wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko jubilata, imiê ¿ony i miasto

Wojtek Michnikowski mistrzem kierownicy 2013!!!
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O tym co potrafi mistrz kierownicy.
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Jak co roku poprosiliœmy naszych czytelników o wskazanie cech, które wed³ug nich powinny
charakteryzowaæ idealnego kierowcê. Reakcja by³a natychmiastowa. Ka¿dy z Was mia³a w³asne
wyobra¿enie o najlepszym kierowcy, ale wiêkszoœæ odpowiedzi siê powtarza³o. Nie ma co
ukrywaæ – wszyscy marzymy o tym samym! Na podstawie zebranych odpowiedzi stworzyliœmy
profil najlepszego Kierowcy. Okaza³o siê, ¿e doskonale pasuje on tylko do jednego mê¿czyzny na
œwiecie! Drodzy Pañstwo, tego niesamowitego d¿entelmena spotkaæ mo¿ecie w... Szczecinie,
gdzie na co dzieñ mieszka.
Najlepszy kierowca na œwiecie nazywa siê Wojtek Michnikowski. Jego walory mo¿na by
d³ugo wymieniaæ... Energiczny. Wojtkowi energii z pewnoœci¹ nie brakuje! ¯ona Marta mówi o
Nim: "Kocha swoj¹ pracê, ale i na zabawê znajduje czas". Z ca³¹ pewnoœci¹ nie nale¿y do osób,
które mówi¹ „dosyæ".
Jak dowiod³o nasze dziennikarskie œledztwo, Wojtek Michnikoski jest niezwykle wra¿liwym
mê¿czyzn¹. Opiekuñczy. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e przy Wojtku ka¿da kobieta czu³aby siê
bezpiecznie w aucie. Zawsze interesuje siê tym, jak czuje siê jego kobieta gdy kieruje i gotów jest
jak najszybciej rozwi¹zaæ drêcz¹ce j¹ problemy. Romantyczny. Jeœli tylko zajdzie taka potrzeba,
Wojtek jest w stanie stworzyæ niezapomniany nastrój z tkliw¹ muzyk¹ i p³on¹cymi œwiecami, a
nawet dobraæ odpowiedni krawat. Szczêœliwa wybranka mo¿e te¿ zawsze liczyæ na bukiet
czerwonych ró¿. Zaskakuj¹cy i pomys³owy. Czasem wystarczy mu pozwoliæ dzia³aæ a wszystkie
urozmaicenia, o których akurat myœli, wprowadzi w ¿ycie od razu. Sam o sobie mówi: "Jak z³apiê
kierownicê, obur¹cz j¹ uchwycê, to wpadam niespodzianie w jakiœ dziwny trans i oczy tak
przymykam, wtedy ¿adna bryka Mi nie podskoczy, czyli nie ma ¿adnych szans. Moja ¿ona mi
mówi, ¿e szybkoœæ to mnie zgubi a ja przymykam oczy i wyczuwam luz dotykam tak jedynkê
subtelnie jak dziewczynkê, unoszê lew¹ nogê,, sprzêg³o, no i rusza wóz. Ja jestem odlotowym
kierowc¹ zawodowym i dla mnie s³owo stówa to jeden wielki pic .Bryka moja pomyka, stereo gra
muzyka,bo stówa na godzinê to dla mnie, to jest nic. To dziêki mnie w Europie poznali s³owo
Chopin,na autobahnie Panie mi nie podskoczy nikt. Bo jestem odlotowym kierowc¹ zawodowym I
stówa na godzinê to hañba jest i wstyd". Dla niego nie ma rzeczy niemo¿liwych. Potrafi zmieniæ
³añcuch w rowerze i z³o¿yæ papierow¹ czapeczkê w 39 sekund.
Drogie Panie! Pamiêtajcie, ¿e nie mo¿ecie mieæ go wszystkie! Ka¿da z Was chcia³aby pewnie
teraz zatrzymaæ go tylko dla siebie. Najlepszy kierowca jest ju¿ jednak zajêty, a jego ¿ona nie
zamierza siê nim z nikim dzieliæ.
Wszystkiego Najlepszego Wojtku z Okazji Urodzin od ¯ony !!!!
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

