
Rok XV               Numer 397-398                 26 września 2018                ISSN 1734-5294                 www.twojtydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                 GAZETA BEZPŁATNA

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

ATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Nagroda 
Business 

Centre Club
Ostre Pióro 

2006
dla Redaktora 
Naczelnego

Rozmowa 
– strona 9 i 12

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

dla Zespołu 
Redakcyjnego

Czytaj strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2016Koziołki 2016

dla Redaktora 
Naczelnego

Liczy się 
każdy głos
Do październikowych wyborów 

samorządowych został już nie-

cały miesiąc i – niestety – docierają 

do nas informacje, że nie wszyscy 

zamierzają grać uczciwie. W dużych 

miastach, tych najważniejszych któ-

re trzeba zdobyć by wizerunkowo 

odtrąbić sukces, w ciągu ostatnich 

kilku dni gwałtownie wzrasta liczba 

tak zwanych mieszkańców...

Z SUCHEGO LASU
strony 9-13

Czytaj dodatek
Z DUSZNIK

strona 7 

Czytaj dodatek

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

GRZEGORZ WOJTERA
wójt, kandydat na wójta w Suchym Lesie

O SOBIE

MACIEJ 
JANKOWIAK
radny Klubu 
Nowoczesna 
Gmina, kandydat 
na radnego KWW 
Gmina Dla Ciebie 
w najbliższych 
wyborach 
samorządowych 

Czytaj strona 11



26 września 20182

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Reklama Reklama ♦♦  Reklama Reklama ♦♦ Reklama Reklama
TTel. +48 602 638 409, e-el. +48 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl mail: twoj-tydzien@wp.pl 

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Ulga w kąpieli
Jeżli masz suchą, wrażliwą lub nawet atopową skórę ulgę przyniosą specjal-

ne preparaty do mycia lub kąpieli, jakie oferuje marka DERMEDIC. 
Jednym z nich jest Żel-syndet do mycia 
TOLERANS (200 ml, 30 zł) do codzien-
nego oczyszczania skóry z tendencją 
do nadwrażliwości, podrażnień, nieto-
lerującej tradycyjnych preparatów pie-
lęgnacyjnych. Łagodzi i koi podrażnio-
na skórę, nie zawiera mydła ani deter-
gentów.  Linię DERMEDIC Linum Emo-
lient można stosować powyżej 3 ro-
ku życia do mycia skóry bardzo suchej 
i atopowej, również z objawami łusz-
czycy. Żel pod prysznic odbudowujący 
barierę ochronną skóry (28 zł, 200 ml) 
nie podrażnia i nie wysusza, ma dobry 
wpływ na regenerację naskórka, nawil-
żenie i natłuszczenie. Emulsja do ką-
pieli emoliacyjnych Linum Emolient 
(31 zł, 300 ml) delikatnie oczyszcza skórę, przywracając skórze elastyczność i jej ochronną ba-
rierę lipidową. Olejek do kąpieli emoliacyjnych Linum Emolient (48 zł, 400 ml)  tworzy mleczną 
emulsję w połączeniu z wodą, eliminuje uczucie dyskomfortu swędzącej i ściągniętej skóry. 

Kojące szampony
Do wrażliwej, suchej, bardzo suchej skóry głowy zalecane są łagodne 

szampony pozbawione (lub z minimalną ilością) barwni-
ków i zapachów, z ograniczoną ilością konserwantów. Po-
winny zawierać składniki przeciwzapalne, przeciwświądo-
we i przeciwalergiczne, łagodzące, delikatnie natłuszcza-
jące np. olej lniany. W ofercie DERMEDIC jest Szampon 
do włosów chroniący skórę Linum Emolient do skóry 
nadwrażliwej, bardzo suchej z łupieżem, atopowej, rów-
nież z objawami łuszczycy. Jego delikatna formuła nie po-
drażnia i nie wysusza suchej skóry głowy i twarzy. Olej 
lniany ma pozytywny wpływ na regenerację naskórka, 
natłuszcza skórę głowy. Polyquaternium-7 przynosi ulgę 
osobom zmagającym się z uporczywym świądem skóry. 
Szampon jest odpowiedni dla dzieci powyżej 3-go roku ży-
cia. Nie szczypie w oczy. Cena 28 zł / 200 ml. Szampon ko-
jący do włosów  i nadwrażliwej skóry głowy DERMEDIC 
CAPILARTE (300 ml, 32 zł) polecany jest do codziennego, 
całorocznego mycia włosów i nadwrażliwej, nadreaktyw-
nej skóry głowy. Dzięki zawartości D-Panthenolu oraz Po-
lidocanolu szampon koi podrażnienia, łagodzi świąd i zmniejsza uczucie pieczenia. Ogranicza 
występowanie stanów zapalnych.

Odsłania nową skórę
Wyjątkowość pielęgnacji Dermika HYDRALOGIQ wynika z technologii, które złuszczają mar-

twe komórki naskórka i jednocześnie odbudowują oraz wzmacniają jego strukturę. Dzięki temu 
skóra staje się nie tylko gładka w dotyku, ale też nawilżona, jak po zabiegach hydradermabra-
zji. Enzym złuszcza naskórek, odsłaniając młodą cerę i otwierając ją na dobroczynne działanie 
składników aktywnych. Kompleks fitosfingozyny i kwasu salicylowego wzmacnia barierę skór-
ną i stymuluje syntezę kolagenu i fibryliny – białek odpowiedzialnych za jędrność i elastyczność 
skóry. LIPO-CARE – na bazie oleju canola łagodzi podrażnienia i chroni przed czynnikami starze-
nia. Formuły kremów Dermika HYDRALOGIQ wzbogacono o ekstrakt z kwiatu porcelanowego, 
symbol nieskazitelnej gładkości, który rewitalizuje skórę, dodając jej blasku. HYDRALOGIQ Krem 
korektor zmarszczek na dzień (cera dojrzała 40+)  i  HYDRALOGIQ Krem stymulator odnowy 
na noc (cera dojrzała 40+)  Cena 69 zł /50ml.

Dla cery suchej 
Seria Dermika LIPID INTELLIGENCE  przeznaczona jest dla kobiet z wyjątkowo pro-

blematyczną cerą – bardzo suchą i wrażliwą, stworzona z myślą o pielęgnacji przeciwzmarszcz-
kowej. Kremy Lipid Intelligence wykorzystują zaawansowane 

składniki, które skutecznie redukują charaktery-
styczne dla cery suchej uczucie dyskomfortu oraz 

wyhamowują procesy przedwczesnego starze-
nia, wynikające z jej przesuszenia. Nawil-

żający krem lipidowy z olejem welweto-
wym to lekka, subtelnie natłuszczająca 

pielęgnacja cery suchej. Natychmiast 
przywraca uczucie komfortu, a po 7 
dniach sto sowania zauważalnie po-

prawia stan skóry. Cena 79 zł, 50 ml.

Do ciała przeciw starzeniu
Nowa linia do pielęgnacji ciała i dłoni SORAYA ANTI AGEING to kosmetyki dostosowane 

do potrzeb skóry w danym wieku. Zapewniają efekty poprawy wyglądu i nawilżenia skóry wi-
doczne już po pierwszej aplikacji. To połączenie składników zapobiegających procesom sta-

rzenia dopasowanych do wieku skó-
ry.  ANTI-AGEING Mleczko do ciała 
40+ zapewni hialuronowe wygładze-
nie. ANTI-AGEING Mleczko do ciała 
50+  obiecuje kolagenowy lifting. AN-
TI-AGEING Mleczko do ciała 60+  to 
diamentowa odbudowa. ANTI-AGE-
ING Mleczko do ciała 70+ zapew-
ni ceramidową regenerację. W linii 
znajdziemy też: ANTI-AGEING Serum 
do zadań specjalnych mikrozastrzyk 
na wiotrzejącą skórę, ANTI-AGEING 
Krem do rąk intensywnie odmładza-
jący i ANTI-AGEING Krem do rąk sil-
nie odżywczy.

Równowaga i odżywienie
Soraya poleca nową linię Beauty Biotic 

RÓWNOWAGA PIĘKNA. To pielęgnacja, któ-
ra chroni naturalny mikrobiom skóry, a jed-
nocześnie regeneruje barierę naskórkową. 
Produkty wchodzące w skład linii to Kremy 
bioaktywne: Nawilżający - skóra normal-
na i mieszana, Odżywczy - skóra bardzo su-
cha, Regenerujący - skóra sucha, oraz Na-
wilżający Balsam  - skóra normalna, Odżyw-
czy Balsam - skóra bardzo sucha i Regene-
rujący Balsam - skóra sucha. Kremy są bo-
gate w pielęgnujące składniki.  Prebiotyk 
– odżywka dla dobrej mikroflory, przywra-
ca równowagę mikrobiomu, redukuje za-
czerwienienia i niedoskonałości. Skafander 
lipidowy – kompleks specjalnie dobranych 
emolientów uszczelnia barierę lipidową, da-
jąc poczucie intensywnej regeneracji i odżywienia. Olejek chia wzmacnia barierę lipidową na-
skórka, poprawia nawilżenie, Olejek jojoba doskonale odżywia skórę, sprawiając, że staje się 
miękka, elastyczna i gładka, Olejek kokosowy intensywnie odżywia skórę, wygładza ją i przy-
wraca poczucie komfortu, a Olejek arganowy działa przeciwstarzeniowo i intensywnie regene-
ruje skórę.

Praktyczne odżywki
Kuracja kaszmirowa ZIAJA z olejkiem amarantusowym i kuracja arganowa ZIAJA z olejkiem 

tsubaki rozszerzyły się o cztery nowe odżywki. Wramach kuracji arganowej: Dwufazowa od-
żywka w sprayu wygładzająca głęboko regeneruje włosy, pielęgnuje, wzmacnia, nadaje wyraź-
ną gładkość i połysk, dodaje objętości bez obciążania włosów i ułatwia rozczesywanie. Wygła-
dzająca odżywka w kremie wzmacnia i od-
budowuje osłabione włosy, zwiększa ich wy-
trzymałość na uszkodzenia, zamyka i wygła-
dza łuski włosów, przywraca blask i zdrowy 
wygląd oraz odświeża włosy i skórę głowy. 
Kuracja kaszmirowa z olejkiem amarantu-
sowym to: Dwufazowa odżywka w sprayu 
wzmacniająca – odżywia, nawilża i chro-
ni przed wysuszaniem, redukuje szorstkość 
włosów, wygładza i dodaje im blasku, uła-
twia rozczesywanie i modelowanie. Odżyw-
ka płynna w sprayu modelująca przywraca 
włosom gładkość i sprężystość, zwiększa ich 
objętość, ułatwia modelowanie i stylizację 
fryzur oraz zapobiega elektryzowaniu wło-
sów. Ceny ok. 11 zł, 125 ml.
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RYS. 
 SZCZEPAN SADURSKI

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Społeczny obserwator wyborów 

Podczas wyborów samorządowych w 2018 roku 
po raz pierwszy polskie organizacje społeczne 
będą mogły oddelegować do lokali wyborczych 
swoich obserwatorów. W opracowanym przez 
Fundację Batorego „Poradniku dla obserwato-
rów społecznych. Wybory samorządowe 2018” 
wyjaśniamy dlaczego warto skorzystać z moż-
liwości obserwowania procesu wyborczego,  jak 
zorganizować akcję obserwacyjną i jak zostać 
obserwatorem.

– Bezstronne i rzetelne zebranie danych o przebiegu gło-
sowania i liczenia głosów podczas wyborów samorządowych 
w 2018 roku pozwoli stwierdzić czy wybory były przeprowa-
dzone w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Pozwoli to udo-
kumentować lub wyeliminować wątpliwości co do legitymiza-
cji wybranych władz. Ważne, aby obserwacji przyświecała tro-
ska o prawidłowość przebiegu głosowania, nigdy próba obro-
ny z góry założonych tez, np. że wybory zostaną  sfałszowane – 
podkreśla Joanna Załuska, dyrektorka działu Demokracja w fo-
rumIdei Fundacji im. Stefana Batorego.

KTO I JAK MOŻE ZORGANIZOWAĆ AKCJĘ OBSERWACYJNĄ
Osoby zainteresowane prowadzeniem monitoringu powin-

ny zgłosić się do organizacji, które mają uprawnienia do dele-
gowania obserwatorów społecznych.

Art. 103c. Kodeksu wyborczego stanowi, że stowarzyszenia 
i fundacje, do których celów statutowych należy troska o de-
mokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywa-
telskiego mają prawo wyznaczyć do komisji wyborczych po jed-
nym obserwatorze społecznym. 

Wystarczy, że w statucie organizacji znajduje się przynajm-
niej jeden z celów wskazanych w Kodeksie wyborczym. Nie 
jest istotne za pomocą jakich określeń cele te są sformułowa-
ne. Co ważne, jeden obserwator nie musi siedzieć w lokalu 
wyborczym od rana do nocy. Może mieć zmienników, pod wa-
runkiem, że nie będą oni znajdować się w lokalu wyborczym 
w tym samym czasie.

– Jeśli akcja obserwacyjna ma prowadzić do osiągnięcia ce-
lu, czyli np. zebrania danych o przebiegu głosowania na tere-
nie konkretnej gminy, to wszyscy obserwatorzy działający we 
wszystkich lokalach wyborczych powinni wypełniać na bieżą-
co formularz obserwacji z identycznymi pytaniami. W Poradni-
ku znajduje się przykładowy formularz podpowiadający, na co 
warto zwrócić uwagę – wyjaśnia Karol Bijoś, autor Poradnika.

NA CO WARTO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ 
W DNIU GŁOSOWANIA

Przed otwarciem lokalu wyborczego:
–  czy karty do głosowania zostały właściwie opieczętowa-

ne przez obwodową komisję,

–  czy urna jest pusta i czy została zaplombowana.
W trakcie głosowania:
–  czy wszyscy wyborcy potwierdzają odebranie kart do 

głosowania podpisem w spisie wyborców,
–  czy są miejsca zapewniające tajność głosowania,
–  czy w lokalu wyborczym nie dochodzi do agitacji na rzecz 

któregoś z komitetów czy kandydatów,
–  czy nikt nie wynosi z lokalu wyborczego kart do głoso-

wania.
Podczas przekazania materiałów wyborczych z komisji 

przeprowadzającej głosowanie do komisji liczącej głosy:
–  czy niewykorzystane karty zostały właściwie zabezpie-

czone.
Podczas liczenia głosów:
–  czy komisja pracuje w pełnym składzie,
–  czy były problemy z interpretacją ważności głosu.

CO MOŻE OBSERWATOR?
Obserwatorzy mogą być obecni podczas wszystkich czyn-

ności komisji, do której obserwowania prac zostali wyznacze-
ni: podczas przygotowań do głosowania, głosowania, ustalania 
wyników i sporządzania protokołu. Mogą także – z wykorzysta-
niem własnego sprzętu – rejestrować działania komisji.

CZEGO OBSERWATOR NIE MOŻE?
Obserwator nie może samodzielnie udzielać instrukcji 

wyborcom. Jeśli wyborca głosuje nie korzystając z „miejsca 
zapewniającego tajność głosowania” (przez co narusza art. 
52 § 5 Kodeksu wyborczego), to niedopuszczalne jest zwróce-
nie mu uwagi. W takiej sytuacji obserwator powinien zapisać 
dane zdarzenie w formularzu obserwacyjnym.

Obserwator nie może przeszkadzać komisji wyborczej 
w wykonywaniu obowiązków. Pytania może zadawać, gdy 
członkowie komisji nie są zajęci wykonywaniem innych obo-
wiązków.

Nie może także zdradzać swoich preferencji politycznych. 
Obserwując wybory, należy zachowywać równy dystans do 
wszystkich komitetów zaangażowanych w proces wyborczy 
i ujawniać nieprawidłowości, niezależnie od tego, z której 
strony one pochodzą. (na)
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Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA został 
powołany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 grudnia 2001 
roku. Początkowo Fundusz dysponował kapitałem w wysokości 3.000.000 
złotych, dzisiaj jednak kapitał ten wzrósł do 13.350.000 złotych, co czyni 
wielkopolski Fundusz jednym z największych, pod względem wielkości 
kapitału, funduszem poręczeniowym w Polsce.

TOMASZ MAŃKOWSKI  

Wielkopolski Fundusz na-
leży do sieci regional-

nych funduszy poręczenio-
wych, działających na tere-
nie większości województw 
w kraju. Fundusze te dyspo-
nują wielomilionowymi kapi-
tałami, a ich podstawowym 
zadaniem jest ułatwianie 
przedsiębiorcom dostępu do 
finansowania zewnętrznego.

- Głównym zadaniem 
spółki – mówi Krzysztof Leń, 
prezes Funduszu Promo-
cji i Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego - jest świad-
czenie pomocy mikro, małym 
i średnim przedsiębiorstwom 
działającym w Wojewódz-
twie Wielkopolskim w posta-

ci udzielania poręczeń poży-
czek, kredytów, leasingów 
i wadiów przetargowych, or-
ganizowania kursów i szko-
leń, poradnictwa ekonomicz-
nego, ułatwiania nawiązy-
wania kontaktów z przedsię-
biorcami spoza wojewódz-
twa, w tym z uwzględnie-
niem przedsięwzięć w zakre-
sie ochrony środowiska i eko-
logii regionu.

Z najnowszego rapor-
tu „Rynek lokalnych i regio-
nalnych funduszy poręcze-
niowych w Polsce w 2017 r.” 
wynika, ze w naszym kraju 
działa 41 takich funduszy. Są 
większe i mniejsze, z więk-
szym lub mniejszym kapita-

łem, ale – jak stwierdzili au-
torzy raportu - na przestrzeni 
trzech ostatnich lat mieliśmy 
do czynienia ze zwiększają-
cą się aktywnością funduszy 
poręczeniowych, czego naj-
lepszym przejawem była ro-
snąca liczba i wartość udzie-
lanych poręczeń. Jednocze-
śnie, fundusze utrzymywały 
dobrą jakość portfela porę-
czeniowego – wartość porę-
czeń wypłaconych wykazuje 
tendencję spadkową.

Warte podkreślenia jest 
to, że Fundusz Rozwoju i Pro-
mocji Województwa Wielko-
polskiego SA należy do tych 
najbardziej aktywnych. Wyni-
ka to z wielu przyczyn, a jed-

na z nich – co podkreślają 
analitycy rynków finanso-
wych – jest to, że wielko-
polski Fundusz ciągle posze-
rza swoja ofertę i dostosowu-
je swoje produkty finansowe 
do zmieniających się potrzeb 
rynkowych.

W rankingu według war-
tości poręczeń udzielonych 
w 2017 roku w wielkopolski 
Fundusz jest zdecydowanym 
liderem, podobne jak w ran-
kingu według liczby udzielo-
nych w minionym roku porę-
czeń. W tym drugim przypad-
ku – będący na pierwszym 
miejscu – FRiPWW SA udzie-
lił 1227 poręczeń, a wicelider 
tego rankingu (Fundusz ze 
Śląska) – 961, a wiec różnica 
wynosi aż 266 poręczeń. To 
spore osiągnięcie, tym bar-
dziej że w pierwszej ósemce 
funduszy o największym ka-
pitale poręczeniowym nie ma 
wielkopolskiego Funduszu.

Podobna sytuacja jest 
w kolejnych rankingach – 
np. w zestawieniu funduszy 
o największej wartości zaan-
gażowania  kapitału poręcze-
niowego (stan na 31.12.2018 
r.). wielkopolski Fundusz jest 
na drugim miejscu w kraju, 
a w rankingu funduszy o naj-
większym wskaźniku zaanga-
żowania kapitału poręczenio-
wego (stan na 31.12.2017) – 
FRiPWW SA jest na miejscu 4. 
Na, przypomnijmy, 41 fundu-
szy poręczeniowych w kraju.

- Mamy w naszej ofer-
cie – wyjaśnia Krzysztof Leń, 
prezes FRiPWW -poręczenia 
kredytów dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. 
Niestety, z mocy obowiązu-
jącego prawa nie udzielamy 
poręczeń rolnikom indywidu-
alnym, ale możemy już po-
magać w ten sposób firmom 
i spółkom działającym w sze-
roko rozumianej branży rol-
nej i rolno-spożywczej. Porę-
czamy kredyty inwestycyjne, 
obrotowe, w rachunku bie-
żącym, limity kredytowe, nie-
bawem zaoferujemy również 
naszym klientom poręczenia 
faktoringu. Poręczamy trans-
akcje leasingowe, lecz w tym 
przypadku warunkiem jest po 
zakończeniu leasingu wyku-
pienie przez przedsiębiorcę 
sprzętu będącego przedmio-
tem tej transakcji.  Chciałbym 
także podkreślić, że udziela-
my poręczeń na kredyty zło-
towe i walutowe. 

Wielkopolski Fundusz 
wykorzystuje również fun-
dusze unijne, poręcza także 
transakcje faktoringowe, cią-
gle poszerza swoja ofertę, by 
ułatwić prowadzenie bizne-
su mikro, małym i średnim 
przedsiębiorcom. 

– Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych – do-
daje prezes Krzysztof Leń - 
na naszą stronę interneto-
wą www.fripww.pl lub bez-
pośrednio do naszego biura 
w Poznaniu, przy ulicy Szy-
perskiej 14 (II piętro), tel. 61 
67-10-481; 61 67-10-482; 61 
67-10-487.

Wielkopolski Fundusz w czołówce
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tów w ogóle nie da się już ustalić. 
W pamięci starszych mieszkańców 
głównie wałbrzyskiego Podgórza 
zachowały się jednak jakieś reszt-
ki opowiadań babci lub ojca, którzy 
kiedyś w kilku zdaniach napomknę-
li wnukowi lub córce o wielkiej ka-
tastrofie tramwajowej. Jedni ponoć 
widzieli ją na własne oczy, inni tylko 
o niej słyszeli od sąsiadów lub kole-
gów z pracy. 

Cofnijmy się zatem do pierw-
szych miesięcy powojennych, gdy 
w niezniszczonym Wałbrzychu 
obok siebie żyli jeszcze Niemcy 
– dawni mieszkańcy Waldenbur-
ga i polscy przesiedleńcy nie tylko 
z kresów wschodnich. Oto pod bu-
dynek dworca Wałbrzych Główny 
podjechał tramwaj z placu Grun-
waldzkiego, mający za sobą czte-
rystumetrową „wspinaczkę” ulicą 
Gdyńską, wiodącą pod wiaduktem 
linii kolejowej Wrocław-Jelenia Gó-
ra na plac dworcowy. „Wspinacz-
kę”, ponieważ na Gdyńskiej znaj-
dowało się największe w Wałbrzy-
chu pochylenie torów wynoszące 
aż 6,2 procent, a na trasie z placu 
Grunwaldzkiego do dworca tram-
waj pokonał 96-metrową różnicę 
wzniesień. 

Być może interesującym nas 
tramwajem kierowała Niemka, pod 
koniec wojny przeszkolona w nie-
mieckim przedsiębiorstwie komu-
nikacji, której właścicielem by-
ła wrocławska spółka Elektrizität-
swerk Schlesien AG, gdy po zmo-
bilizowaniu ostatnich mężczyzn-
-motorniczych do Wehrmachtu ich 
obowiązki musiały przejąć kobiety. 

Do stojącego przed dworcem 
tramwaju wsiedli pasażerowie. Pra-
wie każdy z nich taszczył podróż-
ny bagaż. Dominowały wtedy moc-

Trumny na wałbrzyskich torach 
Za największą katastrofę tramwajowa w powojennej Polsce 
uważana jest ta, do której doszło w Szczecinie 7 grudnia 
1967 roku. Zginęło 15 osób. Natomiast nic lub niewiele 
wiadomo o katastrofie, do której doszło tuż po wojnie 
w Wałbrzychu. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Z d o s t ę p n y c h 
okruchów infor-

macji trudno w ca-
łości zrekonstru-
ować to tragiczne 
w skutkach zdarze-
nie. Niektórych fak-

no wysłużone walizki, tobołki i sta-
re plecaki wojskowe. Konduktor-
ka dała sygnał do odjazdu i wróci-
ła do sprzedaży biletów. Tramwaj 
ruszył... 

W czasach, gdy nie było jesz-
cze w Polsce telewizji, Polska Kro-
nika Filmowa rejestrowała nie tyl-
ko wydarzenia polityczne, ale także 
różne innowacje techniczne i wnio-
ski racjonalizatorskie, wprowadza-
ne w przedsiębiorstwach nie tylko 
przemysłowych. Na początku 1950 
roku kronika jeden z felietonów 
filmowych poświęciła usprawnie-
niu zastosowanemu w tramwajach 
wałbrzyskich. Otóż wagon silniko-
wy z doczepnym połączono łań-
cuchem, który – w przypadku roz-
łączenia się wagonów, co na stro-
mych ulicach wałbrzyskich nie na-
leżało do rzadkości – uruchamiał 
hamulec w przyczepce. Wagon sta-
wał w miejscu, nie staczając się 
w dół. 

Ów filmowy felieton, zatytu-
łowany „Tramwajarz-racjonaliza-
tor”, pokazano w wydaniu PKF 2/
50. Zdjęciom towarzyszył nastę-
pujący komentarz: „Ulice Wałbrzy-
cha są bardzo strome. Przepełnio-
na przyczepka niekiedy nie wytrzy-
muje obciążenia i urywa się, co mo-
że powodować groźne wypadki. 
Jak temu zaradzić? Majster Michał 
Sobociak skonstruował specjalny 
hamulec dla przyczepki. Hamulec 
umieszcza się pod wagonem. Z wo-
zem motorowym połączony jest on 
przy pomocy łańcucha. Pierwsza 
próba. Wagon przyczepny oderwał 
się i stanął. Zaciągnięta linka wpra-
wiła w ruch hamulce. Michał So-
bociak oddał wielką przysługę lu-
dziom pracy. Wypadków tramwa-
jowych w Wałbrzychu nie będzie”. 

A jednak były, chociaż propa-
ganda stalinowska, której ważnym 
ogniwem do połowy lat 50. XX wie-
ku była Polska Kronika Filmowa, 
ukrywała przed opinią publiczną 
tragiczne zdarzenia w rodzaju ka-
tastrof i wypadków z licznymi ofia-
rami śmiertelnymi. 

Z wszystkich miast w powojen-
nej Polsce, które posiadały komuni-
kację tramwajową, właśnie ta wał-
brzyska była najbardziej niebez-
pieczną. Na nierzadko krętych i wą-
skich ulicach, do tego wiodących 

dworca Wałbrzych Główny, coraz 
szybciej zaczął zjeżdżać ulicą Gdyń-
ską w kierunku ulicy Niepodległo-
ści. Tam niemal pod kątem 90 stop-
ni miał skręcić w lewo i jechać dalej 
w kierunku centrum Wałbrzycha. 
Gdy tramwaj przejechał pod wia-
duktem linii kolejowej Wrocław-
-Jelenia Góra, było już jasne, że nie 
da się go zatrzymać. Awaria hamul-
ców. Na ostrym zakręcie wypadł 
z szyn i z ogromną prędkością wje-
chał do sklepu po przeciwnej stro-
nie ulicy Niepodległości. Na chwi-
lę miejsce wypadku okryły tuma-
ny kurzu. „Zginęło wiele osób, a do 
dziś mam przed oczyma przeraża-
jący widok przeciętego na pół wo-
zu. Dach leżał kilkanaście metrów 
dalej”  – czytamy w publikacji „Za-
kurzona karta. Tramwaj z lamusa” 
zamieszczonej w ostatnim w roku 
1971 numerze „Trybuny Wałbrzy-
skiej”. Autor tego obszernego arty-
kułu podpisał się tylko literą (a). Je-
śli – jak pisze (a)  – widział on skutki 
tego tragicznego wypadku na wał-
brzyskim Podgórzu, to powinien 
pamiętać datę katastrofy. Nieste-
ty, podał tylko ogólnie, że było to 
w grudniu 1945 roku. 

Inni autorzy krótkich notek 
o tej katastrofie przesuwali ją na 
rok 1946: „Chyba największą tra-
gedią był wypadek w 1946 roku, 
gdzie w katastrofie na linii 1 było 
14 ofiar śmiertelnych, a kilkadzie-
siąt zostało rannych”. Inny autor 
napisał: „W 1946 roku, w pobli-
żu dworca kolejowego, wydarzyły 
się dwie katastrofy tramwajowe, 
w wyniku których zginęło 14 osób 
i wiele osób zostało rannych”. 

Autor „Tramwaju z lamusa” 
również napisał o dwóch kata-
strofach: „Niemal dokładnie rok 
później w tym samym miejscu po-
wtórzyła się identyczna tragedia”. 
Nie wymienia on jednak żadnych 
liczb poza ogólnym stwierdzeniem 
o pierwszej katastrofie: „Zginęło 
wiele osób”. 

Jeśli (a) nie zawiodła pamięć 

albo w górę, albo w dół, kurso-
wał stary, wysłużony tabor, często 
pamiętający początki komunikacji 
miejskiej w Waldenburgu. „Tabor 
tramwajowy przejęty w Wałbrzy-
chu po wojnie przez polską admi-
nistrację był w katastrofalnym sta-
nie. Liczył 35 wagonów silnikowych 
i 17 doczepnych, które wyprodu-
kowano w latach 1898-1923. Od 
dłuższego czasu nie były remonto-
wane i w około 60 procentach nie 
nadawały się do użytku” – pisał Ar-
tur Szałkowski w książce „Sekrety 
Wałbrzycha”. 

Oprócz taboru w fatalnym sta-
nie były wałbrzyskie torowiska, 
które podczas wojny Niemcy tyl-
ko doraźnie naprawiali. O general-
nym remoncie nikt w Waldenbur-
gu wtedy nie myślał. A trzeba pa-
miętać, że Wałbrzych jako miasto 
górnicze szczególnie narażone by-
ło na deformacje torowisk wsku-
tek szkód górniczych. Szałkowski 
w „Sekretach Wałbrzycha” zacy-
tował byłego wicedyrektora MPK 
Tadeusza Skrężynę, który zwrócił 
uwagę na jeszcze jedno zjawisko: 
„Wpływ na wypadki tramwajowe 
miał również wszechobecny pył wę-
glowy unoszący się nad przemysło-
wym wówczas miastem. Najgorzej 
było, kiedy mżył deszcz. Mokry pył 
osiadał na torowiskach i tworzył 
maź, która powodowała poślizg 
tramwaju i w efekcie jego wypad-
nięcie z szyn”. 

Władze polskiego Wałbrzycha 
nie mogły z dnia na dzień zlikwi-
dować komunikacji tramwajowej. 
Codziennie dowoziły one do pracy 
tysiące ludzi. Trolejbusy, bez kosz-
townej rozbudowy tej trakcji, nie 
dałyby rady przewieźć tłumów pa-
sażerów, a o masowej  komunikacji 
autobusowej można było w dru-
giej połowie lat 40. tylko pomarzyć. 
Pozostały więc tramwaje. I na nie 
z konieczności postawił polski Za-
rząd Miasta. 

Tramwaj, który w trasę do pla-
cu Grunwaldzkiego wyjechał spod 

i do pierwszej katastrofy rzeczy-
wiście doszło w grudniu 1945 ro-
ku, to zniszczony na Niepodległości 
tramwaj nie miał numeru linii, lecz 
tylko tablice z informacją o trasie. 
Dopiero w maju 1946 roku w Wał-
brzychu wprowadzono numerację 
linii tramwajowych. Było ich w su-
mie pięć, a z placu Grunwaldzkie-
go do Dworca Głównego jeździły 
tramwaje linii 1. I tramwaj tej linii 
uległ drugiej katastrofie, o której 
oględnie wspominali autorzy róż-
nych publikacji o dziejach wałbrzy-
skich tramwajów. 

Po drugiej katastrofie na Nie-
podległości władze Wałbrzycha by-
ły bezradne. Nie mogły zamknąć 
mocno obłożonej pasażerami li-
nii tramwajowej, chociaż – logicz-
nie rzecz biorąc – mogły ja skrócić, 
wycofując tramwaje z ostatniego 
odcinka wiodącego ulicą Gdyńską 
aż pod sam budynek dworca, na 
Niepodległości tworząc nową koń-
cówkę linii 1. Pętla nie byłaby po-
trzebna, bo stare wozy tramwajo-
we były przystosowane do jazdy 
w obu kierunkach. W dostępnych 
mi materiałach nie znalazłem jed-
nak wzmianki, czy tak się stało. 

Miłośnicy wałbrzyskich tram-
wajów ustalili, że w latach 1946-
-1949 linię 1 obsługiwały trzy wozy 
silnikowe i trzy doczepne. 31 paź-
dziernika 1949 roku zdecydowano 
się na znaczne ograniczenie kurso-
wania tramwajów na tej linii. Przez 
prawie dwa następne lata w dni 
robocze przez pięć godzin dzien-
nie (w godzinach rannego i popo-
łudniowego szczytu) wahadłowo 
kursował tu tylko jeden wóz silni-
kowy, a główny ciężar przewozu 
pasażerów wzięły na siebie trolej-
busy. 30 września 1951 roku wał-
brzyska linia tramwajowa numer 1 
została ostatecznie zamknięta. 

Piętnaście lat później z ulic Wał-
brzycha zniknął ostatni tramwaj. 

Początek zjazdu ulicą Gdyńską z Dworca Głównego w Wałbrzychu w kierunku 
ulicy Niepodległości.

FOT. �2X� � LESZEK ADAMCZEWSKI 
Ostatni odcinek ulicy Gdyńskiej. W widoczny w głębi budynek w grudniu 1945 roku wpadł rozpędzony tramwaj jadący 
z Dworca Głównego na plac Grunwaldzki.
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TAK  MYŚLĘ

Do paź-
dzierni-

kowych wy-
borów sa-
morządo-
wych został 
już niecały 
miesiąc i – 

Liczy się każdy głos

niestety – docierają do nas in-
formacje, że nie wszyscy za-
mierzają grać uczciwie. W du-
żych miastach, tych najważ-
niejszych które trzeba zdobyć 
by wizerunkowo odtrąbić suk-
ces, w ciągu ostatnich kilku dni 
gwałtownie wzrasta liczba tak 
zwanych mieszkańców.

Zgodnie z ordynacją wy-
borczą nie trzeba być zamel-
dowanym w danym mieście 
by w nim głosować. Wystar-
czy wynajmować mieszkanie 
i pracować, lub „szukać” in-
tensywnie pracy. A potem wy-
starczy napisać oświadczenie 
że w danej gminie się mieszka 
i już zostaje się wpisanym na 
listę wyborców. Żyjemy w do-
bie Internetu, można więc ta-
kie oświadczenie wysłać drogą 
elektroniczną nie wychodząc 
nawet z zatłoczonej kawalerki. 
Dlaczego kawalerski? W mi-
nionych latach zdarzało się, 
że w jednym z dużych miast 
w 30-metrowej kawalerce po-

dobno mieszkało 45 osób. I co? 
I nic. Głosowali jak im przyka-
zano, a niesmak pozostał, bo 
to kolejny dowód na to, że być 
może jeszcze do prawdziwej 
demokracji nie dorośliśmy.

W Warszawie – najważ-
niejszej bitwie samorządowej 
na świecie (tak przynajmniej 
wmawiają nam partyjni pro-
pagandziści podgrzewając at-
mosferę)  jak na razie do list 
wyborczych dopisało się 2200 
osób, ale urzędnicy twierdzą, 
że jeszcze jest czas, że jeszcze 
wszystko przed nami.

FELIETON 

Na szczęście takie oszu-
stwa – nazywajmy rzeczy po 
imieniu – są mniej możliwe 
w małych, lokalnych społecz-
nościach, gdzie ludzie się zna-
ją, chodzili razem do szkoły, 
grali w piłkę w jednej druży-
nie. A nawet jeśli ktoś niedaw-
no w tej okolicy wybudował 
dom lub kupił mieszkanie, to 
by świadomie głosować, by 
dowiedzieć się kto co potrafi, 
a kto tylko gada, może zapy-
tać o opinię o danym kandy-
dacie sąsiada lub handlowca 
w małym spożywczym sklepie. 

A potem mając tę wiedzę sam 
zadecyduje.

W małych społecznościach 
– niestety – też niekiedy wy-
grywają z merytoryczną oceną 
danego kandydata złe emocje, 
plotka i hejty, uczucia, mówiąc 
delikatnie, dalekie od sympa-
tii. Ale, jak ktoś tylko chce i za-
da sobie niewielki trud, moż-
na (a nawet powinien) odrzu-
cić te złe emocje. Nie wybiera 
przecież żony, która obiecuje 
kochać całe życie, tylko lokal-
nego polityka, który albo jest 
dobrym samorządowcem albo 
tylko gminnym karierowiczem.

W tych małych społeczno-
ściach naprawdę liczy się każ-
dy głos. Zdarza się, nie tak wca-
le rzadko, że wygrywa się jed-
nym, dosłownie jednym gło-
sem. Tutaj wyborcy najczę-
ściej znają kandydatów, mogą 
świadomie wybierać i niewiele 
ich obchodzi kto jest w jakiej 
partii lub którą partię popiera. 
Oceniają człowieka, głosując 
„za”, a nie jak to bywa w przy-
padku partyjnych przepycha-
nek – „przeciw”.

Jeśli jednym głosem moż-
na zdobyć mandat, to trze-
ba i warto pójść na te wybo-
ry i wrzucić kartę wyborczą do 
urny. Jak się ma w ręku taką 
władzę, to po co dobrowolnie 
z niej rezygnować? To nielo-
giczne, a działka i pływalnia 21 
października mogą poczekać.

TOMASZ MAŃKOWSKI

ZAMIAST KOMENTARZA

Twój TYDZIEŃ 
WIELKOPOLSKI 
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prawną Kancelarii 
Radcy Prawnego 

Aleksandra Orywał
www.kancelariaorywal.pl
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NIE podwójnym standardom
Produkt sprzedawany pod tą samą marką i w takim sa-

mym opakowaniu powinien mieć jednakowy skład.
Testy w kilku krajach UE wykryły sprzedawane pod tą samą 

marką paluszki rybne z mniejszą ilością ryby lub chleb z mniej-
szą ilością pełnoziarnistej mąki.

Jeśli firma sprzedaje w całej UE, ale zmienia skład produk-
tów w zależności od kraju, nie może używać tej samej marki 
oraz wyglądających identycznie opakowań, aby nie wprowa-
dzać w błąd.

Testy i badanie przeprowadzone w kilku krajach UE, przede 
wszystkim w Europie Centralnej i Wschodniej wykazały, że to-
wary reklamowane oraz sprzedawane pod tą samą marką i w 
wyglądających identycznie opakowaniach, różnią się w rzeczy-
wistości składem, ze szkodą dla konsumentów.

Wykryte różnice nie dotyczą jedynie żywności, takiej jak 
paluszki rybne, zupy w proszku lub kawa rozpuszczalna, ale 
często również towarów nieżywnościowych, takich jak prosz-
ki do prania, kosmetyki, produkty pielęgnacyjne oraz dla nie-
mowląt.

W głosowaniu Parlament Europejski zaproponował szereg 
działań na poziomie unijnym i krajowym, w celu zlikwidowa-
nia problemu z produktami o „podwójnych normach jakości”.

Państwo prawa na Węgrzech
Parlament dostrzega na Węgrzech wyraźne ryzyko po-

ważnego naruszenia wartości leżących u podstaw UE.
Kluczowe kwestie to: niezależność sądownictwa, wolność 

słowa, korupcja, prawa mniejszości oraz sytuacja migrantów 
i uchodźców. Parlament zwrócił się do państw członkowskich 
UE o ustalenie, zgodnie z art. 7 Traktatu, czy istnieje ryzyko na-
ruszenia przez Węgry wartości leżących u podstaw UE.

Wniosek Parlamentu do Rady w sprawie Węgier został 
przyjęty 448 głosami za, przy 197 głosach przeciw i 48 wstrzy-
mujących się. Do przyjęcia projektu wymagana była większość 
absolutna członków Parlamentu (376) i dwie trzecie oddanych 
głosów (liczą się tylko głosy za i przeciw).

Parlament po raz pierwszy wezwał Radę UE do podjęcia 
na podstawie artykułu 7. działań wobec państwa członkow-
skiego w celu zapobieżenia systemowemu zagrożeniu dla war-
tości leżących u podstaw Unii. Wartości te, zapisane w art. 2 
Traktatu UE i odzwierciedlone w Karcie praw podstawowych 
UE, obejmują poszanowanie demokracji, równości, rządów 
prawa i praw człowieka. Rada ma do czynienia z takim wnio-
skiem po raz drugi, ale poprzedni, dotyczący Polski, złożyła Ko-
misja Europejska.

Prawa autorskie w przestrzeni 
cyfrowej

Giganci interentowi musza płacić, jeśli korzystają z pra-
cy artystów i dziennikarzy. Dziennikarze muszą mieć udział 
w wynagrodzeniu związanym z prawami autorskimi, otrzy-
mywanym przez ich wydawnictwo.

Parlament przyjął zmienione stanowisko w sprawie przepi-
sów dotyczących praw autorskich, chroniące małe firmy i wol-
ność słowa.

Stanowisko Parlamentu przed negocjacjami z państwami 
członkowskimi, w wyniku których powstanie ostateczna wer-
sja przepisów, przyjęto 438 głosami za, przy 226 głosach prze-
ciw oraz 39 wstrzymujących się od głosu.

Wiele zmian wprowadzonych przez Parlament do pierwot-
nego wniosku Komisji Europejskiej ma na celu zagwarantowa-
nie, że artyści, zwłaszcza muzycy, wykonawcy i autorzy scena-
riuszy, a także wydawcy wiadomości i dziennikarze, otrzymają 
wynagrodzenie za swoją pracę, gdy inni korzystają z niej za po-
średnictwem takich platform jak YouTube lub Facebook, oraz 
agregatorów wiadomości, takich jak Google News.

RYS. 
 SZCZEPAN SADURSKI
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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.

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych
Rada Ministrów przyjęła 18 września projekt ustawy 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partner-
stwie publiczno-prywatnym. Cele zmian to rozwijanie tzw. go-
spodarki cyfrowej, ograniczenie używania „papieru”, a także 
oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytu-
cji publicznych. 

- Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz 
fałszywych faktur w obiegu, łatwiejsze archiwizowanie doku-
mentów, oszczędność czasu i pieniędzy to tylko niektóre efek-
ty wejścia z życie nowych przepisów - mówi minister przedsię-
biorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający muszą być przygoto-
wani na odbiór faktury w postaci dokumentu elektronicznego 
o określonej przepisami strukturze.

Rozwiązanie to ułatwi polskim przedsiębiorcom uczestnic-
two w zamówieniach publicznych organizowanych w innych 
krajach Unii Europejskiej. 

Korzyści z e-fakturowania to:
• zmniejszenie liczby zatorów płatniczych
• zmniejszenie liczby błędnych i fałszywych faktur w obiegu
•  ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień 

publicznych.

Obcokrajowcy chcą pracować w Polsce 
Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce syste-

matycznie rośnie. W 2017 r. wydano ich 235,6 tys. Było to 
o 108,2 tys. więcej niż w 2016 r. oraz 196,5 tys. więcej niż 
w 2012 r. Coraz więcej zezwoleń na pracę udzielanych jest we 
wszystkich województwach. Wydawane są one najczęściej dla 
obywateli Ukrainy.

Najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydawa-
nych jest w województwie mazowieckim, ale udział tego wo-
jewództwa w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń maleje. 
W 2015 r. było to 49,4%, a w 2017 r. 31,9%.

Praca szuka Polaka
W końcu II kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy 

w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 
164,7 tys. i była większa niż w końcu I kwartału o 12,3 tys., tj. 
o 8,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

Wedłu najnowszych danych, w porównaniu z końcem II 
kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa 
o 42,7 tys., tj. o 35,0. W końcu omawianego okresu nie ob-
sadzonych było jeszcze 42,5 tys. nowo utworzonych miejsc 
pracy.

Skarbówka sama rozliczy twój PIT
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw. Projekt przewiduje kolejne uproszczenia zwią-
zane z rozliczaniem zeznań podatkowych PIT. Krajowa Admi-
nistracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne ze-
znanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek 
wniosku przez podatnika.

Możliwość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od 
osób fizyczny dotyczyć będzie podatników rozliczających się: 
indywidualnie, wspólnie z małżonkiem,  w sposób przewidzia-
ny dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udo-
stępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji do-
stępnej na Portalu Podatkowym.  

Nowy Dworzec 
Poznań Garbary 
Zakończyła się budowa 
dworca Poznań Garbary. 
Dzięki inwestycji PKP 
S.A. podróżni mogą od 
19 września korzystać 
z nowego, większego 
i bardziej funkcjonal-
nego obiektu.

Poprzedni dworzec Poznań 
Garbary został wyburzony 

i zastąpiony nowym, większym 
obiektem. W nowopowstałym 
budynku znalazło się miejsce 
na kasę biletową Kolei Wielko-
polskich i poczekalnię, wypo-
sażoną w miejsca siedzące. Do 
dworca przeniesiono również 
toalety, które wcześniej znaj-
dowały się w odrębnym bu-
dynku. Nowe sanitariaty zo-
stały przystosowane do po-
trzeb osób z niepełnospraw-
nością. Z myślą o osobach nie-
widomych i niedowidzących, 
w budynku zamontowano ta-
blice dotykowe i ścieżki pro-
wadzące. Okienko kasowe zo-
stało obniżone i wyposażone 
w pętlę indukcyjną. 

Na zewnątrz budynku, pod 
zabytkową wiatą, znalazła się 
dodatkowa przestrzeń dla po-
dróżnych. W ramach inwesty-
cji wykonane zostały miejsca 
parkingowe, w tym jedno dla 
osób z niepełnosprawnością. 
Przy parkingu zamontowano 
także wiatę rowerową.

Inwestycję zrealizowała 
Firma A-Projekt. Koszt zada-
nia wyniósł około 4 mln zł net-
to i został sfinansowany z bu-
dżetu państwa i funduszy wła-
snych PKP S.A. (red)
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i wiem, że jest to jak najbar-
dziej realne. Gdyby tak się 
stało nasi mieszkańcy do 26 
roku życia mogliby za dar-
mo w kilka minut dotrzeć do 
centrum Poznania. Postaram 
się jako wójt tej sprawy przy-
pilnować. W związku z tym 
planuję uruchomić taką ko-
munikację „poprzeczną” 
w naszej Gminie, która była-
by także darmowa, lecz tym 
razem dla WSZYSTKICH na-
szych mieszkańców. Chciał-
bym zakupić od 4 do 6 ma-
łych autobusów, które dowo-
ziłyby ze Złotnik Wsi, Złotnik 
Osiedla, Chludowa, Zieląt-
kowa mieszkańców na przy-
stanki kolei metropolitalnej. 
Dzisiaj chcąc dojechać do Po-
znania z naszej Gminy trzeba 
często stać w korkach. Ten 
pomysł tę niedogodność wy-
eliminuje. 

- A co z inwestycjami 
drogowymi?

- Mój kolejny priorytet to 
budowa z Powiatem Poznań-
skim ronda w Biedrusku przy 
wjeździe z Radojewa. Moim 
zdaniem to inwestycja ko-
nieczna. Najchętniej już jutro 
rozpocząłbym tę inwestycję, 
ale realia są takie, że najpraw-
dopodobniej zrealizujemy ten 
pomysł w latach 2019-2020. 
Poza tym jestem zdetermi-
nowany, by nadal budować 
nowe drogi w naszej Gminie. 
Dotychczas udawało nam się 
rocznie wybudować od 3 do 5 
dróg i to tempo prac w przy-
szłej kadencji chcę utrzymać. 
Podobnie będzie ze ścieżkami 
rowerowymi. 

- Na przykład?
- Wzdłuż ulicy Obornic-

kiej, do Złotnik Wsi…
- Na 15-leciu Gminne-

go Ośrodka Sportu powie-
dział pan, że Gmina potrze-
buje nowych obiektów spor-
towych. Czyli…

- W Złotnikach, po dru-
giej stronie torów, będzie 
zlokalizowany kompleks bo-
isk z całym zapleczem. Będą 
tam dwa duże boiska, jed-
no z profesjonalną bieżnią 
i innymi urządzeniami lekko-
atletycznymi. Zamierzam tak-
że wymienić bieżnię cegla-
ną na bezpieczniejszą tarta-
nową na boisku w Suchym 

Dokończenie na stronie 12
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Proponuję – spokojną kontynuację
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, wójtem Gminy Suchy Las, kandydatem 
na wójta w październikowych wyborach samorządowych 

- 21 października odbę-
dą się wybory samorządo-
we. Proszę o oficjalną de-
klarację, czy będzie się pan 
kandydatem na stanowisko 
wójta Gminy Suchy Las?

- Mówiłem o tym już wie-
le razy – TAK, postanowiłem 
po raz kolejny poddać się 
ocenie wyborców i będę się 
starał wygrać wybory na wój-
ta naszej Gminy.

- Co ma pan do zaofero-
wania wyborcom? Jak chce 
ich pan przekonać, by wła-
śnie na pana oddali głos? 
Jaka jest pana wizja rozwo-
ju Gminy Suchy Las w kolej-
nych latach?

- Dużo pytań i nie da się 
na nie odpowiedzieć jed-
nym zdaniem. Co proponu-
ję mieszkańcom? Spokojną 
kontynuację.

- Co to znaczy?
- Nikt chyba nie zaprzeczy, 

że Gmina Suchy Las dobrze 
się rozwija, że jest w czołów-
ce polskich gmin, w których 
żyje się coraz lepiej. Sporo 
już udało się nam razem zro-
bić, ale to wcale nie oznacza, 
że nic już nie mamy do zro-
bienia. Potrzeby mieszkań-
ców cały czas rosną, a my 
jesteśmy od tego, by je za-
spokajać, by sprawnie podą-
żać za rozwojem cywilizacyj-
nym. Pojawiają się różne po-
mysły zgłaszane przez lokal-
ne społeczności, stowarzy-
szenia, rozmaite instytucje. 
Dotyczą one nie tylko inwe-
stycji, ale także sportu, kul-
tury czy gospodarki. Na kre-
atywność i pomysłowość na-
szych mieszkańców nigdy na-
rzekać nie mogłem. To ozna-
cza, że pracy nam nie zabrak-
nie, ale najważniejsze jest to, 
by planować racjonalnie, by 
brać pod uwagę możliwości 
finansowe, by nie obiecywać 
przysłowiowych „gruszek na 
wierzbie”.

- Pomówmy więc o pana 
programie wyborczym.

- Mój program wyborczy 
to pomysł na Gminę w la-
tach 2018-2023. Nie chcę, 
by ten okres 5 lat, który jest 
przed nami, był okresem ja-
kiegoś szalonego, niekontro-
lowanego rozwoju, ale nie 
chcę też by był czasem sta-
gnacji. Ma być to czas realiza-

cji planów zawartych w Wie-
loletnim Planie Finansowym 
naszej Gminy. Po to uchwa-
liliśmy ten dokument, aby 
wytyczyć kierunek rozwoju 
i ustalić kolejność realizowa-
nia najważniejszych zadań. 
I mój pomysł polega na tym, 
by w kolejnej kadencji trzy-
mać się tych ustaleń. Doku-
ment ten nie mówi tylko co 
i kiedy należy zrobić, ale tak-
że za co. I o tym warto pamię-
tać, bo by cokolwiek zrobić 
trzeba mieć na to pieniądze. 
Plan wskazuje źródła finanso-
wania tych zadań.

- Porozmawiajmy o kon-
kretach?

- Moim priorytetem na 
lata 2018-2023 jest między 
innymi zakończenie budo-
wy kanalizacji i dróg w pół-
nocnej części naszej Gminy. 
Dotyczy to Chludowa, Zie-
lątkowa i Golęczewa. W tych 
miejscowościach do końca 
kolejnej kadencji te inwesty-

cje muszą być zrealizowane. 
Bezwzględnie. To spore in-
westycje, wymagające bar-
dzo dużych nakładów finan-
sowych. Drugi podstawowy 
cel – to dalsza rozbudowa 

bazy oświatowej. Jeżeli cho-
dzi o przedszkola mamy sy-
tuację opanowaną – w mi-
nionym okresie powstały aż 
trzy, a czwarte jest w trak-
cie realizacji – ale konieczne 

są szkolne inwestycje w Go-
lęczewie, Biedrusku, Złotni-
kach. To także bardzo kosz-
towne inwestycje.

- Kolejna ważna sprawa 
to…

- Czeka nas rewolucja ko-
munikacyjna. Planuję wpro-
wadzić darmowy przejazd 
komunikacją do 26 roku ży-
cia dla mieszkańców naszej 
gminy. Przypomnijmy że dzi-
siaj z takich ulg korzysta-
ją uczniowie szkół podsta-
wowych. Najprawdopodob-
niej Miasto Poznań podej-
mie podobną decyzję i wów-
czas taki darmowy przejazd 
dla dzieci i młodzieży będzie 
obowiązywał w całej metro-
polii poznańskiej.

- Od kiedy jest to moż-
liwe?

- Od 2020 roku. I zapew-
ne będzie to dotyczyło tak-
że Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej. Uczestniczyłem 
w rozmowach na ten temat 
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Głośne Czytanie Bajek
Wszyst k i c h  n a j -

młodszych serdecznie 
zapraszamy na Głośne 
Czytanie Bajek do Cen-
trum Kultury i Bibliote-
ki Publicznej Gminy Su-
chy Las, które odbędzie 

się 7 października 2018 roku o godz. 11.00. 
Głównym bohaterem spotkania będzie mała świnka noszą-

ca miano Wesołego Ryjka. Ryjek jak na świnkę jest bardzo 
dociekliwy i pełen dobrego humoru. Fascynuje go odkrywa-
nie zagadek istniejącego świata. Gdyby Ryjek istniał napraw-
dę, to z całą pewnością byłby doskonałym przyjacielem każde-
go przedszkolaka. Może stać się również Waszym „kumplem”, 
jeśli tylko wpadniecie do nas w niedzielę… 

Uczestnictwo w comiesięcznym czytaniu bajek jest jak 
zwykle całkowicie bezpłatne. Należy tylko okazać przy wejściu 
zaproszenie, po którego odbiór można zgłaszać się do Biblio-
teki przy ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie. (IM)

SUCHY LASSUCHY LAS

Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa data miejsce

Koncert
Anny Marii Jopek

5 października, 
godz. 19.00

CKiBP
Sala widowiskowa
Bilety wyprzedane.

Głośne czytanie bajek
Wesoły Ryjek czyta 

Piotr Witoń

7 października,
godz. 11.00

CKiBP
Biblioteka

Bezpłatne wejściówki do 
odbioru w bibliotece.

Wernisaż wystawy 
ilustracji
Krystyny 

Michałowskiej

11 października

CKiBP
Hol

Wstęp wolny
Wystawa potrwa do 31 

października.

Spotkanie autorskie
z Mariuszem 

Szczygłem

12 października,
godz. 19.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Wejściówki do odbioru 
w bibliotekach w Suchym 

Lesie, Złotnikach 
i Chludowie.

Koncert
Muzyczny hołd dla 

Niepodległej

20 października, 
godz. 18.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Szczegółowe informacje 
wkrótce na 

www.osrodekkultury.pl.

Konkurs fotograficzny
Krajobrazy i przyroda 

Wielkopolski

21 października 
– ostateczny 

termin nadzyłania 
zgłoszeń

CKiBP
Regulamin i szczegóły 

konkursu na: www.
konkurs.osrodekkultury.pl

Mitenki – rękawiczki 
bez palców

warszaty szydełkowe
27 października, 

godz. 10.00-13.00

CKiBP
Sala plastyczna

Obowiązują zapisy 
do 23.10.

Koncert
Martyny Jakubowicz 

z zespołem

11 listopada,
godz. 18.00

CKiBP
Sala widowiskowa

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

CKiBP i na 
www.bilety24.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.osrodekkultury.pl
Zastrzegamy prawo zmian 
w programie

www.facebook.pl/CKiBP

Zapraszamy na zajęcia 
do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

WARSZTATY BĘBNIARSKIE
Zajęcia dla dzieci 2-4 lat oraz dla młodzieży 11+ 
i dorosłych.

Na zajęciach będziemy grać nie tylko na bęb-
nach, ale poznamy również najrozmaitsze „prze-
szkadzajki”. Przy pomocy rytmu odbędziemy po-
dróże do kultur z różnych rejonów świata. Pod-

czas zajęć popracujemy też nad koordynacją ruchową, umiejęt-
nością uzewnętrzniania swoich emocji oraz świadomością wła-
snej wartości. Poza tym umocnimy poczucie rytmu i rozbudzimy 
wrażliwość na dźwięki.

Bębny to przede wszystkim dobra zabawa i uśmiech!
Zajęcia prowadzi Jakub Banaś – absolwent trzech uczelni mu-

zycznych, od lat zajmujący się muzyką – zarówno od strony teore-
tycznej, rytmicznej, jak i instrumentalnej. Jest kwalifikowanym te-
rapeutą muzycznym. Ma bogate doświadczenie w pracy z dzieć-
mi, młodzieżą i dorosłymi.

Zajęcia odbywają się w co drugi czwartek w godzinach: 
grupa 2-4 lat, godz. 16.00-16.30 oraz grupa 11+, godz. 17.15-
-18.45

ZABAWA W TEATR
Zajęcia teatralne dla młodzieży 11-15.

Warsztaty kształtujące inwencję i fantazję, 
bazujące na współczesnych tekstach i proble-
mach. Będziemy poszerzać wiedzę na temat te-
atru, poprzez rozwijanie twórczej ekspresji ru-

chowej i odkrywanie własnych możliwości. Poruszymy szczere, 
prawdziwe i płynące z serca tematy, wywodzące się z naszej nie-
tuzinkowej wyobraźni. Wypracujemy własną metodę teatralną , 
dzięki której zbudujemy swoje autorskie opowieści i spektakle. 
Nauczymy się mówić o uczuciach, o tym co jest ważne i nasze.

Zajęcia poprowadzi Agata Elsner – aktorka, performerka, 
współtwórczyni wielu przedsięwzięć teatralnych, na stałe zwią-
zana z poznańską sceną teatrów alternatywnych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 17.15-
-19.15.

Pełna oferta zajęć edukacyjno-artystycznych na rok 2018/
2019 dostępna na www.osrodekkultury.pl w zakładce warsztaty.

Wystawa ilustracji K. Michałowskiej
Od 11 do 31 października zapraszamy do Centrum Kultury 

i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las  na wystawę poświę-
coną ilustratorskiej twórczości Krystyny Michałowskiej. 

Wystawa powstała w ramach cyklu Mistrzowie Ilustracji 
i prezentowana była  podczas tegorocznych XVII Poznańskich 
Targów Książki PEGAZIK.

Krystyna Michałowska – polska ilustratorka, graficzka, ma-
larka. Zilustrowała około stu książek: m.in. Baśnie H.Ch. Ander-
sena, Księgę smoków Edith Nesbit, Księżniczkę smoków Mie-
czysława Künstlera, Legendę o warszawskim Bazyliszku Wandy 
Chotomskiej, Legendę o zatopionym mieście Stefana Machrow-
skiego, Legendę o Złotej Kaczce Barbary Lewandowskiej, O królu 
Pumperniklu, królewnie Grzance i rycerzach Trójkątnej Kanapy 
Krystyny Boglar, Przygody Piotrusia Pana J.M. Barriego. (MMS)

Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem

Reportażysta, pisarz, tłumacz, laureat wielu prestiżowych 
nagród literackich… Uważa, że reporterem może być jeden 
dziennikarz na stu. 

- Trudno – mówi - jest pisać pięknie, nie podkoloryzować, 
nie zmyślać, ale używać literackiej formy. Trzeba mieć zdolność 
zapamiętywania szczegółów. Zdolność ich kojarzenia, a czasa-
mi umiejętność odległych skojarzeń, żeby reportaż miał cho-
ciaż troszeczkę artystyczny, ponadczasowy charakter.

Jak się okazuje jemu wychodzi to nad wyraz dobrze. Na 
swoim koncie ma przecież kilka tomów reportaży, które cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem. Są niebanalne, uwo-
dzą czytelnika, zmuszają do przemyśleń, zaskakują… Odno-
szą się przede wszystkim do społeczeństwa, historii i kultu-
ry Czech. Jest twórcą takich publikacji jak: Niedziela, która 
zdarzyła się w środę (1996), Gottland (2006), Zrób sobie raj 
(2010), Láska nebeská (2012), Projekt: prawda (2016). 

Jest także redaktorem trzech tomów Antologii polskiego 
reportażu, prawdziwej „Biblii” dla wielbicieli tego gatunku, 
których wydanie było jednym z najważniejszych wydarzeń li-
terackich 2014 roku. Jego ogromne zaangażowanie w twór-
czość reporterską zostało docenione, za co uhonorowano go 
między innymi Europejską Nagrodą Literacką i odznaczeniem 
Bene Merito Ministra Spraw Zagranicznych RP za zasługi dla 
polskiej kultury za granicą. 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las 
serdecznie zaprasza wszystkich na spotkanie autorskie z tym, 
jednym z najlepszych w swoim fachu, dziennikarzem. Odbę-
dzie się ono 12 października o godzinie 19.00. 

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, należy jednak wcze-
śniej pobrać darmową wejściówkę, którą można będzie ode-
brać od 17 września w bibliotece w Suchym Lesie oraz w fi-
liach bibliotecznych w Złotnikach oraz Chludowie.   (IM)

Słowo przy kawie, 
czyli Literacka Kawiarnia Seniorów

To będzie miejsce dla każdego, kto ma w sobie wrażliwość 
na słowo pisane, drukowane, wypowiadane, odgrywane, ale 
też na to, które dopiero kiełkuje w wyobraźni i szuka właści-
wego sobie kształtu.

Naprawdę przy kawie i naprawdę przy herbacie będzie 
można spędzić czas w gronie miłośników literatury i teatru, 
porozmawiać, wymienić się opiniami z rówieśnikami z grupy 
nieco starszej młodzieży, umownie od 50-tki wzwyż. 

Nie strasząc określeniami „seniorka”, czy „senior”, zapra-
szamy na spotkania w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Bi-
blioteki Publicznej, podczas których będzie można wspólnie 
poczytać wybraną przez siebie poezję, w tym również swoje 
próby literackie, które być może właśnie wówczas znajdą swo-
ją pierwszą publiczność.

Jan Wojciech Malik, malarz i poeta, który podjął się roli 
lidera i animatora grupy, zwraca uwagę, że wśród czytanych, 
czy też mówionych strof, nie może zabraknąć tych spod pióra 
symbolu teatralnego i literackiego gminy Suchy Las, czyli Woj-
ciecha Bogusławskiego.

Aby podnieść rangę spotkań, wzbogacić je i nadać dodat-
kowy kierunek wspólnym spotkaniom z literaturą i teatrem, 
będziemy zapraszać znaczące postaci życia kulturalnego: akto-
rów, reżyserów, scenografów, poetów i recytatorów.

Do Kawiarni zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dodać 
swojemu życiu kolorów, wzbogacić je o artystyczne doznania 
i dać sobie szansę spotkania ciekawych, wrażliwych ludzi.

Wszyscy Państwo są u nas mile widziani. Zapraszamy od 
października w środy od 11.30 do 13.30 do Centrum Kultu-
ry i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 
16. (AO)

MARTYNA JAKUBOWICZ i Żona Lota
Martyna Jakubowicz to jedy-

na w swoim rodzaju wokalistka, 
obdarzona charyzmą i charakte-
rystycznym głosem, który spra-
wia, że jej ballady, łączące wpły-
wy folku, bluesa i rocka, należą 
do najbardziej rozpoznawalnych 
pośród kanonu polskiej muzyki 
rozrywkowej. 

W Centrum Kultury i Biblio-
tece Publicznej Gminy Suchy Las 
będzie można posłuchać tej nie-
zwykłej wokalistki 11 listopada 
2018 roku o godz. 18.00. Marty-

na Jakubowicz wystąpi wraz z zespołem Żona Lota.
Na swoim koncie artystka ma aż piętnaście albumów, któ-

re znalazły uznanie nie tylko wśród szerokiej publiczności ale 
również zostały docenione przez zagraniczną prasę (recenzje 
w „Rolling Stone” i „Guitar Player”) oraz krajową branżę mu-
zyczną (nominacje do nagrody „Fryderyk” w 1995 i 2011 r). 

Ostatni album – Zwykły Włóczęga, trafił do sklepów w ma-
ju 2018 roku. Zawiera on piosenki Boba Dylana, który w 2016 
roku otrzymał  literacką nagrodę Nobla. Dylan jest autorem 
i kompozytorem ponad 500 piosenek. Jego ogromny  wpływ 
na światową muzykę rozrywkową jest niezaprzeczalny. Zwy-
kły włóczęga to 10 piosenek w 10 różnych, niekiedy zaskaku-
jących aranżacjach.

11 listopada 2018, godz. 18.00
Sala widowiskowa CKiBP
Suchy Las, ul. Szkolna 16

Bilety: 50/40 zł (N/U) do nabycia w sekretariacie CKiBP 
(pon.-pt. w godz. 9.00-17.00) oraz na www.bilety24.pl.

(MJ)
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O SOBIE

MACIEJ JANKOWIAK
 radny Klubu Nowoczesna Gmina, kandydat na radnego KWW 
Gmina Dla Ciebie w najbliższych wyborach samorządowych 

 1.  Urodziłem się... w Śro-
dzie Wielkopolskiej, ale 
szybko uśmiechnęło się 
do mnie szczęście, bo 
przeprowadziłem się do 
fajnej miejscowości Su-
chy Las. Szczęście miałem 
także dlatego, że urodzi-
łem się w super rodzinie: 
moja Mama była wielo-
letnią nauczycielka w su-
choleskiej szkole, a po-
tem jej dyrektorką, na-

tomiast Tata przez wiele 
lat był dyrektorem szko-
ły w Murowanej Goślinie 
a swoją karierę oświato-
wą kończył jako inspek-
tor oświaty i wychowa-
nia. Trudno było lekce-
ważyć naukę w takiej ro-
dzinie.

 2.  Jestem spod znaku... 
Wodnika.

 3.  Moja pierwsza praca... 
Tutaj nic się nie zmieni-
ło – od samego począt-
ku, czyli od roku 1989, po 
ukończeniu nauki pracu-
ję w firmie Red Box, któ-

rą założyłem ze starszym 
Bratem. Firmę tę stwo-
rzyliśmy od podstaw.

 4.  Pierwsze zarobione pie-
niądze przeznaczyłem 
na...  rozwój firmy.

 5.  Gdybym miał zbędny 
milion złotych... otwo-
rzyłbym w Suchym Lesie 
schronisko dla zwierząt. 
Resztę pieniędzy prze-
znaczyłbym na zorgani-
zowanie obozów sporto-
wych dla dzieci z naszej 
Gminy.

 6.  Moim ulubionym fil-
mem jest... „Chłopcy 

z ferajny” Martina Scor-
sese oraz „McFarland”. 
W tym drugim filmie 
z 2015 roku gra Kevin 
Costner. To historia opar-
ta na faktach, a film opo-
wiada o tym, jak trener 
lekkoatletyki przepro-
wadza się wraz z rodzi-
ną do małej kalifornijskiej 
miejscowości przy grani-
cy z Meksykiem i nakła-
nia swoich uczniów do 
trenowania biegów prze-
łajowych. Oni i tak bie-
gają, bo przed szkołą po-
magają rodzicom na po-
lu i potem biegną na lek-
cje. Film ten mówi o tym, 
że trzeba i warto walczyć, 
bo ci uczniowie pocho-
dzący z bardzo biednych 
rodzin po wielomiesięcz-
nych trudnych treningach 
wywalczają prawo wystę-
pu w krajowych mistrzo-
stwach. A potem zdoby-
wają stypendia, studiują 
i nie kończą, jak ich ró-
wieśnicy, w gangach. Ten 
film potwierdza, że cięż-
ka praca pełna wyrzeczeń 
może być trampoliną do 
życiowego sukcesu. 

 7.  Mój ulubiony aktor i ak-
torka to... Aktor to Ro-
bert de Niro. Ulubionej 
aktorki nie mam.

 8.  Z prasy czytam regular-
nie... „Gazetę Sucho-
leską” i „Twój TYDZIEŃ 
WIELKOPOLSKI” oraz 
„Przegląd Sportowy”

 9.  Najchętniej słucham...  

różnej, ale dobrej, mu-
zyki. Lubię starego roc-
ka – Led Zeppelin, Deep 
Purple. A z polskich wy-
konawców – Dżem.

10.  Jeżdżę samochodem... 
Volkswagenem garbu-
sem.

11.  Jeżdżę... bezpiecznie 
i ostrożnie.

12.  Marzę o... tym, by sport 
stał się bardziej masowy, 
by udało się nam ode-
rwać dzieci i młodzież 
od komputerów i smart-
fonów.

13.   Najmilej spędzam wol-
ny czas... czytając książ-
kę. Uwielbiam Marka 
Krajewskiego, który pi-
sze znakomite krymina-
ły, a z wykształcenia jest 
filologiem klasycznym, 
specjalistą w zakresie ję-
zykoznawstwa łacińskie-
go, doktorem nauk hu-
manistycznych, byłym 

wykładowcą Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Są 
to naprawdę rewelacyj-
ne powieści kryminalne, 
które najczęściej dzieją 
się we Wrocławiu lub we 
Lwowie. Tym przedwo-
jennym oczywiście.

14.  Najdalej podróżowałem 
do...  Egiptu na waka-
cje.

15.  Chciałbym pojechać... 
na wyspę Mauritius. To 
państwo wyspiarskie po-
łożone w południowo-
-zachodniej części Oce-
anu Indyjskiego. Są tam 
przepiękne plaże, cie-
kawa przyroda, a kolor 
tamtejszego morza – wi-
działem na zdjęciach – 
trudno zapomnieć.

16.  Moim ulubionym ko-
lorem jest... czerwony 
i pomarańczowy.

17.  Potrafię ugotować... ja-
jecznicę. Jest doskonała, 
najlepsza. Przepisu nie 
podam, bo to mój wła-
sny, prywatny sukces ku-
linarny, owoc wielolet-
nich eksperymentów.

18.  Drink, który mi najbar-
dziej smakuje to… Z al-
koholi piję czasami do 
posiłku wino.

19.  U ludzi denerwuje 
mnie... głupota i pro-
stactwo. Uważam także, 
że bezkrytyczna pogoń 
za pieniędzmi zabija czę-
sto rozsądek i racjonalne 
myślenie.

20.  Przyjaciele mówią do 
mnie... dzisiaj po imie-
niu, a wiele lat temu tak-
że „Szwagier”. 

21.  Najbardziej cenię u part-
nerów w pracy... lojal-

ność, uczciwość i zaan-
gażowanie.

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

23.  Smartfon to dla mnie... 
narzędzie pracy. 

24.  Internet uważam za... 
nowoczesny sposób ko-
munikowania się i… przy-
szłość.

25.  Zakupy to... męka, gdy 
wchodzę do sklepu spo-
żywczego. Lubię kupo-
wać ubrania.

26.  Gdy myją szybę w mo-
im aucie na skrzyżowa-
niu... zawsze dam parę 
złotych.

27.  Chciałbym zjeść kola-
cję z... Robertem de Ni-
ro i trenerem Adamem 
Nawałką, którego bardzo 
cenię i szanuję.

28.  Najdziwniejszą potrawą 
jaką jadłem były... Sta-
ram się unikać dziwnych 
potraw. Zdecydowa-
nie preferuję tradycyj-
ną kuchnię polską oraz 
śródziemnomorską.

29.  Nienawidzę... obłudy 
i fałszu.

30.  Moja pierwsza miłość... 
to koleżanka z klasy 
w szkole podstawowej. 
Oczywiście z Suchego 
Lasu. Kochałem się wte-
dy bez wzajemności. 

31.  Mój najtrudniejszy mo-
ment w życiu to... dzień, 
było to całkiem niedaw-
no, w którym dowiedzia-
łem się o mojej choro-
bie. Chorobie, z którą 
nadal walczę.

32.  Najbardziej cenię u ko-
biet... uśmiech i gdy jest 
zadbana.

33.  Najbardziej nie lubię 
u kobiet... zbyt wyzywa-
jącego makijażu.

34.  Mój największy sukces 
to... fakt, że mój Syn fir-
mę Red Box kocha rów-
nie mocno jak ja.

35.  Chciałbym jeszcze...  wy-
chować reprezentanta 
Polski oraz mieć nadal 
wpływ jako radny na to, 
co dzieje się w Gminie 
Suchy Las. (mat)
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Proponuję – spokojną kontynuację
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, wójtem Gminy Suchy Las, kandydatem 
na wójta w październikowych wyborach samorządowych 
Lesie. Jestem przekonany, że 
uzyskamy na to 50-procento-
wą dotację w ramach rządo-
wego programu modernizacji 
obiektów sportowych. 

- Pana program wyborczy 
jest rzeczywiście interesujący, 
ale jak by pan jeszcze przeko-
nał wyborców, by 21 paździer-
nika oddali głos na pana, a nie 
na pana konkurenta?

- Zadał pan trudne pyta-
nie, bo prosi pan bym podpo-
wiedział wyborcom jak mają 
zagłosować. Wyborcy nie po-
trzebują takiej podpowiedzi. 
Obserwują to, co dzieje się do-

okoła, potrafią wyciągać wnio-
ski, to oni zadecydują o kierun-
kach rozwoju naszej Gminy. Ja 
mówię o swoich planach i za-
pewniam, że są one realne, że 
potrafię je zrealizować…

- Pana kontrkandydat na 
wójta w pierwszym punkcie 
swojego programu napisał 
„Obwodnica Suchego Lasu – 
„Nowa Obornicka” oraz ob-
wodnica Biedruska”. Co pan 
na to?

- Nie chciałbym komen-
tować…

- Dobrze, zapytam ina-
czej. Pan nie chce, by Suchy 
Las miał obwodnicę?

- Chcę, i to bardzo, ale co 
z tego? Inwestycja ta nie za-
leży tylko od woli i chęci sa-
morządu gminnego, od wo-
li i chęci wójta Suchego Lasu. 
Potrzebna jest jeszcze dekla-
racja Miasta, a być może na-
wet samorządu wojewódzkie-
go. Mówiłem już, że ja swój 
program wyborczy opieram 
na planach realnych, które 
można zrealizować i na które 
potrafimy wskazać źródła fi-
nansowania. Mogę napisać, 
że postawimy w Suchym Lesie 
Pałac Kultury. Tylko po co?

- By zdobyć kilka dodat-
kowych głosów…

- Niech pan nie żartuje. 
Nie docenia pan naszych wy-
borców. 

- A co z obwodnicą Bie-
druska?

- Prowadzimy rozmowy 
na ten temat, ale jest to spra-
wa skomplikowana, bo trze-
ba dogadać się na przykład 
z Gminą Czerwonak, Powia-
tem Poznańskim itp.

- Wróćmy do pytania – 
dlaczego warto na pana za-
głosować?

- A pan ciągle swoje…
- Pytam w imieniu wy-

borców.
- Bo jestem realistą, bo 

mam doświadczenie i kom-
petencje, bo potrafię zawią-
zywać sojusze wokół ważnych 
dla Gminy spraw, bo słucham 
opinii innych, bo potrafię ne-
gocjować i osiągać kompro-
mis. Poza tym, o czym często 
się zapomina, potrafię zagwa-
rantować dochody budżeto-
we. Wszyscy mówią w kam-
panii wyborczej o wydawa-
niu na zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców, ale by wyda-
wać trzeba mieć. Podobnie 
jak w domowym budżecie. Ja 
mam doświadczenie i wiem, 
jak takie wpływy do budże-
tu zapewnić. Świadczy o tym 

choćby przykład naszej wy-
granej trudnej batalii o utrzy-
manie podatku poligonowe-
go, czyli zapewnienie corocz-
nego wpływu do budżetu 
gminy 16 milionów od woj-
ska. Umiem więc skutecznie 
zadbać o dochody gminy, dla-
tego wierzę w sprawną reali-
zację mojego programu wy-
borczego.

- Wierzy pan w wygraną 
21 października?

- Jasne, gdyby tak nie było 
nie zawracałbym głowy wy-
borcom… 

 Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Mezo na Wójta
12 września zagrzmiał w wydanym oświadczeniu oburzony Rzecznik Prasowy KWW Gmina 

Razem: „Plakaty wyborcze kandydatów KWW Gmina Razem do rady gminy oraz na wójta zo-
stały zaklejone m.in. plakatami gminnymi reklamującymi wydarzenie organizowane przez pod-
ległą urzędującemu wójtowi instytucję gminną.”

Sugestia więc jest taka, że uknuto wredny spisek, by pozbawić szans wyborczych kandyda-
tów Gminy Razem zaklejając ich plakaty wyborcze. Jest to twierdzenie równie dowcipne jak to 
autorstwa jednego z internautów, który skomentował oświadczenie rzecznika słowami: „Me-
zo na wójta!”

A prawda jest taka, że kilku mało bystrych pracowników firmy zewnętrznej rozklejających 
plakaty Mezo zaszalało nie kumając, co to wybory i po co ci przystojniacy na tych plakatach 
szczerzą zęby.

Ale oświadczenie sklecono, by teorii spiskowej nadać sens i… skołować wyborców kto tu 
jest dobry, a kto zły.

Twój TYDZIEŃ kontrolowany
Jeden z radnych i kandydatów na radnego (a nawet jeszcze wyżej) kilka razy w przestrzeni 

publicznej powtórzył, że „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI” jest gazetą kontrolowaną (to jego ulu-
bione słowo obok „transparentny”) przez wójta. Wójt  nic o tym nie wiedział, ale się ucieszył.

Jako wydawca i redaktor naczelny wymienionego tytułu prasowego zastanawiałem się czy 
nie wydać oświadczenia w tej sprawie, ale przecież do poziomu rzecznika Gminy Razem mi da-
leko.

Dlatego radzę owemu radnemu, by skontrolował się sam. Może u lekarza pierwszego kon-
taktu?

Trzyosobowe poparcie
Gwoździem kampanii wyborczej KWW Gmina Razem miały być spotkania z mieszkańca-

mi.  Pierwsze miało się odbyć w Złotnikach Wsi 17 września, ale… się nie odbyło, bo przyszły 
trzy osoby.

Za wcześnie chyba na wnioski dotyczące poparcia programu i kandydatów Gminy Razem 
w Złotnikach Wsi, ale jeden z komentatorów powiedział tak: „spotkania miały być gwoździem 
kampanii, a to pierwsze stało się gwoździem do trumny Gminy Razem i końcem snu o potę-
dze.”

Hm, sugestia daleko idąca. W końcu trzy osoby przyszły.

Przybylskich dwóch
Przybylski to dosyć popularne nazwisko, nie takie znowu wyjątkowe. Nie bardzo wiem więc 

dlaczego ponownie zagrzmiał w pryncypialnym oświadczeniu (19.09.2018) Rzecznik Prasowy (ty-
tułomania ma się dobrze, bo przecież tyle w Gminie prasy, że i zliczyć się nie da) Gminy Razem: 

„17 września 2018 r. o godz. 24:00 zakończyło się rejestrowanie kandydatów do Rady Gmi-
ny Suchy Las. Komitet wyborczy obecnego wójta gminy Grzegorza Wojtery (KWW Gmina dla 
Ciebie) wystawił w okręgu nr 14 (Złotniki-Osiedle), szerzej nieznanego kandydata ze Złotkowa 
Michała Macieja Przybylskiego. Jest to osoba o takim samym imieniu i nazwisku jak lider KWW 
GMINA RAZEM Michał Ireneusz Przybylski. Michał Maciej będzie walczył o mandat z przewod-
niczącym Zarządu Osiedla ZŁOTNIKI-OSIEDLE Grzegorzem Słowińskim, najbliższym współpra-
cownikiem Michała Ireneusza.”

I dalej pan rzecznik: „Mamy prawo podejrzewać, że intencją jest wprowadzenie w błąd Wy-
borców Gminy Suchy Las. Ta kandydatura ma tylko jeden cel: przejąć głosy Wyborców, którzy 
będą pewni, że głosują na Michała Ireneusza Przybylskiego z KWW GMINA RAZEM.

Stanowczo sprzeciwiamy się – pisze dalej rzecznik - takim praktykom. Wybory do samorzą-
du lokalnego muszą być transparentne i uczciwe.”

Oznacza to tylko jedno – zdaniem rzeczonego rzecznika (podobno prasowego) Michał Ma-
ciej Przybylski nie ma prawa  korzystać ze swojego biernego prawa wyborczego, bo nazywa się 
tak jak jakiś inny Przybylski.

Kochany Panie Rzeczniku – nie tędy droga, bo dzisiaj mamy demokrację, przypominam. 
Ja w przeciwieństwie do Pana doceniam inteligencję Wyborców i wiem, że potrafią oni czytać 
i to ze zrozumieniem. Wyborcy zorientują się, że Maciej to nie to samo co Ireneusz i zagłosu-
ją jak im serce podpowie. Pan też powinien się w końcu zorientować, dlatego podpowiadam 
Panu – litera „M” znacznie się różni od litery „I”. Zostańmy na razie przy tych dużych literach, 
żeby było łatwiej.

USŁYSZANE, PRZECZYTANE Rozprawa o obwodnicy
22 września w Auli Krygowskiego Collegium Geographicum na Wydziale 
Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbyła się OTWARTA DLA SPO-
ŁECZEŃSTWA rozprawa administracyjna w sprawie Północno-Wschodniej 
Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej.

ANNA ANKIEWICZ
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód

Organi-
z a t o -

re m  roz -
prawy była 
Regional -
na Dyrek-
cja Ochro-
ny Środo-

wiska w Poznaniu na wnio-
sek wiceprezydenta Miasta 
Poznania Macieja Wudarskie-
go. W rozprawie uczestniczyli 
przede wszystkim mieszkań-
cy terenów na których pla-
nowany jest przebieg koryta-
rza, przedstawiciele Poznań-
skich Urzędów, wójt Gminy 
Suchy Las Grzegorz Wojtera, 
sołtys Złotkowa, przewodni-
czący Zarządu Osiedla Złotniki 
i radny z tego okręgu oraz ja, 
jako przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Suchego Lasu Wschód 
oraz członek Stowarzyszenia 
Ekologicznego Mieszkańców 
Suchego Lasu, będącego stro-
ną w postępowaniu admini-
stracyjnym, wspierająca nas 
od strony technicznej kandy-
datka na radną Gminy Suchy 
Las Ilona Ciok. 

Autorzy projektu przedsta-
wili po raz kolejny trzy warian-
ty przebiegu trasy oraz wa-
riant preferowany, ich sposób 
oddziaływania na środowisko 
oraz koszty. Przedstawiciele in-
westora przekonywali, że ob-
wodnica według preferowane-
go przebiegu wyeliminuje ruch 
tranzytowy z Poznania, popra-
wi bezpieczeństwo mieszkań-
ców i nie wpłynie w znaczący 
sposób na środowisko. Ze stro-
ny projektantów padały tak 
absurdalne słowa, jak „Pusz-
cza Zielonka przyrodniczo nie 
stanowi wielkiej wartości”, czy 
też, że na ul. Czołgowej w Złot-
nikach „jeszcze całkiem nie-
dawno jeździły czołgi”.

Te słowa wywołały wyraź-
ny szmer wśród zgromadzo-
nych, zwłaszcza mieszkańców 
Złotnik. Mieszkańcy, przedsta-
wiciele stowarzyszeń, władze 

Miasta oraz wójt Gminy Suchy 
Las, mieli jednak szereg zastrze-
żeń odnośnie przebiegu plano-
wanej trasy. Po pierwsze za-
rzucano brak mediacji z miesz-
kańcami, brak prób znaczące-
go odsunięcia trasy od zabudo-
wań, brak znajomości terenu, 
co w efekcie skutkuje przebie-
giem trasy po terenach zabu-
dowanych lub w bardzo bli-
skiej odległości od nich.

Określono również wstęp-
ny koszt inwestycji na kwotę 
około 900.000.000 zł i dzięki 
tej wartości próbowano prze-
konać zgromadzonych, że in-
westycja jest „opłacalna” dla 
mieszkańców. Można jednak 
co do tego mieć spore wąt-
pliwości, ponieważ szacunek 
opierał się na danych z 2016 
roku. Według Ilony Ciok, któ-
ra na co dzień w swojej pra-
cy zawodowej doświadcza 
znacznego wzrostu cen ma-
teriałów oraz usług budow-
lanych w ostatnich latach, 
koszt ten może być znaczą-
co wyższy, sięgający nawet 
1.300.000.000 zł.

Wójt Grzegorz Wojte-
ra przychylił się do zasadno-
ści propozycji mieszkańca Złot-
nik o przeniesieniu węzła z ul. 
Czołgowej na ul. Nektarową, 
która to propozycja w ogóle 
nie została przez projektantów 
uwzględniona w korektach, ja-
kie nastąpiły po spotkaniach 
informacyjnych w Suchym Le-
sie. Wójt również nie omiesz-
kał zwrócić uwagi na fakt, że 
gdyby wojsko zgodziło się na 
przesunięcie trasy obwodnicy 
w głąb poligonu, w zamian za 
przejęcie części terenu od woj-
ska, dziś dyskusja wyglądałaby 
zgoła inaczej. Niestety propo-
zycja ta, została przez wojsko 
kategorycznie odrzucona.

Prezydent Wudarski zgło-
sił natomiast sprzeciw wobec 
odcinania miasta Poznania od 
terenów zielonych poprzez 
zamknięcie trasy obwodnicy, 

czym potwierdził tezę obec-
nego na sali profesora Zdzi-
sława Bełki z UAM, kwestio-
nującego samą ideę okalania 
miast obwodnicami. Prezy-
dent wskazał również zagro-
żenia dla ul. Naramowickiej 
po powstaniu węzła w Rado-
jewie, brak środków w budże-
cie miasta na najbliższe lata 
na budowę obwodnicy na po-
znańskim odcinku. 

Mieszkańcy uczestniczący 
w rozprawie wykazywali wie-
le uchybień i naruszeń prawa 
podczas projektowania, choć-
by korzystanie ze starych map, 
co pokazano podczas prezen-
tacji. Ze swojej strony zgło-
siłam sprzeciw wobec twier-
dzeń autorów, że w Gminach 
odbyły się konsultacje spo-
łeczne, ponieważ odbywały 
się tylko spotkania informa-
cyjne. Dodatkowo zwróciłam 
uwagę, że brak jest pomiarów 
hałasu na drogach miejsco-
wości Złotkowo po wprowa-
dzeniu ruchu na Lipową i Zło-
tą z dzisiejszej Obornickiej.

Podsumowując całe spo-
tkanie jedno jest pewne, nikt 
oprócz pomysłodawców nie 
chce proponowanego prze-
biegu obwodnicy północno-
-wschodniej: ani mieszkańcy 
i władze gmin, po których ma 
przebiegać trasa obwodnicy, 
ani mieszkańcy miasta Pozna-
nia i ich włodarze. Jak to okre-
ślił p. Deskur z Miejskiej Pra-
cowni Urbanistycznej, wła-
ściwszym wydaje się być pra-
ca nad przebiegiem Nowej 
Obornickiej, co jak zdradził 
już się dzieje z udziałem wój-
ta Grzegorza Wojtery.

Decyzja środowiskowa ma 
zostać wydana 22 paździer-
nika 2018 roku. Do 3 paź-
dziernika należy składać uwa-
gi do decyzji środowiskowej 
w Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Poznaniu. To 
ostatni moment, aby zrobić 
coś w tej sprawie.  

SUCHY LASSUCHY LAS
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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

SUCHY LASSUCHY LAS

Wolę nadal być sobą…
FELIETON

Ch c i a -
ł a b y m 

dziś złożyć 
hołd waż-
nym decy-
zjom, dum-
n e  h a s ł o 
„WYBORY”.

 Znamy termin wyborów sa-
morządowych 2018. Premier 
Morawiecki rozpisał je na 21 
października… I do tego mo-
mentu wszystko brzmi dumnie, 
ponieważ po ogłoszeniu ter-
minu zaczyna się gonitwa na: 
wspomnienia z wpadek „dru-
żyny przeciwnej”, wspomnie-
nia z realizacji swych dobrych 
uczynków, do boju rusza fanta-
zja ułańska: jak wspaniały bę-
dę, jak wszystkim rozdam i ni-
komu nie zabiorę! 

Ale… czy warto grać w tę 
grę? Czy nie lepiej być sobą? 
Na ile społeczeństwo da się 
zmanipulować?  Ja jako kandy-
datka na Radną Gminy Suchy 
Las z KWW Gmina Dla Ciebie, 
która po raz pierwszy kandy-
duje, która nigdy nie bawiła się 
w politykę i nie zamierza tego 
robić, stoję przed wyborem: czy 
nadal być sobą: matką dwójki 
dzieci, żoną wspaniałego męża, 

właścicielką dwóch firm, bie-
gaczką amatorką i pasjonat-
ką wszelkich wyzwań… czy też 
ubrać się w barwy chwały i roz-
pisywać o tym jak zorganizo-
wałam warsztaty dla dzieci pt: 
„Szanujmy się na wzajem”, jak 
zbieram pieniądze dla dzieci 
przy projekcie „Trzymajmy się 
razem dla innych”… 

A może wspomnieć jeszcze 
o „projekcie kino”? Tam każde 
dziecko może przyjść na dar-
mowy seans, a pieniądze na 
to wraz z sąsiadką pozyskały-
śmy z Programu Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich… 

Nie … To nie jest dobra 
droga … Ja skupić się chcę na 
bieżących kwestiach ważnych 
dla naszych mieszkańców, chcę 
tworzyć GMINĘ DLA CIEBIE, nie 
dzięki medialnym i politycznym 
rozgrywkom. 

Uważam, że mamy w na-
szej Gminie Suchy Las cudow-
nych, świadomych ludzi, którzy 
łatwo oszukać się nie dadzą. Nie 
chcę im zamydlać oczu przypo-
minając akcje zbiórki funduszy 
dla Fundacji Ast i chorego pie-
ska zbierającego na operacje - 
zrobiłam to z serca, a nie dlate-
go, że miałam nadzieję za dwa 
lata kandydować na radną. 

I już całkiem na koniec mo-
ich przemyśleń, ale za to naj-

ważniejsze! Zastanówmy się, 
czy słusznie poddaje się kryty-
ce Wójta za to, że nie mieszka 
w Gminie Suchy Las? Przecież 
to bardzo dobrze! Dzięki te-
mu nie jest stronniczy w dzia-
łaniach lokalnych. Ale czy zda-
rzyło się, żeby zabrakło go kie-
dykolwiek? Gdy seniorzy ma-
ją „Przegląd Zespołów Śpiewa-
jących” lub dzieci rozgrywają 
najważniejsze dla siebie turnie-
je, albo Koła Gospodyń Wiej-
skich realizują swoje projekty 
regionalne. A jak trzeba było 
walczyć o podatek za poligon 
na Biedrusku? Był! A jak środki 
trzeba było pozyskać z Aquane-
tu na budowę kanalizacji? Też 
był! …i tak mnożyć by można. 
Od 20 lat jest! Jest dla nas!

Nie zmieniajmy tego co do-
bre. Nie dajmy się omamić pro-
pagandzie wyborczej, statysty-
ce, która jest taka jaką zamó-
wimy. Bądźmy sobą i głosujmy 
w zgodzie ze swym sumieniem. 
Zobaczmy w kandydatach lu-
dzi, którzy na co dzień mówią 
nam „dzień dobry”, nie warun-
kując tego pogodą deszczową 
lub słoneczną, nie biorąc pod 
uwagę tego czy do wyborów 
został już tylko miesiąc i że wi-
dzą w nas potencjalnego wy-
borcę …. Pozdrawiam 

WIESIA PRYCIŃSKA 

Kadencja z sukcesem
W rankingu Sukces Mijającej Kadencji (2014-2018), GMINA Suchy Las znalazła się w pierwszej dzie-

siątce w kategorii GMINY WIEJSKIEJ.  
Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera odbierze w związku z tym nagrodę na scenie podczas Gali 

Inwestorów Samorządowych, która odbędzie się 2 października 2018 r. w ramach Samorządowego Fo-
rum Kapitału i Finansów.

Ranking Sukces Mijającej Kadencji (2014 -2018) opracowywany został przez prof. dr. hab. Pawła Swia-
niewicza i definiuje sukces, który samorząd osiągnął w trakcie kończącej się kadencji w wymiarze finan-
sowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym.  (red)

NOWE PRZEDSZKOLE. 3 września 
Gmina Suchy Las wzbogaciła się 
o kolejna placówkę oświatową 
– tego dnia bowiem zostało uro-
czyście otwarte Publiczne Przed-
szkole Akademos w Złotnikach. 
W nowym obiekcie jest 9 znako-
micie wyposażonych sal dla 200 
maluchów, a obok nowoczesny 
plac zabaw. Przed budynkiem jest 
bezpieczny parking, który rodzi-
com dowożącym dzieci wiele uła-
twia. Przy okazji otwarcia Grze-
gorz Wojtera, wójt Gminy Suchy 
Las powiedział: - Przedszkole to 
powstało przy współpracy z Fir-
ma BGR i to dowód na to, że 
taka współpraca jest korzystna 
dla wszystkich. Przy okazji przy-
pomnę, że dwa dni wcześniej 
otwieraliśmy przedszkole w Bie-
drusku. (red)

7 ha na integrację

Najpierw z funduszy osie-
dlowych na rok 2018 po-

wstało miejsce na ognisko ze 
stołami, z którego chętnie ko-
rzystają mieszkańcy indywi-
dualnie i w ramach organizo-
wanych imprez osiedlowych. 
W tym roku dzięki wykorzy-
staniu środków zewnętrznych  
powstał z inicjatywy Wójta 
Grzegorza Wojtery najwięk-
szy w Wielkopolsce pumtrack- 
tor rowerowy. Piękna ścian-
ka wspinaczkowa postawiona 
w czerwcu tego roku, to po-
mysł mieszkańców na wyko-
rzystanie funduszy z zadania 
lokalnego z tego roku. 

Również  z tych pienię-
dzy powstał pierwszy w gmi-
nie wybieg dla psów. Co waż-
ne jego przygotowaniem, 
uprzątnięciem, przycięciem 
drzew czy budową przeszkód 
dla psów do szkoleń  zaję-

li się sami mieszkańcy zapro-
szeni przez Joannę Pągowską 
członkinię Zarządu Osiedla.  
Oficjalne otwarcie wybiegu 
nastąpiło 15 września pod-
czas całodniowej imprezy na 
Pożegnanie Lata i połączono 
tę imprezę z trzecim Suchole-
skim Smyczomarszem, a każ-
dy uczestniczący w spacerze 
pies otrzymał w prezencie 
specjalne pojemniki do wo-
reczków na psie odchody. 

Zarząd w tym dniu pa-
miętał o plenerowych atrak-
cjach dla każdej grupy wieko-
wej. Dla najmłodszych  zapro-
szono Teatr Ogródkowy z Po-
znania ze spektaklem „Na-
szyjnik Przyjaźni”.  Nieco star-
si mogli podziwiać pokaz jaz-
dy na monocyklu Alka Paruc-
kiego oraz wyczynowej jazdy 
na pumptracku. Wieczorem 
Zarząd zaprosił mieszkańców 

Zadania lokalne sołectw i osiedli w Gminie Suchy Las w dużej mierze są 
przeznaczane na imprezy integracyjne. Nie inaczej jest na osiedlu Suchy 
Las Wschód. Odkąd dwa lata temu Gmina pozyskała od Agencji Nierucho-
mości Rolnych 7 ha gruntu przy ul. Bogusławskiego w celu stworzenia Te-
renu Aktywnej Edukacji  miejsce to stało się areną ciekawych inicjatyw.

ANNA ANKIEWICZ
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód

Gminy na odbywające się cy-
klicznie kino plenerowe. Tym 
razem wyświetlono francu-
ską komedię  „Wieczni chłop-
cy”, a po seansie zaproszono 
na kiełbaski z ogniska z fran-
cuską musztardą. 

Jak ważne dla społeczeń-
stwa są spotkania integracyj-
ne niech świadczy fakt, że już 
tydzień później na wniosek 
mieszkańców zorganizowa-
no  imprezę „Jesienne Gril-
lowanie na Polanie”. Tym ra-
zem w innej części osiedla 
zwanej Przylesiem, na pry-
watnej działce. Były kiełbaski 
z grilla, słodkości przygoto-
wane przez Joannę Radzię-
dę z komisji społecznej dzia-
łającej przy Zarządzie osie-
dla, a dla dzieci i rodziców 
przygotowano pakiet zabaw 
od mega klocków po biegi 
w workach czy przeciąganiu 
liny.  Wieczór - choć w typo-
wo jesiennej temperaturze - 
przebiegł w ciepłej sąsiedz-
kiej atmosferze.

Mieszkańcy twierdzą, 
że integracja sąsiedzka jest 
niezwykle ważna i dlatego 
na przyszły rok przeznaczy-
li środki z zadania lokalnego 
na podobne imprezy. Kwo-
ta na cały rok podobnie - jak 
w tym - to 20.000 zł.
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Dodatek Moto przygotował  TOMASZ MAŃKOWSKI

Škoda Kodiaq RS VW dostawczy i… elektryczny
Volkswagen Samochody Użytkowe elektryzuje branżę dzięki ofensywie 
w zakresie samochodów z napędem elektrycznym – na 69. Targach 
Samochodów Użytkowych IAA (20-27 września) marka przedstawia aż 
pięć bezemisyjnych samochodów. Tworzą one nową bogatą ofertę elek-
trycznych środków transportu do komercyjnego wykorzystania. Na IAA 
swoją światową premierę mają I.D. BUZZ CARGO, ABT E-Transporter, ABT 
e-Caddy, Cargo e-Bike oraz wyposażony w ogniwo paliwowe i zasilany 
wodorem Crafter HyMotion.

Nowy czerwony emblemat, 
niebieski lakier, czarne 

elementy wykończenia – m.in. 
dzięki tym rozwiązaniom ŠKO-
DA KODIAQ RS będzie wyróż-
niać się w ofercie marki. Pierw-
szy SUV w odmianie RS, cha-
rakterystycznej dla sportowych 
samochodów ŠKODY, zadebiu-
tuje w październiku, podczas 
Paryskiego Salonu Samocho-
dowego. Przedstawiamy szki-
ce, zapowiadające ten model 
i po raz pierwszy prezentujące 
w pełni jego design.

KODIAQ RS jako pierwszy 
SUV marki ŠKODA będzie do-
stępny z metalizowanym la-
kierem Błękit Race. Co wię-
cej, jest pierwszym z rodziny 
RS, który posiada zupełnie 
nowe logo z czerwonym „V“ 
oznaczającym zwycięstwo, 
na kratce chłodnicy i z tyłu 
na pokrywie bagażnika.

Specjalnie dla modelu 
KODIAQ RS, ŠKODA zmody-
fikowała design zderzaków. 
Z przodu agresywny wygląd 
podkreślony jest przez do-

stępne w standardzie reflek-
tory full LED. Z tyłu samo-
chodu uwagę zwraca odbla-
skowy element, który roz-
ciąga się na całej szerokości 
auta. To rozwiązanie wyróż-
niające wszystkie modele RS 
w ofercie marki. Pod tylnym 
zderzakiem dobrze widoczne 
jest zakończenie dwóch rur 
wydechowych, dzięki czemu 
auto ma wyraźnie sportowy 
charakter.

KODIAQ RS już w stan-
dardowym wyposażeniu jest 
wyposażony w 20-calowe 
obręcze kół ze stopów me-
tali lekkich. To rozwiązanie, 
które debiutuje wraz z no-
wym modelem. Koła Xtre-
me w antracytowej stylisty-
ce podkreślają dynamicz-
ny charakter pojazdu. Układ 
hamulcowy, w tym 17-calo-
we tarcze i wyróżniające się, 
czerwone zaciski hamulco-
we, pokazują że auto jest 
wprost stworzone, aby do-
starczać kierowcom wielu 
sportowych emocji.

Cargo e-Bike. Volkswagen 
prezentuje na IAA 2018 

także pierwszy elektryczny 
rower marki: Cargo e-Bike, 
czyli najnowocześniejszy ro-
wer do transportu towarów. 
Doskonale nadaje się on ja-
ko pojazd dostawczy docie-
rający bezpośrednio do osta-
tecznego klienta. W sprzeda-
ży trzykołowy pojazd pojawi 
się już w 2019 roku. 

ABT e-Caddy. ABT e-Cad-
dy pojawi się na rynku w po-
łowie przyszłego roku. VW 
przedstawia ABT e-Caddy 
także jako taksówkę. Nie bez 
przyczyny: samochód ten ba-
zuje na przedłużonym Cad-
dy Maxi, ma więc dużo miej-
sca dla pasażerów i na bagaż. 
Z zasięgiem 220 km (wartość 
prognozowana wg NEFZ) ten 
bezemisyjny pojazd doskona-
le nadaje się do użytku w eu-
ropejskich miastach, w któ-
rych wyznaczono strefy eko-
logiczne. 

ABT e-Transporter, to 
koncepcyjny model opraco-
wany wspólnie z firmą ABT 
e-Line GmbH, który ma szan-
sę zelektryzować targową pu-
bliczność. System jego aku-
mulatorów został tak zapro-
jektowany, by w seryjnym 
produkcie można było zasto-

sować akumulatory o różnej 
pojemności, odpowiednio do 
zadań tego auta i możliwości 
finansowych klientów. Zasięg 
poszczególnych odmian mo-
delu wynosi – odpowiednio 
– 208 km i 400 km.

I.D. BUZZ CARGO. To stu-
dyjny – pierwszy samochód 
dostawczy skonstruowany na 
bazie modelu z rodziny I.D., 
do którego konstrukcji wyko-
rzystano modułową platfor-
mę do budowy samochodów 
elektrycznych (MEB). Mo-
del ten wyróżnia się nowo-
czesną stylistyką, niezwykle 
przestronnym wnętrzem, wy-
posażeniem, w którego skład 
wchodzą m.in. automatyczny 
tryb jazdy (I.D. Pilot) oraz cy-
frowy system Cargo, a także 
dużym zasięgiem. 

Crafter HyMotion. Jest to 
pojazd transportowy wypo-
sażony w ogniwo paliwowe, 
a więc zasilany wodorem. 
Craftera HyMotion skonstru-
owano głównie z myślą o po-
konywaniu dużych odległo-
ści. Im większy dystans sa-
mochód przejeżdża każdego 
dnia, tym bardziej uzasad-
nione staje się wyposażenie 
tak dużego dostawczego auta 
w ogniwo paliwowe jako źró-
dło napędu. Zbiorniki Crafte-

ra HyMotion zmieszczą 7,5 kg 
wodoru, dzięki temu 4,25-to-
nowy transporter może prze-
jechać ponad 500 km. Tanko-
wanie auta trwa mniej wię-
cej tyle samo czasu, co tan-
kowanie Craftera z tradycyj-
nym napędem. 

Thomas Sedran pod-
kreślił, że pomimo postę-
pu w elektryfikacji produk-
tów marki Volkswagen Sa-
mochody Użytkowe w nieda-
lekiej przyszłości, w najbliż-
szym czasie jej modele wciąż 
będą napędzane wysoce za-
awansowanymi silnikami wy-
sokoprężnymi, które świetnie 
sprawdzają się przy dużych 
przebiegach, w trudnym te-
renie i podczas pracy przy du-
żym obciążeniu.

W Hanowerze – od 20 do 
27 września 2018 r. – VW po-
kazał 50 pojazdów zbudowa-
nych na bazie wszystkich mo-
deli. Stoisko mieści się w ha-
li numer 12. Ponadto, 21 in-
nych pojazdów można podzi-
wiać na wystawie znajdującej 
się na zewnątrz. Odwiedzają-
cy mogą umówić się również 
na jazdę testową dodatko-
wymi 37 samochodami, któ-
re można przetestować na 
torze ADAC
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