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TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Martwię się 
o Polskę

W roku 2017, w listopadowym 
numerze „Twojego TYGODNIA WIEL-
KOPOLSKIEGO”, napisałem felieton 
„Martwię się o Polskę”. Po śmier-
ci Prezydenta Pawła Adamowicza 
martwię się jeszcze bardziej... 

Wtedy gdy pisałem ten felieton, 
nie wiedziałem, że rezultat używa-
nej nieomal przez wszystkich mo-
wy nienawiści będzie taki tragiczny. 
Nie wiedziałem, że zginie człowiek, 
że poleje się krew na oczach milio-
nów telewidzów. 

Ale… stało się. Przestały obo-
wiązywać podstawowe standardy, 
słowa profesora Władysława Barto-
szewskiego, że warto być przyzwo-
itym, nie docierają do ludzi żadnych 
władzy za wszelką cenę i przepojo-
nych nienawiścią… I nikt, z tego po-
wodu co się stało, nie czuje się win-
ny. Bo winni są ONI. Tylko ONI.

W grudniowym numerze „Two-
jego TYGODNIA WIELKOPOLSKIE-
GO” – także w roku 2017 – na ...
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STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Delikatne oczyszczanie
Oczyszczanie to podstawowy etap pielęgnacji skóry twarzy, szczególnie wrażliwej. Pozwala 

usunąć makijaż, zanieczyszczenia, nadmiar sebum i martwe komórki naskórka. Dokładnie 
oczyszczona skóra może oddychać i regenerować się, a także jest przygotowana do dalszych 
zabiegów  pielęgnacyjnych. Aby uniknąć błędów trzeba prawidłowo zdiagnozować rodzaj ce-
ry (tj. odwodniona, łojotokowa, naczynkowa, wrażliwa...). Skóra niewłaściwie oczyszczana da 
uczucie ściągania, złuszczania,  szczypania, zaczerwienienia. Micelarny płyn dwufazowy do de-
makjażu DERMEDIC

 Hydrain3 Hialuro (115 ml/ ok. 26 zł) regularnie stosowany poprawia nawodnienie naskórka 
i przywraca fizjiologiczną równowagę wrażliwej skóry wokół oczu. Dodatkowo pobudza wzrost 
rzęs, wzmacnia je i chroni. Fizjologiczna emulsja micelarna DERMEDIC Tolerans

 (200 ml/ ok. 30 zł) skutecznie zmywa makijaż i wszelkie zanieczyszczenia bez wywo-
ływania podrażnień i uczucia ściągnięcia oraz wysuszenia. Pozostawia na skórze delikat-

ny pielęgnacyjny film. Micelar-
ny płyn do demakjażu DERME-
DIC Hydrain3 Hialuro  z czy-
stą wodą termalną nie powodu-
je podrażnień nawet w przypad-
ku osób bardzo wrażliwych. Po-
jemność: (200, 500 ml/  ok. 28, 
45 zł). Olejowy syndet do mycia 
twarzy z linii przeciwzmarszcz-
kowej OILAGE DERMEDIC (37 
zł, 200 ml) ma olejowo-żelową 
konsystencję, która połączona 
z wodą skutecznie zmywa maki-
jaż i wszelkie zanieczyszczenia. 
Nie podrażnia i nie ściąga skóry, 
uzupełnia niedobory składników 
odżywczych.

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

ną cerą – bardzo suchą i wrażliwą, stworzona z myślą o pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. 
Kremy Lipid Intelligence wykorzy-
stują zaawansowane składniki, któ-
re „uczą” cerę suchą, jak rozwiązać 
problem odwodnienia u źródła jego 
powstawania. Dzięki temu skutecz-
nie redukują charakterystyczne dla 
niej uczucie dyskomfortu oraz wy-
hamowują procesy przedwczesne-
go starzenia, wynikające z jej prze-
suszenia.

Mniej połysku
Dermika SEBIO INTELLIGENCE to 

kolejna nowa seria przeznaczo-
na dla kobiet z cerą tłustą lub mie-
szaną, skłonną do nadmiernej pro-
dukcji sebum i świecenia. Aktyw-
ne składniki kremów modelują skó-
rę tak, aby funkcjonowała jak cera 
normalna. Ilość aktywnych gruczo-
łów łojowych ulega redukcji, nad-
produkcja sebum jest ograniczona 
a pory stają się mniej widocznie, Kremy ograniczają błyszczenie się skóry, dbając jednocześnie 
o jej nawilżenie. Przerywają mechanizm błędnego koła – częste matowienie skóry przesusza ją 
i przyczynia się do zwiększenia produkcji sebum, a to prowadzi do nasilenia połyskliwości cery. 
Kremy działają również przeciwzmarszczkowo.

Myjąca glinka
Glinkowa pasta myjąca LIRENE delikatnie złuszcza martwy naskórek, 

odblokowuje i zwęża pory oraz usuwa nadmiar sebum, pozostawiajac 
skórę gładką i rozjaśnioną, bez uczucia ściągnięcia. Codzienne stosowanie 
glinkowej pasty reguluje pracę gruczołów łojowych oraz zmniejsza widocz-
ność porów. Odpowiednia jest dla każdego typu skóry. Biała glinka zawie-
ra makro- i mikroelementy oraz posiada właściwości oczyszczające i an-
tyseptyczne. Wygładza i ujędrnia skórę. Wyciag z bambusa długotrwale 
nawilża skórę, a mięta odświeża, przynosząc ukojenie. Pomarańcza działa 
aromatyzująco i pobudzająco na skórę. Cena ok. 19 zł, 150 ml. 

Zadbane ręce
Regenerujące serum do rąk i paznokci LIRENE stworzo-

ne zostało dla skóry suchej, szorstkiej i zniszczonej – po-
trzebującej odmłodzenia. Olejek arganowy pozostawia na skó-
rze warstwę ochronną, która zabezpiecza przed detergentami 
i utratą wody. Ekstrakt z czarnej porzeczki intensywnie rege-
neruje, poprawiając wygląd zarówno zniszczonej skóry dłoni, 
jak i paznokci. Serum zapewnia efekt odmłodzonych, zadbany-
ch, zdrowo wyglądających rąk. Cena 11,99 zł/ 75 ml.

Intensywny odżywczy krem do rąk i paznokci LIRENE to 
idealny produkt dla skóry spierzchniętej i potrzebującej głę-
bokiej odnowy. Olej z róży nawilża skórę i wzmacnia paznok-
cie, zapewniając piękny i zadbany wygląd. Odżywcze masło 
karite sprawia, że skóra jest zregenerowana, miękka i gład-
ka już po 1 użyciu. Krem tworzy na skórze ochronną barierę, 
przynosząc dłoniom ulgę i zmniejszając uczucie szorstkosci. 
Cena 11,99 zł/ 75 ml. 

Na opuchliznę i cienie 
Remescar Worki & Cienie pod ocza-

mi to skuteczny krem o natychmia-
stowym działaniu, który pomaga zredu-
kować opuchliznę i cienie pod oczami 
przy jednej aplikacji dziennie. Rezulta-
ty są widoczne już  kilka minut po nało-
żeniu kremu. Połączenie glinki mineral-
nej i kompleksu bi-peptydowego poma-
ga uzyskać naprężenie skóry, hamowanie 
gromadzenia się płynu pod oczami, roz-
luźnienie mięśni pod oczami, co zapobie-
ga powstawaniu 
zmarszczek i cieni 
pod oczami. Krem 
należy nakłądać 
według instruk-
cji i dla widoczne-
go efektu nie po-
ruszać mięśniami 
twarzy przez 2-3 
minuty, czekając 
aż krem całkowi-
cie wyschnie. Ce-
na: 90 zł, 8 ml. 

Maseczki na dobranoc
Maseczki na dobranoc to intensyw-

na pielęgnacja skóry, a jednocześnie 
wieczorny relaks. Skóra wchłania składni-
ki maseczki przez całą noc. Rano cera jest 
wypoczęta i promienna. Każda maseczka 
zawiera: naturalną glinkę, której nie trze-
ba zmywać, składniki nawilżające, odżyw-
cze i zapach z nutami lawendy. Cztery ma-
seczki to 4 sposoby na relaks przed snem: 
Spacer przed snem – dotleniająca ma-
seczka z zieloną glinką i ekstraktem z na-
sturcji,  Wieczorna kąpiel – nawilżająca 
maseczka z białą glinką,  Kieliszek wina 
– wygładzająca maseczka z różową glin-
ką i ekstraktem z winogron oraz  Medytacja – regenerująca maseczka z żółtą glinką i olejem 
abisyńskim.

Podwójne działanie
Soraya Dermo Odnowa to połączone działanie przeciw zmarszczkom i przebarwieniom opar-

te na korneoterapii. Jest to metoda poprawy kondycji i wyglądu skóry poprzez stosowanie 
substancji, które działają na naskórek, ale efekty ich działania sięgają w głąb skóry. Stopniowo 
uwalniane Alfa-Hydroksy Kwasy (AHA - Kwas glikolowy 15%, Kwas mlekowy 7% i Kwas cytrynowy 
6%) powodują delikatne złuszczanie martwych komórek naskórka bez podrażnień, co rozjaśnia 
przebarwienia i wyrów-
nuje koloryt cery. Me-
zostymulator z cebulek 
irysa usprawnia syntezę 
włókien podporowych 
skóry i przyspiesza pro-
cesy jej naprawy i od-
nowy. Przebarwienia są 
mniej widoczne, koloryt 
wyrównany, a zmarszcz-
ki zredukowane. Skó-
ra jest dobrze nawilżo-
na, odżywiona i gładka 
w dotyku. 

Kąpiel w piance
Powrót limitowanej linii do pielęgnacji ciała o ku-

towym zapachu pianek marshallow. Jeden 
z pielęgnacyjnych przysmaków ZIAJA. Słodki, tru-
skawkowy puch w drżącej galaretce do kąpieli, bą-
belkowej piance myjącej, karmelizowanym peelin-
gu i nawilżającym kremie do rąk. Zimowa truskaw-
kowa pielęgnacja jest apetyczna i aromatyczna.
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W  Polsce funkcjonu-
je dziś prawie 50 ta-

kich szpitali. Swoim zasię-
giem obejmują one teren ca-
łego kraju. W placówkach te-
go rodzaju szczególnie ważne 
jest nowoczesne, spełniające 
najwyższe standardy wypo-
sażenie, które daje lekarzom 
i personelowi medycznemu 
jak najlepsze możliwości dia-
gnozy i leczenia najtrudniej-
szych przypadków.

- W ostatnich latach na-
sza Fundacja skupiała się na 
wspomaganiu znajdujących 
się w trudnej sytuacji szpita-
li i oddziałów opieki podsta-
wowej – mówi Lidia Niedź-
wiedzka-Owsiak, członek za-
rządu i dyrektor ds. medycz-
nych Orkiestry. – Mając za 
sobą rekordowe Finały, kupi-
liśmy wiele tysięcy urządzeń 
dla oddziałów pediatrycznych 
oraz podstawowych oddzia-

łów neonatologicznych w ca-
łej Polsce. Cały czas zresz-
tą realizujemy zakupy między 
innymi właśnie dla oddzia-
łów noworodkowych. Przez 
ten czas jednak dostawaliśmy 
coraz większą liczbę próśb 
o pomoc, często błagalnych, 
z oddziałów specjalistycz-
nych. Braki dotyczą tych naj-
nowocześniejszych, a zara-
zem najdroższych urządzeń, 
na których zakup nie zawsze 
stać jest samorząd, a środ-
ki pozyskane w ramach do-
tacji unijnych wykorzystywa-
ne są na „łatanie” bardziej 
istotnych potrzeb. Tymcza-
sem na świecie obserwujemy 
znaczący postęp w medycy-
nie, a zwłaszcza w diagnosty-
ce. Na rynek trafiają coraz to 
nowsze, bardzo drogie urzą-
dzenia, które zarazem oferu-
ją kosmiczne możliwości dia-
gnozy i szybkości w podejmo-
waniu leczenia. Kupując taki 
właśnie sprzęt mamy możli-
wość po raz kolejny podnieść 
poziom opieki nad chorymi 
dziećmi w Polsce. Dlatego Za-
rząd Fundacji zdecydował, że 
celem 27. Finału WOŚP bę-
dzie zakup sprzętu dla spe-
cjalistycznych szpitali dziecię-
cych – dodaje dyrektor ds. 
medycznych Fundacji.

W realizacji celu 27. Fi-

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 13 stycznia 
2019 roku. Jego celem jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego 
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami 
II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać spe-
cjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym 
dzieciom. 

nału WOŚP Fundacja skupi 
się przede wszystkim na za-
kładach diagnostyki specjali-
stycznej – zwłaszcza obrazo-
wej, radiologicznej oraz la-

boratoryjnej. W zależności 
od wyników zbiórki Zarząd 
Fundacji może zdecydować 
także o realizacji próśb do-
tyczących pomocy w więk-

szych inwestycjach, jak cho-
ciażby wsparcie w wyposaże-
niu centralnych sterylizatorni 
czy pracowni MRI. W głów-
nej mierze zbiórka ma jed-
nak umożliwić podniesienie 
standardu wyposażenia. Do 
szpitali trafić mają tak  za-
awansowane urządzenia jak 
chociażby: rezonanse ma-
gnetyczne, tomografy kom-
puterowe, aparaty do dia-
gnostyki RTG (w tym aparaty 
mobilne), wysokiej klasy ul-
trasonografy, echokardiogra-
fy czy sprzęt endoskopowy 

Podczas 27 Finału WOŚP 
udało się zebrać (jest 

to deklarowana kwota) 
92.143.798 złotych. 

Ostateczne rozliczenie 
zapowiedziano 

na 8 marca 2019 roku.
Dokończenie na stronie 4

Zarząd WOŚP

Kraków - tomograf komputerowy.
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z torem wizyjnym dla gastro-
enterologii.

- Cały czas mam wra-
żenie, że dla polskich szpi-
tali chcących rozwijać swo-
je możliwości Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy 
jest ostatnią deską ratunku 
– mówi Jerzy Owsiak, pre-
zes zarządu WOŚP – System 
opieki zdrowotnej w Polsce 
boryka się coraz większymi 

ści w leczeniu. I to będzie-
my robić, do końca świata 
i jeden dzień dłużej – doda-
je Jerzy Owsiak.

Przygotowania do 27. Fi-
nału WOŚP w całej Polsce i w 
wielu miejscach na świecie 
wystartowały 16 październi-
ka 2018 roku. Tego dnia roz-
poczęła się rejestracja szta-
bów Orkiestry oraz budowa 
logistyki mającej obsłużyć 
największą zbiórkę publicz-
ną w Polsce.

- W pierwszej kolejno-
ści skupialiśmy się na reje-
stracji wszystkich sztabów 
w Polsce i na świecie, a na-
stępnie na rejestracji wo-
lontariuszy WOŚP, których 
było, podobnie jak w latach 
ubiegłych, 120 tysięcy. Po-
nownie „wyposażyliśmy” 
ich w kolorowe, tekturowe 
skarbonki oraz 35 milionów 
samoprzylepnych serduszek 
WOŚP, a część z nich miało 

Pomaganie jest dziecinnie proste
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

i cały czas dalekimi od roz-
wiązania problemami. Brak 
środków na finansowanie 
leczenia, rosnące kolejki do 
podstawowych usług me-
dycznych, palący brak wy-
specjalizowanego persone-
lu medycznego, któremu 
polski system nie jest w sta-
nie zapewnić satysfakcjonu-
jących warunków pracy – 
to bardzo poważne braki, 
powodujące coraz mniejsze 
poczucie bezpieczeństwa 

zdrowotnego w Polsce. Przy 
takich problemach spra-
wa wyposażenia oddziałów 
często schodzi na dalszy 
plan. A kiedy damy się zbyt 
mocno wyprzedzić rozwo-
jowi medycyny na świecie, 
nadrobienie braków może 
być trudne i bardzo kosz-
towne. Wielka Orkiestra nie 
jest w stanie naprawić sys-
temu, ale jesteśmy w stanie 
pomóc w utrzymaniu wyso-
kich standardów i możliwo-

także „skarbonki” w posta-
ci terminali do wpłat karta-
mi płatniczymi – mówi Je-
rzy Owsiak - To właśnie oni, 
sztabowcy i wolontariusze 
Orkiestry, są największą si-
łą styczniowej akcji. Od 26 
lat wiemy, że na nich za-
wsze możemy liczyć i choć-
by nie wiem jak bardzo za-
skakiwała nas trudna polska 
rzeczywistość, ich wsparcie 
i ogromne zaangażowanie 
w akcję dają wiarę w sens 
grania na rzecz ratowania 
zdrowia i życia dzieci w pol-
skich szpitalach.

Oprócz zbiórki publicznej 
Finał WOŚP umożliwiał także 
wsparcie celu poprzez prze-
kazanie darowizny kanałami 
elektronicznymi. Po raz 19-
-ty uruchomiony został ser-
wis aukcji internetowych. 
Wpłatę na Finał można było 
przekazać za pośrednictwem 
dedykowanej strony inter-
netowej wpłacam.wosp.org.
pl, serwisu Facebook, karty 
płatniczej, poprzez wysłanie 
sms-a oraz przez wiele in-
nych elektronicznych metod 
wsparcia.

Finał WOŚP tradycyjnie 
przyjął też formę widowiska 
telewizyjnego emitowanego 
na kanałach Grupy TVN oraz 
w Internecie. Studio główne 
akcji mieściło się na Placu De-
filad w Warszawie, przy Pała-

cu Kultury i Nauki. Tuż obok 
stała scena, na której odbył 
się centralny koncert z naj-
większymi polskimi gwiazda-
mi. Tego dnia w całej Pol-
sce i w wielu miejscach na 
świecie odbyły się setki im-
prez, koncertów, happenin-
gów i wydarzeń organizowa-
nych oddolnie i autonomicz-
nie przez sztaby WOŚP. 

Po raz kolejny dzień Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy miał być 
dniem pełnym energii, ra-
dości, karnawału i zabawy… 
I tak było do wieczora, gdy 
13 stycznia – w czasie świa-
tełka do nieba – przebywają-
cy na scenie na Targu Węglo-
wym w Gdańsku prezydent 
tego miasta Paweł Adamo-
wicz został trzykrotnie ugo-
dzony nożem przez napast-
nika. Prezydent Paweł Ada-
mowicz w wyniku odniesio-
nych ran zmarł następnego 
dnia po południu… 

Ale Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy – jak 
zapowiedział jej szef Jerzy 
Owsiak, który wrócił na sta-
nowisko prezesa Fundacji – 
będzie grała do końca świa-
ta albo… jeden dzień dłu-
żej. Mimo wszystko! Bo tak 
zapewne chciałby zamor-
dowany prezydent Gdań-
ska Paweł Adamowicz (na)
 (Źródło WOŚP)
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ny podczas alianckich nalo-
tów na Stettin dworzec kole-
jowy Szczecin Główny. W ho-
lu dworca ściana z dykty lub 
desek zasłaniała zniszczo-
ny fragment budynku. Mia-
łem wtedy kilka lat i nie pa-
miętam, czy w drodze na i z 
dworca zainteresowałem się 
nieczynną fontanną, stojącą 
na placu między dużym czer-
wonym budynkiem (daw-
nym ratuszem) a wiaduktem 
kolejowym, pod którym – 
a to pamiętam! – pantogra-
fy przejeżdżających tramwa-
jów składały się. Na pewno 
wzrok kilkulatka wypatrzył 
górujący nad fontanną stos 
kamieni, które tworzyły co-
kół nieistniejącego już wtedy 
pomnika. 

Szczecin mojego wcze-
snego dzieciństwa był mia-
stem gruzów, chociaż wiele 
domów, urzędów i kościołów 
w centrum miasta, a zwłasz-
cza w jego peryferyjnych 
dzielnicach ocalało. Morzem 
ruin było właściwie tylko Sta-
re Miasto, od północy niemal 
sąsiadujące z placem, na któ-
rego środku stał pusty cokół 
pomnika-fontanny. To dzisiej-
szy plac Tobrucki. 

Zaginiona rzeźba Sediny 
Po symbolu dawnego Szczecina – pomniku Sediny – pozostał tylko pusty 
cokół z fontanną. Co się z nim stało? Po latach znaleziono odpowiedź na 
to pytanie, a teraz próbuje się znaleźć odpowiedź na inne: czy wypada 
ów pomnik odbudować? 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

W mojej 
pamię-

ci,  sięgają-
cej lat 1952-
-1953, utrwa-
lił się częścio-
wo zniszczo-

Od lat ów cokół nie jest 
już pusty. Ustawiono na nim... 
kotwicę. Złośliwi ironizują, że 
to swoisty symbol współcze-
snego Szczecina, który od 
czasu upadku Polski Ludo-
wej coraz bardziej oddala się 
od morza. Bo morski Szcze-
cin, a właściwie Stettin per-
sonifikowała Sedina – wień-
cząca fontannę grupa odla-
nych w brązie rzeźb ze sto-
jącą w galleonie postacią ko-
biecą dźwigającą żagiel. 

Sedina była dziełem pro-
fesora Karla Ludwiga Manzla. 
Miała ponad trzy metry wy-
sokości, a otaczające ją bó-
stwa były podobnych rozmia-
rów. Artysta rzeźbiarz praco-
wał nad pomnikiem Sediny 
i towarzyszących jej postaci 
prawie cztery lata ostatniej 
dekady XIX wieku. Współpra-
cujący z nim architekt, pro-
fesor Otto Rieth zaprojekto-
wał basen fontanny, wykona-
ny z różowego piaskowca. Za-
dbano również o roślinność 
– zarówno tę wodną w base-
nie, jak i otoczenie pomnika, 
wokół którego na Marktplatz 
(czyli na dzisiejszym placu To-
bruckim) zasadzono rzadkie 
okazy drzew i krzewów. 

Pomnik Sediny jako Man-
zelbrunnen, czyli fontannę 
Manzla, uroczyście odsło-
nięto 23 września 1898 ro-
ku, a więc w dniu, w którym 
również otwarto nowy ba-
sen w porcie szczecińskim. 
Obie uroczystości zaszczycił 
swą obecnością cesarz Wil-
helm II. 

Gdy na początku lipca 
1945 roku administracja pol-
ska z prezydentem Piotrem 

montowane około 1942 ro-
ku w obawie przed znisz-
czeniem podczas alianckich 
bombardowań. 

By wyjaśnić tajemnicę Se-
diny, trzeba wrócić do po-
czątku drugiej wojny świato-
wej, która z biegiem dni, ty-
godni i miesięcy jej trwania 
pochłaniała wszelkie zaso-
by materiałowe Rzeszy. Gdy 
sięgnięto po ostatnie zapa-
sy materiałowe, zaczęto my-
śleć o rezerwach. Wszystko 
i wszyscy mieli służyć wysił-
kowi wojennemu. Pod tym 
propagandowym hasłem 
w 1940 roku rozpoczęła się 
w Niemczech zbiórka meta-
li na potrzeby wojsk walczą-
cych na frontach. Przykład 
dał sam Adolf Hitler, który 
za pośrednictwem szefa Kan-
celarii Rzeszy Hansa Heinri-
cha Lammersa wyraził zgo-
dę, by ze zbędnych przedmio-
tów metalowych ogołocono 
ni mniej i ni więcej tylko od-
dany do użytku półtora roku 
wcześniej nowy gmach Kan-
celarii Rzeszy w Berlinie. Po-
kazała to w jednym z wydań 
1940 roku nazistowska kroni-
ka filmowa. Zdjęciom towa-
rzyszył następujący komen-
tarz: „Również w nowej Kan-
celarii Rzeszy oprawy lamp 
i osłony grzejników oddano 
na zbiórkę metali dla potrzeb 
wojska. Transportowany cię-
żarówkami i drogą wodną 
metal zostanie przetopiony 
na uzbrojenie”. 

Pomnik Sediny na swoją 
kolej czekał jeszcze dwa la-
ta. Zainteresowano się nim 
dopiero w lipcu 1942 roku. 
Na środku Marktplatz usta-
wiono drewniane rusztowa-
nie, z którego sprawnie zde-
montowano pomnik. Rzeźby 
przewieziono do magazynów 
przy Am Lenzlager (obecnej 
ulicy Zielonogórskiej), dokąd 
trafiły także zdemontowany 
w tym samym czasie pomnik 
cesarza Fryderyka oraz figu-

go robotnika przymusowe-
go, który w pewną paździer-
nikową niedzielę 1941 roku 
zorganizował sobie wyciecz-
kę do stolicy prowincji po-
morskiej Rzeszy. I przed Se-
diną się sfotografował. Rzeź-
by były na swym miejscu. In-
ne zdjęcie zamieszczone zo-
stało w wydawanej w Niem-
czech prasie ziomkowskiej. 
W tym samym miejscu, co 
polski robotnik przymusowy, 
fotkę w 1943 lub 1944 roku 
zrobiły sobie niemieckie pra-
cownice pobliskiej placówki 
pocztowej. Sediny i towarzy-
szących jej postaci na cokole 
już nie było. Co się stało? 

Być może – zastanawia-
no się – dzieło Manzla zdję-
to z cokołu i na czas wojny 
schowano w jakimś bezpiecz-
nym miejscu. W grę wchodzi-
ło nawet zakopanie rzeźb na 
peryferiach Stettina, co mia-
ło je uchronić przed zniszcze-
niem przez alianckie bomby, 
które z coraz większym natę-
żeniem spadały na to porto-
we miasto od czerwca 1940 
roku. Pod uwagę wzięto i to, 
że odłamki bomb, które w la-
tach 1943-1944 gęsto raziły 
pobliskie Stare Miasto, mogły 
poważnie uszkodzić rzeźby, 
ale hipotezę tę szybko odrzu-
cono. Basen fontanny i cokół 
pomnika nie nosiły śladów 
zniszczenia.

U podstaw szukania Se-
diny gdzieś na peryferiach 
Szczecina leżały fakty. Choć-
by ten, że już w 1945 ro-
ku w Lasku Arkońskim zna-
leziono zaginione elementy 
dwóch zabytkowych budow-
li dawnego Stettina: Bramy 
Berlińskiej nazwanej przez 
Polaków Portową i Bramy 
Królewskiej, którą przemia-
nowano na Bramę Hołdu 
Pruskiego, która to nazwa 
w polskim Szczecinie się nie 
przyjęła. We wspomnianym 
lesie leżały bogato zdobio-
ne szczyty tych bram, zde-

ry stojące przy pomnikach 
cesarza Wilhelma i szczeciń-
skiego kompozytora Loewe-
go. Z niemieckiej dokumen-
tacji można się dowiedzieć, 
że po przetopieniu z wymie-
nionych wyżej rzeźb uzyska-
no 9900 kilogramów brązu 
i 6080 kilogramów miedzi. 

A wiec Sediny już nie ma, 
chociaż niektórzy w to nie 
wierzą, co jakiś czas organi-
zując  poszukiwania rzeko-
mo zakopanych rzeźb. Więk-
szość prominentnych szcze-
cinian jest jednak przekona-
na, że dzieło Manzla prze-
topiono na armaty. I część 
z nich chce, by Sedina wró-
ciła na swe dawne miejsce. 
Część, ale nie wszyscy. Ci, 
którzy chcieliby zapomnieć 
o niemieckiej przeszłości 
miasta, twierdzą, że kom-
pozycja rzeźb na Marktplatz 
powstała wprawdzie z inicja-
tywy kupców szczecińskich, 
ale inspirowanych panger-
mańskimi poglądami dzie-
więtnastowiecznych stu-
dentów berlińskich pocho-
dzących ze Stettina. W tym 
świetle – konkludowali prze-
ciwnicy pomnika – Sedinę 
można uznać za propagan-
dowy symbol germańskiej 
dominacji i niemieckości Po-
morza Zachodniego. 

Bzdura – odpowiadali 
zwolennicy powrotu Sediny, 
a ściślej jej kopii, na zachowa-
ny cokół. Żadna z rzeźb, któ-
re zdobiły Manzelbrunnen, 
nie nawiązywała do military-
stycznych i ekspansjonistycz-
nych tradycji Prus, a inicja-
tywa budowy pomnika-fon-
tanny wyszła nie od gene-
rałów czy polityków, ale od 
miejscowych przedsiębior-
ców. Gdyby – dodawali zwo-
lennicy pomnika – Sedina by-
ła tak ważna dla niemieckich 
władz Stettina i Provinz Pom-
mern (prowincji pomorskiej), 
nie wysłaliby jej do huty na 
przetopienie. 

FOT. � LESZEK ADAMCZEWSKI  
Na placu Tobruckim w Szczecinie stoi pomnik kotwicy, którą bezmyślnie chyba ustawiono na 
miejscu Sediny.

FOT. � ARCHIWUM AUTORA 
Na niemieckiej pocztówce z międzywojennego Stettina widać Manzelbrunnen, czyli fontannę 
Manzla, zwaną pomnikiem Sediny.

Zarembą na czele przejmo-
wała władzę w Szczecinie, Se-
diny nie było już na szczycie 
pomnika-fontanny. W splą-
drowanym przez czerwono-
armistów mieście, gdzie bra-
kowało praktycznie wszyst-
kiego, a zwłaszcza żywno-
ści, gdzie na porządku dzien-
nym były podpalenia, grabie-
że, gwałty i zbrodnie, nikt nie 
przejmował się pustym co-
kołem. Pewnie stał tam ja-
kiś pomnik, który zaintereso-
wał Rosjan, więc go ściągnię-
to z wykorzystaniem czołgu 
przy okazji poważnie uszko-
dzono – szeptano tu i ów-
dzie. I szybko o pomniku-fon-
tannie zapomniano. 

Jeśli wierzyć znawcom 
dziejów Szczecina, wojenne 
losy Sediny okrywały mro-
ki tajemnicy. Pomnik stał na 
cokole na pewno jeszcze we 
wrześniu 1939 roku i nie by-
ło go w lipcu 1945 roku. Po-
dejrzewano Rosjan, chociaż 
ci, którzy do Szczecina dotar-
li z pierwsza falą pionierów-
-osadników na początku ma-
ja 1945 roku, przysięgali, że 
pomnika już tam wtedy nie 
było. I nie było żadnych świe-
żych śladów usuwania rzeźb 
„na siłę” przez żołnierzy ra-
dzieckich. Co więcej, cokół 
pomnika-fontanny sprawiał 
wrażenie, że od dawna tym 
zakątkiem Szczecina, którym 
nikt się nie interesował. 

Gdy sprawa pomnika Sedi-
ny zaczęła przewijać się przez 
szczecińskie media, zgłosili 
się świadkowie z dowodami 
w rękach. Były to amatorskie 
zdjęcia z wojennego Stettina. 
Jedno przedstawiało polskie-
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TAK  MYŚLĘ

Tak, mar-
t w i ę 

się o Pol-
skę. I nie je-
stem w tym 
m a r t w i e -
niu się sam. 
Martwi się 

Martwię się o Polskę

o Polskę wybitna aktorka Kry-
styna Janda, martwi się Ma-
rek Woźniak, marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, 
martwi się wielu ludzi, choć 
nie powiem, że wszyscy i nie 
napiszę, że martwi się suwe-
ren albo cały naród. Bo słowa 
są ważne, bo prawda jest waż-
na – zabrzmiało to trochę sta-
roświecko w kontekście doko-
nań PTV Info w ciągu ostatnich 
dwóch lat, ale nic na to nie po-
radzę, ciągle w to wierzę. 

Partia rządząca zmienia 
Polskę i – co jest moim zda-
niem bardziej niepokojące – 
zmienia Polaków. Wprawdzie 
nie ma się czemu dziwić, bo 
głównym hasłem wyborczym 
tej partii w 2015 roku była „do-
bra zmiana”, problem jednak 
w tym, iż martwię się, że ta 
zmiana wcale nie jest dobra. 
No, oczywiście, dobra jest dla 
miernych ale co najważniejsze 
– wiernych, podłych kariero-
wiczów, którzy gotowi są zro-
bić i powiedzieć wszystko, in-
nymi słowy dla ludzi typu Ni-
kodem Dyzma, ale w tym gor-
szym wydaniu.

Fakt, Pis powołuje się cały 
czas na wolę narodu, na Pola-
ków, na wyniki demokratycz-
nych wyborów parlamentar-
nych w 2015 roku. To prawda, 
wygrali, ale mówienie o tym, 
że z tego powodu mają pra-
wo robić co im się tylko przy-
śni, jest już co najmniej lekką 
przesadą i propagandą rodem 
z czasów stanu wojennego.

A było to tak. Był rok 
2015. W ówczesnych wybo-
rach parlamentarnych zano-
towano frekwencję na pozio-
mie 50,92 procent, co oznacza, 
że głosowała połowa do te-
go uprawnionych, których by-

ło 30.629.150 osób. W tam-
tych wyborach oddano głosów 
ważnych 15.200.671. Na PiS 
zagłosowało 37,58 procent, 
czyli 5.711.687 osób. Czy ta-
ki wynik w prawie 40-miliono-
wym kraju daje prawo do cią-
głego powoływania się na po-
parcie tzw. suwerena? Zgodnie 
z zasadami demokracji – tak, 
ale… umiar nawet w polityce 
czasami się przydaje. Umiar 
i przyzwoitość.

To co mamy teraz, za-
wdzięczamy nie tylko temu, że 
ludzie uwierzyli w dobrą zmia-
nę, że chcieli dostać – i słusznie 
– 500+, że w kampanii zostali 
okłamani (Gowin jakoś nie zo-
stał ministrem obrony narodo-
wej, a schowany na czas kam-
panii Macierewicz i Kaczyński 
dzisiaj są na pierwszej linii), ale 
także i dlatego, że cała resz-
ta klasy politycznej dała – mó-
wiąc delikatnie - ciała. Wróć-
my znowu do wyników wybo-
rów z 2015 roku. PiS pod szyl-
dem Komitet Wyborczy Pra-
wo i Sprawiedliwość przytulił 
także partyjki Gowina i Ziobro, 
czyli był ukrytą koalicją. Leszek 
Miller utworzył koalicję Komi-
tet Wyborczy Zjednoczona Le-
wica, która osiągnęła wynik 
7,55 procent (1.147.102 gło-
sów), ale nie zdobyła żadne-
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go mandatu, bo nie przekro-
czyła progu wyborczego (8%), 
który obowiązuje koalicje. Dla 
porównania Komitet Wybor-
czy Nowoczesna osiągnął wy-
nik 7,60 procent (1.155.370 
głosów, czyli zaledwie 8.268 
więcej od lewicy), ale zdobył… 
aż 28 mandatów. To oznacza, 
że PiS posłów mógł mieć mniej 
i wtedy zapewne mniej mógł-
by zrobić. Mógł mieć mniej, 
gdyby Leszek Miller nie zauro-
czył się Panią Ogórek i myślał 
głową w 2015 roku. Szkoda, 
że opozycja o tych faktach nie 
przypomina przy każdej okazji.

Tak więc wybory z roku 
2015 to dla PiS więcej szczę-
ścia niż rozumu, to zbieg sprzy-
jających okoliczności, bo par-
tii tej pomogła wygrać lewi-
ca, razem zresztą z PO, która 
zadufana w sobie, przekona-
na o swojej wyjątkowości za-
pomniała o wyborcach i na-
grzeszyła pychą, zaniechaniem 
oraz arogancją.

Mamy więc co mamy, nie-
jako na własne życzenie, a mó-
wiąc wprost dzięki miernej 
klasie politycznej praktycznie 
z każdej strony, od lewicy do 
ortodoksyjnej prawicy. Okaza-
ło się, że polska klasa politycz-
na (bez wyjątku) to zbieranina 
karierowiczów, ludzi miernych 

ale wiernych, inteligentów tyl-
ko z nazwy. Ci, którzy są mą-
drzy i rozsądni w partiach po-
litycznych nie mogą się prze-
bić, bo nie grają w piłkę albo 
nie chodzą do kościoła, lub nie 
przynoszą żwirku dla kota.

To, co dzisiaj w Polsce jest 
psute nieomal każdego dnia 
(czasami także nieomal każdej 
nocy) będzie można naprawić. 
Trochę to potrwa, ale uda się. 
Wystarczy, by kolejne wybo-
ry wygrali ludzie mądrzy i bę-
dziemy znowu mieli po jakimś 
czasie uczciwą telewizję pu-
bliczną, prawdziwy Trybunał 
Konstytucyjny, niezawisłe są-
dy, rzetelnych dziennikarzy, dla 
których prawda ma znaczenie 
/…/. To wszystko da się napra-
wić, choć minie zapewne kilka 
miesięcy, a szkoda, bo na taką 
stratę czasu nie zasłużyliśmy.

Mimo to jednak się mar-
twię. Martwię się o to, co się 
stało w niektórych polskich 
głowach. Niektórzy uwierzyli, 
że są lepszymi Polakami od 
innych Polaków, że wszystko 
wolno, że prawo ma być do-
bre tylko dla nielicznych (tych 
z pierwszego sortu), że można 
ludzi na ulicy opluwać w obec-
ności policjantów pilnujących 
podobno porządku, że moż-
na bezkarnie krzyczeć (poza 
trybem) z mównicy sejmowej 
„zdradzieckie mordy, wy kana-
lie”, że można kłamać w żywe 
oczy przed milionami telewi-
dzów, że można ludziom wma-
wiać iż czarne jest białe a bia-
łe jest czarne, że współobywa-
teli można poniżać, wyszydzać, 
wyrzucać z pracy za sympatie 
polityczne…

Tej zmiany – trudno w tym 
przypadku użyć słowa „do-
brej” – szybko się nie napra-
wi. W tym przypadku nie wy-
starczy odsunąć PiS od wła-
dzy i przegłosować kilka ustaw 
sejmowych. Zmiana mental-
ności, stosunku do demokracji, 
do prawdy, do zwykłej ludzkiej 
przyzwoitości potrwa latami, 
może nawet całe pokolenie. 
Dlatego się martwię. Jak wie-
lu innych.

TOMASZ MAŃKOWSKI

RYS. � SZCZEPAN SADURSKI

Państwa członkowskie podważające rządy prawa 
ryzykują utratę unijnych funduszy

Rządy, ingerujące w system prawny lub nieskuteczne 
w zwalczaniu nadużyć finansowych, czy korupcji, ryzykują za-
wieszeniem wypłat funduszy UE, zgodnie z projektem przyję-
tym przez Parlament.

W asyście panelu niezależnych ekspertów, Komisja Euro-
pejska miałaby stwierdzać, czy istnieją „uogólnione niedo-
ciągnięcia w zakresie praworządności” i podejmować decyzje 
o środkach zapobiegawczych, włącznie z ograniczeniem płat-
ności zaliczkowych oraz zawieszeniem płatności z budżetu UE. 
Decyzja taka byłaby zatwierdzana przez Parlament Europejski 
i Radę. Kiedy państwo członkowskie naprawi niedociągnięcia 
stwierdzone przez Komisję, Parlament oraz ministrowie UE 
mogą podjąć decyzję o odblokowaniu funduszy.

Komisja Europejska może stwierdzić, że praworządność 
jest zagrożona, jeżeli zauważy problemy z:

•  Właściwym funkcjonowaniem w państwie członkow-
skim władz odpowiedzialnych za wdrażanie budżetu 
UE

•  Właściwym funkcjonowaniem władz sprawujących kon-
trolę budżetową

•  Właściwym dochodzeniem w sprawach nadużyć finan-
sowych, w tym nadużyć podatkowych, korupcji lub in-
nych naruszeń mających wpływ na wykonanie budże-
tu UE

•  Skuteczną kontrolą sadową sprawowaną przez nieza-
leżne sądy

•  Odzyskiwaniem nienależnie wypłaconych środków
•  Zapobieganiem i karaniem uchylania się od opodatko-

wania
•  Współpracą z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych oraz, w stosownych przypadkach, 
z Prokuraturą Europejską

Aby wesprzeć Komisję, panel niezależnych ekspertów 
w dziedzinie prawa konstytucyjnego i finansowego, składający 
się z jednego eksperta mianowanego przez parlament krajowy 
każdego państwa członkowskiego i pięciu mianowanych przez 
Parlament Europejski, oceniałby co roku sytuację we wszyst-
kich państwach członkowskich i podawał do publicznej wiado-
mości podsumowanie swoich ustaleń.

Parlament przyjął propozycję przepisów 397 głosami do 
58, przy 69 wstrzymujących się. Posłowie są teraz gotowi do 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie ostatecznego kształtu roz-
porządzenia z ministrami UE, którzy jeszcze nie przyjęli swo-
jego stanowiska.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych 
broniących tych wartości

Parlament Europejski chce potrojenia budżetu progra-
mu „Prawa i wartości”. Ma być ułatwiona procedura na rzecz 
wspierania dialogu obywatelskiego tam, gdzie wartości UE są 
zagrożone

UE – stwierdzili eurodeputowani - musi robić więcej na 
rzecz promocji demokracji, państwa prawa i praw podstawo-
wych w UE. Służyć ma temu wsparcie dla organizacji społe-
czeństwa obywatelskiego.

Parlament poparł propozycję komisji wolności obywatel-
skich, by potroić środki przeznaczone w długoterminowym 
budżecie UE (2021-2027) na program „Prawa i wartości”. Fun-
dusz ma wzrosnąć do 1,834 milarda euro (Komisja Europejska 
zaproponowała 642 mln euro).

Przyjęte dziś stanowisko jest punktem wyjścia do nego-
cjacji Parlamentu z ministrami państw członkowskich. Pro-
jekt uzyskał poparcie 426 posłów, 152 głosowało przeciw, 45 
wstrzymało się od głosu.

Program „Prawa i wartości” ma na celu ochronę i promo-
wanie zasad zapisanych w art. 2 Traktatu UE poprzez wspiera-
nie organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lo-
kalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Ma uła-
twić obywatelom zaangażowanie w proces demokratyczny 
i działanie na rzecz równouprawnienia, zwalczania przemocy, 
praw człowieka, wolności, demokracji i państwa prawnego.

Posłowie uznali ochronę i promowanie demokracji i zasa-
dy państwa prawa za cel nadrzędny, ponieważ stanowią one 
warunek wstępny poszanowania praw podstawowych i za-
pewnienia wzajemnego zaufania między państwami człon-
kowskimi oraz zaufania obywateli do Unii Europejskiej.

W wyjątkowych przypadkach organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego będą mogły występować o środki bezpośred-
nio do Komisji Europejskiej, bez udziału władz swojego pań-
stwa, i skorzystać z przyspieszonej procedury. Będzie to moż-
liwe, gdy sytuacja w państwie członkowskim w zakresie prze-
strzegania zasad unijnych znacząco się pogarsza, a podstawo-
we wartości są zagrożone. Pozwoli to na wsparcie demokra-
tycznego dialogu w kraju, którego władze są niechętne orga-
nizacjom pozarządowym. (red)

W roku 2017, w listopadowym numerze „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”, napisałem felieton 
„Martwię się o Polskę”. Po śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza martwię się jeszcze bardziej... 

Wtedy gdy pisałem ten felieton, nie wiedziałem, że rezultat używanej nieomal przez wszystkich mowy 
nienawiści będzie taki tragiczny. Nie wiedziałem, że zginie człowiek, że poleje się krew na oczach milionów 
telewidzów. 

Ale… stało się. Przestały obowiązywać podstawowe standardy, słowa profesora Władysława Bartoszew-
skiego, że warto być przyzwoitym, nie docierają do ludzi żadnych władzy za wszelką cenę i przepojonych nie-
nawiścią… I nikt, z tego powodu co się stało, nie czuje się winny. Bo winni są ONI. Tylko ONI.

W grudniowym numerze „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” – także w roku 2017 – na okładce 
(składając życzenia świąteczno-noworoczne) zamieściliśmy słowa utworu Czesława Niemena z roku 1967 
„Dziwny jest ten świat”. „Dziwny jest ten świat – śpiewał Czesław Niemen - gdzie jeszcze wciąż mieści się wie-
le zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.” Utwór ten kończy się słowami: „Nadszedł 
już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie.”
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KSIĄŻKI

Mela na rowerze Eva Eriks-
son, ilustracje: Eva Eriks-
son, tłumaczenie Agnieszka 
Stróżyk, zieci wiek 3+, ce-
na 24,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki. 

Mela jest już duża i mą-
dra. otrafi nawet jeździć na 
rowerze! Czasami jednak zda-
rza jej się wjechać w to, co 
powinna ominąć. Na szczę-
ście któregoś dnia wjeżdża 
w samego instruktora szko-
ły jazdy, który wyjaśnia jej, 
jak unikać zderzania się ze 
wszystkim i wszystkimi. Za-
bawna, pięknie ilustrowana 
książka obrazkowa dla młod-
szych przedszkolaków.

Mela na zakupach Eva Eriks-
son, ilustracje Eva Eriks-
son, tłumaczenie Agnieszka 
Stróżyk, dzieci wiek 3+, ce-
na 24,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki.

Mela jest już duża i mą-
dra. Potrafi nawet zrobić za-
kupy! Ale czy to naprawdę 
jest takie proste, jak jej się 
wydaje? Trzeba zapamiętać, 
co ma się kupić, no i pilno-
wać portmonetki… Książ-
ka obrazkowa dla młodszych 
dzieci autorstwa Evy Eriks-
son – jednej z najpopular-
niejszych szwedzkich ilustra-
torek, znanej z serii o Mak-
sie oraz książek Jak tata po-
kazał mi wszechświat i Przy-
gody Astrid – zanim została 
Astrid Lindgren.

Basia. Bajki na dobranoc Zo-
fia Stanecka, ilustrator Ma-
rianna Oklejak seria BASIA , 
wiek 3-7 lat, cena 39,99 zł, 
Wydawnictwo Egmont.

Basia opowiedziała Fran-
kowi bajkę. A kiedy skończy-
ła, okazało się, że Franek śpi. I 
teraz już każdy w rodzinie Ba-
si wiedział, co jest najlepszym 
sposobem na usypianie: bajki 
na dobranoc! Poznaj 24 bajki 
do wspólnego czytania przed 
snem. Opowieści o Basi wzru-
szą i rozbawią, a także ukoły-
szą do snu. Każdy z tekstów 

jest na tyle krótki, że nadaje 
się idealnie na wieczorną lek-
turę. Są tu m.in. bajki: O za-
czarowanej poduszce, O nie-
widzialnym psie, O gwiezd-
nej krowie, O Krainie Żelków, 
O dziewczynce, która zmieni-
ła się w niedźwiedzia, O gada-
jącym drzewie i mieszkającej 
w nim sowie i inne. Od 2008 
roku każdy z tomów to osob-
na historia z życia Basi i jej ro-
dziny. Książki dotyczą spraw 
istotnych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Zofia Stanec-
ka z humorem i poszanowa-
niem wagi tematu dla dziec-
ka, tworzy wspaniałe opowie-
ści, które uczą, bawią i wzru-
szają. 

Baśnie dla młodszych i star-
szych Zofia Stanecka, ilustra-
tor Magda Kozieł-Nowak, se-
ria ART, cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo Egmont.

Zapraszamy w podróż do 
świata baśni. Wraz z ulubio-
nymi bohaterami zachwycisz 
się na nowo znanymi historia-
mi w nowej odsłonie. Jest tu 
sześć klasycznych baśni: Czer-
wony Kapturek, Trzy świn-
ki, Kopciuszek, Księżniczka na 
ziarnku grochu, Knyps z czub-
kiem, Jaś i Małgosia. Wszyst-
kie zostały na nowo zinter-
pretowane. Dodatkowo, każ-
da zawiera krótkie wprowa-
dzenie, które przybliża histo-
rię powstania baśni. Autorka 
(Zofia Stanecka znana czytel-
nikom autorka Basi) pokazu-
je też, jak ewoluował tekst 
każdej z nich. Dzieli się cie-
kawostkami na temat danej 
baśni, opisuje jej ekranizacje 
i kolejne wydania.  

Skoczkowie. Tajemnice mi-
strzów Jarosław Kaczmarek, 
ilustrator Marcin Wicha, To-
masz Pieńczak, seria MALI 
MISTRZOWIE, cena 36,99 zł, 
Wydawnictwo Egmont.

Książka pełna zdjęć, ilu-
stracji i zabawnych rysunków 
zachwyci pasjonatów sportu, 
a szczególnie fanów skoków 
narciarskich. Dowiemy się na 
przykład: Jaką magiczną moc 
ma bułka z bananem, Co to 
jest telemark, Dlaczego wiatr 
jest tak ważny w tym sporcie, 
Jak uzyskać najwyższe noty 
za styl, Jak zmieniał się styl 
skoków narciarskich. Pozna-
my bliżej mistrzów jak Adam 
Małysz, Noriaki Kasai, Simon 
Ammann, Robert Johansson, 
Kamil Stoch i inni. Autor od-

krywa tajemnice tej fascy-
nującej dyscypliny jak zasa-
dy rozgrywania zawodów 
i punktacji oraz jak wygląda-
ją poszczególne etapy sko-
ku. Jest wiele ciekawostek, 
anegdot. Książka  spodoba 
się nie tylko miłośnikom sko-
ków narciarskich. Napisana 
językiem przyjaznym dla mło-
dego czytelnika, stanowi po-
rządną dawkę wiedzy dla każ-
dego fana sportu.  

FC Barcelona. Więcej niż fut-
bol Dariusz Tuzimek, ilustra-
tor Ewa Olejnik, Marzenna 
Dobrowolska, seria MALI MI-
STRZOWIE, cena 36,99 zł,  
Wydawnictwo Egmont.

FC Barcelona to więcej niż 
klub. To instytucja. To cen-
trum Katalonii, o wielkim 
znaczeniu społecznym. Po-
znaj historię Barcy i zdobądź 
ciekawe informacje o jej pił-
karzach, trenerach i mecza-
ch: Jak Messi stał się najlep-
szym piłkarzem na świecie,  
Dlaczego Johan Cruyff był jed-
nym z najważniejszych tre-
nerów Barcy, Skąd się wziął 
ofensywny styl gry Barcelo-
ny, O co chodzi z tą Katalo-
nią, Dlaczego El Clasico to du-
żo więcej niż mecz.  Poznasz 
szczegóły dotyczące świąty-
ni futbolu, jaką jest stadion 
Camp Nou. Zrozumiesz też, 
za co Polacy tak bardzo ko-
chają FC Barcelonę. Książ-
ka napisana w formie ciepłej 
rozmowy ojca z synem, peł-
na jest pięknych zdjęć i ilu-
stracji. Mówi o sile marzeń 
i działania zespołowego i jak 
wiele pracy trzeba, by od-
nieść sukces.  

Krótka historia wielkich 
umysłów. Genialni matema-
tycy i ich arcydzieła Ian Ste-
wart, tłumaczenie Urszula 
i Mariusz Seweryńscy, kate-
goria Popularnonaukowe, ce-
na 44,90 zł, Prószyński i S-ka.

W jaki sposób myślą ge-
niusze? Jak widzieli świat naj-
więksi matematycy, ludzie 
o zdumiewającej jasności 
umysłu i oryginalności spoj-
rzenia? Jak to możliwe, że 
ich myśli podążały zupełnie 
nowymi ścieżkami, których 
ludzkość wcześniej nie znała? 
W jaki sposób je odkrywali? 
W swojej najnowszej książ-
ce wybitny matematyk Ian 
Stewart podąża tropem nie-
zwykłych umysłów, odsłania-
jąc tajemnice geniuszy, któ-

rzy tworzyli matematykę. Ian 
Stewart to światowej sławy 
matematyk i autor bestsel-
lerowych książek popularno-
naukowych. Jest emerytowa-
nym profesorem Uniwersyte-
tu w Warwick i wciąż prowa-
dzi aktywną działalność na-
ukową. Autor licznych ksią-
żek poświęconych matema-
tyce, z których wiele przetłu-
maczono na język polski. 

 

Sekrety i śmierć J.D. Robb, 
tłumaczenie Bogumiła Na-
wrot, kategoria Kryminał/
Sensacja, cena 38 zł, Prószyń-
ski i S-ka. 

Utrzymany we francu-
skim stylu Bar Du Vin w cen-
trum Manhattanu to nie lo-
kal, który chętnie odwiedza-
łaby Eve Dallas, szefowa Wy-
działu Zabójstw nowojorskiej 
policji. W takich miejscach 
rzadko dochodzi do rozlewu 
krwi, ale pewnego zimowe-
go wieczoru zostaje tam za-
mordowana Larinda Mars, 
dziennikarka prezentują-
ca w swoim programie plot-
ki z życia celebrytów. Śledz-
two ukazuje, że ofiara z cy-
nizmem szantażowała boha-
terów kompromitujących hi-
storii. Eve Dallas nigdy nie lu-
biła Larindy Mars, ale jeszcze 
bardziej nie lubi morderców. 
Musi więc dotrzeć do wszyst-
kich, którzy padli ofiarą szan-
tażystki. I przy okazji poznaje 
fakty, o których wolałaby nie 
wiedzieć. J.D. Robb to pseu-
donim Nory Roberts, autor-
ki ponad 200 powieści, które 
sprzedały się w łącznym na-
kładzie ponad 500 milionów 
egzemplarzy.

Właściwy wybór P.Z. Reizin,  
tłumaczenie Tomasz Wilusz, 
cena 43 zł, Prószyński i S-ka. 

Jen jest smutna. Aiden 
chce, żeby była szczęśliwa. 
Ale... Jen jest atrakcyjną 34-
-latką porzuconą przez narze-
czonego, a Aiden - inteligent-
nym, błyskotliwym i dowcip-
nym… programem kompute-
rowym. Aiden zna Jen na wy-
lot. Ma dostęp do wszystkich 
jej elektronicznych urządzeń, 
wie, jakiej piosenki słucha naj-
częściej, wyszukuje jej ulubio-
ne zdjęcia i podpowiada złote 
myśli, które ją inspirują. Sam 
doszedł do wniosku, że tylko 
nowy partner życiowy może 
zapewnić Jen szczęście. Dla-
tego postanowił znaleźć jej 
drugą połówkę. Ale czy Jen 

podporządkuje się jego do-
skonałemu planowi? Czy inte-
ligentna, ale bardzo sztuczna 
maszyna może odkryć inteli-
gencję emocjonalną i napra-
wić życie Jen? I dowiedzieć 
się, co tak naprawdę daje lu-
dziom szczęście?

Wszystko oprócz prawdy 
Gillian McAllister, tłumacze-
nie Magdalena Moltzan-Mał-
kowska, seria Kobiety to czy-
tają! cena 39,90 zł, Prószyń-
ski i S-ka. 

Czy zdarza ci się spraw-
dzać telefon partnera? Czy 
masz do tego prawo? I czy 
jesteś gotowa na to, co tam 
znajdziesz? Wszystko zaczęło 
się od wiadomości. Do której 
Rachel nawet nie chciała zaj-
rzeć. Kocha Jacka. Spodzie-
wa się jego dziecka. Ufa mu 
bezgranicznie. Ale co się sta-
ło, to się nie odstanie. Rachel 
nie cofnie czasu i nie uwolni 
się od myśli, które nie dają jej 
spokoju po tym, co przeczy-
tała. Dlaczego Jack kłamie na 
temat swojej przeszłości? Co 
właściwie ukrywa? I czy Ra-
chel ma prawo za wszelką ce-
nę dociekać prawdy, gdy sa-
ma nie gra w otwarte karty?

Szczury Wrocławia. Kra-
ty Robert J. Szmidt Gatunek 
fantastyka / sensacja/ gore, 
cena 39,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis.

Polska apokalipsa zombie 
i podróż sentymentalna do 
czasów obskurnego, siermięż-
nego i cuchnącego bimbrem 
PRL-u. Spin-off głośnej powie-
ści Roberta J. Szmidta Szczury 
Wrocławia. Chaos, opowiada-
jącej o walce oddziałów zomo 
z epidemią czarnej ospy i… 
hordami zombie we Wrocła-
wiu roku 1963. To też ekspery-
ment literacki: postaciami są 
rzeczywiste osoby, zgłaszają-
ce się do autora, by je uśmier-
cił na kartach swojego dzieła. 
W chwili, gdy upada porządek 
starego świata, garstka ludzi 
próbuje znaleźć ocalenie za 
murami więzienia. Cena ich 
bezpieczeństwa jest wysoka – 
na wolność wydostają się naj-
gorsi przestępcy, w tym wielu 
skazanych na śmierć morder-
ców, najlepiej przystosowa-
nych do przetrwania w cha-
osie. Historia zmagań o kształt 
nowej rzeczywistości, w któ-
rej drugi człowiek może oka-
zać się gorszym wrogiem niż 
hordy zombie.

ODZYSKAJ GŁOS
GeloVox to tabletki do 

ssania z kwasem hialurono-
wym stworzone głównie dla 

osób, których narzędziem 
pracy jest głos. Konsekwen-
cją długotrwałego mówienia 
i nadwyrężenia głosu może 
być chrypka, suchość w gar-
dle i suchy kaszel. Najczęściej 
przyczyną jest brak odpo-
wiedniego nawilżenia. Istotną 
rolę w nawilżaniu strun gło-
sowych pełni kwas hialuro-
nowy, który jest podstawo-
wym składnikiem śluzu pro-
dukowanego przez gruczoły 
błony śluzowej fałdów gło-
sowych. GeloVox to tablet-
ki do ssania długotrwale na-
wilżające błonę śluzową jamy 
ustnej i gardła. Preparat pod-
czas ssania wytwarza kom-
pleks hydrożelowy z kwasem 
hialuronowym, który nawilża 
i ochrania podrażnioną bło-
nę śluzową jamy ustnej i gar-
dła, sprzyjając jej regeneracji. 
Jest odpowiedni dla dzieci od 
6 roku życia, dla diabetyków 
i osób z nietolerancją laktozy 
i glutenu. Dostępny w dwóch 
smakach:  cytrusowo-men-
tolowym wiśniowo-mentolo-
wym. Cena:  31,90 zł/20 table-
tek, 16,90 zł/10 tabletek.

WSPARCIE 
GARDŁA 
I ODPORNOŚCI 

Lizaki Sam-
bucus Kids 
to smaczny 
sposób na 
dolegliwości 
gardła dzie-
ci. Zawarte 
w lizakach 
n a t u r a l n e 

ekstrakty z szałwii i tymianku 
wspomagają funkcjonowanie 
gardła, a czarny bez wspie-
ra odporność. W składzie liza-
ków nie ma sztucznych barw-
ników i aromatów ani syropu 
glukozowo-fruktozowego. Za-
miast cukru, zawierają ksyli-
tol i mają pyszny malinowy 
smak. Zaczerwienione gardło, 
drapanie czy ból utrudniają-
cy przełykanie to dolegliwo-
ści, które zdarzają się nie tylko 
w okresie jesienno-zimowym, 
ale także wiosną i latem. Nie-
dojrzały jeszcze układ odpor-
nościowy sprawia, że u dzieci 
mogą one przydarzyć się na-
wet kilkanaście razy w roku. 
Dzieci uwielbiają lizaki, a liza-
ki na gardło Sambucus Kids 
docenią także rodzice. For-
ma lizaka sprawia, że ekstrak-
ty z szałwii i tymianku działa-
ją przez dłuższy czas w obrę-
bie jamy ustnej, wpływając 
łagodząco na struny głoso-
we. W połączeniu z witami-
ną C oraz cynkiem wspiera-
ją odporność. Dla dzieci już 
od 3 roku życia. Cena ok. 8 
zł (5 szt.)
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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.

162 mln złotych finansowania
Tylko od sierpnia 2017 roku z preferencyjnych pożyczek i po-

ręczeń unijnych – spora w tym zasługa prężnie działającego Fun-
duszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego - sko-
rzystało 1000 firm w Wielkopolsce, do których trafiło ponad 162 
mln złotych. Są to środki z Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO), którymi zarzą-
dza Bank Gospodarstwa Krajowego. Województwo wielkopolskie 
to region, w którym najwięcej przedsiębiorców korzysta z instru-
mentów zwrotnych. Zdecydowaną większość stanowią mikro-
przedsiębiorstwa (802). Projekt Jeremie2 zapewnił również finan-
sowanie dla 181 małych i 17 średnich firm. Prawie 25 proc. z nich 
to nowe podmioty (tzw. start-upy). 

Łączna suma udzielonego finansowania wyniosła ponad 162 
mln złotych, z czego pożyczki stanowiły 141 mln złotych, zaś po-
ręczenia 21 mln złotych. Najchętniej po wsparcie sięgali przed-
siębiorcy z branży motoryzacyjnej, przetwórstwa przemysłowe-
go i budownictwa.

– Samorząd Województwa Wielkopolskiego w obecnej per-
spektywie UE ponownie przeznaczył największą w skali kraju kwo-
tę na pożyczki i poręczenia dla sektora MŚP ze środków regio-
nalnego programu operacyjnego. Tym bardziej z zadowoleniem 
przyjmujemy fakt, że w ramach inicjatywy JEREMIE2 przyznano 
już tysięczne wsparcie. 1000 wspartych przedsiębiorców dowodzi, 
że wielkopolskie firmy, w tym w szczególności mikroprzedsiębior-
stwa i start-upy, nadal potrzebują tego typu zewnętrznego źró-
dła finansowania. JEREMIE2 umożliwił im dostęp do kapitału, co 
przekłada się na realizację licznych projektów. Powstawanie i suk-
cesy niedużych firm mają  ogromny wpływ na rozwój gospodarki 
naszego regionu – mówi Marek Woźniak, marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Oferowane z projektu Jeremie2 pożyczki i poręczenia kredy-
tów bankowych to zwrotne finansowanie. Oznacza to, że po re-
alizacji inwestycji i spłacie zaciągniętego przez przedsiębiorców 
finansowania, fundusze te będą ponownie wykorzystywane na 
wsparcie kolejnych przedsięwzięć. Dzięki takiemu mechanizmowi 
możliwe jest finansowanie dla większej liczby firm działających na 
terenie Wielkopolski i to w dłuższej perspektywie czasu.

– Pomagamy rozwijać się każdej firmie, od start-upu po do-
świadczone przedsiębiorstwo. Dzięki pożyczkom unijnym można 
zrealizować innowacyjny pomysł lub po prostu sfinansować bieżą-
cą działalność. Czasem uwolnienie niewielkiego kapitału własne-
go zwiększa chęć firm do rozwoju i inwestycji – mówi Przemysław 
Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Warto przypomnieć – dodaje Krzysztof Leń, prezes Fundu-
szu i Promocji Województwa Wielkopolskiego – że nasz Fundusz 
mikro, małym i średnim przedsiębiorcom udziela poręczeń w ra-
mach JEREMIE2 do 1,2 mln złotych za… 0 zł.

Unijnym wsparciem w postaci preferencyjnych pożyczek lub 
poręczeń powinni zainteresować się przede wszystkim przed-
siębiorcy borykający się z brakiem kapitału na rozwój i innowa-
cje w swojej firmie, którzy mieliby trudności z uzyskaniem kre-
dytu w bankach komercyjnych. To także doskonały sposób finan-
sowania pomysłów na biznes dla tych, którzy dopiero rozpoczy-
nają lub krótko prowadzą działalność gospodarczą. Kluczowymi 
odbiorcami tego typu wsparcia są więc startupy, firmy nie mają-
ce historii kredytowej, czy zabezpieczeń wymaganych przez ban-
ki komercyjne.

Województwo wielkopolskie jako jeden z pierwszych regio-
nów udostępniło finansowanie o charakterze zwrotnym ze środ-
ków Unii Europejskiej. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego pozwoli przeznaczyć do 2023 roku co najmniej 712 mln 
zł na wsparcie wielkopolskich przedsiębiorstw z WRPO. Jere-
mie2 jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE, z sukcesem realizo-
wanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-
-2013, którą województwo wielkopolskie uruchomiło jako pierw-
sze w Polsce. (red)

In vitro 
w Tarnowie Podgórnym
Po zeszłorocznych wyborach samorządowych jedną z pierwszych decyzji 
wójta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajki było przystąpienie gminy do 
finansowania zabiegów in vitro. Tarnowo Podgórne jest więc najprawdo-
podobniej pierwsza w Polsce gminą wiejską, która zdecydowała się na 
ten krok.

Wójt Tadeusz Czajka za-
wsze uważał – i słusz-

nie – że program ten powi-
nien być finansowany przez 
państwo. Niestety, po wygra-
nych wyborach sejmowych 
przez PiS ze względów świa-
topoglądowych program ten 
przez pisowskiego ministra 
zdrowia został zamknięty. 

Wtedy okazało się, że pa-
ry walczące z niepłodnością 
mogą liczyć tylko na bogatych 
rodziców albo… na samorzą-
dowców. Bo na finansowanie 
in vitro zdecydował się sa-
morząd w Poznaniu, Lesznie, 
Ostrowie Wielkopolskim… 

Na pytanie skąd ten po-
mysł, wójt Tadeusz Czajka 
często powtarza, że była to 
reakcja samorządu gminnego 
na prośby i sugestie samych 
mieszkańców, którzy zwra-
cali się z pytaniem - kiedy 

gmina zacznie finansować in 
vitro, w bezpośrednich roz-
mowach, ale także w listach 
czy mailach przesyłanych do 
urzędu. By przekonać się, ja-
ka jest naprawdę opinia na 
ten temat mieszkańców Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, zle-
cono niezależnej firmie ze-
wnętrznej przeprowadzenie 
na ten temat ankiety. Zapy-
tano więc 900 mieszkańców 
czy ich zdaniem gmina po-
winna finansować zabieg in 
vitro. I okazało się, że spo-
śród ankietowanych 66 pro-
cent odpowiedziało twier-
dząco, a tylko 14 procent by-
ło przeciw.

To był punkt wyjścia do 
wprowadzenia tego zada-
nia do budżetu gminnego na 
rok 2019 i poddanie pomy-
słu ocenie radnym. W wyni-
ku przeprowadzonego w Ra-

dzie Gminy głosowania 17 
radnych było za, a zaledwie 3 
– przeciw.

To oznacza, że w Gminie 
Tarnowo Podgórne już w dru-
giej połowie 2019 roku samo-
rząd będzie finansował za-
biegi in vitro. Na ten rok mó-
wi się o kwocie 50.000 zło-
tych, co powinno pozwolić 
na przeprowadzenie kilku ta-
kich procedur medycznych. 
Teraz trwają przygotowania 
do opracowania szczegółów 
i wdrożenia programu.

Gmina będzie oczywi-
ście wspierać finansowo pa-
ry mieszkające w Gminie Tar-
nowo Podgórne. A wójt Ta-
deusz Czajka nie wyklucza, że 
jeśli będzie taka potrzeba, to 
w kolejnych latach program 
będzie kontynuowany za – 
być może – większe pienią-
dze. (mat)  

2 miliardy 
budżetu
Prawie 2 miliardy złotych 

to wartość tegorocznego 
budżetu Województwa Wiel-
kopolskiego. Radni przyjęli 
uchwałę budżetową podczas 
sesji 28 stycznia 2019 roku. 
Z głosujących 37 radnych „za” 
było 24, a 13 „przeciw”. 

- Tegoroczny budżet jest 
najbardziej proinwestycyjnym 
budżetem, w którym ponad 
50 procent wydatków to wy-
datki na inwestycje. To tak-
że bardzo duży budżet, bli-
sko dwumiliardowy. Podejmu-
jemy  bardzo wiele inwestycji 
z udziałem środków Unii Eu-
ropejskiej z myślą o realizacji 
przedsięwzięć w sferze drogo-
wej, zakupu taboru kolejowe-
go, budowy szpitala dziecięce-
go w Poznaniu. Mamy do czy-
nienia z ogromnym frontem 
inwestycyjnym, ale nie zapo-
minamy również o utrzyma-
niu naszych instytucji kultu-
ry i innych jednostek. Najwię-
cej wydatków przeznaczamy 
na transport – chcemy zapew-
nić wszystkim Wielkopolanom 
dobre warunki dojazdu dro-
gami, ale i koleją. To nie bę-
dzie łatwy budżet do realiza-
cji, bo dziś rynek wykonawców 
czy dostawców taboru kolejo-
wego jest w pewnym kryzysie 
– podkreśla marszałek Marek 
Woźniak. 

W 2019 roku wydatki wo-
jewództwa wyniosą 1,969 
miliarda złotych. Najwięcej, 
48,4%, czyli 953,7 mln zło-
tych przeznaczonych zostało 
na transport. Ochrona zdro-
wia i polityka społeczna po-
chłoną 367,8 zł, natomiast kul-
tura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego 147,1 mln zł. Bu-
dżet ponownie oceniany jest 
jako proinwestycyjny. 

Regionalna Izba Obra-
chunkowa wystawiła pozytyw-
ne opinie zarówno dla projek-
tu budżetu i wieloletniej pro-
gnozy finansowej Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. (na)

Upadamy... 
W ubiegłym roku upa-

dłość konsumencką ogłosiło 
o jedną piątą więcej osób niż 
w 2017 r. i trzykrotnie więcej 
niż w 2015 r. 6.549 osób, któ-
re zbankrutowały w 2018 r. 
miało nieopłacone zobowią-
zania na ponad 732 mln zł. 

Najczęściej po upadłość 
konsumencką sięgają miesz-
kańcy województw: mazo-
wieckiego, śląskiego oraz 
małopolskiego, większość 
stanowią kobiety, co czwarty 
bankrut ma między 36-45 lat, 
ale powoli rośnie udział dłuż-
ników po 56 roku życia. 

Z Mazowsza (20 proc.), 
Śląska (11,8 proc.) i Mało-
polski (8,4 proc.) pochodzi 
dwóch na pięciu bankrutu-
jących konsumentów i po-
siadają oni połowę widocz-
nych zaległości osób ogłasza-
jących upadłość. (na)
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RED BOX CUP przy WOŚP 
Warta Poznań mistrzem jest!

Kolejny rekord WOŚP
Rozmowa z ANDRZEJEM OGÓRKIEWICZEM, 
dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Suchym Lesie

- Zapomnijmy na chwi-
lę o tym, co się wydarzy-
ło w Gdańsku 13 stycznia 
i spróbujmy podsumować 
tegoroczny finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 
w Gminie Suchy Las.

- Można dwoma słowa-
mi?

- Proszę.
- Wielki sukces.
- Wierzę, ale poproszę 

o szczegóły.
- Miałem duże obawy 

przed tegorocznym finałem 
z trzech powodów. Pierwszy 
– zbiórka odbywała się w nie-
handlową niedzielę. Dru-
gi – początek ferii zimowych 
także w naszym wojewódz-
twie. Trzecie – kiepska po-
goda, która zachęcała raczej 
do spędzania wolnego czasu 
w domu.

- A okazało się…
- …że były to niepotrzeb-

ne obawy, bo w tym roku 
udało nam się zebrać wię-
cej niż w latach minionych, 
bo rekordową kwotę ponad 
90 tysięcy złotych. Pamiętaj-
my także, że niektóre licyta-
cje internetowe jeszcze trwa-
ją, a więc  kwota ta będzie na 

pewno jeszcze wyższa. Nasz 
gminny finał cały czas cieszył 
się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców i to także jest 
warte podkreślenia.

- Chwała organizatorom 
tego finału…

- Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej był organizatorem 
gminnego sztabu, a mieliśmy 
ponad 70 wolontariuszy, czy-
li także więcej niż na wcze-
śniejszych finałach. Partne-
rem Ośrodka było Centrum 
Kultury i Biblioteka Publicz-
na głównie w zakresie logi-
stycznym, bo byliśmy gospo-
darzem imprez finałowych, 
udostępniliśmy miejsce dla 
sztabu itp., no i przygotowa-
liśmy rozmaite imprezy kul-
turalne, warsztaty dla dzieci, 
koncerty, licytacje. 13 stycz-
nia był ciekawy program na 
scenie głównej w sali wido-
wiskowej Centrum, sporo 
także działo się w holu na-
szego Ośrodka, w kilku in-
nych pomieszczeniach odby-
wały się zajęcia warsztato-
we, które przyciągały bardzo 
dużą liczbę ludzi – do warsz-
tatów ustawiały się przez ca-
ły dzień kolejki. Dzieci robi-
ły różne rzeczy, między inny-
mi tak bardzo dzisiaj modne 
slajmy, czyli takie jakieś ga-
laretki, podobno relaksują-
ce. Uczestnicy wykonywali je 
według instrukcji, a my za-
pewnialiśmy składniki. W in-
nej sali wykonywano ser-
duszka Orkiestry z filcu, ale 
najwięcej emocji wzbudzały 
rzecz jasna licytacje rozma-
itych przedmiotów, lecz nie 
tylko przedmiotów.

- Na przykład?
- Sporo licytowano i licy-

tuje się do dzisiaj w Inter-
necie, 13 grudnia w Ośrod-
ku mieliśmy dwie aukcje bez-
pośrednie. Każda z nich by-
ła przewidziana mniej więcej 
na godzinę, a w czasie każdej 
z nich odbywało się kilkadzie-
siąt licytacji. To znaczy, że na 
jedną mielismy mniej wię-
cej minutę! A licytowaliśmy 
naprawdę przeróżne rzeczy, 
na przykład koszulkę z podpi-
sem Kamila Stocha…

- A jak się sprzedały 
przedmioty przekazane na li-
cytację przez Redakcję „Two-
jego TYGODNIA WIELKOPOL-
SKIEGO”?

- Bardzo dobrze, przypo-
mnijmy – były to dwa kom-
plety nowych kijków do nor-
dic walking, a także kolek-
cjonerski egzemplarz książki 
„Historia futbolu wielkopol-
skiego” liczącej 1342 strony. 
Zlicytowaliśmy także obiad 
z Wójtem Grzegorzem Woj-
terą za kwotę 1200 złotych. 
W pakiecie jest także odwie-
zienie przez Pana Wójta zwy-
cięzcy licytacji po tym spotka-
niu do domu.  

- O godzinie 20 było świa-
tełko do nieba…

- Tak, przerwaliśmy wy-
stępy, wyszliśmy na zewnątrz, 
by obejrzeć fajerwerki odpa-
lane na placu przed Urzędem 
Gminy.

- Kiedy dowiedział się 
pan o wydarzeniach w Gdań-
sku?

- W trakcie światełka do 
nieba i to był dla mnie szok, 
podobnie jak dla wielu innych 
w całej Polsce. Nie przekaza-
liśmy tej informacji publicz-

ności, wielu więc dowiedzia-
ło się o tym dopiero w domu. 
Wierzyłem, że prezydent Pa-
weł Adamowicz wyzdrowie-
je, ale gdy obejrzałem za-
pis telewizyjny tego zamachu 
wiedziałem, że sytuacja jest 
bardzo poważna.

- Obserwując zaangażo-
wanie dzieci, zwykłych lu-
dzi  w finał Orkiestry można 
jakoś zrozumieć tę niechęć 
niektórych do inicjatywy Je-
rzego Owsiaka?

- Ja tego nie potrafię. To 
jest dla mnie całkowicie nie-
zrozumiałe i niewytłumaczal-
ne. Wiem, że istnieją róż-
ne działania i inicjatywy, któ-
re mogą być kontrowersyjne. 
Ale jakie kontrowersje mo-
gą być związane z Orkiestrą? 
Orkiestra zbiera pieniądze, 
doposaża placówki medycz-
ne w sprzęt, który wielu już 
osobom uratował życie, a z 
drugiej strony jednoczy ludzi 
w celu robienia dobra. Dlate-
go nie potrafię odpowiedzieć 
na pytanie – dlaczego ktoś 
może tę inicjatywę krytyko-
wać, podejmować działania 
w celu zniszczenia Orkiestry.

- Rozumiem, że mimo 
wszystko, w drugą niedzie-
lę stycznia w 2020 roku spo-
tkamy się w Suchym Lesie 
podczas 28 finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy?

- Nie wyobrażam sobie, 
by mogło stać się inaczej. 
(mat)

Te przedmioty na 
licytację WOŚP 
w Suchym Lesie 
przekazała Redakcja 
Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO

W niedzielę 13 stycznia na Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Suchym Lesie rozegrany został II Pił-
karski Turniej Halowy – Red Box Cup przy WOŚP. 
Rywalizowało w nim 12 zespołów, w których 
występowali młodzi piłkarze z rocznika 2007. 

Organizatorami tej bardzo udanej imprezy piłkarskiej byli: 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box oraz Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Suchym Lesie. Turniej odbywał się tradycyjnie 
pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery.  

Sportowa rywalizacja trwała od godziny 9 do 17. Byliśmy 
świadkami fantastycznej piłkarskiej rywalizacji. Bez przerwy 
przeplatały się łzy smutku i wybuchy szalonej radości. Zawod-
nicy pomimo młodego wieku, prezentowali bardzo wysokie 
umiejętności piłkarskie. Turniejowe pojedynki były niezwykle 
zacięte i wyrównane. 

Zespoły zostały podzielone na 4 grupy po 3 drużyny. Dru-
żyny, które wywalczyły w swoich grupach 1 miejsca, awanso-
wały bezpośrednio do ćwierćfinałów. Pozostałe walczyły, że-
by dostać się do tej fazy turniejowych zmagań, w której każdy 
pojedynek w musiał być rozstrzygnięty. W razie wyniku remi-
sowego, strzelana była seria 3 rzutów karnych. W półfinałach 
Warta Poznań pokonała Lecha Poznań (2:1), a Canarinhos Skó-
rzewo pokonali UKS Śrem (6:1). W meczu o 3 miejsce Lech Po-
znań pokonał wyraźnie UKS Śrem (8:0), a w finale Warta Po-
znań zwyciężyła Canarinhos Skórzewo(2:1).

- Tytuł mistrzowski dostał się w bardzo godne ręce – sko-
mentował te wyniki radny Maciej Jankowiak. - Drużyna War-
ty Poznań odniosła w Turnieju same zwycięstwa. Była ona kla-
są samą dla siebie. Ekipa Canarinhos Skórzewo zaprezentowa-
ła się również z bardzo dobrej strony. To typowa drużyna tur-
niejowa. Trzecie miejsce dla Lecha Poznań jest małą niespo-
dzianką. Byli oni bowiem zdecydowanie głównym faworytem 
do końcowego zwycięstwa. Broniący tytułu mistrzowskiego, 
zespół UKS Śrem tym razem znalazł się poza podium. Na tym 
jednak polega piękno sportu, piękno piłki nożnej, że nie ma 
nigdy stuprocentowych faworytów

Przedstawiciele wszystkich zespołów bardzo chwalili sys-
tem rozgrywania turniejowych pojedynków. Nie było meczów 
nieważnych, bez stawki. Każda rywalizacja pomiędzy zespoła-
mi była spotkaniem o dużym ciężarze gatunkowym. A zawod-
ników wspierały pełne kibiców trybuny, głośny doping. Były 
bębny, krzyki i śpiewy - najbardziej aktywni byli kibice ze Ślą-
ska oraz z Lecha Poznań. 

W czasie Turnieju trwała zbiórka pieniędzy na Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy. Kibice nie żałowali datków, a Sto-
warzyszenie Kultury Fizycznej Red Box podarowało na WOŚP 
2000 zł.

Wszystkim uczestnikom Turnieju nagrody wręczali między 
innymi: Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las, Sylwia Ka-
bacińska – dyrektor OSP w Suchym Lesie, radny Maciej Janko-
wiak z Red Box.  (na)

GRZEGORZ WOJTERA, wójt Gminy Su-
chy Las: - Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy to zupełnie niezwykła inicja-
tywa społecznej zbiórki pieniędzy na 
rzecz potrzebujących – zawsze poda-
wany jest konkretny cel tej zbiórki – ale 
także w pewnym sensie nauka wspól-
nego działania. Trudno sobie dzisiaj wy-

obrazić polskie szpitale bez wsparcia WOŚP, trudno sobie 
wyobrazić Polskę bez corocznego Finału, czyli zjednoczenia 
się ludzi niezależnie od ich poglądów na różne sprawy wo-
kół idei pomagania potrzebującym. Dziękuję mieszkańcom 
naszej Gminy, że znaleźli czas 13 grudnia by uczestniczyć 
w Finale, że byli aktywni w czasie aukcji, że po raz kolejny 
nie szczędzili pieniędzy na ten szlachetny cel.
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Zapraszamy!
W niektórych grupach i pracowniach działających w CKiBP 

zwolniły się miejsca (lista poniżej), więc jeżeli zastanawiasz się 
czy dołączyć – zadzwoń 612-500-402. Szczegółowy opis wszyst-
kich pracowni dostępny na www.osrodekkultury.pl zakładka 
„warsztaty”.
Mamy wolne miejsca w następujących grupach: 

WARSZTATY BĘBNIARSKIE:
Czwartek (co drugi tydzień)
Prowadzi: Jakub Banaś
Dzieci 2-4 lat, godz. 16.00-16.30
Koszt: 13 zł/ zajęcia
Dzieci 5-10 lat, godz. 16.30-17.15
Koszt: 17 zł/ zajęcia

Młodzież (10+) i dorośli, godz. 17.15-18.45
Koszt: 35 zł/ zajęcia

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE:
Dzieci 5-8 lat
Prowadzi: Maria Majewska-Mocek, Anna Nazar-
czuk
Wtorek, godz. 16.50 – 17.30
Środa, godz. 17.00 – 17.40
Czwartek, godz. 15.45 – 16.25

koszt: 20 zł / zajęcia

KOŁO KAMERY
Dla młodzieży i dorosłych
Prowadzi: Tadeusz Korach
Wtorek, godz. 17.00 – 19.00
Koszt: 20 zł/ miesiąc

PLASTYKA
KREACJE WARIACJE
Prowadzi: Zuzanna Olszewska 
Grupa 5 – 7 lat
Wtorek , godz. 15.30 – 16.30
Koszt: 20 zł/ zajęcia 

ARTEFAKTY
Prowadzi: Zuzanna Olszewska 
Grupa 7 – 12 lat
Wtorek, godz. 16.45 – 18.00
Koszt: 22 zł/ zajęcia

MŁODZIEŻOWA PRACOWNIA RYSUNKU
Prowadzi: Jakub Kociński 
Grupa 14 + 
Poniedziałek, godz. 18.00 – 20.00
Koszt: 40 zł/ zajęcia

PLASTYKA W AKCJI
Prowadzi: Przemysław Szydłowski 
Grupa 8 – 10 lat
Środa, godz. 15.30 – 17.00
Koszt: 25 zł/ zajęcia

KRESKA PLAMA
Prowadzi: Przemysław Szydłowski 
Grupa 11 – 15 lat
Środa, godz. 17.15 – 19.15
Koszt: 40 zł/ zajęcia

CERAMIKA  
Prowadzi: Małgorzata Kaiser
Grupa 4 – 6 lat
Wtorek, godz. 16.00 – 16.45
Koszt: 16 zł/ zajęcia
Grupa 6 – 8 lat
Wtorek, godz. 18.15 – 19.15

Koszt: 18 zł/ zajęcia
Prowadzi: Katarzyna Poniecka
Grupa 13 +  
Czwartek, godz.  17.45 – 19.45
Koszt: 25 zł/ zajęcia

TANIEC
TANIEC KLASYCZNY

Prowadzi: Jakub Grzelak
Grupa 5 – 6 lat
Czwartek, godz. 15.00 – 15.45
Koszt: 20 zł / zajęcia
Grupa 7 – 9 lat
Czwartek, godz. 15.50 – 16.50

Koszt: 25 zł/ zajęcia  

TABASCO BREAK REBELS SCHOOL
Prowadzi: Radosław Arent
Czwartek, godz. 16.45 – 17.45 
Koszt: 25 zł/ zajęcia

TEATR
ZABAWA W TEATR

Prowadzi: Agata Elsner
Grupa 6 – 10 lat 
Poniedziałek, godz. 16.00 – 17.00
Koszt: 18 zł/ zajęcia
Grupa 11 – 15 lat
Poniedziałek, godz. 17.15 – 19.15
Koszt: 25 zł/ zajęcia

Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa data miejsce

Koncert uczniów Przemysława Śledzia „Śledziuhy”
pracownia muzyczna ukulele i gitary

30 stycznia, 
godz. 17.30

CKiBP
Sala widowiskowa

Wstęp wolny

Warsztaty plastyczne dla dzieci 6-8 lat
MONTOWNIA WYOBRAŹNI

1 lutego, 
godz. 16.00

CKiBP
Biblioteka

Zapisy w bibliotece pod numerem tel.: 612 500 401.

Głośne czytanie bajek
ODKRYWAMY ŚWIAT Z FRANKLINEM

czyta Piotr Witoń

3 lutego, 
godz. 11.00 

CKiBP
Biblioteka

Darmowe wejściówki do odbioru w bibliotece.

Koncert uczniów Katarzyny Hybiak
pracownia muzyczna nauki śpiewu

4 lutego, 
godz. 17.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Wstęp wolny

Koncert
MIKROMUSIC

14 lutego, 
godz. 19.00

CKiBP
Sala widowiskowa
Bilety wyprzedane

Spotkanie autorskie
JERZY BRALCZYK

19 lutego, 
godz. 19.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Darmowe wejściówki do odbioru w bibliotece.

Warsztaty szydełkowe
WIOSENNA TOREBKA

23 lutego, 
godz. 10.00-13.00

CKiBP
Sala plastyczna

Zapisy i informacje: 612 500 402
WIĘCEJ INFORMACJI:

www.osrodekkultury.pl
Zastrzegamy prawo zmian w programie www.facebook.pl/CKiBP

CENTRUM KULTURY I  BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY SUCHY LAS

G Ł O Ś N E  C Z Y T A N I E  B A J E K

ODKRYWAMY ŚWIAT� 
Z FRANKLINEM!

ZAPRASZA NA

3  L U T E G O  2 0 1 9  
G O D Z .  1 1 . 0 0

DARMOWE WEJŚCIÓWKI DO ODBIORU W CKIBP 
UL. SZKOLNA 16 
TEL. 61 25 00 401

C Z Y T A Ł  B Ę D Z I E  P I O T R  W I T O Ń

Moja wersja mnie – warsztaty 
rozwojowe dla kobiet

Od marca w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Su-
chym Lesie ruszają warsztaty rozwojowe dla kobiet, których 
„…misją życiową... jest rozkwit, z pasją, współczuciem, humo-
rem i klasą”.

Celem warsztatów jest przyjrzenie się sobie, swojemu 
miejscu w życiu oraz swoim marzeniom i pragnieniom. Temu, 
jaką drogą podążamy i co w nią zabieramy. Jak nasze wybory 
wpływają na tę drogę, jak doprowadziły nas do punktu, w któ-
rym jesteśmy – blisko, czy daleko od naszych marzeń. Czy te 
wybory opierają się na „chcę” czy raczej „powinnam”, „muszę” 
i „wypada”. I czyje przekazy za tym stoją. A także – czy akcep-
tujemy i kochamy siebie i jak się to ma do naszych wyborów. 
Każda z uczestniczek będzie mogła też wnieść swoje tematy, 
które chce przedyskutować z grupą.

Zapraszam kobiety w różnym wieku, które chcą spróbować 
czegoś nowego, popracować nad sobą, dostrzec szansę dla sie-
bie. Uznać swoje prawo do bycia wyjątkową. Spotkania w ka-
meralnym gronie sprzyjają osobistej pracy w przyjaznej i bez-
piecznej atmosferze. Regularność spotkań (co tydzień, z wy-
jątkami) pogłębia kontakt między uczestnikami, ważny w ta-
kiej pracy. Jeśli uznasz, że chcesz się rozwijać dalej – będzie 
taka możliwość. 

„Moja wersja mnie” to cykl 10 spotkań, które popro-
wadzi psychoterapeutka Daina Kolbuszewska. Miejsce spo-
tkań: Sala konferencyjna w CKiBP w Suchym Lesie, ul. Szkol-
na 16. Kiedy?: soboty, od 10.30 do 12.30. Grupa: 10 osób 
maksymalnie. Zapisy od 01.02.2018 drogą mailową: 
daina.kolbuszewska@gmail.com Szczegółowe informacje 
o projekcie na stronie: www.osrodekkultury.pl

Spotkanie autorskie 
z profesorem Jerzym Bralczykiem

Polski językoznawca, profesor nauk hu-
manistycznych, a także specjalista w zakre-
sie języka mediów, reklamy i polityki.

Profesor Jerzy Bralczyk zajmuje się 
głównie działalnością popularyzatorską, do-
tyczącą poprawności języka przede wszyst-
kim publicznego, jak i języka polityki, rekla-
my oraz prawa. Od wielu lat służy swą wie-
dzą w konsultacjach z różnego rodzaju in-
stytucjami. Często pełni także funkcję re-

ferenta na wewnętrznych konferencjach branżowych. Bywa eks-
pertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w kon-
kursach o charakterze językowym. Ogromną popularnością za-
równo w kraju, jak i za granicą cieszą się jego programy radiowe 
i telewizyjne. 

Profesor wykłada dla studentów Instytutu Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również wiceprzewodniczą-
cym Rady Języka Polskiego. Wydał między innymi takie publika-
cje jak: Przestrogi i porady językowe dla dziennikarzy (1984), Ję-
zyk na sprzedaż (1996), Mówi się. Porady językowe profesora Bral-
czyka (2001), Leksykon zdań polskich (2004), Mój język prywatny 
(2004), Jeść!!! (2014), 500 zdań polskich (2015), W drogę (2016), 
1000 słów (2017) oraz Pokochawszy. O miłości w języku (2018).

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las ser-
decznie zaprasza na spotkanie autorskie z tym wybitnym, pol-
skim językoznawcą. Odbędzie się ono 19 lutego 2019 r. o go-
dzinie 19.00. Wstęp na spotkanie jest całkowicie bezpłatny, na-
leży jednak wcześniej pobrać wejściówkę z biblioteki w Suchym 
Lesie lub filii bibliotecznych w Złotnikach i Chludowie. (IM)

Autor fotografii: Cezary Piwowarski
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MARCIN BULIŃSKI, 
zastępca wójta Gminy Suchy Las  

O SOBIE

 1.  Urodziłem się... 31 paź-
dziernika 1970 roku w Po-
znaniu.

 2.  Jestem spod znaku... 
Skorpiona.

 3.  Moja pierwsza praca... 
po studiach rozpocząłem 
pracę w Gospodarczym 
Banku Wielkopolskim. To 
był bank zrzeszający ban-
ki spółdzielcze. Pojeździ-
łem wtedy sporo po ów-
czesnym województwie 
konińskim  i gorzowskim, 
bo taki teren mi przydzie-
lono. W GBW spędziłem 
ponad trzy lata, potem 
– od lutego 1999 roku – 
zacząłem pracować w sa-
morządzie, czyli już ponad 
20 lat. Najpierw w Urzę-
dzie Miasta w Murowanej 
Goślinie byłem zastępcą 
kierownika Referatu Or-
ganizacyjnego, po kilku la-
tach – w 2001 roku - zo-
stałem sekretarzem gmi-
ny w Murowanej Gośli-
nie. W latach 2007-2014 
byłem zastępcą burmi-
strza w Murowanej Gośli-

nie. Po wyborach samo-
rządowych w 2014 roku 
wójt Grzegorz Wojtera za-
proponował mi stanowi-
sko zastępcy wójta w Su-
chym Lesie.  

 4.  Pierwsze zarobione pie-
niądze przeznaczyłem 
na… Z tego co pamiętam, 
kupiliśmy z Żoną rowery. 
Były to rowery trekkin-
gowe znanej czeskiej fir-
my Author, które… słu-
żą nam do dzisiaj. Była 
to więc bardzo dobra in-
westycja.

 5.  Gdybym miał zbędny mi-
lion złotych... Oj, taki mi-
lion przydałby się, choć-
by na remont domu. Tak 
się złożyło, że kilka lat te-
mu wróciłem do domu 
rodzinnego, który zaraz 
po wojnie budował mój 
Dziadek. Dom ten wyma-
ga dzisiaj trochę inwesty-
cji i byłyby to na pew-
no dobrze wykorzysta-
ne pieniądze. Gdyby coś 
zostało zainwestował-
bym w dzieci, może tak-
że w podróże.

 6.  Moim ulubionym filmem 
jest... Sporo jest filmów, 
które lubię, ale najbardziej 
chyba „Forrest Gump”. 

Przypadkowo z Żoną wy-
braliśmy się kiedyś na ten 
film i od tego czasu jest 
on moim ulubionym. Film 
opisuje niesamowitą hi-
storię głównego bohate-
ra, jest w nim też sporo 
komizmu sytuacyjnego. 
Jest tam kilka scen, które 
zapamiętałem.

 7.  Mój ulubiony aktor i ak-
torka to...  Aktor to Ro-
bert De Niro, który potrafi 
zagrać każdą rolę. Z młod-
szego pokolenia to John-
ny Depp, a z polskich – 
Franciszek Pieczka. Z ak-
torką mam większy pro-
blem, ale… wymienię Ka-
te Winslet i Juliette Bino-
che. 

 8.  Z prasy czytam regular-
nie... Dość regularnie czy-
tam „Głos Wielkopolski”, 
„Twój TYDZIEŃ WIELKO-
POLSKI”, „Gazetę Sucho-
leską” i „Gościa Niedziel-
nego” oraz prasę samo-
rządową. 

 9.  Najchętniej słucham...  
Muzyki w naszym domu 
jest sporo, bo każde z mo-
ich dzieci gra na jakimś in-
strumencie. Wszystkie się 
uczyły albo uczą w kla-
sach o profilu muzycz-

nym. To oznacza, że gra-
ją na pianinie, czyli re-
gularnie słuchamy w do-
mu muzyki klasycznej, bo 
ciągle przygotowują się 
do jakiś występów, egza-
minów itp. Jedna z Córek 
gra w orkiestrze dętej na 
saksofonie, a najmłodsza 
uczy się na skrzypcach… 
Oprócz tego chętnie słu-
chamy starych przebojów 
serwowanych przez Me-
lo Radio, w samochodzie 
rock (to wybór dzieci). Lu-
bimy z Żoną poezję śpie-
waną, słuchamy Stare-
go Dobrego Małżeństwa, 
Antoninę Krzysztoń, ze-
społu Czerwony Tulipan, 
U Studni, Dom O Zielo-
nych Progach. Plusem 
z posiadania młodzieży 
w domu jest to, że słucha-
my różnej muzyki. W le-
cie 2018 roku pojechali-
śmy na przykład z inicja-
tywy dzieci do Warszawy 
na koncert Eda Sheera-
na. Wcześniej tak samo 
było z koncertem Imagi-
ne Dragons… Wcześniej 
tego zespołu nie znałem, 
a okazało się, że grają cał-
kiem fajną muzykę.

10.  Jeżdżę samochodem... 
Ze względu na liczną ro-
dzinę jeżdżę całkiem wy-
godnym busem 8-osobo-
wym. Mieści się w nim 
piątka dzieci i Żona Ju-
styna. Najmłodsza Córka 
kończy 8 lat,  a najstar-
sza Córka ma lat 21 i jest 
na drugim roku studiów 
na Politechnice. Jesteśmy 
z Synem w mniejszości…

11.  Jeżdżę... pewnie, ale roz-
sądnie i bezpiecznie.  

12.  Marzę o... Nie  mam 
szczególnych marzeń oso-
bistych. Marzę o szczęśli-
wej przyszłości dla moich 
dzieci, żeby na swojej ży-
ciowej drodze spotykały 
dobrych ludzi.

13.   Najmilej spędzam wol-
ny czas... Jestem doma-
torem, czyli wolny czas 
najchętniej spędzam 
w domu, z dobrą książką 
w ręku. Bardzo lubię czy-
tać książki, wspólnie wie-
czorem obejrzeć jakiś do-
bry film albo… mecz w Li-
dze Mistrzów z udziałem 
polskich zawodników. 
W okresie wiosenno-let-
nim angażuję się w hi-
storyczne widowiska ple-
nerowe, które odbywa-
ją się w Murowanej Go-
ślinie. Występuję w nich 
z dziećmi.

14.  Najdalej podróżowałem 
do...  Poza Europę nie 
wyjeżdżałem, ale najda-
lej byłem w Gruzji. To 
ciekawy kraj, ze wspa-
niałymi zabytkami oraz 
przyrodą. Był to wyjazd 
zorganizowany przez Mi-
nisterstwo Spraw Za-
granicznych w ramach 
współpracy samorządu 

polskiego z gruzińskim. 
Do Tbilisi polecieliśmy, 
a potem musieliśmy do-
trzeć do regionu grani-
czącego z Turcją, lecz  
nie przy wybrzeżu Mo-
rza Czarnego. Widziałem 
tam dużo biedy, ale też 
niesamowicie ciepłych, 
gościnnych ludzi. 

15.  Chciałbym pojechać... 
kiedyś do Ziemi Świętej, 
ale z Żoną chcielibyśmy 
także pojechać do Etiopii. 
To jest związane z naszą 
przyjaciółką, która tam 
od kilkunastu lat pracu-
je w Zgromadzeniu Misjo-
narek Miłości Matki Te-
resy z Kalkuty. Ona może 
do Polski przyjechać raz 
na 10 lat, widujemy się 
więc rzadko, dlatego my 
chcielibyśmy odwiedzić ją 
w Etiopii.

16.  Moim ulubionym kolo-
rem jest... chyba niebie-
ski. Generalnie lubię sto-
nowane kolory.

17.  Potrafię ugotować... 
Z tym jest kiepsko. Jajecz-
nicę zrobię, jak mam go-
towe ciasto to naleśnika 
też zrobię na patelni. Kie-
dyś próbowałem ugoto-
wać zupę, ale nie cieszyła 
się powodzeniem. Kuch-
nia to domena Żony i Te-
ścia – Teściowie z nami 
mieszkają – który jest ku-
charzem-amatorem, ale 
świetnie gotuje.

18.  Drink, który mi najbar-
dziej smakuje to… Wolę 
dobre wino i nalewki, na 
przykład z pigwy.

19.  U ludzi denerwuje 
mnie... najbardziej obłu-
da, dwulicowość

20.  Przyjaciele mówią do 
mnie... Teraz po imie-
niu, a w latach szkolnych 
„Buli”.

21.  Najbardziej cenię u part-
nerów w pracy... odpo-
wiedzialność, samodziel-
ność i uczciwość.

22.  W kasynie lubię grać w... 
Nie byłem i nie grałem. 
Nie mam takich doświad-
czeń, ale… lubię grać 
w gry planszowe.

23.  Smartfon to dla mnie... 
narzędzie komunikacji 
przede wszystkim, ale tak-
że źródło informacji.

24.  Internet uważam za... 
świetny wynalazek, ale 
dzisiaj coraz częściej In-
ternet jest przez niektó-
rych źle wykorzystywa-
ny. Internet dzisiaj moim 
zdaniem ma więcej nega-
tywów niż pozytywów.

25.  Zakupy to... coś, za czym 
nie przepadam. Jak już 
muszę to oczywiście ja-
dę na zakupy. Zakupy 
przedświąteczne wywo-
łują u mnie „gorączkę” 
i staram się z nich wymi-
gać, ale nie zawsze to się 
udaje.

26.  Gdy myją szybę w moim 
aucie na skrzyżowaniu... 

trochę mnie to denerwu-
je. Z reguły odbywa się to 
bez pytania, w sposób na-
chalny. Uważam, że dzisiaj 
są lepsze sposoby zaro-
bienia pieniędzy.

27.  Chciałbym zjeść kola-
cję z... moimi kumpla-
mi z Technikum Geode-
zyjno-Drogowego w Po-
znaniu przy ulicy Szamo-
tulskiej. To był czas, któ-
ry najmilej wspominam 
z takich relacji towarzy-
sko-młodzieżowych. Była 
to taka fajna, nieduża eki-
pa, były to czasy Poma-
rańczowej Alternatywy. 
Było miło i rozrywkowo. 
Dzisiaj nie mamy kontak-
tu, a szkoda.

28.  Najdziwniejszą potrawą 
jaką jadłem była... Kiedyś 
we Francji, w Normandii, 
jedliśmy jakieś przeką-
ski i dopiero po zjedzeniu 
dowiedziałem się, że zja-
dłem ślimaka zapiekane-
go w cieście francuskim. 
Ale nie mam złych wspo-
mnień z tym związanych. 

29.  Nienawidzę... Chciałbym 
unikać nienawiści, która 
jest dzisiaj, niestety, zbyt 
powszechna. Powiem tak 
– nie lubię właśnie… nie-
nawiści, szukania haków 
na innych, niepotrzebne-
go nakręcania się, poni-
żania przeciwników, ma-
nipulacji w życiu politycz-
no-publicznym. Nie lubię 
też życia na pokaz, cele-
bryctwa… 

30.  Moja pierwsza miłość... 
to moja Żona od 26 lat.

31.  Mój najtrudniejszy mo-
ment w życiu to... Było 
ich kilka. Są one związa-
ne z odejściem najbliż-
szych – Mamy i Taty – co 
zdarzyło się w ostatnich 
latach. Momentem trud-
nym była także śmierć na-
szego dziecka w czterna-
stym tygodniu ciąży oraz 
śmierć naszego przyjacie-
la księdza Romana, który 
za szybko odszedł. 

32.  Najbardziej cenię u ko-
biet... to że są inne niż 
mężczyźni, dzięki czemu 
nas ubogacają.

33.  Najbardziej nie lubię 
u kobiet... Hm, trudne 
pytanie. Nie lubię plotko-
wania, gadulstwa i przy-
wiązywania zbyt dużej 
wagi moim zdaniem do 
tak banalnych dla facetów 
czynności jak chociażby… 
sprzątanie w domu.

34.  Mój największy sukces 
to... na pewno Rodzina

35.  Chciałbym jeszcze...  na-
uczyć się grać na gitarze. 
Kiedyś jak byłem młody 
próbowałem, a potem 
postawiłem na piłkę noż-
ną. Chciałbym umieć za-
grać na gitarze coś więcej 
niż tylko refren piosen-
ki „Bieszczadzkie Anioły”, 
a także… pochodzić po Ta-
trach.    (mat)

FOT � ARCHIWUM
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UWAGA! 
Zmiana organizacji ruchu na Os. Grzybowym 

– korzystamy z dróg bardzo ostrożnie
Na Osiedlu Grzybowym obowiązuje już no-
wa organizacja ruchu. Jej wprowadzenie, 
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, ma 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu drogowego, 
uspokojenia dużych natężeń ruchu na osiedlu, 
wyeliminowania z niego ruchu tranzytowego, 
a także systemowego ograniczenia prędkości 
do 30 km/h przez poruszające się po osiedlu 
pojazdy. 
Zmiana organizacji ruchu wymaga od kierowców 
zachowania szczególnej ostrożności i uwagi. Co prawda 
do tej pory Policja nie odnotowała żadnych zdarzeń, ale 
w takiej sytuacji nie trudno o stłuczkę. Nie jeździmy 
zatem na pamięć, zwracajmy uwagę na znaki pionowe 
i poziome.
Co zostało zmienione i na co należy uważać

TRZY GŁÓWNE ZMIANY!
 Znaki  D48  i n fo rmujące  o  zmian ie 
obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa 
na skrzyżowaniach zostały umieszczone przy 
wszystkich wlotach na Osiedle Grzybowe, czyli 
od strony ulic Muchomorowej i Sosnowej. 
 Znaki B43 także znajdują się przy wlotach na 
Osiedle Grzybowe. Oznaczają one wjazd do 
strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania 
prędkości określonej na znaku, czyli 30 km/h.

 Znaki P-14  (poziome) wrysowane 
w jezdnię znajdują się na terenie 
os iedla  i  informują  nas ,  że 
znajdujemy się przy skrzyżowaniu, 
gdzie obowiązuje zasada prawej 
strony. 

Znak  P-14 oznacza linię warunkowego zatrzymania 
złożoną z prostokątów, która wskazuje miejsce zatrzymania 
pojazdu. Co ważne, jeżeli dojeżdżamy do skrzyżowania 
równorzędnego zatrzymujemy się przed linią warunkowego 
zatrzymania. Zgodnie z przepisami, znak P-14 umieszcza 
się oddzielnie na każdym pasie ruchu.

 

ZASADA PRAWEJ STRONY
Na Osiedlu Grzybowym na skrzyżowaniach dróg 
równorzędnych ze znakami P-14, pierwszeństwo przejazdu 
mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. Czyli na takim 
skrzyżowaniu jesteśmy zobowiązani zachować szczególną 
ostrożność i mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa 
pojazdowi z prawej strony, a jeżeli skręcamy w lewo – 
również jadącemu z przeciwka na wprost lub w prawo. 

STREFA ZAMIESZKANIA
 Nie  wszędz ie  jednak  na 
skrzyżowaniach równorzędnych 
n a  O s i e d l u  G r z y b o w y m 
obowiązuje zasada prawej 
strony. Nie ma jej w przypadku 
skrzyżowań, gdzie na wlotach

dróg równorzędnych znajdują się znaki informujące o końcu 

strefy zamieszkania. Wówczas przy wyjeżdżaniu ze strefy 
zamieszkania ze znakiem D-41, kierujący pojazdem jest 
włączającym się do ruchu i opuszczając strefę zamieszkania 
musi on ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom 
ruchu drogowego. 

 W tym przypadku miejsce 
zatrzymania dla pojazdu 
wyjeżdżającego ze strefy 
zamieszkan ia ,  w  ce lu

ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu 
drogowego, wyznacza znak P-7a – linia krawędziowa 
przerywana. 

 

 Wa r t o  p r z y  t e j  o k a z j i 
przypomnieć, że w strefie 
zamieszkania, o której informuje 
z n a k  D - 4 0 ,  o b o w i ą z u j ą 
szczególne  zasady ruchu 
drogowego takie jak: pieszy

może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do 
użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed 
pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym 
wypadku), obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/
h, wolno parkować jedynie w miejscach tylko do tego 
wyznaczonych.

 

PARKOWANIE
 W ramach zmiany organizacji ruchu 
uporządkowane zostały zasady parkowania 
pojazdów na terenie całego Osiedla 
Grzybowego. Parkowanie dozwolone jest 

 wyłącznie w miejscach oznaczonych 
znakiem D-18. Natomiast tam, gdzie 
wyznaczone są zatoczki do parkowania, 
w wielu miejscach oprócz znaku D-18

znajdują się także tabliczki podznakowe, wskazujące sposób 
ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Należy 
również zaznaczyć, że zatoczki do parkowania objęte 
zostały projektem zmiany organizacji ruchu i podlegają one 
zarządcy, którym jest Gmina. 

SPOWALNIACZE RUCHU
 

Zmiany objęły również progi zwalniające. W niektórych 
miejscach zostały zlikwidowane, w innych jak na 
przykład na ul. Jaskółczej – doprojektowane. Niektóre 
wymagały przeniesienia lub modyfikacji, by odpowiadały 
obowiązującym przepisom.  Generalnie przy tej okazji 
postawiono na wyniesione przejścia dla pieszych, 
wprowadzono bardzo dużo elementów odblaskowych. 
Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych 
oraz spowolnić ruch na Osiedlu Grzybowym. 

INFORMACJA
 Na ulicach Złotnickiej i Obornickiej (przy 
skrzyżowaniach: w kierunku Poznania 
ulic Złotnickiej i Obornickiej; w kierunku 
Obornik ulic Złotnickiej i Czołgowej) 
zos ta ły  us tawione żół te  tabl ice 
informacyjne o zmianie organizacji ruchu 
na os. Grzybowym i zamknięciu wjazdu 
z ulicy Złotnickiej w ul. Sosnową.

PODSUMOWANIE
W projekcie zmiany organizacji ruchu dla Osiedla 
Grzybowego zostały uwzględnione wnioski mieszkańców, 
przedstawione podczas ostatnich spotkań i debat 
publicznych. Co ważne, podczas fizycznego wdrażania 
projektu brane były także pod uwagę głosy z zewnątrz.  
Referat Komunalny Urzędu Gminy natychmiast reagował 
na sygnały mieszkańców i na miejscu korygował ustawienie 
znaków, tak by było ono zgodne z przepisami, ale nie 
utrudniało komunikacji na terenie osiedla. 

WERYFIKACJA
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, nowa 
organizacja ruchu na Osiedlu Grzybowym zostanie 
poddana monitoringowi.  Przeprowadzone zostaną badania 
natężenia ruchu wraz z analizą prędkości. W przypadku 
niezadowalającego wyniku, Gmina posiada alternatywne 
rozwiązania dla poszczególnych ulic, które zostały 
wstępnie omówione z nadrzędnymi organami. Ponadto 
po pierwszym kwartale tego roku odbędzie się spotkanie 
z mieszkańcami, na którym zostaną przedstawione 
wyniki badań i w zależności od ich rezultatu ewentualne 
alternatywne rozwiązania. Nowa organizacja ruchu ma 
bowiem służyć mieszkańcom!
Zmiany nie tylko na Grzybowym
Już wkrótce nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 
także na terenie Osiedla Suchy Las – Wschód. Projekt, 
w którym zostały uwzględnione wszystkie wnioski 
mieszkańców, został zatwierdzony przez Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu i musi zostać wprowadzony do 
końca 2019 roku. Urząd Gminy obecnie przygotowuje 
dokumentację przetargową na realizację tego zadania. 
Natomiast w tym samym zakresie dla Osiedla Suchy Las 
trwają ostatnie fazy projektowe. 

Józef Klimczewski,
Barbara Stachowiak
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Nie każdy dzień musi być 
jak z obrazka „Vouge”

FELIETON

„Ef e k t 
M o -

tyla” aneg-
d o t y c z n e 
przedsta-
wienie cha-
osu deter-
m i s t y c z -

nego. W tytułowej anegdo-
cie trzepot skrzydeł motyla, 
np. w Ohio, może po trzech 
dniach spowodować burzę 
piaskową. Przykładem efektu 
motyla są zjawiska meteoro-
logiczne. Ale czy tylko? 

Polską wstrząsnęła ostat-
nio tragedia, która rozegrała 
się w trakcie 27 finału WOŚP. 
Kierowany nienawiścią czło-
wiek zabija w trakcie „świa-
tełka do nieba” drugiego 
człowieka. Chce tym samym 
zniweczyć pracę tysięcy lu-
dzi niosących dobro: organi-
zatorów, wolontariuszy, dar-
czyńców… Na szczęcie osią-
ga efekt odwrotny do zamie-
rzonego. Naród Polski jedno-
czy się jeszcze bardziej, bije-
my kolejny rekord, WOŚP po-
zostaje niezbędny, pożądany, 
bezwzględnie konieczny. Ży-
cie toczy się dalej… Niestety, 
przez hejt skierowany w stro-
nę WOŚP, przez zawiść i brak 

tolerancji nie żyje dobry czło-
wiek, mąż, ojciec, włodarz 
miasta.  

Jaki ma to związek z „e-
fektem motyla”? Może gdy-
by zabójca doświadczył 
w dzieciństwie więcej empa-
tii, a może dyscypliny? Może 
wówczas nie porwałby się na 
tak okrutny czyn…. Może? 

Jak się to wszystko ma do 
nas – szarych, normalnych 
ludzi? Niby wcale nas to nie 
dotyczy, a jednak pozwalamy 
sobie na tolerancje zła. Gubi-
my się w pędzie za karierą, 
pieniądzem, ogólnie pojętą 
wygodą życia. 

Smuci mnie to, że coraz 
mniej czasu poświęcamy na 
społeczną edukację naszych 
dzieci. W zapomnienie odcho-
dzi magia trzech słów: pro-
szę, dziękuję, przepraszam. 
My jako rodzice zapewnia-
my pieniądze na wszelkie do-
datkowe zajęcia typu: basen, 
pianino, taniec, karate…., ale 
czasami brakuje chęci, aby 
zagrać w grę planszową, iść 
na spacer, czy zjeść wspólnie 
posiłek (o przygotowaniu go 
już nie wspomnę).

Oczywiście trochę prze-
jaskrawiam to zjawisko 
i uogólniam. Pozwalam so-
bie na to, ponieważ mier-
zi mnie, gdy słyszę, że szkoła 

powinna wprowadzać więcej 
zajęć fakultatywnych, odra-
biać z dziećmi lekcje lub ich 
nie zadawać i robić pogadan-
ki na każdy temat: jak podró-
żować, jak zachować bezpie-
czeństwo w takiej lub innej 
sytuacji, jak radzić sobie ze 
stresem itp. 

Nie mówię, że to złe, ale 
od czego jesteśmy my rodzice? 
Przecież to my w domu poka-
zujemy co jest dobre, a co złe, 
kogo i za co szanować. Nielo-
giczne jest negatywne wypo-
wiadanie się na temat kompe-
tencji nauczyciela i metod na-
uczania oraz wymaganie, aby 
miał on posłuch i respekt przy-
należny nauczycielowi z cza-
sów naszego dzieciństwa. 

Uczmy zatem dzieci sza-
cunku do osób starszych, tole-
rancji dla innych, nakładajmy 
małe obowiązki, pokazujmy 
jak żyć bez nienawiści, nadgor-
liwej rywalizacji i zazdrości. 

„Efekt motyla” i tak przyj-
dzie. Co zasiejesz, to zbie-
rzesz!

Nie każdy dzień musi być 
jak z obrazka „Vouge”, ale 
każdy może być wartościo-
wy, prawdziwy, ważny, ten 
za który nie będziecie się mu-
sieli wstydzić. Tego Wam i so-
bie życzę.

WIESIA PRYCIŃSKA 

Płaski brzuch i smukłe 
uda to nie wszystko
Rozmowa z SYLWIĄ STRĘK, instruktorką fitness 
w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej 
Gminy Suchy Las.

- Fitness to dla pani za-
wód, pasja, moda, czy...

- Dziś śmiało mogę po-
wiedzieć, że pasja. Po wie-
lu latach ćwiczeń, organizm 
przyzwyczaja się do porcji 
endorfin, wytwarzanych sys-
tematycznie. Ale początek 
był taki, jak u wszystkich ko-
biet, które chcą pozbyć się 
zbędnych kilogramów, więc 
zaczynają ćwiczyć. Tak się 
zresztą dzieje w większości 
z uczestniczkami moich za-
jęć… A z zawodu jestem pla-
stykiem i nauczycielką pla-
styki. Więc może stąd za-
miłowanie do „rzeźbienia”... 
własnego ciała.

- Jak pani ocenia efekty 
tego „rzeźbienia”?

- Po latach regularnych 
ćwiczeń wiem, że było war-
to. Najlepsze efekty pojawia-
ją się na początku, kiedy spa-
lamy tkankę tłuszczową, co 
powinno cieszyć początkują-
cych. Potem przychodzi czas 
na pogłębianie i utrwalanie 
efektów. Z czasem zaczynamy 
zwracać uwagę na to, jak po-
ruszać się podczas codzien-
nych, zwykłych aktywności 
tak, aby nasze ciało treno-
wało. Jak chodzić, podnosić 
ciężkie przedmioty, sprzątać 
i wchodzić po schodach, aby 
przyśpieszyć tętno. Aż w koń-

cu uzależniamy się od tego, 
omijamy windę i częściej rezy-
gnujemy z samochodu.

- Kto może uczestniczyć 
w pani zajęciach?

- Każdy, kto chce utrzy-
mywać się w dobrej kondy-
cji i zadbać przy okazji o swój 
wygląd. Niezależnie w jakiej 
jest formie.

- Co wyróżnia pani zaję-
cia wśród wielu innych?

- Moje zajęcia składają się 
z samych bezpiecznych ćwi-
czeń, które nie nadwerężają 
stawów ani kręgosłupa. Są od-
powiednie dla osób w każdym 
wieku, testowane i modyfiko-
wane przeze mnie nieustan-
nie. Taką samą uwagę przy-
kładam do skuteczności jak 
i przydatności ćwiczeń. Pod-
czas godzinnego treningu pra-
cują wszystkie partie mięśnio-
we w takim samym natęże-
niu. Płaski brzuch, smukłe uda 
i mocne pośladki są tak samo 
ważne jak wzmocnione mię-
śnie okołokręgosłupowe. Ale 
jest jeszcze coś. Mobilizujemy 
się wzajemnie aby wymagać 
coraz więcej od samych sie-
bie.  Nasze spotkania są bar-
dzo serdeczne, pełne dobrej 
energii. Ćwiczymy w swoim 
gronie, nikt nikogo nie ocenia. 
Po prostu czujemy się z sobą 
dobrze i bezpiecznie.

- Co trzeba zrobić, żeby 
wziąć udział w zajęciach?

- Są wolne miejsca, ser-
decznie zapraszam. Wystar-
czy zadzwonić pod numer 
880-379-007.

Rozmawiała
MONIKA MAŃKOWSKA
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Citroen /i nie tylko/ w serwisie
Kupić samochód jest dzisiaj łatwiej niż naleźć profesjonalny serwis za-
pewniający wysoką jakość wykonywanych usług. Kierowcy samochodów 
marki Citroen mogą jednak spać spokojnie – firma AUTO CLUB będąca 
częścią Grupy Bemo, jednej z największych grup dealerskich w Polsce, 
została właścicielem dwóch autoryzowanych salonów i serwisów marki 
Citroen (w Poznaniu przy ulicy Nizinnej 21 oraz w Złotnikach k/Poznania 
przy ul. Obornickiej 4).

 „Nasz serwis – mówi Ja-
rosław Pieterek, kierownik 
serwisu AUTO CLUB Citroen 
przy ul. Nizinnej – jest naj-
dłużej funkcjonującym ser-
wisem tej marki w regionie. 
Dysponujemy  specjalistycz-
nym sprzętem, wykwalifiko-
wanymi i doświadczonymi 
specjalistami, znamy się na 
Citroenach jak mało kto. Na-
sze serwisy przeszły gruntow-
ny remont, zakupiliśmy profe-
sjonalny i nowoczesny sprzęt, 
między innymi, nowe podno-
śniki (w tym przystosowane 
do obsługi samochodów wa-
żących ponad 4 tony), specja-
listyczne oprzyrządowanie do 
wykonywania pełnej geome-
trii zawieszenia 3D oraz ma-
szyny do przeprowadzenia 
ścieżki diagnostycznej.”

Oba punkty AUTO CLUB 
Citroen oferują serwis me-
chaniczny oraz naprawy bla-
charsko-lakiernicze posiada-
czom nie tylko samochodów 
Citroen, ale także samocho-
dów innych marek. „W serwi-
sach AUTO CLUB mamy tak-
że ogromne doświadczanie 
w serwisowaniu samocho-
dów innych marek jak np. Su-
zuki czy Hyundai.– Dysponu-
jemy zarówno odpowiednim 
sprzętem jak i wiedzą. Chciał-
bym jednak podkreślić, że ob-
sługujemy samochody wszyst-

kich marek oferując klientom 
serwis pogwarancyjny oraz 
naprawy blacharsko-lakierni-
cze na najwyższym poziomie 
za rozsądną cenę.”

W obu serwisach AUTO 
CLUB Citroen proponowane 
są klientom bardzo korzyst-
ne programy lojalnościowe, 
dzięki którym można znaczą-
co obniżyć koszty serwisowa-
nia swojego samochodu. 

„Jeden z takich progra-
mów – wyjaśnia Jarosław Pie-
terek – oferuje ‘rabaty za po-
lecenie’. Każdy klient, który 

poleci nasze usługi i w wyni-
ku tej rekomendacji pojawi 
się w naszym serwisie nowy 
klient, otrzyma na stałe rabat 
za usługi serwisowe w Auto 
Club Citroen.” Program skie-
rowany jest do właścicieli sa-
mochodów Citroen.

Kolejny program doty-
czy starszych samochodów 
tej marki, których wcale nie 
trzeba serwisować w przysło-
wiowych „garażach”. W tym 
przypadku obowiązuje zasa-
da, że im więcej lat ma dany 
samochód, tym większą zniż-

kę otrzymuje właściciel. Pro-
gram umożliwia profesjonal-
ne serwisowanie samochodu 
w wieku od 4 lat wzwyż oraz 
równoczesne ponoszenie co-
raz mniejszych kosztów wraz 
z rosnącym wiekiem pojaz-
du. A to nie wszystkie uła-
twienia dla kierowców, które 
oferuje AUTO CLUB.

„Szanujemy czas naszych 
klientów – mówi Piotr Skucz, 
kierownik AUTO CLUB Złot-
niki - Klient jest obsługiwa-
ny jeszcze tego samego dnia, 
w którym się umówi. Nasi 
klienci mają również możli-
wość skorzystania z auta za-
stępczego na czas naprawy.” 

AUTO CLUB oferuje rów-
nież usługę „door to door”. 
Klient nie musi tracić czasu na 
dojazd do serwisu. Uniknie 
także wydatków związanych 
z taksówką, która musiałaby 
klienta odwieźć do domu czy 
też pracy. 

„Odbieramy auto od 
klienta i po dokonaniu na-
prawy, samochód dostarcza-
my w dowolnie wyznaczone 
przez klienta miejsce – doda-
je Piotr Skucz.”

To idealne rozwiązanie 
dla osób zapracowanych, któ-
re dysponują małą ilością cza-
su.

Serwisy AUTO CLUB Citro-
en są otwarte od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8-
-18 oraz w soboty od godziny 
8 do 14. W każdym serwisie 
znajduje się sklep z częścia-
mi zamiennymi i gadżetami 
marki Citroen. (mat)

Salon i serwis w Poznaniu przy ulicy Nizinnej 21

Salon i serwis w Złotnikach k/Poznania przy ul. Obornickiej 4.

Piotr Adamczyk z... Volvo

Linie papilarne w... aucie
Hyundai przedstawił pierwszy na świecie sa-
mochód z czytnikiem linii papilarnych, który 
umożliwia kierowcom nie tylko odblokowanie 
drzwi, ale także uruchomienie pojazdu. Hyun-
dai planuje początkowo wdrożyć tę technologię 
w SUV-ie SANTA FE, który trafi na wybrane 
rynki w pierwszym kwartale 2019 roku. 

Aby odblokować pojazd kie-
rowca musi położyć palec 

na czujniku znajdującym się 
w klamce drzwi. Zakodowane 
informacje o liniach papilar-
nych są identyfikowane i do-
starczane do znajdującego się 
w samochodzie kontrolera. 
Kierowca może także urucho-
mić silnik poprzez dotknięcie 
przycisku zapłonu, który tak-
że jest wyposażony w czytnik 
linii papilarnych.

Przy użyciu tej technolo-
gii możliwe jest również za-
pamiętanie indywidualnych 
ustawień samochodu kie-
rowcy. Łącząc preferencje 
kierowcy z danymi z czytnika 
linii papilarnych, system au-
tomatycznie dostosuje pozy-
cje fotela, ustawienia luste-
rek bocznych oraz wiele in-
nych funkcji samochodu.

- W przyszłości Hyundai 
Motor planuje rozszerzenie 
zastosowania tej technolo-

gii o automatyczną regulację 
temperatury w kabinie, poło-
żenie kierownicy i innych try-
bów, które są ustawiane jako 
preferencje kierowcy – po-
wiedział Albert Biermann, 
prezes i szef działu R&D Hy-
undai Motor Company. 

Hyundai wykorzystał tak-
że technologię biometrycz-
nych zabezpieczeń odczy-
tu linii papilarnych. Czytnik 
wykorzystuje zaawansowa-
ny pojemnościowy panel do-
tykowy, wykrywający zmia-
ny pola elektrycznego w róż-
nych częściach opuszków pal-
ca, odporny na próby oszuka-
nia przez hakerów i fałszerzy. 
Szansa, że czytnik rozpozna li-
nie papilarne innej osoby ja-
ko odcisk kierowcy wynosi 1 
do 50.000, co czyni go pięcio-
krotnie skuteczniejszym, niż 
konwencjonalne kluczyki do 
pojazdów, w tym inteligent-
ne kluczyki bezdotykowe. 
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R. Lewandowski w Audi e-tron
Elektryczny samochód zastąpił drużynowy autokar: zespół piłkarski FC 
Bayern został jednym z pierwszych partnerów Audi, który mógł doświad-
czyć jazd testowych nowym Audi e-tron. Członkowie zarządu Bayernu, 
trenerzy i zawodnicy, wśród których znalazł się oczywiście Robert Lewan-
dowski, mieli 24 stycznia szansę osobiście doświadczyć wszechstronności 
tego elektrycznego SUV’a. 

Mitsubishi Eclipse Cross 
– pierwsze urodziny
Rok po wprowadzeniu na rynek sprzedaż modelu Mitsubishi Eclipse Cross 
osiągnęła poziom 80 000 sztuk.

Golf GTI TCR 
Silnik o mocy 213 kW/290 KM, siedmiobiegowa przekładnia DSG oraz 
ekskluzywne wyposażenie w standardzie! Prędkość maksymalna może 
być opcjonalnie zwiększona z 250 do 260 km/h.

Golf GTI TCR, prawdziwie 
sportowy samochód dys-

ponujący silnikiem o mocy 213 
kW/290 KM, jest już w sprze-
daży. Auto może osiągać pręd-
kość maksymalną wynoszą-
cą 260 km/h i jest standardo-
wo wyposażone w 7-biego-
wą, dwusprzęgłową skrzynię 
biegów (DSG) oraz w eksklu-
zywne elementy wykończenia 
na zewnątrz i w kabinie. Cena 
Golfa GTI TCR w Polsce rozpo-
czyna się od 153.590 zł.

Golf GTI w wersji TCR wzo-
ruje się na wyścigowym od-
powiedniku, który dwukrotnie 
zwyciężał w klasyfikacji gene-
ralnej międzynarodowej serii 
wyścigowej TCR. Wersja dro-
gowa osiąga prędkość 100 km/
h ze startu zatrzymanego po 
upływie zaledwie 5,6 sekundy, 
maksymalna prędkość wynosi 
250 km/h. Opcjonalnie można 
ją podnieść do 260 km/h.

Golf GTI TCR jest jesz-
cze bardziej ekskluzywny niż 
Golf GTI w wersji Performan-
ce (który dysponuje mocą 180 
kW/245 KM). Samochód wy-
posażono standardowo w ta-
kie elementy jak system mo-
nitorowania przestrzeni przed 
pojazdem Front Assist, cyfro-
wy wyświetlacz zegarów Acti-
ve info Display i w pełni LED-

-owe reflektory. Standardowe 
wyposażenie obejmuje rów-
nież mechaniczną blokadę me-
chanizmu różnicowego przed-
niej osi, perforowane tarcze 
hamulcowe, system wyboru 
profilu jazdy, sportowe fotele 
z przodu ze specjalną tkaniną 
z mikrofibry, pasy bezpieczeń-
stwa z czerwoną obwódką 
oraz sportową kierownicę. Po-
dobnie jak w wersji wyścigo-
wej, jej skóra jest perforowana 
na pozycjach godziny trzeciej 
i dziewiątej oraz ma znacznik 
na godzinie dwunastej.

Nowy Golf GTI TCR wy-
różnia się także 18-calowymi 
obręczami kół Belvedere (lub 
alternatywnie 18-calowymi 
obręczami kół ze stopów me-
tali lekkich – Milton Keynes), 
czarnymi obudowami luste-
rek zewnętrznych, poszerzo-
nymi progami, przednim split-

terem, spojlerem dachowym 
TCR i dyfuzorem z tyłu. Drogo-
wa wersja wyścigówki przyku-
wa wzrok nawet zanim kierow-
ca usiądzie za kierownicą. Logo 
TCR jest wyświetlane na ziemi 
po otwarciu przednich drzwi.

Dla Golfa GTI TCR oferowa-
nych jest wiele opcji, m.in. pa-
kiety z większymi kołami, któ-
re dodatkowo wyróżniają sa-
mochód.

Właśnie pakiet zawierają-
cy, między innymi, 19-calowe 
obręcze kół ze stopów meta-
li lekkich pozwala na zwięk-
szenie prędkości maksymalnej 
auta do 260 km/h. Dostęp-
ne są dwa, pierwszy (dostęp-
ny w cenie 9.880 zł) obejmuje 
19-calowe obręcze kół Reifnitz 
z oponami w rozmiarze 235/
35 R 19, zwiększenie prędkości 
maksymalnej, sportową wer-
sję amortyzatorów, które ob-
niżają Golfa o 20 mm i adapta-
cyjne zawieszenie DCC. Dru-
gi pakiet (13.390 zł) obejmu-
je 19-calowe obręcze Pretoria 
z oponami sportowymi przy-
stosowanymi do wyścigów 
(tzw. semi-slick) w rozmiarze 
235/35 R 19. Pakiet obejmu-
je również podniesienie pręd-
kości maksymalnej, zawiesze-
nie obniżone o 20 mm i układ 
DCC. Pakiet ten zawiera dodat-
kowe blokady antykradzieżo-
we dla kół.

Eclipse Cross, który zade-
biutował na rynku europej-
skim, japońskim i amerykań-
skim na początku 2018 r., stał 
się światowym hitem dzięki 
połączeniu funkcjonalności 
SUV-a i stylowego wyglądu 
samochodów typu coupé.

Łączna światowa wiel-
kość sprzedaży do 31 grud-
nia 2018 r
* Europa - 33.287;
*  Ameryka Północna – 

14.026;

*  Australia i Nowa Zelandia 
– 9.332;

* Japonia – 11.592;
* Inne – 11877.

Eclipse Cross to pierw-
szy model firmy Mitsubishi 
Motors w segmencie Co-
upe SUV, który zdobywa ser-
ca klientów swoim niezwy-
kłym stylem – badania opinii 
wśród klientów potwierdza-
ją, że najważniejszym powo-
dem zakupu jest design.

- Eclipse Cross oferuje 

coś naprawdę odmiennego 
w sektorze kompaktowych 
SUV-ów – powiedział Yuichi-
ro Hayashi, główny specjali-
sta ds. produktów. – Stylisty-
ka coupe jest tu połączona 
z funkcjonalnością charakte-
rystyczną dla SUV-ów Mitsu-
bishi oraz z wyjątkowymi do-
znaniami z jazdy, dzięki cze-
mu powstał samochód, któ-
ry jest stylowy, wytrzymały 
i świetny w prowadzeniu. Je-
go sukces sprzedażowy jest 
dowodem na to, że taka kon-
cepcja cieszy się uznaniem 
klientów na całym świecie.

Oprócz sukcesu sprzeda-
żowego, Mitsubishi Eclipse 
Cross zdobył tytuł „RJC Car 
of the Year 2019” przyzna-
wany przez japońską konfe-
rencję naukowców i dzienni-
karzy motoryzacyjnych (RJC). 
Prestiżowa nagroda RJC jest 
przyznawana przez eksper-
tów RJC, a zwycięzca jest wy-
bierany spośród wszystkich 
japońskich modeli wprowa-
dzonych na rynek krajowy. 
Jury doceniło elegancki wy-
gląd modelu Eclipse Cross, 
doskonałe właściwości jezd-
ne poza utwardzonymi dro-
gami i łatwość prowadzenia.

Pomimo tego, że druga połowa sezonu Bun-
desligi już się rozpoczęła, piłkarze wie-

lokrotnego mistrza Niemiec znaleźli czas by 
wziąć udział w wydarzeniu pt. „FC Bayern spo-
tyka Audi e-tron”. Pierwszy w pełni elektryczny, 
produkowany seryjnie model Audi wejdzie do 
sprzedaży w Europie już w najbliższych tygo-
dniach, a Robert Lewandowski i inne gwiazdy 
drużyny FC Bayern jako jedni z pierwszych mieli 
już okazję przetestować to luksusowe auto.

- To wydarzenie - mówi Thomas Glas, szef 
marketingu sportowego w AUDI AG - zor-
ganizowane dla piłkarzy w Porcie Lotniczym 
Monachium, było doskonałą okazją do za-
prezentowania zespołowi samego modelu e-
-tron i jego innowacyjnych rozwiązań, jesz-
cze zanim wpiszą się one na stałe w życie na-
szych klientów. 

Event dla zawodników Bayernu odbył się 
w wielopoziomowej instalacji „Meteoryt Au-
di e-tron”, zlokalizowanej w Porcie Lotniczym 
Monachium, na terenach pomiędzy Termina-
lami 1 i 2. 

Po zrobieniu sobie grupowego zdjęcia, ze-
spół brał udział w wielu tematycznych zaję-
ciach związanych z Audi e-tron. Piłkarze testo-
wali swoje umiejętności m.in. jadąc na e-sku-
terze przez tor przeszkód, czy ścigając się zdal-
nie sterowanymi modelami e-tron. W Cen-
trum Szkoleniowym Audi na monachijskim 
lotnisku przeszli również dynamiczne szkole-
nie z zakresu prowadzenia modelu e-tron. 

„Meteoryt Audi e-tron” pozostanie otwar-
ty dla wszystkich zwiedzających do połowy 
marca tego roku. Wszyscy entuzjaści motory-
zacji mogą w nim przetestować Audi e-tron.


