistrzostw o tytuł In-
dywidualnego Mistrza Świata wal-
czyć będzie 12 najlepszych zawod-
ników. Każdego dnia zawody trwać 
będą około 3 godziny, a towarzy-
szyć im będzie atrakcyjny program 
artystyczny.  

W ubiegłorocznych Mistrzo-
stwach Świata rozegranych w Au-
strii, tytuł mistrzowski w klasyfika-
cji indywidualnej zdobył Nowoze-
landczyk Jason Wynyard, pokonu-
jąc w finale zawodników z Czech 
i Australii. Drużynowo zwycięży-

li Australijczycy przed zespołami 
z Kanady i USA. Polska drużyna, 
z aktualnym Mistrzem Polski i ka-
pitanem Arkadiuszem Drozdkiem, 
ma w planach walkę o tytuł z naj-
lepszymi, ale sukcesem będzie tak-
że awans do grona ośmiu najlep-
szych zespołów świata. 

W 2008 roku podczas rozgrywa-
nych w St. Johann w Tyrolu w Au-
strii Drużynowych Mistrzostw Eu-
ropy, Polacy zdobyli tytuł wicemi-
strzów.

- W tym roku po raz kolejny uda-
ło mi się wywalczyć tytuł Mistrza 
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W tym bowiem miejscu – zdaniem 
Słowikowskiego – na głównej linii 
znajdował się rozjazd i rozpoczy-
nał boczny tor wiodący do tunelu 
prowadzącego aż pod pobliski za-
mek Książ. I właśnie do tego tu-
nelu wjechał pod koniec wojny 
wspomniany pociąg. Wjazd do tu-
nelu wysadzono w powietrze i za-
maskowano nawiezioną ziemią, na 
której zasadzono drzewa. Rozebra-
no, rzecz jasna, boczny tor i usunię-
to rozjazd na głównej linii Wrocław-
-Wałbrzych. 

X  X  X 
Tak dwadzieścia lat temu pisa-

łem w książce „Milczące ślady”. 
Ale już wtedy w kontekście tego 
pociągu padały słowa „ponoć” lub 
„rzekomo”, bo nie miałem pewno-
ści, czy to, o czym od lat opowiadał 
Tadeusz Słowikowski, jest prawdą. 

Podczas dwukrotnych pod ko-
niec XX wieku wizyt w wałbrzy-
skim mieszkaniu pana Tadeusza 
upewniłem się, że on święcie wie-
rzy w ukryty pociąg. I że ta wiara 
udziela się rozmawiającym z nim 
osobom. Ja od początku byłem scep-
tyczny, chociaż nie wykluczałem, 
że jakiś pociąg mógł zostać koło 
Wałbrzycha ukryty. Wtedy mówiło 
się o zamaskowanym tunelu w re-
jonie 61 kilometra linii kolejowej 

z Wrocławia do Wałbrzycha. We-
dług późniejszych ustaleń Słowi-
kowskiego oraz odkrywców z Dol-
nośląskiej Grupy Badawczej, złoty 
pociąg ma znajdować się nieco bli-
żej Wałbrzycha, bo na 65 kilome-
trze tejże linii. 

Prostując informacje sprzed 
wielu lat muszę także dodać, że 
mój rozmówca z 1984 roku się my-
lił. Edward Wawrzyczek, którego 
Edmund Kaczmarek latem 1946 ro-
ku spotkał w ówczesnym zamku 
Książno, nie był Niemcem. Był Po-
lakiem z Zaolzia, zajmującym waż-
ne stanowisko na dworze księcia 
Jana Henryka XV Hochberga von 
Pless w Pszczynie. Był tam tak zwa-
nym mistrzem siodła, a nie stajen-
nym. 

W pierwszych informacjach 
o ukrytym pociągu, które dotarły do 
mnie w czasach transformacji ustro-
jowej (a więc w latach 1989–1991) 
mowa była jednak nie o skarbach, 
lecz o pojemnikach z trującym ga-
zem, które rzekomo miał wieźć ten 
pociąg. I była to informacja mają-
ca cień prawdopodobieństwa, bo 
Niemcy panicznie bali się, że gdy 
zapasy produkowanego w niedale-
kim Dyhrenfurcie (Brzegu Dolnym) 
tabunu dostaną się w ręce czerwo-
noarmistów, to gaz ten wykorzysta-
ją oni przeciwko cywilnej ludności 

Dolnego Śląska. I mimo wszystko 
ta hipoteza – według mnie – nadal 
ma cień prawdopodobieństwa. Cień 
tylko. 

Mam nadzieję, że w końcu uda 
się wyjaśnić tę sprawę, a świat do-
wie się czy, a jeśli tak, to co ukry-

to koło Wałbrzycha. W każdym ra-
zie na przełomie sierpnia i wrze-
śnia tego roku kilku stacjom tele-
wizyjnym proszącym mnie o wy-
powiedź w tej sprawie, powiedzia-
łem krótko: „złoty pociąg” to mit! 
Nie świadczy to wcale, że przy li-

nii kolejowej na odcinku Świebo-
dzice-Wałbrzych Szczawienko ni-
czego nie ma. Ale na pewno gdzieś 
w pobliżu wijących się serpentyną 
torów kolejowych nie ma ani ukry-
tego pociągu, ani skarbów przez 
duże S. 

Dokończenie ze strony 3

„„ZZłłoty pocioty pociąągg”” to  to mit?mit?

Przedstawiamy Symulator Kompa-
nii Górniczej od firmy CENEGA. 
Gra ma polską (napisy) i angielską 
wersję językową do wyboru i eks-
tra bonus: mowę śląską w grze przy-
gotowaną przez Marka Szołtyska - 
SYMULATOR GRUBSKIGO FE-
DROWANIO! Jest wersja cyfrowa 
lub pudełkowa z podwójną okład-
ką do wyboru w języku polskim lub 
w mowie śląskiej! Realizuj kontrak-
ty, śledź światowe rynki, powięk-
szaj firmę, generuj zyski i stwórz fi-
nansowe imperium oparte na wydo-
byciu żwiru i rudy żelaza. Na zakup 
czeka ponad 50 pojazdów, maszyn 
i budynków. Optymalna organizacja 
pracy i maksymalizacja zysków wy-
magać będzie nie lada wysiłku umy-
słowego i zdolności przywódczych. 
Zwracaj uwagę na goniące terminy, 
konserwację maszyn i zasady bez-
pieczeństwa. Pamiętaj także, że twój 
dział PR jest kluczem do akceptacji 

rynkowej. Opinia publiczna śledzi 
każdy twój ruch! Zarządzaj całym 
łańcuchem produkcyjnym, od pracy 
w kopalni po public relations. Roze-
graj jeden z 12 dostępnych scenariu-
szy lub ustal własne cele w trybie gry 
swobodnej.

Firma CENEGA informuje, że do-
stępny jest już Symulator Kurortu 
Nadmorskiego - gra w polskiej (na-
pisy) i angielskiej wersji językowej 
do wyboru. Dodatkowo ekstra bonus: 
język kaszubski - SYMÙLATOR 
NADMÒRSCZÉGÒ KÙRORTU! 
Gra ma wersję pudełkową oraz cy-
frowa i podwójną okładkę (pudeł-
ka) do wyboru w języku polskim 
lub kaszubskim! Lato, słońce, pla-
ża. Kto nie marzy o odpoczynku 
w takim klimacie? To marzenie mo-
że się spełnić. Przemień dziewi-
czą plażę w popularny letni ku-
rort dzięki umiejętnościom strate-

gicznym i ekonomicznym. Uwolnij 
swoją kreatywność! Ty decydujesz, 
czy chcesz mieć imprezę na plaży, 
czy spokojną oazę.  Stwórz pensjo-
nat swoich marzeń. Buduj hotele, 
obozy, restauracje, bary, udogodnie-
nia plażowe, diabelskie młyny itp. 
Zostań menedżerem, ustalaj ceny 
i pensje. Naucz się grać dzięki pro-
stemu samouczkowi. Poczuj waka-
cyjny nastrój dzięki ujmującej gra-
fice i przyjemnej muzyce.

Jak wygląda życie policjanta poka-
zuje Symulator Policji oferowany 
przez TECHLAND. W grze prze-
nosisz się do Mountain Valley, ma-
łego, amerykańskiego miasteczka, 
którego ulice zalała fala przemocy 
i narkotyków. W Symulatorze Poli-
cji wcielasz się w rolę funkcjona-
riusza MVPD, stojącego na straży 
prawa i porządku zgodnie z hasłem 
widniejącym na każdym radiowozie 

w USA: Służyć i Chronić! Odnaj-
dziesz zwykłych obywateli potrze-
bujących pomocy, bezwzględnych 
przestępców i skorumpowanych gli-
niarzy, plugawiących dobre imię te-
go zawodu. Od rozlokowania fo-
toradarów i przeprowadzania ruty-
nowych kontroli drogowych, przez 
prowadzenie własnych dochodzeń 
i przesłuchań, po dynamiczne pości-
gi z zawrotną prędkością za piratami 
drogowymi i przestępcami to róż-
ne aspekty codziennego życia poli-
cjanta. Żaden dzień nie będzie spo-
kojny dzięki losowym wydarzeniom 
w grze – włamaniom, napadom ra-
bunkowym i innym „atrakcjom” wy-
magającym interwencji i przeprowa-
dzenia aresztowań na ulicy. A po 
skończonej służbie – pozostaje życie 
prywatne, inwestowanie we własny 
dom, czy prywatny samochód. 

Firma TECHLAND poleca Symula-

tor Straży Pożarnej, w którym kie-
rujemy wyspecjalizowaną jednostką 
straży pożarnej usuwającej skutki 
wypadków, katastrof czy pożarów. 
Za stworzenie i wydanie tego tytułu 
odpowiada specjalizująca się w te-
go typu produkcjach niemiecka fir-
ma Rondomedia. W grze bierzemy 
udział w kilkunastu scenariuszach 
o różnym poziomie trudności oraz 
złożonością kolejnych celów mi-
sji. Początkowe wyzwania nie wy-
magają zbyt wielkich umiejętności 
–ugaszenie pożaru pokoju czy od-
holowanie zniszczonego samocho-
du. Wraz z postępami w rozgrywce 
uzyskujemy  dostęp do ciekawszych 
scenariuszy jak kierowanie akcją ra-
towniczą w wypadku kolejki metra 
czy też gaszenie stodoły pełnej siana 
i produktów łatwopalnych. Oprócz 
likwidacji zagrożenia, do naszych 
obowiązków należy również roz-
wiezienie wszystkich rannych do 
szpitali i uprzątnięcie terenu – moż-
na więc śmiało stwierdzić, że bie-
rzemy udział w rozbudowanych 
i kompleksowych akcjach ratowni-
czych. Sprawne udzielanie pomocy 
umożliwia szeroki wachlarz dostęp-
nych pojazdów i maszyn – oprócz 
zwykłych wozów strażackich i am-
bulansów w trakcie rozgrywki zy-
skujemy dostęp do cystern, wozów 
drabiniastych czy nożyc hydrau-
licznych. Dodatkowym usprawnie-
niem jest możliwość skorzystania 
z elementów otoczenia, które mogą 
pomóc w przedostaniu się do ran-
nych osób.

Opracowanie: 
MONIKA MAŃKOWSKA

W tych podziemiach pod dziedzińcem zamku Książ miał być schron dla Hitlera i jego świty. 
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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

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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laureatem nagrody 
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Centre Club
Ostre Pióro 
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Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
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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 
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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

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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20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

Rozmowa z Rozmowa z ARTUREM BARCISIEMARTUREM BARCISIEM, , 
aktorem teatralnym i filmowym, reaktorem teatralnym i filmowym, reżżyseremyserem
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Następny numer 
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Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
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
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Zbigniew Hołdys, muzyk

Cezary Żak, aktor

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

Następny numer 
22 sierpnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
„Leczyli” zgniłą 
surówkę

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

strony 3 i 4

Czytaj dodatek

RobiRobię ę wszystko, wszystko, 
by by żżyyć ć uwauważżnienie

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

Tomasz Kot, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

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

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 

ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

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

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

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos, aktor, 
profesor sztuki teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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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 
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Znowu robiZnowu robię ę to, to, 
co lubico lubięę......

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, aktor
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007
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Chcesz się zareklamować w „Twoim TYGODNIU”?
Napisz e-maila (twoj-tydzien@wp.pl) lub zadzwoń (602 638 409), 

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

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

Otrzymaliśmy liczne sygnały od Czytelników, że mają kło-
poty ze zdobyciem „Twojego TYGODNIA WIELKOPOL-
SKIEGO” rozdawanego na ulicach Poznania. Teraz nie ma już 
z tym problemów, bo o „TTW” można pytać w 19 punktach 
rozsianych po całym Poznaniu – na parkingach strzeżonych 
USI SPÓŁDZIELNI WIELOBRANŻOWEJ 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
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Nowy Nissan Navara 
Nowy Nissan NP300 Navara podnosi poprzeczkę stylu i osiągów na rynku pickupów. Atrakcyjne 
nowe nadwozie i wnętrze zostało opracowane pod kątem osiągów i komfortu oraz zainspirowane 
elegancką stylistyką crossovera.

Auto oferuje rozwiązania technicz-
ne i wyposażenie niespotykane 

dotąd w tym segmencie: system ka-
mer 360°, NissanConnect oraz reflek-
tory w technologii LED. Nowy silnik 
2.3 dCi zapewnia znakomite osiągi 
przy umiarkowanym zużyciu paliwa 
i niskiej emisji szkodliwych związ-
ków. 

Jednym z głównych założeń przy 
projektowaniu modelu NP300 Nava-
ra była poprawa komfortu i uzyska-
nie właściwości jezdnych porówny-
walnych z crossoverem. W celu osią-
gnięcia tego efektu bez uszczerbku 
dla wysoko cenionej sprawności tere-
nowej modelu inżynierowie Nissana 
zaprojektowali do wersji z podwójną 
kabiną zupełnie nowy pięciodrążko-
wy układ zawieszenia z tyłu, zapew-
niający znacznie wyższy komfort i po-
prawę właściwości jezdnych przy ma-
sie obniżonej o 20 kg w porównaniu 
z poprzednio stosowanym zawiesze-
niem na resorach piórowych.

W wersji z kabiną przedłużaną 
(King Cab) pozostawiono układ z re-
sorami piórowymi, poddając go jed-
nak gruntownej modyfikacji. Układ 
z resorami nad tylnym mostem jest 
o 7 kg lżejszy od poprzednio stoso-
wanego układu z resorami pod mo-
stem. Ponadto wersja z kabiną prze-
dłużaną ma o 3,1% większy kąt na-
tarcia tylnych kół, a hałas z drogi jest 
mniejszy.

Jak każdy Nissan, nowy NP300 
Navara jest pojazdem innowacyj-
nym, wyposażonym w liczne techno-
logie pokładowe. System kamer 360° 
oraz układ automatycznego hamo-
wania awaryjnego - wysoko ocenia-
ne innowacje podnoszące bezpieczeń-
stwo w crossoverach - są unikatowe 
w segmencie pickupów i umożliwiają 
klientom korzystanie z niedostępnych 
w nim wcześniej technologii. Kolej-
ne rozwiązania poprawiające bezpie-
czeństwo i wygodę to między innymi 
tempomat oraz systemy wspomaga-
nia zjazdu ze wzniesienia (HDC) i ru-
szania pod górę (HSA). Wszystkie te 
elementy wyposażenia, podobnie jak 
bezkluczykowy system dostępu do 
pojazdu, tylna kamera i czujniki par-
kowania, opracowano w celu zaspo-
kojenia konkretnych wymagań wła-
ścicieli Nissanów NP300 Navara.

Całkowicie przeprojektowane 
wnętrze zapewnia wysoki komfort 
jazdy, a każdy detal kabiny optyma-
lizowano pod kątem najwyższej jako-
ści, przestronności i funkcjonalności 
oraz wygody kierowcy i pasażerów.

Gruntownie zmieniono stylisty-
kę deski rozdzielczej, której wyra-
ziste kształty zwiększają poczucie 
przestrzeni w kabinie. Przednie fotele 
z wygodnym podparciem kręgosłupa 
udoskonalono pod względem ergono-

mii, a ich konstrukcja inspirowana jest 
doświadczeniami NASA.

Obie wersje, zarówno ta z kabiną 
przedłużaną, jak i podwójną, wyposa-
żone są w dwustrefową automatyczną 
klimatyzację, a nowy układ wentylacji 
tylnej części kabiny i nowa konstruk-
cja siedzeń podnoszą komfort podró-
żowania pasażerów tylnej kanapy.

NP300 Navara, zaprojektowany 
i skonstruowany z uwzględnieniem 
specyficznych wymagań i preferencji 
europejskich klientów, będzie również 
produkowany w Europie. Obie wersje 
nadwozia - z kabiną przedłużaną oraz 
z podwójną - charakteryzują się ma-
sywnym, a jednocześnie sportowym 
stylem. Połączenie wklęsłych i wypu-
kłych powierzchni składa się na dyna-
miczną i odważną sylwetkę pojazdu. 
Nie zabrakło także typowych dla mar-
ki Nissan detali stylistycznych, takich 
jak krata wlotu powietrza z motywem 
litery V oraz światła do jazdy dzien-
nej w technologii LED z motywem 
bumerangu.

Nowy silnik 2.3 dCi w Nissanie 
NP300 Navara jest o 24% wydaj-
niejszy od jednostki, którą zastępuje, 
a jednocześnie jest najbardziej ekolo-
giczny i ekonomiczny w swoim seg-
mencie. Silnik dostępny w dwóch róż-
niących się mocą odmianach - 118 kW 
i 140 kW do najlepiej wyposażonych 
wersji modelu - to pierwsza jednost-
ka z dwiema turbosprężarkami w tym 
segmencie. Silnik wyróżnia się też wy-
jątkowo niskimi kosztami eksploatacji 
i znacznie obniżoną emisją CO2.

Świetnym jednostkom napędo-
wym towarzyszą znakomite skrzynie 
biegów, a nowy NP300 Navara rów-
nież i pod tym względem oferuje naj-
wyższy poziom. Najnowsza generacja 
modelu wchodzi na rynek w wersjach 

z napędem na jedną lub obie osie oraz 
standardową sześciobiegową skrzynią 
manualną lub opcjonalnym siedmio-
biegowym automatem.

Zgodnie z oczekiwaniami klien-
tów nowy NP300 Navara doskonale 
radzi sobie zarówno w terenie, jak i na 
drodze asfaltowej. Napęd na cztery 
koła to rozwinięcie konstrukcji z mo-
delu poprzedniej generacji, zapewnia-
jącej bardzo dobre właściwości trak-
cyjne na nierównej nawierzchni.

Z uwagi na specyficzny charakter 
samochodów typu pickup, ładowność 
i uciąg nowego Nissana NP300 Nava-
ra zostały zwiększone we wszystkich 
wersjach modelu. Dzięki ładowności 
wynoszącej powyżej 1 tony niezależ-
nie od wersji oraz imponującej mak-
symalnej masie przyczepy (3500 kg) 
nowy NP300 Navara sprosta najtrud-
niejszym zadaniom i najbardziej in-
tensywnej eksploatacji w celach za-
robkowych lub rekreacyjnych.

Odnowiony Fiat 500
Nowy Fiat 500, odnowiony zewnętrznie i wewnętrznie, zachował 
kultowy kształt i gabaryty bestsellerowej generacji z 2007 roku, 
przedstawiając przy tym bogatszą ofertę w zakresie technologii, 
układów napędowych i możliwości indywidualizacji.

Dostępny w wersji hatchback 
i kabriolet, nowy Fiat 500 jest 

oferowany w dwóch wersjach: POP 
i LOUNGE (obie wersje mogą być 
wyposażone w półautomatyczną 
skrzynię biegów Dualogic-Sele-
speed). Pierwsza z nich proponuje 
w standardzie: siedem poduszek po-
wietrznych, manualną klimatyzację, 
system Uconnect Radio z sześcioma 
głośnikami, porty AUX-IN i USB, 
wielofunkcyjną kierownicę i świa-
tła do jazdy dziennej LED. Wersja 
LOUNGE jest dodatkowo wzbo-
gacona o wyrafinowane detale, ta-
kie jak panoramiczny szklany dach, 
felgi aluminiowe 15”, system Ucon-
nect Radio LIVE 5’’ z ekranem do-
tykowym oraz skórzaną kierownicę 
z przyciskami, które pozwalają kie-

rowcy - dzięki integracji z smartfo-
nem - korzystać z różnych aplikacji 
w systemie pokładowym.

Nowy Fiat 500 jest dostępny 
z silnikami benzynowymi: TwinA-
ir o pojemności 0.9 (o mocy 85 KM 
lub 105 KM) lub 1.2 8V o mocy 
69 KM. 

Nowy Fiat 500 - europejski li-
der w swoim segmencie - ma około 
1800 nowych detali, tak opracowa-
nych i przemyślanych, by podkreślić 
jego oryginalność i nadać modelowi 
jeszcze bardziej wyrafinowany styl. 
Nowe są reflektory ze światłami do 
jazdy dziennej LED, światła tylne, 
kolory, deska rozdzielcza, kierowni-
ca, materiały: zatem znaczące ulep-
szenia, ale wierne niepowtarzalnemu 
stylowi Fiata 500. 
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nek modelu Renegade, marka Jeep 
otwiera drzwi zakładu Melfi znaj-
dującego się we włoskim regionie 
Basilicata. Od 11 września moż-
na wejść na specjalną dedykowa-
ną stronę „Jeep Melfi Plant Virtual 
Tour” i odbyć sugestywną, cyfrową 
podróż poprzez cały cykl produk-
cyjny pierwszego samochodu Jeep 
produkowanego we Włoszech dla 
Europy i USA.  

Za pomocą nowego narzędzia 
wszyscy będą mogli poznać tajem-
nice jednej z najbardziej zaawan-
sowanych technologicznie fabryk 
w Europie, posiadającej srebrny 
certyfikat World Class Manufac-
turing (WCM), międzynarodowej 
metodologii organizacji cyklu pro-
dukcji.  

W zakładzie w Melfi pracuje 
prawie 8.000 osób i jest używanych 
968 robotów do produkcji samocho-
dów Jeep Renegade i Fiat 500X.

MOTO

Tor „Poznań” w stylu retro
Tor „Poznań” – jedyny tego typu obiekt do sportów motorowych 
w Polsce – zazwyczaj kojarzy się z wyścigami samochodowymi 
lub motocyklowymi. To normalne, bo właśnie tylko tutaj w Polsce 
rozgrywane są tego typu zawody. Poznański tor posiada potrzebne 
homologacje, by być miejscem rozgrywania zawodów motorowych 
na poziomie światowym. Ale – jak się okazuje – nie tylko takich…

Automobilklub Wielkopolski 
w dniach 10-13 września zor-

ganizował 42 Poznański Między-
narodowy Rajd Pojazdów Zabytko-
wych, który był jednocześnie XIV 
rundą Mistrzostw Polski Pojaz-
dów Zabytkowych i po raz czwarty 
z rzędu wpisany został do kalenda-
rza FIVA (Międzynarodowej Fede-
racji Pojazdów Zabytkowych) jako 
rajd kategorii B. 

W tegorocznej edycji rajdu 
wzięły udział 32 załogi z Polski, 
Anglii, Niemiec i Holandii. Warun-
kiem uczestnictwa było wystarto-
wanie pojazdem zabytkowym wy-
produkowanym do 1984 roku. Kla-
syfikacja odbywa się w czterech 
klasach: pre-45, post-45, post-60 
i post-70. 

W najstarszej klasie było moż-
na podziwiać zabytkowe motocy-

kle: Harleya-Davidsona JD-24 Si-
decar z 1924, BSA S26 z 1926r., 
Zenitha 680 Sport z 1927r., a wśród 
samochodów uwagę widzów skupi-
ły: Peerles z 1925r., Polski Fiat 508 
Junak 1935r., Peugeot 302 Cabriolet 
Martin z 1937r.

W klasach powojennych zoba-
czylismy samochody sportowe: Po-
rsche 911, Chevroleta Corvette Co-
nvertible, Jaguary E-Type oraz do-
stojne limuzyny Citroena BL 11 
i kilka Mercedesów.

Zawodnicy pokonywali trasę 
przebiegającą malowniczymi dro-
gami Wielkopolski, były także pró-

by sprawnościowe i rekreacyjne, 
oceniano również prawidłowy prze-
jazd całej trasy.

Część uczestników rajdu o naj-
bardziej sportowym zacięciu zawo-
dy rozpoczęła już w czwartek pod-
czas rozgrywanego na Torze „Po-
znań” Memoriału im. Henryka Ru-
cińskiego. Dla nich możliwość ści-
gania się na jedynym w Polsce torze 
samochodowym była niecodzienną 
atrakcją. Tego dnia Tor „Poznań” 
był w stylu retro.

– To ogromna frajda – powie-

dział jeden z uczestników Memoria-
łu – przejechać się swoim zabytko-
wym autem po tak bardzo wyjątko-
wym Torze „Poznań”. W tym przy-
padku nie chodziło o osiągnięcie 
ogromnych prędkości, ale i tak jest 
to dla nas wyjątkowy dzień w życiu. 
Dobrze, że w Polsce taki tor jest, że 
jest on porównywalny z innymi to-
rami europejskimi, że gospodarze 
udostępniają go nie tylko na wyści-
gi, ale i kursy doskonalenia techniki 
jazdy i takie imprezy jak nasze wy-
ścigi w stylu retro.

Tego dnia na Torze „Poznań” 
– choć rozwijano mniejsze niż za-
zwyczaj prędkości – emocji nie 
zabrakło, niektórzy właściciele 
aut zabytkowych nawet trochę 
szarżowali.  W klasie motocykli 
wyprodukowanych do 1945 roku 
zwycięzcą Memoriału został Bar-
tosz Bergandy, przed Robertem 
Andersonem, trzecie miejsce zajął 
Ireneusz Tomyślak. W klasie sa-
mochodów wyprodukowanych do 
1945 roku zwycięzcą Memoriału 
został Krzysztof Kempiński przed 
Piotrem Matuszekiem.

W pierwszym dniu rajdowych 
zmagań na trasie, w piątek 11 wrze-
śnia uczestników można było oglą-
dać w  Buku, Wasowie, Nowym To-
myślu, Porażynie i Sielinku. W dru-
gim dniu 12 września uczestnicy by-
li w Szreniawie, Bninie, Błażejew-
ku, Zaniemyślu, Koszutach i Kórni-
ku. Kulminacyjnym punktem pro-
gramu rajdu był Konkurs Elegancji 
zorganizowany na Placu Niepodle-
głości w Kórniku. Jego uczestnicy 
zaprezentowali się tam w strojach 
z epoki swojego pojazdu.

Ale i tak przez cały czas trwa-
nia rajdu dyskutowano o wyścigach 
w stylu retro na Torze „Poznań”…

FOT. – TERESA CICHACKA

Jeep Renegade – urodziny, które warto zapamiętać

Wyprodukowany do tej pory 
w liczbie 135.000 egzempla-

rzy, Jeep Renegade odnosi ogrom-
ny sukces handlowy, dzięki któremu 
znajduje się na szczytach klasyfika-
cji sprzedaży w wielu krajach euro-
pejskich, między innymi we Wło-
szech, Francji i Austrii.  Oryginalny 
SUV Jeepa zdobył już ważne mię-
dzynarodowe wyróżnienia i nagro-
dy, między innymi „Nowość Roku 

2015” według czytelników maga-
zynu Quattroruote; „Najlepszy SUV 
roku 2015” według witryny Co-
ches.net, lidera hiszpańskich me-
diów samochodowych oraz „4x4 
roku 2015” francuskiego magazynu 
„4x4 Magazine”.

Wyniki handlowe i prestiżowe 
nagrody, które z pewnością przy-
czynią się do dalszego umacnia-
nia sprzedaży samochodów marki 

Wprowadzony na rynek rok temu, Jeep Renegade jest bez-
względną nowością, zarówno dla marki, gdyż symbolizuje jej 
wejście do segmentu małych SUV-ów, jak i dla rynku, ponieważ 
nowy model odnosi historyczne wyniki sprzedaży i umacnia 
swoją pozycję samochodu o najlepszych możliwościach tere-
nowych w swoim segmencie.  

Jeep, która od pięciu lat rejestru-
je trend wzrostowy. W szczególno-
ści, przez ostatnie trzy lata z rzędu, 
marka amerykańska zarejestrowała 
rekordową sprzedaż ma poziomie 
światowym, osiągając w 2014 ro-
ku milion wyprodukowanych samo-
chodów. Wzrost ten potwierdza się 
również w tych miesiącach 2015: 
w USA na przykład, sierpień okazał 
się najlepszym miesiącem w histo-
rii, a w pierwszym półroczu 2015, 
marka Jeep umocniła swoją po-
zycję marki samochodowej o naj-
wyższym rytmie wzrostu w Europie 
(źródło: ACEA). 

Pierwsze urodziny Jeepa Re-

negade są zatem idealną okazją do 
świętowania siły marki, która nie 
przestaje zaskakiwać dzięki swo-
jej „najczęściej nagradzanej w hi-
storii gamie SUV-ów”.  Nie przy-
padkowo, od roku 1941 – daty za-
łożenia marki Jeep – jej nazwa jest 
powszechnie uznawana za synonim 
samochodu terenowego. To właśnie 
tę chęć odkrywania i bycia pionie-
rem odkrywamy w Jeepie Renega-
de, modelu, który zdobył uznanie 
także młodszych kierowców, którzy 
zwracają szczególną uwagę na no-
we technologie i nowe sposoby ko-
munikowania.  

Rok po wprowadzeniu na ry-
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Wielka nowa ŠKODA Superb
Czy komfort da się zmierzyć? Nowa ŠKODA Superb 
udowadnia, że tak. Z rekordową przestrzenią kabiny 
i bagażnikiem o pojemności do 660 litrów, flagowy 
model przewodzi klasie średniej.

W klasie średniej repre-
zentacyjna sylwetka 

kryjąca przestrzeń w kabinie, 
nabiera szczególnego znacze-
nia, czyniąc ze ŠKODY Su-
perb naturalnego pretenden-
ta do roli lidera segmentu. 
Zupełnie nowa, przełomowa 
generacja największej ŠKO-
DY, powstała z myślą o po-
biciu wszelkich rekordów 
przestronności kabiny i ba-
gażnika. 

O niepodważalnie wyso-
kiej jakości nowej generacji 
modelu Superb może świad-
czyć mnóstwo danych i sta-
tystyk, ale o jego wielkości 
można przekonać się w du-
żo prostszy i przyjemniejszy 
sposób: zajmując miejsce na 
wygodnej tylnej kapanie, za-

kładając nogę na nogę i roz-
koszując się chwilą.

Tylne siedziska od oparć 
przednich foteli dzieli aż 157 
mm: to wartość dwukrotnie 
lepsza od największych, do-
tychczas notowanych w tym 
segmencie. Superb wykracza 
daleko poza swoją klasę, przy-
bliżając się do najbardziej eks-
kluzywnych limuzyn na świe-
cie. Model ten posiada wszak-
że elementy wyposażenia zna-
ne do tej pory z najdroższych 
samochodów: komfortowe dy-
waniki ze zintegrowanym pod-
nóżkiem Lounge-Step i elek-
tryczną regulację fotela pasa-
żera z miejsca na kanapie. Te-
raz osoba siedząca na tylnym 
prawym miejscu może sama 
bez wysiłku przesuwać i po-

chylać oparcie przed sobą, de-
cydując o ilości miejsca.

Wnętrze nowej ŠKODY 
Superb jest nieprzeciętne - jej 
konstrukcja pozwoliła zwięk-
szyć rozstaw osi (aż o 8 cm 
do rekordowych 2,84 metra) 
i rozstaw kół, przy znaczącej 
poprawie także innych para-
metrów technicznych.

Poza nadzwyczajną ilo-
ścią miejsca na nogi, pasa-
żerowie tylnej kanapy dys-
ponują także jeszcze większą 
przestrzenią na głowy i ręce: 
wynosi ona odpowiednio 980 
mm i 1 520 mm, po kilka cen-

tymetrów więcej od już i tak 
rekordowych wyników po-
przednika. Dzięki temu po-
dróż nawet w trzy osoby na 
tylnej kanapie jest w pełni 
komfortowa.

Konstruktorzy ŠKO-
DY niczego nie pozostawili 
przypadkowi: trzecia genera-
cja odnotowała wzrosty pod 
każdym względem, także ba-
gażnika. Zwiększenie pojem-
ności do 625 litrów w przy-
padku limuzyny i 660 litrów 
dla nadwozia kombi oznacza 
wzrost aż o odpowiednio 30 
i 55 litrów.

wany sposób, do dyspozycji 
użytkowników auta jest duży 
otwór załadunkowy o wyso-
kości 116 cm i szerokości 108 
cm, co w połączeniu z pokry-
wą bagażnika, otwierającą się 
na wysokość 187 cm i bardzo 
nisko poprowadzonym pro-
giem załadunkowym na wy-
sokości 71 cm, pozwoli zmie-
rzyć się Superbowi z każ-
dym wyzwaniem transporto-
wym. Także z przedmiotami 
ponadwymiarowo długimi: 
oparcie tylnej kanapy można 
łatwo złożyć od strony bagaż-
nika jednym przyciskiem, po-
większając jego pojemność 
do aż 1 760 litrów. Gdy zło-
żyć do tego jeszcze fotel pa-
sażera siedzącego z przodu, 
Superb pomieści przedmioty 
o długości nawet 3,1 metra. 
Wystarczy bez problemu nie 
tylko na zimowy wyjazd na 
narty z rodziną, ale i pachną-
cą choinkę na święta. 

Dodatkowo, obok roz-
wiązań pozwalających prze-
wozić mniejsze przedmioty 
w bezpieczny i uporządko-

Kia Sportage III generacji pojawiła się w sprzedaży 
w 2010 roku i  od razu została przebojem w Polsce 
i całej Europie. Po pięciu latach od premiery koreań-
ski producent wprowadza zupełnie nową, rewolucyj-
ną odsłonę swojego bestsellera.  

Frankfurt 2015

Kia Sportage kolejnej 
generacji

Sceną światowej premie-
ry najnowszej Kia Spor-

tage był rozpoczęty 15 wrze-
śnia br. Międzynarodowy Sa-
lon Samochodowy we Frank-
furcie (IAA 2015). 

Kia Sportage IV już ge-
neracji wystylizowana zosta-
ła w sposób śmiały i wyrazi-
sty. W oczy rzucają się duże 
felgi, które w połączeniu z ca-
łym nadwoziem dają poczucie 
mocy i zwinności. Największą 
zmianą w stylizacji karoserii 
jest nowe „oblicze” samocho-
du, w którym światła główne 
nie są już zintegrowane z atra-
pą chłodnicy – a rozciągają się 
ku tyłowi wzdłuż ostrych prze-
tłoczeń pokrywy silnika i wy-
raźnie zaznaczonych nadko-
li. Charakterystyczny dla no-

wych Kia grill został posze-
rzony i osadzony niżej niż do 
tej pory. Efektem tego jest wra-
żenie bardziej okazałego wy-
glądu i większej stabilności na 
drodze. 

Nowa Kia Sportage przy-
ciąga wzrok usportowioną 
i pochyloną do tyłu charakte-
rystyczną sylwetką,  dobrze 
znaną z modelu III generacji, 
z lekko opadającą ku tyłowi li-
nią dachu, większym zwisem 
przednim, krót-
szym zwisem 
tylnym oraz wy-
dłużonym rozsta-
wem osi. Gładkie 
powierzchnie ka-
roserii, zaakcen-
towane nadko-
la oraz ostrzejsze 

linie nadwozia nadają Sportage 
bardziej dynamicznego i mu-
skularnego wyglądu. 

W części tylnej, zarów-
no poziome elementy styli-
styczne jak i przetłoczenia nie 
tylko podkreślają szerokość 
tego kompaktowego SUVa, 
lecz także nadają mu bardziej 
stabilnego wyglądu. Wzo-
rem koncepcyjnej Kia Provo 
2013, smukłe lampy tylne łą-
czy poprzeczna listwa ozdob-
na, a kierunkowskazy i świa-
tła cofania zostały rozdzie-
lone oraz przeniesione nie-
co niżej, by dodać wizualnie 
masy i stabilności tylnej czę-
ści auta.  

 Stylizacja nowej Kia jest 
dziełem europejskiego stu-
dia designu Kia we Frank-
furcie, we współpracy z cen-
tralą w koreańskim Namyang 
i atelier projektowym Irvine 
w Kalifornii. Auto pojawi 
się w sprzedaży w pierw-
szym kwartale 2016 roku.
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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!

Dodatek Moto przygotował  TOMASZ MAŃKOWSKI  
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Harley-Davidson na 2016 rok
- To kolejny rok o zna-

czeniu historycznym dla Har-
ley-Davidson -  mówi Mark-
-Hans Richer, starszy wice-
prezes i główny kierownik ds. 
marketingu Harley-Davidson. 
- Prezentujemy najmocniejszą 
kolekcję cruiserów w naszej 
historii, w tym zupełnie nową 
serię S. Podnosimy poprzecz-
kę, prezentując nowe modele 
Iron 883 i Forty-Eight z rodzi-
ny Dark Custom, którą rozpo-
częliśmy w 2008 roku. Ponad-
to powiększamy nasze pro-
wadzenie w segmencie moto-
cykli turystycznych, wprowa-
dzając model Road Glide Ul-
tra i wypuszczając odświeżo-
ny, popularny model Heritage 
Softail Classic.

DUSZA DARK 
CUSTOM

Nowy model Iron 883 ma 
celowo surowe i wyraziste li-
nie oraz cechuje się współ-
czesną stylistyką inspirowaną 
budowanymi w garażach kie-
dyś i dziś bobberach. Zupeł-
nie nowe przednie i tylne re-
gulowane zawieszenie, lżej-
sze koła magnezowe i nowe 
siodło zapewniają komfort 
oraz kontrolę podczas jazdy 
w kierunku horyzontu. 

Nowy model Forty-Eight 
zawdzięcza swój złowieszczy 
styl szerokiej przedniej opo-
nie, nowym kołom magnezo-
wym i masywnemu przodowi 
z widelcem 49 mm. Ponadto 

MORE, wyposażając stan-
dardowo każdy model Softa-
il® na 2016 rok w silnik High 
Output Twin Cam 103. 

TEMPOMAT 
W MODELACH 

SOFTAIL®
To nie wszystkie nowości 

w rodzinie Softail® na 2016 
rok - w wybranych mode-
lach, po raz pierwszy w histo-
rii, będzie dostępny elektro-
niczny tempomat. Zapewnia-
jący wygodę elektroniczny 
tempomat Harley-Davidson, 
dostępny dzięki nowej prze-
pustnicy sterowanej elektro-
nicznie jest wyposażeniem 
standardowym w modelach 
Heritage Softail® Classic, 
Softail® Deluxe, Fat Boy® 
S i Softail Slim® S na 2016 
rok oraz dostępny opcjonal-
nie w pozostałych modelach 
Softail na 2016 rok.
NOWE ZAWIESZENIE 

W MODELACH 
SPORTSTER®

Wszystkie modele Spor-
tster® na 2016 rok z łatwo-
ścią poskromią nierówne dro-
gi dzięki zupełnie nowemu 
zawieszeniu z przodu i z ty-
łu oraz udoskonalonym sio-
dłom, poprawiającym kom-
fort motocyklisty oraz pro-
wadzenie. Nowe siodła wy-
konano z najwyższej klasy 
materiałów i zmieniono ich 
kształt, aby zapewniały lep-
sze podparcie i wygodę. 

Przeprojektowane za-
wieszenie modeli Sportste-
r® obejmuje amortyzato-
ry emulsyjne ze sprężynami 
śrubowymi oraz nowe przed-
nie widelce z amortyzatora-
mi z wymiennym wkładem. 
Amortyzatory wypełnione 
azotem zapobiegają zapowie-
trzeniu oleju i są wyposażo-
ne w wewnętrzny zespół za-
worów z tłokami 36 mm oraz 
wysokiej jakości olej, dzię-
ki czemu charakteryzują się 
doskonałą kontrolą ściska-
nia i tłumienia odbicia oraz 
reagują szybko na niewiel-
kie nierówności i zapewniają 
stały kontakt opon z nierów-
ną nawierzchnią. Obciążenie 
wstępne sprężyn progresyw-
nych można regulować gwin-
towanym kołnierzem za po-
mocą klucza schowanego pod 
siodłem. W grubych widel-
cach zestrojonych optymal-
nie pod kątem amortyzato-
rów zastosowano skalibrowa-
ny tłok i zespół zaworów oraz 
sprężyny progresywne. Taka 
konstrukcja zapewnia rów-
nomierną pracę zawieszenia 
w całym zakresie. Dzięki po-
trójnej sprężynie i blokadzie 
olejowej widelce zapobiegają 
podskakiwaniu koła podczas 
gwałtownego hamowania.

ROAD GLIDE ULTRA
Nieobecność w gamie 

motocykli Harley-Davidson 
Touring to był dobrze wyko-

rzystany czas, w ciągu które-
go ulepszono stylistykę mo-
delu Road Glide Ultra, a tak-
że opracowano wyjątkowe 
właściwości aerodynamicz-
ne i zoptymalizowano ergo-
nomię, zapewniając motocy-
kliście i pasażerowi komfort 
podczas długich wypraw - to 
wszystko dzięki inspirowa-
nemu opiniami klientów pro-
gramowi rozwoju produktu 
Projekt RUSHMORE. Napę-
dzany jednostką Twin-Coole-
d™ High Output Twin Cam 
103™, oferującą bezkompro-
misowe osiągi, nowy model 
Road Glide Ultra przekroczy 
oczekiwania najbardziej wy-
magających motocyklistów 
jeżdżących turystycznie. 

HERITAGE SOFTAIL 
CLASSIC

Połączenie nostalgicz-
nego stylu i współczesnych 
osiągów oraz komfortu mo-
deli Softail® - Heritage So-
ftail® Classic ma odświeżoną 
stylistykę na 2016 rok i jest 
wyposażony w jednostkę na-
pędową High Output Twin 
Cam 103, elektroniczny tem-
pomat w standardzie oraz no-
wą i udoskonaloną konstruk-
cję mocowania kufrów. 

♦ ♦ ♦
Nowe motocykle będą 

dostępne w salonach de-
alerskich Harley-Davidso-
n® w Polsce już we wrze-
śniu 2016. 

znajdziesz w nim regulowa-
ne tylne zawieszenie i nowe 
siodło. Stylistyka retro oraz 
doskonałe połączenie czar-
nych, kolorowych i chromo-
wanych elementów nadaje te-
mu motocyklowi masywnego 
wyglądu. Motocykliści po-
ruszający się po zapchanych 
i trudnych ulicach miasta na 
smukłym i wąskim mode-
lu Harley-Davidson Street® 
750 docenią większą pew-
ność, jaką zapewniają nowe 
układy hamulcowe z przodu 
i z tyłu. 

NAJMOCNIEJSZE 
MODELE SOFTAIL® 

W HISTORII
Tylne opony w motocy-

klach z nowej serii S Har-
ley-Davidson® będą błagały 
o litość. Napędzane silnikiem 

Screamin’ Eagle Twin Cam 
110, nowe modele Fat Boy® 
S i Softail Slim® S oferu-
ją moc oraz osiągi dostęp-
ne niegdyś tylko w modelach 
Custom Vehicle Operations 
(CVO). Oba modele w limi-
towanej edycji są wykończo-
ne czarnymi elementami, co 
nadaje im wyglądu doskonale 
komponującego się z masyw-
ną sylwetką. 

Softail Slim® S jest do-
stępny w nowym kolorze Oli-
ve Gold Denim z motywami 
militarnymi, będącymi hoł-
dem dla powojennych moto-
cykli custom, które zapocząt-
kowały erę bobberów. Har-
ley-Davidson daje większej 
liczbie motocyklistów możli-
wość poznania osiągów mo-
tocykli z projektu RUSH-
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