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TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Starosta 
apatyczny 
i zmęczony
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Kilka dni temu, 21 marca o go-
dzinie 18 rozpoczęło się spo-

tkanie z mieszkańcami Gminy Ko-
morniki w sprawie inwestycji za-
powiadanej już od lat – tunelu 
na ulicy Grunwaldzkiej, który ma 
połączyć Poznań z Plewiskami. 
W spotkaniu – które zorganizowa-
no w Sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Plewiskach 
– uczestniczył między innymi Jan 
Grabkowski – starosta poznański ...
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Wielkanoc 2018 r.

                  okazji zbli�aj�cych si�

�wi�t Wielkiej Nocy,

sk�adamy najserdeczniejsze �yczenia,

aby nastrój tych �wi�t przybranych wiosenn�

rado�ci� i beztrosk� utrwali� si� w sercach na d�ugi czas

i pozosta� tak�e w po�wi�tecznej codzienno�ci.

Dyrektor Gminnego O�rodka Sportu w Suchym Lesie
                  mgr Katarzyna Kusto� z Pracownikami

ZRegeneracja DERMEDIC  w każdym wieku
Seria DERMEDIC Regenist to hypoalergiczne kosmetyki przeciwzmarszcz-
kowe.  ARS3 polecane są dla skóry z pierwszymi objawami starzenia, 
Regenist ARS4 dla skóry z widocznymi objawami starzenia, a Regenist 
ARS5 przy wyraźnie widocznych objawach starzenia.

Regenist ARS3 URSOLICAL oferuje Stymulu-
jący krem wzmacniający na dzień przeciw-

zmarszczkowy (50 g, 77 zł). Wzmacnia włókna 
kolagenowe i aktywuje ich wzrost, pobudza 
samodzielną regenerację naskórka i zapobiega 
utracie wody oraz chroni skórę przed wolny-
mi rodnikami. W  jego składzie jest: Kwas ur-
solowy, Witamina E, Olej migdałowy, Glicery-
na, Wyciąg z korzenia żeń-szenia i Sok z brzozy. 
Stymulujący krem regenerujący na noc Rege-
nist ARS3 (50 g, 77 zł) dodatkowo zawiera: Żel 
z aloesu, Phytosqualan, D-Panthenol. Wzmac-
nia strukturę skóry zapobiegając powstawa-
niu zmarszczek, odbudowuje mikrouszkodze-
nia i wspiera procesy odnowy skóry.

 W serii Regenist ARS4 Ujędrniający krem 
redukujący zmarszczki na dzień i Ujędrniający 
krem wspomagający odnowę skóry na noc za-
pewnią codzienną pielęgnację skóry z widoczny-
mi objawami starzenia, czyli zmarszczkami mi-
micznymi i statycznymi. Redukują liczbę i głębo-
kość zmarszczek, chronią lipidy naskórka, włók-
na kolagenowe i elastynowe przed degeneracją. 
Zawierają: Proteiny roślinne, Kwas hialurono-
wy, Wyciąg z korzenia różeńca górskiego, Glice-
rynę, Olej z oliwek, Witaminę E, a krem na noc 
również  Masło Shea, Olej arganowy i Medilan. 
W serii Regenist ARS4 mamy też Krem pod oczy 
intensywnie wygładzający (15 g, 60 zł), który  re-
dukuje cienie i obrzęk pod oczami. Zawiera Pro-
teiny roślinne, Kwas hialuronowy, Olej migdało-
wy, Glicerynę, Betainę, Kompleks witaminowy, 
Alantoinę,  i Ekstrakt ze skórki pomarańczy. Se-
rum korygujące zmarszczki Regenist ARS4 sty-
muluje proces syntezy elastyny, poprawiając 
spoistość i sprężystość skóry, przyspiesza rege-
nerację, wspomagając naprawę DNA, wygładza 
skórę, koryguje zmarszczki i redukuje przebar-
wienia. Serum stosuje się dla  wzmocnienia dzia-
łania kremów poprzez dodanie kilku kropli. 

Regenist ARS5 to Naprawczy krem inten-
sywnie wygładzający na dzień i Naprawczy 
krem intensywnie regenerujący na noc dla 
skóry z wyraźnie widocznymi zmarszczkami 
mimicznymi, grawitacyjnymi i strukturalnymi 

przywracają skórze 
sprężystość i jędr-
ność.. Aktywują 
procesy naprawcze 
i wielowymiarową 
regenerację, przy-
wracają równowa-
gę hydrolipidową, 

spajają komórki naskórka i skóry właściwej 
i wspomagają syntezę kwasu hialuronowego. 
Zawierają prawie 18 % składników aktywnych: 
RonaCare Luremin®, Olej arganowy, Glicerynę, 
Dub Diol, Kwas hialuronowy, Olej z oliwek, Olej 
avocado, Phytosqualan – Skwalan, Witaminę 
E, Serilesine®, a krem na noc też Olej z nawro-
tu lekarskiego i Masło Shea. Krem pod oczy 
i wokół ust poprawiający kontur Regenist AR-
S5 wzmacnia strukturę skóry, zapobiegając 
jej wiotczeniu, optycznie rozjaśnia i wygładza 
zmarszczki i zapobiega nadmiernemu magazy-
nowaniu wody w dolnej powiece, przywraca 
komórkom potencjał genetyczny 
młodej skóry. Natomiast Serum-
-koncentrat intensywnie regene-
rujące Regenist ARS5 reaktywu-
je funkcje życiowe komórek. Za-
wiera:  Luremin®, Olej argano-
wy, Kwas hialuronowy, Glicerynę, 
Dub Diol, Alantoinę, Phytosqu-
alan–Skwalan, Wyciąg z korzenia 
żeń-szeń, Witaminę E.

Oczyszczanie i demakijaż  oko-
lic oczu, twarzy, szyi i dekoltu dla 
serii Regenist ARS3, ARS4 i ARS5 
zapewni Płyn micelarny Regenist  
(35 zł, 200 ml), który skutecznie 
usuwa makijaż i wszelkie zanie-
czyszczenia i zawiera: Kwas hialu-
ronowy, Moisturizing Vegetal Mi-
cropatch, Żel z aloesu i Glicerynę.  
W serii Regenist ARS5 polecane 
jest też Mleczko do demakijażu 
(37 zł, 200 ml) wzmacniające struk-
turę skóry i zapobiegające jej wiot-
czeniu, lekkie i nietłuste o boga-
tym składzie: Olej arganowy, Olej 
z oliwek, Olej awokado, Olej z na-
wrotu lekarskiego, Wyciąg z korze-
nia rożeńca górskiego, Masło Shea, 
Serilesine, Witamina E, Alantoina. 
Ceny kremów 77 zł - 50 g, serum 
85 zł - 30 g, kremów pod oczy 60 
zł - 15 g.

Przy świątecznym stole
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Korespondencja własna z Parlamentu Europejskiego 
w Strasbourgu – sesja plenarna 12-15 marca

PE za zwiększeniem 
wspólnotowego budżetu!
Parlament Europejski w głosowaniu 14 marca 
potwierdził potrzebę zwiększenia budżetu eu-
ropejskiego do poziomu 1,3% dochodu naro-
dowego brutto dla 27 krajów, aby w ten sposób 
odpowiedzieć na trudne wyzwania dzisiejszej 
Europy. Jednym ze sposobów zwiększenia po-
ziomu budżetu europejskiego jest reforma sys-
temu zasobów własnych UE.

Głosowanie, które odbyło się 14 marca, dotyczące refor-
my zasobów własnych zakończyło trwający wiele miesię-

cy trudny proces uzgadniania wspólnego stanowiska w Par-
lamencie Europejskim. Udało się pogodzić skrajnie rozbież-
ne oczekiwania grup politycznych i wypracować wspólne sta-
nowisko. Dokument określa rodzaje dochodów UE i metody 
ich obliczania. Obowiązujący dziś system jest skomplikowany 
i nieprzejrzysty, co wielokrotnie prowadziło do napięć politycz-
nych pomiędzy państwami członkowskimi. 

Parlament Europejski wzywa do jego uproszczenia i uczy-
nienia bardziej zrozumiałym. Raport ten uznawany jest za je-
den z najważniejszych dokumentów budżetowych tej kaden-
cji. Jest on też bardzo ważnym sygnałem politycznym dla Ko-
misji Europejskiej, która konkretne rozwiązania legislacyjne za-
proponuje na początku maja.

W ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-
-2020 Polska otrzymuje największe środki unijne w historii 
w wysokości 440 miliardów złotych.

���

Rozmowa z JANUSZEM LEWANDOWSKIM, autorem rapor-
tu i stałym sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie 
zasobów własnych UE

- Co oznacza wynik dzisiejszego głosowania?
- Wskazuje on na determinację Parlamentu nie tylko w kwe-

stii uporządkowania obecnego systemu zasobów własnych Unii 
Europejskiej, ale również zmianę podejścia do sposobu wydat-
kowania budżetu. W czasie pełnienia przeze mnie funkcji komi-
sarza Unii Europejskiej do spraw programowania finansowego 
i budżetu, w niesprzyjających warunkach kryzysu ekonomiczne-
go, udało się zwiększyć tak zwaną kopertę dla Polski przy male-
jącym budżecie UE. 

- Czy to oznacza, że mamy szansę na pozyskanie większe-
go budżetu?

- Przekonujemy się o tym każdego dnia, jak bardzo pozytyw-
ny wpływ na nasze codzienne życie mają fundusze europejskie. 
Niestety, w obecnej sytuacji politycznej, mimo że budżet UE może 
zostać zwiększony,  Polska nie ma szans na otrzymanie większych 
pieniędzy. Dodatkowo, ich wydatkowanie może być uwarunko-
wane np. kwestią respektowania zasad państwa prawa, z czym 
moim zdaniem mamy w tej chwili spory problem.

- Musimy się więc liczyć z poważnymi kłopotami dla Polski 
w przyszłych latach?

- Uzgodnienie wieloletnich ram finansowych oraz próba re-
formy zasobów własnych to mozolny, wielomiesięczny, a czasem 
nawet wieloletni proces negocjacyjny, który jest największym te-
stem sprawności państwa. To od wpływu na każdy etap kształ-
towania budżetu i jego negocjacji zależy ostateczny ich wynik. 
Wspólnie z Janem Olbrychtem, jako dwójka Polaków spośród 
czterech sprawozdawców odpowiedzialnych za stronę dochodo-
wą i wydatkową budżetu zrobiliśmy wszystko co było możliwe, 
aby stanowisko wyjściowe PE było korzystne dla Polski. Oba ra-
porty są solidną podstawą do dalszych etapów negocjacji, ale dzi-
siaj jeszcze jest zbyt wcześnie, by mówić o szczegółach.

Komisja o przestępstwach 
finansowych
Rozmowa z DARIUSZEM ROSATIM, koordynato-
rem największej frakcji w Parlamencie Europej-
skim w Komisji ds. przestępstw finansowych

Finanse określają model UE
Rozmowa z JANEM OLBRYCHTEM, europosłem 
Platformy Obywatelskiej

Zdaniem europosłów Europol powinien być w peł-
ni zaangażowany w śledztwo w sprawie zabójstw 
słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i jego 
narzeczonej, a Unia Europejska powinna lepiej 
chronić swoich dziennikarzy i sygnalistów.

Było to główne przesłanie debaty plenarnej zorganizowa-
nej 14 marca w reakcji na zabójstwo słowackiego dzien-

nikarza śledczego Jána Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Ku-
šnírowej.

Posłowie wezwali do przeprowadzenia niezależnego, mię-
dzynarodowego i drobiazgowego dochodzenia, które dopro-
wadziłoby sprawców przed sąd. Wezwali do poprawy prze-
pisów zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym tak, aby 
zapewnić w wyższym niż dotychczas stopniu bezpieczeństwo 
dziennikarzom, blogerom i informatorom.

Podczas debaty posłowie odnieśli się do doniesień Jána Ku-
ciaka na temat podejrzeń niewłaściwego wykorzystania fundu-
szy UE na Słowacji oraz potencjalnych powiązań między zorga-
nizowanymi grupami przestępczymi a słowackimi politykami. 
Chodzi głównie o ustalenia, które dziennikarz zawarł w swo-
im ostatnim, opublikowanym pośmiertnie artykule. Posło-

wie chcą w tej sprawie dogłębnego dochodzenia z udziałem 
OLAF-u (urząd UE ds. zwalczania nadużyć finansowych). Za-
apelowali także do Komisji Europejskiej o wznowienie publi-
kowania rocznych sprawozdań UE na temat zwalczania korup-
cji w państwach członkowskich.

Stronę przygotował Tomasz Mańkowski, Fot. Monika Mańkowska

Trzeba chronić dziennikarzy

W budynku PE w Strasbourgu w wielu miejscach spotkać można 
flagi i barwy narodowe członków Unii Europejskiej.

- Czym ma się zajmować 
ta komisja i dlaczego pan bę-
dzie uczestniczył w jej pra-
cach?

- Cieszę się, że po mo-
jej pracy, jako koordynator 
w Komisji śledczej Parlamen-
tu Europejskiego ds. prania 
pieniędzy, unikania opodat-
kowania i uchylania się od 
opodatkowania (PANA), moi 
koledzy z Grupy EPL powie-
rzyli mi rolę koordynatora 
największej grupy politycz-
nej w Parlamencie Europej-
skim w nowej komisji TAX3, 
która oprócz spraw podat-
kowych zajmie się przestęp-
stwami finansowymi. To po-
kazuje, że mam zaufanie gru-
py politycznej.

- Jakie kompetencje ma 
koordynator takiej komisji?

- Koordynator odpowie-
dzialny jest za decydowanie 
w najważniejszych sprawach 
w pracach Komisji oraz za 
podejmowanie ostatecznych 
decyzji dotyczących linii gru-
py politycznej w poszczegól-
nych tematach.

- Fakt, sprawami finan-
sowymi zajmuje się pan od 
dawna, ale…

- Od początku tej kaden-

cji Parlamentu Europejskie-
go sprawy podatkowe są dla 
mnie bardzo ważne i jestem 
zaangażowany w prace zwią-
zane z tymi tematami zarów-
no jako aktywny członek Ko-
misji ds. gospodarczych i mo-
netarnych (ECON), gdzie mię-
dzy innymi byłem sprawoz-
dawcą „cieniem” w sprawie 
upubliczniania informacji po-
datkowych przedsiębiorstw, 
jak również jako koordynator 
w Komisji PANA.

- Nie wszyscy chętnie 
płacą podatki, ale czy można 
z tym skutecznie walczyć?

- Walka z unikaniem opo-
datkowania i uchylaniem się 
od niego są nie tylko priory-
tetem Komisji Junckera, ale 
także stają się coraz ważniej-
sze dla obywateli. Ostatnie 
rewelacje z Lux Leaks, Papie-
rów z Panamy, Football Le-
aks czy m.in. Paradise Papers 
podważają zaufanie obywa-
teli do instytucji podatko-
wych, które nie były w sta-
nie skutecznie walczyć z taki-
mi nadużyciami. Naszym za-
daniem jest kontynuowanie 
prac w tym zakresie oraz po-
kazanie Komisji Europejskiej 

Dokończenie na stronie 6

- Parlament Europejski 
przyjął dzisiaj sprawozda-
nie pana autorstwa i Isabel-
le Thomas (S&D) przedsta-
wiające oczekiwania co do 
następnego wieloletniego 
budżetu Unii. Apelują pań-
stwo w nim o utrzymanie na 
obecnym poziomie polity-

ki spójności i polityki rolnej, 
oraz o zapewnienie finanso-
wania nowych europejskich 
priorytetów.

- Parlament uważa, że 
Unia nie powinna rezygno-
wać ze swoich ambicji po wyj-
ściu z niej Wielkiej Brytanii. 

Dokończenie na stronie 6

Parlament Europejski w Strasbourgu.
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Małgorzata Salwa-Haibach                                                                                             
Przewodnicząca Rady Gminy 

Suchy Las         

Grzegorz Wojtera 
Wójt Gminy 
Suchy Las

        Wójt Gminy 
Suchy Las

Grzegorz Wojtera 
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Wielkanoc to czas nadziei, czas odradzania się wiary. to czas nadziei, czas odradzania się wiary. 
Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego 

 napełnią nasze serca miłością, wszelkim dobrem, duchową radością. napełnią nasze serca miłością, wszelkim dobrem, duchową radością.
Niech będą okazją do spędzenia wspólnych, spokojnych chwil Niech będą okazją do spędzenia wspólnych, spokojnych chwil 

wśród kochającej rodziny przy świątecznym stole.wśród kochającej rodziny przy świątecznym stole.
Życzę Państwu na te Święta smacznego jajka,Życzę Państwu na te Święta smacznego jajka,

mokrego dyngusa, najmłodszym bogatego zająca, mokrego dyngusa, najmłodszym bogatego zająca, 
a na każdy dzień zdrowia a na każdy dzień zdrowia 

i wszelkiej pomyślnościi wszelkiej pomyślności

12.04.2018r. godz. 14:30 - 17:00 
ul. CZARNIECKIEGO 9, POZNAŃ, HOL GŁÓWNY 

Przyjdź w dogodnych godz. między 

14:30 - 17:00 

Załatw wszystkie sprawy w jednym miejscu 

i ciesz się dobrym pracownikiem!
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Freiheit, czyli Dzień Wolności. Tego 
dnia w zamieszczonym w dzienniku 
„Ostdeutscher Beobachter” roczni-
cowym artykule namiestnik Rzeszy 
Arthur Greiser pisał między inny-
mi: „My, przywiązani do tej ziemi 
mieszkańcy Kraju Warty, mamy wo-
lę, by zachować fanatyzm w wie-
rze, siłę w determinacji, nieustę-
pliwość w stawianiu oporu i lojal-
ność w walce, a wtedy niekwestio-
nowane zwycięstwo będzie kwe-
stią czasu”. 

A tego czasu Niemcy nie mie-
li już wiele. Dysząca żądzą zemsty 
Armia Czerwona stała już nad Wi-
słą, 300 kilometrów od Posen i 100 
kilometrów od wschodniej granicy 
Kraju Warty. Właśnie do niemiec-
kiej opinii publicznej dotarła infor-
macja, że we wschodniopruskiej 
wiosce Nemmersdorf Rosjanie po-
kazali, co potrafią, rozstrzeliwując 
grupę bezbronnych mieszkańców. 
I jeśli nawet propaganda hitlerow-
ska wyolbrzymiła skutki tej zbrod-
ni, potrajając liczbę ofiar, można już 
było się bać. 

Chociaż w samym śródmieściu 
Posen nie było widać śladów po 
amerykańskich bombardowaniach 
z wiosny 1944 roku, to w pozosta-
łych dzielnicach tu i ówdzie stra-
szyły ruiny. Greiser pocieszał się, 
że w porównaniu z wieloma inny-
mi miastami niemieckimi, Posen 
podczas nalotów nie ucierpiał tak 
mocno, jak choćby Berlin, Ham-

Ostatnia defilada w Poznaniu
Rozpoczął się szósty rok okupacji hitlerowskiej. Polscy 
mieszkańcy Poznania czekali na wyzwolenie, a niemieccy 
mieszkańcy Posen świętowali. Z tej okazji ulicami cen-
trum stolicy Kraju Warty przeszła ostatnia pod rządami 
Artura Greisera defilada. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

26 październi-
ka 1944 roku 

przypadła 5. roczni-
ca powstania Kraju 
Warty, od kilku lat 
uroczyście obcho-
dzona jako Tag der 

burg, Königsberg czy nawet nie-
zbyt odległy Stettin. I prawdopo-
dobnie wiedział dlaczego alianci 
oszczędzali stolicę Kraju Warty i w 
ogóle jego okręg. Wszędzie prze-
ważała bowiem ludność polska i w 
przypadku dywanowych nalotów, 
zwłaszcza nocnych, zginęłoby wie-
lu nie tylko Niemców, ale i, a może 
przede wszystkim Polaków. 

Niemieckich mieszkańców Kra-
ju Warty zaskoczyła informacja, że 
w przeciwieństwie do lat poprzed-
nich, w 1944 roku Dzień Wolno-
ści, który przypadł w czwartek, nie 
będzie dniem wolnym od pracy, 
a rocznicowe uroczystości opóź-
niono o dziesięć dni. Powodem 
tego prawdopodobnie była chęć 
uroczystego powitania w Posen 
„warszawskich bojowników”, czy-
li policyjnej grupy bojowej, któ-
rą w pierwszych dniach Powstania 
Warszawskiego Heinrich Himmler 
wysłał z Kraju Warty do ogarniętej 
walkami stolicy Polski. Tym około-
ośmiotysięcznym oddziałem zmili-
taryzowanej policji dowodził wyż-
szy dowódca SS i policji w Kraju 
Warty, gruppenführer SS i generał 
porucznik Waffen SS Heinz Reine-
farth. Jego podwładni wsławili się 
nie tyle w walkach z powstańcami, 
co w mordowaniu warszawiaków, 
a przede wszystkim w gromadze-
niu łupów. 

Arthur Greiser wyczuł bowiem, 
że niespodziewanie dostał szansę 
wzbogacenia Kraju Warty o dobra, 
które na progu szóstego roku woj-
ny były niedostępne w sprzeda-
ży. Wszak cały niemiecki przemysł 
przestawił się na produkcję zbroje-
niową. Poważnym problemem by-
ło tylko przewiezienie tych dóbr do 
Posen. Protesty wściekłego ze zło-
ści gubernatora generalnego Hansa 
Franka można było zignorować. Od 
kilku lat był on w Berlinie ledwie 
tolerowany i z jego zdaniem nikt 
już się nie liczył. Zignorować się 
jednak nie dało kłopotów transpor-

proszonymi gośćmi. Przyjechał sam 
reichsführer SS i szef policji nie-
mieckiej, a jednocześnie minister 
spraw wewnętrznych Rzeszy Hein-
rich Himmler, któremu towarzyszył 
szef policji porządkowej Kurt Dalu-
ege. Przyjechał też szef Sztabu Ge-
neralnego Wojsk Lądowych Wehr-
machtu generał Heinz Guderian. 

Z okazji Dnia Wolności wręczo-
no doroczne Nagrody imienia Clau-
sewitza. W 1944 roku otrzymali je 
doktor Alfred Lattermann i Adolf 
Eichler – czołowi działacze przed-
wojennej mniejszości niemieckiej 
w Wielkopolsce i Łodzi oraz doktor 
Hans Jakob Schmitz, badacz dzie-
jów prowincji Grenzmark Posen-
-Westpreussen. Ta kadłubowa pro-
wincja ze stolicą w Schneidemühl 
(Pile) powstała z ziem dawnej Pro-
vinz Posen, które pozostały w Rze-
szy po podpisaniu przez Niemcy 
traktatu wersalskiego. 

W niedzielne południe goście 
w towarzystwie Arthura Greisera 
zajęli miejsca w pomalowanym na 
biało częściowo gąsienicowym cią-
gniku Zugkraftwagen 5t, który za-
stąpił tradycyjną trybunę. Pierw-
sze na Schloss-Freiheit (obecny 
plac Mickiewicza i fragment Świę-
tego Marcina koło zamku) wkro-
czyły oddziały policyjne z grupy 
bojowej Reinefartha. Ich dowód-
ca zameldował zebranym zakoń-
czenie misji zleconej przez Führera 
i oświadczył, że w Warschau broni-
li oni jednocześnie Kraju Warty. Po 
nich przez plac przejechały Sturm-
geschütze III z 500. Szkolno-Zapa-
sowego Batalionu Dział Szturmo-
wych oraz przemaszerowały forma-
cje co dopiero utworzonego Volks-
turmu, uzbrojone w stare karabiny, 
pancerfausty oraz wyprodukowa-
ne w poznańskich zakładach Deut-

towych. Bezwzględne pierwszeń-
stwo miały transporty wojskowe. 
Z tych powodów do niezbędnego 
minimum ograniczono na przykład 
ruch pasażerski. A jednak Arthur 
Greiser wspólnie z poznańską dy-
rekcją Deutsche Reichsbahn prze-
prowadzili zakrojoną na dużą ska-
lę operację logistyczną. Zorganizo-
wali 478 kolejowych wagonów to-
warowych, którymi przewieziono 
do Posen łupy o wadze 1502,5 ton, 
w tym 15 ton lekarstw, 25 ton my-
dła, 325 ton papieru, 265 ton arty-
kułów odzieżowych oraz setki ton 
wyrobów skórzanych, metalowych, 
maszyn i mebli. 

By wyciszyć protesty nie tyle 
nawet Franka, co gauleiterów z są-
siadujących z Krajem Warty pro-
wincji, 1 listopada 1944 roku Gre-
iser nakazał przekazanie wszyst-
kich przywiezionych z Warszawy 
artykułów konsumpcyjnych naro-
dowosocjalistycznej niemieckiej 
opiece społecznej. 

Catherine Epstein we „Wzorco-
wym naziście” tak skomentowała 
tę grabież: „Z niemieckiej perspek-
tywy Greiser – wraz z systemem 
kolejowym Rzeszy – dokonał duże-
go wyczynu: zamiast zniszczyć to 
mienie albo pozwolić, by wpadło 
w ręce Sowietów, ocalił wielką je-
go ilość i umożliwił wykorzystanie 
zagrabionych dóbr między innymi 
do celów militarnych”. 

I teraz niemieccy mieszkańcy 
stolicy Kraju Warty mieli uroczyście 
powitać wracających z Warszawy 
podwładnych gruppenführera Re-
inefartha: morderców i rabusiów. 

Niedzielny ranek, 5 listopada 
1944 roku, przywitał poznaniaków 
piękną, jesienną pogodą. Było cie-
pło i słonecznie. Na zamkowy dzie-
dziniec wjeżdżały limuzyny z za-

sche Waffen- und Munitionsfabri-
ken ciężkie karabiny maszynowe. 
W defiladzie wzięły też udział od-
działy Hitlerjugend i Reichsarbe-
itsdienst. 

Czy stojąc na ciągniku-trybunie 
Greiser wspominał lepsze czasy? 
Tu, na Schloss-Freiheit, odbywały 
się defilady z okazji kolejnych Dni 
Wolności. Rok wcześniej ich głów-
nym gościem był również Heinrich 
Himmler. Być może Greiser przypo-
mniał sobie również liczne mani-
festacje na Wilhelmplatz, czyli na 
placu Wolności. Około sto metrów 
od ciągnika-trybuny, nad Schloss-
-Freiheit dominował zaś fronton 
Auli Reichsuniversität Posen. Czy 
patrząc na ten budynek Greise-
rowi przypomniały się jego liczne 
tam wystąpienia? Choćby podczas 
uroczystego otwarcia Uniwersyte-
tu Rzeszy lub tuż po zamachu na 
życie Adolfa Hitlera w jego mazur-
skiej kwaterze głównej, kiedy za-
pewniał, że oburzeni tym zbrodni-
czym występkiem mieszkańcy Kra-
ju Warty wiernie stoją przy swoim 
Führerze 

Nigdy się nie dowiemy, czy pod-
czas tej ostatniej w hitlerowskim 
Poznaniu defilady Greiser domyślał 
się, że czas jego rządów w tej czę-
ści okupowanej Polski dobiega koń-
ca. Prawdopodobnie nie. Miliony 
Niemców nie dopuszczały do sie-
bie myśli o klęsce. Wierzyły w ge-
niusz Führera i w „cudowną broń”, 
która wszystko rozstrzygnie. Nie in-
aczej myślał też Greiser. I tym więk-
sze będzie zaskoczenie, gdy w cią-
gu zaledwie kilku dni gigantycz-
nej ofensywy zimowej na froncie 
wschodnim w styczniu 1945 ro-
ku Armia Czerwona zajmie prawie 
całą wschodnią część Kraju Warty 
i dotrze na przedpola Poznania...

FOT. � LESZEK ADAMCZEWSKI 
Plac Adama Mickiewicza i fragment Świętego Marcina z zamkiem w tle. Tym fragmen-
tem śródmieścia Poznania przeszła 5 listopada 1944 roku  ostatnia w mieście defilada hi-
tlerowska. 

FOT. �  ARCHIWUM AUTORA 
Armia starców z Volkssturmu defiluje na poznańskim placu Schloss-Freiheit podczas ostatnich obchodów Dnia Wolności 5 listopada 
1944 roku. 
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Kilka dni 
t e m u , 

2 1  m a r -
ca o godzi-
nie 18 roz-
poczęło się 
spotkanie 
z  m i e s z -

Starosta apatyczny i zmęczony

kańcami Gminy Komorniki 
w sprawie inwestycji zapo-
wiadanej już od lat – tunelu 
na ulicy Grunwaldzkiej, który 
ma połączyć Poznań z Plewi-
skami. W spotkaniu – które 
zorganizowano w Sali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Plewiskach – uczestni-
czył między innymi Jan Grab-
kowski – starosta poznański 
i Jan Broda – wójt Gminy Ko-
morniki. Byłem tam, widzia-
łem, posłuchałem.

Spotkanie 
miało być o tu-
nelu, ale przez 
znaczną jego 
część – a trwa-
ło niewiele po-
nad półtorej 
godziny – ze-
brani musie-
li wysłuchiwać 
n a d ą s a n e g o 
starosty, któ-
ry mentorskim 
tonem co jakiś 
czas upominał 
i rugał wójta Ja-
na Brodę. A to, 
że  wójt  Ko-
mornik nie po-
trafi razem ze 
swoimi urzęd-
nikami przy-
gotować do-

brze planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, że nie-
udolnie przygotowuje wnio-
ski o unijne dotacje, że już 
tyle lat jest na swoim urzę-
dzie, a nie zrobił jeszcze tego 
i tamtego. Że nie chce dołą-
czyć się do finansowania ko-
lei metropolitalnej, itp. 

Zebrani ze zdziwieniem  
i niesmakiem przysłuchiwa-
li się tym wynurzeniom sta-
rosty, a potem w kuluarach 
mówili: „przyjechał jako gość, 
a zachowywał się niegrzecz-
nie w stosunku do gospoda-
rza spotkania. Gdzie tu kultu-
ra i dobre wychowanie.”

Starosta pouczający wój-
ta w obecności jego wybor-
ców zachowywał się nieele-
gancko. Zapomniał najwy-
raźniej, że wójtem się zosta-
je, gdy się zwycięży w bez-
pośrednich wyborach, a sta-

FELIETON 

rostą się jest, gdy sprzyja te-
mu układanka polityczna, 
bo starostę wybierają radni 
powiatowi, a nie mieszkań-
cy powiatu w bezpośrednich 
wyborach. Który więc z tych 
dwóch panów ma silniejszy 
mandat społeczny do spra-
wowania swojego urzędu? 
Odpowiedź może być tylko 
jedna – wójt. I warto o tym 
pamiętać.

Nadąsany starosta niekie-
dy w ten sam sposób jak wój-
towi Komornik odpowiadał 
na pytania padające z sali (na 
przykład: na pytanie - ile bę-
dzie kosztowała ta inwesty-
cja, starosta odpowiedział – 
„nie wiem, przecież wszyst-
kiego nie mogę pamiętać”).  

Po spotkaniu trwającym 
niewiele ponad półtorej go-
dziny Jan Grabkowski – staro-
sta poznański nie chciał pod-

sumować dyskusji o tune-
lu dla „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO”, bo po-
wiedział, że jest… zmęczony 
i ma już dosyć.

Jeśli starosta jest zmę-
czony i rozdrażniony po pół-
toragodzinnym spotkaniu 
z mieszkańcami powiatu tak 
bardzo, że nie potrafi sklecić 
kilku zdań dla prasy, to może 
czas zastanowić się nad przy-
szłością – w kontekście zbli-
żających się wyborów samo-
rządowych jest to jak najbar-
dziej wskazane - i dać sobie 
spokój  z pracą w samorzą-
dzie w charakterze starosty. 
Jest tyle pięknych innych za-
wodów, choć oczywiście nie 
wszystkie – i to może być 
problem dla starosty Jana 
Grabkowskiego – ze służbo-
wą limuzyną w tle.

TOMASZ MAŃKOWSKI

ZAMIAST KOMENTARZA

ŹRÓDŁO � INTERNET

Twój TYDZIEŃ 
WIELKOPOLSKI 
jest pod opieką 

prawną Kancelarii 
Radcy Prawnego 

Aleksandra Orywał
www.kancelariaorywal.pl

RYS. � SZCZEPAN SADURSKI

ZAMIAST KOMENTARZA

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Czytelnikom

wypoczynku od codzienności
oraz… 

samych miłych chwil
Monika i Tomasz Mańkowscy

Wydawcy 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

z Zespołem Redakcyjnym   

Dokończenie ze strony 3

i krajom członkowskim, na co 
zwracać uwagę.

- Teraz jednak zapewne 
dla wszystkich najważniejszą 
sprawą jest Brexit? 

- To prawda, ale chciałby, 
aby Komisja TAX3 zajęła się 
relacjami z Wielką Brytanią 
i podległymi terytoriami po 

Brexicie. Nie możemy pozwo-
lić, by powstały kolejne raje 
podatkowe w Europie.

- Jak długo potrwają pra-
ce tej Komisji?

- Około 12 miesięcy, 
a ostateczny raport z prac bę-
dzie głosowany podczas jed-
nego z ostatnich posiedzeń 
plenarnych tej kadencji.

Komisja o przestępstwach 
finansowych
Rozmowa z DARIUSZEM ROSATIM

Finanse określają model UE
Rozmowa z JANEM OLBRYCHTEM

Musi być to odpowiednio od-
zwierciedlone w budżecie 
unijnym. Jesteśmy przeciw-
ni cięciom polityki spójności 
i polityki rolnej, z których do 
Polski trafiają corocznie mi-
liardy euro. Uważamy także, 
że trzeba wzmocnić działania 
Unii w obszarze rozwoju i ba-
dań, oraz wesprzeć w więk-
szym stopniu młodych obywa-
teli Europy oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Potrzebne 
są również środki finansowe 
na nowe wyzwania związane 
z kryzysem migracyjnym czy 
w dziedzinie bezpieczeństwa 
i obronności.

- A na walkę o demokra-
cję?

- Na wiosek posłów PO 
w stanowisku Parlamentu 
znalazł się zapis wzywający 
do utworzenia Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokra-
cji, który wspierałby społe-
czeństwo obywatelskie i or-
ganizacje pozarządowe dzia-
łające w dziedzinach związa-

nych z demokracją i prawami 
człowieka.

- Nowy budżet może być 
mniejszy? Kosztem czego?

- Parlament wyliczył, że 
poziom budżetu, który po-
trzebny jest do realizacji jego 
wizji UE wynosi 1.3% produk-
tu narodowego brutto Unii. 
Jeżeli państwa członkowskie 
chcą obniżyć ten poziom, po-
winny jasno określić, z któ-
rych wspólnych działań chcą 
zrezygnować, a o tym nikt nie 
mówi wprost.

- Z jakim odzewem spo-
tkało się państwa sprawoz-
danie o przyszłym budżecie 
Unii?

- Dużym. Stanowisko Par-
lamentu Europejskiego, któ-
rego jestem  współautorem 
ilustruje zarówno polityczne 
priorytety i wielkość budże-
tu, jak również jego strukturę 
i mechanizmy działania. Pre-
zentując swoją wizję finan-
sów w Unii, Parlament wy-
biera określony model Unii 
Europejskiej.

Dokończenie ze strony 3

FOT. � MONIKA MAŃKOWSKA
W czasie sesji plenarnych w Parlamencie Europejskim w Stras-
bourgu często prezentowane są wystawy tematyczne.
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Poręczenia kredytów dla Firm w ramach JEREMIE 2 
Rozmowa z KRZYSZTOFEM LENIEM, prezesem Funduszu Rozwoju i Promocji 
Województwa Wielkopolskiego SA

– Co nowego na wiosnę 
kierowany przez pana Fun-
dusz może zaproponować 
wielkopolskim przedsiębior-
com?

– Mogę się pochwalić, że 
niedawno wygraliśmy prze-
targ który organizował Bank   
Gospodarstwa  Krajowego 
i jesteśmy już tylko kilka dni 
przed podpisaniem umowy 
z tym właśnie Bankiem, dzię-
ki której będziemy pośredni-
kiem przy unijnej Inicjatywie 
JEREMIE 2.

– Dokładnie kiedy ta 
umowa może zostać podpi-
sana?

– Mamy wyznaczony ter-
min na 30 marca.

– Co to oznacza dla wiel-
kopolskich przedsiębior-
ców?

– Po podpisaniu umo-
wy z menedżerem JEREMIE 
2, czyli Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego, i po wdro-
żeniu odpowiednich proce-

że pierwsze 30 milionów po-
ręczeń  uda się udzielić  do 
końca bieżącego roku.

– Beneficjentem Fundu-
szu są mikro, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa z Wiel-
kopolski? Tutaj nic się nie 
zmieniło?

– Tak, są to firmy, które 
prowadzą działalność w Wiel-
kopolsce, mają tutaj siedzibę, 
lub prowadzą w naszym wo-
jewództwie różnego rodzaju 
inwestycje.

– Wspomniał pan, że 
główny nacisk w tej Inicja-
tywie jest położony na po-
ręczenia głównie kredytów 

inwestycyjnych. Ale czy tyl-
ko?

– Będą to również po-
ręczenia dotyczące transak-
cji leasingowych, na zakup 
środków trwałych do firmy. 
W tym przypadku  leasing też 
jest traktowany jako inwe-
stycja.

– A ile zapłaci Funduszo-
wi przedsiębiorca za udziele-
nie takiego poręczenia w ra-
mach JEREMIE 2?

– To jest chyba najmil-
sza wiadomość dla przedsię-
biorców – ZERO złotych, po-
nieważ poręczenia te będą 
udzielane w ramach de mi-

nimis, czyli w ramach pomo-
cy publicznej, zgodnie z roz-
porządzeniem Komisji Euro-
pejskiej.

– Kredyty i leasingi do ja-
kiej wysokości będą mogły 
być poręczane przez Fundusz 
w ramach JEREMIE 2?

– Do wysokości 75 pro-
cent kwoty kredytu, w po-
przednich latach było to na 
poziomie 80 procent. Jeśli 
chodzi natomiast o kwoty to 
będziemy udzielać poręczeń 
do 1 miliona 200 tysięcy zło-
tych.

– Przedsiębiorca zainte-
resowany tą ofertą powi-
nien…

– Zapraszamy do kontak-
tu z Funduszem poprzez na-
szą stronę internetową, gdzie 
znaleźć można wszystkie in-
formacje na ten temat. Po-
tem prosimy o kontakt tele-
foniczny lub mailowy. Przy 
tej edycji JEREMIE będziemy 
w bezpośrednim kontakcie 

z przedsiębiorcą  – poprzed-
nio pracowaliśmy z ban-
kami – będziemy pomagali 
przedsiębiorcom przejść ca-
łą tę procedurę,  ponieważ 
teraz ta procedura jest bar-
dziej sformalizowana i dlate-
go nasi pracownicy udzielą 
niezbędnej pomocy. 

– Czyli…
– Zajmiemy się prawidło-

wym wypełnieniem wniosku, 
zebraniem koniecznej do-
kumentacji, co oznacza, że 
przedsiębiorca będzie współ-
pracował z doradcą w banku, 
jak również z doradcami na-
szego Funduszu. 

Zapraszam do kontaktu 
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).

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

dur będziemy mogli ofero-
wać przedsiębiorcom wspar-
cie finansowe  ze środków 
unijnych, czyli właśnie z Ini-
cjatywy JEREMIE 2.

– O jakie to wsparcie fi-
nansowe tym razem chodzi?

– Podobnie jak w po-
przednich edycjach Inicjaty-
wy JEREMIE będziemy ofero-
wali poręczenia dla firm wiel-
kopolskich, które ubiegają się 
o kredyty na swoją działal-
ność.

– W stosunku do po-
przednich edycji JEREMIE 
w tym roku coś się zmie-
niło?

– Trochę zmian jest. Te-
raz główny nacisk położo-
ny jest na udzielanie porę-
czeń kredytów inwestycyj-
nych, zapewne po to, by uła-
twić przedsiębiorcom w in-
westowaniu w swoją firmę, 
z czym ostatnio nie jest naj-
lepiej.

– To jest Inicjatywa tylko 
na rok 2018, czy…

– Okres budowy portfela 
jest przewidziany maksymal-
nie na dwa lata, pula poręczeń 
które udzielimy przedsiębior-
com zamyka się w kwocie 30 
milionów złotych, ale po wy-
czerpaniu tej kwoty będzie-
my aplikować szybko o drugą 
transzę środków, o kolejne 30 
milionów złotych. Szacujemy, 
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DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 

Specjalista pediatra, pulmunolog 
i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
Przyjęcia po rejestracji telefonicznej 

tel. 61 818-60-57  
tel. kom. 602-693-199

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26
tel. 61 817-41-10

Godziny przyjęć: 
Pn-Pt 8.00-21.00         So 9.00-14.00
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TTel. +48 602 638 409, e-el. +48 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl mail: twoj-tydzien@wp.pl 

Pogodnych i spokojnych �wi�t Wielkanocnych
wiele zdrowia i pomy�lno�ci

pe�nych ciep�a rozmów przy rodzinnym stole
�yczy Mieszka�com

Gminy Suchy Las
Jerzy �wierkowski

Prezes Zarz�du
Zak�adu Gospodarki Komunalnej

Suchy Las Sp. z o.o.
z Pracownikami

Stypendia dla dzieci 
w ciężkim stanie klinicznym
Tylko do 5 kwietnia tego roku rodziny ciężko chorujących dzieci mogą 
starać się o pomoc finansową Stowarzyszenia SPES. 

Grypa opanowała Wielkopolskę
Sezon zachorowań na grypę trwa, a statystyki przypadków, hospitalizacji 
i zgonów ciągle rosną. Od września do marca 2018 roku w województwie 
wielkopolskim wirus zaatakował już 541.222 osoby . To o 14,8% więcej 
niż w sezonie poprzednim. 

W powietrzu powoli już czuć wiosnę, se-
zon na przeziębienia i grypę trwa w pełni. 

W tym roku liczba chorych jest wyjątkowo wyso-
ka. Od początku września w całej Polsce odnoto-
wano już 3.961.865 zachorowań i podejrzeń za-
chorowań na grypę, a hospitalizacji wymagało 
13.588 osób. Województwo wielkopolskie znaj-
duje się na 3 miejscu pod względem liczby zacho-
rowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Pierw-
sze miejsce w niechlubnym rankingu zajęło wo-
jewództwo mazowieckie, w którym zachorowa-
ło już 747.056 osób. 

Grypą można zarazić się poprzez drogę kro-
pelkową. Choroba rozwija się w ciągu 18 do 72 
godzin od momentu wniknięcia wirusa do orga-
nizmu. Trwa, jeśli nie dojdzie do powikłań zazwy-
czaj około 7 dni. Jakie objawy powinny zaniepo-
koić chorego? Przede wszystkim gorączka, bóle 
mięśni i głowy, oraz złe samopoczucie. Pojawia 
się, również m.in. kaszel, ból gardła i duszność. 
Grypa bardzo często niestety mylona jest z prze-

ziębieniem. Takie niedopatrzenie w konsekwen-
cji może doprowadzić do nieodpowiedniego le-
czenia, które powodować może niebezpieczne 
powikłania.

– Wielokrotnie podkreślamy – mówi prof. dr 
hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Ra-
dy Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwal-
czania Grypy – że jeśli chory zauważy u siebie 
niepokojące objawy należy niezwłocznie udać 
się do lekarza i zrezygnować z pójścia do pracy. 
Zminimalizuje to ryzyko zarażenia innych i po-
zwoli bez komplikacji wrócić do zdrowia . Gry-
py nie należy lekceważyć, ponieważ może ona 
doprowadzić do licznych powikłań, a nawet do 
śmierci. Dotyczy to szczególnie tych, którzy obar-
czeni są czynnikami ryzyka, np. wiek, choroby 
przewlekłe, otyłość. Obecność 2 i więcej z nich 
nawet 200-krotnie podnosi ryzyko wystąpienia 
powikłań. Leczenie takich przypadków jest bar-
dzo trudne. Za to profilaktyka prosta – szczepie-
nie raz w roku. (na)

Wsparcie przyznawane jest na okres jed-
nego roku rodzinom z całej Polski, któ-

re są w najtrudniejszej sytuacji materialnej, 
i które deklarują gotowość do wykorzystania 
wszystkich własnych możliwości pokonania 
trudności (stąd określenie stypendysta, a nie 
podopieczny).

Program skierowany jest do rodzin, któ-
rych dzieci przez całą dobę wymagają wspar-
cia funkcji życiowych (np. respiratorem), kar-

mionych dojelitowo lub pozajelitowo lub po-
trzebujących innych całodobowych zabiegów 
(np. odsysania wydzieliny z dróg oddecho-
wych) i nie ukończyły 25 roku życia.

Wniosek można złożyć drogą elektronicz-
ną do bazy internetowej na stronie https://
www.spes.org.pl/stypendium-wniosek

Na tym etapie nie trzeba załączać żadnej 
dokumentacji. Przedstawiciele Fundacji sza-
nują w ten sposób czas rodzin.  

Korzyści z udziału w programie to mię-
dzy innymi:
-  regularna pomoc materialna przez okres 1 

roku, z możliwością kontynuacji, która daje 
stabilizację finansową i pewność że zostaną 
zabezpieczone potrzeby związane z opieką 
nad dzieckiem,

-  wspólnie z rodziną określone cele stypen-
dialne i wsparcie w ich realizacji,

-  budowanie sieci wsparcia np. w formie wo-
lontariatu domowego i zaangażowanie in-
stytucji lokalnych w pomoc rodzinie.

W 2017 roku z pomocy skorzystało łącz-
nie 29 rodzin z całej Polski. Efektem udziału 
w programie jest wzrost ich poczucia bezpie-
czeństwa, stabilność finansowa, rozwój sa-
modzielności i zaradności życiowej. Szczegó-
łowe informacje dostępne są na stronie www.
dla-dzieci.spes.org.pl (na)
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Skok na… mandat?
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, wójtem 
Gminy Suchy Las

-  Na marcową sesję 
Rady Gminy, która odby-
ła się 22 marca, przygoto-
wał pan między innymi pro-
jekt uchwały o jednoman-
datowych okręgach wybor-
czych w kontekście zbliża-
jących się, jesiennych, wy-
borów samorządowych. 
W projekcie tym zapropo-
nował pan okręgi wyborcze, 
które wcześniej funkcjono-
wały w Gminie, do których 
mieszkańcy zdążyli się przy-
zwyczaić. Pana zdaniem tu-
taj żadne zmiany nie są ko-
nieczne?

- Dotychczas funkcjonu-
jące okręgi wyborcze spraw-
dziły się, wyborcy nie zgłasza-
li zastrzeżeń. Wiedzieli gdzie 
i na kogo głosować, bo gło-
sowali na kandydatów repre-
zentujących ich społeczność 
lokalną.

- Dlaczego więc pana 
zdaniem radny ze Złotnik – 
Michał Przybylski zapropo-
nował zmiany w okręgach, 
które to zmiany na sesji 22 
marca zostały przegłosowa-
ne przez koalicję Gmina Ra-
zem – Inicjatywa Mieszkań-
ców, która ma większość 
w Radzie, a równocześnie 
grupuje pana przeciwników 
politycznych?

- To nic innego, jak skok 
na… mandat. W Złotkowie 
jest mocny kandydat na rad-
nego, który nie należy do ko-
alicji, wymyślono więc, że do-
da się Złotkowo do Złotnik i w 
tej sposób być może uda się 

koalicji zdobyć ten mandat, 
bo w Złotnikach jest więcej 
mieszkańców.

- Trochę to przypomina 
poczynania partii rządzącej. 
Może radni z koalicji za dużo 
naoglądali się telewizji?

- Nie mam żadnych wąt-
pliwości, że zmiany, które za-
proponował radny ze Złotnik 
oraz przewodniczący Osiedla 
Złotniki Osiedle Grzegorz Sło-
wiński – obaj przypomnijmy 
reprezentujący chyba nawet 
bardziej niż interesy miesz-
kańców Złotnik stowarzysze-
nie o charakterze politycz-
nym Gmina Razem – są tak-
tyczne i polityczne, że nie są 
one przedstawiane w intere-
sie wszystkich mieszkańców 
naszej Gminy, także miesz-
kańców Złotkowa.

- Majstrowanie przy or-
dynacji wyborczej i okrę-
gach wyborczych w celu 
osiągniecia bieżącej korzyści 
politycznej – to się zdecydo-
wanie źle kojarzy.

- Być może panowie ze 
Złotnik wzorowali się na po-
śle Jacku Sasinie, który – 
przypomnijmy – by zapewnić 
partii rządzącej większe szan-
se w wyborach prezydenta 
Warszawy próbował przefor-
sować projekt, by do okręgu 
warszawskiego dołączyć tak-
że okoliczne gminy, w któ-
rych PiS ma więcej zwolenni-
ków niż w samej Warszawie. 
To się w Warszawie nie uda-
ło, bo mieszkańcy tych oko-
licznych gmin ostro zaprote-

stowali, zorganizowali refe-
renda i w 95-97 procentach 
zdecydowanie powiedzieli 
NIE. Tak się kończą takie po-
mysły, które nie uwzględniają 
woli wyborców, które są do-
wodem na traktowanie wy-
borców niepoważnie i czysto 
instrumentalnie. Z tamtego 
warszawskiego pomysłu par-
tia rządząca szybko się wyco-
fała i nie wraca już do tego 
pomysłu. Bo zrozumiała, że 
taka zabawa okręgami wy-
borczymi może się dla nich 
źle skończyć. Nasi radni z ko-
alicji nie są zdolni do przyzna-
nia się do błędu, ale wkurze-
ni wyborcy ze Złotkowa mo-
gą w demokratyczny sposób 
pokazać już jesienią co myślą 
o takich praktykach.

- Mieszkańcy Złotkowa 
jeszcze przed sesją powie-
dzieli wyraźnie co o tym my-
ślą, ale radni koalicji zlekce-
ważyli ten głos.

- Mieszkańcy Złotkowa 
cały czas wyrażają swoje obu-
rzenie i zapowiadają, że zło-
żą skargę do Komisarza Wy-
borczego w Poznaniu na tę 
uchwałę Rady Gminy Suchy 
Las, przy głosowaniu której 
– przypomnijmy – wszyscy 
radni z Klubu Nowoczesna 
Gmina byli przeciwni. Na ze-
braniu mieszkańców Złotko-
wa jeszcze przed sesją bar-
dzo merytorycznie, ale i – co 
zrozumiałe – emocjonalnie 
wyborcy ze Złotkowa wypo-
wiedzieli się przeciwko takim 
praktykom. I mówią, że to nie 
jest polityka biała, tylko poli-
tyka czarna, na którą oni się 
nie zgadzają.

- Rozumiem, więcej jest 
mieszkańców Złotnik niż 
Złotkowa. To oznacza, że po 
przegłosowaniu tych zmian 
zaproponowanych przez ko-
alicję, Złotniki mogą mieć 
dwóch radnych, a Złotkowo 
żadnego.

- W demokracji każdy ma 
szansę na wygraną, ale licz-
by bezwzględne są takie, że 
dają przewagę Złotnikom. Po 
przegłosowaniu tych zmian 
Złotkowo staje się taką przy-
stawką do Złotnik. To przy-
kre, trudno mi się z tym po-
godzić. Dotychczasowe okrę-
gi wyborcze tworzone były 
w oparciu o lokalne społecz-

ności co jest zgodne z Ko-
deksem Wyborczym, który 
mówi, że w przypadku takich 
Gmin jak nasza najrozsądniej 
jest tworzyć okręgi wybor-
cze w oparciu o jednostki po-
mocnicze Gminy, takie jak so-
łectwa i osiedla. 

- OK, powiedzmy co da-
lej. Koalicja – lekceważąc 
zdanie mieszkańców Złotko-
wa - mająca większość w Ra-
dzie Gminy przegłosowała 
zmiany w okręgach wybor-
czych. Co dalej?

-   Ostateczną decyzję 
w sprawie okręgów wybor-
czych podejmuje Komisarz 
Wyborczy w Poznaniu, któ-
ry może skargę mieszkańców 
Złotkowa uwzględnić i nie 
bacząc na uchwałę Rady na-
rzucić Gminie okręgi wybor-
cze, które ja zaproponowa-
łem. Ta skarga mieszkańców 
Złotkowa ma być skargą kon-
struktywną i będzie odnosiła 
się do mojej propozycji, a to 
oznacza, że Komisarz będzie 
miał do wyboru dwa warian-
ty. Przypomnijmy także, że 
ta moja propozycja by zostać 
przy dotychczas obowiązu-
jących okręgach wyborczych 
uzyskała już akceptację Ko-
misarza Wyborczego, który 
pozytywnie zaopiniował mój 
projekt. To jest bardzo waż-
ne. Tym bardziej że propozy-
cji koalicji radnych Komisarz 
na oczy nie widział.

- Nie wiadomo dzisiaj jak 
ten spór się skończy, wiado-
mo jednak już teraz, że nie 
wpłynie on korzystnie na re-
lacje pomiędzy mieszkańca-
mi Złotnik i Złotkowa. War-
to było podjąć taką inicja-
tywę?

- Ja bym tego nie zrobił, 
ja zawsze wolę łączyć zamiast 
dzielić, bo przecież wszyscy 
w Gminie stanowimy jedną 
społeczność. Mamy wspólne 
plany, razem zawsze możemy 
zrobić lepiej i więcej. Nieste-
ty, ten pomysł radnych z ko-
alicji Gmina Razem – Inicjaty-
wa Mieszkańców jeszcze dłu-
go będzie dyskutowany i na 
pewno bardziej podzieli niż 
połączy mieszkańców Złotnik 
i Złotkowa. I to jest najgorsze 
moim zdaniem.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Zdrowych i spokojnych Świąt
oraz mniejszych korków 

na ul. Obornickiej
i poligonu bez wybuchów

Mieszkańcom Gminy Suchy Las
i Czytelnikom „Twojego TYGODNIA  

z SUCHEGO LASU”
życzą

Monika i Tomasz Mańkowscy
Wydawcy Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO
z Zespołem Redakcyjnym 

Wójt to ma układy
Jan Tadeusz Stanisławski – 

znakomity polski satyryk, 
członek Kabaretu „Pod Egi-
dą” – zasłynął przed laty cy-
klem satyrycznych wykładów 
Katedry Mniemanologii Sto-
sowanej „O wyższości Świąt 
Wielkiej Nocy nad Świętami 
Bożego Narodzenia” i wyda-
wało się, że już nic śmiesz-
niejszego nie da się wymyślić. 
Błąd  - okazuje się, że się da, 
a udowodnili to radni koalicji 
Gmina Razem – Inicjatywa 
Mieszkańców, którzy dobre 
kilkanaście minut lutowej se-
sji rady Gminy poświęcili na 
dyskusję toczoną wokół 800-
-lecia Suchego Lasu.

W fascynującej wymianie 
zdań na ten temat uczestni-
czyli: M. Przybylski, K. Pilas, 
M. Salwa-Haibach, D. Maty-
siak, Z Hącia, G. Łukszo, R. 
Tasarz, A. Targońska, a na ich 
pytania i wątpliwości odpo-
wiadali: wójt G. Wojtera i za-
stępca wójta M. Buliński.  

To jest 800-lecie Suche-
go Lasu, czy Gminy? Przecież 
Gminy 800 lat temu nie by-
ło. Nazywanie tych obcho-
dów gminnymi obraża miesz-
kańców innych miejscowości. 
Skąd ta pewność, że w 2018 
roku jest ten jubileusz? Zrób-
my panel historyczny, bo 
przecież co historyk, to mówi 
inaczej. Mieszkańcy Biedru-
ska są oburzeni faktem „jak-
by obchodzenia i celebrowa-
nia tego roku”. I tak dalej, im 
głębiej w las, tym ciemniej.

Zachęcam wszystkich do 
przełamania się i obejrzenia 
zapisu wideo tej dyskusji, bo 
nie sposób przekazać w krót-
kim tekście wszystkich za-
skakujących propozycji, spo-
strzeżeń, uwag i sugestii rad-
nych, którzy w tej dyskusji 
wzięli udział. Jedno jest jed-
nak pewne – jubileusz 800-le-
cia Suchego Lasu jest dla tych 
radnych mocno dyskusyjny.

Ale tak naprawdę ca-
ły czas chodziło o co inne-

go i to drugie dno nazwali 
po imieniu niezawodni rad-
ni z Biedruska - D. Matysiak 
i G. Łukszo, wprawieni w od-
krywaniu i ukazywaniu na-
giej prawdy, całej prawdy, 
choćby najbardziej bolesnej. 
Ich zdaniem wójt zapropo-
nował obchody 800-lecia Su-
chego Lasu, by przy tej oka-
zji, w świetle jupiterów bez-
czelnie za publiczne pienią-
dze prowadzić kampanię wy-
borczą przed jesiennymi wy-
borami samorządowymi. 

Faktycznie, brzydko to 
wygląda. Wójt Grzegorz Woj-
tera musi mieć niesamowite 
układy, skoro zdołał załatwić, 
by pierwszy raz nazwa Suchy 
Las pojawiła się w księdze bi-
skupiej w 1218 roku. Musiał 
dogadać się jakoś być może 
najpierw z samym biskupem, 
a potem ze skrybą, i prze-
konać jednego oraz drugie-
go, że wybory w 2018 roku 
w Gminie Suchy Las to ważna 
rzecz. A skryba najwyraźniej 
dał się przekonać. Ciekawe 
– to zapewne dociekliwych 
radnych-śledczych z Biedru-
ska szczególnie zainteresuje – 
dlaczego i co mu wójt tak na-
prawdę za ten wpis do księgi 
obiecał. 

A tak już na poważnie, do 
jesiennych wyborów samo-
rządowych wójt – podążając 
zaprezentowanym na sesji lu-
towej przez niektórych rad-
nych tokiem rozumowania - 
nie powinien wychodzić z ga-
binetu, przyjmować gości, in-
teresantów i mieszkańców, 
nie powinien niczego propo-
nować i organizować, ba po-
winien nawet nie oddychać, 
bo smogu mamy dosyć. 

Wtedy wprawdzie radni 
koalicyjni po raz kolejny od-
kryją prawdę objawioną i po-
wiedzą, że wójt nic nie robi. 
I znowu będzie o czym pody-
skutować w sposób rzetelny 
oraz transparentny na kolej-
nej sesji. (mat)      
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Szydełkujemy wiosenne mitenki
Kolejne szydeł-

kowe spotkanie 
w Centrum Kultu-
ry odbędzie się 21 
kwietnia o godz. 
10:00. Podczas szy-
dełkowania wio-
s e n n y c h  m i t e -
nek poznamy no-
we ściegi i techniki 
nieco bardziej za-
awansowane. Warsztat przeznaczony jest dla osób, które zna-
ją podstawy szydełkowania i chcą poszerzyć swoje umiejętno-
ści o nowe techniki.

Mitenki (od starofranc. mite – rękawiczka) to rękawiczki 
bez palców lub okrywająca palce tylko w połowie. Mitenki no-
szono od XVIII wieku jako dodatek do eleganckiego stroju, po-
pularne także w XIX i XX w. Moda na mitenki jest wciąż żywa.

Przyjdź i spędź czas inaczej niż zwykle.
21 kwietnia, godz. 10.00-13.00
CKiBP, Suchy Las, ul. Szkolna 16
Zapisy: tel. 612 500 400/ 612 500 402
Koszt:

95 zł –  z materiałami dodatkowymi (szydełko i 100 g wyjąt-
kowej wełny Merino Extra Fine DROPS od Garnstudio 
DROPS design)

45 zł –  z własnymi materiałami (z samorządową Kartą Dużej 
Rodziny rabat 25%)

SUCHY LASSUCHY LAS
Spotkanie autorskie z Dorotą Sumińską

Centrum Kultury i Biblio-
teka Publiczna Gminy Suchy 
Las serdecznie zapraszają 
27 kwietnia 2018 r. o godz. 
18.00 na spotkanie autorskie 
z lekarzem weterynarii, beha-
wiorystką i pisarką  – Dorotą 
Sumińską.

Dorota Sumińska jest lekarzem weterynarii z wielolet-
nią praktyką i psychologiem zwierzęcym z zamiłowania. Pro-
wadzi popularne radiowe i telewizyjne programy o zwierzę-
tach. Kontynuuje prywatną praktykę lekarsko-weterynaryjną 
w swoim gabinecie na warszawskich Bielanach. Mieszka z licz-
ną gromadą zwierząt, a w poszukiwaniu tych najmniej zna-
nych podróżuje po całym świecie.

Jest autorką bestsellerów: Autobiografii na czterech ła-
pach, czyli historii jednej rodziny oraz psów, kotów, krów, ko-
ni, jeży, słoni, węży… i ich krewnych, Dalej na czterech łapach, 
Zwierza w łóżku, powieści Świat według psa, Zwykłe niezwy-
kłe życie, Historie, które napisało życie oraz poradników i ksią-
żek o zwierzętach. Dorota Sumińska pisze też książki dla dzie-
ci. Jej najnowsza książka pt. Balią przez Amazonkę ukazała się 
w 2017 roku. Spotkanie autorskie poprowadzi Ilona Starosta.

Serdecznie zapraszamy. (MK)

SEKS DLA OPORNYCHPablopavo i Ludziki
W ramach wiosennej trasy promującej wydanie 
płyty winylowej Ladinola, Pablopavo i Ludziki 
odwiedzą Suchy Las. Z zespołem spotkamy się 
7 kwietnia w sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry i Biblioteki Publicznej.

Oto co sam artysta ma 
do powiedzenia o zbliżają-
cej się trasie: -Będziemy grać 
tu i tam, promując winylo-
wą Ladinolę i zapowiada-
jąc nową płytę, która pew-
nie pojawi się jesienią. Będzie 
sporo premierowych piose-
nek, przetykanych wiązanka-
mi nieśmiertelnych przebo-
jów. Mamy siebie, Was, Neon 
i dwa układy taneczne - co 
może pójść źle?

Pablopavo, a właściwie 
Paweł Sołtys – wokalista, au-
tor tekstów, piosenek i opo-
wiadań. Mistrz tekstowo-mu-
zycznej bezpretensjonalności 
oraz długich i skomplikowa-
nych partii wokalnych opar-

tych na freestyleu. Laure-
at Paszportu Polityki w roku 
2014 w kategorii Muzyka po-
pularna. W roku 2017 nomi-
nowany do tej samej nagro-
dy, w kategorii Literatura za 
zbiór opowiadań Mikrotyki.

Sławę zyskał jako jeden 
z trzech wokalistów Vava-
muffin, grupy łączącej jamaj-
ski puls z warszawską ulicz-
ną zadziornością. Udzielał się 
w wielu projektach sound-
-systemowych. Jako solista 
działa od 2009 roku. Wydał 
min. płyty Telephon, 10 pio-
senek, Polor i Ladinola.

W marcu 2017 wydał 
czwarty album pod szyldem 
Pablopavo i Ludziki. Płyta nosi 
tytuł Ladinola i jest anonsowa-
na jako materiał popowy, ale 
umiarkowanie młodzieżowy. 

7 kwietnia 2018, godz. 
20.00. Sala widowiskowa 
CKiBP; Suchy Las, ul. Szkolna 
16. Bilety: 30 zł do nabycia 
w sekretariacie CKiBP (pon.-
-pt. w godz. 9.00-17.00) oraz 
na www.bilety24.pl

Opera na fotografii 
Połączenie muzyki, śpiewu 

i aktorstwa tworzy specy-
fikę teatru operowego. Bę-
dąc pod jego urokiem Woj-
ciech Guzikowski postanowił 
pokazać operowych bohate-
rów z tak bliska, jak  nie mo-
że zobaczyć ich widz nawet 
z najlepszych miejsc na wi-
downi. Tak powstały portre-
ty postaci, w które wcielili się 
czołowi artyści Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu. To dzięki 
ich talentom i sztuce aktor-
skiej mogły powstać te obra-
zy. Reszta to fotografia.

Na wernisaż wystawy Ma-
gia Opery, przedstawiającej fo-
tografie  Wojciecha Guzikow-
skiego, zapraszamy 6 kwietnia 
o godz. 18.00 do holu suchole-
skiego Centrum Kultury.

Wojciech Guzikowski 
to artysta fotografik, który 

kocha operę i chce się ty-
mi uczuciami podzielić. Jego 
portrety operowe narysowa-
ne światłem, żyją nowym ży-
ciem, są pełne emocji – cier-
pią, cieszą się, śmieją, niena-
widzą.

Majowy koncert Andrzeja Sikorowskiego 
i Mai Sikorowskiej
Serdecznie zapraszamy na koncert Andrzeja 
Sikorowskiego, który wystąpi w duecie z córką 
- Mają Sikorowską, przy wsparciu zespołu instru-
mentalnego (gitara, kontrabas, perkusja) w sali 
widowiskowej CKiBP 29 maja 2018 r. 

Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa Data miejsce

Wernisaż wystawy 
fotograficznej

Magia opery Wojciecha 
Guzikowskiego

6 kwietnia, 
godz. 18.00 

CKiBP
Hol

Wstęp wolny – zapraszamy!

Koncert
Pablopavo i Ludziki

7 kwietnia, 
godz. 20.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Bilety: 30 zł (N/U) do nabycia 
w sekretariacie CKiBP i na 

www.bilety24.pl.

Głośne czytanie bajek
Malutka czarownica 

czyta Piotr Witoń

8 kwietnia,
godz. 11.00

CKiBP
Biblioteka

Wejściówki do odbioru 
w bibliotece.

Spektakl Kwartet
Obsada: Jan Peszek, 
Mikołaj Grabowski, 

Andrzej Grabowski i Jan 
Frycz

9 kwietnia,
godz. 19.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Bilety: 70/60 zł (N/U) do 
nabycia w sekretariacie 

CKiBP i na www.bilety24.pl.

Dzień Dobry Sztuko
XIII Przegląd Młodego 
Teatru Wielkopolski

13-14 
kwietnia

godz. 14.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Wstęp wolny
Zapraszamy!

Warsztaty szydełkowe
Wiosenne mitenki 

(rękawiczki bez palców)

21 kwietnia,
godz. 10.00-

13.00

CKiBP
Sala plastyczna
Koszt: 95zł/45zł 

(z materiałami lub bez)
Ilość miejsc ograniczona!

Spotkanie autorskie 
z Dorotą Sumińską

27 kwietnia, 
godz. 18.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Wejściówki do odbioru 
w bibliotece.

Spektakl
Seks dla opornych

13 maja, 
godz. 17.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Bilety: 50/40 zł (N/U) do 
nabycia w sekretariacie 

CKiBP i na www.bilety24.pl.

Andrzej Sikorowski
i Maja Sikorowska

z zespołem

29 maja,
godz. 19.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Bilety: 50/40 (N/U) do 
nabycia w sekretariacie 

CKiBP i na www.bilety24.pl.

www.osrodekkultury.pl    www.facebook.pl/CKiBP

Zastrzegamy prawo zmian w programie

Autor – Michele Riml. 
Przekład – Hanna Szczerkow-
ska. Reżyseria – Bożena Bo-
rowska. Scenografia – Ewa 

Strebejko-Hryniewicz. Obsa-
da – Maria Pakulnis, Miro-
sław Kropielnicki. 13 maja 
2018 r., godz. 17.00. Sala 
widowiskowa CKiBP, Suchy 
Las, ul. Szkolna 16.

Bilety: normalny 50 zł 
oraz ulgowy 40 zł do naby-
cia  w sekretariacie CKiBP 
w Suchym Lesie (poniedzia-
łek-piątek godz. 9.00-17.00) 
oraz na stronie www.bile-
ty24.pl Bilety grupowe – 
dla grup powyżej 20 osób – 
w cenie biletów ulgowych.

Bilet ulgowy dostępny 
jest dla emerytów, rencistów 
uczniów i studentów do 26 
roku życia na podstawie le-
gitymacji uprawniającej do 
zniżki.

Andrzej Sikorowski, li-
der grupy Pod Budą, piosen-
karz, kompozytor, gitarzysta, 
autor przebojów m.in. Balla-
dy o ciotce Matyldzie, Bardzo 
smutnej piosenki retro, Nie 
przenoście nam stolicy do Kra-
kowa wraz z córka Mają, ma-
gnetyzująca południową uro-

dą i pięknym wokalem wspól-
nie wydali trzy płyty: Kraków-
-Saloniki, Śniegu cieniutki 
opłatek, Sprawa rodzinna.

Podczas koncertu usłyszy-
my największe przeboje napi-
sane przez Andrzeja Sikorow-
skiego dla grupy Pod Budą 
(Kap, kap, płyną łzy) jak i rów-
nież śpiewane poza nią, takie 
jak: Kraków Piwna 7, Lecz póki 
co żyjemy, Na całość, Nie prze-
noście nam stolicy do Krako-
wa, Ale to już było oraz pocho-
dzące z wspólnie nagranych 
z Mają płyt.

29 maja 2018, godz. 19.00; 
Sala widowiskowa CKiBP; Su-
chy Las, ul. Szkolna 16. Bile-
ty: 50/40 zł (N/U) do nabycia 
w sekretariacie CKiBP (pon.-
-pt. w godz. 9.00-17.00) oraz 
na www.bilety24.pl

Głośne Czytanie Bajek
Wszystkich najmłodszych gorąco zapraszamy do 
sucholeskiego Centrum Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej na kolejne Głośne czytanie bajek, które 
odbędzie się 8 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00. 
Piotr Witoń zabierze nas w podróż z uroczą, peł-
ną czarów i niezwykłych przygód książką autor-
stwa Otfrieda Preusslera Malutka Czarownica.

Malutka Czarownica jest 
wyjątkowo młodą czarowni-
cą. Ma raptem sto dwadzie-
ścia siedem lat, a to według 
standardów czarownic ra-
czej niewiele. Wiek uniemoż-
liwia jej udział w wymarzo-
nym, corocznym zlocie star-
szych czarownic. Mimo iż mą-
dry, mówiący ludzkim gło-
sem kruk imieniem Abraksas 

ostrzega przyjaciółkę przed 
podstępnym zakradaniem się 
i oglądaniem tańczących, to 
Malutka Czarownica nie za-
mierza czekać na zaprosze-
nie. I od tego zaczynają się 
jej kłopoty.

Jeśli tylko macie ochotę 
poznać zdumiewający sekret: 
czym zła czarownica różni się 
od dobrej, to udajcie się do 
Biblioteki przy ul. Szkolnej 16 
w Suchym Lesie po darmo-
we zaproszenie na to spotka-
nie. (MK)
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70 lat Biblioteki w Suchym Lesie

Jesteśmy dumni z faktu, że mój Mąż i nasz Ojciec swoją wędrówkę po 
krainie książki zakończył właśnie tutaj, w Gminie Suchy Las, w tej wyjątkowej 
Bibliotece. Jesteśmy dumni, że tutaj znalazł swój drugi dom.

Sucholeska Biblioteka jest wyjątkowa, ale nie z powodu nowoczesnej 
architektury, przeszklonych drzwi i cichobieżnej windy. Jest wyjątkowa, bo 
spotykają się w niej wyjątkowi ludzie. Są to Mieszkańcy Gminy – Czytelnicy, 
którzy w wolnej chwili przychodzą do Biblioteki, spędzają sporo czasu 
między półkami pełnymi książek, a potem te wybrane książki czytają. Są 
to także Bibliotekarze, którzy całe swoje życie poświęcili książce, i którzy 
robią wszystko, by tradycyjna, pachnąca drukiem książka obroniła się przed 
Internetem, Facebookiem itp. 

Z okazji 70-lecia Biblioteki im. Jerzego Mańkowskiego życzymy Państwu – 
Czytelnikom i wszystkim Pracownikom Biblioteki – kolejnych, równie udanych 
70 lat. Oczywiście, z dobrą książką pod ręką.

MARIA MAŃKOWSKA
WOJCIECH MAŃKOWSKI

TOMASZ MAŃKOWSKI

Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las imienia 
Jerzego Mańkowskiego w niedzielę 11 mar-
ca obchodziła jubileusz 70-lecia. Z tej okazji 
w budynku, w którym ma swoją siedzibę, czyli 
w Centrum Kultury w Suchym Lesie odbyło się 
uroczyste, jubileuszowe spotkanie. 

Uczestniczyli w nim mię-
dzy innymi: Urszula Ha-

brych – wieloletnia dyrektor-
ka najpierw Biblioteki a po-
tem Centrum Kultury i Biblio-
teki Publicznej Gminy Suchy 
Las, związany z Suchym La-
sem Marek Woźniak -  mar-
szałek Województwa Wielko-
polskiego, wójt Gminy Suchy 
Las Grzegorz Wojtera, dyrek-
tor Wojewódzkiej Bibliote-
ki Publicznej w Poznaniu Le-
na Bednarska oraz przedsta-
wiciele Rodziny patrona bi-
blioteki – Jerzego Mańkow-
skiego.

 W czasie części oficjalnej 
nie zabrakło ciepłych słów 
kierowanych pod adresem 
pracowników Biblioteki, bez 
których to świętowanie tego 
jubileuszu nie miałoby sensu. 
Kierownik Biblioteki Monika 
Majewska-Szymkowiak oraz 
dyrektor CKiBP Andrzej Ogór-
kiewicz przyjęli liczne gratu-

lacje i życzenia od zaproszo-
nych gości. 

Potem na scenie pojawił 
się wyjątkowy artysta - Ja-
nusz Radek, który udowodnił 
jak bardzo utalentowanym 
jest muzykiem. Janusz Radek 
wystąpił w koncercie  zatytu-
łowanym „Kim Ty jesteś dla 
mnie”, który był przykładem, 
że poezję, dobrą poezje, moż-
na, a nawet warto zaśpiewać. 
Tego dnia sucholeska publicz-
ność wysłuchała kompozycji 
muzycznych Janusza Radka 
do wybranych wierszy Haliny 
Poświatowskiej, które… za-
kończyły się bisem. 

Po koncercie nadszedł czas 
– już wśród książek, bo w uro-
kliwych pomieszczeniach Bi-
blioteki na mniej oficjalne roz-
mowy i spotkania przy kawie 
lub lampce szampana. Zapre-
zentowano również jubile-
uszowy tort, którym poczę-
stowano przybyłych gości. 
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Pracownicy Biblioteki.

Monika Majewska-Szymkowiak odbiera gratulacje od Anny An-
kiewicz i Wojciecha Korytowskiego.

Maria Mańkowska – Żona Patrona Biblioteki z Moniką Majew-
ską-Szymkowiak

Janusz Radek

Andrzej Ogórkiewicz – obecny dyrektor CKiBP z Urszulą Ha-
brych – wieloletnią szefową Biblioteki, a potem CKiBP.

Grzegorz Wojtera – wójt Gmi-
ny Suchy Las.

Marek Woźniak – marszałek 
Województwa Wielkopolskie-
go.

Honorowi Goście.

Po uroczystości i koncercie, już w Bibliotece, był czas na tort i  
symboliczną lampkę szampana.
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+48 502497087+48 502497087

OGŁOSZENIA DROBNE

Zdrowych i pełnych radości
Świąt Wielkanocnych
oraz wielu miłych dni 

po Świętach
wszystkim Mieszkańcom 

Gminy Suchy Las
i wszystkim naszym 

pasażerom 

życzy
Edward Miśko 

Prezes ZKP Suchy Las
z Pracownikami

Miliony dla ul. Gdyńskiej
Kilka dni temu marszałek Marek Woźniak, 
w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopol-
skim Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowę 
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, 
którego przedmiotem jest przebudowa istnieją-
cej drogi wojewódzkiej nr 196 w gminie Czerwo-
nak, w ciągu ul. Gdyńskiej, na odcinku od grani-
cy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków w Koziegłowach.

Za r z ą d  Wo j e wó d z t wa 
Wielkopolskiego przy-

znał Miastu Poznań prawie 
12,3 mln zł z WRPO 2014+ 
na realizację wartej ponad 
40,2 mln zł inwestycji. Pro-
jekt wpisuje się w ramy Zin-
tegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych dla Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalne-
go Miasta Poznania (ZIT dla 
MOF Poznania).

Przedsięwzięcie polega 
na zmianie przekroju dro-
gowego z obecnego jedno-
jezdniowego dwupasmowe-
go na dwujezdniowy po dwa 
pasy ruchu na każdej jezd-
ni. Głównym celem projek-
tu jest zrównoważenie miej-
skiego i aglomeracyjnego 

systemu transportowego, 
poprzez stworzenie warun-
ków do usprawnienia podró-
ży samochodem oraz sys-
tematyczny i efektywny roz-
wój układu drogowego. 

Inwestycja obejmuje 
m.in. przebudowanie cią-
gu drogowego o łącznej dłu-
gości około 1,2 km, prze-
budowanie dwóch skrzy-
żowań oraz wybudowanie 
trzech zatok autobusowych. 
Inwestycja znacząco popra-
wi płynność ruchu pojazdów 
oraz wyeliminuje utrudnie-
nia i udrożni ruch na odcin-
ku drogi stanowiącym tzw. 
„wąskie gardło” na jednym 
z głównych wylotów z Po-
znania.

PILNIE KUPIĘ rower różowy dla dziewczynki (14), w dobrym stanie, 
do 150 zł. Oferty: janus32@onet.pl

SPRZEDAM dziecięcy wózek spacerowy. Tanio. Tel. 603-386-402

KUPIĘ używaną lodówkę. Tanio. Transport własny. Tel. 559-624-
-715
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Geneva Motor Show 2018

PORSCHE - 911 GT3 R TATA - Evision TOYOTA - AYGO

HONDA - All-new CR-V KIA - Rio GT-Line NISSAN - IMx

FORD - Mustang Bullitt JEEP - Wrangler MITSUBISHI MOTORS - Outlander PHEV

Fomm HYUNDAI - AUTO VISION (Concept) MERCEDES-BENZ - A 200
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Jeep® na scenie z The Rolling Stones
Legendarna grupa rockowa The Rolling Stones 
rusza ponownie tego lata w trasę koncertową, 
a Jeep® po raz kolejny będzie oficjalnym spon-
sorem tego tournée.

Trasa koncertowa „STO-
NES-NO FILTER” 2018 

obejmuje 14 koncertów, któ-
re odbędą się w Wielkiej Bry-
tanii, Irlandii, Francji, Niem-
czech, Czechach i Polsce od 
17 maja do 8 lipca br.

Po raz trzeci Jeep stanie 
„ramię w ramię” z muzyka-
mi: Mickiem Jaggerem, Ke-
ithem Richardsem, Charlie 
Wattsem i Ronnie Woodem, 
towarzysząc zespołowi w ko-
lejnej przygodzie, która ma 

przebić niesamowity sukces 
ubiegłorocznej europejskiej 
trasy koncertowej. 

Współpraca pomiędzy 
marką Jeep a zespołem The 
Rolling Stones rozpoczęła się 
w 2014 roku podczas euro-
pejskiej serii koncertów „14 
On Fire”, które zachwyciły 
tłumy fanów zgromadzonych 
na największych stadionach 
w całej Europie.

Sponsorowanie europej-
skiej trasy The Rolling Stones 

oznacza spotkanie dwóch le-
gend: brytyjskiego zespołu, 
który dzięki swojemu charak-
terystycznemu brzmieniu i sty-

lowi zrewolucjonizował muzy-
kę rockową, oraz Jeepa, legen-
darnej globalnej marki samo-
chodów typu SUV, która od po-

nad 75 lat promuje idee swo-
body, autentyczności, wielkiej 
przygody i pasji życia.

Trasa„Stones-No Filter”, 
produkowana przez Concerts 
West/AEG Presents, rozpocz-
nie się w Dublinie (Irlandia) 
17 maja, potem zespół zawi-
ta do Wielkiej Brytanii, by za-
grać w Londynie (22 i 25 ma-
ja), Southampton (29 maja), 
Coventry (2 czerwca), Man-
chesterze (5 czerwca), Edyn-
burgu (9 czerwca) i Cardiff 
(15 czerwca), a następnie po-
wróci na londyński stadion 
Twickenham (19 czerwca). 
Później zespół zagra w Ber-
linie, Niemcy (22 czerwca), 

Marsylii, Francja (26 czerw-
ca), Stuttgarcie, Niemcy (30 
czerwca), Pradze, Czechy (4 
lipca) i wreszcie w Warsza-
wie, Polska (8 lipca).

Na wszystkich koncer-
tach, obok wykonawców, 
główną rolę odgrywać będzie 
również  cała gama samocho-
dów marki Jeep. W specjal-
nych strefach Jeepa, jego fa-
ni i pasjonaci będą mogli do-
świadczyć ekscytujących do-
znań oraz spotkań z marką 
tak na miejscu, jak i w me-
diach społecznościowych, by 
w pełni zatracić się w świe-
cie muzyki rockowej i kulto-
wych aut.

Hybryda Mitsubishi w… Chinach
Eupheme będzie pierwszym samochodem hy-
brydowym typu plug-in oferowanym w Chinach 
przez spółkę joint venture.

Firma Mitsubishi Motors 
Corporation (MMC) ogło-

siła, że z początkiem marca 
2018 roku jej wspólne przed-
siębiorstwo w Chinach roz-
poczęło krajową sprzedaż 
i dostawy całkowicie nowego 
SUV-a Eupheme Plug-in Hy-
brid Electric (PHEV).

Model Eupheme, zapro-
jektowany i produkowany 
w Changsha w prowincji Hu-
nan, jest także pierwszym 
samochodem z napędem 
PHEV, który zostanie wpro-
wadzony i będzie sprzedawa-
ny w Chinach przez przedsię-

biorstwo joint venture z ka-
pitałem mieszanym, chińsko-
-zagranicznym. 

Początkowo Eupheme zo-
stanie wprowadzony w pię-
ciu największych miastach, tj. 
Changsha, Guangzhou, Shen-
zhen, Hangzhou oraz Tian-
jin. Kolejne lokalizacje bę-
dą dodawane w późniejszym 
terminie w tym roku. Dzięki 
średniemu spalaniu na po-
ziomie 1,8 l/100 km oraz za-
sięgowi wynoszącemu ponad 
600 km, oferowany w nie-
zwykle atrakcyjnej cenie oko-
ło 33.000 dolarów.
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DZIENNIKARSKI TEST TWOJEGO TYGODNIA
Nowy Compass – 100 procent Jeepa
Nowy Jeep Compass już wjechał do polskich salonów i czeka na klientów. 
Czeka – dodajmy – niezbyt długo, bo nowy Compass to rasowy Jeep w każ-
dym calu, a dodatkowo jeszcze jest oferowany za naprawdę atrakcyjną 
cenę. Takie połączenie gwarantuje sukces rynkowy i nic nie wskazuje na 
to, by tak się nie stało w przypadku tego auta.

TOMASZ MAŃKOWSKI

Nowy Jeep Compass ma 
trochę „pod górkę”, 

ponieważ poprzedni model 
o tej samej nazwie nie podbił 
serc kierowców i zdecydowa-
nie nie był rynkowym prze-
bojem. Compass poprzedniej 
generacji, produkowany od 
2006 roku, miał kontrower-

syjną karoserię, która po pro-
stu nie spodobała się kierow-
com. Pod tą niezbyt atrak-
cyjną karoserią krył się jed-
nak stuprocentowy Jeep, ale 
w większości przypadków sa-
mochody kupuje się jednak 
oczami, a nie sercem. Nowy 
Compass jest podobny do Je-
epa Grand Cherokee.

Firma POL-CAR – auto-
ryzowany dealer Grupy Fiat 
i Seata – udostępniła nam do 
testu dziennikarskiego samo-
chód Jeep Compass z doła-
dowanym silnikiem benzyno-
wym o pojemności 1,4 litra 
i mocy 170 koni mechanicz-
nych oraz automatyczną 9-

-biegową skrzynią. Całość, już 
na pierwszy rzut oka, spra-
wiała wrażenie przemyśla-
nego, sprawnie i estetycznie 
zaprojektowanego pojazdu, 
który zapewnia wszystko to, 
co prawdziwy Jeep powinien 
zapewniać – łatwość poko-
nywania długich autostrado-

wych tras, ale równocześnie 
bezproblemową jazdę w na-
prawdę trudnym terenie.

Pierwszy rzut oka na bry-
łę pojazdu – wszystko OK, 
zachowano w linii nadwozia 
proporcje, auto może się po-
dobać. Środek Compassa – 
bardzo przyzwoite materia-
ły wykończeniowe, wszyst-
ko dobrze spasowane, wiele 
przycisków, ale obsługa całe-
go kokpitu zdecydowanie in-
tuicyjna. Już po kilku minu-
tach wiadomo gdzie co jest 
i do czego służy. To ważne, 
bo w niektórych dzisiaj ofero-
wanych samochodach forma 
góruje nad treścią i trzeba 

zaglądać do grubej instrukcji 
obsługi, by zorientować się 
co warto nacisnąć, a czego le-
piej unikać. 

Nowy Jeep Compass 
oferuje typowe multimedia 
zgodnie z najnowszymi stan-
dardami w tej dziedzinie, mi-
łą w dotyku i wielofunkcyj-
ną kierownicę, która dodat-
kowo dobrze leży w rękach 
i zapewnia w każdych warun-
kach pogodowych pełne pa-
nowanie nad samochodem. 
We wnętrzu Compassa jed-
ną rzecz bym tylko poprawił 
– trochę małe są kieszenie 
w drzwiach bocznych, ale za-
raz wypada dodać, że wnę-
trze jest zaskakująco obszer-
ne.

Auto testowe miało silnik 

benzynowy 1,4 i mocy 170 
koni mechanicznych oraz 9-
-stopniową przekładnię au-
tomatyczną. Silnik jest cichy 

i dynamiczny, a kierowca bez 
trudu odczuje jego moc – 170 
koni mechanicznych. Skrzy-
nia pracuje płynnie, tylko nie-
kiedy daje się odczuć, że au-
tomat właśnie zmienił bieg. 
Jazda po autostradzie spra-
wia frajdę, która potem nie 
jest wcale okupiona słonym 
rachunkiem przed dystrybu-
torem na stacji benzynowej. 
Spalanie w granicach 7 litrów 
na sto kilometrów w cyklu 
mieszanym – przy tej wadze 
i gabarycie auta – wypada 
przecież uznać za co najmniej 
zadowalające.

Jeep Compass na auto-
stradzie – najlepiej niemiec-
kiej, bez ograniczenia prędko-
ści – to sama satysfakcja, ale 
Compass jak na Jeepa przy-
stało także w trudnym tere-
nie potrafi zaspokoić ambi-
cje również wymagajacego 
kierowcy. Na tunelu środko-
wym, pomiędzy przednimi 
fotelami, umieszczono po-
krętło systemu selec-terrain, 
czyli układu zarządzania trak-
cją. Przekładając to na język 
zrozumiały dla każdego tym 
właśnie pokrętłem kierowca 

może wybierać spośród czte-
rech programów: Tryb Au-
to oznacza ustawienie stan-
dardowe z automatycznym 
załączaniem napędu na tyl-
ną oś i rozdziałem momentu; 
Tryb Sand ułatwia jazdę na 
przykład po bałtyckiej plaży; 
Tryb Mud zapewnia spraw-
ne pokonywanie błota; Tryb 
Snow przeznaczony jest do 
naprawdę śliskich nawierzch-
ni (auto rusza z drugiego bie-
gu, z włączonym napędem na 
cztery koła i układem ABS). 

W topowej wersji wyposaże-
nie – TRAILHAWK – jest jesz-
cze oferowany piąty program 
o nazwie Rock, który (jak sa-
ma nazwa wskazuje) służy do 
pełnej emocji jazdy po ka-
mieniach.

Nowy Jeep Compass do-
stępny jest w pięciu wersjach 
wyposażenia – po szczegóły 
zapraszam do salonów firmy 
POL-CAR w Poznaniu (przy 
ul. Gorzysława 9) i Ostrowie 
Wielkopolskim (przy ul. Kro-
toszyńskiej 18). Jest pewne 
– tym samochodem warto 
się zainteresować i porów-
nać go z konkurentami. Wte-
dy okazuje się, że nowy Je-
ep Compass w swojej klasie 
jest… bezkonkurencyjny. Tak-
że cenowo w co wprawdzie 

trudno uwierzyć, ale w po-
znańskim salonie Jeepa firmy 
POL-CAR zapewniono mnie, 
że tak właśnie jest i mówio-
no o kwotach sporo poniżej 
stu tysięcy złotych.

Redakcja „Twojego TY-
GODNIA WIELKOPOLSKIE-
GO” z czystym sumieniem 
poleca nowego Jeepa Com-
passa. Tym, którzy nigdy nie 
zjeżdżają z asfaltowej drogi 
oraz tym, którzy zdecydowa-
nie wolą trudny teren.    
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Dodatek Moto przygotował  TOMASZ MAŃKOWSKI

Fiat Panda podbija pustynię
W niedzielę 11 marca tego roku, zakończył się „Rajd Pandy 2018”, nie-
zwykle interesujące cykliczne zawody, w których startują modele Pandy, 
wyprodukowane przed 2003 rokiem, w wersjach 4x2 i 4x4. 

Rajd wyruszył 3 marca 
z Madrytu, by po zmie-

rzeniu się z marokańską pu-
stynią, dotrzeć 10 marca do 
Marrakeszu. W sumie poko-
nano trasę ponad 3000 kilo-
metrów biegnącą przez sło-
neczne miasteczka i piaszczy-
ste tory wyścigowe, przedzie-
rając się przez niedostępne 
miejsca, które wystawiłyby 
na ciężką próbę nawet du-
żo większe samochody tere-
nowe.

Stając się już klasyczną 
rundą w ramach rajdów te-
renowych – kategorii, do któ-
rej należy legendarny Dakar 
– pomimo swojego amator-
skiego charakteru, „Rajd Pan-
dy” odbywa się po raz dzie-
siąty i uczestniczy w niej re-
kordowa liczba 400 zabytko-
wych Pand, pochodzących 

z czterech stron świata: od 
Argentyny po Kambodżę, od 
Pensylwanii po Włochy.

Startująca w Madry-
cie, kolorowa karawana sa-
mochodów najpierw skiero-
wała się w stronę wybrzeża, 
a dokładnie do portu Motril, 
a później, po krótkiej podró-
ży promem, dotarła do je-
ziora Mohamed V (4 marca). 
Stąd wyprawa ruszyła w stro-
nę piaszczystych torów wy-
ścigowych, pustynnych tere-
nów i widoków na bezkre-
snym horyzoncie, zahaczając 
o Bni Tadjide (5 marca), Erra-
chidię (6 marca), Merzougę 
(8 marca) i Tansikht (9 mar-
ca). Ostatni etap, 10 marca, 
zakończyła meta w słynnym 
Marrakeszu.

Była to cudowna podróż, 
która od dziesięciu lat jest 

doskonałą mieszanką wiel-
kiej przygody, pięknej natu-
ry i nieskażonego krajobra-
zu – wszystko na pokładzie 
samochodu-ikony motoryza-
cji, którego łączna produkcja 
przekroczyła 7,5 milionów eg-
zemplarzy produkowanych od 
1980 aż do teraz, i, która nadal 
zaskakuje swoją solidnością, 
dynamiką i funkcjonalnością. 

Wraz z 400 zabytkowy-
mi Pandami biorącymi udział 
w zawodach znajduje się no-
wy Fiat Panda Cross 4x4. Jest 
to symboliczne „przekazanie 
pałeczki” pomiędzy przeszło-
ścią a teraźniejszością tego 
modelu, który od 15 lat jest 
jednym z bestsellerowych sa-
mochodów w swojej katego-
rii w Europie. Panda - nie-
kwestionowana królowa eu-
ropejskich metropolii jesz-
cze raz udowodniła, że swo-
bodnie odnajduje się również 
wśród pustynnych wydm.

Spadkobierczyni legen-
darnej Pandy 4x4 powsta-
łej 35 lat temu, Panda Cross 
4x4, na długości zaledwie 370 
centymetrów oferuje luksus 
zarezerwowany dotychczas 
dla SUV-ów wyższego seg-
mentu. Jej fenomen pole-
ga na niepowtarzalnym po-
łączeniu układu napędowe-
go, typowego dla prawdzi-
wych samochodów tereno-

wych, osiągów i wyposaże-
nia charakterystycznego dla 
SUV-a, wymiarów zewnętrz-
nych i zwinności samocho-
du miejskiego. Panda Cross 
4x4 to samochód wszech-
stronny, który dzięki napędo-
wi na cztery koła oraz elek-
tronicznej blokadzie mecha-
nizmu różnicowego, (które 
to rozwiązanie, jako pierw-
sza wprowadziła na rynek), 
jest w stanie pokonać każdą 
przeszkodę, a także przyciąga 
Klientów znajdujących w niej 

odpowiedź na wszystkie swo-
je potrzeby związane z możli-
wościami poruszania się. 

Wreszcie, należy przypo-
mnieć, że sukces „Rajdu Pandy 
2018” jest jednym z licznych  
rekordów. Oprócz tego, że był 
to pierwszy samochód miejski 
z napędem 4x4 (1983), Panda 
była również pierwszym au-
tem w swoim segmencie, któ-
ry w 2004 roku mógł pochwa-
lić się zdobytym tytułem „Sa-
mochodu Roku „ i pierwszym 
samochodem miejskim, który 

dotarł na wysokość 5200 me-
trów położoną u stóp Mount 
Everest. Długa seria zwycięstw 
nie została również przerwa-
na w 2006 roku, kiedy to Fiat 
Panda był pierwszym samo-
chodem miejskim z zasilaniem 
na metan, produkowanym na 
szeroką skalę. Ponadto, Pan-
da oferuje dwa rodzaje silni-
ków (benzyna, olej napędo-
wy), trzy wersje wyposażenia 
(Urban Look, City Cross i 4x4) 
i dwa układy napędowe (na 
przód i 4x4).


