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Soraya - Dermo Od-
nowa krem na dzień 
40+; krem na noc 
40+ oraz krem pod 
oczy. Prosimy o jak 
najszybsze przysła-
nie maila na adres: 
nagrody.twoj.ty-
dzien@wp.pl z ha-
słem Soraya City 
S.O.S.

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Reklama Reklama ♦♦  Reklama Reklama ♦♦ Reklama Reklama
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STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Skóra oddycha

Wszechobecny smog „dusi” komórki  skóry, a w efekcie 
spada jej odporność i przyspiesza starzenie. Dodatko-

wo  szkodliwe promieniowanie UVA, UVB, IR oraz światło wi-
dzialne o wysokiej energii (HEV), ekrany – smartfon, tablet, 
laptop emitują światło niebieskie, które opóźnia regenerację 
i generuje ogromne ilości wolnych rodników. SORAYA CITY 
S.O.S. to nowoczesna pielęgnacja, która zapewnia skórze sze-
roką ochronę przed miejskimi czynnikami powodującymi sta-
rzenie i pogorszenie się jej wyglądu.  Dzięki niej skóra stanie 
się nawilżona, jedwabista, promienna, świeża i zadbana.    

Mamy dla naszych Czytelniczek 4 zestawy 

Prezenty z apteki
W aptece możemy znaleźć ze-

stawy prezentowe DERMEDIC dla 
różnych potrzeb cery w różowej 
lub niebieskiej kosmetyczce.  Ró-
żowe kosmetyczki zawierają ze-
stawy: Regenist - Naprawczy krem 

wygładzający na dzień 50 g + Na-
prawczy krem regenerujący na 
noc 50 g + Płyn micelarny 200 
ml, Angio - krem korygujący za-
czerwienienie na dzień z filtrem 
40 g + Aktywny krem przeciw-
zmarszczkowy na noc 55 g + Płyn 
micelarny 500 ml, Hydrain3 Hia-

luro zawiera Krem nawilżający o dogłębnym działaniu 50 g + Serum nawadniające twarz, 
szyję i dekolt (kwas hialuronowy w 15 % stężeniu) 30 ml + Płyn micelarny 500 ml. Ko-
smetyczki niebieskie to zestawy: Zestaw Hydrain3 Hialuro zawiera Serum nawadniają-
ce twarz, szyję i dekolt 30 ml + Krem pod oczy 15 g + Płyn micelarny 100 ml, OILAGE AN-
TI-AGEING zawiera Naprawczy krem na noc przywracający gęstość skóry 50 g + Skoncen-
trowany krem przeciwzmarszczkowy pod oczy 15 g. 

Prezenty od Dermiki
Dermika to marka nowoczesnych, zaawanso-

wanych technologicznie kosmetyków. Te-
goroczne zestawy świąteczne zawierają najpo-
pularniejsze produkty z oferty Dermika.    Trzy 
zestawy DERMIKA z kremami dedykowane są 
skórze dojrzałej – z prezentem aromatyczną 
świecą sojową „Kropla Orientu” do wyjątkowej 
pielęgnacji dłoni: LIFTOLOGIQ - Krem 50 ml + 
Świeca (79,99 zł),  

 GOLD Krem 50 ml + Świeca (99,99 zł) i   
NEOCOLLAGEN Krem 50 ml + Świeca (79,99 zł). Jeden zestaw z produktami serii Hy-
dralogiq to Peeling hydro-krystaliczny 30 ml + serum 20 ml + krem 30 ml  (49,99 zł). 
Zestawy DERMI-
KA dla mężczyzn 
to :  100% for 
MEN 50+  Krem 
50 ml + Balsam 
po goleniu 40 ml 
(61,99 zł) i 100% 
for MEN POWER-
STARTER 30+ Hy-
dro-krem 100 ml 
+ Multikosmetyk 
3w1 - żel, peeling 
i maska mentolo-
wa w jednym 20 
ml  (49,99 zł).

Provocater piękne i trwałe
Manikiur hybrydowy to naj-

lepszy sposób, by każdego dnia 
lśniące żywymi barwami paznok-
cie niezmiennie zachwycały tym 
samym połyskiem, idealną faktu-
rą i perfekcyjnym kształtem. Wy-
próbuj lakiery hybrydowe mar-
ki Provocater. Piękny, głęboki ko-
lor, idealne krycie już po pierwszej warstwie, łatwość w aplikacji i 
niezwykła gęstość - to wszystko sprawi, że manicure będzie łatwy 
i przyjemny na długie tygodnie. Provocater to marka, która stawia 
na profesjonalizm i najwyższą jakość spełniającą rygory EU. Wy-
godna nakrętka, precyzyjny pędzelek i wszystkie niezbędne prepa-
raty dla początkujących i  zaawansowanych. Cena: 29,99 zł, 7ml.

Na opuchliznę i cienie 
Remescar Worki & Cienie pod oczami to 

skuteczny krem o natychmiastowym dzia-
łaniu, który pomaga zredukować opuchli-
znę i cienie pod oczami przy jednej aplika-
cji dziennie. Rezultaty są widoczne już  kilka 
minut po nałożeniu kremu. Połączenie glinki 
mineralnej i kompleksu bi-peptydowego po-
maga uzyskać naprężenie skóry, hamowanie 
gromadzenia się płynu pod oczami, rozluź-
nienie mięśni pod oczami, co zapobiega po-
wstawaniu zmarszczek i cieni pod oczami. 
Krem należy nakłądać według instrukcji i dla widocznego efek-
tu nie poruszać mięśniami twarzy przez 2-3 minuty, czekając aż 
krem całkowicie wyschnie. Cena: 90 zł, 8 ml. 

SEPHORA wspiera 
edukację dziewcząt

Se p h o -
r a  P o l -

ska kontynu-
u je  współ -
pracę z Fun-
d a c j ą  S u k-
cesu Pisane-
go Szminką. 
FUN. TECH. 
FUTURE. to 
program edu-
kacyjno-za-
wodowy dla 

młodych kobiet w wieku 18-19 lat, 
które wchodzą w dorosłość i po-
trzebują motywacji, konkretnej 
wiedzy (np. w napisaniu CV, zna-
lezieniu pracy lub założeniu wła-
snej działalności) oraz wsparcia, by 
wejść na rynek pracy. Problem do-
tyczy rocznie ok. 3 tysięcy dziew-
cząt Główne elementy projektu 
to: warsztaty w całej Polsce, kur-
sy on-line i video pigułki wiedzy, 
płatne staże oraz mentoring dla 
najzdolniejszych uczestników pod-
czas kampusu. 

Już po raz drugi w tym roku 
Sephora wspiera lokalną fundację 
poprzez sprzedaż dedykowanego 
produktu w swoich perfumeriach. 
„Sowia lampka” SEPHORA COL-
LECTION dostępna jest we wszyst-
kich perfumeriach Sephora oraz na 
www.sephora.pl od listopada do 
wyczerpania zapasów. Cena 49 zł. 

– Okres przedświąteczny i świą-
teczny sprzyja pomaganiu. Ma-
my nadzieję, że nasza lampka bę-
dzie cieszyła się zainteresowaniem 
klientów, którzy dzięki niej poczują 
magię świąt i wraz z nami wesprą 
realizację projektu FUN. TECH. FU-
TURE. – mówi Małgorzata Dzięcie-
lewska, Dyrektor Marketingu Se-
phora Polska. – Sephora w Polsce 
oraz na świecie, dodaje kobietom 
wiary we własne możliwości. In-
spirujemy, uczymy, podpowiadamy 
jak m.in. poprzez pracę nad wła-
snym wizerunkiem, wejść na ry-
nek pracy. Współpraca z Fundacją 
Sukcesu Pisanego Szminką wpisu-
je się w naszą globalną wizję dzia-
łań CSR.

Dla naszych Czytelni-
czek mamy 3 zestawy za-
wierające: perełki do ką-
pieli w opakowaniu z so-
wą i Świąteczny Kraker 
z miniaturami marki BE-
LIF: pianka do mycia z wi-
taminą C, tonik z ekstrak-
tem z bergamotki, nawil-
żające i rozświetlające se-
rum Hungarian Water Es-
sence,  nawilżający krem 
do oczu Moisturizing Eye 
Bomb oraz bestseller Belif 
– nawilżający, ultra lekki 
żel-krem Aqua Bomb. Pro-
simy o jak najszybsze przy-
słanie maila na adres: na-
grody.twoj.tydzien@wp.pl 
z hasłem Sephora-Sowa.

SORAYA świątecznie
Z okazji Świąt 2018 marka Soraya przygotowała kompletne 

zestawy pielęgnacyjne do twarzy i ciała, w których znajdują się 
najnowsze bestsellery: Total Collagen, zdradzający sekret odbu-
dowy skóry oraz #foodie – apetyczną pielęgnację. Pamiętano 
również o linii dla mężczyzn.  
Wśród zestawów świątecznych znajdziemy: 
ART&DIAMONDS (44,99 zł), TOTAL COLLAGEN (44,99 zł), HM 
DUO FORTE (34,99 zł), K + E z balsamem (22,99 zł), K + E z pły-
nem micelarnym (19,99), MEN ENERGY 40+ (32,99 zł), MEN 
ENERGY 50+ (34,99 zł), AA 50+ (29,99 zł), AA 60+ (29,99 zł), FO-
ODIE JAGODA duży (31,99 zł), FOODIE JAGODA mały (19,99 zł), 
FOODIE MIÓD MANUKA duży (31,99 zł). 

ZIAJA  z nowościami
Ziaja jak co roku ma szeroką ofertę  zestawów  upominko-

wych, w tym tegoroczne nowości: Zestaw Kozie mleko - Ultra-
lekki krem spf 15, Mleczny koncentrat młodości, Żel do mycia 
twarzy i Krzemionkowy micro-scrub (32 zł), Zestaw jagody acai - 
Mus do ciała, Mydło z balsamem pod prysznic, Serum do twarzy 
i Tonik (35), Zestaw kaszmirowy - Maska wzmacniająca do wło-

sów, Serum nabłyszczające do włosów 
i Szampon (20 zł), Zestaw GdanSkin - 
Booster anty-aging, Mgiełka do twarzy 
i ciała, Balsam rozświetlający i Mydło 
do ciała (32 zł), 

Z e s t a w 
yego sensi-
tiv - Woda 
po goleniu na 
zacięcia, Żel 
pod prysznic, 
Krem nawil-
żający spf 10 
i Krem pod 
oczy (25 zł).



28 listopada 2018 3

Jan Machulski 
O SOBIE

(3.07.1928 – 20.11.2008)

 1.  Urodziłem się... 3 lipca 
1928 roku w Łodzi. 

 2.  Jestem spod znaku... Ra-
ka.

 3.  Moja pierwsza praca... 
W czasie okupacji, jako 
dziecko, byłem zmuszo-
ny do pracy, przez trzy 
lata, w warsztacie sa-
mochodowym. Pierwszą 
„normalną” pracę pod-
jąłem w Olsztynie, w Te-
atrze imienia Stefana Ja-
racza. Zagrałem tam spo-
ro fajnych ról, a pierw-
sza gaża wynosiła 920 
złotych.

 4.  Pierwsze zarobione pie-
niądze przeznaczyłem 
na... Przyznam się, że nie 
bardzo pamiętam. 

 5.  Gdybym miał zbędny 
milion złotych... to na 
podstawie własnego sce-
nariusza zrobiłbym so-
bie film. Ma już nawet 
tytuł: „Ostatni szeryf”. 
Rzecz dzieje się współ-
cześnie i mówi o poli-
cjancie, który chce oczy-
ścić z bandziorów swoje 
miasteczko. Nie jest to 
komedia.

 6.  Moim ulubionym fil-
mem jest... Mógłbym 
wymieniać dziesiątki ty-
tułów. Na pewno „Oj-
ciec chrzestny”, na pew-
no „La Strada”, „Zapach 
kobiety”...

 7.  Mój ulubiony aktor i ak-
torka to... Również jest 
problem z wymienie-
niem, bo wielu jest ak-
torów i wiele aktorek, 
których kocham i lubię. 
To na przykład Al Paci-
no, Jessica Lang, Julia Ro-
berts.

 8.  Z prasy czytam regular-
nie... „Gazetę Wybor-
czą” i raz po raz „Fakt”, 
bo z niego dowiaduje się 
głupot, jakie krążą po 
Polsce. 

 9.  Najchętniej słucham... 
radiowej „Jedynki”, a z 
muzyki jazzu z Big Ban-
dem z epoki orleańskiej. 
Czasami Mozarta, jak 
mnie coś napadnie.

10.  Jeżdżę samochodem... 
Już cztery lata Fiatem 
Brava. Pora będzie zmie-
nić.

11.   Marzę o nowym samo-
chodzie... Škodę mia-
łem. Punto miałem. Ale 
chyba zostanę przy Fia-
cie Brava, bo mi się bar-
dzo spodobał i spraw-
dził przez te cztery la-
ta. Znakomicie się spra-
wował.

12.  Jeżdżę... Dość ostro, ale 
raczej ostrożnie i bez-
piecznie. W 1949 ro-
ku robiłem prawo jazdy, 
pracowałem w warszta-
cie samochodowym, czy-
li wiem co oznacza zbyt 
mocne przyciśnięcie pe-
dału gazu.   

13.  Najmilej spędzam wol-
ny czas... Albo w domu 
gadam z Julkiem, moim 
synem. Albo idziemy na 
wspólny obiad, albo ra-
zem jedziemy na waka-
cje. To pozostało jeszcze 
z młodości Julka, kiedy 
regularnie, co dwa trzy 
lata, odwiedzaliśmy Pa-
ryż. I generalnie – jeździ-
liśmy po świecie.

14.  Najdalej podróżowałam 
do... Chyba do Australii. 
Byłem też w południo-

wej Afryce, w Johannes-
burgu, w Durbanie.

15.  Chciałbym pojechać... 
do Nowej Zelandii. Nie 
wiem dlaczego, ale mnie 
kusi. Może tam są moje 
korzenie, może tam się 
w jakimś wcieleniu uro-
dziłem...?

16.  Moim ulubionym kolo-
rem jest... niebieski.

17.  Potrafię ugotować... Je-
dynie jajecznicę usma-
żyć. 

18.  Drink, który mi najbar-
dziej smakuje to... gin 
z coca-colą.

19.   U ludzi  denerwu-
je mnie... niesłuchanie 
partnera, zakochanie się 
w sobie, nastawienie się 
na nadawanie z zupeł-
nym pominięciem od-
bierania.

20.  Przyjaciele mówią do 
mnie... Młodzież, którą 
uczę już trzydzieści lat 
najczęściej mówi „Ma-
chul”. Czasami również 
„Tato”.

21.   Najbardziej cenię u part-
nerów w pracy... so-
lidność i konsekwen-

 – wybitny aktor (ponad 70 ról teatralnych i prawie 50 filmowych), twórca 
teatru studyjnego i wykładowca w PWSFTiT w Łodzi, dyrektor i nauczy-
ciel w Prywatnej Szkole Aktorskiej w Warszawie.

cję w dążeniu do zapla-
nowanych celów. Jeże-
li czegoś się podejmu-
je ktoś z moich przyja-
ciół, czy współpracowni-
ków w szkole aktorskiej, 
to chcę, żeby to wykonał 
do końca.

22.  W kasynie lubię grać... 
Nie lubię. Byłem dwa ra-
zy – w Atlantic City i w 
Monte Carlo. Popatrzy-
łem, zagrałem za dwa 
dolary. Wygrałem dwa-
dzieścia, kupiłem sobie 
piwko i już więcej nie 
próbowałem.

23.  Telefon komórkowy... 
to budka telefoniczna 
w kieszeni.

24.  Internet uważam za... 
Nie używam.

25.  Zakupy to... Lubię kupo-
wać dla moich najbliż-
szych.

26.  Gdy myją szybę w moim 
aucie na skrzyżowaniu... 
Wtedy się cieszę i daję 
im dychę do ręki.  

27.  Chciałbym zjeść kolację 
z... bo ja wiem... Może 
z jakimiś wielkimi akto-
rami... Nie, nie mam ta-
kich marzeń... O, z Do-
naldem Tuskiem!

28.  Najdziwniejszą potrawą 
jaką jadłem były... Jakieś 
kraby w Australii. Ale nie 
lubię tego.

29.  Nienawidzę... głupoty. 
Sytuacji, gdy ludzie tak 
się gmatwają, że mówią 
tyle głupstw, iż nie chce 
się słuchać.

30.  Moja pierwsza miłość... 
To chyba jeszcze w szko-
le, może w harcerstwie. 
Ale taka najpoważniejsza 

to moja Halina, z którą 
jestem pięćdziesiąt lat.

31.  Mój najtrudniejszy mo-
ment w życiu to... jesz-
cze nie miałem. Cholera, 
może będę miał! Ale nie 
miałem – jestem urodzo-
ny w czepku.

32.  Najbardziej cenię u ko-
biet... partnerstwo.

33.  Najbardziej nie lubię 
u kobiet... sytuacji, gdy 
za dużo chcą o mnie wie-
dzieć.

34.  Mój największy sukces 
to... niewątpliwie mój 
syn - Juliusz.

35.  Chciałabym jeszcze... 
zagrać jakąś nową ro-
lę. Trochę inną od tej 
w „Va Banku”, ale tak sa-
mo świetną jak postać 
Kwinto. Byłoby cudow-
nie, gdyby u syna, ale je-
żeli inny reżyser zapro-
ponuje, to także bym 
chciał skorzystać.

Rozmawiał 
TOMASZ MAŃKOWSKI

Tekst ten ukazał się na ła-
mach „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO” 9 li-
stopada 2005 roku.
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Ultraszybka sieć 
i tańsze połączeniai 

Parlament Europejski przyjął 
podczas sesji plenarnej w Stras-
burgu Europejski Kodeks Łącz-
ności Elektronicznej, aby przy-
spieszyć budowę ultraszybkiej 
sieci 5G. Pozwoli to zapewnić 
możliwie najlepsze łącze inter-
netowe dla wszystkich obywa-
teli UE. Dzięki przyjętym zapi-
som Organu Europejskich Regu-
latorów Łączności Elektronicz-
nej (BEREC) obniżą się opłaty 
za połączenia międzynarodowe 
w całej Unii Europejskiej.

- Małe i średnie firmy, start-
-upy, a nie tylko każdy z nas, 
wreszcie odetchną dzięki łatwe-
mu dostępowi do sieci, niższym 
kosztom i najwyższej szybko-
ści połączeń internetowych. To 
prawdziwa rewolucja! - prze-
konuje Jerzy Buzek, przewodni-
czący Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (ITRE)  - 
Możemy rozwinąć sieć 5G i zbu-
dować nowe stacjonarne sie-
ci o najwyższej przepustowości, 
bo reguły promowania, finanso-
wania i dzielenia się ryzykiem są 
jasne i przejrzyste. W ten spo-
sób budujemy Unię Cyfrową, 
a nie tylko wspólny cyfrowy ry-
nek. Chmura obliczeniowa, Big 
Data, Internet Rzeczy, jak rów-

nież radykalna przebudowa 
przemysłu w oparciu o techniki 
cyfrowe - to zwiększy konkuren-
cyjność, da nowe miejsca pracy 
i ochroni środowisko. 

Ponadto Kodeks wprowadza 
system „odwrotnego numeru 
112”, obowiązkowy we wszyst-
kich państwach członkowskich, 
zapewniając powiadamianie 
obywateli za pomocą wiadomo-
ści SMS lub aplikacji mobilnej 
w przypadku poważnej sytuacji 
kryzysowej lub katastrofy w ich 
obszarze zamieszkania. Zmiany 
wejdą w życie za dwa lata.

- Od 15 maja 2019 roku, 
koszt minutowego połączenia 
międzynarodowego w ramach 
Unii Europejskiej wyniesie oko-
ło 1 zł, a międzynarodowego 
SMS około 32 groszy. To o wiele 
taniej niż obecnie - powiedziała 
Róża Thun.

Internetowa
 rejestracja spółek
Zastanawialiście się kiedyś 

nad otwarciem firmy poza gra-
nicami Polski? Dzięki przyjętym 
przez posłów Komisji Prawnej 
przepisom, procedury te mogą 
stać się prostsze, a czas rejestra-
cji firmy znacznie krótszy. 

- Chcemy ułatwić zadanie 
przedsiębiorcom. Internet jest 
częścią naszego codziennego ży-

cia, najwyższy więc czas, aby 
europejscy przedsiębiorcy mogli 
skorzystać z istniejących techno-
logii, wtedy kiedy myślą o roz-
poczęciu działalności poza gra-
nicami  kraju, w którym miesz-
kają. Europejskie prawo spół-
ek, musi odpowiadać standar-
dom XXI wieku! - podkreślił Ta-
deusz Zwiefka, wiceprzewodni-
czący Grupy EPL i autor przyję-
tego sprawozdania ws. projektu 
dyrektywy o stosowaniu narzę-
dzi i procesów cyfrowych w pra-
wie spółek. 

Przepisy wprowadzają w ży-
cie nowe rozwiązania, któ-
re umożliwiają zarejestrowa-
nie działalności w innym kra-
ju unijnym przez Internet bez 
potrzeby osobistego stawiania 
się przed urzędami. Po złożeniu 
wszystkich dokumentów, cała 
procedura powinna trwać nie 
dłużej niż 5 lub 10 dni, w za-
leżności od rodzaju spółki i czy 
wnioskodawca jest osobą fi-
zyczną czy prawną. Projekt dy-
rektywy zakłada także zasadę 
jednorazowości „once only” - 
dokumenty i informacje będą 
składane przez przedsiębiorcę 
do rejestrów przedsiębiorców 
tylko raz. Proponowane prze-
pisy, nie zmieniają właściwych 
dla każdego z państw członkow-
skich warunków rejestracji.
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Plony zapowiadały się dobre, 
co w Wielkoniemieckiej Rzeszy 
miało ważne znaczenie. Żyw-
ność była bowiem towarem 
strategicznym, którego sprze-
daż detaliczną reglamentowa-
no kartkami. Przede wszyst-
kim Niemcy wraz z mieszkań-
cami terenów jeszcze okupo-
wanych musieli wyżywić ar-
mię, potem samych siebie, a i 
żywności nie mogło zabraknąć 
dla milionowych rzesz cudzo-
ziemskich robotników przy-
musowych i więźniów obo-
zów koncentracyjnych, którzy 
pracowali na rzecz gospodarki 
wojennej Rzeszy. Głodny nie-
wolnik nie był żadnym robot-
nikiem, a ktoś musiał praco-
wać. Mężczyzn wszak powo-
łano do wojska i tylko nieliczni 
fachowcy paradowali w cywil-
nych ubraniach. 

Tak było w całych Niem-
czech, ale mieszkańcy Prus 
Wschodnich i przebywający 
w tej prowincji cudzoziemscy 
robotnicy przymusowi cieszyli 
się z jednego. Spokojnie uda-
wali się na nocny spoczynek. 
W środkowych i zachodnich 
Niemczech było inaczej. 

„Z nastaniem zmroku za-
czyna szerzyć się panika: przed 
pancernymi wrotami wszel-
kich schronów publicznych na-

Agonia starego Królewca 
Tak musi wyglądać piekło – mówili do siebie ci mieszkańcy Królewca, któ-
rych okrutny los pozostawił na ulicach stolicy Prus Wschodnich w czasie 
dwóch brytyjskich bombardowań miasta w sierpniu 1944 roku. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Na począt-
k u  l a -

ta 1944 ro-
ku na polach 
Prus Wschod-
nich dojrze-
wało zboże. 

rastają szybko kolejki postaci 
o sinych twarzach, z tobołka-
mi i walizkami w rękach, z wóz-
kami dziecięcymi i zmiętoszo-
ną pościelą. Z jakąś zakrzep-
niętą wściekłością stoją godzi-
nami w ponurym milczeniu, ze 
wzrokiem wlepionym pożądli-
wie w zamknięte drzwi, któ-
re mają się otworzyć na znak 
alarmu lotniczego” – w spra-
wozdaniu z podróży po Niem-
czech w okresie od 15 stycznia 
do 3 lutego 1944 roku pisał wy-
słannik Polski Podziemnej Al-
fred Przybój-Jarecki, zbierający 
informacje o nastrojach wśród 
ludności niemieckiej i robotni-
ków przymusowych. 

Prusy Wschodnie od lat 
żyły z rolnictwa, a rolnictwa 
zbombardować się nie da. Tak 
rozumowali dowódcy sił po-
wietrznych sprzymierzonych 
i stratedzy planujący operacje 
bombowe. Wprawdzie 9 paź-
dziernika 1943 roku bombow-
ce 8. Armii Lotniczej USA ob-
róciły w perzynę zakłady lotni-
cze Focke-Wulfa na peryferiach 
Marienburga (Malborka), ale 
ta stara stolica państwa krzy-
żackiego od jesieni 1939 roku 
leżała w Prusach Zachodnich, 
a nie Wschodnich. A ponadto 
był to cel warty wysiłku i ofiar. 

Historycy odnotowali, że 
po agresji Niemiec na ZSRR kil-
ka niegroźnych bombardowań 
Königsberga (obecnie Kalinin-
gradu w Federacji Rosyjskiej) 
przeprowadziło lotnictwo ra-
dzieckie, co nie przeszkodzi-
ło uznaniu tej prowincji i jej 
stolicy za tereny bezpieczne. 
Z tych narażonych na bombar-
dowania lub wręcz już znisz-
czonych podczas alianckich na-
lotów ewakuowano do Prus 
Wschodnich matki z dziećmi, 

sze tej nocy pożary. Odezwała 
się również niemiecka artyleria 
przeciwlotnicza. 

Königsberg bombardowa-
ło lotnictwo Królewskich Sił 
Powietrznych (RAF), które wy-
specjalizowało się w nocnych 
nalotach na Rzeszę. W odróż-
nieniu od Amerykanów, którzy 
w dzień bombardowali wybra-
ne cele militarne i przemysło-
we, Brytyjczycy zrzucali bomby 
głównie na cele cywilne: bu-
dynki mieszkalne, szkoły, szpi-
tale, dworce kolejowe, kościoły 
i inne obiekty zabytkowe. Sie-
jąc śmierć i zniszczenia zamie-
rzali złamać morale ludności 
niemieckiej. 

W nalocie na stolicę Prus 
Wschodnich brało udział 167 
bombowców RAF, które tam-
tej sierpniowej nocy starały się 
omijać centrum miasta. Bom-
by spadały głównie na osie-
dla mieszkaniowe Königsberga. 
Wiele osób zginęło wówczas 
w swych mieszkaniach... 

Nie zdążono jeszcze po-
chować wszystkich zabitych, 
gdy Królewiec ponownie za-
atakowały samoloty RAF. Na-
stąpiło to w nocy z 29 na 30 
sierpnia 1944 roku. Tym ra-
zem nikt się nie ociągał i lu-
dzie żwawo pobiegli do schro-
nów i piwnic. W zgodnej opinii 
świadków ten nalot był cięższy 
od tego sprzed trzech dni. Bra-
ło w nim udział nieco więcej 
maszyn, bo 189, które zaata-
kowały przede wszystkim sta-
re centrum Königsberga. Bom-
by trafiły w czternastowieczną 
katedrę, z której po pożarze 
zostały tylko mury zewnętrz-
ne. Doszczętnie spłonęły stare 
spichrze nad Pregołą, poważ-
nie uszkodzony został pokrzy-
żacki zamek. Eksplozje bomb 
zniszczyły uniwersytet, ope-
rę, ratusz z muzeum i niemal 
wszystkie kościoły. 

„Wszystkie pięć mostów 
łączących wyspę [Kneiphof] 
z resztą miasta przestało ist-
nieć. Ludzie w płonącej odzie-
ży skakali do wody. Świadko-
wie mówią, że wrażenie było 

nazistów sprowadzonej do po-
ziomu tak zwanych uniwersy-
tetów Rzeszy. Gauleiter NSDAP 
Prus Wschodnich Erich Koch 
podarował uczelni trzy nowe... 
pomniki: Emanuela Kanta, Mi-
kołaja Kopernika i Adolfa Hi-
tlera, a przedstawiciel Mini-
sterstwa Nauki, Wychowania 
i Oświaty Ludowej Rzeszy za-
powiedział rozbudowę uniwer-
sytetu. W zgodnej opinii profe-
sorów Albertyny, którzy prze-
żyli wojnę, smutne i skromne 
były to obchody jubileuszowe. 
W Niemczech oszczędzano już 
na wszystkim. 

Gdy późnym wieczorem 
w sobotę, 26 sierpnia 1944 
roku, w Królewcu rozległy się 
dźwięki syren, wielu ten alarm 
lotniczy zlekceważyło. Od kilku 
tygodni syreny wyły niemal co-
dziennie, a na miasto nie spa-
dła ani jedna bomba. Ludzie 
byli przekonani, że i teraz nic im 
nie grozi, ale z przyzwyczajenia 
do dyscypliny niezbyt pospiesz-
nie zeszli do piwnic, a inni uda-
li się do nielicznych w mieście 
schronów i obudowanych żel-
betem szczelin przeciwlotni-
czych. 

Ci, którzy tę noc mieli spę-
dzić w zaadaptowanych na 
schrony piwnicach, w pewnym 
momencie wyraźnie usłysze-
li głuchy odgłos potężnej eks-
plozji. 

– Mein Got! – krzyknął ktoś 
przeraźliwie, Dzieci zaczęły pła-
kać, a niektórzy dorośli się mo-
dlić. A więc jednak nalot. 

Fałszywe alarmy z poprzed-
nich dni sprawiły, że nie wszy-
scy mieszkańcy Königsberga 
udali się do piwnic i schronów. 
Niektórzy, wbrew przepisom, 
pozostali w mieszkaniach, a in-
nych nalot zastał na ulicach. 
Później wspominali, że nagle 
w ciemności tej sierpniowej 
nocy wdarło się upiornie blade 
i migoczące światło. To na spa-
dochronach opadały tak zwa-
ne choinki, czyli zestawy rakiet 
oświetlających. I niemal jed-
nocześnie pojawiły się błyski 
pierwszych eksplozji i pierw-

takie, jakby wszystko się pali-
ło; domy waliły się i blokowały 
ulice, a miasto płonęło cały na-
stępny dzień i noc. Mieszkańcy 
wąskich uliczek Starego Mia-
sta nie mieli szans na ucieczkę. 
Spłonęli w piwnicach i na uli-
cach, w pożarach swoich do-
mów” – pisała Isabel Denny 
w „Upadku twierdzy Hitlera”. 

Ci, którzy wówczas od-
ważyli się obserwować ago-
nię starego Królewca, do koń-
ca życia zapamiętali wiele ma-
kabrycznych scen, choćby ludzi 
tarzających się po ulicach i pró-
bujących w ten sposób uga-
sić płonący na nich fosfor. Al-
bo przerażające widoki spa-
dających na miasto lub jego 
okolice płonących bombow-
ców brytyjskich, zestrzelonych 
przez niemiecką artylerię prze-
ciwlotniczą. 

W obie sierpniowe no-
ce śmierć nie wybierała ofiar. 
Ginęli Niemcy, w tym przede 
wszystkim cywile, zwłaszcza 
starcy, kobiety i dzieci, ginęli 
cudzoziemscy robotnicy przy-
musowi: Polacy, Białorusi-
ni, Ukraińcy, Rosjanie, Fran-
cuzi. Wszystkich śmiertelnych 
ofiar nalotów na Königsberg 
nigdy nie odnaleziono i nie 
policzono. Przyjęto, że zginę-
ło wówczas co najmniej 4000 
osób, a setki tysięcy straciły 
dach nad głową. Biorąc pod 
uwagę, że w 1941 roku Króle-
wiec zamieszkiwało 368.000 
osób, a w następnych latach 
doszli jeszcze Niemcy ewaku-
owani ze środkowych i zachod-
nich rejonów Rzeszy oraz ro-
botnicy przymusowi, padają-
ca w opracowaniach historycz-
nych liczba 200.000 osób, któ-
rych mieszkania zostały znisz-
czone, jest prawdopodobna. 

Stolica Prus Wschodnich, 
chociaż poważnie zniszczona, 
szybko otrząsnęła się i po kil-
ku dniach życie zaczęło wracać 
na jej ulice, a jedną z pierw-
szych oznak było ponowne 
uruchomienie tramwajów po 
naprawie uszkodzonych to-
rowisk i zerwanej sieci napo-
wietrznej. 

FOT. 
 LESZEK ADAMCZEWSKI 
Odbudowa zniszczonej w sierpniu 1944 roku katedry królewieckiej w rosyjskim Kaliningradzie na 
zdjęciu z 1995 roku. 

FOT. 
 ARCHIWUM 
Ruiny Königsberga po sierpniowych bombardowaniach stolicy Prus Wschodnich. 

a często też całe szkoły z na-
uczycielami. 

Wojna wywierała co-
raz większy wpływ na życie 
Niemców z Prus Wschodnich. 
W większych miastach, choćby 
w Królewcu, piwnice zaadap-
towano na schrony przeciw-
lotnicze oraz przeprowadzano 
próbne alarmy, chociaż na nie-
bie – poza pojedynczymi bom-
bowcami radzieckimi – nie po-
jawił się jeszcze ani jeden sa-
molot aliantów zachodnich. 

Tamto ostatnie wojenne 
lato przynosiło mieszkańcom 
Prus Wschodnich, a zwłaszcza 
Królewca, coraz to nowe po-
wody do niepokoju. Obiecane-
go przez Führera zwycięstwa 
nie było widać. Co więcej, woj-
ska sprzymierzonych w szyb-
kim tempie zbliżały się do gra-
nic Rzeszy. Wprawdzie Amery-
kanie i Brytyjczycy znajdowa-
li się jeszcze daleko na zacho-
dzie i południu, ale do wschod-
nich granic podchodziła już Ar-
mia Czerwona. Jej czołowe od-
działy z 3. Frontu Białoruskie-
go, dowodzonego przez gene-
rała Iwana Czerniachowskie-
go, 17 lipca 1944 roku dotarły 
do granicy Prus Wschodnich. 
Wróg stanął już u wrót Nie-
miec. W lornetkach żołnierzy 
radzieckich widać było zabu-
dowania nadgranicznego mia-
steczka Schirwind. Mieszkań-
cy Königsberga, Allenstein, Löt-
zen czy Ortelsburga (Królewca, 
Olsztyna, Giżycka czy Szczytna) 
dobrze rozumieli grozę tej sy-
tuacji. Do tego doszedł zamach 
na Hitlera z 20 lipca, a po nim 
przez Niemcy przetoczyła się 
fala represji. 

Tymczasem w Königsbergu 
świętowano 400-lecie Uniwer-
sytetu Królewieckiego, kiedyś 
słynnej Albertyny, za rządów 
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TAK  MYŚLĘ
T e n 

czas zdecy-
dowanie za 
szybko mi-
ja, bo jesz-
cze nie tak 
d a w n o  – 
jak się wy-

400. numer „Twojego TYGODNIA”,
a... korki są jak były

daje – świętowaliśmy w Te-
atrze-Kino „Apollo” w Pozna-
niu wydanie 200 naszej gaze-
ty. Zaprezentowaliśmy wte-
dy zaproszonym gościom na 
specjalnym zamkniętym po-
kazie film „The Paper” („Za-
wód: Dziennikarz”) z Micha-
elem Keatonem, Glen Close, 
Robertem Duvallem. Potem 
było we foyer teatru przyję-
cie i długie rozmowy. O ro-
li dziennikarza i wydawcy, 
o przyszłości prasy, o stan-
dardach, które warto stoso-
wać w dyskusji publicznej.

Od tamtego czasu spo-
ro się zmieniło – nasz zespół 
poniósł niepowetowane stra-
ty, bo kilku naszych kolegów 
pokonała śmiertelna choro-
ba. Byli z nami praktycznie 
od pierwszego numeru, któ-
ry ukazał się 15 maja 2002 
roku, a potem – nagle – opu-
ścili nas. I okazało się, że nie 
mają racji ci, którzy twier-
dzą, że nie ma ludzi niezastą-
pionych. Bo ich zastąpić się 
nie udało.

400 numer to dobra oka-
zja do świętowania, ale w re-
dakcyjnym referendum zwy-
ciężyła opcja, by tym razem 
załatwić to w redakcyjnym 
gronie (tak jak w przypad-
ku numeru 300), ale za to 
rozpocząć już przygotowa-
nia do zdecydowanie bar-
dziej publicznych obchodów 
związanych z wydaniem nu-
meru 500.

Tyle zwierzeń, a teraz fe-
lieton… czas zacząć.

Oto kilka informacji dro-
gowych z jednego tylko listo-
padowego dnia roku 2018. 

Jest godzina 9.37. „Kierow-
cy stoją w korkach na S11, 
A2, ul. Obornickiej, Lutyckiej, 
Głogowskiej oraz w centrum 
miasta. Na autostradzie A2 
zauważalny jest mocno spo-
wolniony ruch na nitce w kie-
runku Warszawy, między wę-
złami Poznań Luboń i Poznań 
Krzesiny. Z tego powodu za-
korkowała się także trasa S11 
od strony Kórnika, przed zjaz-
dem na autostradę. Korek za-
czyna się już na węźle Gądki. 
Z kolei na dojeździe od stro-
ny Poznania - za wiaduktem 
Franowo.

Korki na ul. Głogowskiej, 
na wysokości Górczyna, na 
nitce w kierunku centrum. 
Powolna jazda czeka kierow-
ców na ul. Lutyckiej, szcze-
gólnie na nitce w kierunku 
DK92 i ul. Dąbrowskiego, na 
ul. Niestachowskiej w kierun-
ku centrum miasta już za al. 
Solidarności i na ul. Wojska 
Polskiego, przy dojeździe do 
ul. Niestachowskiej. Korko-
wo na ul. Obornickiej, Lechic-
kiej, Naramowickiej i Gnieź-
nieńskiej.

W centrum korków na-
leży się spodziewać w rejo-
nie ul. Pułaskiego, Przepadek, 
al. Wielkopolskiej, Wyszyń-
skiego, Estkowskiego, Szelą-

FELIETON 
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gowskiej, Grobla, Mostowej 
i Wierzbowej. Kierowcy stoją 
w kolejce również na odcinku 
od Ronda Rataje do AWF oraz 
na ul. Starołęckiej, od prze-
jazdu kolejowego do Ronda 
Starołęka.

Z kolei pod wiaduktem na 
ul. św. Wawrzyńca doszło do 
zderzenia dwóch samocho-
dów osobowych w kierunku 
ul. Niestachowskiej i Żerom-
skiego. Droga jest zabloko-
wana. Tworzy się bardzo du-
ży korek na ul. Dąbrowskiego, 
który zaczyna się już przed ul. 
Skalskiego.”

Trochę tego dużo, praw-
da? Największy jednak pro-
blem w tym, że nic się nie 
zmienia na lepsze, a niektó-
rzy kierowcy wręcz twierdzą, 
że na gorsze. I to wcale nie 
tylko dlatego, że zwiększa się 
cały czas liczba samochodów, 
ale dlatego, że w wielu miej-
scach naszego miasta po-
ustawiano niepotrzebne zna-
ki, pozmieniano zasady ruchu 
na rondach (np. Nowaka-Je-
ziorańskiego), co spowodo-
wało, że tam gdzie kiedyś au-
ta przejeżdżały bez proble-
mu dzisiaj stoją, a kierowcy 
modlą się o opamiętanie rzą-
dzących.

Pasy dla rowerzystów? – 
proszę bardzo – ale nie na 
siłę, nie tam, gdzie ich wpro-
wadzenie sparaliżuje ruch 
samochodowy. Przez pół ro-
ku rowery nie jeżdżą, gdy jest 
zimno, ale ulice i tak są nie-
przejezdne. Światła na ron-
dzie co dwa metry? – a po 
co, skoro rondo to bezpiecz-
ne skrzyżowanie, po którym 
kierowcy potrafią jeździć, je-
śli im się tylko pozwoli. Są 
ulice, z których nie można 
w ogóle skręcić w lewo (np. 
Bukowska) – czyli ruch się 
nigdy nie rozładuje, bo wszy-
scy muszą nadłożyć drogi 
i jeździć dookoła. 

Poruszanie się pojaz-
dem po Poznaniu przestało 
być przyjemnością. Niestety, 
nadal często jest konieczno-
ścią i wtedy całe miasto stoi. 
A kierowcy powtarzają, że tu-
taj nie da się żyć. I mają ra-
cję, bo trochę pojeździłem po 
rozmaitych europejskich mia-
stach i takich idiotycznych 
rozwiązań  związanych z ru-
chem ulicznym jak te stoso-
wane w Poznaniu nigdzie nie 
widziałem. Czyli można. Trze-
ba tylko umieć i chcieć.

Prezydent Jacek Jaśko-
wiak ujawnia się często w me-
diach społecznościowych. 
Zamiast klikać w klawiatu-
rę i pokazywać się z wnucz-
ką na karuzeli niech spróbu-
je się kiedyś przejechać się 
samochodem po Poznaniu 
np. między godziną 9 i 10. 
Jak w korku szlag go trafi – 
w przenośni, oczywiście – to 
może doczekamy się jakichś 
rozsądnych rozwiązań, bo na 
nowego prezydenta nie ma-
my szans. Tak długo jak wy-
bierać będziemy mniejsze zło 
i skreślać na karcie wyborczej 
kratkę nie przy tym kandy-
dacie na którego chcemy za-
głosować, tylko przy tym, na 
którego musimy zagłosować 
w strachu przed tym drugim.

TOMASZ MAŃKOWSKI

ZAMIAST KOMENTARZA

RYS. 
 SZCZEPAN SADURSKI

Źr
ód

ło
 –

 In
te

rn
et

WADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
-  poręczenia wadialne już od 150 zł do 1 mln za 0,5%, lecz 

nie mniej niż 150 zł
-  poręczenia kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców do 

1,2 mln zł
-  poręczenia faktoringowe do 1 mln zł
-  poręczenia (Inicjatywa JEREMIE 2) do 1,2 mln zł za 0 zł
-  finansowanie i doradztwo dla firm

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Szczegóły na stronie www.fripww.pl

Kontakt z Funduszem 
www.fripww.pl, 
Poznań, ul. Szyperska 14, 
tel. 61 67-10-481, 
61 67-10-482, 
61 67-10-487, 
fax 61 67-10-610.

Fundusze poręczeniowe 
z Wielkopolski w czołówce

Z rankingu 6 funduszy, które udzieliły w 2016 roku poręczeń 
o największej wartości wynika, że Liderem jest Polfund (poręcze-
nia o wartości prawie 146 mln zł), ale… bardzo wysoko plasują 
się 3 fundusze z Wielkopolski: Fundusz Rozwoju i Promocji Woje-
wództwa Wielkopolskiego znalazł się na drugim miejscu, Samo-
rządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu – na 3. po-
zycji oraz Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych – na 4. po-
zycji. 

FRiPWW udzielił 769 poręczeń o wartości (w tys. zł) 124.844, 
fundusz gostyński 649 poręczeń o wartości (w tys. zł) 92.665, 
a PFPK 464 poręczeń o wartości (w tys. zł) 84.827).  

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców
Konstytucja biznesu nie kończy aktywności w zakresie uła-

twiania przedsiębiorcom działalności – zapowiedziała minister 
przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz i wskazała 
m.in. dwa projekty dotyczące zatorów płatniczych i zamówień 
publicznych.

Minister powiedziała, że sprawa zatorów płatniczych „to wą-
tek, na który zwraca uwagę branża budowlana; podwykonawcy 
(…), którzy nie rozwijają się, nie inwestują, a w skrajnych przypad-
kach bankrutują, bo po dostarczeniu towaru lub usługi czekają naj-
dłużej w Europie na wynagrodzenie”.

– Ponad 200 dni to nie jest w Polsce wyjątek, ale standard. 
Podstawowe rozwiązanie, które zaproponuje rząd, to skrócenie 
terminów płatności. Zaczynamy od siebie, nakładając obowiązek 
wypłaty w terminie nie przekraczającym 30 dni. Wprowadzamy 
też 30-dniowy termin w relacjach równorzędnych partnerów i 60 
dni w przypadku relacji asymetrycznych – powiedziała.

Emilewicz podkreśliła, że ważnym rozwiązaniem w tym zakre-
sie będzie wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi.

– Ona nie leczy przyczyn, choć złagodzi skutki. Dzięki niej 
przedsiębiorca, który dostarczy towar lub usługę, wystawi fak-
turę, ale nie uzyska wynagrodzenia, nie będzie musiał płacić na-
leżnego z tego tytułu podatku do momentu uregulowania zapła-
ty – wyjaśniła.

Drugim istotnym wątkiem, o którym wspomniała minister, 
jest nowe prawo o zamówieniach publicznych.

– W procesie zamówień publicznych w ubiegłym roku w Pol-
sce wypracowaliśmy 8 proc. PKB. To znaczy, że nasz wzrost gospo-
darczy, z którego się cieszymy, w znacznym stopniu jest wypraco-
wany przez zamówienia publiczne. Przez 35 tys. podmiotów, które 
w Polsce wydają w ten sposób pieniądze – mówiła.

Jadwiga Emilewicz powiedziała, że na ogromną część przetar-
gów wpływa jednak tylko jedna oferta.

– Przy tak dużym poziomie przedsiębiorczości w Polsce; przy 
tak dużym sektorze małych i średnich przedsiębiorców, oznacza 
to, że coś nie działa dobrze. Przedsiębiorcy nam mówią: jest to 
zbyt skomplikowane, zbyt złożone są procedury, a małe i średnie 
firmy nie startują, bo wydaje im się, że przetargi to jakiś eksklu-
zywny klub biznesowy zarezerwowany dla największych. Za po-
średnictwem nowych rozwiązań chcielibyśmy uruchomić rynek 
zamówień publicznych właśnie dla małych i średnich przedsię-
biorstw – dodała.

Kredyty mieszkaniowe – dobry rok
Na rynku kredytów mieszkaniowych zapowiada się najlepszy 

rok bieżącej dekady, gdyż łączna wartość podpisanych w 2018 r. 
umów na kredyty mieszkaniowe może sięgnąć 56 mld zł - poin-
formowało w środę Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Z danych BIK wynika, że w pierwszym półroczu 2018 r. banki 
udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 27,9 mld zł.

BIK informuje, że w pierwszym półroczu sprzedaż kredytów 
mieszkaniowych była najwyższa od kilku lat zarówno pod wzglę-
dem liczby udzielonych kredytów, która wzrosła o 7,8 proc., 
jak i pod względem wartości, gdzie zanotowano wzrost o 16,7 
proc.  (mat)
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Lizaki na ból gardła

Lizaki na 
ból gardła ju-
nior-angin za-
wierają m.in. 
wyciąg z po-
rostu islandz-

kiego, który łagodzi podrażnie-
nia błony śluzowej jamy ustnej 
i gardła, tworząc na niej war-
stwę ochronną. Poza tym ma 
pyszny smak i formę, która ko-
jarzy się raczej z przyjemnością, 
a nie chorowaniem. Lizak nale-
ży ssać powoli co 2-3 godziny. 
Junior-angin - lizaki na ból gar-
dła o smaku truskawkowym, 8 
sztuk, ok. 11,50 zł -  dla dzieci 
od 3. roku życia, które potrafią 
bezpiecznie ssać lizaka.

Dla dorosłych
P a s t y l -

ki neo-angin 
dz iała ją  za-
p o b i e g a w -
czo i leczni-

czo w schorzeniach jamy ust-
nej i krtani jak: zapalenie gar-
dła, zapalenie migdałków, pro-
blemy z przełykaniem, chrypka. 
Uśmierzają ból, zwalczają infek-
cje oraz łagodzą stany zapalne 
jamy ustnej i gardła. Wywołują 
uczucie chłodu na błonach ślu-
zowych dzięki obecności lowe-
mentolu. Cena neo-angin - 24 
pastylki / ok. 14 zł.

Na wiele dolegliwości
Skład Me-

lisany Kloster-
frau to kompo-
zycja kilkunstu 
ziół. Zażywa-
nie preparatu 
rozcieńczonego 
wodą jest zale-

cane m. in. w przypadku: sta-
nów napięcia, problemów z za-
sypianiem, bólu głowy, wrażli-
wości na zmiany pogody, dole-
gliwości żołądkowo-jelitowych  
i przeziębieniu. Preparat uła-
twia oddychanie, lepszy sen, 
poprawia samopoczucie. Meli-
sana Klosterfrau - bez recepty 
95 ml - ok. 13 zł, 155 ml - ok. 19 
zł, 235 ml - ok. 26 zł.

Przed poczęciem
Folik zapo-

biega niedobo-
rom kwasu fo-
liowego u ko-
biet przed po-

częciem i we wczesnym okresie 
ciąży w celu zmniejszenia ryzy-
ka powstawania wad cewy ner-
wowej u potomstwa. 1 tabletka 
zawiera 0,4 mg kwasu foliowe-
go - 30  tabletek/ ok. 7 zł.

Na katar
Preparat nasic to 

aerozol, który jest po-
mocny na katar. Udroż-
nia nos już po 5-10 
minutach dzięki ksy-
lometazolinie, a pan-
tenol odbudowuje 
błonę śluzową nosa 

i zmniejsza jej suchość. (ok. 15 
zł/10 ml). 

Zapobiega i leczy
GROPRINO-

SIN- zwalcza wi-
rusy i zwiększa 
odporność orga-
nizmu na kolejne 

infekcje. Można go stosować za-
pobiegawczo albo gdy zaczyna 
się infekcja wirusowa. Gropri-
nosin jest dostępny bez recep-
ty - tabletki dla młodzieży i do-
rosłych 20 szt. ok 25 zł oraz sy-
ropu o malinowym smaku dla 
dzieci powyżej 1 roku życia - 150 
ml ok. 21 zł. 

Skrzat nie śpi Astrid Lindgren, 
ilustracje Kitty Crowther, tłu-
maczenie Anna Węgleńska, 
wiek 3+, cena 29,90 zł, Wy-
dawnictwo Zakamarki.

Jest noc. Śpią wszyscy 
w starej zagrodzie. Wszyscy 
oprócz skrzata. On czuwa. Za-
gląda do obory i do stajni, 
do spiżarni i do szopy. Cicho 
przemyka między zabudowa-
niami i zostawia na śniegu 
drobne ślady. Ale jeszcze nikt 
z nich nie widział skrzata… 
więcej na www.zakamarki.pl

Mamy dla naszych 
Czytelników 3 egzem-
plarze książki Skrzat 
nie śpi. Prosimy o jak 
najszybsze przysłanie 
maila na adres: nagro-
dy.twoj.tydzien@wp.pl 
z hasłem Zakamarki - 
SKRZAT.

12 miesięcy ze Świętym Mi-
kołajem, czyli trawnik pe-
łen reniferów Friedbert Stoh-
ner, tłumaczenie Bartosz No-
wacki, ilustracje Katrin Engel-
king, cena 29,90 zł, Prószyń-
ski i S-ka.  

W Święta w drzwiach 
zwyczajnej rodziny pojawia 
się Mikołaj.  Skierowało go tu 
Biuro Bożego Narodzenia na 
kolejny rok, bo Laponię od-
wiedzają tłumy turystów. Je-
go pobyt musi być ściśle taj-
ny. Odtąd życie rodziny staje 
na głowie: renifery pasą się 
w ogrodzie, sanie są ukryte 
w garażu, a skrzaty organizu-
ją nocą burzliwe spotkania 
w salonie. Jak to ukryć przed 
wścibskimi sąsiadami, krew-
nymi i przyjaciółmi?

Kosmiczne święta Ingelin An-
gerborn, tłumaczenie Marta 
Wallin, ilustracje Per Gusta-
vsson, wiek 6+, cena 49,90 zł, 
Wydawnictwo Zakamarki.

Kosmiczna opowieść w 24 
rozdziałach na każdy grudnio-
wy wieczór do Wigilii! Rutka 
chciałaby dostać pod choin-
kę przyjaciela. Ale czy Mikołaj 
spełnia takie prośby? Rutka 
ma wątpliwości. Jednak pew-
nego dnia w jej domu po-
jawia się ktoś, kto na obiad 

najchętniej wcina gwoździe 
i potrafi być niewidzialny. Ten 
ktoś się zgubił i tęskni do do-
mu.

Ale historia… Mamy niepod-
ległość! Grażyna Bąkiewicz, 
ilustrator Artur Nowicki, prze-
dział wieku 10-14, cena 26,90 
zł, Nasza Księgarnia. 

Grupa nastolatków prze-
nosi się do Polski z XIX i XX 
wieku. Muszą sprawdzić, czy 
Polacy zawdzięczają wolność 
sobie samym, czy sytuacji 
międzynarodowej. Dzieciaki 
mają tajny plan. Chcą odna-
leźć monety, na które przeto-
pione zostały korony i berła 
polskich królów, i odtworzyć 
z nich te korony. 

Dziennik cwaniaczka. Jak po 
lodzie Jeff Kinney, ilustrator 
Jeff Kinney, tłumacz Joanna 
Wajs, przedział wieku 6-14, 
cena 26.90 zł, Nasza Księ-
garnia. 

Zima zaskoczyła drogo-
wców… i nauczycieli! Gim-
nazjum Grega zamknięto do 
odwołania z powodu śnieży-
cy, a sąsiedztwo Heffleyów 
zmienia się w pole bitwy (na 
śnieżki). Powstają fronty, so-
jusze, strefy wpływów i spi-
ski. A Greg i Rowley? Pró-
bują nie dać się zwariować, 
gdy świat wokół ogarnia bia-
łe szaleństwo.

Tajemnica zamku Biuro De-
tektywistyczne Lassego 
i Mai: tom 25 Martin Wid-
mark, ilustracje Helena Wil-
lis, tłumaczenie Barbara Gaw-
ryluk, wiek 6+, cena 22,90 zł, 
Wydawnictwo Zakamarki. 

Hrabia von Farsen zapra-
sza mieszkańców Valleby do 
swojego zamku na degusta-
cję ekskluzywnej czekolady. 
Gdy goście podziwiają prze-
pych na zamku, hrabia roz-
tacza przed nimi możliwość 
szybkiego wzbogacenia się. 
Wystarczy zainwestować 
w jego plantację kakao. Las-
se i Maja nabierają podejrzeń 

i postanawiają przejść się po 
zamku...

Szczęśliwy ten, kto dostanie 
Dunię Rose Lagercrantz, ilu-
stracje Eva Eriksson,  tłuma-
czenie Marta Dybula, Książki 
o Duni: tom 6, wiek 6+, cena 
24,90 zł, Wydawnictwo Za-
kamarki.

Rozpoczęły się ferie zimo-
we w drugiej klasie. Dunia 
bardzo tęskni za swoją przy-
jaciółką Fridą, która przepro-
wadziła się do Uppsali! Czy 
Frida nie ma czasem urodzin 
w czasie ferii zimowych? Du-
nia musi koniecznie się z nią 
spotkać i dać jej prezent. Ale 
nikt nie może z nią jechać. 
Babcia proponuje, by Dunia 
pojechała sama. To będzie jej 
pierwsza samodzielna wypra-
wa pociągiem. Czy wszystko 
pójdzie zgodnie z planem?

Echa i śmierć J.D. Robb, tłu-
macz Bogumiła Nawrot, sen-
sacja,  cena 39,90 zł, Prószyń-
ski i S-ka.  

Eve Dallas z nowojorskiej 
policji jechała z mężem, mi-
liarderem Roarkiem, gdy na-
gle wbiegła na ulicę młoda 
kobieta – naga, zakrwawio-
na. Daphne Strazza trafiła na 
ostry dyżur, ale dla jej męża 
doktora Strazzy było za póź-
no na ratunek.  Opróżniono 
sejfy w domu. Śledztwo wy-
kazuje, że Strazza był czło-
wiekiem władczym i nielu-
bianym, a dowody nie świad-
czą, by żona przyczyniła się 
do jego śmierci. 

Iskra światła Jodi Picoult, se-
ria Kobiety to czytają, tłuma-
czenie Magdalena Moltzan-
-Małkowska, cena 38 zł, Pró-
szyński i S-ka. 

Do kliniki dla kobiet wpa-
da zdesperowany mężczyzna, 
otwiera ogień i bierze zakład-
ników, dochodzi do tragedii. 
Na miejsce przybywa Hugh 
McElroy, policyjny negocja-
tor. Zabezpiecza teren i przy-
gotowuje się do rozmowy ze 
sprawcą, gdy dostaje SMS-a. 

Wśród zakładników jest jego 
15-letnia córka. Stopniowo 
poznajemy powody, które fe-
ralnego dnia sprowadziły bo-
haterów w jedno miejsce.

Jamie gotuje po włosku Prze-
pisy z serca włoskiej kuchni. 
J.Oliver, cena 69,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis.

Najnowsza książka to 
efekt podróży po zakątkach 
Włoch i zbiór autentycznych 
przepisów i zdjęć włoskich 
mam i babć, które uczyły Ja-
miego, jak stworzyć te pysz-
ne potrawy. Prawdziwy hołd 
złożony włoskiej kuchni, po-
nad 130 przystępnych prze-
pisów na smakowite dania. 
Ekskluzywne wydanie, pięk-
ne zdjęcia.

Kosmiczne zachwyty Neil de-
Grasse Tyson, cena 34,99 zł 
Wydawnictwo Insignis. 

Popularnonaukowy zbiór 
o kosmosie w stylu bestsel-
lerowej Astrofizyki dla zabie-
ganych. Czy można badać ko-
smos kijem? Jaki kolor ma 
wszechświat? Czy stojąc na 
szczycie Mount Everestu, je-
steśmy najdalej od środka 
Ziemi? Dlaczego wydostanie 
się z wnętrza Słońca zajmu-
je światłu aż 5000 lat? Czy 
w pasie asteroid faktycznie 
łatwo zaliczyć pozaziemską 
stłuczkę? Odpowiada amery-
kański astrofizyk i populary-
zator nauki. 

Mów własnym głosem. 50 
lekcji jak głosić swoją praw-
dę Regina Brett, tłumaczenie 
Olga Siara, cena 36,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis.

Tym razem lekcje Regi-
ny dotyczą wyrażania siebie 
– w mowie, piśmie, zacho-
waniu – czasem wbrew oto-
czeniu. Odkryj swoją praw-
dę, wytrwale za nią podążaj 
i nie wahaj się nią dzielić – 
tylko w ten sposób staniemy 
się wolni. Ciesz się życiem, 

szczęściem, obfitością, zdro-
wiem i wolnością. 

Niewyjaśnione okoliczności 
Richard Shepherd, przekład 
Urszula Gardner, cena 39,99 
zł, Wydawnictwo Insignis.

Richard Shepherd  zbadał 
ponad 23 tysiące przypad-
ków śmierci w niewyjaśnio-
nych okolicznościach w Wiel-
kiej Brytanii i za granicą – 
od przypadków z pierwszych 
stron gazet do katastrof na-
turalnych, w których zginęły 
rzesze ludzi. Jego doświad-
czenie i umiejętności są wy-
korzystywane przez policję 
z całego świata. Zadaniem 
jest ustalić przyczynę zgonu. 
Każda sekcja zwłok to niemal 
zagadka kryminalna. 

Słodka Wegan Nerd. Moje 
roślinne desery Alicja Rokic-
ka, ilustrator Alicja Rokicka, 
cena 69.90 zł, Nasza Księ-
garnia. 

Tym razem jedna z najpo-
pularniejszych polskich blo-
gerek kulinarnych proponu-
je… coś słodkiego jak droż-
dżówki z batatów z konfiturą 
z czarnego bzu, bezgluteno-
wy biszkopt z morelami i la-
wendą, zawijaniec z twaroż-
kiem z nerkowców. Nie tylko 
dla wegan. Dla wszystkich, 
którzy chcą żyć zdrowiej, nie 
krzywdzić zwierząt i uwiel-
biają łasować.

Zwierzęta, które zniknęły. 
Atlas stworzeń wymarłych 
Katarzyna Gładysz, Paweł Ła-
czek, Nikola Kucharska, Jo-
anna Wajs, przedział wieku 
0-10, cena 49.90 zł, Nasza 
Księgarnia. 

Kto jest winny zagłady 
syreny morskiej i dodo? Czy 
wilk straszny naprawdę był 
straszny? Czym jest paleon-
tologia? Które muzea historii 
naturalnej mają najbogatsze 
zbiory? Atlas zwierząt, jakie-
go jeszcze nie było. Dawne 
płazy, gady, ryby, owady i ssa-
ki - dowiemy się, jak wiel-
ka odpowiedzialność za los 
zwierząt spoczywa na czło-
wieku. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
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Harmonogram odbioru odpadów w 2019r.:   ODPADY ZMIESZANE       (system pojemnikowy) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

SUCHY LAS 
Akacjowa, Alejowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Chabrowa, Fiołkowa, Firmowa, Jaśminowa, Jesionowa, Krótka, Kryształowa, Kwiatowa, Łozowa, Magnoliowa, Makowa, Meteorytowa, Miła, Młodzieżowa, 
Modrakowa, Modrzewiowa, Morelowa, Nektarowa, Nizinna, Owocowa, Parkowa, Pl.Nowy Rynek, Poranna, Porzeczkowa, Promienista, Promykowa, Radosna, Rolna, Rumiankowa Rzemieślnicza, 
Saneczkowa, Słoneczna, Sportowa, Stara Droga, Strażacka, Sucholeska, Szkolna, Szkółkarska, Śliwkowa, Śnieżna, Świt, Warsztatowa, Widłakowa, Wiśniowa, Zakątek, Zimowa, Zwolenkiewicza,  

14 
28 

11 
25 

11 
25 

8 
23 

6 
20 

3 
17 

1 
15 
29 

12 
26 

9 
23 

7 
21 

 

4 
18 

2 
16 
30 

SUCHY LAS 

Brzask,  Bogusławskiego, Cedrowa, Czarnieckiej, Diamentowa, Forteczna, Gajowa, Gwiezdna, Hertmanowskiego, Kaktusowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Krańcowa, Kraterowa, Kręta, Księżycowa, 
Kubackiego, Kwarcowa , Lawendowa, Lisia, Łąkowa, Maciejkowa, Malwowa, Na Stoku, Obornicka, Ogrodnicza, Onyksowa, Os.Na Wzgórzu, Os.Poziomkowe, Os. Szafirowe, Perłowa, Podgórna, Pogodna, 
Poprzeczna, Powst. Wlkp. , Rubinowa, Różana, Sadowa, Sasankowa, Serdeczna, Stroma, Szafirowa, Szyszkowa, Świerkowa, Tarasowa, Tęczowa, Widokowa, Zawilcowa, Zielińskiego, Zielna,  Zodiak, 
Żurawinowa 

2 
15 
29 

12 
26 

12 
26 

9 
24 

7 
21 

4 
18 

2 
16 
30 

13 
27 

10 
24 

8 
22 

5 
19 

3 
17 
31 

SUCHY LAS 
Aroniowa, Bajkowa, Borówkowa, Chmielna, Chmurna, Deszczowa, Dębowa, Grabowa, Jagodowa, Jeżynowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Malinowa, Miodowa, Mokra, Os.Jagodowe,  Os.Platanowe, Platanowa, 
Podjazdowa, Polna, Poziomkowa, Rewersów, Ruczaj, Senna, Sprzeczna, Stefańskiego, Strumykowa, Sucha, Truskawkowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wodna, Wschodnia, Zachodnia, Zakole, Zgodna, Źródlana, 
Os.Przylesie 

3 
16 
30 

13 
27 

13 
27 

10 
25 

8 
22 

5 
19 

3 
17 
31 

14 
28 

11 
25 
 

9 
23 

 

6 
20 

4 
18 

OSIEDLE 
GRZYBOWE 

Borowikowa, Czubajkowa, Koźlarzowa,  Kurkowa, Maślakowa, Nektarowa, Opieńkowa, Pieczarkowa, Plac Grzybowy, Podgrzybkowa, Rydzowa, Smardzowa, Sosnowa,               4 
17 
31 

14 
28 

14 
28 

11 
26 

9 
23 

6 
21 

4 
18 

1 
16 
29 

12 
26 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

OSIEDLE 
GRZYBOWE 

Bociania, Gołąbkowa, Jaskółcza, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Muchomorowa, Pawia, Plac Sokoła, Przepiórcza, Ptasi Zaułek, Skowronkowa,   Słowicza, Sowia, Żurawia,                                                                              5 
18 

1 
15 

1 
15 
29 

12 
27 

10 
24 

7 
22 

5 
19 

2 
17 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

ZŁOTNIKI 
Bluszczowa, Cisowa, Cynowa, Czołgowa, Dworcowa, Graniczna, Irysowa, Jałowcowa, Kobaltowa, Konwaliowa, Kochanowskiego, Krzemowa, Kwiatowa, Łagiewnicka, Obornicka, Pagórkowa, Pawłowicka, 
Powojowa, Prusa, Radosna, Reja, Różana, Słowackiego, Słoneczna, Spacerowa, Tujowa, Tulipanowa, Tytanowa, Wrzosowa, Zielona,  

7 
21 

4 
18 

4 
18 

1 
15 
29 

13 
27 

10 
24 

8 
22 

5 
19 

2 
16 
30 

14 
26 

12 
25 

9 
21 

ZŁOTNIKI 
 

JELONEK 

Azaliowa, Berberysowa, Cicha, Dojazd, Działkowa, Forsycjowa, Głogowa, Jelonkowa, Kalinowa, Krótka, Lilakowa, Miła, Ognikowa, Okrężna, Pigwowa, Prosta, Tarninowa, Żukowa, Złotnicka       
 

WSZYSTKIE  ULICE 

8 
22 

5 
19 

5 
19 

2 
16 
30 

14 
28 

11 
25 

9 
23 

6 
20 

3 
17 

1 
15 
28 

13 
26 

10 
23 

GOLĘCZEWO 
Dworcowa, Działkowa, Krótka, Obornicka, Ogrodowa, Promienista, Strażacka, Szosa Poznańska, Tysiąclecia, Zacisze                                                             10 

24 
7 

21 
7 

21 
4 

18 
4 

16 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

5 
19 

3 
17 
30 

16 
28 

12 
28 

GOLĘCZEWO 
Agrestowa, Akacjowa, Błękitna, Boczna, Cicha, Czereśniowa, Gryczana, Jaworowa, Jesionowa, Kręta, Krzywa, Kwiatowa, Lazurowa, Lipowa,  Malinowa, Modrakowa, Oświatowa, Polna, Pszenna, Rolna, 
Spokojna, Stawna, Stolarska, Wiśniowa, Wodna, Zbożowa                                                                      

11 
25 

8 
22 

8 
22 

5 
19 

4 
17 
31 

14 
28 

12 
26 

9 
23 

 

6 
20 

4 
18 
31 

16 
29 

13 
28 

CHLUDOWO 
Biedruszczana, Chojnicka, Dmowskiego, Kościelna, Leśna, Łagiewnicka, Łąkowa, Polna, Rynek, Sodowa, Sosnowa, Szkolna, Tysiąclecia, Węgierska, Zapłocie               7 

21 
4 

18 
4 

18 
1 

15 
27 

13 
27 

10 
24 

8 
22 

5 
19 

2 
16 
30 

14 
26 

12 
25 

9 
21 

CHLUDOWO 
Czereśniowa, Ekologiczna, Maniewska, Medyczna, Obornicka, Poznańska, Strumykowa, Szosa Poznańska, Wodna, Za Parkiem                                                   8 

22 
5 

19 
5 

19 
2 

16 
29 

14 
28 

11 
25 

9 
23 

6 
20 

3 
17 

1 
15 
28 

13 
26 

10 
23 

CHLUDOWO 
Cmentarna, Dworcowa, Golęczewska, Nad Torem, Słoneczna, Wargowska, Wspólna                                                                                     9 

23 
6 

20 
6 

20 
3 

17 
4 

15 
29 

12 
26 

10 
24 

7 
21 

4 
18 

2 
16 
29 

14 
27 

11 
24 

ZIELĄTKOWO 
ZŁOTKOWO 

 
WSZYSTKIE ULICE 

9 
23 

6 
20 

6 
20 

3 
17 

2 
15 
29 

12 
26 

10 
24 

7 
21 

4 
18 

2 
16 
29 

14 
27 

11 
24 

BIEDRUSKO 
Agatowa, Ametystowa, Berylowa, Błękitna,  Borowikowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Gołębia, Jesionowa, Koralowa, Kurkowa, Koźlakowa, Maślakowa, Nefrytowa, Opalowa, Opieńkowa,          
Oś. Błękitny Staw, Perłowa,  Piaskowa,  Podgrzybkowa, Poznańska, Rubinowa, Rydzowa, Smardzowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Truflowa, Zjednoczenia                                                                            

7 
21 

4 
18 

4 
18 

1 
15 
27 

13 
27 

10 
24 

8 
22 

5 
19 

2 
16 
30 

14 
26 

12 
25 

9 
21 

BIEDRUSKO 
1 Maja, 7 Pułku Strzelców Konnych, Akacjowa, Chludowska, Dębowa, Janowo, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Parkowa, Powstańców Wlkp. , Wojskowa, Wolności                              8 

22 
5 

19 
5 

19 
2 

16 
29 

14 
28 

11 
25 

9 
23 

6 
20 

3 
17 

1 
15 
28 

13 
26 

10 
23 

Harmonogram odbioru odpadów w XII.2018r. oraz  w  2019r.:   ODPADY BIO      (system pojemnikowy) XII.18 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
SUCHY LAS 

 
JELONEK 

Bajkowa, Cedrowa, Firmowa, Jagodowa, Jana i Stefana Rewersów, Kwiatowa, Lipowa, Łozowa, Miła, Nizinna,  os. Jagodowe, Poziomkowa, Promienista, Rzemieślnicza, Sasankowa, Senna, 
Serdeczna, Szkolna, Widłakowa, Wiosenna, Żurawinowa 
Brzozowa, Bukowa, Lipowa, Obornicka, Orzechowa, Św.Michała, Topolowa 

 
10 

 
7 

 
4 

 
4 

1, 
15, 
29 

13, 
27 

10, 
24 

8, 
22 

5, 
19 

2, 
16, 
30 

14, 
28 

12, 
25 9 

 
SUCHY LAS 

 

Aroniowa, Borówkowa, Diamentowa, Jeżynowa,  Kryształowa, Kwarcowa, Malinowa, Modrzewiowa, Obornicka, Onyksowa, Os. Platanowe, Os. Poziomkowe, Os. Szafirowe, Parkowa, Perłowa, 
Platanowa, Powstańców Wlkp., Różana, Rubinowa, Saneczkowa, Sportowa, S. Stefańskiego, Sucholeska, Szafirowa, Szkółkarska,  Szyszkowa, Świerkowa, Tęczowa, Truskawkowa, Wiśniowa, 
Zachodnia, Zawilcowa, Zielna 

11 8 5 5 
 

2, 
16, 
30 

14, 
28 

11, 
25 

9, 
23 

6, 
20 

3, 
17 

1, 
15, 
29 

13, 
26 10 

SUCHY LAS 
Alejowa, Bogusławskiego, Brzask, Chabrowa, E. Czarnieckiej, Fiołkowa, Forteczna, Gajowa, Gwiezdna, Jaśminowa, Kaktusowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Krańcowa, Kraterowa, Kręta, Krótka, 
Księżycowa,  Ks. Hertmanowskiego, Kubackiego,  Lawendowa, Łąkowa,  Maciejkowa, Makowa,  Malwowa, Meteorytowa, Młodzieżowa, Modrakowa,  Na Stoku, Os. Na Wzgórzu, Podgórna, 
Pogodna, Poprzeczna, Porzeczkowa,Poranna, Promykowa, Rolna, Radosna, Rumiankowa, Słoneczna,  Stroma, Śnieżna, Świt,  Tarasowa, Widokowa, Zakątek, Zielińskiego, Zimowa Zodiak, 
Zwolenkiewicza 

12  
9 6 6 3, 

17 

2, 
15, 
29 

12, 
26 

10, 
24 

7, 
21 

4, 
18 

2, 
16, 
30 

14, 
27 11 

 
SUCHY LAS 

 

Akacjowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa,  Bukowa,  Chmielna, Chmurna,  Deszczowa, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Leśna, Lisia, Magnoliowa, Miodowa, Mokra, 
Morelowa, Ogrodnicza, Olchowa, Os.Przylesie, Owocowa, Plac Nowy Rynek, Podjazdowa, Polna, Ruczaj, Sadowa, Sprzeczna, Stara Droga, Strażacka, Strumykowa, Sucha, Tarninowa, Warsztatowa, 
Wiązowa, Wierzbowa, Wodna, Wschodnia, Zakole, Zgodna, Źródlana 

 
13 

 
10 

 
7 7 

4, 
18 

4, 
16, 
30 

13, 
27 

11, 
25 

8, 
22 

 

5, 
19 

3, 
17, 
31 

15, 
28 

12 

 
ZŁOTNIKI 

 

Azaliowa,  Berberysowa, Bluszczowa, B.Prusa,  Cicha, Cisowa, Cynowa,  Czołgowa,  Dojazd, Dworcowa,  Działkowa,  Forsycjowa,  Głogowa, Graniczna, Irysowa, Jałowcowa,   J.Kochanowskiego,   
Jelonkowa,  J.Słowackiego,  Kalinowa,  Kobaltowa, Konwaliowa, Krzemowa, Kwiatowa,  Lilakowa,   Łagiewnicka,  M.Reja,  Miła,  Mosiężna,  Obornicka,  Ognikowa, Okrężna,  Pagórkowa,  
Pawłowicka, Pigwowa, Powojowa,Prosta,  Radosna, Różana, Słoneczna,  Spacerowa ,  Tarninowa, Tujowa, Tulipanowa, Tytanowa, Wrzosowa,  Zielona,  Żukowa 

17 14 
 11 11 8, 

23 
6, 
20 

3, 
17 

1, 
15, 
29 

12, 
26 

9, 
23 

7, 
21 

4, 
18 

2, 
16 

OSIEDLE 
GRZYBOWE  

JELONEK 

Bociania, Borowikowa, Czubajkowa, Gołąbkowa, Jaskółcza, Koźlarzowa, Krótka, Krucza, Kukułcza,  Kurkowa, Łabędzia, Maślakowa, 
Muchomorowa, Nektarowa, Opieńkowa, Pawia, Pieczarkowa, Plac Grzybowy, Plac Sokoła, Podgrzybkowa, Przepiórcza, Ptasi Zaułek, Rydzowa, Skowronkowa, Słowicza, Smardzowa, Sosnowa, 
Sowia, Złotnicka, Żurawia,             Cisowa, Jodłowa, Krótka, Nektarowa (łącznie z ul.Nektarową w Suchym Lesie), os.Nektarowe, Sosnowa, Złotnicka(łącznie z ul.Złotnicką w Złotnikach) 

 
18 

 
15 

 
12 

 
12 9, 

24 
7, 
21 

4, 
18 

2, 
16, 
30 

13, 
27 

10, 
24 

8, 
22 

5, 
19 

3, 
17 

BIEDRUSKO 
ZŁOTKOWO   
GOLĘCZEWO 

WSZYSTKIE ULICE  
WSZYSTKIE ULICE 
Agrestowa, Błękitna, Cicha, Działkowa, Dworcowa, Krótka,  Kręta, Krzywa,  Lazurowa,  Malinowa, Ogrodowa, Spokojna, Stolarska, Stawna, Tysiąclecia,  Wodna, Zacisze, 

19 16 13 13 10, 
25 

8, 
22 

5, 
19 

3, 
17, 
31 

14, 
28 

11, 
25 

9, 
23 

6, 
20 

4, 
18 

GOLĘCZEWO 
CHLUDOWO  

ZIELĄTKOWO 

Akacjowa,  Boczna, Czereśniowa, Gryczana, Jesionowa,  Kwiatowa, Lipowa,  Modrakowa, Oświatowa, Polna, Promienista, Pszenna, Rolna, Strażacka, Wiśniowa, Zbożowa 
WSZYSTKIE ULICE 
WSZYSTKIE ULICE 

20 17 
 14 14 11, 

26 
9, 
23 

6, 
21 

4, 
18 

1, 
16, 
29 

12, 
26 

10, 
24 

7, 
21 

5, 
19 

2. Zużyte baterie i akumulatory 
3. Odpady wielkogabarytowe (meble ,kanapy, fotele, krzesła, dywany, wykładziny, itp.) 
4. Odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) 
5. Przeterminowane leki 
6. Chemikalia 
     6.1 Farby 
     6.2 Rozpuszczalniki 
     6.3 Środki ochrony roślin 
     6.4 Detergenty 
7. Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych 
     7.1 Zużyty olej silnikowy, opakowania po olejach 
     7.2 Filtry olejowe 
8. Papier i tektura 
9. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem: kolorowe/bezbarwne 
10. Tworzywa sztuczne: 
     10.1 Opakowania z tworzyw sztucznych 
     10.2 Tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, czyste skrzynki, doniczki, wiaderka itp.) 
     10.3  Styropian opakowaniowy 

      Oddaj nieodpłatnie odpady do  stacjonarnego PSZOK ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)  !       
*(dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych(gminy Suchy Las), którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi): 

Lokalizacja i dane teleadresowe:                                                 
     ul. Golęczewska 22a,     62-001 Chludowo 
     tel. 691 150 250 (tel. czynny: pn. – pt. 8.00-15.00) 
     e-mail: segregacja@zgksuchylas.eu 
Godziny przyjmowania odpadów: 
     pn: 8.00-17.00, wt.-pt. :8.00 – 15.00, sobota 9.00 – 12.00. 
     W niedziele i dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny 
Lista odpadów, które można nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK: 
     1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
           1.1 Małe AGD (odkurzacz, czajnik, toster, lokówka itp.) 
           1.2 Duże AGD (pralka, zamrażalka, mikrofalówka, lodówka zamrażalka, chłodziarka itp itp.) 
           1.3 Monitor i TV 
           1.4 Sprzęt IT (Drukarki, ksera, skanery, klawiatury itp.) 
           1.5 Komputery 
           1.6 RTV (radio, dvd, video itp.) 
           1.7 Elektronarzędzia (wiertarki, piły, kosiarki, szlifierki itp.) 

1 8 Świetlówki

12. Opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i sokach) 
13. Niezanieczyszczony gruz ceglany i/lub betonowy (1t na rok z   
       nieruchomości zamieszkałej) 
14. Opony z pojazdów o dmc 3,5t (8 szt. na rok z nieruchomości  
       zamieszkałej) 
 
 

  

  

  

  

  

 

 

.  

Harmonogram odbioru odpadów w 2019r.:   ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE – SUROWCE WTÓRNE       (system workowy) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

SUCHY LAS Bajkowa, Borówkowa,  Firmowa, Jana i Stefana Rewersów, Kwiatowa, Miła, Modrzewiowa, Nizinna, Parkowa, Poranna, Promienista, Promykowa, Radosna, Saneczkowa, Sasankowa,  Serdeczna,  Słoneczna, 
Sportowa, Szkolna,  Śnieżna, Świt, Widłakowa, Zimowa , S.Zwolenkiewicza 

2,  
22 

12 
5,  
26 

16 
7,  
28 

18 
9,  
30 

20 10 
1,  
22 

13 
3,  
24 

SUCHY LAS Aroniowa, Cedrowa,  Chabrowa,  Fiołkowa, Jaśminowa, Jeżynowa, Lipowa, Łozowa, Makowa,  Malinowa , Os.Jagodowe,  Os.Poziomkowe,  Porzeczkowa, Powstańców Wlkp., Poziomkowa,  Rumiankowa, 
Rzemieślnicza, Senna,  Tęczowa,  Truskawkowa, Wiosenna, Żurawinowa 

3,  
23 

13 
6,  
27 

17 
8,  
29 

19 
10,  
31 

21 11 
  2,    
23 

14 
4,  
27 

SUCHY LAS 
Diamentowa, Forteczna, Jagodowa, Kaktusowa,  Konwaliowa,  Kryształowa, Kwarcowa, Lawendowa, Maciejkowa , Malwowa, Na Stoku, Obornicka, Onyksowa, Os.Na Wzgórzu, Os.Platanowe,  
Os.Szafirowe, Perłowa, Platanowa, Różana, Rubinowa,  S. Stefańskiego, Stroma,  Sucholeska,  Szafirowa, Szkółkarska, Szyszkowa, Świerkowa, Tarasowa,  Widokowa, Wiśniowa, Zachodnia,  Zawilcowa,  
Zielna  

4,  
24 

14 
7,  
28 

18 
9,  
30 

21 11 
1,  
22 

12 
3,  
24 

15 
5,  
28 

SUCHY LAS Alejowa, Brzask,  E.Czarnieckiej, Gajowa, Gwiezdna, Kasztanowa, Krańcowa, Kraterowa, Kręta, Krótka, Księżycowa,  Ks.Hertmanowskiego, L.Kubackiego, Łąkowa, Meteorytowa, Młodzieżowa, Modrakowa 
Podgórna,  Pogodna , Poprzeczna, Rolna, W.Bogusławskiego , Zielińskiego W., Zodiak 

5,  
25 

15 
8,  
29 

19 
10,  
31 

22 12 
2,  
23 

13 
4,  
25 

16 
6,  
28 

SUCHY LAS Akacjowa , Brzoskwiniowa, Brzozowa,  Dębowa,  Grabowa, Jesionowa, Klonowa, Leśna, Lisia,  Magnoliowa, Miodowa, Morelowa, Ogrodnicza, Owocowa,  Podjazdowa, Strażacka, Zakątek, Zgodna, Sadowa, 
Stara Droga, Śliwkowa, Warsztatowa, Wierzbowa 

7,  
28 

18 11 
1,  
23 

13 
3, 
24 

15 
5,  
26 

16 
7,  
28 

18 
9,  
30 

SUCHY LAS Bukowa, Chmielna, Chmurna, Deszczowa, Gabriela Narutowicza, Jałowcowa, Jarzębinowa, Mokra, Nowy Rynek,  Olchowa, Os.Przylesie,  Polna, Ruczaj, Sprzeczna, Strumykowa, Sucha, Tarninowa, Wiązowa, 
Wodna, Wschodnia, Zakole , Źródlana 

8,  
29 

19 12 
2,  
24 

14 
4,  
25 

16 
6,  
27 

17 
8, 
29 

19 
10,
31 

OSIEDLE 
GRZYBOWE 

Bociania, Gołąbkowa, Jaskółcza, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Pawia, Plac Sokoła, Przepiórcza, Ptasi Zaułek, Skowronkowa, Słowicza, Sosnowa, Sowia, Złotnicka, Żurawia 9,  
30 

20 13 
3,  
25 

15 
5, 
26 

17 
7, 
28 

18 
9,  
30 

20 11 

OSIEDLE 
GRZYBOWE 

Borowikowa, Czubajkowa, Koźlarzowa, Krótka, Kurkowa, Maślakowa, Muchomorowa, Nektarowa, Opieńkowa, Pieczarkowa, Plac Grzybowy, Podgrzybkowa,  Rydzowa, Smardzowa 10, 
31 

21 14 
4, 
26 

16 
6,  
27 

18 
8,  
29 

19 
10, 
31 

21 12 

JELONEK Brzozowa, Bukowa, Lipowa, Obornicka, Orzechowa, Św. Michała, Topolowa 
15 

5,  
26 

19 
9,  
30 

21 11 
2,  
23 

13 
3,  
24 

15 
5,  
26 

17 

JELONEK Sosnowa, Złotnicka (łącznie z ul.Złotnicką w Złotnikach) 9,  
30 

20 13 
3,  
25 

15 
5, 
26 

17 
7, 
28 

18 
9,  
30 

20 11 

JELONEK Cisowa, Jodłowa, Krótka, Nektarowa (łącznie z ul.Nektarową w Suchym Lesie), Os.Nektarowe 10, 
31 

21 14 
4, 
26 

16 
6,  
27 

18 
8,  
29 

19 
10, 
31 

21 12 

ZŁOTNIKI Bluszczowa, B.Prusa, Cisowa, Cynowa, Dworcowa, Irysowa, Jałowcowa, J.Kochanowskiego, J.Słowackiego, Kobaltowa, Konwaliowa, Krzemowa, Kwiatowa, Łagiewnicka,  M.Reja, Mosiężna, Obornicka, 
Pawłowicka, Powojowa, Radosna, Różana, Słoneczna, Tujowa, Tulipanowa, Tytanowa, Wrzosowa, Zielona 

11 
1,  
22 

15 
5,  
27 

17 
7,  
28 

19 
9,  
30 

20 11 
2,  
22 

13 

ZŁOTNIKI Azaliowa, Berberysowa, Cicha, Czołgowa, Dojazd, Działkowa, Forsycjowa, Głogowa, Graniczna, Jelonkowa, Kalinowa, Krótka, Lilakowa, Miła, Ognikowa, Okrężna, Pagórkowa, Pigwowa, Prosta, Spacerowa, 
Tarninowa, Żukowa 

14 
4,  
25 

18 
8, 
29 

20 10 
1,  
22 

12 
2,  
23 

14 
4,  
25 

16 

ZŁOTKOWO WSZYSTKIE ULICE 15 
5,  
26 

19 
9,  
30 

21 11 
2,  
23 

13 
3,  
24 

15 
5,  
26 

17 

GOLĘCZEWO Agrestowa, Akacjowa, Błękitna, Boczna, Cicha, Czereśniowa,  Działkowa , Gryczana, Jaworowa, Jesionowa, Kręta, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Lazurowa, Lipowa,  Malinowa, Modrakowa,  Ogrodowa, 
Oświatowa, Polna, Pszenna, Rolna, Spokojna, Stawna, Stolarska,  Szosa Poznańska,  Tysiąclecia, Wiśniowa, Wodna,  Zacisze, Zbożowa 16 

6,  
27 

20 10 
2,  
22 

12 
3,  
24 

14 
4,  
25 

16 
6,  
27 

18 

GOLĘCZEWO Dworcowa, Promienista, Strażacka  18 8 
1,  
22 

12 
4, 
24 

14 
5,  
26 

17 
6,  
27 

18 
8, 
29 

20 

CHLUDOWO WSZYSTKIE ULICE 17 
7,  
28 

21 11 
4, 
23 

13 
4,  
25 

16 
5,  
26 

17 
7, 
28 

19 

ZIELĄTKOWO WSZYSTKIE ULICE 18 8 
1,  
22 

12 
4, 
24 

14 
5,  
26 

17 
6,  
27 

18 
8, 
29 

20 

BIEDRUSKO WSZYSTKIE ULICE 21 11 
4,  
25 

15 
6,  
27 

17 
8,  
29 

19 
9,  
30 

21 12 
2,  
23 

Harmonogram odbioru odpadów w 2019r.:   ODPADY WIELKOGABARYTOWE – zbierane są tylko wybrane odpady z poniższej listy, są to:  pkt.3 oraz Duże AGD  VI  
SUCHY LAS, OS.GRZYBOWE, JELONEK, ZŁOTNIKI  1  

CHLUDOWO, ZIELĄTKOWO, GOLĘCZEWO, ZŁOTKOWO, BIEDRUSKO  8  
Harmonogram odbioru odpadów w 2019r.:   ODPADY PROBLEMOWE (mobilny PSZOK)  -  odbierane są tylko wybrane odpady z poniższej listy, są to:  pkt.1 (bez Dużego AGD), pkt.2, pkt.5, pkt.6, pkt.7 – które należy przekazać bezpośrednio pracownikom ZGK Suchy Las Sp. z o. o.  ! 

 
 
 
 

11.05.2019 
05.10.2019 

JELONEK              8.30 -8.55 ul.Sosnowa przy boisku sportowym/placu zabaw  
 
 
 
18.05.2019 
12.10.2019 
 
 

ZŁOTNIKI-OSIEDLE  9.00 -9.25 ul.Miła przy placu zabaw   
 
 
 
25.05.2019  
19.10.2019 

 

ZŁOTNIKI  9.00-9.25 ul.Kochanowskiego przy skrzyżowaniu z     
                                     ul.Reja 
                   9.30-9.55 ul.Radosna przy skrzyżowaniu z ul.Zieloną 

OS.GRZYBOWE  9.00 -9.25 ul.Opieńkowa przy wejściu na dawny plac zabaw ZŁOTKOWO              9.30-9.55 ul.Złota przy świetlicy 

SUCHY LAS          9.30-9.55 ul.Powst. Wlkp. Przy skrzyżowaniu z ul.Sportową 
                            10.00-10.25 oś.Poziomkowe – ul.Aroniowa 
                            10.30-10.55 ul.Szkolna – przed Urzędem Gminy 
                            11.00-11.25 ul.Bogusławskiego – parking przed Kościołem 
                            11.30-11.55 przy skrzyżowaniu ul.Sprzecznej i ul.Leśnej 
                            12.00-12.25 przy skrzyżowaniu ul.Łąkowej i ul.Krętej 

CHLUDOWO          10.05-10.25 ul.Szkolna przy szkole 
                                10.30-10.55 ul.Obornicka przy skrzyż. z ul.Za Parkiem ZŁOTNIKI-WIEŚ 10.00-10.25ul.Słoneczna przy sklepie „Tęcza”          
 CHLUD.-ZIELĄTK. 11.00-11.25 ul.Dworcowa pomiędzy tablicami  
                                                       drogowymi  na wysokości posesji nr 72   

BIEDRUSKO        11.00-11.20 ul.Chludowska za garażami, przy  
                                                    bloku nr 388 
                              11.30-11.50 ul.Zjednoczenia przy pętli autobusowej  
                                    
                              12.00-12.30 ul.Powst. Wlkp. przy blokach 

  ZIELĄTKOWO     11.30-11.55 ul.Szkolna przy sklepie 
 GOLĘCZEWO      12.00-12.25 ul.Dworcowa przy szkole 
                               12.30-12.55 ul.Tysiąclecia przy skrzyżowaniu z ul.Krętą 

PSZOK 

PSZOK 
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Z SUCHEGO LASU

Mamy ciekawy i spójny program
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, wójtem Gminy Suchy Las

Pamiętajmy, po co zostaliśmy radnymi
Rozmowa z ANNĄ ANKIEWICZ, przewodniczącą Rady Gminy Suchy Las 

- 21 października odbyły się wybory samorządowe, 
w których odniósł pan znaczący sukces. Po raz kolejny wy-
borcy zagłosowali na pana, na pana wizję rozwoju Gminy. 
I nadal jest pan wójtem. Z 65-procentowym poparciem 
spośród tych, którzy głosowali w wyborach wójta. Może 
już czas na krótkie podsumowanie?

- Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mieszkańcy na-
szej Gminy skorzystali ze swojego prawa wyborczego i poszli 
21 października do urn. U nas frekwencja wyniosła 67,52 
procent i jest to jeden z najlepszych wyników w Wielkopol-
sce, gdzie frekwencja wyniosła 55,9 procent. Drugi powód 
do zadowolenia, to fakt, że Komitet z którego ja też starto-
wałem wprowadził do 15-osobowej Rady Gminy siedmioro 
radnych. A trzeci – po raz kolejny wyborcy zaufali mi i wy-
brali mnie na wójta.

- Co mogło wpłynąć na takie decyzje wyborców?
- Nasz Komitet zaprezentował bardzo ciekawy i spójny 

program rozwoju gminy. Nasi kandydaci mówili o potrzebie 
porozumienia i znajdowania kompromisów w Radzie Gmi-
ny. To się, jak widać, wyborcom spodobało. Chciałbym tak-
że podkreślić, że do Rady weszło czworo kandydatów nieza-
leżnych, z którymi mam nadzieję współpracować. To bardzo 
ciekawi ludzie, ciekawe osobowości. To radni, którzy mogą 
sporo dobrego zdziałać w naszej Gminie. Mam też nadzieję, 
że czterech radnych z Komitetu Gmina Razem zweryfikuje 
swoje spojrzenie na Gminę i że zdecydują się oni na współ-
pracę, a nie jak do tej pory na konfrontację, na działania 
które moim zdaniem nie były korzystne dla Gminy.

- Komitet Gmina dla Ciebie wprowadził do Rady sied-
mioro radnych. To w większości nowe twarze…

- To osoby bardzo aktywne, znane w naszej Gminie z ini-
cjowania wielu wartościowych inicjatyw w swoich środowi-
skach. Nasi kandydaci na radnych również w kampanii wy-
borczej mówili na temat, merytorycznie, nie unikali odpo-
wiedzi także na trudne pytania, ale równocześnie dalecy by-
li od czarnej kampanii, od  stosowania pomówień i insynu-
acji, od głoszenia półprawd. Mówiliśmy konkretnie o tym, 
co trzeba zrobić. Rozmawiamy jeszcze przed pierwszą sesją 
nowej kadencji, ale mogę powiedzieć, że już dzisiaj wiem, 
że z tymi ludźmi zrobimy sporo dobrego.

- Jaka jest gwarancja, że program wyborczy pana i Ko-
mitetu Gmina dla Ciebie zostanie zrealizowany?

- Spora, bo nie składaliśmy obietnic bez pokrycia. Mamy 
doświadczenie, wolę współpracy, kompetencje i to możemy 
zaoferować mieszkańcom na najbliższe pięć lat. Trudno dzi-
siaj powiedzieć co się będzie działo z gospodarką, czy poli-
tycy dadzą samorządowcom rządzić się po swojemu, ale my 
zrobimy wszystko, by ten program sprawnie zrealizować.

- A w ostatnim zdaniu chciałbym…
- …podziękować wyborcom za ich głosy niezależnie na 

kogo głosowali, zaprosić do współpracy wszystkich rad-
nych, organizacje pozarządowe i mieszkańców oraz  zapew-
nić, że lata 2018-2023 będą dobrymi latami dla Gminy Su-
chy Las. (mat)

- 22 listopada odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji 
Rady Gminy Suchy Las, w trakcie której wybrano panią na 
przewodniczącą. Warto chyba podkreślić, że… jednogłośnie. 
Ma pani z tego powodu satysfakcję?

- Nie mogłabym zostać wybrana przewodniczącą, gdyby 
w wyborach 21 października mieszkańcy naszej Gminy nie po-
wierzyli mi mandatu radnej. Skorzystam więc najpierw z okazji 

i podziękuję wszystkim wyborcom, że zechcieli tego dnia od-
dać swój głos. Dziękuję za poparcie kandydatów naszego Ko-
mitetu Gmina dla Ciebie, który wprowadził do Rady siedmio-
ro radnych. Dziękuję za głosy oddane na mnie i na wójta, któ-
ry startował z naszego Komitetu. A teraz wracając do pytania… 
Trudno w tym przypadku mówić o satysfakcji, ale, tak, jestem 
zadowolona, a także, co tu ukrywać, zaskoczona tym wyni-
kiem. Przy wyborze na przewodniczącą zagłosowało na mnie 
siedmioro „naszych” radnych, czworo radnych niezależnych 
i czterech radnych z Komitetu konkurencyjnego – Gmina Ra-
zem. Mam nadzieję, że jest to dobra wróżba na przyszłość.

- Razem obserwowaliśmy sesje Rady Gminy poprzedniej 
kadencji. Pani jako przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy 
Las-Wschód, ja jako dziennikarz. Moim zdaniem ówczesna 
Rada pracowała w ciągłym napięciu, w permanentnym kon-
flikcie, w sporze, w nieustannym udowadnianiu przez koali-
cję Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem, będącej w opo-
zycji do wójta, kto tak naprawdę rządzi, bo ma jednoman-
datową większość w 15-osobowej Radzie. Jaka będzie Rada 
pod pani przewodnictwem?

- Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo w ogromnej 
mierze zależy to od radnych, przede wszystkim tych określa-
jących się jako opozycja. Ja zrobię wszystko, by merytoryczna 
dyskusja zastąpiła emocjonalną wymianę zdań w której często 
brakowało prawdziwych argumentów, by zwyciężał kompro-
mis i konsensus nad upieraniem się za cenę osiągnięcia wątpli-
wych celów politycznych przy swoim, by wszyscy radni starali 
się wypracowywać w spokoju i porozumieniu uchwały, na któ-
re czekają nasi mieszkańcy. Pamiętajmy, że po to właśnie zosta-
liśmy wybrani radnymi. Radnym z Komitetu Gmina dla Ciebie 
zależy na współpracy i porozumieniu. Ze wszystkimi.

-   Odnoszę wrażenie, że radni, którzy w tych wybo-
rach zdobyli uznanie wyborców – przynajmniej w większo-
ści – gwarantują wyższy standard obrad niż ich niektórzy po-
przednicy…

- Powiem tak – mamy pięć kobiet w Radzie. Poprzednio ty-
lu pań radnych nie było. Wierzę, że panie łagodzą obyczaje i w 
ich obecności także panowie zachowują się mniej agresywnie. 
A to może korzystnie wpłynąć na sposób działania Rady. Mamy 
też bardzo zróżnicowaną Radę – od młodej Joanny Radziędy, 
do radnego z wieloletnim doświadczeniem Zbigniewa Hąci. To 
także może być atutem tej Rady. 

- 22 listopada radni po raz pierwszy mogli skorzystać z mi-
krofonów i elektronicznego systemu głosowania. Ułatwi to 
pani pracę?

- Na pewno tak, bo często bywało tak, że na jednym koń-
cu sali sesyjnej nie było słychać co się mówiło w trakcie se-
sji na jej drugim końcu. Mikrofony indywidualne likwidują tę 
niedogodność. Teraz będą lepiej słyszeli radni i inni uczestni-
cy sesji, goście, ale także widzowie, bo nasze obrady są reje-
strowane elektronicznie i transmitowane on-line.  Nowy sys-
tem głosowania był postulowany już od dawna. Ułatwia on 
pracę, ale umożliwia także – co chyba ważniejsze – by miesz-
kańcy mogli sprawdzić za jakiś czas który radny jak głosował. 
Dotychczas, gdy głosowanie odbywało się tylko poprzez pod-
niesienie ręki, było to trudne. Teraz mamy głosowanie elek-
troniczne, imienne.

- Czego życzyć pani na najbliższe pięć lat jako przewodni-
czącej Rady Gminy Suchy Las?

- Dobrej współpracy z wszystkimi radnymi i wójtem Grze-
gorzem Wojterą.  (mat)

CZEKAMY NA WASZE
MAILE

ttw.suchylas@wp.plttw.suchylas@wp.pl
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Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa data miejsce

Głośne czytanie bajek
Książki Astrid Lindgren czyta 

Edyta Jungowska

2 grudnia,
godz. 11.00

CKiBP
Biblioteka

Wszystkie wejściówki zostały rozdane.

Wspólne Mikołajkowe 
wyszywanie

6 grudnia,
godz. 13.00-18.00

CKiBP Hol
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Koncert
LAO CHE

7 grudnia,
godz. 19.00

CKiBP, Sala widowiskowa
Bilety: 50zł/40zł (N/U) do nabycia 

w sekretariacie CKiBP i na www.bilety24.pl.

Zrób nastrój. Szydełkujemy 
choinkowe bombki

warsztaty szydełkowe

8 i 15 grudnia, 
godz. 10.00-13.00

CKiBP, Sala plastyczna
Koszt: 100 zł / 50 zł

Zapisy tel. 612 500 400/ 612 500 402

Sucholeska Noelka 15 grudnia
godz. 11.00-19.00

CKiBP
Wstęp Wolny

Pocket Concert – Fantazja 
Polska, czyli Paderewski 

all inclusive

27 grudnia, godz. 
19.00 

CKiBP
Sala widowiskowa

Szczegóły wkrótce na www.osrodekkultury.pl.

Koncert
MIECZYSŁAW SZCZEŚNIAK

5 stycznia, godz. 
19.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Szczegóły wkrótce na www.osrodekkultury.pl.
Bilety w sprzedaży od 3 grudnia.

PUF
Szydełkowanie dla wygody

12 stycznia, godz. 
10.00-13.00

CKiBP
Sala plastyczna

Koszt: 220 zł/ 50 zł
Szczegóły: www.osrodekkultury.pl

Ferie zimowe z CKiBP 14-18 stycznia 
i 21-25 stycznia

CKiBP
Szczegóły wkrótce na: www.osrodekkultury.pl.

Koncert
MIKROMUSIC

14 lutego, 
godz. 19.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Szczegóły wkrótce na: www.osrodekkultury.pl.
Bilety w sprzedaży od 3 grudnia.

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.osrodekkultury.pl
Zastrzegamy prawo zmian w programie

www.facebook.pl/CKiBP

Mała książka – wielki człowiek
Zabierz dziecko do biblioteki i odbierz 
książkę w prezencie.

Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna Gminy Suchy Las zachę-
ca rodziców trzylatków wraz ze swy-
mi pociechami do wzięcia udziału 
w projekcie Mała książka – wielki 
człowiek. 

Wystarczy przyjść do bibliote-
ki, zapisać swoje dziecko oraz zasy-
gnalizować chęć przystąpienia do 
projektu bibliotekarzowi. Wówczas 
dziecko otrzyma Wyprawkę Czytel-
niczą, na którą składać się będzie: 
książka Pierwsze wiersze dla…, Kar-
ta Małego Czytelnika, służąca do 
zbierania bibliotecznych naklejek 
i broszura informacyjna dla rodzica 
Książką połączeni, czyli rola czyta-
nia w życiu dziecka. 

Podczas swych kolejnych wizyt 
w bibliotece, zakończonych wypoży-
czeniem przynajmniej jednej książ-
ki z dziecięcego księgozbioru mały 
czytelnik otrzyma naklejkę na swo-
ją Kartę. Gdy zbierze ich aż dzie-
sięć, wtedy zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem za wykazanie 
się czytelniczym zainteresowaniem. 

Udział w projekcie Mała książ-
ka – wielki człowiek zupełnie nic nie 
kosztuje, a dzięki niemu dziecko po-
zna ważne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na www.osrodekkultury.pl w zakład-
ce Aktualności. 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dwa Razy Dwanaście Gmina Suchy Las 
w 12 Kadrach

9 listopada odbył się w CKiBP wernisaż wystawy fotograficznej DWA RAZY DWANAŚCIE GMI-
NA SUCHY LAS W 12 KADRACH. 

Była to wyjątkowa wystawa fotografii obiektów i widoków Gminy Suchy Las przedstawia-
jąca te same miejsca w różnym czasie. Stare i nowe ujęcia dzieli niekiedy kilka dekad. Wysta-
wa pokazuje tożsamość miejsc, zmiany, którym podlegały na przestrzeni lat i sposób, w jaki te 
zmiany wpłynęły na świadomość mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do przejrzenia rodzinnych albumów i dzielenia się ich historyczną za-
wartością, ponieważ mamy w planach kontynuację projektu. 

Jeżeli znajdą Państwo interesujące fotografie, prosimy o kontakt: 612-500-402 lub m.jana-
s@osrodekkultury.pl (MJ)

Zapraszamy przedszkola, szkoły, kółka zainteresowań, całe rodziny, dzieci, dorosłych, dużych 
i małych konstruktorów do wzięcia udziału w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. 

Liczą się pomysłowość i oryginalność przy jednoczesnym nawiązaniu do tradycji. Materiał 
i technologia wykonania prac są dowolne, ogranicza Was tylko wyobraźnia! 

Szopki będzie można dostarczyć do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie 
przy ul. Szkolnej 16 w dniu 10 grudnia w godz. 9.00-18.00. Wręczenie nagród odbędzie się tra-
dycyjnie podczas Sucholeskiej Noelki 15 grudnia o godz. 17.00.

Karta zgłoszeniowa i regulamin do pobrania na: www.osrodekkultury.pl.
Sponsorami tegorocznych nagród w konkursie są:

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

Wyszywane Mikołajki

Sucholeska Noelka

W Mikołajki Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna zapraszają na wielkie, świąteczne, 
rodzinne wyszywanie czyli akcję Wielkie nić.

Nie potrzebne są żadne specjalne umie-
jętności, wystarczy chęć wspólnego tworzenia 
by powstała oryginalna, skłaniająca do rozmo-
wy i przemyśleń ozdoba. Po warsztatach na-
sze wspólne dzieło będzie cieszyło wszystkich 
wchodzących do budynku CKiBP.

Akcję poprowadzi Agnieszka Grygiel – 
pedagożka, animatorka i autorka twórczych 
działań i projektów społecznych, na co dzień 
związana z poznańskim MDK 2. Więcej zoba-
czycie na fb: Wielkie nić.

6 grudnia 2018 r., godz. 13.00-18.00. Hol 
Centrum  Kultury i Biblioteki Publicznej, Su-
chy Las, ul. Szkolna 16. Wstęp wolny – zapra-
szamy!

Tradycyjnie w grudniu zapraszamy wszystkich na spotkanie w świątecznym klimacie – Su-
choleską Noelkę! 15 grudnia w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie nie za-
braknie atrakcji.

W tym roku świętowanie rozpoczniemy występem najmłodszych artystów z Przedszkola 
Magiczna Kraina, którzy zaproszą nas do sali widowiskowej na Jasełka. 

Po występach przyjdzie czas na działania warsztatowe – Zuzanna Olszewska zabierze nas 
w świat łańcuchów choinkowych i sprawi, że Wasza choinka w tym roku będzie wyglądać wy-
jątkowo! Jest to warsztat otwarty dla wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych!

O świąteczny muzyczny klimat dbać będą uczestnicy zajęć nauki śpiewu w CKiBP oraz su-
cholescy gitarzyści. Zapraszamy do wspólnego kolędowania!

Wszyscy, którzy lubią wyzwania artystyczne z elementami majsterkowania, na pewno nie 
mogą doczekać się konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową (zgłoszenia przyjmujemy 10 grud-
nia w godz. 9.00-18.00). Konkurs ten co roku cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i do-
rosłych. Ogłoszenie zwycięzców tegorocznego konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową nastą-
pi właśnie podczas Sucholeskiej Noelki około godziny 17.00. Nagrodzone prace będzie można 
oglądać w holu CKiBP do 7 stycznia.

Tuż po rozdaniu nagród w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową, odbędzie koncert gita-
rowy duetu Przemysław „Śledziuha” Śledź & Kaha!

Serdecznie zapraszamy! Mile widziane stroje świąteczne!
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MARIAN BAJER,  
nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. o. Mariana 
Żelazka  w Chludowie, radny Rady Gminy Suchy Las  

O SOBIE

 1.  Urodziłem się... w Pnie-
wach w powiecie szamo-
tulskim 6 marca 1954 ro-
ku.

 2.  Jestem spod znaku... Ryb. 
 3.  Moja pierwsza praca... Ja-

ko pracownik młodociany 
rozpocząłem pracę jesie-
nią 1969 roku. Kilka mie-
sięcy pracowałem, zarobi-
łem trochę pieniędzy. Pra-
cowałem w zakładach me-
chanicznych jako pomoc-
nik pomocnika magazy-
niera.

 4.  Pierwsze zarobione pie-
niądze przeznaczyłem 
na… zakup radia tranzysto-
rowego „Sylwia 2”. Dosko-
nale to pamiętam. Wte-
dy w każdym domu było 
radio, ale mieć takie swo-
je, osobiste, przenośne – 
to było coś. To radio było 
dla mnie oknem na świat. 
Wtedy po raz pierwszy słu-
chałem ballad Boba Dyla-
na czy Bułata Okudżawy 
albo piosenek francuskich, 
a także Skaldów, Czerwo-
nych Gitar, No To Co, Bre-
akoutów i wielu, wielu in-
nych. 

 5.  Gdybym miał zbędny mi-
lion złotych... Część tych 
pieniędzy przeznaczyłbym 
na działalność charytatyw-
ną, a resztę na bieżące po-
trzeby całej mojej Rodzi-
ny. 

 6.  Moim ulubionym filmem 
jest... Nie jestem kinoma-
nem. Chętnie oglądam fil-
my niszowe amerykańskie-
go reżysera Jima Jarmusha. 
Lubię też filmy o zacięciu 
społecznym. Na przykład 
filmy Polskiej Szkoły Filmo-
wej z przełomu lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesią-
tych, kiedyś nawet filmy 
radzieckie. Gdybym miał 
wymienić konkretny tytuł, 
to na pewno „Popiół i dia-
ment” Andrzeja Wajdy.

 7.  Mój ulubiony aktor i ak-
torka to...  Zbigniew Cybul-
ski i Zbigniew Zapasiewicz, 
a z pań to  Magdalena Za-
wadzka.

 8.  Z prasy czytam regular-
nie... „Gazetę Wyborczą”, 
„Rzeczpospolitą”, „Tygo-
dnik Powszechny”, „Twój 
TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI” 
i prasę lokalną.

 9.  Najchętniej słucham...  
przede wszystkim muzy-
kę klasyczną, najchętniej 
Chopina, Mozarta i Vival-
diego, arii operowych Ver-
diego, Pucciniego…,  ale 
także muzykę protestu, 
kontestacji z lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesią-
tych.

10.  Jeżdżę samochodem... Te-
raz Skodą Fabią. 

11.  Jeżdżę... nie za szybko, 
bezpiecznie. Motoryzacją 
się w ogóle nie interesuję.

12.  Marzę o... Chciałbym, by 
w Rodzinie wszystko ukła-
dało się dobrze. By wszy-
scy byli zdrowi, zadowo-
leni. 

13.  Najmilej spędzam wol-
ny czas... w domu przede 
wszystkim czytając. Lubię 
posiedzieć w ciszy, poczy-
tać w spokoju, popatrzeć 
przez okno… na moje ulu-
bione drzewo, obserwo-
wać jak się zmienia. Lu-
bię także być z całą Rodzi-
ną w domu oraz jeździć na 
rowerze.

14.  Najdalej podróżowałem 
do...  Niemiec i Holandii 
turystycznie.

15.  Chciałbym pojechać... do 
Paryża i do Rzymu. 

16.  Moim ulubionym kolo-
rem jest... kiedyś był brą-
zowy, a teraz żółty. Z wie-
kiem lubię coraz bardziej 
jaskrawe kolory.

17.  Potrafię ugotować... jajka. 
Moja Żona jest mistrzynią 
w kuchni.

18.  Drink, który mi najbar-
dziej smakuje to… Zdecy-
dowanie wolę czerwone, 
wytrawne wino albo lek-
kie piwo.

19.  U ludzi denerwuje mnie... 
brak rozsądku, czyli głu-
pota.

20.  Przyjaciele mówią do 
mnie... po imieniu.

21.  Najbardziej cenię u part-
nerów w pracy... kompe-
tencję, rzetelność, zaanga-
żowanie, jakość wykony-
wanej pracy.

22.  W kasynie lubię grać w... 
Nie chodzę do kasyna.

23.  Smartfon to dla mnie... 
Nie mam, nie używam.

24.  Internet uważam za... bar-
dzo ważne źródło wiedzy 
i ważny sposób kontakto-

wania się ludzi. Oczywi-
ście, tę wiedzę warto we-
ryfikować w kilku źró-
dłach.

25.  Zakupy to... Zakupy za-
wsze robię z Żoną, która 
jest ich inspiratorką. Śred-
nio lubię zakupy, ale nie 
powiem, że się w ich trak-
cie męczę.

26.  Gdy myją szybę w moim 
aucie na skrzyżowaniu... 
Nie denerwuje nie to, ro-
zumiem tych ludzi, którzy 
chcą w ten sposób zaro-
bić.

27.  Chciałbym zjeść kolację 
z... Rodziną i najbliższymi 
znajomymi. Myślę o takiej 
kolacji z udziałem kilku, 
a nawet kilkunastu osób.

28.  Najdziwniejszą potrawą 
jaką jadłem była... słabo 
doprawiona zupa dynio-
wa, ale  przede wszyst-
kim ossobuco przyrządzo-
ne przez moją Żonę. 

29.  Nienawidzę... gdy ludzie 
potrafią z drobnej spra-
wy zrobić aferę. Sprawy, 
która na to nie zasługuje. 
Myślę w tym momencie 
przede wszystkim o poli-
tykach, którzy często mó-
wią o czymś w co sami 
nie wierzą, czyli… okłamu-
ją nas.

30.  Moja pierwsza miłość... 
Było to w szkole podsta-
wowej. Taka czarna dziew-
czyna, którą traktowałem 
inaczej niż zwykłą koleżan-
kę.

31.  Mój najtrudniejszy mo-
ment w życiu to... To bar-
dzo osobiste pytanie i dla-

tego nie odpowiem na 
nie.

32.  Najbardziej cenię u ko-
biet... intelekt, spostrze-
gawczość, no i rzecz jasna 
urodę. 

33.  Najbardziej nie lubię u ko-
biet... przesadnej drobia-
zgowości.

34.  Mój największy sukces 
to... Syn, Żona, Rodzi-
na. A także praca szkol-
na i działalność społeczna 
w Golęczewie.

35.  Chciałbym jeszcze...  Mó-
wiłem – pojechać do Rzy-
mu i Paryża. Nasza kultu-
ra korzenie ma właśnie 
tam. Dlatego uważam, że 
naszym obowiązkiem jest 
zobaczyć te dwa miasta. 
Nawet, być może, za ce-
nę częściowego rozczaro-
wania. A poza tym… wy-
dać jakąś kolejną książkę. 
(mat)

MARIAN BAJER w 2017 ro-
ku opublikował monografię 
„1517-2015 Dzieje Kościoła 
w Sobocie”.

Na boisku w Biedrusku
Na początku listopada zauważyłem ruch na 
boisku sportowym w Biedrusku. Nie, nie roz-
grywano tam jeszcze meczu piłkarskiego, nie 
prowadzono zaawansowanych treningów, ale… 
nikt się nie oszczędzał.

- Robimy – wyjaśnia Maciej Jankowiak, radny Rady Gminy 
Suchy Las – takie jesienne porządki. Trzeba ściąć trawę, tro-
chę jej dosiać, potraktować odpowiednio chwasty. To koniecz-
ne, by za kilka miesięcy można było tutaj rozegrać pierwszy 
mecz piłkarski

Zimą 2012 roku – przypomnijmy - Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Red Box mając już kilkuletnie doświadczenie w orga-
nizowaniu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży powołało 
do życia Red Box Piłkarską Akademię, której celem jest nowo-
czesne szkolenie młodych adeptów futbolu.

Trenerzy Akademii szczególną wagę przykładają do czte-
rech elementów: edukacji (dziecko uczy się podstaw gry, za-
łożeń, edukuje się w zakresie roli ruchu w rozwoju), zdrowia 
(treningi są dopasowane do wieku, możliwości fizycznych i roz-
wojowych dziecka), strony społecznej (wychowywanie przez 
sport, przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, 
samodzielnego podejmowania decyzji i radzenia sobie z pro-
blemami), sportu (nacisk na wszechstronne szkolenie rucho-
we w oparciu o zdobywanie umiejętności piłkarskich oraz na-
ukę współzawodnictwa. Rosnące zainteresowanie szkoleniem 
piłkarskim oferowanym przez Stowarzyszenie Kultury Fizycz-
nej Red Box doprowadziło do powstania Red Box Piłkarskiej 
Akademii w Suchym Lesie (2014), Biedrusku, Chludowie i Go-
lęczewie (2015).

- Wiosną 2016 roku rozpoczęliśmy starania – mówi Maciej 
Jankowiak, radny Rady Gminy Suchy Las – mające doprowa-
dzić do zdobycia terenu pod budowę trawiastego boiska pił-
karskiego w Biedrusku. Wtedy właśnie, w marcu 2016 roku 
wystosowaliśmy w tej sprawie pierwsze pismo do Grzegorza 
Wojtery - Wójta Gminy Suchy Las. Niestety, Gmina nie miała 
odpowiedniego terenu do realizacji tego projektu, dlatego sa-
mi zaczęliśmy poszukiwać odpowiedniego miejsca. 

I udało się! W listopadzie 2017 roku z inicjatywy radnego 
Macieje Jankowiaka zredagowano kolejne pisma w tej spra-
wie: do Grzegorza Wojtery - Wójta Gminy Suchy Las i Agen-
cji Mienia Wojskowego, wskazując teren przy ulicy Wolności 
w Biedrusku jako możliwy do wykorzystania na boisko trawia-
ste. 14 września 2017 roku Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
RED BOX podpisało w końcu umowę z Agencją mienia Wojsko-
wego na dzierżawę terenu przy ul. Wolności w Biedrusku. 

Po uzyskaniu zgody na rozpoczęcie tam prac pracowni-
cy RED BOX zabrali się do roboty: wykosili zielsko, wyrówna-
li teren, zasypali okopy i usunęli część wału. Potem nawiezio-
no 220 metrów sześciennych ziemi trawnikowej. Teren zo-
stał ogrodzony, przede wszystkim w celu ochrony przed dzi-
ką zwierzyną. 

- Wiosną 2019 roku – kończy Maciej Jankowiak, radny Ra-
dy Gminy Suchy Las – zapraszam na pierwsze treningi i roz-
grywki na trawiastym, dobrze przygotowanym do zawodów, 
boisku piłkarskim. (mat)  

Maciej Jankowiak, radny Rady Gminy Suchy Las
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www.osrodekkultury.pl
facebook.com/CKiBP

tel. 61 25 00 400 / 61 25 00 402
e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl

27.12
2018
godz.
19.00

wstęp wolny - wejściówki do odbioru
w sekretariacie CKiBP

przy ul. Szkolnej 16 
w godzinach pon.: 9.30-17.30, 

wt.-pt.: 8.00-16.00
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Schizofrenia polityczna?

21  października odbyły się wybory samo-
rządowe, w których Komitet Gmina Ra-

zem przegrał z kretesem z Komitetem Gmina 
dla Ciebie i niezależnymi kandydatami na rad-
nych. Po tym dniu przedstawiciele Gminy Ra-
zem byli w takim szoku powyborczym, że zdo-
łali po raz pierwszy odnieść się do wyniku wy-
borów jakiś miesiąc później. Niestety, okres 
ten został zmarnowany albo… rehabilitacja 
się nie powiodła.

Lider Gminy Razem opublikował tekst, 
w którym pisze, że jego Komitet otrzymał 
„ogromne poparcie” – 3088 głosów, czyli za-
ledwie 10 głosów mniej niż Komitet Gmina dla 
Ciebie, z którego startował także wójt Grze-
gorz Wojtera. I potem pisze jakby zdziwio-
ny „Pomimo prawie identycznego poparcia 
ugrupowanie wójta uzyskało aż 7 mandatów, 
natomiast nasz Komitet tylko 4.” Zaraz, zaraz 
pomyśli sobie Czytelnik – jak to możliwe i nie 
zdaje sobie sprawy, że po raz kolejny jest ma-
nipulowany przez lidera Gmina Razem. 

Manipulowany, bo autor tych socjotech-
nicznych wynurzeń „zapomniał” zapewne zu-
pełnie nieświadomie dodać, że Komitet z wój-
tem na czele nie wystawiał kandydatów we 
wszystkich 15 okręgach wyborczych, a Gmina 
Razem – tak. I to wszystko wyjaśnia. Poza tym 
zapomniał jeszcze o jednym – w jednomanda-
towych okręgach wyborczych (takie są w gmi-
nach do 20.000 mieszkańców) zwycięża ten 

kandydat, który ma choćby o jeden głos wię-
cej. I to wystarczy.

W poprzedniej kadencji koalicja Inicjaty-
wa Mieszkańców-Gmina Razem miała 8 rad-
nych – czyli większość w 15 osobowej Radzie 
– i de facto miała pełną władzę uchwałodaw-
czą, z której chętnie korzystała. Dzisiaj ma 4 
radnych, czyli o połowę mniej. To sukces, czy 
porażka? 

Do Rady z Komitetu Gmina Razem nie we-
szli tacy ludzie jak Krzysztof Pilas (który, jak 
sam często powtarza, był w samorządzie, był 
radnym od zawsze) ani Małgorzata Salwa-
-Haibach (przewodnicząca Rady, która przez 
cztery lata kadencji nie unikała promowania 
się przy każdej okazji). Nie weszli też „harcow-
nicy” z Biedruska i radna Targońska, przepra-
szam – radna doktor Targońska.  Nie weszli 
więc ludzie, którzy przez 4 lata byli przewodni-
czącymi komisji.  To sukces, czy porażka Gmi-
ny Razem? No i na koniec wróćmy do same-
go lidera – radny Przybylski w swoim okręgu 
wyborczym zdobył mandat radnego groma-
dząc zaledwie 8 głosów więcej od Grzegorza 
Rewersa, który praktycznie kampanii nie pro-
wadził, nie wydrukował nawet ulotek. To suk-
ces, czy porażka Gminy Razem? Jak na lidera, 
który w Radzie przez 4 lata rozdawał karty, to 
trochę słabiutko. Ciutkę – jak mawiają niektó-
rzy – słabiutko.

Dziwnym trafem w tekście tym lider Gmi-
ny Razem nie pisze o wyborach wójta w któ-
rych startował i w których dostał solidne la-
nie. Grzegorz Wojtera uzyskał 5491 głosów, 
a Michał Przybylski – 2874. Manto było więc 
bezdyskusyjne dlatego tym razem, przez de-
likatność, nie zadam pytania – to sukces, czy 
porażka Gminy Razem?

Jakiś czas temu byłem u znajomych i ich 
syn właśnie przyszedł z treningu karate, na 
którym zdawał na kolejny pas. Zapytany jak 
mu poszło, odpowiedział po namyśle – „zda-
łem, ale nie zdałem…” tak bardzo nie potrafił 
pogodzić się  z porażką. No tak, ale syn moich 
znajomych miał wtedy 8 lat…

Odnoszę wrażenie, że lider Gminy Ra-
zem niczego nie zrozumiał po totalnie prze-
granych wyborach 21 października. Nie zro-
zumiał, że ludzie mają już dosyć manipulo-
wania, robienia im wody z mózgu, głoszenia 
półprawd itp. – 4 lata minionej kadencji wy-
starczą – że bardziej cenią i szanują kogoś kto 
potrafi powiedzieć „OK, przegrałem, gratulu-
ję zwycięzcom”.

I jeszcze jedno – niepokojące jest że nie-
którzy zapatrzyli się bezkrytycznie w innego 
lidera i – jak się wydaje – powtarzają za nim: 
„nikt mnie nie przekona, że białe jest białe, 
a czarne jest czarne.” To czystej wody schi-
zofrenia polityczna. To niepokojące i trochę… 
śmieszne.

TOMASZ MAŃKOWSKI     
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*WYTNIJ KUPON I SKORZYSTAJ 
Z OFERTY SPECJALNEJ W 
SALONACH NISSAN POLODY

            KUPON* 
NISSAN POLODY

   N I S S A N   
 P O L O D Y

                    POZNA�
  Tymienieckiego 38
     tel. 61 825 50 96
sprzedaz@polody.pl

                   PRZE�MIEROWO
           Rynkowa 160
     tel. 61 816 33 80
sprzedaz@polody.pl

             B�D� ELEKTROMOBILNY Z
NOWYM NISSAN LEAF

Światowa premiera Mitsubishi L200
Mitsubishi Motors Corpora-
tion (MMC) ogłosił 9 listo-
pada w Bangkoku światową 
premierę nowego pickupa 
o ładowności 1 tony - TRI-
TON/L200. W Tajlandii 
sprzedaż modelu rozpoczęła 
się 17 listopada.   

Nowy TRITON/L200 to najnow-
sze wcielenie modelu, który obcho-
dzi w tym roku 40. urodziny. Samo-
chód jest produkowany w fabryce La-
em Chabang w Tajlandii. 

Pojazd po wprowadzeniu w Taj-
landii będzie oferowany na innych 
rynkach ASEAN, a także Oceanii, na 
Bliskim Wschodzie, w Europie, Afryce 
i Ameryce Południowej. Docelowo sa-
mochód będzie sprzedawany w około 
150 krajach na całym świecie.

Nowy TRITON/L200 w wersjach 
z napędem 4WD jest wyposażony 
w system Super-Select 4WD, który za-
pewnia idealną przyczepność i właści-
wości jezdne na dowolnej nawierzch-
ni lub system Easy-Select 4WD, któ-
ry ułatwia przełączanie trybów jaz-
dy na optymalny w danych warun-
kach drogowych. Dzięki wprowadze-
niu nowych trybów jazdy, oba syste-
my 4WD zapewniają lepszą spraw-
ność w terenie.

Zarówno system Super-Select, 
jak i Easy-Select 4WD korzystają z no-
wego trybu Off-road z ustawieniami 
GRAVEL (szuter), MUD/SNOW (bło-
to/śnieg), SAND (piasek) i ROCK (ka-
mienie) (tylko w trybie napędu 4LLc). 
Po włączeniu trybu Off-road, spój-
nej kontroli podlega moc, przekładnia 

i hamulce, aby można było sterować 
stopniem poślizgu kół, a tym samym 
maksymalizować skuteczność jazdy 
w terenie i zdolność do wydostawa-
nia się z błota lub śniegu.

Nowe Mitsubishi TRITON/L200 
otrzymało wiele szczegółowych 
usprawnień, zgodnie z dewizą „Engi-
neered Beyond Tough” przyświeca-
jącą pracom konstrukcyjnym, co za-
owocowało trwałością i niezawodno-
ścią – cechami poszukiwanymi wśród 
klientów instytucjonalnych oraz kom-
fortem i jakością jazdy cenionymi 
przez klientów prywatnych.  Skutecz-
ność i wyczucie hamowania są lep-
sze dzięki zastosowaniu większych 
przednich tarcz i większych tłoczków 
w zaciskach hamulcowych.  Jakość 
jazdy uległa podwyższeniu dzięki za-

stosowaniu większych tylnych amor-
tyzatorów, dzięki większej ilości oleju 
tłumiącego wstrząsy. Zastosowanie 
6-biegowej przekładni automatycz-
nej, zamiast 5-biegowej, używanej 
dotychczas, umożliwiło płynniejsze 
i intensywniejsze przyspieszenie oraz 
podniosło jakość pracy przekładni.

MMC planuje sprzedać w tym ro-

ku finansowym około 180.000 sztuk 
Mitsubishi L200 - nowego i obecne-
go modelu. TRITON/L200 to global-
ny model o niezwykłym znaczeniu 
w strategii firmy i jest – w zestawie-
niu za ostatni rok fiskalny – drugim 
z najlepiej sprzedawanych samocho-
dów MMC, po średniej wielkości SUV-
-ie Outlanderze. (mat)
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DZIKOŚĆ JEST W KAŻDYM Z NAS.

* Usługa leasingu jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców.

Teraz w leasingu 4x4 od 444 zł netto miesięcznie*.

Rata netto na poziomie 444 zł została skalkulowana w ofercie Leasing 4x4 dla następujących parametrów: samochód Jeep
®
 Renegade Longitude 

GSE T3 Turbo 120 KM M6 w cenie 81 300 zł z VAT; okres leasingu 48 miesięcy; czynsz inicjalny 40%; 47 rat netto po 443,94 zł; wykup 35%. Podane 
warunki obowiązują przy skorzystaniu z ubezpieczenia GAP oferowanego przez FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Wykup gwarantowany przez 
wybranych dealerów sieci FCA Poland S.A. Usługa leasingu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Leasing 4x4 nie dotyczy wersji 
Sport GSE T3 Turbo 120 KM M6. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie 
informacyjny. Przyznanie leasingu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności finansowej potencjalnego leasingobiorcy. Szczegóły dotyczące 
oferty leasingowej i ubezpieczeniowej w salonach grupy FCA oraz na www.fcaleasing.pl. Jeep

®
 jest zastrzeżonym znakiem handlowym FCA US LLC. Jeep

®
Renegade – zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8 do 7,3 l/100 km, emisja CO2 w cyklu mieszanym od 127 do 173 g/km; Jeep

®
 Compass – zużycie paliwa

w cyklu mieszanym od 4,8 do 8,3 l/100 km, emisja CO2 w cyklu mieszanym od 127 do 190 g/km; Jeep
®
 Cherokee 2.2 Mjet – zużycie paliwa w cyklu mieszanym 

6,6 l/100 km, emisja CO2 w cyklu mieszanym 175  g/km; Jeep
®
 Grand Cherokee – zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,9 do 16,8 l/100 km, emisja CO2 w cyklu 

mieszanym od 208 do 385 g/km; Jeep
®
 Wrangler JL 2.2 Mjet – zużycie paliwa w cyklu mieszanym 7,4 l/100 km, emisja CO2 w cyklu mieszanym 237 g/km; Jeep

®
 Wrangler 

Unlimited JL 2.2 Mjet – zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 9,6 do 10,3 l/100 km, emisja CO2 w cyklu mieszanym od 202 do 209 g/km.
Informacje o odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na stronie http://jeep.mopar.eu/jeep/pl/pl/recykling.

JEEP® – NOWA RODZINA MODELI. BORN TO BE WILD.
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60-685 Poznań ul. Wojciechowskiego 7-17, 
tel. 61 8290-304
www.auto-centrum.com.pl

Całkiem nowy Berlingo
Citroën w 1996 roku stworzył segment „kombi-
vanów”, a teraz zaprezentował nowego Berlingo. 
Trzecia generacja tego modelu jest kontynuacją 
pomysłu na niekonwencjonalny, prosty i funk-
cjonalny samochód. Dotychczas Berlingo został 
sprzedany w ponad 1,7 miliona egzemplarzy. 

Nowy Berlingo jest znacz-
nie łatwiejszy w co-

dziennym użytkowaniu dzięki 
trzem niezależnym i składa-
nym w prosty sposób tylnym 
siedzeniom, płaskiej podło-
dze sięgającej aż do przed-
niego fotela pasażera, rów-
nież składanego, długości po-
wierzchni ładunkowej 2,70 
m i dodatkowym 100 litrom 
pojemności bagażnika. Sa-
mochód dobrze odpowiada 
na zapotrzebowanie współ-
czesnych użytkowników dzię-
ki nowej platformie, 19 sys-

temom wspomagania pro-
wadzenia i 4 systemom łącz-
ności, układom napędowym 
najnowszej generacji (nowe 
silniki: wysokoprężny 1.5 Blu-
eHDi lub benzynowy 1.2 Pu-
reTech), czy też automatycz-
nej skrzyni biegów EAT8 oraz 
nowemu zawieszeniu, które 
zwiększa komfort. 

Nowy Citroën Berlingo – 
co warto podkreslic - jest te-
raz dostępny w dwóch długo-
ściach nadwozia M i XL (4,40 
m lub 4,75 m), w wersjach 
z pięcioma lub siedmioma 

miejscami siedzącymi. Samo-
chód jest dostępny w Polsce 
od 61.900 złotych.

Nowego Berlingo wyróż-
nia wyższa i krótsza maska, 
charakterystyczny poszerzo-
ny przód z dwupoziomowym 
układem świateł i wysunię-
ta przednia szyba, która daje 
więcej miejsca i światła.

Przestronna kabina i moż-
liwości jej aranżacji w zależ-
ności od potrzeb to jedne 
z głównych powodów zaku-
pu kombivana. Nowy Citro-
ën Berlingo oferuje pomysło-
wo zaprojektowane rozwią-
zania, absolutnie niezbędne 
w samochodzie z tego seg-
mentu. Samochód praktycz-
ny wewnątrz i z zewnątrz, za-
pewnia pasażerom swobod-

ny dostęp do kabiny dzięki 
dwóm szerokim i funkcjonal-
nym, przesuwnym drzwiom 
bocznym, które teraz wypo-
sażono w elektrycznie stero-
wane szyby. Nowy Berlingo 
ma też dużą tylną klapę z do-
stępem do obszernego ba-
gażnika o pojemności 775 li-
trów w nadwoziu M w kon-
figuracji 5-miejscowej (czyli 
o 100 litrów więcej niż w po-
przedniej generacji tego mo-
delu). Dyskretny przewóz ba-
gaży ułatwia przyciemniana, 
otwierana tylna szyba oraz 
składana tylna półka zasła-
niająca bagaże, o dwóch 
możliwych położeniach, bar-
dzo pomocna przy załadunku 
i wyładunku. Pozwala rów-
nież wygodnie włożyć baga-
że do bagażnika nawet w sy-
tuacji, gdy brak miejsca za 
samochodem uniemożliwia 
otwarcie tylnej klapy.

Nowy Berlingo wyposażo-
ny jest w 28 schowków opra-

cowanych z myślą o codzien-
nym użytkowaniu samocho-
du, a ich łączna pojemność 
wynosi 186 litrów, co z pew-
nością docenią klienci.

- Nowy kombivan Citro-
ëna – dodaje Maciej Bortkie-
wicz, dyrektor marki Citro-
en dealera Auto Club - jest 
wyposażony w nowoczesne 
technologie, przydatne w co-
dziennej eksploatacji i dają-
ce kierowcy poczucie bezpie-
czeństwa. Dysponuje najlep-
szymi rozwiązaniami na ryn-
ku łącznie z 19 systemami 
wspomagania prowadzenia 
samochodu. Gwarantuje wy-
soki poziom bezpieczeństwa 
dzięki systemom zmniejszają-
cym ryzyko nawet chwilowe-
go spadku uwagi czy ostrze-
gającym o zagrożeniu. Za-
praszamy do salonów Auto 
Club w Poznaniu przy ulicy 
Nizinnej 21 oraz w Złotnikach 
(Gmina Suchy Las) przy ulicy 
Obornickiej 4. (mat)


