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STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Zimowa zabawa w SEPHORZE

Jak zawsze przed świętami SEPHORA COL-
LECTION proponuje zimowe niespodzianki. 
Frosted Party Surprise Mug & Fizzing Stars to 
Kubek ze świątecznej kolekcji i idealny prezent na 
odrobinę relaksu w zimie! Kubek niespodzianka 
z motywem pingwina zawiera 8 musujących 

gwiazdek do kąpieli 
o zapachu Pillow Bat-
tle. Cena 49 zł. W serii 
zimowej Frosted Party 
SEPHORA COLLECTION 
z pingwinkiem znajdzie-
my też inne kuszące 
prezenty - gąbkę, maskę 
do spania, ogrzewacz 
do rąk oraz żele pod 
prysznic i do kapieli oraz 
balsam do ciała, a także 
kosmetyki do makijażu 
jak paletki i na przykład 

lakier z brokatem.SEPHORA 
COLLECTION Pinguin Night Li-
ght Lampka nocna ma spokojny 
i uroczy wygląd, krągły, łagodny 
zarys sylwetki, krzepiące światło. 
Taki upominek przyniesie radość 
każdemu dziecku (i rodzicom). Słod-
kich snów! Dochód z zakupu tego 
produktu SEPHORA przeznacza na 
wsparcie programu FUN. TECH. FU-
TURE. Fundacji Sukcesu Pisanego 
Szminką. Jego celem jest wsparcie 
dziewcząt z domów dziecka i ro-
dzinnych domów dziecka, wkracza-
jących na rynek pracy. Cena 49 zł.  

SEPHORA COLLECTION Mask 
Party Zestaw maseczek to zestaw 
idealny – 3 maski o zachwycają-

Zioła dla włosów
Nowe szampony ziołowe ZIAJA pomogą przy proble-

mach ze skórą głowy. Szampon mineralny keratolityczny 
do włosów i skóry głowy z łupieżem, przetłuszczających 
i ze skłonnością do łojotoku polecany jest do codziennego 
stosowania. Zawiera biosiarkę, olejek z werbeny oraz po-
chodną kwasu undecylenowego. Oczyszcza włosy i skórę, 
systematycznie stosowany zmniejsza łupież i zapobiega 
przetłuszczaniu. Szampon ziołowy normalizujacy sebum 
do codziennego stosowania dla włosów przetłuszcza-
jacych się z powodu nadczynnosci gruczołów łojowych 
zawiera ekstrakt z topoli osikowej, olejek lawendowy, kwas 
mlekowy i pochodną kwasu undecylenowego. Delikatnie 
i skutecznie myje włosy, nawilża, odświeża włosy i skórę głowy, przywraca równowagę i zmniejsza 
przetłuszczanie się włosów. Szampon mineralny wzmacniający przeznaczony jest do włosów 
cienkich, kruchych i łamliwych oraz suchej skóry głowy do  mycia włosów nawet kilka razy w ciagu 
dnia. Zawiera biokrzem, olejek rozmarynowy pochodną kwasu undecylenowego. Łagodnie oczyszcza 
i pielegnuje włosy w czasie mycia,  przywraca im kondycję, nie narusza bariery ochronnej naskórka, 
nawilża bez przesuszania włosów i skóry. Cena szamponów ok. 10,30 zł - 200 ml. 

Dla dzieci na ból gardła
Lizaki na ból gardła junior-angin zawierają m.in. wyciąg z porostu 

islandzkiego, który łagodzi podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła, 
tworząc na niej warstwę ochronną. Poza tym ma pyszny smak i formę, 
która kojarzy się raczej z przyjemnością, a nie chorowaniem. Lizak należy 
ssać powoli co 2-3 godziny. Junior-angin - lizaki na ból gardła o smaku 
truskawkowym, 8 sztuk, ok. 11,50 zł -  dla dzieci od 3. roku życia, które 
potrafią bezpiecznie ssać lizaka.

Na katar
Preparat nasic to aerozol, który jest pomocny na katar dla łatwiejszego oddy-

chania przez nos bez uszkodzenia śluzówki. Krople nasic udrożniają nos już po 5-10 
minutach dzięki ksylometazolinie, która działa przeciwobrzękowo. Natomiast zawarty 
w nim dekspantenol o działaniu ochronnym i regenerującym odbudowuje błonę 
śluzową nosa i zmniejsza jej suchość. (ok. 16 zł/10 ml). 

Sposoby na wiatr i mróz
Niska temperatura i wiatr sprawiają, że warstwa wodno-tłuszczowa skóry, odpowiedzialna 

za jej ochronę, staje się cieńsza i osłabiona. Lipidowy krem ochronny Linum Emolient 
DERMEDIC (30 zł, 50 g) pomoże temu zapobiec poprzez tworzenie ochronnej bariery 
lipidowej.  Zawarte w kremie Sensiline, Masło Shea oraz bogaty w kwasy Omega Olej lniany 
wzmacniają naturalną barierę lipidową naskórka i blokują negatywne skutki działania wiatru 
i mrozu. Alantoina i D-Panthenol niwelują mikrourazy i spierzchnięcie naskórka. Gdy na całym 
ciele skóra jest aby   odzyskać zdrowy i piękny wygląd niezbędne będzie dogłębne nawilżenie 
i natłuszczenie. Preparat do ciała intensywnie natłuszczający Linum Emolient DERMEDIC 
(225 g, 46 zł) w zimie wzmocni warstwę lipidową skóry i sprawi, że będzie ona jędrna i elastycz-
na. Przeznaczony dla osób dorosłych jaki i dzieci powyżej 3 roku życia. Polecany w przypadku 
atopii, suchości skóry na całym ciele i profilaktycznie, dla skóry zdrowej, w celu zapobiegania 
suchości oraz nawrotów atopowego zapalenia skóry. Oprócz dermatologicznej skuteczności 
preparat jest przyjemny w stosowaniu i pięknie pachnie. Regenerujący krem do rąk Linum 
Emolient DERMEDIC (100 g, 21 zł) błyskawicznie się wchłania bez uczucia lepkości. Za-
pewnia intensywne nawilżenie i przynosi ulgę suchej i podrażnionej skórze. Olej lniany bogaty 
w Nienasycone Kwasy tłuszczowe Omega 3, Omega 6, Omega 9 złagodzi suchość, szorstkość, 
napięcie, podrażnienia i mikrourazy naskórka. Również skóra głowy może być nadwrażliwa 
i reagować podrażnieniem i przesuszeniem.  W okresie gdy nosimy czapki, objawy te mogąsię 
nasilać. Szampon kojący do włosów  i nadwrażliwej skóry 
głowy DERMEDIC CAPILARTE (300 ml, 32 
zł) polecany jest do codziennego, całorocznego 
mycia włosów i nadwrażliwej, nadreaktywnej 
skóry głowy. Dzięki zawartości D-Panthenolu 
oraz Polidocanolu szampon koi podrażnienia, 
łagodzi świąd i zmniejsza uczucie pieczenia. 
Zapewnia skuteczne 
oczyszczanie wło-
sów i skóry głowy. 
Regeneruje naskórek 
i pomagając w utrzy-
maniu jego prawi-
dłowego pH, zacho-
wując równowagę 
mikrobiologiczną.

Naturalne wody kwiatowe
LIRENE  oferuje 

nowy 100% hydrolat 
z lawendy to naturalna 
woda lawendowa, któ-
ra powstała w procesie 
destylacji świeżych ro-
ślin parą wodną. Dzięki 
temu zawiera cenne 
substancje roślinne 
oraz olejek eteryczny. 
Hydrolat z lawendy 
to w 100% naturalny 
kosmetyk. Odżywia 
i nawadnia skórę oraz 
natychmiastowo ją 
odświeża. Pozostawia 
cerę jedwabistą w do-
tyku, a lawendowy 
zapach działa relaksu-
jąco. Cena 23 zł -100 
ml. Hydrolat tonik 
z chabru tonizująca 
woda kwiatowa LIRENE 
zawiera 50% hydrolatu 
z chabru. Kwiaty cha-
bru, dzięki zawartości 
flawonoidów, witami-
ny C, soli mineralnych 
w tym manganu i potasu skutecz-
nie nawilżają i rozświetlają. Hy-
drolat-tonik daje uczucie czystości, 
tonizuje oraz reguluje wydzielanie 
sebum, zapobiegając błyszczeniu 
się skóry w ciągu dnia. Cena 19.94 
zł - 200 ml. 

Nakarm swoją skórę
Seria SUPERFOOD LIRENE to kremy które niemal 

w całości powstały z naturalnych składników. ŻURAWI-
NA lekki krem nawilżający  (25.99 zł / 50 ml)  zawiera 
koktajl składników superfood (ostatnio popularna nazwa 
zdrowego jedzenia), które nawadniają i chronią skórę 
przed przesuszeniem. Ma lekką, szybko wchłaniającą 
się formułę. Masło shea wygładza skórę, witaminy C i 
E odmładzają i detoksykują, 100% woda żurawinowa 
dostarcza skórze antyoksydantów, minerałów i witamin, 
olej awokado nawilża i natłuszcza skórę.

LIRENE  SUPERFOOD GOJI odmładzający krem re-
generujący (26.99 zł / 50 ml) kompleksowo odmła-
dza. Cera jest wygładzona, jędrna i odzyskuje zdrowy 
wygląd. Olej z masłosza zmiękcza naskórek chroniąc 
go przed przesuszeniem, witamina E pełni rolę tarczy 
przeciwstarzeniowej, ekstrakt z goji działa antyoksyda-
cyjnie i przeciwzmarszczkowo, wyciąg z dyni regeneruje 
włókna kolagenu, przywracając skórze elastyczność. CHIA 
przeciwzmarszczkowy bogaty krem odżywczy (27.99 zł / 
50 ml) chroni skórę przed przesuszeniem i niekorzystnym 
wpływem środowiska. Olej z canola

 bogaty w witaminę E, działa przeciwzmarszczkowo 
i łagodząco, masło shea wygładza skórę, wosk z oliwek 
długotrwale ją nawilża, a wyciąg z dyni regeneruje włók-
na kolagenu, przywracając skórze 
elastyczność i napięcie.

10 minut i po sprawie
Gdy wszawica nawiedza przedszkola i szkoły, dzisiaj rodzicom jest 

łatwiej, bo nowoczesne preparaty działają szybko i skutecznie - jak preparat 
NYDA Express, który zwalcza wszystkie stadia rozwojowe wszy. Eliminacja 
gnid (jaj wszy) zapobiega nawrotom wszawicy i rozprzestrzenianiu się 
zakażenia. Preparat nie zawiera neurotoksycznych insektycydów, które 
mogą podrażniać skórę. Kuracja powinna objąć równocześnie wszystkich 
domowników. Umyj głowę i po sprawie! Powiadom szkołę lub przedszkole 
o przypadku wszawicy, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. 
NYDA express eliminuje pasożyty już po 10 minutach po jednej aplikacji. 
Jest bardzo dobrze tolerowany przez wrażliwą skórę w każdym wieku. 
Formuła ułatwia wyczesywanie martwych pasożytów z włosów, przez 
co kuracja nie jest męcząca dla dzieci. Nie wchłania się i łatwo zmywa 
z włosów. Odpowiednia dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Cena 35 zł 
- aerozol 50ml + grzebień do wyczesywania. 

ZDROWIE

Polecamy junior-angin syrop dla dzieci. Przyda się na drażniący kaszel i ból gardła. 
Formuła preparatu zawierająca wyciąg z porostu islandzkiego i malwy łagodzi kaszel, 
chroni oraz regeneruje podrażnione gardło. Syrop ma przyjazny dla dzieci, czereśniowy 
smak. Dzięki unikalnym składnikom i formie produkt może być podawany dzieciom już 
od 1 roku życia. Cena ok. 15 zł / 100 ml.

cych formułach (mus z wyciągiem z konopi, gra-
pefruitowy peeling i guma z miętą pieprzową), 
które obiecują eliminować niedoskonałości, 
ujednolicić skórę i ją wzmacniać, w tej kolej-
ności. Nakładamy, bawimy się i zachwycamy! 
Cena 69 zł. 
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DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 

Specjalista pediatra, pulmunolog 
i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

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

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

Grypa atakuje Wielkopolskę
Od września do grudnia 2019 roku w województwie wielkopolskim z ob-
jawami grypy i chorób grypopodobnych do lekarzy trafiło 205.660* osób, 
a hospitalizacji wymagało już 589 osób. Odnotowano nawet trzy przypad-
ki śmiertelne! 

MAGDALENA KOWALSKA

Eksperci Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Gry-

py apelują, aby nie lekceważyć 
żadnych objawów, ponieważ 
grypa niesie za sobą możliwość 
wystąpienia groźnych dla ży-
cia powikłań pochorobowych 
i nieleczona może doprowa-
dzić do zgonu. Osoby, które 
jeszcze nie zachorowały ciągle 
mogą skorzystać ze szczepień. 

Niedawno zaczął się 
grudzień, a już odnotowano 
ponad 1,2 mln przypadków 
zachorowań i podejrzeń za-
chorowań na grypę w Polsce. 
Hospitalizowanych było prawie 
2,8 tysięcy chorych. Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego 
w swych meldunkach epide-
miologicznych potwierdził już 
3 przypadki zgonów z powodu 
grypy i jej powikłań.

Grypa przenoszona jest 
drogą kropelkową. Wystarczy 

kichnięcie, by wirus grypy 
przeniósł się na drugą osobę. 
1 kichnięcie to około 3.000 
kropelek z wirusem pędzącym 
167 kilometrów na godzinę, 
dlatego ważna jest higiena 
osobista. 

Grypa to nie przeziębienie. 
Grypa atakuje nagle. Chorobie 
towarzyszy gorączka, często 
wyższa niż 39 stopni, bóle 
mięśni, stawów oraz głowy. 
Typowym objawem jest suchy 
męczący kaszel. W przeciwień-

stwie do przeziębień, podczas 
grypy rzadko występują obja-
wy takie jak: katar i ból gardła. 
Zdarza się, że objawy grypy są 
niezauważalne więc nie należy 
ich bagatelizować. 

- Wiele osób nie umie od-
różnić przeziębienia od groźne-
go dla organizmu wirusa gry-
py. Pacjenci próbują się leczyć 
domowymi sposobami bądź 
lekami dostępnymi w aptekach 
bez recepty. Bardzo często jest 
to bezskuteczne i choroba nie 
ustępuje. Dopiero wtedy pa-
cjent idzie do lekarza, traktując 
to jako ostateczność. Przedłu-
żająca się choroba może pro-
wadzić do groźnych powikłań 
pogrypowych, które mogą 
mieć poważne konsekwencje 
dla zdrowia, a niekiedy życia. 
Dlatego zachęcam wszystkich 
do szczepień przeciw grypie, 
które są najlepszą metodą 
na poprawienie odporności, 
a także uniknięcie powikłań – 
powiedział prof. dr hab. Adam 
Antczak, przewodniczący Rady 
Naukowej Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Grypy.

Szczególnie niebezpieczna 
grypa jest dla kobiet w cią-
ży, seniorów i małych dzieci, 

ale również dla pacjentów 
z przewlekłymi chorobami na 
przykład serca i płuc, a także 
dla cukrzyków. Te osoby są 
w grupie podwyższonego ry-
zyka, lecz zachorować może 
każdy. 

Eksperci twierdzą, że naj-
lepszą ochroną przed grypą 
są szczepienia, które pozwalają 
uniknąć bardzo ciężkich, po-
ważnych dla zdrowia powikłań 
po grypie. Do najczęstszych 
z nich należą: zapalenie płuc, 
zapalenie oskrzeli, zapale-
nie mięśnia sercowego oraz 
niewydolność oddechowa. 
Mogą wystąpić także powikła-
nia neurologiczne: zapalenie 
mózgu oraz zapalenie opon 
mózgowych, których następ-
stwa mogą być nieodwracalne. 
Większość zdrowych osób cho-
ruje na grypę kilka razy w ciągu 
całego swojego życia.

Kiedy się szczepić? Jak naj-
szybciej, bo w praktyce szczyt 
zachorowań w Polsce przypa-
da na styczeń-marzec. W tym 
roku od października jest do-
stępna również szczepionka 
w postaci sprayu do nosa, któ-
ra jest przeznaczona dla dzieci. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, 
osoby powyżej 65 roku życia 
płacą za szczepionkę jedynie 
50%.

*Meldunki epidemiolo-
giczne NIZP-PZH za okres 1.09-
-7.12.2019, dotyczące Polski 

Ogólnopolski Pro-
g r a m  Z w a l c z a n i a 
Grypy jest inicjaty-
wą społeczną nieza-
leżnych ekspertów 
medycznych. Celem 
Programu jest popra-
wa wyszczepialności 
przeciw grypie w Pol-
sce, zwłaszcza wśród 
pacjentów z grup ry-
zyka oraz informowa-
nie Polaków o zagro-
żeniach związanych 
z grypą i jej powikła-
niami. Organizatorem 
Społecznej Kampanii 
Informacyjnej powsta-
łej w ramach Programu 
jest Fundacja Nadzieja 
dla Zdrowia. Działania 
skierowane są do śro-
dowiska medycznego, 
opinii publicznej, sa-
morządu oraz do pra-
codawców. 

Grypa – ostra choroba zakaźna układu odde-
chowego wywołana zakażeniem wirusem grypy.

Grypa przenosi się pomiędzy ludźmi dro-
gą kropelkową (na przykład podczas kichania), 
a największa ilość zachorowań występuje podczas 
sezonowych epidemii, powodując ostre objawy 
uniemożliwiające pracę osobom czynnym zawo-
dowo. Epidemie grypy powodują znaczne koszty 
społeczne i niekiedy mają zasięg kontynentalny 
lub światowy, dlatego grypa wymaga globalnej 
koordynacji epidemiologicznej.

W większości przypadków zachorowanie na 
grypę powoduje obłożną chorobę, u części cho-
rych mogą występować powikłania i zdarzają się 
też zgony, szczególnie u dzieci, osób starszych 
i obciążonych innymi, dodatkowymi poważnymi 
chorobami. 

Grypa trapiła ludzkość od starożytności. Opisana została już przez 
Hipokratesa w roku 412 p.n.e. Pierwszy raz pandemię grypy zanotowano 
w wieku XVI. Kolejne fale zachorowań na grypę pojawiały się co kilkadziesiąt 
lat. Najbardziej zjadliwa pandemia grypy była wywołana przez szczep H1N1 
i miała miejsce latach 1918–1919, która zyskała miano grypy „hiszpanki”. 
Podczas pandemii zmarło wówczas od 50 do 100 milionów osób, co stanowiło 
3-5% populacji świata. Późniejsze epidemie nie były już tak groźne. Były to 
m.in. grypa azjatycka w 1952 roku (szczep H2N2) i grypa hongkong w 1968 
roku (szczep H2N2). 

Rozwój odporności wśród ludzi oraz szczepienia przyczyniły się do 
ograniczenia rozwoju grypy w latach 80. i 90. XX wieku. Rozwój leków 
przeciw grypie był wolniejszy od rozwoju szczepionek. Amantadyna została 
dopuszczona w 1966 roku, prawie 30 lat później rozpoczęto rozwój inhi-
bitorów neuraminidazy. Ostatnia pandemia grypy miała miejsce w latach 
2009–2010, wywołana przez szczep H1N1.
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Zaplanuj świąteczno-noworoczny czas 
w Gminie Tarnowo Podgórne!

26  grudnia, godz. 10.00 – kolędy i pastorałki w wykonaniu Koła 
Śpiewu (premierowe wykonanie podczas mszy św. w tarnow-
skim kościele)

29  grudnia, godz. 10.30 – obchody rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, Lusowo (msza św. w kościele, potem 
przemarsz na pobliski cmentarz i uroczystości przy grobie gen. 
Józefa Dowbora Muśnickiego, bezpłatny wstęp do Muzeum 
Powstańców w Lusowie)

 1  stycznia – Noworoczny pokaz sztucznych ogni
18.00 Tarnowo Podgórne, Park 700-lecia
19.00 Przeźmierowo, Park Kanikowskiego

 3  stycznia, godz. 18.00 – Wieczór Gier Planszowych
Baranowo, świetlica wiejska, ul. Wypoczynkowa 2b, 
wstęp wolny

 3  stycznia – Kasia Cerekwicka Trio: Koncert kolęd
Centrum Kultury Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 14 (impreza 
biletowana)

12  stycznia Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy
Hala OSiR, ul. Nowa 15, Tarnowo Podgórne
od 14.30 licytacje, loteria, pokazy sportowe i artystyczne
17.30 gwiazda wieczoru Ewelina Lisowska
20.00 światełko do nieba 
Sprawdź gdzie jeszcze i jak gramy 
– www.tarnowo-podgorne.pl/wosp 

Z okazji Świąt życzymy Państwu i Państwa gościom wiele 
energii i zdrowia. Niech będzie to czas wypełniony gwarem 

rozmów, spontanicznym śmiechem i spotkaniami z przyjaciółmi. 
A w 2020 roku niechaj nie opuszcza Państwa szczęście, 
wiara i energia przy realizowaniu ambitnych planów. 

Wszystkiego Najlepszego!

 Tadeusz Czajka  Krystyna Semba 
 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Przewodnicząca Rady Gminy
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powiewają czerwone flagi 
z czarną swastyką. Takie same 
hitlerowskie flagi przykrywają 
stojące na Rynku trumny. Na 
zdjęciu zamieszczonym w „O-
stdeutscher Beobachter” 15 
lipca 1940 roku można je po-
liczyć. Jest ich dokładnie 110. 
W wydanej w 1990 roku pod 
redakcją profesora Czesława 
Łuczaka książce „Dzieje Obor-
nik” czytamy o zorganizowanej 
w tym miasteczku w niedzielę, 
14 lipca 1940 roku, wielkiej 
manifestacji antypolskiej: 

„Na Rynku złożono 110 
trumien nakrytych flagami hi-
tlerowskimi. Trumny te miały 
symbolizować volksdeutschów, 
którzy w czasie deportowania 
z Obornik 3 września 1939 roku 
zostali rzekomo zamordowani 
przez Polaków. [...] Po wybuchu 
wojny władze powiatu obornic-
kiego internowały najbardziej 
agresywnych Niemców, by za-
bezpieczyć się przed ewentual-
nym sabotażem, dywersją czy 
nawet zbrojnymi z ich strony 
wystąpieniami. Internowa-
nych deportowano do Wrześni, 
a następnie transportowano 
w głąb kraju. Eskortę inter-

Śladem internowanych Niemców 
W 2019 roku na łamach wydawanego w Lüneburgu przez potomków 
poznańskich Niemców czasopisma „Posener Stimmen” przedrukowano 
w trzech kolejnych zeszytach przetłumaczony na niemiecki rozdział 
„Marsz obornicki” z mojej książki „Klęska gauleitera” z 2016 roku. Czym 
był ów „marsz”, że przypomniano go Niemcom 70 lat po wojnie? 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Na  usta-
wionych 

wokół Mark-
platzu (Ryn-
ku) w oku-
p o w a n y c h 
Obornikach 
m a s z t a c h 

nowanych stanowił oddział 
Przysposobienia Wojskowego 
z Obornik. W czasie podróży 
część internowanych zginęła 
w wyniku bombardowań nie-
mieckiego lotnictwa oraz z in-
nych nieznanych przyczyn”. 

Z nieznanych przyczyn? 
Zostali oni zamordowani przez 
polską eskortę! 

W książce „Dzieje Obor-
nik” czytamy również, że 
w manifestacji w tym mieście 
wziął udział namiestnik Rze-
szy i gauleiter NSDAP Arthur 
Greiser, chociaż „Ostdeutscher 
Beobachter” nie wymienił go 
wśród gości „wzruszającej 
ceremonii pogrzebowej ofiar 
obornickiego marszu”. W jego 
imieniu kondolencje rodzinom 
ofiar złożył szef samorządu 
Kraju Warty, Gauhauptmann 
Robert Schulz. Przy dźwiękach 
werbli odczytano nazwiska 
133 ofiar obornickiego marszu. 
Rozległa się salwa honorowa, 
a trzykrotnym okrzykiem „Sieg 
Heil” pozdrowiono Führera. 

Prawie półtora miesiąca 
przed manifestacją na obor-
nickim Rynku, śladem inter-
nowanych we wrześniu 1939 
roku mieszkańców tego miasta 
i okolic pojechał pastor Wil-
helm Brauer, od 1933 roku 
zwierzchnik parafii ewange-
lickiej w Obornikach. Brauer 
był nie tylko duchownym cie-
szącym się autorytetem i sza-
cunkiem parafian, ale także 
historykiem-amatorem intere-
sującym się dziejami Obornik 
i losami jego mieszkańców, 
przede wszystkim pochodzenia 
niemieckiego. Wyjazd Brauera 
do wschodnich powiatów Kra-

Leżące nad Wartą i uj-
ściem do niej Wełny Oborniki 
w przedwojennych planach 
dowództwa polskiego nie 
odgrywały jakiejś ważnej 
roli. Także przebiegająca 
przez miasteczko linia kole-
jowa z Poznania w kierunku 
Rogoźna i Chodzieży miała 
lokalne znaczenie, podobnie 
jak kończąca się na dworcu 
w Obornikach jednotorowa 
linia z Wronek przez Obrzycko. 
Strategiczne znaczenie miały 
jednak obornickie mosty przez 
Wartę i Wełnę, które wysadzo-
no w powietrze. 

Zanim miasteczk iem 
wstrząsnęła seria wybuchów, 
a przęsła mostów zwaliły 
się do wody, z Obornik pod 
eskortą miejscowego oddziału 
Przysposobienia Wojskowego 
wyruszyła kolumna internowa-
nych mieszkańców narodowo-
ści niemieckiej. 

Do zatrzymania wszystkich 
niewygodnych dla ówczesnych 
władz obywateli RP przygoto-
wywano się od dawna. Doty-
czyło to nie tylko Niemców, ale 
także mniejszości ukraińskiej, 
białoruskiej i litewskiej oraz 
komunistów. Pod koniec 1936 
roku w rejestrach Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych RP 
znajdowały się 18.964 osoby, 
które – zdaniem władz – mo-
gły zagrażać bezpieczeństwu 
państwa. Z tej liczby najwięcej, 
bo aż 8334 osoby, planowano 
internować w specjalnie urzą-
dzonych obozach, a areszto-
wać i zamknąć w więzieniach 
zamierzano 1163 osoby. Plany 
MSW skrytykowało wojsko, 
bo urzędnicy nie wzięli pod 
uwagę rodzin internowanych, 
co w sumie dawało około 
100.000 zatrzymanych. 

Pierwszych Niemców 
i Ukraińców aresztowano 
w połowie sierpnia 1939 roku, 
ale do akcji unieruchomienia 
antypaństwowych elementów 
– jak w dokumentach urzę-
dowych nazywano zatrzyma-
nia – przystąpiono dopiero 
w nocy z 1 na 2 września. 
W województwach zachod-
nich, w tym przede wszystkim 
w Poznańskiem, byli to głów-
nie Niemcy: przeważnie ludzie 
starsi i schorowani, w tym nie-
mieccy posłowie i senatoro-
wie do polskiego parlamentu, 
osoby duchowne, nauczyciele, 
właściciele ziemscy, kupcy, 
rzemieślnicy i rolnicy. Wśród 
internowanych najmniej było 
młodych mężczyzn, bo oni już 
wcześniej uciekli do Rzeszy lub 
się ukryli czekając na wkrocze-
nie Wehrmachtu. 

Catherine Epstein w książ-
ce „Wzorcowy nazista” na-
pisała wprost: „Po wybuchu 
wojny polskie władze nakazały 
aresztowanie przedstawicieli 
niemieckich elit na podstawie 
przygotowanych wcześniej 
list. Aresztowano około 10.000 
osób narodowości niemieckiej 
zamieszkałych w zachodnich 

polskich województwach: 
pomorskim i poznańskim. 
Większość z nich zmuszo-
no następnie do marszu na 
wschód, ku Polsce centralnej. 
Wiarygodne źródła szacują 
liczbę etnicznych Niemców, 
którzy stracili życie w wyniku 
tej przymusowej ewakuacji 
albo podczas niej, na 1778 do 
2200. Polacy mordowali też 
swych niemieckich sąsiadów 
na miejscu”. 

Hitlerowska Temida przed 
Sądem Specjalnym (Sonder-
gericht Posen I) postawiła 28 
Polaków oskarżonych o mor-
derstwa i przemoc w czasie 
marszu mieszkańców Obornik. 
Kilkudniową rozprawę, która 
rozpoczęła się 25 sierpnia 
1941 roku, zorganizowano 
w największej sali dawnego 
Domu Żołnierza imienia mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, 
gdzie podczas wojny swą 
siedzibę miał okręgowy urząd 
tajnej policji państwowej, czyli 
gestapo. Władze Kraju Warty 
nadały procesowi pozory nor-
malnej rozprawy sądowej. Na 
sali byli obrońcy oskarżonych, 
a oni sami mogli zabierać głos 
i zgłaszać wnioski dowodowe. 

Na ławie oskarżonych 
zasiedli byli policjanci i ludzie 
różnych zawodów, którzy 
konwojowali pierwszy marsz 
internowanych oborniczan 
na odcinku z Gniezna przez 
Kleczew, Sompolno, Kłodawę, 
Kutno, Sochaczew do rejonu 
Warszawy, a ściślej do przy-
legającej do tego miasta od 
strony południowo-zachodniej 
wioski Mory. Głównymi oskar-
żonymi zostali byli oficerowie 
policji: Kazimierz Niewiarow-
ski z Dębicy i Stanisław Błotny 
z Warszawy. Wśród osób zasia-
dających na ławie oskarżonych 
nie było nikogo z Obornik, za 
to sporo osób – robotników, 
rolników i leśników – pocho-
dziło z sąsiedniego powiatu 
chodzieskiego. 

Według oskarżenia, inter-
nowani w czasie marszu nie 
otrzymywali żadnych racji 
żywnościowych. Tylko raz do 
ich dyspozycji oddano 17 bo-
chenków chleba, co dało jedną 
cienką kromkę dla mniej niż 
jednej trzeciej internowanych. 

Przemawiając przed Są-
dem Specjalnym prokurator 
uznał Niewiarowskiego i Błot-
nego za głównych sprawców 
zbrodni na internowanych 
i zażądał dla nich oraz 16 in-
nych oskarżonych kary śmierci. 
Jednocześnie powiedział, że na 
pozostałych 10 oskarżonych 
nie udało się zebrać wystar-
czających dowodów winy i sąd 
powinien ich uniewinnić. Jako 
dowód, że tego typu marsze 
internowanych można było 
zorganizować i przeprowadzić 
w inny sposób, prokurator 
przedstawił przykład drugiego 
marszu obornickiego, gdzie 
dowódca i konwojenci zadbali 
o przydział żywności i wody 

pitnej oraz o odpowiednie 
zakwaterowanie i traktowanie 
internowanych podczas mar-
szu. 

4 września 1941 roku 
o godzinie 8:45 przewodni-
czący Sondergericht Posen 
I rozpoczął odczytywanie wy-
roku. Oskarżonych Kazimierza 
Niewiarowskiego i Stanisława 
Błotnego uznano za winnych 
wszystkich zarzucanych im czy-
nów, zwłaszcza niebezpieczne-
go uszkodzenia ciała poprzez 
zagrażające życiu traktowanie 
w trakcie wykonywania obo-
wiązków służbowych w 672 
przypadkach oraz w 133 przy-
padkach udziału w mordzie. 
Szesnastu oskarżonych uznano 
za winnych niebezpiecznego 
uszkodzenia ciała poprzez 
zagrażające życiu traktowanie 
w trakcie wykonywania obo-
wiązków służbowych. Wszyscy 
oni zostali skazani na karę 
śmierci. 

Dziesięciu oskarżonych 
– Andrzeja Graszę, Jana Kacz-
marka, Stefana Rado, Fran-
ciszka Kałkowskiego, Bernarda 
Lüda, Władysława Perlicjana, 
Wincentego Wołowicza, 
Aleksandra Zameckiego, Jana 
Zduna i Marcina Zielińskiego 
– sąd uniewinnił. Wszyscy oni 
byli mieszkańcami powiatu 
chodzieskiego. „Ostdeutscher 
Beobachter” napisał, że 
„w przypadku uniewinnionych 
oskarżonych ich areszt zosta-
nie uchylony”. Nie udało mi 
się ustalić, czy tak się stało. Jest 
jednak mało prawdopodobne, 
by ośmiu oskarżonych odzy-
skało wolność. 

Namiestnik Rzeszy Arthur 
Greiser – działając w imieniu 
Führera – nie skorzystał z pra-
wa łaski. 17 września 1941 
roku w poznańskim więzieniu 
przy Mühlenstrasse (ulicy 
Młyńskiej) ścięto dwunastu 
skazanych, w tym Kazimierza 
Niewiarowskiego i Stanisława 
Błotnego. W następnym dniu 
zgilotynowano pozostałych 
skazanych. 

Czy sprawiedliwości stało 
się zadość? Czy Niewiarowski, 
Błotny i pozostali ścięci w po-
znańskim więzieniu odpowie-
dzieli za własną brutalność 
i żądzę niemieckiej krwi? Czy 
może byli tylko kozłami ofiar-
nymi, godząc się konwojować 
nieprzygotowany marsz mniej-
szości niemieckiej w sytuacji, 
gdy Adolf Hitler wywołał 
brutalną wojnę, a w rozpa-
dającym się pod uderzeniami 
Wehrmachtu kraju panowały 
chaos i bezprawie? Ale czy to 
tłumaczy nieludzkie zachowa-
nia?... 

Jedno nie ulega wątpli-
wości. Śmierć etnicznych 
Niemców pędzonych we wrze-
śniowych marszach była na 
rękę tylko Adolfowi Hitlerowi. 
Posłużyła mu i propagandzie 
za usprawiedliwienie niemiec-
kich zbrodni na Polakach. 

ju Warty i na pogranicze Ge-
neralnego Gubernatorstwa aż 
do Warszawy zyskał aprobatę 
administracji Arthura Greisera. 
Wyposażono go w stosowne 
dokumenty upoważniające do 
przekroczenia granicy Rzeszy 
i samochód oraz dodano do 
pomocy i eskorty kilka osób, 
w tym żołnierzy Wehrmachtu. 

Posiłkując się informacja-
mi uczestników pierwszego 
marszu internowanych, którzy 
go przeżyli, Brauer natrafił na 
liczne mogiły zabitych. Pod 
warstwą ziemi leżeli ludzie, 
których pastor dobrze znał. 
Byli przecież jego parafiana-
mi. Jednocześnie pastor swą 
leicą fotografował nie tylko 
makabryczne ślady po marszu, 
ale także okolice, przez które 
w czerwcu 1940 roku przejeż-
dżał. Dzięki niemu powstało 
wiele kolorowych na taśmie 
Agfa zdjęć Kutna, Sochaczewa 
i innych miejscowości. Także 
Warszawy, gdzie wysłannicy 
z Obornik zakończyli swoją 
służbową podróż.

Jego syn, również pastor 
Helmut Brauer z Lubeki, te uni-
katowe fotografie na początku 
XXI wieku podczas kilku wizyt 
w Polsce przekazał władzom 
zainteresowanych miast. Z tej 
okazji w bibliotekach i domach 
kultury odbyły się spotkania 
mieszkańców z gościem z Nie-
miec. Wśród poruszonych 
przez pastora juniora tematów 
nie mogło zabraknąć marszu 
obornickiego. Wtedy to ludzie 
urodzeni po 1945 roku po raz 
pierwszy dowiedzieli się, że we 
wrześniu 1939 roku byliśmy 
nie tylko ofiarami Niemców... 

FOT. 	 ARCHIWUM AUTORA 
Przygotowania do manifestacji na Rynku w okupowanych przez Niemców Obornikach. 14 lipca 
1940 roku uczczono tam pamięć niemieckich mieszkańców przedwojennych Obornik i okolic 
– ofiar „marszu obornickiego” z września 1939 roku. To kolorowe zdjęcie wykonał obornicki pastor 
Wilhelm Brauer, który krótko przed manifestacyjnym pogrzebem ofiar wyruszył śladem „marszu 
obornickiego” – z Obornik, przez Gniezno, Kutno, Sochaczew aż do Warszawy. 
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Skubanie samorządu 

Podjęta przez samorzą-
dowców inicjatywa usta-
wodawcza nakierowana na 
rekompensatę utraconych 
pieniędzy, nie wskutek nie-
gospodarności władz samo-
rządowych, lecz wskutek 
decyzji władz centralnych 
(rząd, większość parlamen-
tarna, prezydent), zasługuje 
na poparcie i, mam nadzieję, 
że Senat RP nada odpowiedni 
bieg temu projektowi. 

Samorząd terytorialny, 
a więc nie tylko władze gmin, 
powiatów czy województw, 
ale przede wszystkim miesz-
kańcy poszczególnych teryto-
riów są brutalnie podskuby-
wani przez władze centralne, 
które nie są przyjacielem 
tych wspólnot. Wierzą one 
bowiem w swoją mądrość 
i nieomylność, a ta tkwi w o 
wiele większym stopniu na 
poziomie lokalnym i regio-
nalnym.

Obecnie mamy do czy-

nienia z wielomiliardowym 
uderzeniem w samorząd 
terytorialny wskutek między 
innymi obniżenia stawki PIT 
z 18 do 17 procent, likwidacji 
OFE, przerzucenia kosztów 
likwidacji gimnazjów na 
budżety samorządowe, lawi-
nowego zadłużania szpitali 
spowodowanego wzrostem 
kosztów ich funkcjonowania 
(energia, płaca minimalna, 
odpady).

Zmniejszenie wpływów 
budżetowych zmusza władze 

lokalne do rezygnacji z wielu 
zaplanowanych inwestycji 
(żłobki, przedszkola, drogi, 
kanalizacja, walka ze smo-
giem, gospodarka śmieciami) 
tak potrzebnych ludziom.

Dlatego uważam, że pod-
jęta przez samorządowców 
inicjatywa ustawodawcza na-
kierowana na rekompensatę 
utraconych pieniędzy zasługu-
je na poparcie i, mam nadzieję, 
że Senat RP nada odpowiedni 
bieg temu projektowi. 

JAN KRÓL

JAN KRÓL. Ekspert BCC ds. gospodarki, 
społeczeństwa i polityki, członek Rady głów-
nej BCC; członek Rady Fundatorów Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej; zastępca Peł-
nomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu 
Terytorialnego w latach 1989-1990.

Chcą wzmocnienia PE
Poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie już trzeci rok 

z rzędu. Coraz więcej Europejczyków domaga się wzmocnienia Parlamentu Europejskiego - wy-
nika z opublikowanego badania Eurobarometru.

Wyniki przeprowadzonego w październiku sondażu wskazują też na wzrost poziomu satysfakcji 
z tego jak działa demokracja w Unii Europejskiej (52%, +3 pp.), na co wpływ ma według badanych 
m.in. wzrost frekwencji w ostatnich wyborach europejskich.

58% badanych (wzrost o 7 pp. od wiosny 2019 i najwyższy wynik od 2007) chce też, aby Parla-
ment Europejski odgrywał w przyszłości większą rolę.

O przemocy wobec kobiet
W celu powstrzymania przemocy wobec kobiet posłowie wzywają UE do przystąpienia do konwencji 

stambulskiej, a wszystkie państwa członkowskie do jej ratyfikacji.
Rezolucja przyjęta 500 głosami do 91, przy 50 wstrzymujących się od głosu, wzywa Radę do pilnego 

zakończenia procesu ratyfikacji przez UE Konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec 
kobiet, znanej również jako konwencja stambulska. Rezolucja wzywa siedem państw członkowskich, które 
ją podpisały, ale jeszcze jej nie ratyfikowały - Bułgarię, Czechy, Węgry, Litwę, Łotwę, Słowację i Wielką 
Brytanię do niezwłocznej ratyfikacji.

Posłowie potępiają ataki i kampanie przeciwko konwencji w niektórych krajach, opierające się na 
celowym błędnym interpretowaniu i fałszywym przedstawianiu jej treści opinii publicznej.

Posłowie zwracają się do Komisji o dodanie walki z przemocą uwarunkowaną płcią jako priorytetu 
w następnej europejskiej strategii na rzecz równości płci. Zwracają się również do Komisji o przedstawienie 
aktu prawnego dotyczącego wszystkich form przemocy uwarunkowanej płcią - w tym molestowania 
w sieci i przemocy w cyberprzestrzeni - oraz o włączenie przemocy wobec kobiet do katalogu przestępstw 
uznanych przez UE.

Wszystkie państwa członkowskie powinny dopilnować, by konwencja była właściwie wdrażana i egze-
kwowana poprzez przydzielanie odpowiednich środków finansowych i fachowców odpowiednim służbom. 
Szczególnie istotne jest zapewnienie odpowiednich szkoleń dla wszystkich specjalistów zajmujących się 
ofiarami (sędziów, lekarzy, policjantów).

PE podtrzymuje również swoje stanowisko popierające przeznaczenie 193,6 mln euro na działania 
zapobiegające i zwalczające przemoc uwarunkowaną płcią w programie „Prawa i wartości”.

Konwencja stambulska – warto przypomnieć - przyjęta przez Radę Europy w 2011 roku, weszła w życie 
w 2014 roku i została podpisana przez UE w czerwcu 2017 roku. Jest pierwszym prawnie wiążącym mię-
dzynarodowym dokumentem w tej sprawie. Ustanawia ona kompleksowe ramy oraz środki zapobiegania 
takiej przemocy, wspierania ofiar i karania sprawców.

Według badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych w 2014 roku, co trzecia 
kobieta w UE doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej od 15 roku życia. 55% kobiet doświadczyło 
co najmniej jednej formy molestowania seksualnego (11% padło ofiarą molestowania w sieci). Jedna na 
dwadzieścia osób została zgwałcona.
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Patronat Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

Świąteczny nastrój 
w XX LO w Poznaniu
Grudzień to czas intensywnej nauki, zmagań 
uczniów ze sprawdzianami i kartkówkami, reali-
zacją przez uczniów i nauczycieli wielu projek-
tów edukacyjnych. 

ALEKSANDRA KACZMAREK

Jednym z takich projektów, 
który swój finał ma wła-

śnie w grudniu, był projekt  
„Piękno i jakość życia – wo-
kół sztuki”, którego celem 
było: rozwijanie umiejętności 
pracy w grupie oraz nawią-
zywania relacji interperso-
nalnych,  przeciwdziałanie 
dyskryminacji i wykluczeniu,  
kształtowanie odporności 
emocjonalnej na sytuacje 
trudne, wzmacnianie pozy-
tywnej samooceny. 

Wszystkie te cele realizo-
wane były poprzez działania 
twórcze. 

W środę po południu 
uczniowie z klasy 1D (Sztu-
ki wizualne – klasa pod 
patronatem Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu 
i „Twojego TYGODNIA WIEL-
KOPOLSKIEGO”) zaprosili na 
wspólne „pieczenie pier-
ników” koleżanki i kolegów 
z innych krajów, którzy od 
września podjęli naukę w XX 
Liceum Ogólnokształcącym. 

Wspólnie spędzony czas 
na wyrabianiu ciasta, wałko-
waniu, wykrajaniu pierników 
był okazją do rozmów i wy-
miany doświadczeń o tradycji 
w naszym regionie i różnych 
częściach świata. Początkowo 
wszyscy usiedli do wspólnego 
stołu w oczekiwaniu, jednak 
już pierwsze minuty prac nad 
wyrabianiem wspólnego cia-
sta były okazją do rozmów 
i wymiany doświadczeń 
o różnych tradycjach związa-

nych z czasem świątecznych 
przygotowań. Taka zwykła 
rzecz jak przygotowanie 
pierników dała możliwość do 
poznania tak wielu nowych 
rzeczy i doświadczeń związa-
nych z organizacją wspólnych 
działań. 

W naszych działaniach 
towarzyszyła nam redakcja 
gazety Twój TYDZIEŃ WIEL-
KOPOLSKI. Dziękujemy za 
wsparcie i życzymy Redakcji 
gazety: Radosnych i Spokoj-
nych Świąt oraz ciekawych 
artykułów i wielu czytelników 
– uczniowie, nauczyciele i dy-
rekcja XX LO. 

Świąteczny czas i pozna-
wanie różnych tradycji to także 
okazja do wycieczek, wystę-
pów i wielu innych działań. 

6 grudnia uczniowie 
wyjechali do Drezna, a 13 
grudnia do Berlina. Podczas 
wycieczek była okazja do 
zapoznania się z tradycją 
organizowania świątecznych 
jarmarków, nauki języka nie-
mieckiego, natomiast w Ber-
linie dodatkowo zdobycie 
doświadczeń i wiadomości 
o sztuce tradycyjnej i współ-
czesnej o historii i rozwoju 
techniki w Europie i na świe-
cie, o geografii poznawanych 
regionów i państw.

Wycieczki są przygoto-
wywane przez nauczycieli 
różnych przedmiotów i to 
właśnie sprawia, że w naszej 
szkole każdy taki wyjazd jest 
okazją do interdyscyplinarne-
go poznawania świata i róż-
nego spojrzenia na kultury 
innych krajów.  

W najbliższym czasie, 
18 grudnia o godzinie 18.10 
na Placu Wolności, podczas 
Betlejem Poznańskiego nasi 
uczniowie wystąpią z progra-
mem artystycznym. Przygo-
towania do występu trwają 
już od dłuższego czasu, a na 
efekty tej pracy zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych 
na Plac Wolności.  

Idą święta! O Bożym Naro-
dzeniu, Mikołaju i tradycjach 
świątecznych na świecie Mo-
nika Utnik-Strugała, ilustrator 
Ewa Poklewska-Koziełło, prze-
dział wieku 6-14, cena 39.90 
zł, Nasza Księgarnia.

Czy można wyobrazić 
sobie zimę bez Bożego Na-
rodzenia, pełnego zapachów, 
smaków i niezapomnianych 
tradycji? Nie! Ale czy rzeczy-
wiście wszystkie je znamy i są 
takie same na całym świecie? 
Są tu odpowiedzi na pytania: 
dlaczego Boże Narodzenie 
obchodzimy akurat 25 grud-
nia? Dlaczego organizuje się 
bożonarodzeniowe jarmarki? 
Czy wszystkie dzieci dostają 
prezenty tego samego dnia? 
Dlaczego ubieramy choinkę? 
Kto wymyślił pierwsze szklane 
bombki? Dlaczego buduje się 
bożonarodzeniowe szopki? 
Przeczytacie tu także o świą-
tecznych roślinach, pierwszej 
gwiazdce, a nawet o Ebene-
zerze Scrooge’u i Dziadku do 
Orzechów. 

Atlas szczęścia Helen Russel, 
cena 44,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis. 

Nowe, wzbogacone wy-
danie książki. W przepięknie 
wydanym Atlasie szczęścia są 
34 powody do radości z róż-
nych krajów (nowy rozdział: 
Polska!). Prawdziwie inspiru-
jące zjawiska ze świata, które 
dodają nadziei i pomagają 
przygnębionym. Czy bliskie 
jest ci „saudade”, słodko-gorz-
ka przyjemność melancholij-
nych chwil z Brazylii?  A może 
„aloha” – filozofia z Hawajów 
oparta na harmonii, serdecz-
ności i pokorze? Niektóre 
z pomysłów na szczęście wza-
jemnie sobie przeczą – tak jak 
niektóre kultury wydają się 
antytezami swoich sąsiadek. 
Nie szkodzi. Różnimy się mię-
dzy sobą. Bierz z tej książki 
to, co sprawdza się w twoim 
przypadku i w danej sytuacji. 
Czytaj. Inspiruj się. I ciesz się 
życiem. 

Znikające królestwo. Prze-
wodnik po świecie zagrożo-
nych zwierząt Millie Marotta, 

ilustrator Millie Marotta, tłu-
macz Joanna Wajs, przedział 
wieku 6-14,  cena 49.90 zł, 
Nasza Księgarnia.

Królestwo zwierząt znika 
na naszych oczach. Samotny 
trzewikodziób, maleńki szop 
karłowaty, kotek cętkowany 
z lasów namorzynowych czy 
poczciwa żyrafa– grozi im za-
głada, którą jednak, jak wierzy 
autorka tej ważnej książki, da 
się jeszcze zatrzymać. Znana 
walijska ilustratorka stworzyła 
swój przewodnik dla dzieci, 
ich wrażliwości i ciekawości 
świata. Pokazuje, co każdy 
może zrobić dla zagrożonych 
zwierząt, i zwraca się do naj-
młodszych z apelem o rato-
wanie Ziemi.

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

Jak będzie wyglądał ko-
smiczny koniec świata? Czy 
obce formy życia są takie, 
jak w filmach? I czy w ogó-
le istnieją? Co wspólnego 
z astrofizyką ma Złotowłosa 
z bajki o trzech niedźwiad-
kach? Woda w kosmosie, 
chaos w Układzie Słonecz-
nym, niesamowite silniki ga-
laktyk, spektakularna śmierć 
w czarnej dziurze… Oto kilka 
rozterek z kolejnej, przystęp-
nej książki Tysona. Inspirują-
ca lektura o znaczeniu życia 
i o wpływie nauki na naszą 
kulturę (i odwrotnie). Zawsze 
gdy spojrzymy w migoczące 
milionami gwiazd nocne nie-
bo, poczujemy dreszcz emocji 
oraz zachwyt pięknem i bez-
miarem kosmosu.

Ryba o imieniu Fabian Ellen 
Karlsson, ilustracje Eva Lind-
ström, tłumacz Katarzyna 
Skalska, wiek: 6+, cena 29,90 
zł, Wydawnictwo Zakamarki.

Po wakacjach Selma zmie-
nia klasę. Czy w 2b znajdzie 
bratnią duszę? Niestety pierw-
sze dni w szkole nie wróżą nic 
dobrego. Poza tym Selma bar-
dzo tęskni za swoją przyjaciół-
ką Sznurówką poznaną latem 
na wyspie. Dobrze chociaż, że 
ptak, który dziobał ją w serce, 
przeniósł się do doniczki i jest 
o wiele milszy.

 Któregoś dnia Selma po-
znaje Fabiana. Jak to możliwe, 
że dotąd nie zwróciła na niego 
uwagi? Druga z trzech ksią-
żek o Selmie – o samotności, 
przyjaźni i dość szczególnym 
ptaku. Pierwszy tom – Sznu-
rówka, ptak i ja – otrzymał 
w 2013 roku Nagrodę Au-
gusta, czyli najważniejsze 
szwedzkie wyróżnienie dla 
książki dziecięcej.

NOWOŚCI WYDAWNICZENOWOŚCI WYDAWNICZE
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„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii

Pełen zakres usług stomatologicznych
Ozonoterapia. Piaskowanie zębów.

Sedacja. Licówki. Kamera wewnątrzustna. 
RTG. Znieczulenie komputerowe.

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

Godziny przyjęć: 
Pn-Pt 8.00-21.00         So 9.00-14.00

Nowym ekspresem do Warszawy 
Nowy pociąg EIC Paderewski, dodatkowe połą-
czenia do Zielonej Góry, Szczecina i Łodzi, moż-
liwość dojazdu na Słowację – to najważniejsze no-
wości dla województwa wielkopolskiego w nowym 
rocznym rozkładzie PKP Intercity, który wszedł 
w życie w niedzielę 15 grudnia 2019 roku.

Zwiększa się łączna liczba połączeń odjeżdżających z Poznania. 
W nowym rozkładzie jest ich niemal 50. PKP Intercity uruchomiły 

nowy pociąg EIC Paderewski, który połączy Warszawę z Poznaniem. 
Mimo zakończenia modernizacji linii łączącej Warszawę i Poznań, 
PKP Intercity utrzymał jedną parę pociągów na dotychczasowej 
trasie objazdowej przez Gniezno, Inowrocław. Pociąg TLK Warta 
w godzinach porannych będzie wyjeżdżał z Poznania, w godzinach 
popołudniowych z Warszawy. 

Skład IC Wawel, kursujący na trasie Kraków – Poznań, pojedzie 
teraz do Zielonej Góry. Dzięki temu Poznań zyskał dodatkowe 
wieczorne połączenie do  największego miasta województwa lubu-
skiego oraz poranne w odwrotnym kierunku. Na tory wrócił pociąg 
IC Włókniarz, który połączył Szczecin i Łódź, zatrzymując się m.in. 
w Poznaniu i Kaliszu.

Pociąg IC Dąbrowska relacji Lublin – Warszawa – Wrocław, 
w efekcie modernizacji linii kolejowej nr 281, został skierowany przez 
Krotoszyn, który tym samym uzyskał stały dostęp do usług PKP In-
tercity. Z Warszawy w kierunku Krotoszyna będzie można wyjechać 
w godzinach popołudniowych, a do stolicy we wczesnoporannych.

SpokojnychSpokojnych
ŚŚwiwiąąt Bot Bożżego ego 
NarodzeniaNarodzenia

oraz samych sukcesoraz samych sukcesóóww
w Nowym 2020 Rokuw Nowym 2020 Roku

wszystkim Mieszkawszystkim Mieszkańńcomcom
Gminy Suchy LasGminy Suchy Las

żżyczyyczy
Jerzy Jerzy ŚŚwierkowskiwierkowski

Prezes ZGK Suchy Las Prezes ZGK Suchy Las 
Sp. z o.o.Sp. z o.o.

z Pracownikamiz Pracownikami
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Z SUCHEGO LASU

Czekamy na Państwa opinie, uwagi, maile – ttw.suchylas@wp.plCzekamy na Państwa opinie, uwagi, maile – ttw.suchylas@wp.pl

Centrum handlowe Centrum handlowe 
w Suchym Lesiew Suchym Lesie
ul. Obornicka 85, ul. Obornicka 85, 
62-002 Suchy Las62-002 Suchy Las

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY  
od poniedziałku do soboty od poniedziałku do soboty 

i w niedziele handlowei w niedziele handlowe

GRZEGORZ WOJTERA, 
wójt gminy Suchy Las:

— Od wielu lat jako gmina sta-
ramy się, aby oświata w Gminie 
Suchy Las była na bardzo wyso-
kim poziomie. Cieszymy się, że 
Przedszkole Akademos wpisało się 
swoimi sukcesami w ten schemat 
bycia najlepszym w tak ważnym 
obszarze jak wychowanie i edu-
kacja. Warto przypomnieć, że 
Przedszkole Akademos jest przed-

szkolem publicznym prowadzonym przez osobę 
prawną, w tym przypadku firmę Edu Dydaktyka. 
Cieszę się, że nasza decyzja o powierzeniu zbu-
dowania i prowadzenia przedszkola tej właśnie 
firmie okazała się trafna, czego jednym z dowodów 
może być uznanie Akademosa „przedszkolem na 
medal”.

AKADEMOS – przedszkole na medal
Rozmowa z MONIKĄ SKRZYPCZAK – członkiem zarządu Edu Dydaktyka – 
spółki będącej organem prowadzącym Publiczne Przedszkole i Niepubliczny 
Żłobek AKADEMOS w Złotnikach oraz KATARZYNĄ MROZIK – dyrektorem 
Publicznego Przedszkola i Niepublicznego Żłobka AKADEMOS w Złotnikach. 

- Dotarła do nas miła 
informacja, że Przedszkole 
AKADEMOS w Złotnikach 
zajęło pierwsze miejsce 
w plebiscycie Głosu Wielko-
polskiego „Przedszkole na 
medal 2019” wśród przed-
szkoli powiatu poznańskiego 
zgłoszonych do konkursu. 
Następnie okazało się, że 
jesteście Państwo także naj-
lepsi w całym województwie 
wielkopolskim. Co trzeba 
zrobić, by być „przedszko-
lem na medal”?

KATARZYNA MROZIK: 
- Przede wszystkim trzeba 
lubić swoją pracę i robić 
wszystko dla dobra dzieci. 
Wtedy się pojawiają pomysły 
na ciekawe warsztaty, różno-
rodne imprezy wewnętrzne, 
konkursy oraz dobrą współ-
pracę z rodzicami. A razem 
łatwiej osiągnąć więcej. 

MONIKA SKRZYPCZAK: 
- Trzeba z uwagą wsłuchi-
wać się w głosy rodziców, 
którzy są ważnym partne-
rem. Rok 2019 jest drugim 
rokiem naszej działalności, 
był więc czas by z rodzicami 

porozmawiać i sprecyzować 
ich oczekiwania. Jesteśmy 
dumni, że udało nam się za-
gospodarować plac zabaw, 
w czym spory udział mają 
właśnie sugestie rodziców. 
W AKADEMOS codziennie 
odbywają się lekcje języka 
angielskiego, najbardziej 
jednak jesteśmy dumni z na-
szej kadry, która jest właśnie 
„na medal”. Po roku mamy 
zgrany zespół profesjonali-
stów, bez których ten sukces 
nie byłby możliwy. 

- Na czym polega ten 
konkurs? Jakie są jego za-
sady?

KATARZYNA MROZIK: 
- Przedszkole AKADEMOS 
do konkursu zgłosili rodzice. 
Wytypowano także jedną 
z naszych nauczycielek, Panią 
Ewę Kubiak, która w katego-
rii „Nauczyciel Przedszkola 
2019” zajęła trzecie miejsce 
wśród kandydatek z powiatu 
poznańskiego. Pierwotnie 
głosowanie miało się odbyć 
w kwietniu, jednak ze wzglę-
du na strajki nauczycielskie 
termin rozpoczęcia przesu-

należą się podziękowania 
wszystkim rodzicom, przyja-
ciołom, sympatykom, którzy 
nam kibicowali i oddali na 
nas swój głos w plebiscycie. 
Ten sukces jest sukcesem nas 
wszystkich.

„Przedszkole na medal”. 
Ten tytuł zobowiązuje.

KATARZYNA MROZIK: - To 
prawda, to dla nas poważne 
wyzwanie.  Dobra motywacja 
do sprostania oczekiwaniom 
dzieci i rodziców. Poprzeczka 
została ustawiona wysoko, 
ale my nie boimy się takich 
wyzwań.

MONIKA SKRZYPCZAK: 
- To wyróżnienie daje nam 
sporą satysfakcję i skłania 
do podejmowania nowych 
inicjatyw. Na tym się teraz 
planujemy skupić.

- Mówiliśmy o tym, że 
najważniejsza jest kadra. 
Jaką mamy kadrę w Złotni-
kach?

KATARZYNA MROZIK: 
- Nauczycielki w naszym ze-
spole są bardzo kreatywne, 
pomysłowe, zawsze chce 
się im więcej niż mówi sa-

ma podstawa programowa. 
Zatrudniamy także pięć 
pań w charakterze pomocy 
nauczyciela. Są to bardzo 
pracowite i zaangażowane 
osoby, które wspierają pracę 
nauczycieli i dzisiaj już wie-

my, że w różnych sytuacjach 
zawsze możemy na nie liczyć. 
Do dyspozycji mamy także 
specjalistów, takich jak: logo-
peda, psycholog dziecięcy czy 
terapeuta integracji senso-
rycznej. Panie te zawsze służą 
poradą i pomocą nie tylko 
naszym pedagogom, ale też 
przede wszystkim rodzicom 
naszych podopiecznych. 

- Przedszkole funkcjonu-
je od…

MONIKA SKRZYPCZAK: 
- …września 2018 roku. 
Obecnie mamy dziewięć od-
działów, a rozpoczynaliśmy 
z pięcioma. Ten najnowszy, 
otwarty w grudniu br. prze-
znaczony jest dla dzieci 
z rocznika 2017. Do naszego 
przedszkola i żłobka zapi-
sanych jest już ponad 200 
dzieci, a kadra składa się z 27 
osób. Przedszkole jest czyn-
ne w godzinach od 6.00. do 
18.00., natomiast żłobek od 
07.00. do 17.00. 

- Dzieci to mieszkańcy 
Gminy Suchy Las, czy nie 
tylko?

nięto na początek roku szkol-
nego 2019/2020. 

MONIKA SKRZYPCZAK: 
- Głosowano wysyłając sms-y 
z numerem przydzielonym 
danej placówce przez orga-
nizatorów plebiscytu. I tutaj 
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Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa data miejsce

STANISŁAW SOYKA Z ZESPOŁEM
koncert

10 stycznia, 
godz. 19.00

CKiBP sala widowiskowa
bilety wyprzedane

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY 12 stycznia CKiBP 

szczegóły na www.osrodekkultury.pl
CZERWONY TULIPAN

koncert podsumowujący rok czytelniczy
17 stycznia, 
godz. 19.00

CKiBP sala widowiskowa
wejściówki do odbioru w bibliotece

ZIMOWA CZAPKA
warsztaty szydełkowe

18 stycznia, 
godz. 10.00-

13.00

CKiBP sala plastyczna
Info i zapisy: 612 500 402

Głośne Czytanie Bajek
Zimę Toli przeczyta Piotr Witoń

19 stycznia, 
godz. 11.00

CKiBP biblioteka
wejściówki do odbioru w bibliotece

FERIE ZIMOWE W CKiBP
W czasie podróże – małe i duże 27.01-7.02 CKiBP 

szczegóły na www.osrodekkultury.pl
BOVSKA
koncert

14 lutego,
godz. 19.00

CKiBP sala widowiskowa
bilety: 35 zł w sprzedaży od 18.12

KTOŚ ZAPUKAŁ MI DO BUTA 
– SPEKTAKL JUBILEUSZOWY

MUMIO

7 marca,
godz. 17.00 

i 20.30

CKiBP sala widowiskowa
bilety: 70/50 zł w sprzedaży od 

18.12
KRÓL

koncert
27 marca, godz. 

19.00
CKiBP sala widowiskowa

bilety: 35 zł w sprzedaży od 18.12
WIĘCEJ INFORMACJI:

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

Walentynki z BOVSKĄ
BOVSKA to autorka tekstów, kompo-

zytorka, performerka, a także ilustrator-
ka i grafik. W Centrum Kultury spędzimy 
wspólnie z tą, wszechstronnie uzdolnioną 
artystką, wieczór walentynkowy.

Okrzyknięta jednym z najważniejszych 
debiutów 2016 roku. Pierwszy nakład jej 
debiutanckiej płyty, Kaktus, został wyprze-
dany 2 dni po premierze, a utwory Bovskiej 
jeszcze przed premierą albumu biły rekordy 
popularności w Internecie, gdzie dotychczas 
odtworzono je ponad 35 milionów razy.

W 2017 nominowana do nagrody Fry-
deryki 2016 w kategorii Debiut Roku oraz 
do nagrody MTV Europe Music Award w ka-

tegorii najlepszy polski wykonawca. Nominowana do nagrody Fryderyki 2017 za drugi album 
Pysk w kategorii elektronika. Artystka otrzymała również Złotą Płytę̨ za sprzedaż ̇ ponad 10 
tysięcy egzemplarzy singla Kaktus. W zaledwie rok od premiery swojej pierwszej płyty, Bovska 
zaprezentowała drugi album zatytułowany Pysk. 

BOVSKA ma za sobą̨ występy na najważniejszych festiwalach w kraju: Open’er Festival, 
Orange Warsaw Festival, Slot Art Festiwal i Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Była też 
jedyną gwiazdą z Europy, na festiwalu Shimokitazawa Sound Cruising w Tokio w 2017 roku.

W październiku 2018 r. wydała swój trzeci studyjny album Kęsy, który, tak jak poprzednie 
dwa krążki, stworzyła wraz z Janem Smoczyńskim. 8.10.2019 wydała singiel Leżałam zapowia-
dający jej czwarty studyjny album.

Bovska od początku zaskakuje swoim wyrazistym, rozpoznawalnym wizerunkiem scenicz-
nym. Oprawa wizualna jej projektu jest dopracowana do granic możliwości: od konceptualnych 
wydawnictw (self-published), poprzez stronę internetową i serię kameralnych nagrań, aż po 
imponujące muzycznie i scenograficznie koncerty.

BOVSKA
14 lutego 2020r., godz. 19.00

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
Suchy Las, ul. Szkolna 16

bilety: 35 zł do nabycia w sekretariacie CKiBP 
w pon w godz. 9.30-17.30 

oraz wt-pt w godz. 8.00-16.00 i na www.bilety24.pl

Król w Suchym Lesie
27 marca w sali widowiskowej Centrum Kul-

tury i Biblioteki Publicznej wystąpi Król. Podczas 
koncertu będzie promował swoją najnowszą so-
lową płytę pod tytułem Nieumiarkowana, która 
ukazała się we wrześniu 2019. 

Błażej Król to jeden z najbardziej utytułowa-
nych muzyków i tekściarzy młodego pokolenia, 
który od lat sumiennie toruje sobie drogę z nie-
zależnego światka na sceny największych festiwali 
i na łamy opiniotwórczej prasy muzycznej.

Karierę rozpoczynał w duecie z Maurycym 
Kiebzakiem Górskim jako UL/KR. W 2014 Król 
postanowił wydać pierwszą płytę solową. Szerszej 
publiczności dał się poznać za sprawą albumów 
Nielot, Wij (2015) oraz Przez Sen (2016), Przewija-
nie na podglądzie (2018).

Za płytę Przewijanie na Podglądzie Król został 
nagrodzony Mateuszem Trójki, a także nominowany do wielu nagród m.in. Fryderyka.

Król ze swoim zespołem wystąpił na największych festiwalach i wydarzeniach muzycznych 
w Polsce, m.in. Open’er Festival, Off Festiwal, Męskie Granie, czy Tauron Nowa Muzyka.

KRÓL wystąpi w składzie: Błażej Król - śpiew, gitara; Iwona Król - instrumenty klawiszowe, 
wokale; Thomas Fietz - perkusja, elektronika Jan Migdal – bas.

Jeśli lubicie muzykę nawiązującą stylem do lat osiemdziesiątych, gdzie brzmienia synte-
zatorów współgrają z przetworzonymi samplami znanych instrumentów, a towarzyszy temu 
ciekawy głos mający coś do powiedzenia, albo jeżeli po prostu jesteście ciekawi jak to wszystko 
razem brzmi – zapraszamy na koncert.

KRÓL
27 marca 2020, godz. 19.00

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
Suchy Las, ul. Szkolna 16

bilety: 35 zł do nabycia w sekretariacie CKiBP 
w pon w godz. 9.30-17.30 

oraz wt – pt 8.00-16.00 oraz na www.bilety24.pl.

Zima Toli – głośne czytanie bajek
19 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 wszystkich najmłodszych serdecznie zapraszamy do Cen-

trum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie na spotkanie z  czteroletnią Tolą w zimowej 
scenerii. 

Tola jest niezwykle ciekawskim dzieckiem. Interesuje się dosłownie wszystkim! Dzięki temu 
przeżywa swoje małe, jak i całkiem wielkie przygody. Tym razem wraz z rodzicami bacznie 
obserwuje zmieniający się świat w obliczu różnych pór roku. 

Czym zaskoczy Tolę zima, kiedy wszystko przykryte jest kołderką z  białego puchu? Tola 
niczego się nie boi. Ubiera ciepłą kurteczkę, zakłada na głowę grubą czapkę i rusza w zaśnieżoną 
przestrzeń pełną naprawdę interesujących spraw. 

Opowiadania z cyklu Zima Toli autorstwa Anny Włodarkiewicz przytoczy nam na niedziel-
nym czytaniu bajek Piotr Witoń. 

Wstęp za okazaniem bezpłatnego zaproszenia dostępnego do odbioru w Bibliotece Publicz-
nej Gminy Suchy Las. 

Serdecznie zapraszamy.
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 „Ranking najbogatszych 
gmin w Polsce. Najwyżej 
Suchy Las”, „Suchy Las jedną 
z najbogatszych gmin w Pol-
sce”, „Suchy Las najbogatszą 
gminą w regionie” – to tytuły, 
które pojawiły się w mediach 
po opublikowaniu przez Mi-
nisterstwo Finansów dorocz-
nego zestawienia dochodów 
podatkowych samorządów 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca (per capita).

 Zestawienie to przygo-
towywane jest na podstawie 
sprawozdań gmin o dochodach 
podatkowych za miniony rok. 
Przy jego tworzeniu brane są 
pod uwagę dochody z tytułu: 
podatku od nieruchomości; 
podatku rolnego; podatku le-
śnego; podatku od środków 
transportowych; podatku od 
czynności cywilnoprawnych; 
podatku od osób fizycznych, 
opłacanego w formie karty po-
datkowej; wpływów z opłaty 
skarbowej; wpływów z opłaty 
eksploatacyjnej; udziału we 
wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych 
oraz udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od 
osób prawnych. Uzyskany 
wynik dzieli się przez liczbę 

mieszkańców danej gminy 
i tym sposobem otrzymuje się 
wskaźnik „G”.

 W przypadku gminy Su-
chy Las wskaźnik ten wynosi 
6.304,61 zł, co daje 6. miejsce  
wśród najbogatszych gmin 
w kraju i pierwsze w Wielko-
polsce. Drugie w naszym re-
gionie i 13 w skali kraju zajmuje 
Tarnowo Podgórne (5.463,11 
zł). Natomiast przed Suchym 
Lasem są Polkowice (6.442,47 
zł), Jerzmanowa (7.006,93 zł), 
Kobierzyce (7.153,59 zł), Rzą-
śnia (10.145,42 zł) i Kleszczów 
(31.028,40 zł), które czerpią 
zyski z podatków płaconych 
między innymi przez kopalnie 
czy elektrownie. 

 Natomiast o to, jakie 
dochody podatkowe w szcze-
gólności mają wpływ na za-
możność gminy Suchy Las, 
zapytaliśmy wójta Grzegorza 
Wojterę. 

 – Po pierwsze ranking 
cieszy i jest potwierdzeniem 
dobrej sytuacji ekonomicznej 
gminy. Chociaż zawsze można 
powiedzieć, że tych pieniędzy 
mogłoby być więcej. Potrzeby 
gminy są bardzo duże i gdy-
byśmy mieli jeszcze większy 
budżet, to na pewno znalazłby 

się cel, na który można byłoby 
te środki wykorzystać. Praw-
dopodobnie byłaby to jakaś 
infrastruktura albo realizacja 
któregoś z zadań inwestycyj-
nych. Ważne jest jednak to, że 
utrzymujemy w tych trudnych 
czasach jakiś progres, dyna-
mikę nie tylko mierzoną ilością 
pieniędzy, ale również związa-
ną z aktywnością gospodarczą. 
Sama gmina, oczywiście jako 
urząd nie wypracowuje tych 
środków, przede wszystkim 
wypracowują je mieszkańcy 
gminy i przedsiębiorcy z tere-
nu gminy. To ich zasługa, że 
dochody własne, które osią-
gamy są na wysokim poziomie 
i dzięki temu budżet gminy jest 
wysoki. 

 Są samorządy, które ma-
ją kopalnie, elektrownie lub 
jeszcze inne źródło „manny 
z nieba”. Ale są też takie, które 
szukają alternatywnych źró-
deł dochodów budżetowych. 
U nas udało się to wszystko 
połączyć. Sytuacją korzystną, 
którą wykreowało państwo 
jest poligon wojskowy. Nie 
jest to najsympatyczniejsze 
sąsiedztwo dla naszych miesz-
kańców, zwłaszcza dla tych, 
którzy mieszkają  po wschod-

SUCHY LASSUCHY LAS

Rok 2019 Gmina Suchy Las 
wieńczy sukcesem

niej stronie gminy, ze względu 
na odbywające się regular-
nie ćwiczenia wojskowe. Ale 
można powiedzieć, że jakąś 
rekompensatą dla nich jest to, 

że jest to 7 tysięcy hektarów 
terenów zielonych, będących 
zielonymi płucami gminy Suchy 
Las. No i oczywiście dochody 
podatkowe, które jako samo-
rząd osiągamy w wysokości 
około 16 mln złotych. 

 Są też środki unijne, które 
w ostatnich kilku latach uda-
ło nam się z powodzeniem 
pozyskać na realizację kilku 
ważnych, dużych inwestycji 
gminnych. 

 Kolejną sprawą, wykre-
owaną przez nasz samorząd 
jest polityka podatkowa 
w obszarze środków trans-
portowych. Gmina Suchy Las 
przez przewoźników, przez fir-
my leasingowe w całej Polsce 
postrzegana jest jako miejsce, 
gdzie warto zarejestrować 
pojazdy. Stawki podatku od 
środków transportowych są 
u nas najniższe w Polsce. Fir-
my, które szukają optymalizacji 
kosztów działalności od razu 
trafiają do naszej gminy. I to 
jest sukces. Obecnie w gminie 
Suchy Las zarejestrowanych 
jest ponad 9 tysięcy różnych 
środków transportowych. I od 
razu uspokajam mieszkańców. 
Nie są to pojazdy, które jeżdżą 
po drogach naszej gminy. One 
są tylko tutaj rejestrowane. To 
jest walor tego projektu.

 Warto przy okazji tego 
rankingu zaznaczyć, że gmina 
Suchy Las w minionym roku 
uzyskała dochód podatkowy 
per capita o 5.800 zł wyższy od 
najbiedniejszej gminy w Polsce, 
którą jest Potok Górny (504,49 
zł), a osiągnięty wskaźnik „G” 
przekroczył 150% wskaźnika 
„Gg” dla kraju, który wynosi 
1.956,15 zł. Ale to już nie jest 
dobra wiadomość dla sucho-
leskiego, jak i innych bogatych 
samorządów. Oznacza to bo-
wiem, zgodnie z ustawą o do-
chodach jednostek samorządu 
terytorialnego, konieczność 
dokonywania wpłat na rzecz 
budżetu państwa, czyli uiszcza-
nia „Janosikowego”. 

 – Jest to wpłata wyrów-
nawcza, tak zwany samorzą-
dowy fundusz solidarnościowy, 
który został stworzony po to, 
żeby bogate samorządy  poma-
gały biedniejszym, natomiast 
dobrym wujkiem, który rozdaje 
te pieniądze jest Minister Fi-
nansów. Gmina Suchy Las „Ja-
nosikowe” płaci od kilkunastu 
lat. Co miesiąc jest to milion 
złotych.  W skali tych wszystkich 
lat uzbierało się około 200 mln, 
które wpłaciliśmy do budżetu 
państwa – podsumowuje wójt 
Grzegorz Wojtera. 

REFERAT PROMOCJI GMINY
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„Porządki przedświąteczne” 
FELIETON

Ma m y 
t o ! 

Wspania-
ł y  c z a s , 
c u d o w n a 
a t m o s f e -
r a  Ś w i a t 
B o ż e g o 

Narodzenia! Robimy pod-
sumowania, cieszymy się 
z małych sukcesów tego ro-
ku, tłumaczymy ewentualne 
niedociągnięcia i obiecujemy 
sobie poprawę na przyszłość. 

Zbliża się jeden z moich 
ulubionych dni w roku: 21 
grudnia, od tego momentu 
dzień będzie trochę dłuższy, 
a noc coraz krótsza. To dowód 
na to, że nawet najczarniej-
sza ciemność zawsze w końcu 
ustępuje miejsca światłu, cie-
płu i dobru. Jest to dla mnie 
ostateczny termin na zrobie-
nie porządków w moim sercu 
przed Świętami. Staram się 
wówczas wyrzucić wszystkie 
lęki i uprzedzenia wobec lu-
dzi, których znam. Chcę spoj-
rzeć na nich życzliwie, dać 
z siebie dobro i zrozumienie 
- bez oczekiwania, że to sa-
mo od nich dostanę. Wiem… 
wiem, to pobożne życzenie, 
ale co roku jestem bliżej speł-
nienia. Podnoszę poprzeczkę 
i już ten mały fakt wystarczy, 
żebym się cieszyła ze swych 
poczynań jak olimpijczyk 
z medalu. 

Nie chcę poddać się prze-
ciwległemu trendowi goryczy 
i uprawiać czarną melan-
cholię. Nie chcę uczestniczyć 
w rozmowach krążących wo-
kół tematu zdrady i poczucia 
niesprawiedliwości. Słyszę 
często, że przyjaciel okazał się 
fałszywy, że wieloletni partner 
teraz jest wrogiem, że znajomi 
patrzą tylko na korzyści finan-
sowe. Ludzie uprawiają teraz 
krytykanctwo, a nie krytykę. 
Mówią coś niby ze szczerego 
serca, by bolało i ciążyło na 
duszy. 

Ja tak nie chcę! Ten przed-
świąteczny czas wykorzystuję 
na oczyszczenie swego oto-
czenia z toksycznych znajo-

mości. Dla przykładu usuwam 
z Facebooka osoby, z których 
się „podśmiewuję”, czyli tych, 
których posty nie wywołują 
we mnie szczerej sympatii, 
radości, tylko tak zwany 
krzywy uśmiech i kąśliwe 
komentarze (oczywiście mó-
wione szeptem, bo nikt takich 
prześmiewnych nie publikuje). 
Niby nic złego, przecież oni nie 
wiedzą o mojej reakcji, ale ja 
czuję się z tym źle i dlatego 
wolę zrezygnować z takich 
znajomości. 

Innym razem wyznaczam 
sobie wyzwanie i mówię za-
interesowanej osobie prosto 
w twarz, co leży mi na sercu. 
W ten sposób uwalniam się ze 
złych emocji wobec kogoś i czę-
sto wyjaśniam mini problem, 
z którego powstało ogromne 
nieporozumienie. Dotyczy to 
jednak tylko tych, na których 
naprawdę mi zależy. Nie 
umiem opisać radości, która 
towarzyszy mi, gdy rozmowa 
kończy się sukcesem pojedna-
nia. Polecam wszystkim! Naj-
lepszy prezent pod choinkę. 
Uważam, że uporządkowanie 
swych myśli i relacji z ludźmi 
jest ważniejsze niż umycie 
okien i przystrojenie choinki. 
Chociaż powiem szczerze, że 
i te czynności wykonywane 
przy użyciu mocy przerobo-
wych całej rodziny są dla mnie 
bardzo cenne.

Lecz gdy już decydujemy 
się na życie bez pretensji wo-
bec innych, to musimy rów-
nież pamiętać o ignorowaniu 
złej energii płynącej z krytyki. 
Przecież zawsze znajdzie się 
ktoś, kto będzie chciał zgasić 
nasz uśmiech. Należy wówczas 
zadać sobie pytanie: Czy ta 
osoba, która nas słownie rani, 
jest dla nas autorytetem? Czy 
inspiruję się jej życiem? Czy jej 
styl życia, wiedza, elokwen-
cja, obycie, relacje z ludźmi 
są wzorem do naśladowania? 
Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, 
to czym się przejmować? I tu 
znowu cieszmy się z tego, że 
możemy w życiu dokonywać 
wyboru. Nie musimy otaczać 
się ludźmi, którzy sprawiają 
nam przykrość. Nie powinni-
śmy akceptować ich w swoim 
otoczeniu, mieć w książce te-

lefonicznej, wśród znajomych 
na Facebooku, czy Instagra-
mie. Przecież sami wybiera-
my, kto może uczestniczyć 
w naszym życiu i dotyczy to 
każdej jego sfery. Nawet gdy 
trzeba ponieść konsekwencje 
finansowe lub społeczne, 
nawet gdy na początku nie 
jest łatwo, to gdy decyzja jest 
słuszna, to może być już tylko 
lepiej. 

Ja mam to szczęście, że 
w miejsce tych usuniętych 
pojawiają się osoby, których 
chętnie słucham, bo są mądre, 
inspirujące, dzięki nim moje 
życie i myślenie o świecie i lu-
dziach staje się pozytywne. 
Za to jestem wdzięczna loso-
wi. Po prostu trzeba szukać 
dobra. Zamiast szukać dziur 
w drodze, cieszmy się, że te 
drogi istnieją. Zamiast mówić, 
że mamy za małe mieszkanie, 
cieszmy się, że mamy gdzie 
mieszkać. Zamiast narzekać 
na zły los, cieszmy się z wszyst-
kiego co dostajemy od życia. 

Taka jest oto moja propo-
zycja na „porządki przedświą-
teczne”. Mam nadzieję, że 
ktoś skorzysta i będzie z tego 
zadowolony. Na to liczę i trzy-
mam kciuki. Sama też, jak co 
roku podejmę tę rękawicę. 

I już tak całkiem na koniec 
tego felietonu i tego roku, 
proponuję w ramach testu - 
pytanie, na które niech każdy 
odpowie sobie w duchu: „Czy 
przyjmę tego wędrowca, dla 
którego zostawiam puste na-
krycie przy stole wigilijnym?” 

Życzę Wam Moi Drodzy 
Sąsiedzi abyście w magii to-
warzyszącej Świętom Bożego 
Narodzenia odnaleźli siłę i po-
cieszenie, niech każda rzecz, 
która się zdarzyła w minio-
nym roku nauczy Was czegoś 
nowego i ważnego. Czasem 
było trudno i ciężko, czasem 
lekko i radośnie, ale z każdego 
doświadczenia wyciągajmy 
wnioski i uczmy się lepiej żyć, 
myśleć mądrzej i kochać bar-
dziej. 

Ja ze swojej strony dzięku-
ję za każde dobre słowo, które 
od Was usłyszałam. 

Łączę pozdrowienia. 
WIESIA PRYCIŃSKA 

Najważniejsza jest prawda

FOT. 	 TOMASZ MAŃKOWSKI
MIESZKAŃCY GMINY SUCHY LAS NIE ZAPOMNIELI… 4 grudnia 
na grobie Jerzego Mańkowskiego (patrona Biblioteki Publicz-
nej Gminy Suchy Las), położono bukiet długich ciemnoczer-
wonych róż przepasanych szarfą z napisem: „40. ROCZNICA 
ŚMIERCI PATRONA” i „BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SUCHY 
LAS”. (mat)
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Od kilku miesięcy pod 
adresem naszej Spółki – Za-
kładu Komunikacji Publicznej 
Suchy Las – i jej pracowników 
formułowane są a potem 
publikowane w przestrzeni 
publicznej zarzuty opierają-
ce się na półprawdzie, nie-
kompetentnej interpretacji 
oczywistych faktów i, nieste-
ty, być może złej woli ich 
autorów. A wszystko w celu 
osiągnięcia doraźnych korzy-
ści. Przykre, że biorą w tym 
także udział niektórzy radni, 
którzy powinni charakteryzo-
wać się takimi przymiotami 
jak obiektywizm, uczciwość, 
odpowiedzialność (także za 
słowa) i zwykła ludzka przy-
zwoitość.

Kierowcy naszego auto-
busu zarzuca się publicznie, 
że próbował przejechać na 
czerwonym świetle przez 
przejazd kolejowy w Golę-
czewie, narażając tym sa-
mym na niebezpieczeństwo 
naszych pasażerów. 

Spójrzmy więc jak było 
naprawdę, bo przecież… naj-
ważniejsza jest prawda. 

28  maja  2019 roku 
o godzinie 10.11 kierowca 
prowadzący autobus ZKP 
Suchy Las przejeżdżał przez 
przejazd kolejowy przy ulicy 
Dworcowej w Golęczewie, 
który był właśnie remonto-
wany. Kierowca, zachowu-
jąc zasady bezpieczeństwa 
i przepisy ruchu drogowego 
oraz szczególną ostrożność, 
wjechał na przejazd kolejo-
wy w chwili gdy sygnalizacja 
świetlna i dźwiękowa nie 
podawała sygnału a rogatki 

były podniesione co jed-
noznacznie wskazywało, że 
może kontynuować jazdę. 
Jednoznacznie potwierdzają 
to nagrania z monitoringu 
autobusu. Niestety, przejazd 
przez tory był utrudniony, 
bo był remontowany, pełen 
głębokich dziur itp. 

Dzis iaj  zdecydowana 
większość strzeżonych prze-
jazdów kolejowych sterowana 
jest przez system elektronicz-
ny kierujący ruchem drogo-
wym na przejeździe. Dlatego 
nasz kierowca nie zdołał 
w tym miejscu i w tym czasie 
całkowicie opuścić przejazdu 
kolejowego i rogatka (ta za 
torami) oparła się na tylnej 
części dachu 12-metrowego 
autobusu.

Wyrokiem sądu z dnia 
09.09.2019 kierowca został 
ukarany 500 zł mandatem 
za nie opuszczenie przejazdu 
kolejowego, a nie jak głoszo-
no publicznie, że przejechał 
na czerwonym świetle.

Oczywiście, wbrew rozpo-
wszechnianym opiniom, nasz 
kierowca po zatrzymaniu 
upewnił się, że autobus stoi 
w bezpiecznej odległości od 
toru kolejowego i że nikomu 
nie zagraża żadne niebezpie-
czeństwo.

Po tym zdarzeniu kierow-
ca naszego autobusu został 
zbadany przez Policję alko-
matem na zawartość alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. 
Badanie to jednoznacznie 
potwierdziło trzeźwość kie-
rowcy.

Dodatkowo warto w tym 
miejscu podkreślić, że z usta-

leń ZKP Suchy Las wynika, 
iż przejazd ten także dzień 
wcześniej nie funkcjonował 
prawidłowo, co mogło być 
rezultatem prowadzonych 
tam prac remontowych. 
O tym fakcie niezwłocznie 
poinformowaliśmy kierowni-
ka prowadzonych tam robót 
drogowych.

Opisana sytuacja wyda-
rzyła się 28 maja 2019 roku. 
Nasza Spółka dbając o jakość 
usług i troszcząc się o bez-
pieczeństwo pasażerów, 
przeprowadziła czterokrotne 
kursy kierowców między 
innymi na temat jak poko-
nywać bezpiecznie przejazdy 
kolejowe sterowane elektro-
niką. Szkolenia prowadzone 
były przez doświadczonych 
specjalistów z zakresu ruchu 
drogowego. Tego typu szko-
lenia planowane są również 
w 2020 roku. Szkolenia zo-
stały wcześniej zaplanowane 
w związku z modernizacją 
linii kolejowej Poznań-Piła.

Podsumowując: nasz kie-
rowca nie wjechał na prze-
jazd przy czerwonym świetle, 
a nasi pasażerowie byli cały 
czas bezpieczni.

Oczywiście, w imieniu 
wszystkich pracowników ZKP 
Suchy Las przepraszam pasa-
żerów tego autobusu za zaist-
niałą sytuację i deklaruję, że 
dołożymy wszelkich starań, 
by ciągle podnosić poziom 
naszych usług i bezpieczeń-
stwo naszych pasażerów.

EDWARD MIŚKO
Prezes Zarządu
ZKP Suchy Las    

Nowe
Przedszkole
w Golęczewie
29 listopada 2019 roku to 

dzień, na który czekały 
przedszkolaki i ich rodzice 
- tego dnia przy ulicy Oświa-
towej w Golęczewie nastąpiło 
uroczyste otwarcie nowego 
budynku przedszkola. Pogoda 
wprawdzie nie dopisała – był 
typowy jesienny i deszczowy 
dzień - pomimo to jednak nie 
zawiedli goście, nauczyciele, 
dzieci i ich rodzice. 

Przedszkolaki  zapre-
zentowały krótki program 
artystyczny, podczas którego 
pokazały swoje talenty aktor-
skie. Od zaproszonych gości  
- był także Wójt Grzegorz 
Wojtera - mogliśmy usłyszeć 
wiele miłych słów, później 
nastąpiło uroczyste przecięcie 
wstęgi i poświęcenie budynku 
przedszkola. 

Po oficjalnej części, wszy-
scy mogli obejrzeć nową pla-
cówkę. (na)



18 grudnia 2019 13SUCHY LASSUCHY LAS

KATARZYNA MROZIK: 
- Większość  to mieszkańcy 
naszej Gminy, ale mamy tak-
że podopiecznych z Pozna-
nia, Gminy Oborniki i Gminy 
Rokietnica.

- Budynek Przedszkola 
jest wyjątkowy, taki bardzo 
kolorowy. To projekt autor-
ski?

KATARZYNA MROZIK: 
- Tak, dzieci zwracają uwagę 
na kolory, ciekawi ich bar-
dzo kolorowy płot składający 
się z „kredek”, przy którym 

AKADEMOS – przedszkole na medal
Dokończenie ze strony 9 wspólnie z naszymi peda-

gogami, ale też z rodzicami 
ćwiczą znajomość kolorów. 
Oprawa naszych okien rów-
nież jest kolorowa, widoczne 
są one z daleka, a służą nam 
nie tylko do nauki kolorów, 
ale też kształtów. Budynek 
i jego potencjał wykorzystu-
jemy zatem także do pracy 
dydaktycznej. Kolorowo jest 
również wewnątrz. Dobór 
kolorów jest ściśle związa-
ny z wiodącą metodą pracy 
(Plan Daltoński), którą wdra-
żamy już od samego początku 
działania placówki.

Przedszkole dysponuje 
sporym placem zabaw…

MONIKA SKRZYPCZAK: 
- Zajmuje on powierzchnię 
600 metrów kwadratowych. 
Wokół jest teren rekreacyjny, 
który został zagospodarowa-
ny na początku obecnego 
roku szkolnego. W tym miej-
scu pragniemy podziękować 
prężnie działającej Radzie 
Rodziców, która  nas wpiera 
w rozmaitych działaniach, 
także w zagospodarowaniu 
terenu rekreacyjnego.

KATARZYNA MROZIK: 
- W naszym Przedszkolu 

naprawdę sporo się dzieje. 
Gościliśmy już ratowników 
medycznych, strażaków, 
pol ic jantów, kierowców 
rajdowych, lekarzy, kosme-
tyczkę, pilota samolotu 
pasażerskiego, położną, 
fryzjera, masażystę, psiego 
behawiorystę. Współpra-
cujemy ze schroniskiem dla 
zwierząt w Kościanie, z Fun-
dacją Pomocy Humanitarnej 
Redemtoris Missio, z WOŚP 
oraz Fundacją DKMS (dawcy 
szpiku), zbieramy nakrętki 
dla Stefci, oswajamy dzieci 
z recyklingiem we współpra-
cy z Remondis i wiele innych. 
Aktualnie trwa zorganizowa-
ny przez nauczycielki z na-
szego przedszkola  konkurs 
na ozdobę bożonarodzenio-
wą na szczeblu gminnym. 
Wielkimi krokami zbliża się 
również kiermasz świąteczny 
współorganizowany z Radą 
Rodziców. Uczestniczymy 
w rozmaitych konkursach 
i projektach ogólnopolskich. 
Jedna z grup przedszkol-
nych aktualnie bierze udział 
w gminnym konkursie na 
szopkę bożonarodzeniową. 

- Jakie są w Przedszkolu 
zajęcia dodatkowe?

KATARZYNA MROZIK: - 
W poniedziałki odbywają się 
zajęcia z robotyki,  we wtorki 
– judo, w środy – warsztaty 
fizyko-chemiczne (tak zwany 
Mały Naukowiec) i trening 
funkcjonalny, w czwartki 

– taniec (Baby Dance, balet 
i hip-hop), a w piątki gramy 
w piłkę nożną. Niebawem 
dojdą najprawdopodobniej 
jeszcze zajęcia sensoryczno-
-plastyczne.

MONIKA SKRZYPCZAK: 
- Dzięki tak szerokiej ofercie 
zajęć dodatkowych nie ma 
u nas czasu na nudę, nawet 
wtedy gdy dziecko przebywa 
z nami wiele godzin.

KATARZYNA MROZIK: 
- Poza tym dodatkowo raz 
w miesiącu w każdej grupie 
wiekowej nasze nauczycielki 
wychowania przedszkolnego 
prowadzą zajęcia doświad-
czalne „Mały Naukowiec” 
oraz „Kuchcikowo”, czyli 
warsztaty kulinarne. 

MONIKA SKRZYPCZAK: 
- Chciałabym podkreślić, że 
w naszym przedszkolu co-
dziennie odbywają się lekcje 
języka angielskiego w każ-
dej grupie wiekowej, także 
w żłobku. 

KATARZYNA MROZIK:  
- W drugim semestrze przy-
stępujemy także do Mię-
dzynarodowego Programu 
Dwujęzyczności (Bilinguale 
Kinder) oraz wprowadzamy 
dogoterapię, czyli zajęcia 
z psem.

- A więc… mamy w Złot-
nikach przedszkole na me-
dal. Gratuluję.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Z okazji zbliżających sięZ okazji zbliżających się
magicznych i rodzinnychmagicznych i rodzinnych
Świąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu  życzymy Państwu  
spełnienia wszelkich marzeńspełnienia wszelkich marzeń

a z okazji nadchodzącego a z okazji nadchodzącego 
Nowego Roku 2020Nowego Roku 2020

realizacji wszystkich planów realizacji wszystkich planów 
zawodowych i osobistychzawodowych i osobistych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 
w Suchym Lesiew Suchym Lesie

Katarzyna Kustoń z PracownikamiKatarzyna Kustoń z Pracownikami
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MOTORYZACJA
www.twojtydzien.pl

STRONY MOTORYZACYJNE: TOMASZ MAŃKOWSKI

Nowe hybrydowe SUV-y Forda
25 i 26 listopada w salonie 

Forda Grupy Bemo w Poznaniu 
przy ulicy Bukowskiej można 
było dokładnie obejrzeć dwie 
spektakularne nowości Forda 
– Explorera i Kugę.  Oba au-
ta z napędem hybrydowym, 
które wyznaczają standardy 
w klasie SUV. Z możliwości tej 
skorzystało wielu wielkopol-
skich kierowców i to nie tylko 
miłośnicy Fordów i SUV-ów.

FORD EXPLORER
Zupełn ie  now y SUV 

Ford Explorer zadebiuto-
wał w kwietniu w Europie 
w Amsterdamie, podczas 
specjalnego wydarzenia „Go 
Further”, gdzie Ford ogłosił, 
że ta wyjątkowa hybrydowa 
wersja najlepiej sprzedającego 
się SUV-a Ameryki trafi na ry-
nek europejski jeszcze w tym 
roku.

Zupełnie nowy Ford 
Explorer Plug-In Hybrid będzie 
oferowany w dwóch różnią-
cych się charakterem, dobrze 
wyposażonych wariantach 
– jako usportowiony Explorer 
ST-Line oraz jako luksusowy 
Explorer Platinum. Obydwie 
wersje będą napędzane silni-
kiem benzynowym EcoBoost 
V6 o pojemności 3,0 litra 
i silnikiem elektrycznym, peł-
niącym też rolę generatora, 
z łączną mocą maksymalną 
zespołu napędowego 450 KM 
i momentem obrotowym 840 
Nm, a także z możliwością ko-
rzystania z napędu całkowicie 
elektrycznego.

Standardowym wyposaże-
niem będzie system napędu 
na cztery koła Forda wspiera-
ny przez siedem trybów jazdy 
i 10-stopniową automatyczną 

skrzynię biegów gwarantują-
ce optymalne osiągi od jazdy 
miejskiej po jazdę terenową. 
Explorer ma nowoczesne sys-
temy wspomagania kierowcy 
dostępne w standardzie, takie 
jak adaptacyjny tempomat 
z funkcjami Stop & Go, rozpo-
znawania znaków ograniczenia 
prędkości i utrzymywania po-
jazdu na pasie ruchu. 

Wyjątkowo przestronne 
i luksusowe wnętrze oferuje 
między innymi centralny, pio-
nowo ustawiony ekran doty-
kowy o przekątnej 10,1 cala 
oraz 12,3-calowy wyświetlacz 
zestawu wskaźników. Rodziny 
mogą w pełni wykorzystać po-
tencjał samochodu w czasie 
podróży, dzięki możliwości ela-
stycznej konfiguracji przestrze-
ni bagażowej i pasażerskiej 
oraz dzięki możliwości łatwego 

korzystania z trzeciego rzędu 
siedzeń, gdzie ruchem jednej 
ręki można sobie zapewnić od-
powiednią drogę do wsiadania 
lub wysiadania.

KUGA
Ford zaprezentował także 

po raz pierwszy w kwietniu 
gamę całkowicie nowych SUV-
-ów Kuga, charakteryzujących 
się nową stylizacją zewnętrzną 
oraz znakomitymi proporcja-
mi, które zapewniają większą 
przestronność i komfort wnę-
trza.

Najbardziej zelektryfiko-
wany pojazd Forda, całkowicie 
nowa Kuga Titanium, usporto-
wiona Kuga ST-Line i eksklu-
zywna Kuga Vignale, zaoferują 
zaawansowaną gamę hybry-
dowych układów napędowych 
umożliwiających niespotykaną 
dotąd oszczędność paliwa 
w SUV-ach marki Ford. 

Kompleksowa oferta obej-
muje hybrydową wersję Plug-
-In Hybrid, hybrydę EcoBlue 
Hybrid, w pełni hybrydowego 
Hybrid, a także bardziej trady-
cyjne układy napędowe z 2-
-litrowym silnikiem EcoBlue, 
1,5-litrowym silnikiem EcoBlue 
i 1,5-litrowym silnikiem Eco-
Boost. Towarzyszy im nowa 
ośmiostopniowa automatycz-
na skrzynia biegów.

Kuga jest najlepiej sprze-
dającym się SUV-em Forda 

w Europie i trzecim najlepiej 
sprzedającym się samocho-
dem Forda na tym konty-
nencie, ustępując miejsca 
tylko modelom Fiesta i Focus. 
W 2018 roku klienci zakupili 
153.800 sztuk modelu Kuga, 
przyczyniając się do wzrostu 
sprzedaży fordowskich SUV-ów 
o ponad 19% tylko w ubiegłym 
roku.

Zupełnie nowy Ford Kuga 
oferuje jeszcze więcej wygody 
i funkcji wspomagających kie-
rowcę, by jego użytkownicy 
mogli efektywniej korzystać 
z zalet łączności ze światem 
w czasie podróży. Zaawanso-
wane rozwiązania obejmują 
wbudowany modem Ford-
Pass Connect, stanowisko 
bezprzewodowego ładowa-
nia telefonów oraz system 
informacyjno-rozrywkowy 
Ford SYNC 3 wspierany przez 
8-calowy centralny ekran 
dotykowy. Wysokiej klasy 

system audio B&O zapew-
nia świetną jakość dźwięku, 
a pierwszy na rynku zestaw 
wskaźników „true color” 
o przekątnej 12,3 cala jest 
bardziej przejrzysty, intuicyj-
ny i łatwiejszy w odczycie.

Nowy system Stop&Go, 
rozpoznawanie znaków ogra-
niczenia prędkości i utrzy-
mywanie pojazdu na pasie 
ruchu ułatwiają kierowcom 
jazdę zarówno w miejskich 
korkach, jak i na autostradach, 
pozwalając na mniej stresują-
ce podróże, niż kiedykolwiek 
wcześniej, w czym pomagają 
też reflektory doświetlające 
zakręty, co pozwala kierow-
com lepiej widzieć w ciem-
ności. Wyświetlacz pozwala 
kierowcy widzieć drogę przez 
cały czas, a aktywny asystent 
parkowania  umożliwia w pełni 
zautomatyzowane manewry 
parkowania po naciśnięciu 
jednego przycisku.

Kuga

Explorer
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Kontakt z Funduszem 
www.fripww.pl, 
Poznań, ul. Piękna 58, 
tel. 61 67-10-481, 
       61 67-10-482, 
fundusz@fripww.pl
biuro@fripww.pl
wadia@fripww.pl

MOTORYZACJAMOTORYZACJA

CHARISMA – Autoryzowany Dealer SsangYong – Poznań
62-081 Baranowo, ul. Poznańska 10, tel. 693-030-030
www.ssangyong-salon.pl     Facebook:SsangYong Salon

Nowe Korando po premierze

- Przeczytałem ogłoszenie 
o premierze Korando – po-
wiedział pan Jacek, kierowca 
z Poznania – i na początku 
nie byłem zainteresowany, 
no bo to jakiś SsangYong. 

Potem trochę poczytałem 
i postanowiłem obejrzeć to 
auto. Nie spodziewałem się 
zbyt wiele, ale… rzeczywi-
stość okazała się zupełnie 
inna. Warto było skorzystać 

z tej okazji i zacząłem na po-
ważnie zastanawiać się, czy 
nie zmienić samochodu wła-
śnie na SUV-a SsangYong.

Takie opinie często słysza-
łem 6 i 7 grudnia w salonie 

firmy Charisma – Autoryzo-
wanego Dealera SSsangYong-
-Poznań, który znajduje się 
w Baranowie przy ul. Poznań-
skiej 10. I trudno się temu 
dziwić – marka ta choć nie 
jest nowicjuszem na rynku 
motoryzacyjnym nie jest jesz-
cze szeroko znana polskim 
miłośnikom motoryzacji. 
A szkoda, bo to samochody 
z najwyższej półki technolo-
gicznej, oferujące kierowcy 
wszystko to co inne marki, 
a do tego jeszcze całkiem ład-
ne i proponowane za bardzo 
atrakcyjną cenę. SsangYong 
to marka SUV-ów, a dzisiaj 
właśnie ten segment rynku 
motoryzacyjnego ma najwię-
cej zwolenników i najszybciej 
się rozwija.

6 i 7 grudnia w salonie 
w Baranowie pokazano 
przebój tej marki – nowego 
Korando, rodzinnego SUV-a 
z segmentu C. W te dni moż-
na było dokładnie obejrzeć 
to auto, zapoznać się z ma-
teriałami informacyjnymi, 

a także umówić na jazdę 
próbną w późniejszym termi-
nie. W salonie obok nowego 
Korando stała gama innych 
samochodów SsangYong, 
a to oznacza, że każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

- Zainteresowanie no-
wym Korando – powiedział 
Krystian Drożdżyński, prezes 
Zarządu Spółki CHARISMA 
Autoryzowanego Dealera 
SsangYong-Poznań – prze-
szło nasze oczekiwania. Za-
interesowanie SUV-ami nie 
maleje, a nasze samochody 
wyróżniają się na tle konku-
rentów. Koreańczycy to mo-
toryzacyjna potęga i mam na 
myśli nie tylko takie marki jak 
Kia czy Hyundai. SsangYong 
znakomicie uzupełnia ofertę 
tamtych marek, a poza tym 
jest równie innowacyjny, za-
awansowany technologicznie 
i niezawodny. Wystarczy się 
przejechać wybranym losowo 
modelem naszej marki, by się 
o tym najlepiej przekonać.

Z kronikarskiego obo-

wiązku trzeba jeszcze dodać, 
że nowe Korando wyposażo-
ne jest w nowoczesny silnik 
benzynowy GDI-T o pojem-
ności 1.5L z turbodoładowa-
niem o mocy 163 KM oraz 
turbodoładowany silnik die-
sla 1.6 e-XDI, który dysponuje 
mocą 136 KM. Auto nawet 
w podstawowej wersji posia-
da automatyczną dwustrefo-
wą klimatyzację, aluminiowe 
felgi oraz zestaw systemów 
wspomagających bezpieczne 
i wygodne podróżowanie. 

No i jest coś jeszcze co 
bardzo zaskakiwało gości 
wielkopolskiej premiery tego 
auta 6 i 7 grudnia w salonie 
w Baranowie - ceny Nowego 
Korando rozpoczynają się od 
79.990 zł w wersji benzyno-
wej oraz od 92.490 zł w wer-
sji z silnikiem diesla. 

- Premiera minęła – doda-
je prezes Krystian Drozdżyń-
ski – ale nasze auta nadal 
czekają na kierowców. Za-
praszamy do naszego salonu, 
zapraszamy na jazdy próbne.

O Raporcie i… faktoringu
Corocznie opracowywany „Rynek lokalnych i re-
gionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce 
w 2018 r.” to dobra okazja, by się spotkać, wy-
mienić doświadczeniami i podyskutować o roz-
wiązaniach na przyszłość. W tym roku przed-
stawiciele polskich funduszy poręczeniowych 
spotkali się 26 i 27 listopada w Opalenicy.

założona jako odpowiedź 
na zapotrzebowanie ryn-
ku na usługi faktoringowe 
w obszarach nieobjętych 
finansowaniem bankowym.
Naszym celem jest zapew-
nienie płynności i stabilności 
finansowej mikro, małym 
i średnim przedsiębiorstwom.

- Oferujemy – dodał Arka-
diusz Trela - wszystkie istnie-
jące rodzaje faktoringu: fak-
toring pełny, niepełny, jawny, 
ukryty, odwrotny, jak również 
eksportowy, w którym rozli-
czenia następują w walucie 
określonej w umowie pomię-
dzy faktorantem i odbiorcą.
Zapewniamy finansowanie 
nawet do 100% warto-
ści faktur i z przejęciem 
c a ł o ś c i  r y z y ka  n i e w y -
p łaca lnośc i  odbiorców.
Jesteśmy firmą niezależną 
od banków i instytucji finan-
sowych. Na razie współpra-
cujemy tylko z Funduszem 
Rozwoju i Promocji Woje-

- Dziękuję, że przyjęliście 
Państwo nasze zaproszenie 
– powiedział Krzysztof Leń, 
prezes Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia Funduszy 
Poręczeniowych i prezes 
Zarządu Funduszu Rozwoju 
i Promocji Województwa 
Wielkopolskiego. -  Chcemy 
porozmawiać o dniu dzisiej-
szym, ale także o tym, co nas 
czeka w przyszłości, bo rynek 
poręczeniowy w Polsce się 
zmienia i musimy te zmiany 
zaakceptować i się do nich 
przygotować.

Raport został opracowa-
ny przez trzech autorów (Ma-
cieja Gajewskiego, Roberta 
Kubajeka i Jana Szczuckiego) 
i daje odpowiedź na pytanie 
o stan i kondycję funduszy 
poręczeniowych w Polsce.

- Z naszych obserwacji 
wynika – powiedział między 
innymi Maciej Gajewski – że 
cały czas aktywność fundu-
szy poręczeniowych rośnie. 
Wzrasta liczba poręczeń 
wadiów przetargowych za-
równo co do ich liczby jak 
i wartości. Tak jest zresztą 
od lat, bo przed przyjazdem 

poręczeniom faktoringu, ja-
ko alternatywie dla poręczeń 
bankowych.

- Kiedyś wydawało mi 
się po przeczytaniu kilku 
książek i artykułów – powie-
dział Krzysztof Leń, prezes 
FRiPWW – że o faktoringu 
wiem już wszystko, ale tak 
wcale nie było, jak się okazało 
w praktyce. Dlatego zachę-
cam do wysłuchania naszych 
gości, zadawania im pytań, 
uczestniczenia w dyskusji.

Najpierw prezes Zarządu 
BPS Faktor SA Maciej Witucki 
przedstawił kilka podstawo-
wych informacji  o faktoringu. 
Podstawowym przedmiotem 
działalności BPS Faktor SA 
jest działalność faktoringowa 
polegająca na: finansowaniu 
terminowych wierzytelności 
przedsiębiorstw powstałych 
w toku prowadzonej dzia-
łalności  z tytułu sprzedaży 
towarów, produktów i usług 
oraz świadczeniu usług do-
datkowych w postaci zarzą-
dzania i administrowania na-
leżnościami, ich dochodzenia 
oraz opcjonalnego przejęcia 
ryzyka zapłaty za wierzytel-
ność poprzez ubezpieczenie 
obrotu gospodarczego, były 
to więc informacje jakby 
z pierwszej ręki.

- Faktoring – zaczął Ma-
ciej Witucki – jest rodzajem 
działalności finansowej i jed-

Krzysztof Leń

Maciej Gajewski

Maciej Witucki

nocześnie źródłem finanso-
wania działalności bieżącej 
firmy. Polega na finanso-
waniu/wykupie przez Fak-
tora nieprzeterminowanych 
i bezspornych wierzytelności 
(faktur) przedsiębiorstw 
(Faktorantów) należnych im 
od odbiorców (Dłużników) 
z tytułu dostarczonych towa-
rów lub usług połączonych 
ze świadczeniem na ich rzecz 
„dodatkowych czynności”.

Po tym wystąpieniu głos 
zabrali przedstawiciele Spółki 
eFaktor z Warszawy – Damian 
Sapielak i Arkadiusz Trela, 
którzy przedstawili swoją 
Spółkę.

- Nasza Firma - powiedział 
Damian Sapielak - została 

wództwa Wielkopolskiego, 
ale to się zapewne niebawem 
zmieni, bo udało nam się 
naszą ofertą zainteresować 
także inne polskie fundusze 
poręczeniowe.

Listopadowa konferencja 
Krajowego Stowarzyszenia 
Funduszy Poręczeniowych 
w Opalenicy zakończyła się 
ożywioną dyskusją, która 
kontynuowana była także 
wieczorem, w rozmowach 
kuluarowych. (mat)

tutaj przejrzałem wcześniej-
sze raporty i wynika z nich 
że przyrost liczby tego typu 
poręczeń jest w granicach 
15-16 procent z roku na rok, 
a ich wartość z roku na rok 
zwiększa się o około 7 pro-
cent.

Po przedstawieniu Rapor-
tu Agata Adamczewska z De-
partamentu Instrumentów 
Finansowych Banku Gospo-
darstwa Krajowego mówiła 
o realizacji inicjatywy JERE-
MIE2 w Wielkopolsce.

Po przerwie rozpoczął się 
blok tematyczny poświęcony 


