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W ofercie m.in.
kursy dla dorosłych od podstaw•	
przygotowanie do egzaminów •	
TOEIC, TOEFL, FCE i innych
przygotowanie do testu  •	
VI-klasisty, testu gimnazjalnego  
i matury
zajęcia dla przedszkolaków•	
kursy dla firm•	
zajęcia z native speakerami•	

Szkoła językowa daGama 
zaprasza na kursy dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych

Suchy Las, Nowy Rynek 8
Poznań, Słowiańska 36
Tel. 61 651 10 51
www.dagama.com.pl

Zapraszamy do 1 Oddzia u  
w Suchym Lesie  
ul. Szkolna 20 ,  
tel. 61 811 72 96  pn.–pt. 10:00–17:00
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Drodzy Czytelnicy!

To już 76 lat minęło. Ale świat wciąż pamięta, pamięta Polska, 
pamięta nasza gmina. I trudno się dziwić, że pamiętamy, bo choć 
dzisiaj Niemcy to nasi dobrzy sąsiedzi i sojusznicy z Unii Europej-
skiej oraz NATO, a niemiecka gmina Isernhagen jest z Suchym 
Lasem zaprzyjaźniona, to jednak śmierci 6 mln obywateli polskich 
zapomnieć nie sposób. Dlatego też 1 września, jak co roku, woje-
woda Piotr Florek, wójt Grzegorz Wojtera, radni i wielu innych do-
stojników oddało na poligonie biedruskim hołd pomordowanym. 
Dziś, kiedy wojna dotyka naszych najbliższych sąsiadów ze wscho-
du, cieszmy się, że my możemy żyć w pokoju, że nikt nie strzela do 
naszych dzieci, ani nie bombarduje naszych domów.

Zresztą w naszej gminie potrafimy się cieszyć, czego najlepszym 
dowodem są chociażby corocznie organizowane imieniny suchole-
skiej ulicy Rewersów. Dobrym duchem tej ulicy i tej imprezy jest 
nauczyciel i społecznik Janusz Moszyński. O święcie mieszkańców 
pamiętała też przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Salwa-
Haibach, która zaszczyciła ich swoją obecnością.

Mili Państwo, skoro ważne rocznice świętuje cała gmina, skoro 
swoje imieniny obchodzi ulica, nie może dziwić, że o swoim jubile-
uszu pragnie przypomnieć także nasz najaktywniejszy radny, czyli 
Krzysztof Pilas. O swojej drodze od przedszkolnej walki z kisielem 
do prowadzenia obrad Komisji Społecznej Rady Gminy opowiada 
w interesującym wywiadzie naszemu dziennikarzowi.

Jak widzicie, w Suchym Lesie dzieje się wiele, ale co nieco dzieje się 
także i u naszych najbliższych sąsiadów z południa, wschodu i za-
chodu, czyli w Poznaniu. W znanym nie tylko w Polsce, ale i na całym 
świecie Starym Browarze  miało miejsce ostatnio wielkie wydarzenie, 

na które również zostaliśmy zapro-
szeni. Oficjalnie otwarto Sono Idoni 
– pierwszy multibrandowy salon ma-
rek włoskich. Imprezę poprowadzili 
Karolina Ferenstein-Kraśko oraz 
Mateusz Kusznierewicz.

Bardzo ciekawie zapowiada się 
sezon w poznańskim Teatrze Mu-
zycznym, w którym wystąpi m.in. 
Janusz Radek. Prawdziwych arty-
stów spotkamy też w Salonie Urody 
Lafayette w Galerii Pestka, choć nie 
są to ani aktorzy, ani piosenkarze. Są to fryzjerzy i styliści, którzy 
potrafią zdziałać prawdziwe cuda z naszymi włosami i twarzami.

Ale nie samą sztuką i estetyką Poznań żyje. W stolicy Wielkopol-
ski nie brakuje także popularnych wydarzeń sportowych, do których 
z pewnością należy triathlon ENEA Challenge Poznań. W tym roku 
udział w tych trudnych zmaganiach wzięli m.in. rektor UEP i miesz-
kaniec Suchego Lasu prof. Marian Gorynia, a także zastępca prezesa 
WFOŚiGW Marek Baumgart. Pan prezes nie wykluczył też, że za 
rok wystartuje w Sucholeskiej Dziesiątce Fightera!
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Daliśmy świadectwo pamięci
Pożegnanie lata na wesoło

Bieg zawsze kończę z radością

Dzień pięknych włosów
w Lafayette
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Dla Ciebie

ul. Nektarowa 15
62-002 Suchy Las

Znajdź nas na Facebooku: 
Delikatesy Centrum Suchy Las

Poniedziałek-sobota: 6.00 - 22.00
Niedziela: 8.00 - 20.00

Osiedle domów jednorodzinnych Rozalin w Lusówku oferuje:
mieszkanie z ogródkiem 41 - 77 m2

w cenie od 168 100 zł  Przedsprzedaż: rabat 30 000 zł*
bliźniak 107 m2 na działce 585 m2

tylko 395 000 zł 
szeregowiec 107,74 m2 na działce  257 m2  
tylko 362 000 zł
wolnostojący 116,83 m2 na działce 917 m2

tylko 464 000 zł
Biuro Sprzedaży: Novum Plus Sp. z o.o., ul. Storczyka 31B, Lusówko

oferuje:
pięknie położone działki  
budowlane w pełni uzbrojone
domy  w cenie  4600 zł / m  2

tel. 516 066 984*rabat dla wytypowanych mieszkań

www.osiedle-rozalin.pl
tel. 516 066 984

NOWO OTWARTA AUTO MYJNIA
MYJNIA RĘCZNA

praniezz

sprzątaniezz

polerowanie zz

woskowaniezz

WULKANIZACJA
naprawazz

wymianazz

sprzedaż oponzz

KLIMATYZACJA
dezynfekcjazz

odgrzybianiezz

napełnianiezz

MECHANIKA I ELEKTRYKA SAMOCHODOWA

Dla stałych Klientów RABATY 
- oferujemy program lojalnościowy

Współpracujemy z firmami w zakresie obsługi floty 

ul. Mateckiego 16, 60-689 Poznań,  
tel. 570 558 464, www.centerwash.pl

PN-SOB  8.00-19.00
NIEDZIELA  9.00-15.00 
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Pomnik tu postawiony jest symbolem 
blisko sześcioletniej pożogi, która po-
chłonęła miliony istnień. Wśród nich 
były też ofiary z naszej gminy. Spotyka-
my się, by wspomnieć te osoby, których 
nazwiska są wymienione na tym pomni-
ku, a które wywołane zostaną w Apelu 
Pamięci. Trzeba pamiętać, że niedaleko 
stąd jest Biedrusko. Stamtąd na szlak bo-
jowy w 1939 r. wyruszał VII Pułk Strzel-
ców Konnych Wielkopolskich - część 
Armii Poznań. Dzisiaj formacja ta jest 
patronem Zespołu Szkół w Biedrusku. 
Pułk swój szlak walk zakończył 5 paź-
dziernika 1939 r. w Bitwie pod Kockiem 

- ostatniej w kampanii wrześniowej.  Żoł-
nierze z tego pułku walczyli potem na 
wielu frontach o wolną Polskę.

Na koniec wójt podzielił się z ze-
branymi osobistą refleksją:

- To moje dwudzieste obchody tutaj 
w Łagiewnikach - mówił. - Każdego roku 
obiecujemy sobie, że będzie nas więcej 

- i jest nas więcej.  Chciałbym, byśmy so-
bie to przyrzekli także na następne lata. 

Wojskowe honory 
w Apelu Pamięci

Przy dźwiękach werbli odbył 
się Apel Pamięci. Wojskową Asystę 
Honorową wystawił Batalion Za-

bezpieczenia Szkolenia CSWL. To-
warzyszyły mu poczty sztandarowe 
wystawione przez wiele organizacji 
i instytucji. Gdy wybrzmiały nazwi-
ska osób, które „życie poświęciły dla 
tej ziemi, duszę Bogu, a serce Polsce”, 
przed pomnikiem w Łagiewnikach 
uformował się długi sznur osób, któ-
re przyniosły kwiaty i znicze.  Honor 
ofiarom złożyli m.in.: rodziny po-
mordowanych, wojewoda Piotr Flo-
rek, wicestarosta Tomasz Łubiński, 
radne powiatowe Grażyna Głowacka 
i Ewa Kuleczka-Draussowska, wójt 
Grzegorz Wojtera wraz z zastępcą 
Marcinem Bulińskim, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Zbigniew 
Hącia, szef klubu radnych „Gmina 
Razem” Michał Przybylski, szef klu-
bu radnych „Nowoczesna Gmina” 
Jarosław Ankiewicz, Włodzimierz 
Majewski z klubu radnych „Inicjaty-
wa Mieszkańców, ppłk dypl. Jarosław 
Muszyński - dowódca Batalionu Za-
bezpieczenia Szkolenia CSWL im. S. 
Czarnieckiego oraz dyrektor CKiBP 
Urszula Habrych, z zastępcą Matyldą 
Strebejko-Komarowską i kierowni-
kiem Biblioteki Publicznej Moniką 
Majewską-Szymkowiak.

Piotr Górski 

WYDARZENIA WYDARZENIA / REKLAMA

MĄŻ NA TELEFON - 798 789 890
montowanie prawie wszystkiego – prawie wszędzie,  
burzenie i stawianie ścian, 
ukrywanie kabli, przewodów,  
koszenie, ścinanie, rąbanie i przesadzanie,  

irytująco cieknący kran 
zacinający się zamek od łazienki  
luźne gniazdko 
paskudnie skrzypiące łóżko albo drzwi,  
brak światła w lodówce, korytarzu i garderobie,   
szafę w złym miejscu, bądź szafę nie złożoną,  
zatkany zlew, prysznic i wannę,  
niedomykające się okno i okno się nie otwierające,  
odpadające kafelki, okleiny, tapety i inne gadżety,  
szpachlowanie, malowanie,  
wymiana piecyka, muszli, syfonu i na wieży dzwonu,  
powieszenie karniszy, firan, stylowych zasłon,  

POPRAWIANIE PO FACHOWCACH
Godzina napraw kosztuje tylko 75 zł. 

Bez kosztów dojazdu. 
Awarie w niedziele, święta oraz po godzinie 19  

– pierwsza godzina + 100% 
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Daliśmy świadectwo 
pamięci
Podpalony, polski dom, działania strażaków z Suchego 
Lasu i okolicznych wsi, represje hitlerowców, płacz kobiet 
i bezsilność ofiar.

Inscenizacje przedstawiające wo-
jenne wydarzenia, msza święta, wystą-
pienia przedstawicieli władz, poczty 
sztandarowe, kwiaty i znicze, a przede 
wszystkim liczne uczestnictwo wszyst-
kich pokoleń mieszkańców gminy, zło-
żyły się na uroczystość upamiętniającą 
76. rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej. W upalne popołudnie 1 września,  
w nieistniejącej wsi Łagiewniki, przed 
pomnikiem ofiar hitleryzmu swe gło-
wy, po raz kolejny, pochylili reprezen-
tanci gminnej społeczności.

„Kiedy przyjdą 
podpalić dom…”

Uroczystość rozpoczęła insceni-
zacja zatytułowana „Historia działal-
ności członków ochotniczych straży 
pożarnych oraz ich los po wybuchu 
wojny”. Scenariusz na podstawie auten-
tycznych wydarzeń opracowały grupy 

„Poznańczycy”  i „Grapz”. Wystąpili 
członkowie Klubu Seniora przy OPS 
w Suchym Lesie wraz z członkami 
OSP z Chludowa i Zielątkowa. Kon-
sultacji historycznej udzielił regiona-
lista Ryszard Chruszczewski, a pieczę 
nad całością miał kierownik promocji 
UG Paweł Andrzejewski. Przedstawio-
no trzy sytuacje: w pierwszej niemiec-
ki dywersant przed wybuchem wojny 

podpalał polski dom, a pomoc miesz-
kańcom nieśli strażacy z miejscowej 
OSP. W tej rekonstrukcji wykorzysta-
no oryginalną sikawkę konną z 1923 r., 
będącą w posiadaniu OSP Chludowo. 
Druga scena związana była z powsta-
waniem prohitlerowskich organi-
zacji niemieckich na terenie gminy 
i oporem stawianym przez strażaków. 
Ostatnia rekonstrukcja pokazywała 
represje Niemców. Pretekstem dla 
aresztowań była walka powietrzna, 
która rozegrała się nad Łagiewnikami 
2 września 1939 r.  Lecący myśliwcem 
P-11c ppor. Włodzimierz Gedymin 
strącił niemiecki bombowiec Hein-
kel He 111. Maszyna rozbiła się koło 
Złotkowa. Z płonącego samolotu 
próbowała ratować się czteroosobowa 
załoga.  Udało się to dwóm pilotom. 
Z pozostałych jednemu  nie otworzył 
się spadochron, a co się stało z ostat-
nim, nie wiadomo.  Tych którzy wylą-
dowali, ujęli rolnicy ze wsi Glinienko, 
Glinno, Morasko, Łagiewniki i Suchy 
Las. Ryszard Chruszczewski utrzymu-
je, że niemieckich lotników - po udzie-
leniu pierwszej pomocy - przekazano 
polskim władzom. Wojnę przeżyli. 
Incydent ten hitlerowcy wykorzystali 
do masowych aresztowań, oskarżając 
Polaków o znęcanie się nad lotnikami. 

Sąd Specjalny w Poznaniu osiem osób 
skazał na karę śmierci, siedem osób tra-
fiło za kraty ciężkiego więzienia i z nich 
wojnę przeżyła tylko jedna. Kolejnych 
siedmioro mieszkańców uniewinnio-
no. Jednak, już po zwolnieniu, trzech 
z nich ponownie zatrzymano i zamor-
dowano.  Ryszard Chruszczewski wy-
licza, że „łącznie, w różnych miejscach 
i okolicznościach zginęło 109 miesz-
kańców dawnej gminy Piątkowo (od 
1973 roku - Suchy Las), a 272 rodziny 
wysiedlono”.

Niemcy przyjechali 
od Złotkowa

Kazimierz Wrembel - reprezentant 
Gminnego Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych 

- do wojny mieszkał w Chludowie. 
Zaznacza, że w 1939 r. był trzyletnim 
chłopcem. Mimo to w pamięć wryło 
mu się wkroczenie Niemców.

- Przyjechali – mówi - na rowerach 
zza tej górki od strony Złotkowa.

Rodzinę Pana Kazimierza wysie-
dlono w 1940 r., odbierając dobytek. 
Małe dziecko musiało przeżyć obóz 
przejściowy w Poznaniu na Głównej 
i gehennę podróży całej rodziny do 
Generalnego Gubernatorstwa.

Niemniej traumatyczne przeżycia 
miał Stanisław Frydrych, inny przed-
stawiciel GZKRPiBWP. Wspomina 
on przemarsz przez wieś polskich 
jeńców, w poszarpanych mundurach, 
często rannych. Ojciec pana Stani-
sława namawiany był do podpisania 
volkslisty. Miał przecież niemieckie 
nazwisko. Odmówił. Został areszto-
wany.  Rodzinę wyrzucono z domu. 
Nastoletni Stanisław trafił do Obozu 

Koncentracyjnego dla Dzieci w Łodzi. 
W nieludzkich warunkach przeżył rok. 
Uratował go... Niemiec.

Gdy za nic miano 
przykazanie miłości, 
Polacy stawili opór

Po rekonstrukcji zdarzeń z 1939 
r. mszę świętą w intencji poległych 
i pomordowanych mieszkańców gmi-
ny, pod pomnikiem w Łagiewnikach, 
odprawił ks. kapelan ppłk Wiesław 
Okoń. Koncelebrantami byli: ks. ka-
nonik Andrzej Niwczyk, ks. Tomasz 
Kulka, rektor seminarium Werbistów 
w Chludowie o. Józef Michna i ks. 
Jakuba Knychała. W homilii podkre-
ślano że „ogrom zła, w II wojnie świa-
towej, był dlatego jedynie możliwy, bo 
odrzucono boskie przykazanie miłości 
i podeptano godność życia ludzkiego”. 
Padły też słowa o przebaczeniu i po-
jednaniu. Na zakończenie zabrzmiało 

„Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”.
Zakończenie modlitw oznaczało 

początek świeckiej części obchodów. 
Wojewoda Piotr Florek w swym wy-
stąpieniu podkreślał ogrom nieszczęść 
wywołanych przez wojnę oraz ofiar-
ność Polaków. Mówił o tym, że żoł-
nierz polski samotnie i jako pierwszy 
stawił opór najeźdźcy. Uwypuklał fakt, 
że agresję w 1939 r. często odpierali 
ludzie, którzy o Polskę upomnieli się 
dwie dekady wcześniej.

- Wolność trwała tylko 20 lat - mó-
wił wojewoda. - A przecież, wtedy - jak 
dziś - żyli tu ludzie, którzy mieli marze-
nia, chcieli żyć w wolnej Polsce, chcieli 
też świętować, przy różnych, zwyczaj-
nie ludzkich okazjach. To nie było im 
dane. Przyszedł 1 września i - również 
w Wielkopolsce - ponieśliśmy ogrom-
ne straty. Dzisiaj musimy o tym pa-
miętać i wyciągać wnioski. Patriotyzm 
teraz powinien być inny - musimy pra-
cować dla Polski. To, co pokazała nam 
grupy rekonstrukcyjne powinno być 
nauczką. Takie rzeczy się wydarzały 
i mogą się znów zdarzać, jeśli my nie 
będziemy działać dla wspólnego bez-
pieczeństwa. Pamiętajmy, że wolność 
nie jest gwarantowana raz na zawsze. 
To jest przesłanie płynące z pamięci 
o 1 września 1939 r. Tylko wspólny 
wysiłek może nas uchronić przed nie-
szczęściami, które przeżyli nasi przod-
kowie - konkludował.

Wójt Grzegorz Wojtera: 
By było nas więcej

- Najdokładniej udokumentowana 
historia bez pamięci ludzkiej, bez emocji, 
jest jak najpiękniejsza partytura bez mu-
zyki – mówił wójt. – Dlatego chciałbym 
wszystkim serdecznie podziękować za 
przybycie na polanę w Łagiewnikach. 
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Hołd pomordowanym oddają wojewoda Piotr Florek, wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, radne powiatowe Grażyna Głowacka  
i Ewa Kuleczka-Draussowska, wójt Grzegorz Wojtera i jego zastępca Marcin Buliński oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Hącia

Kwiaty składają wójt Grzegorz Wojtera 
z zastępcą Marcinem Bulińskim

Radni Michał Przybylski i Zbigniew Hącia z Gminy 
razem oraz Jarosław Ankiewicz z Nowoczesnej Gminy

Kazimierz Wrembel i Stanisław 
Frydrych w czasie wojny byli dziećmi

Red. Agnieszka Łęcka oraz radni 
Krzysztof Pilas i Dariusz Matysiak

Wojskową grochówkę przygotowali 
kucharze z ABC Kuchni

Justyna Kniaziewicz-
Stachowska i Michał Dziedzic 

z Zarządu Osiedla Suchy Las

 Radny Włodzimierz Majewski 
z Inicjatywy Mieszkańców
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Janusz Moszyński, emerytowany 
nauczyciel i dobry duch tej imprezy, 
podkreśla, że mieszkańcy ulicy świę-
tują, bo jest co świętować.

- Dzieją się u nas wielkie rzeczy – 
mówi. – Z własnej inicjatywy utwar-
dziliśmy nawierzchnię ulicy i zainsta-
lowaliśmy oświetlenie, choć oczywiście 

finansowo pomogła nam gmina. Z ko-
lei z inicjatywy gminy doszło u nas do 
zmiany organizacji ruchu.

Parasol przegonił deszcz
Mieszkańcy współpracują, by popra-

wić na swojej ulicy warunki  życia i współ-
pracują też, organizując święto tejże ulicy.

- Każdy coś przy imprezie zrobił 
– podkreśla Janusz Moszyński, zata-

czając ręką koło.
Rozglądamy się. Na ulicy stoją pił-

karzyki i urządzenia do ćwiczeń, leżą 
pokryte malunkami płachty papieru. 

- W ciągu godziny przewinęło się 
tu 15 dzieci – mówi Anna Szafrańska. 

– Nie tylko malowały, ale i wycinały 
masę solną.

- Mój Franek jest już po malowa-
niu – wtrąca pan Marek, mieszkaniec 
osiedla Jagodowego. Na festyn zapro-
siła go jego kuzynka Małgorzata.

Tuż obok nas mały chłopiec cho-
dzi na szczudłach. Na niewielkiej 
scenie młodzi artyści szykują się do 
występu. Kawałek dalej rozstawiono 
stoły, przy których mieszkańcy i ich 
goście posilają się. Jednym z gości 
jest przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach, która na 
imprezę przyszła z parasolem. Trud-
no jej się dziwić; przez cały dzień na 
niebie zbierały się ciemne chmury. 
Kiedy jednak rozmawiamy, niebo 
znów jest czyste.

- To mój parasol przepędził deszcz 
– żartuje pani przewodnicząca. – Bar-

dzo mi przyjemnie, że mnie zaproszo-
no, bo cenię takie lokalne inicjatywy 

– dodaje już poważnie. – Ludzie mogą 
się lepiej poznać, a ich mała ojczyzna 
staje się bardziej zintegrowana. Oby 
takich imprez było jak najwięcej!

- A gdyby każda ulica w gminie 
świętowała swoje imieniny, w każ-
dym z tych świąt wzięłaby pani 
udział? – pytamy.

- W miarę możliwości tak, bo moja 
funkcja to służba ludziom. Jestem dla 
ludzi – podkreśla. – A tu przyszłam 

tym chętniej, że ulica Rewersów jest 
szczególna. Jej patroni to mieszkańcy 
naszej gminy, ludzie bardzo zasłużeni 
dla wspólnoty. Cieszę się, że młode 
pokolenie kontynuuje rodzinną tra-
dycję – chwali. - Poza tym tutaj dla 
każdego przygotowano coś miłego: 
dorośli mogą coś zjeść, dzieci poba-
wić się, a wszyscy posłuchać miłej 
muzyki.

Złota rybka nie lubi Putina
O tę muzykę też zresztą po części 

zadbały dzieci. Ala i Kasia zaśpiewały 
piosenkę „Nie ma jak u mamy”. Nieco 
starsi wokaliści woleli kompozyto-
rów włoskich – Jarosław Rewers za-
śpiewał utwory Nicoli Vaccai i Ales-
sandra Scarlattiego.

Na tej samej scenie wystąpiła Iza, 
mieszkanka ulicy Rewersów, któ-
ra w ramach spektaklu teatralnego 
przeistoczyła się w brodatego rybaka. 
Rybak, rzecz jasna, złapał złotą rybkę, 
a ta obiecała spełnić jego życzenie. 
Ciąg dalszy znacie – zołzowata żona 
brodacza zażyczyła sobie domu, a po-
tem zamku. W końcu zapragnęła zo-
stać władczynią świata.

- Ale co to właściwie znaczy? – za-
pytał rybak zasłuchanej widowni.

- Chce być Putinem? Bogiem? – 
przekrzykiwały się dzieci.

Tego było już dla złotej rybki za 
wiele. Zamek ponownie stał się starą 
chatką.

- I jaki z tego morał? – zapytała Iza. 
– Nie można chcieć za wiele.

No chyba, że jest się mieszkańcem 
ulicy Rewersów. I samemu się zadba, 
żeby życzenia się spełniały.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA
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Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
ruskie  ..................................................................................... 19,90
z kapustą i grzybami  ....................................................... 19,90
z prawdziwkiem  ...............................................................  21,00
z podgrzybkiem  .................................................................19,90
z kurkami  .............................................................................  21,00
razowe ze szpinakiem i ricottą .................................... 19,90
ze szpinakiem w cieście wegańskim  ........................ 19,90
piwne z żółtym serem  .................................................... 19,90
z mozzarellą  ........................................................................ 19,90
z łoscypkiem  ......................................................................  23,00
z bobem  ............................................................................... 19,90
z chińskimi warzywami  .................................................. 19,90

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  .................................................................................. 19,90
z jagodami  ........................................................................... 19,90
z truskawkami  .................................................................... 19,90
z wiśniami  ............................................................................ 19,90
z czereśniami (sezonowo)  ............................................. 19,90
z bananem  ........................................................................... 19,90
z serem ricotta i malinami  ............................................  21,00
z suszoną śliwką  ................................................................ 21,00

Triolka Pierogowa
wg rodzinnego przepisu Witoldów Iłłakowiczów ze 
Żmudzi – 3 duże pierogi  z bryndzą, a każdy  
okraszony inaczej:
- z czerwoną  papryką, czosnkiemi startym oscypkiem 
- z kwaśną śmietaną 
- z boczkiem i cebulą  ....................................................... 23,90

Miksy pierogowe
talerz Zgaduj-Zgadula (21 różnych pierogów  
            mięsnych i wegetariańskich)  .........................   46,00 
spróbuj wszystkiego! (dla 3-4 osób, 30 pierogów 
na słono, a na deser 10 na słodko + 3 sosy)  ........... 89,00 
miks mięsny (10 szt.) .......................................................  23,90
miks wegetariański (10 szt.)  ........................................  23,90 
miks słodki (10 szt.)  .........................................................  23,90
miks grzybowy (9 szt.: 3 z prawdziwkiem,  
            3 z podgrzybkiem,  3 z kurkami)  .................... 21,00
Trzy kolory (9 szt.: 3 szpinakowe z cielęciną,  
             3 buraczane z wołowiną,  
             3 curry z indykiem)  ............................................. 21,00

Zupy 
żurek domowy podawany w chlebie  ....................... 12,00
barszcz z kołdunami ...........................................................8,00
barszcz czysty  .......................................................................6,00
zupa dnia od  ....................................................................... 10,00

Sałatka Bumerang
zaskakujące połączenie gruszki, boczku, sera feta  
          z dresingiem paprykowo-malinowym  ...........19,50

Sosy i dodatki
sos czosnkowy  ......................................................................3,00
sos śmietankowo-koperkowy  ........................................3,00
ostry sos chilli  ........................................................................3,00
dip jogurtowo-bazyliowy .................................................3,00
kwaśna śmietana ..................................................................3,00
bita śmietana  ........................................................................3,00
sos waniliowy  ........................................................................3,00

Sałatki
kapusta kwaszona zasmażana  ...................................... 4,50
sałatka vinegret (sałata lodowa, pomidor,  
            ogórek i rzodkiewka)  ............................................ 4,00
sałatka grecka  ...................................................................... 6,00
surówka dnia domowej roboty  .....................................4,00

Dania obiadowe 
filet z sandacza podawany z masłem  
           koperkowym, z dzikim ryżem i surówką  ..... 33,90
panierowane sznycelki z polędwiczki wieprzowej 
           z ziemniakami purre i mizerią  ...........................27,00
grillowany filet z kurczaka z cukinią  
           i serem pesto ziemniaki pieczone  
           z sosem czosnkowym i  surówką  .................... 26,00
pieczeń z karkówki z pyzami i modrą kapustą  ..... 24,50
szpinak z jajkami sadzonymi i ziemniakami purre  ...17,90
dla dzieci panierowane sznycelki z kurczaka  
z purre i gotowaną marchewką junior ...................... 19,00

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem i cebulką
z mięsem  ...............................................................................19,90
szpinakowe z cielęciną  ................................................... 21,00 
pielmieni ................................................................................19,90
buraczane z pikantną wołowiną ................................. 21,00
curry z indykiem  ................................................................19,90 
z kurczakiem ........................................................................19,90
z dziczyzną  ..........................................................................23,00
z mięsem daniela  .............................................................  24,50 
z kaszanką .............................................................................19,90  
z gęsiną  .................................................................................23,00  
z jagnięciną  .........................................................................23,00 
z małżami  ............................................................................  21,00
z łososiem  ...........................................................................  21,00

  NASZE MENU  

PIEROGARNIA RESTAURACJA
ul. Obornicka 2, Suchy Las - Złotniki
tel. 61 8116-028 www.bumerang.net.pl
e-mail: bumerang@bumerang.net.pl

 Zapraszamy codziennie od godz. 1100 do 1900. Na miejscu, na wynos 
NOWOŚĆ! Pierogi zapiekane z serem mozarella (7 szt.)
Pierogi z mięsem zapiekane w sosie serowo-brokułowym  ...........................  23,90
Pierogi ze szpinakiem zapiekane w sosie pomidorowym  .............................  23,90
Pierogi z wołowiną zapiekane w sosie myśliwskim  ...............................................  23,90

Ulica Jana i Stefana Rewersów 
obchodziła imieniny
To już trzecia taka impreza. Wszystko po to, żeby miesz-
kańcy ulicy bardziej się zintegrowali. I wygląda na to, że cel 
został spełniony.

Strażacy ograli policję i radnych
W czasie imprez towarzyszącym Dniom Gminy Suchy Las 
miejscowi sportowcy nie tylko biegali, ale i grali w piłkę 
nożną! Turniej piłkarski rozegrano na boisku przy ul. Po-
ziomkowej.

W rozgrywkach wzięły udział trzy 
drużyny, rywalizujące ze sobą na zasa-
dzie każdy z każdym. Pierwsza z dru-
żyn reprezentowała straż pożarną, dru-
ga policję, a trzecia radnych gminnych. 
Niestety, nie wszyscy radni czuli się na 
siłach biegać po boisku. Na murawie 
stawili się tylko Ryszard Tasarz, Michał 
Przybylski, Paweł Tyrka, Dariusz Ma-
tysiak i Wojciech Korytowski. Przyszła 
też przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Suchy Las – Wschód Anna Ankiewicz, 
ale zdecydowała się tylko obserwować 
mecz jako kibic. W tej sytuacji dzielną 
drużynę samorządową musiała wes-
przeć nasza redaktor naczelna Agniesz-
ka Łęcka, a także dwóch przedstawicie-
li sucholeskiej młodzieży. Agnieszkę 
przedstawił wszystkim organizator tur-
nieju Mariusz Siebert z klubu Fighter, 
nie szczędząc przy tym naszej szefowej 
komplementów.

- Grało się fajnie – relacjonuje 
Agnieszka na gorąco. – Nawet stałam 
na bramce i jedną piłkę złapałam. Dru-
gą, niestety, wpuściłam…

Ostatecznie, pomimo posiłków, 
komplementów i gorącego dopingu, 
drużyna samorządowców zajęła za-
szczytne trzecie miejsce. Lepsza oka-
zała się ekipa policyjna, którą popro-
wadził do boju komendant Andrzej 
Pabijan. Ale zwycięzcami zostali stra-
żacy, którzy, jak się okazało, z piłką ra-
dzą sobie równie dobrze, jak z sikawką.

Najważniejsze zaś, że wszyscy, za-
równo piłkarze, jak i kibice, bawili się 
wyśmienicie.

Krzysztof Ulanowski

Krystyna i Janusz Moszyńscy oraz przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Salwa-Haibach (w środku)

Jak widać, mieszkańcy bawią się wyśmienicie

Katarzyna i Michał Jarczyńscy z synem
Nie zabrakło występów 
młodych arystów

Mieszkańcy przybyli całymi rodzinami

Radni zagrali z małą pomocą przyjaciół

Zwycięski zespół strażacki. Strażaczka na pierwszym planie potrafi wyczyniać z piłką prawdziwe cuda.Drużyna policyjna
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- Nie bałbym się tego, musimy się 
z problemem zmierzyć – zagrzewał do 
boju radny Pilas.

Na razie nad problemem zasta-
nawia się zatrudniony przez gminę 
ekspert - specjalista od prawa admini-
stracyjnego.

Siedzący w ławach dla publiczności 
właściciel posesji przy ulicy Powstań-
ców Wielkopolskich zwrócił uwagę na 
jeszcze jeden problem:

- Proszę o wyraźnie oddzielenie 
terenów usługowych od mieszkanio-
wych – zaapelował. – Tuż obok naszej 
posesji działało nielegalne przedszko-
le, dofinansowywane przez gminę. 
Musieliśmy znosić hałasy, a pragnie-
my spokoju na stare lata. Jakieś prawa 
chyba w gminie mamy, chyba nie liczą 
się wyłącznie partykularne interesy 
przedsiębiorców? – pytał retorycznie.

- Protestuję, przedszkole nie działa-
ło nielegalnie – zerwał się natychmiast 
z miejsca radca prawny, reprezentujący 
rzeczoną placówkę.

Przewodnicząca Salwa-Haibach 
przypomniała, że to nie czas i miejsce 
na taką polemikę, a o głos ponownie 
poprosiła radna Targońska:

- Kiedy otrzymamy gotową opinię 
eksperta w sprawie ewentualnych od-
szkodowań? – zapytała.

- Na razie niewiadomo – rozłożył 
ręce wójt Wojtera.

Bez złotych kranów
Dyskusja rozgorzała ponownie 

przed głosowaniem projektu uchwały 
o zmianie uchwały budżetowej na rok 
2015. Poszło o koszt remontu toalet 
szkolnych.

- Jestem doprawdy zdumiona, że 
kosztorys dla toalet o powierzchni 40 
m2 opiewa na 60 tys. zł – kręciła głową 
Małgorzata Salwa-Haibach.

- A czy pani wie, ile kosztuje zało-
żenie pionów kanalizacyjnych? – za-
pytał wójt. – To może być nawet po-
łowa kosztów, bo mamy do czynienia 
ze starą substancją. Na pewno nie 
kładziemy hiszpańskich płytek i nie 
montujemy złotych kranów – ironi-
zował.

- A ja wymieniałem pion w bloku i to 
był koszt rzędu 200 – 300 zł – powstał 
ze swego miejsca radny Matysiak.

- Proszę państwa, ja nie jestem specja-
listą, kosztorys do wglądu jest w urzędzie 

– uciął te spekulacje wójt Wojtera.
Ostatecznie radni przegłosowali 

zmiany w budżecie jedenastoma gło-
sami przy dwóch wstrzymujących.

Wizyta Ukraińców
Pod koniec tej części sesji doszło 

jeszcze do krótkiej dyskusji na temat 
nazw ulic. Jak zwykle w tej sprawie 

głos zabrał radny Ryszard Tasarz, z za-
wodu strażak:

- Mamy tak piękny język polski – 
podkreślał. – Tymczasem ulicom 
ciągle nadajemy takie same nazwy, jak 
Leśna, Krótka czy Rolna. A przecież 
strażak z Poznania nie musi dobrze 
znać Suchego Lasu, Golęczewa czy 
Złotkowa. Mogą mu się te miejscowo-
ści pomylić. Pamiętajmy, im bardziej 
zróżnicowane będą nazwy, tym szyb-
ciej straż pożarna trafi na miejsce po-
żaru – zakończył dobitnie.

W ramach informacji wójta gminy, 
głos zabrał zarówno wójt Grzegorz 
Wojtera, jak i jego zastępca Marcin 
Buliński. Ten drugi poinformował 
m.in. o początku prac w rejonie ulic 
Diamentowej i Perłowej.

- Właśnie trwa budowa kanaliza-
cji – powiedział. – Wykonawcą jest 
Hydrotech.

Z kolei wójt Wojtera przypomniał, 
że naszą gminę mają odwiedzić sa-
morządowcy i działacze organizacji 
demokratycznych z Ukrainy.

- Wizyta odbędzie się w dniach 9 – 
12 listopada – poinformował.

Przewodnicząca rady Małgorzata 
Salwa-Haibach przekazała radnym 
informację, że odpowiedzi na ich in-
terpelacje z poprzedniej sesji znajdują 
się na stronie BIP. Dodała też, że firma 

Santer, działając w imieniu wspólnot 
mieszkaniowych z osiedla Poziomko-
wego, zwróciła się z pismem na temat 
monitoringu na terenie tegoż osiedla.

W ramach informacji przewod-
niczących poszczególnych komisji 
Rady Gminy, Krzysztof Pilas powie-
dział o tym, że członkowie Komisji 
Społecznej odwiedzili dzieci i mło-
dzież na półkoloniach organizowa-
nych przez OPS, a Agnieszka Targoń-
ska z Komisji Komunalnej i Ochrony 
Środowiska mówiła o tym, że działa-
cze Polskiego Klubu Ekologicznego 
zbadali ścieki w rowie w okolicach 
ogrodów działkowych.

- Zastanawialiśmy się nad skana-
lizowaniem POD, w końcu jednak 
uznaliśmy, że to nieopłacalne i niewy-
konalne – westchnęła.

Członkowie komisji wraz z urzęd-
nikami UG badają też, czy na jednej 
z działek przy ulicy Fortecznej nie po-
jawił się barszcz Sosnowskiego.

Sto pytań do…
Pod sam koniec sesji radny Zbi-

gniew Hącia dociekał, dlaczego 
próg zwalniający na ulicy Kościelnej 
w Chludowie jest nieoznakowany.

- Kierowca autobusu go nie zauwa-
żył i pojazd został uszkodzony – ubo-
lewał.

- Próg jest tak skonstruowany, że 
nie powinien był uszkodzić autobusu 

– dziwił się wicewójt Marcin Buliński. 
– Być może kierowca jechał za szybko 
– wyraził przypuszczenie.

Z kolei radny Włodzimierz Ma-
jewski dopytywał wójta Wojterę, czy 
ten jest zainteresowany powstaniem 
przejścia dla pieszych przez ulicę 
Szkółkarską, na wysokości skrzyżo-
wania z Poziomkową.

- Tak – odparł krótko gospodarz 
gminy.

- To czemu trwa to tak długo? – ata-
kował radny.

Wójt Wojtera wytłumaczył, że to 
m.in. kwestia własności gruntu i braku 
pieniędzy w budżecie. Tymczasem ze 
swego miejsca wstał już radny Grze-
gorz Łukszo:

- Kiedy powstanie obiecany chod-
nik wzdłuż ulicy 7. Pułku Strzelców 
Konnych? – dopytywał.

- Dziś przegłosował pan zmia-
nę uchwały budżetowej, w związku 
z czym jutro ruszają prace, które po-
trwają trzy tygodnie – odparł wójt.

- Niech końcówka sesji nie zamienia 
się w cykl „Sto pytań do…” – poprosi-
ła przewodnicząca Małgorzata Salwa-
Haibach, po czym zamknęła sesję.

Krzysztof Ulanowski

Z SESJI RADY GMINY Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA

INFORMACJA O OTWARCIU KANCELARII 
NOTARIALNEJ NA WINOGRADACH

Kancelaria Notarialna
Monika Nowak-Jaroszyk - notariusz

Aleje Solidarności 46 (budynek WBC) 1 piętro
61-696 Poznań

Dojazd komunikacją autobusową - przystanek przy Kauflandzie  
oraz PST - przystanek przy Pestce

Godziny otwarcia: pon.-pt. 09.00-16.00  
lub indywidualnie uzgodniony termin

Tel. 61 8260 140          Kom. 786 286 750           mail rejent@post.pl

Czy gmina będzie płacić 
inwestorom odszkodowania?
Pierwsza po wakacjach sesja Rady Gminy znów trwała do 
późnego wieczora – pomimo apeli przewodniczącej o sa-
modyscyplinę. Rajcy toczyli długie spory o plany zagospo-
darowania przestrzennego.  Niektóre głosowania trzeba 
było też powtarzać, nawet dwukrotnie, bo pojawiały się 
problemy z liczeniem głosów.

Ale zaczęło się od miłego akcentu – 
pojawiła się delegacja Orkiestry Dętej 
Chludowo w osobie wiceprezes Joan-
ny Mazurek, kapelmistrza Krzysztofa 
Żeleśkiewicza i flecistki Kingi Piecho-
wiak. Pani Kinga zagrała dla radnych, 
którzy nagrodzili ją burzą oklasków.

Orkiestra gra
- Dziękuję wam za wsparcie – zwró-

cił się do Wysokiej Rady Krzysztof Że-
leśkiewicz. – Bez was nie byłoby nas 

– przyznał. – W ciągu pięciu lat odnie-
śliśmy duży sukces, a ostatnio zajęli-
śmy pierwsze miejsce podczas I Tur-
nieju Wielkopolskich Orkiestr Dętych 
im. Franciszka Schuberta – dyrygent 
pokazał rajcom Złoty Róg, a przewod-
nicząca Małgorzata Salwa-Haibach 
i jej zastępca Zbigniew Hącia złożyli 
kapelmistrzowi i jego towarzyszkom 
serdeczne gratulacje.

- Jako zwycięzcy w sierpniu 2016 
r. organizujemy turniej w Chludowie, 
w czasie dożynek – poinformowała 
radnych Joanna Mazurek. – Będzie 
też koncert z okazji 70-lecia naszej 
orkiestry i poczęstunek. Zapraszamy – 
uśmiechnęła się do zebranych.

Po tych wzajemnych grzeczno-
ściach, Wysoka Rada przystąpiła do 
właściwej pracy. Wójt Grzegorz Wojte-
ra zwrócił się z wnioskiem o wykreśle-
nie z planu obrad punktu dziesiątego, 
czyli głosowania nad miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzenne-
go dla działki nr 13/8 w Biedrusku.

- Inaczej wojewoda lub sąd admini-
stracyjny może orzec o nieważności 
uchwały – ostrzegł gospodarz gminy. – 
Przed głosowaniem wójt powinien bo-
wiem przeprowadzić analizę, ustalić 
zakres prac i przygotować materiały.

- Zgadza się, to samo mi powiedzia-
ła pani mecenas – kiwnęła głową prze-
wodnicząca Salwa-Haibach.

- Spodziewam się jednak, że po wy-
pełnieniu procedur plan zostanie wywo-
łany – upewnił się przewodniczący klu-
bu „Gmina Razem” Michał Przybylski.

Wójt uspokoił, że tak. I większość 
radnych przekonał. Za wykreśleniem 
kontrowersyjnego punktu zagłoso-
wało 11 osób, wstrzymała się radna 
Agnieszka Targońska, a przeciw zagło-
sowało dwóch rajców z Biedruska.

Żeby nowi nie rozjechali
Jednak chwilę potem rozpoczął 

się spór. Przewodnicząca Salwa –Ha-
ibach zaproponowała wykreślenie 
także punktu szóstego. Innymi słowy 
chodziło o niegłosowanie planu dla 
działek nr 276/14, 276/79 i 276/80 
w Złotnikach.

- Chodzi o to, że mieszkańcy wnie-
śli do projektu liczne uwagi, moim zda-
niem słuszne, dotyczące komunikacji  

– kontynuowała przewodnicząca. – 
Tymczasem wójt nie miał możliwości 
odniesienia się do tych uwag. Plan mo-
żemy procedować w przyszłości, kiedy 
będziemy gotowi do rozwiązania pro-
blemów komunikacyjnych.

- Zaskoczę panią, bo wydałem jed-
nak zarządzenie o odrzuceniu pięciu 
uwag – powiedział wójt.

- Rzecz wprawdzie nie dotyczy mo-
jej miejscowości, apelowałbym jednak 
o rozwagę, bo mówimy o nowym osie-
dlu dla 400 mieszkańców, co oznacza 
ok. 800 samochodów – ostrzegł radny 
Michał Dziedzic. – Większość z tych 
samochodów rano pojedzie do Pozna-
nia, a po południu powróci do Złotnik, 
co oznacza wzmożony ruch zarów-
no w Suchym Lesie, jak i na osiedlu 
Grzybowym.  Wszyscy się cieszymy, 
że gmina się rozwija, ale starajmy się 
uniknąć negatywnych skutków tego 
rozwoju, żeby nowi mieszkańcy nas 
nie porozjeżdżali.

- Komisja Finansowo-Budżetowa 
i Rozwoju Gospodarczego już zde-
cydowała, że nie będzie opiniować 
tego planu – oświadczył krótko rad-
ny Dariusz Matysiak, przewodniczą-
cy tejże komisji.

- Za chwilę dowiemy się, że uchwa-
lenie planu będzie możliwe dopiero 
wówczas, kiedy już zbudujemy wszyst-
kie ronda i skrzyżowania – zauważył 
cierpko wójt Wojtera. – Tyle, że ozna-
czać to będzie pięcio-, a może nawet 
i piętnastoletni poślizg – uprzedził.

- Ja w każdym razie z głosowania 
się wycofuję, bo wykonywałem usłu-
gę dla największego podmiotu, który 
chciałby inwestować na objętym pla-
nem terenie – oświadczył radny Jaro-
sław Ankiewicz.

Ostatecznie radni nieznaczną 
większością, bo ośmioma głosami, 

zadecydowali o wykreśleniu punktu 
z porządku obrad.

Jak chronić cieki?
Chwilę potem, podczas głosowa-

nia nad protokołem poprzedniej sesji, 
Wysoka Rada osiągnęła jednomyśl-
ność (protokół przyjęto), zaraz znów 
jednak zaczęto się kłócić, tym razem 
o miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dotyczący okolic Wę-
zła Złotkowo.

- Komisja Finansowo-Budżetowa 
zajęła w tej sprawie negatywne sta-
nowisko – rozpoczął radny Dariusz 
Matysiak.

- Głosy rozłożyły się równo, czyli 
komisja nie zajęła stanowiska – zaopo-
nował wójt.

- Według pani mecenas oznacza to 
jednak stanowisko negatywne – ucię-
ła przewodnicząca Salwa-Haibach.

Do projektu planu mieszkańcy 
zgłosili szereg uwag, dotyczących 
kwestii ekologicznych, jak poszerze-
nie pasów zieleni, odsunięcie planowa-
nych dróg od cieków wodnych, zwięk-
szenie na niektórych terenach udziału 
powierzchni biologicznie czynnej itp. 
Wszystkie te uwagi Wysoka Rada od-
rzuciła, choć za każdym razem niewiel-
ką większością głosów, a czasem nawet 
przy pięciu głosach wstrzymujących 
się. To właśnie podczas głosowania 
tychże uwag, pani przewodnicząca nie 
mogła doliczyć się niektórych głosów, 
w wyniku czego głosowanie powta-
rzano, bywało, że nawet dwukrotnie.

Potem ogłoszono pięciominuto-
wą przerwę, po której radna Agniesz-
ka Targońska zgłosiła własny pro-
jekt uchwały, w większym stopniu 
uwzględniający problemy ekologiczne 
objętego planem obszaru.

- Teraz to tereny rolnicze – tłuma-
czyła Agnieszka Targońska. – Dra-
styczne zmiany oznaczać będą naru-
szenie równowagi ekologicznej, tym 
bardziej, że warunki wodne są tam 
niesprzyjające, a w przeszłości grunty 
niejednokrotnie były już zalewane.

- Projekt mówi o 10 metrach zieleni 
po obu stronach cieku wodnego – po-
wstał ze swego miejsca radny Jarosław 
Ankiewicz. – Kompromisowo propo-
nuję osiem metrów.

- Rowy melioracyjne są ważne dla 
ekosystemu, co widać na przykładzie 
Strzeszynka – przypomniał radny 
Krzysztof Pilas. – Im większa strefa, 
tym będzie bezpieczniej, tym bardziej, 
że na betonowym podłożu woda spły-
wa gwałtownie. Przygotujmy plan tak, 
by za 30 lat nie pukać się w głowę – 
apelował.

- To ma być teren przemysłowy – 
podkreślił wójt. – Osiem metrów to 

dużo. Żaden inwestor tej ziemi nie 
kupi, jeśli na brzegu rowu o szerokości 
stołu rozciągać się będzie strefa trzy-
dziestometrowa.

- Nie ma już mowy o 30 metrach, nato-
miast nie jesteśmy specjalistami, by uznać, 
że osiem metrów wystarczy – sprzeciwiła 
się Małgorzata Salwa-Haibach.

- Jednak w pierwszym projekcie 
specjaliści przyjęli strefę o szerokości 
tylko pięciu metrów – zwrócił uwagę 
wójt Wojtera.

- Zapewne w interesie inwestora – 
skwitowała radna Salwa-Haibach.

- Widzę, że szukacie sposobu, by 
planu nie uchwalić lub uchwalić plan 
ukierunkowany na ochronę środowi-
ska – zirytował się wójt. – Poza tym 
pamiętajmy, że dokumentem wyj-
ściowym jest mapa melioracyjna, a nie 
zdjęcie satelitarne. Rowami meliora-
cyjnymi są cieki, które znajdują się na 
tej mapie, a nie samowolki.

- Po prostu nie chcemy zabetono-
wać gminy – odpowiedział K. Pilas. 

- Ale celem naszej produkcji jest 
wypuszczenie produktu na rynek, 
a nie procedowanie w nieskończoność 

– odciął się wójt.
- Rada to 15 osób, a niektóre z nich 

mogą mieć inną opinię niż pan – roz-
łożyła ręce M. Salwa-Haibach.

- Ten teren to wizytówka gminy, 
sam pan wójt tak mówił – przypo-
mniał K. Pilas. – Uchwalmy ten plan 
porządnie, a czas nie gra roli.

Ostatecznie ośmioma głosami przy-
jęto projekt Agnieszki Targońskiej.

Nie chcemy stodół!
W czasie dyskusji nad planem 

zagospodarowania przestrzennego 
dla rejonu ulicy Jagodowej w Su-
chym Lesie bardzo często jako 
przyk ład negaty wny wspominano 
o tzw. „stodole” przy ulicy Zawilco-
wej. Chodzi o duży budynek wielo-
rodzinny, który nie pasuje do cha-
rakteru tej willowej uliczki. Chodzi 
oczy wiście o to, by podobne „stodo-
ły” nie powstały w przyszłości. Roz-
wiązaniem mogłoby być zastrzeże-
nie, że na terenie objętym planem 
powstawać mogą co najw yżej domy 
dw urodzinne. Czy jednak właści-
ciele działek budowlanych nie uzna-
ją , że now y plan obniża wartość ich 
nieruchomości? I czy nie zażądają 
od gminy odszkodowań?

- Plan obejmuje duży obszar, więc 
i takich roszczeń może być dużo – za-
frasowała się radna Targońska. – Nie-
którzy inwestorzy kupowali przecież 
działki, licząc na to, że dokonają inwe-
stycji jeszcze pod rządami poprzed-
niego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Wynajmę 
pomieszczenie 

tel . 602 673 594

40 m2  
z łazienką  

(na biuro, gabinet) 
w Suchym Lesie

INFORMACJA
Adwokat Agnieszka Wiese  

informuje, iż od września 2015r.  
w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 19.00  

pełnić będzie dyżur adwokacki  
w siedzibie swojej kancelarii -  

ul. Nowy Rynek 3, 62-002 Suchy Las,  
tel. 696-048-474
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- Jak to się wszystko zaczęło?
- Dawno temu, bo już w przed-

szkolu wchodziłem w skład grupy 
opozycyjnej, która walczyła z kisielem 
(śmiech). Z kolei w szkole byłem prze-
wodniczącym Ligi Ochrony Przyrody 
i udzielałem się w harcerstwie. Po lek-
cjach, w domu słuchałem z rodzicami 
Wolnej Europy i Głosu Ameryki. To 
wszystko nauczyło mnie społecznic-
twa i patriotyzmu. Już jako dorosły 
człowiek współpracowałem z Macie-
jem Frankiewiczem w czasach, kiedy 
działał on w Solidarności Walczącej. 
Kolportowałem bibułę i wydawane 
w podziemiu znaczki pocztowe.

- Nadchodzi rok 1989 i powstają 
komitety obywatelskie…

- Zaangażowałem się.  Nie ja jeden, 
bo ludzie gromadzili się najpierw wo-
kół idei demokratyzacji, a potem także 
samorządności. W 1991 r. miałem star-
tować w wyborach, ale zrezygnowałem 
na rzecz Grażyny Głowackiej, dziś rad-
nej powiatowej. W tym samym roku 
przekształcono Radę Sołecką w Zarząd 
Osiedla. Wydawało się to wówczas 
czymś abstrakcyjnym – traciliśmy 
przecież status wsi. Ale ówczesne elity 
wiedziały, że dynamika rozwoju miej-
scowości jest taka, że Suchy Las stanie 
się de facto miasteczkiem. Swoją drogą, 
wszystko wtedy wydawało się nowe, 
dziewicze. Nie mieliśmy wzorców. Ale 
to było właśnie fajne. I tak kadencje mi-
jały jedna za drugą i ani się obejrzałem, 
a  tu taki jubileusz. W czasie tych 24 
lat miała miejsce prawdziwa rewolucja 
technologiczna. Na początku sporzą-
dzaliśmy pisma odręcznie lub na ma-
szynach do pisania, a teraz używamy 
laptopów i smartfonów. Musieliśmy się 
tego wszystkiego nauczyć, bo w szkole 
uczono nas przecież języka rosyjskiego, 
a nie obsługi komputera.

- Sporządzanie pism to jednak 
środek do celu, a nie cel sam w sobie. 
Co Pan robił w czasie tych wszyst-
kich kadencji?

- To był okres budowania w Suchym 
Lesie infrastruktury, jak place zabaw 
czy progi zwalniające. Pamiętam, że 
na początku lat 90. XX wieku byłem 
w Holandii, w miejscowości ‘s Gra-
venmoer i tam właśnie po raz pierwszy 
widziałem spowalniacze. U nich to był 
standard, a dla nas całkowita nowość. 
Pomyślałem jednak, że skoro na Za-
chodzie można, to dlaczego nie u nas? 
I tak progi pojawiły się przed sucho-
leską szkołą. Dofinansowaliśmy też 
działające na rzecz naszej społeczności 
instytucje, jak straż pożarna czy Koło 
Gospodyń Wiejskich. Poza tym ku-
piliśmy komputery szkole i jeden czy 
dwa samochody komisariatowi policji. 
Nie zmarnowaliśmy ani złotówki.

- Skąd mieliście pieniądze?
- Dotował nas Urząd Gminy, sta-

raliśmy się jednak, żeby samorząd 
pomocniczy był zawsze podmiotem, 
a nie przedmiotem, żeby władze liczy-
ły się z naszą opinią.

- W 2002 r. został Pan radnym gmin-
nym. Skąd pomysł, żeby połączyć 
działalność w Zarządzie Osiedla 
i Radzie Gminy?

- Chciałem bardziej efektywnie re-
alizować swoje zadania w jednostce sa-
morządu pomocniczego. Mandat rad-
nego ułatwił mi to, ponieważ miałem 
więcej możliwości. Jestem zresztą nie 
tylko radnym, ale i przewodniczącym 
Komisji Społecznej Rady Gminy.

- Obserwowałem Pana przez kilka 
ostatnich lat, kiedy chodziłem na 
sesje Rady Gminy. Był Pan niewąt-
pliwie najaktywniejszym radnym.

- Nic nie robię na pokaz, ale kiedy 
mam coś do powiedzenia, to mówię. 
Obowiązkiem radnego jest praca dla 
gminy, nie wyobrażam sobie przesie-
dzenia sesji bez zabrania głosu. Nie 
wstydzę się swojej opinii. Jeśli jestem 
przeciwko, to wiem dlaczego i potra-
fię swojego stanowiska bronić, choć 
oczywiście potrafię też zmienić swoje 
zdanie w jakiejś kwestii. Rada to miej-
sce ścierania się poglądów i wypraco-
wywania konsensusu, a to czynimy 
przez rozmowę. Jeżeli radni milczą, to 
albo nie wiedzą o co chodzi, albo już 
wcześniej ustalili decyzję. 

- Często bronił Pan swego stanowi-
ska, gdy był Pan przeciwko, ale bywa 
też, że wstrzymuje się Pan od głosu.

- Bywa i tak, nie jestem alfą i omegą, 
a kiedy nie jestem czegoś pewien, nie 
chcę zaszkodzić. Ale staram się rzadko 
korzystać z tego instrumentu, jakim 
jest wstrzymanie się od głosu.

- Co Pan uważa za swoją największą 
porażkę w czasie tych 25 lat?

- Podział Suchego Lasu. Uważam, 
że było to niepotrzebne i szkodliwe. 
Nigdy nie traktowaliśmy ulicy Obor-
nickiej jako granicy, większość pienię-
dzy inwestowaliśmy we wschodniej 
części Suchego Lasu, a zwolennicy 
utworzenia nowego osiedla nawet nie 
pojawiali się na naszych zebraniach. 
Ale cóż, przeprowadzono konsultacje 
i o podziale zdecydowali sami miesz-
kańcy. Mam tylko nadzieję, że w przy-
szłości nie oderwie się np. osiedle Po-
ziomkowe.

- Secesja Wschodu dla dwóch 
członków zarządu oznaczała koniec 
pracy w samorządzie.

- Oni mieszkali we wschodniej 
części miejscowości, a zatem po po-
wstania osiedla Suchy Las – Wschód 
automatycznie stracili mandaty. Nie 
uzupełniliśmy od razu składu zarządu, 
bo prawo od nas tego nie wymagało. 
Poczekaliśmy do nowych wyborów.

- A inne porażki?
- Największą przeszkodą w naszej 

działalności jest brak własnej siedziby. 
Własnej, czyli takiej, do której mamy 

klucze, gdzie możemy w każdej chwili 
wejść i siedzieć tak długo, jak trzeba.

- A co by Pan uznał za swój najwięk-
szy sukces?

- Przyjęcie herbu gminy. Tym bar-
dziej, że dość długo musiałem o niego 
walczyć. Na początku mówiono, że 
brak komisji heraldycznej i klimatu po-
litycznego. Potem jednak Rada Gminy 
powołała taką komisję. Jej przewod-
niczącą została dyrektor Domu Kul-
tury Urszula Habrych. Na początku 
pojawiła się propozycja, żeby herbem 
gminy była ścięta głowa Jana Chrzci-
ciela. Przez wieki bowiem Suchy Las 
należał do parafii pw. Jana Chrzciciela 
w Chojnicy. W końcu jednak uznano, 
że taki herb byłby zbyt drastyczny 
i zdecydowano się na krzyż maltański. 
Ma to również swoje uzasadnienie hi-
storyczne, jako że przez stulecia Suchy 
Las był własnością Joannitów.

- Dlaczego herb jest ważniejszy od 
placu zabaw?

- Plac zabaw może się po kilkudzie-
sięciu latach rozsypać, a herb zostanie 
na wieki. Dzięki fladze gminy rozsła-
wiam Suchy Las podczas swoich piel-
grzymek do Częstochowy, a muszę 
powiedzieć,  że nasze białe, czerwone 
i żółte barwy pięknie wyglądają na wa-
łach Jasnej Góry.

- Z czego jeszcze Pan jest dumny?
- Z tego, że pierwsze cegły na budo-

wę sucholeskiego kościoła stanowiły 
dar od naszej jednostki samorządu po-
mocniczego. No i oczywiście z Górki 
Pilasa, jak często nazywa się Górkę Sa-
neczkową. To przecież dzięki nam po-
wstały tereny rekreacyjne pomiędzy 
ulicami Szkółkarską a Powstańców 
Wielkopolskich.

- Skoro tyle się udało osiągnąć, dla-
czego Pan zrezygnował z ubiegania 
się o stanowisko przewodniczącego?

- Ponieważ nie jestem przyspawany 
do stołka. O rezygnacji myślałem już 
kadencję wcześniej, ale dopiero teraz 
pojawił się ktoś młodszy, z charyzmą, 
wykształceniem i znajomością przed-
miotu. No i lepiej poruszający się w dzi-
siejszym świecie laptopów i smartfonów. 
Ale przecież nadal jestem w Zarządzie 
Osiedla Suchy Las i nadal chcę swoim 
doświadczeniem służyć mieszkańcom. 
Uważam, że mam do tego wystarczający 
mandat, jako że w ostatnich wyborach 
do Rady Gminy uzyskałem w Suchym 
Lesie najlepszy wynik spośród wszyst-
kich sucholeskich radnych. Chciałbym 
wyborcom za to podziękować. A człon-
kom zarządu osiedla wszystkich kaden-
cji, jak również wszystkim mieszkańcom, 
którzy przychodzili na nasze zebrania, 
chciałbym podziękować za ich pracę i za-
angażowanie.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

WYWIAD  Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  FOTOREPORTAŻ / REKLAMA

Ćwierć wieku już 
prawie minęło…
Z Krzysztofem Pilasem, członkiem Zarządu Osiedla Suchy 
Las i radnym Rady Gminy, rozmawiamy o 24 latach jego 
działalności w samorządzie.
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Studio komputerowe w Szkole Podstawowej
Przekazanie kluczyków do ufundowanego samochodu 

marki Nysa dla sucholeskich policjantów

Pierwsze progi zwalniające przed szkołą na ulicy Szkolnej
Wizyta pani premier Hanny 
Suchockiej w Suchym Lesie 

Bohater wywiadu dziś

Zdjęcie z 10-lecia Zarządu Osiedla Suchy Las

EKG dla Ośrodka Zdrowia w Suchym Lesie
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Firma Remontowo-Budowlana
kompleksowe remonty łazienek i kuchni
układanie płytek
zabudowy GK
szpachlowanie
montaż kominków
tapetowanie
malowanie - farby dekoracyjne Caparol
układanie parkietów i paneli
parapety oraz inne elementy z marmuru
meble i szafy na wymiar
instalacje gazowe, wodne i elektryczne
ogrzewanie podłogowe
wentylacje
pomoc w aranżacji i projektowaniu wnętrz

tel. 501 063 672 tel. 602 227 791

NOWOŚĆ!!!
WYJĄTKOWA CENA!!! 
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE 
NA TWARZ  900 zł  650 zł 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  
(badania techniczne wszystkich typów pojazdów)

Tachografy analogowe i cyfrowe (legalizacja, serwis, pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu). 
Dozory UDT (legalizacje-dokumentacje, konserwacje, zabudowy i naprawy: wind, żurawi (HDS-ów),   
      hakowców, bramowców, wózków widłowych). Uprawnienie wydane przez UDT na naprawy i modernizacje. 
Zakuwanie węży hydraulicznych
Myjnia TIR (busy, ciężarowe, autobusy, pojazdy specjalne oraz mycie i dezynfekcja  
      wewnętrzna pojazdów przewożących artykuły spożywcze. 
Opinie rzeczoznawcze  
      zaświadczenie Ministra Infrastruktury (przebudowy, wyceny pojazdów  
      dla Urzędu Pracy, Urzędu Celnego, ARRiM...) 
Klimatyzacja (napełnianie, odgrzybianie - wszystkie typy pojazdów)
Sprzedaż, montaż i legalizacja zbiorników LPG - wszystkie typy
Legalizacja i naprawa gaśnic 

Autopol Szosa Poznańska 29, 62-001 Golęczewo, tel. 61 8116076, 601 781930, www.legalizacje.pl  
Czynne w godzinach: poniedziałek-piątek 8-20, sobota 8-15

Dla firm i flot korzystne umowy

MEDYCYNA SPORTOWA
badania dla dzieci i dorosłych 
oraz klubów sportowych

Tel. 61 812 50 00

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

Szkoła Językowa JOTA
Szkoła Podstawowa  

w Suchym Lesie 
ul. Szkolna 15

ZAPISZ SIĘ NA JĘZYK 
DO NASZEJ SZKOłY!

CENA: już od 20 zł za lekcję!
biuro@jota-edu.pl, tel. 607 924 484

www.jota-edu.pl

Tel. 668 178 831   piotrgajewski73@wp.pl

KOMPLEKSOWA I CAŁOROCZNA 
PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

PIOTR GAJEWSKI
WYCINKA I KOREKTY DRZEW 
PRACE PORZĄDKOWE I BRUKARSKIE 
ZAKŁADANIE I UTRZYMYWANIE  
TERENÓW ZIELONYCH
NAWADNIANIE 
MONTAŻ OGRODZEŃ 

 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMA
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URZĄD GMINY
www. suchylas.pl
tel. 61 8926 250

tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEK
ZŁOTNIKI

Galeria Sucholeska 
509 473 120

JELONEK

JÓŹWIAK S.C.

tel. 
61 652 28 13

33
SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���

UKS Meczbol zaprasza dzieci 
do szkółki tenisowej.
Zajęcia grupowe oraz indywidualne 
organizowane od 6 roku życia.

Wynajem kortów
Opieka trenerów
Sparingi

tel. 61 8 110 520  
kom. 604 095 737

Złotniki
ul. Złotnicka

Dla Ciebie

ul. Nektarowa 15
62-002 Suchy Las

Zmieniamy sportowe życie Polski!
Już ruszyliśmy! Dołącz do nas!

www.GdzieGramy.pl

tel. 602 456 154

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474



Oferta Starego Browaru jest uni-
kalna na skalę polską. Znajduje się tu 
ogromny wybór marek premium pod 
jednym dachem. Należą do nich m.in. 
Michael Kors, Max Mara, Manila  
Grace, Marella, Marc Cain, Furla, 
Versace, Patrizia Pepe, Ballin czy Tru 
Trussardi. Wiele doskonałych marek 
znajdziemy też w butikach multibran-
dowych, jak otwarty w połowie wrze-
śnia, największy w Polsce Sono Idoni 
z włoskimi markami: Emporio Armani, 
Peserico, Gaudi i Yes Zee dla kobiet oraz 
Pal Zileri, Tombolini, GAS i AT.P.CO 
dla mężczyzn. Twarzami Sono Idoni są  

Karolina Ferenstein-Kraśko i Mateusz 
Kusznierewicz, którzy poprowadzili 
wieczór otwarcia, w czasie którego 
najnowsze kolekcje na wybiegu pre-
zentowały m.in. Rozalia Mancewicz  
i Renata Kaczoruk, a wśród gości zna-
leźli się m.in. Justyna Steczkowska,  
Kinga Rusin, Weronika Książkiewicz, 
Jolanta Borowiec i Jarosław Szado. 
Wiele gwiazd odwiedziło też otwarty 
we wrześniu butik LouLou, który ma 
w ofercie takie marki jak Chaos by 
Marta Boliglova, Baldowski by Zień, 
Zień, Paprocki & Brzozowski, Podwika, 
Atos Lombardini, Axara Paris, Antony 
Morato, U.S. POLO, GAS Jeans, MET 
Jeans. Odwiedzili go już m.in. projek-
tanci duet Paprocki & Brzozowski,  
Marta Boligłowa, Łukasz Podwika 
i Tomasz Olejniczak oraz aktorki 

Anita Sokołowska i Klaudia Halejcio.  
Do Starego Browaru niejedną poszu-
kiwaczkę i poszukiwacza rasowych 
kreacji skusi także ogromny wybór 
strojów od polskich projektantów. 
Swoje butiki mają tu m.in. Hector & 
Karger, Bohoboco, Bizuu, Lidia Kalita, 
Natasha Pavluchenko, Rage Age by 
Czapul i Niumi.

Do grona aktorek i aktorów, które 
odwiedzają Stary Browar (najczę-
ściej przy okazji Klubu Starego Bro-
waru, w czasie których zdarza im się 
występować z przedstawieniami)
należą Grażyna Wolszczak, Hanna  
Śleszyńska, Maria Pakulnis, Piotr 
Gąssowski czy Piotr Machalica. 
Spotkać tu też można wielu stylistów –  
Zosię Ślotałę, Tomasza Jacykowa, 
Maję Sablewską (jej chłopak Wojtek 

Mazolewski był mentorem i koncerto-
wał na dwóch edycjach Art & Fashion  
Forum), blogerki piszące o modzie: 
Maffashion, Jessikę Mercedes 
Kirchner, Macadamian Girl, Harel 
(były nawet panelistkami jednej z edy-
cji Art & Fashion Forum). 

Otwarcie o swojej sympatii do 
Starego Browaru w niejednym wy-
wiadzie wspominają Wojciech Fibak,  
Katarzyna Bujakiewicz czy Katarzyna  
Sokołowska, która reżyseruje pokazy 
mody Klubu Klientek i Klientów Sta-
rego Browaru, najważniejszego wyda-
rzenia w poznańskim kalendarzu towa-
rzyskim dla ceniących modę i rozrywkę 
na najwyższym poziomie. Obecnie gro-
no klubowiczów liczy około półtora 
tysiąca osób, a aby zostać jednym z nich 
wystarczy zostać stałym klientem jedne-
go z tutejszych butików. To właśnie one 
dysponują zaproszeniami na odbywają-
ce się dwa razy do roku święto mody.

Najbliższą okazją do spotkania 
wielu gwiazd, w tym także zagranicz-
nych autorytetów świata mody, będzie 
9. Art & Fashion Forum. 24 paździer-
nika, podczas trwających przez cały 
dzień otwartych dla publiczności 
wykładów, będzie można posłuchać 
m.in. Anji Rubik, światowej klasy top 
modelki, ikony mody, która jest kura-
torem tegorocznej edycji wydarzenia.
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TEL. 600 337 640
WWW.SUSHIMAIKO.PL
GALERIA SUCHOLESKA

               /sushimaiko

„FITBOX”:  
POSIŁKI DIETETYCZNE -  
1200, 1500, 1800 KCAL  
PRZYGOTOWYWANE  
WE WSPÓŁPRACY  
Z PROFESJONALISTĄ

CZYNNE  
PN.-PT.: 11.00 - 18.00
SOBOTA: 12.00 - 17.00
NIEDZIELA: 12.00 - 17.00

Suchy Las, ul. Obornicka 117, tel. 693 900 282 

Znajdź nas na facebooku

ZAPRASZAMY!

Gwiazdy kochają Stary Browar
Stary Browar to jedno z ulubionych miejsc na zakupy wielu gwiazd. Są wśród nich 
aktorzy, piosenkarze, modelki, styliści, blogerzy, sportowcy… ta lista nie ma końca! 
Wielu z nich zasługuje na miano prawdziwych bywalców! Choć nie zdradzamy, gdzie 
najchętniej robią zakupy, kto w pierwszej kolejności odwiedza sklep z porcelaną, objada 
się croissantami w Petit Paris, a kto nie wyobraża sobie wizyty w Starym Browarze bez 
lunchu w Piano Barze czy Werandzie, uchylamy rąbka tajemnicy, kogo możemy spotkać 
wybierając się tu na zakupy.

MODA

Maja Sablewska i Wojtek Mazolewski 
na Art & Fashion Forum. Fot. AKPA

Anja Rubik, kuratorkę 9. AFF 
spotkamy w Starym Browarze 
24 października. Fot. P. Kudacki

Karolina Ferenstein-Kraśko i Kinga Rusin  
na otwarciu Sono Idoni. Fot. AKPA

Tomasz Jacyków na jednym z pokazów w Starym Browarze. Fot. J. Wittchen

Rozalina Mancewicz była gwiazdą 
pokazu Sono Idoni. Fot. AKPA

Agnieszka Maciąg była gwiazdą jednego  
z pokazów Klubu Starego Browaru. Fot. M.Tokarczuk

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
PROMOCYJNE
ABONAMENTY
NA OBIADY RODZINNE

W KAŻDY PIĄTEK SERWUJEMY 
SZARE KLUSKI Z KAPUSTĄ 
ZASMAŻANĄ, A W NIEDZIELE ROSÓŁ 
Z DOMOWYM MAKARONEM

Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe 
Fighter

Szkoła Karate-Do. Mariusz Siebert 
ZAPRASZAJĄ NA ZAJĘCIA

KARATE
(Polski Związek Karate SHOTOKAN / WKF)

Szkoła Podstawowa  
w Suchym Lesie  

ul. Konwaliowa 4

TRENERZY: 
Mariusz Siebert - 5 Dan 

Wojciech Gliszczyński - 4 Dan

KONTAKT I ZAPISY: 
telefon: 695-444-416  

lub  e-mail: biuropoczta@op.pl 
oraz w świetlicy szkoły

ZAJĘCIA: 
Poniedziałek:  13:50-14:50 

Czwartek:   12:45-13:45

Szkoła Podstawowa  
im. W. Bogusławskiego 

ul. Szkolna 15, Suchy Las

TRENERZY: 
Mariusz Siebert - 5 Dan 

Wojciech Gliszczyński - 4 Dan                                                                     

KONTAKT I ZAPISY: 
telefon: 695-444-416  lub  

e-mail: biuropoczta@op.pl

ZAJĘCIA: 
GRUPA „0”  

Poniedziałek: 16:30-17:00 
GRUPA POCZĄTKUJĄCA 

Poniedziałek: 16:30-17:30  
Środa: 16:30-17:30  

GRUPA ZAAWANSOWANA 
Poniedziałek: 17:30-18:30 

Środa: 17:30-18:30
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Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

Plac Sokoła 7, 62-002 Złotniki (Osiedle Grzybowe) 
Tel. 667 933 722. www.przychodniavetmed.pl

z USG z RTG z CHIRURGIA z
z INTERNA z LECZENIE STACJONARNE z

WIATY Z DREWNA, ALTANY, DESKA

KOMPOZYTOWA, TARASY, MONTAŻ

www.drewelt.pl    
Tel. 887-400-824

- Ostatnia sobota wakacji to dosko-
nały moment, by pożegnać się z latem. 
Jak zwykle w Chludowie atmosferze 
rodzinnej zabawy towarzyszył ważny 
cel. Chcieliśmy zwrócić uwagę naszej 
społeczności na potrzeby dzieci z ro-
dzin dysfunkcyjnych, które potrzebują 
bezpiecznego, pełnego miłości domu 
zastępczego – wyjaśnia Izabela Ze-
iske, przewodnicząca Koła Gospodyń 
w Chludowie, pomysłodawcy i orga-
nizatora sobotniego festynu – Wiele 
dzieci w placówkach opiekuńczych 
czeka na ludzi dobrego serca, którzy 
mogą stworzyć im nowy dom. Osoby, 
które pragną zaopiekować się osamot-
nionym dzieckiem mogą liczyć na po-
moc Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, wsparcie psychologów i asy-
stentów rodziny. To wielkie wyzwanie, 
ale dające ogromną satysfakcję, bo cóż 
może być piękniejszego niż wspieranie 
i wychowanie dziecka na dobrego, mą-
drego człowieka. A czy jest to dziecko 
rodzone czy przysposobione, napraw-
dę nie robi to żadnej różnicy – mówi 
z przekonaniem pani Iza, która przed 
13 laty wraz z mężem zdecydowała się 
zostać rodzicem zastępczym. 

 Podczas festynu wszyscy zaintere-
sowani stworzeniem rodziny zastępczej 
mogli uzyskać szczegółowe informacje 
od pracowników Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Okazało się, że 
wymagania dla kandydatów na rodzi-
ców zastępczych nie są tak restrykcyjne, 
jak mogłoby się wydawać. A procedury 
są przejrzyste i nieskomplikowane.

Rodzina pilnie 
poszukiwana… 

- Nasz ośrodek zajmuje się pieczą za-
stępczą czyli zapewnieniem dzieciom, 
które czasowo albo na stałe pozba-
wione są opieki swoich biologicznych 
rodziców, opieki zastępczej. Jeśli jest 
to niemożliwe, takie dziecko trafia do 
placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
Rodzina zastępcza jest oczywiście 
znacznie lepszym rozwiązaniem, gdyż 
dziecko rozwija się w naturalnym środo-
wisku – mówi Aldona Janyszak-Laska, 
zastępca dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie – W odróż-
nieniu od  adopcji, piecza zastępcza jest 
w założeniu rozwiązaniem tymczaso-
wym – do momentu, gdy rodzice biolo-
giczni, przy wsparciu asystenta rodziny, 
będą gotowi do podjęcia obowiązku 

rodzicielskiego. Dążymy do tego, choć 
nie zawsze udaje się ponownie połączyć 
dzieci z ich biologicznymi rodzicami. 
W naszym powiecie mamy około 300 
rodzin zastępczych, natomiast potrze-
bujących pomocy dzieci jest ponad 
400. Dlatego nieustannie poszukujemy 
rodzin, które byłyby gotowe podzielić 
się z nimi sercem i dachem nad głową. 
Nasz współudział w organizacji dzi-
siejszej imprezy jest formą promocji tej 
pięknej idei. Kandydatom na rodziców 
zastępczych udzielamy wszelkiej moż-
liwej pomocy, od szkoleń i praktyk, 
przez opiekę psychologów i terapeu-
tów, po wsparcie finansowe. Rolą ro-
dziców zastępczych jest zapewnienie 
dzieciom opieki i domowego ciepła, 
tego, czego zabrakło w ich rodzinach 
biologicznych. A naszym zadaniem 
jest ich wspierać – dodaje. 

Dla ciała i dla ducha 
Organizatorzy festynu zapewnili 

moc atrakcji dla starszych i młodszych. 
Całe rodziny rywalizowały w licznych 
konkurencjach sportowych i konkur-
sach z nagrodami. Dzieci mogły sko-
rzystać z konnych przejażdżek na nie-
zmordowanym Kubie, który ze swoją 
właścicielką – panią Pauliną – wyko-
nał setki okrążeń po szkolnym boisku. 
Uzdolnieni manualnie mieli okazję 
własnoręcznie upleść sznurkową, „hi-
storyczną” bransoletkę na specjalnych 
kółkach, inspirowanych znaleziskami 
archeologicznymi datowanymi na XI 
wiek. Można było także spróbować 
swoich sił w przędzeniu krajek, rów-
nież metodą pochodzącą z wczesnego 
średniowiecza. Wielu artystycznych 
wzruszeń dostarczył występ zespołu 
Mazelonka i wystawione przez niego 
przedstawienie „Kot w butach”.  

 Dla pokrzepienia zmęczonych – 
nie tylko sportowymi –  emocjami go-
ści przygotowano kawę, herbatę, ciasta 
i hot-dogi. A najmłodszym Manufak-
tura Lizaków zaproponowała własno-
ręczne skomponowanie tych słodkich 
smakołyków. 

- Przyjechałam na imprezę z rodzi-
cami i świetnie się bawię. Sama zro-
biłam kolorowego lizaka, a za chwilę 
będziemy startować w konkursach 
sportowych, bo są fajne nagrody. Jest 
tu dużo dzieci w moim wieku, więc na 
pewno nie będę się nudzić – mówiła 
rezolutnie 7-letnia Ola ze Złotnik.          

 Na imprezie w Chludowie nie 
mogło zabraknąć Sylwii Nowak-Ka-
bacińskiej z sucholeskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

- Prawdę mówiąc jesteśmy tu dziś 
„towarzysko” (śmiech). Z przyjem-
nością włączyliśmy się – ja i moi pra-
cownicy – w organizację wspólnych 
zabaw dla dzieci i rodziców. Na co 
dzień współpracujemy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, więc 
chcieliśmy wesprzeć tę szczytną ideę. 
A w Chludowie bywam często i czuję 
się tu jak w domu.   

Pójść za głosem serca…
Licznie zgromadzeni na festynie 

goście z radością korzystali ze słonecz-
nej aury, w piknikowej atmosferze ba-
wiły się wspólnie wielopokoleniowe 
rodziny – i biologiczne, i zastępcze.    

 Do Chludowa przyjechali m.in. 
państwo Agnieszka i Radosław Jago-
dzińscy z Golęczewa, od 3 lat rodzice 
zastępczy 15-letniej Moniki.

- Jesteśmy spokrewnieni z Moniką, 
znamy ją od dziecka. Gdy w jej rodzi-
nie pojawiły się trudności i potrzebo-
wała tymczasowo nowego domu, zde-
cydowaliśmy się przyjąć ją do siebie. 
To była potrzeba serca, za którą poszło 
oczywiście wymagane szkolenie – 

opowiada pani Agnieszka – Mamy 
z mężem dwoje biologicznych dzieci 
i mogę z czystym sumieniem powie-
dzieć, że wychowanie Moniki wyma-
ga dokładnie tyle samo pracy, czasu 
i trudu, co ich wychowanie. Dzieciaki 
świetnie się w trójkę dogadują, choć 
oczywiście zdarzają się konflikty, jak 
to między rodzeństwem (śmiech). Po 
jakimś czasie okazało się, że Monika 
potrzebuje nowego domu na stałe – 
i tym razem zgodziliśmy się bez waha-
nia. Cały czas mamy wsparcie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
i korzystamy z porad psychologa, gdy 
nie wiemy, jak postąpić w trudnej sytu-
acji wychowawczej. 

- Monika bardzo naturalnie wto-
piła się w naszą rodzinę. Kiedyś była 
bardziej wycofana, z radością obser-
wujemy, jak coraz bardziej się otwiera. 
Praca z nią przynosi efekty. Monika 
ma u nas swój dom, a ani my, ani pozo-
stałe dzieci nie pamiętamy już czasów 

„przed Moniką”. Po równo obdarzamy 
dzieci miłością, a jak coś zbroją… to 
też po równo (śmiech). Dlatego wła-
snym przykładem możemy zaświad-
czyć, że – choć jest to duże wyzwanie 

– warto je podjąć – dodaje z przekona-
niem pan Radosław.            

Karolina Bańka 

Pożegnanie 
lata na wesoło
Festyn rodzinny w Chludowie

Najmłodsza uczestniczka 
imprezy wyglądała na niezwykle 
zaintersowaną występem 
zespołu Mazelonka. 

Aldona Janyszak-Laska 
z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie zachęcała do 
zostania rodzicem zastępczym

Przędzenie krajek metodą średniowieczną 
to nie taka prosta sprawa... ... a lizaki również nie robią się same!

„Średniowieczna” bransoletka 
to piękna pamiątka z festynu 
- nie tylko dla dziewcząt 

Tomek na górze, Kuba na dole 
- konne przejażdżki cieszyły 
się ogromną popularnością 

Lizak dla wnuka, lizak dla dziadka - 
repreznetacja Pabianic nie zawiodła!

Ola ze Złotnik ze swoim 
słodkim „dziełem” 

Wytwórnia hot-dogów - uśmiechnięte panie z Koła Gospodyń jak zwykle w pełnej „kulinarnej” gotowości

Na festynie nie mogło zabraknąć Państwa Jagodzińskich z Golęczewa
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Triathlony są od jakiegoś czasu bar-
dzo modne, nie powinien więc dziwić 
sukces niedawnych zawodów ENEA 
Challenge Poznań. Wśród licznych 
uczestników imprezy znaleźli się też bar-
dzo znani mieszkańcy zarówno Suchego 
Lasu, jak i całej aglomeracji poznańskiej.

Czuje respekt
Na starcie zawodów stanęli m.in. 

rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
prof. Marian Gorynia, były prezydent 
Poznania Ryszard Grobelny czy zastęp-

ca prezesa zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej Marek Baumgart.

Rektor Gorynia wystartował 
w sztafecie, co oznacza, że miał za zada-
nie „tylko” przebiegnięcie 21,1 km, czyli 
dystansu półmaratonu. Przepłynięcie 
Malty wziął na siebie drugi członek te-
amu, a przejażdżkę rowerem trzeci.

- Pokonałem półmaratoński dy-
stans w godzinę i 46 minut, czyli nieco 
poniżej swoich możliwości – przyzna-
je prof. Marian Gorynia. – Trzeba jed-
nak wziąć pod uwagę pogodę, po godz. 
13 zrobiło się ciepło i cztery kółka wo-
kół Malty nie były taką znów pestką.

Pomimo tych trudności, pan rektor 
bierze pod uwagę, że za rok wystartuje 
w triathlonie już bez wsparcia swoich 
partnerów ze sztafety.

- Ale w ćwiartce, a nie w połówce, 
bo przed połówką wciąż czuję respekt 

– zastrzega.

Biega od zawsze
Marek Baumgart startował w tym 

roku na popularnym dystansie śred-
nim, co oznacza, że musiał pokonać 1,9 
km w wodzie, 90 km na rowerze i 21,1 
km biegnąc. Skąd w ogóle pomysł na 
udział w triathlonie?

- W triathlonie wystartowałem już 
po raz trzeci, a sportowo jestem ak-
tywny praktycznie od zawsze – mówi 
Marek Baumgart. – Latałem paralot-
nią, należę też do morsów, czyli kąpię 
się w otwartych akwenach zimą. A bie-
gałem zanim stało się to modne, co 
oznacza, że czasem patrzono na mnie 
jak na dziwoląga – śmieje się. – Nie 
przejmowałem się, bo truchtałem dla 
siebie, dla satysfakcji, żeby poczuć ra-
dość. A kiedy w 2000 r. pojechałem do 
Londynu i zobaczyłem tam prawdzi-
we tłumy biegaczy, zamarzyło mi się, 
żeby kiedyś było tak i u nas. Nawet się 
nie spodziewałem, że moda na zdrowy 
styl życia przyjdzie do nas tak szybko 

– cieszy się.
Owszem, bieganie jest dziś szale-

nie popularne, ale wciąż nie brakuje 
osób, które tłumaczą się, że chętnie by 
potruchtały, ale nie mają na to czasu.

- Rozumiem obciążenie pracą, ale 
mam na to sposób – odpowiada nasz 
rozmówca. – Przebieżka to moja ostat-
nia czynność w ciągu dnia. Nawet je-
żeli kończę pracę tuż przed północą, 
wychodzę potruchtać chociażby na 
20 minut. Często mi się nie chce, ale 
zawsze potem wracam z treningu z ra-
dością. A gimnastykuję się przy okazji 
wykonywania zwykłych, codziennych 
czynności. Np. podczas mycia zębów 
wykonuję 10 przysiadów. 

Endorfiny uzależniają
No dobrze, ale bieganie rekreacyj-

ne nie oznacza jeszcze startu w zawo-
dach, które oznaczają rywalizację.

- Raczej dobrą zabawę, choć także 
uzależnienie od endorfin – uściśla pre-
zes Baumgart. – W zawodach biego-
wych startuję od pięciu lat. Najpierw 
biegałem na 10 km, a jako swarzędza-
nin często startowałem w zawodach 
Szpota. Potem zacząłem brać udział 
w półmaratonach. Do maratonu do-
chodziłem stopniowo, co zresztą do-
radzam każdemu. Bo zazwyczaj nie 
jesteśmy tak świetni, jak 20 lat temu 
w szkole podstawowej, a przesada 
może oznaczać kontuzję.

No cóż, żałuję, że nie dane mi 
było rozmawiać z panem Markiem 
sześć lat temu. Może wtedy nie zde-
cydowałbym się na start w swoim 
pierwszym maratonie po zaledwie 
czterech miesiącach treningu. Nie, nie 
miałem kontuzji, ale ostatnie siedem 
kilometrów przemęczyłem, pokonu-
jąc je bolesnym marszobiegiem. Za to 
na triathlon nie odważyłem się do tej 
pory. Jakoś nie mam przekonania ani 
do pływania kraulem, ani do jazdy 
szosówką…

- I nie musi pan – zapewnia M. Baum-
gart. – Sam płynąłem żabką krytą, bo 
tak mi po prostu było w tłumie innych 
pływaków łatwiej. A jeśli chodzi o ro-
wer, to na zawody zabrałem wprawdzie 
szosówkę, ale trenowałem na góralu, 
który na nierównych drogach w Polsce 
sprawdza się o wiele lepiej.

Przełamując fale
A jak nasz rozmówca ocenia tego-

roczny triathlon?
- Było ciężko – przyznaje. – Rowe-

rem z Kostrzyna jechałem pod wiatr, 
a przez Jezioro Maltańskie płynąłem 
pod fale. Na środku jeziora obiecywa-
łem sobie, że już nigdy więcej – śmieje 
się. - Tym bardziej jestem zadowolony, 
że zawody ukończyłem – podkreśla.

- To może za rok wystartuje pan 
w Suchym Lesie? – podsuwamy.

- Niewykluczone – kiwa głową 
Marek Baumgart. – W tym roku nie 
mogłem, bo pojechałem na zawody do 
Chrzypska. Biegaliśmy tam po lesie i as-
falcie. Myślałem, że będzie to mała roz-
grzewka przed triathlonem, ale liczne 
podbiegi i 40 stopni w słońcu sprawiły, 
że zawody były bardzo wymagające. Za 
to organizacja świetna – chwali.

Na koniec warto dodać, że pan pre-
zes nie jest jedynym biegającym przed-
stawicielem swojej firmy. Fundusz ma 
bowiem silną, biegową reprezentację, 
która startuje m.in. w Maniackich 
Dziesiątkach. Jednym z zawodników 
jest znany popularyzator przyrody i mi-
łośnik indiańskiej kultury Krzysztof 
Mączkowski, który zgodnie z indiańską 
tradycją swoje biegi poświęca Ziemi.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA  

Kompleksowe wsparcie szkół 
w powiecie poznańskim
Z dniem 1 września br. progi szkół prowadzonych przez 
Powiat Poznański przekroczyło ponad 3.300 uczniów. Roz-
poczynający się nowy rok szkolny przynosi wiele zmian, 
które mają uatrakcyjnić chwile spędzone w szkole. 

Największe zmiany dotyczą Ze-
społu Szkół im. Adama Wodziczki 
w Mosinie, w którym od marca br. 
trwa modernizacja budynku szko-
ły i sali gimnastycznej, a od lipca 
br. przebudowa budynku internatu 
i pomieszczeń stołówki z przystoso-
waniem obiektu dla osób niepełno-

sprawnych. Wartość tych inwestycji 
to ponad 5 mln zł.

Nieustannie pięknieje Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Puł-
ku w Owińskach. Podczas gdy Park 
Orientacji Przestrzennej (pionierski 
w Europie model przestrzeni służącej 

rehabilitacji i rewalidacji osób z dys-
funkcją wzroku, zwycięzca w kon-
kursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów 
Funduszy Europejskich”) w okresie 
letnim ucząc – bawił setki odwiedza-
jących, Powiat Poznański realizował 
renowację zabytkowego ogrodzenia 
oraz przygotowywał się do kolejnych 
inwestycji – wykonania systemu na-
wadniania parku, rewaloryzacji wnętrz 
dawnego kompleksu cysterskiego 
i montażu windy w budynku interna-
tu dziewcząt.

W trakcie wakacji został również 
rozstrzygnięty konkurs na  opraco-
wanie koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 
w Swarzędzu. Stawiamy na praktycz-
ne podejście do nauczania. Tak pro-
mowany dzisiaj dualny system kształ-
cenia wprowadziliśmy już w 2006 r. 
Staramy się, aby kierunki kształcenia 
były ciekawe i odpowiadały trendom 
na rynku pracy. Tworzymy wspólnie 
z pracodawcami klasy patronackie, 
dzięki którym uczniowie mają dostęp 
do nowoczesnego sprzętu. Współ-
pracujemy m. in. z takimi firmami jak 
Volkswagen Poznań Sp. z o. o., SKF 
Polska S. A., Solaris Bus&Coach S.A., 
PANOPA Logistik Polska Sp. z o.o. itd.

Pragniemy zadbać o wszechstron-
ny rozwój młodzieży. W ramach Pro-
gramu Wspierania Edukacji w Powie-
cie Poznańskim - dla najzdolniejszych, 
wybitnych uczniów przewidziane są 
Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 
oraz Nagrody Starosty Poznańskiego 
(w tym także dla uczniów zasadni-
czych szkół zawodowych). Co roku 
na ten cel przeznacza się kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. 100.000 zł przekazuje-
my na realizację zajęć fakultatywnych 

dla uczniów klas maturalnych, a ok. 
250.000 zł na zajęcia pozalekcyjne dla 
wszystkich naszych uczniów. 

Innym ważnym kierunkiem 
działań Powiatu Poznańskiego jest 
tworzenie optymalnych warunków 
do aktywnego spędzania czasu wol-
nego dzieci i młodzieży. W ostatnich 
latach wszystkie szkoły prowadzone 
przez Powiat Poznański wzbogaciły 
się w nowoczesne obiekty sportowe. 
I tak powstały m.in.: boiska wielofunk-
cyjne przy Zespole Szkół w Rokietnicy, 
szkole w Murowanej Goślinie, szkole 
w Poznaniu; boisko wielofunkcyjne 
z trybunami i siłownią zewnętrzną 
przy Zespole Szkół w Bolechowie;  
3 boiska wielofunkcyjne, boisko do 
piłki nożnej i bieżnia przy Zespole 
Szkół w Mosinie; boisko do koszyków-
ki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Mosinie; boisko 
lekkoatletyczne, boisko wielofunkcyj-
ne, boisko do piłki nożnej i plac zabaw 
przy Zespole Szkół w Puszczykowie; 
boisko wielofunkcyjne z trybunami, 
bieżnią i skocznią do skoku w dal 
i wzwyż przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach; czy też 
zespół boisk zewnętrznych, bieżnia 
sportowa i pełnowymiarowa hala 
sportowa w ZS nr 1 w Swarzędzu. 
Większość z tych obiektów powsta-
ła dzięki dofinansowaniu z budżetu 
Unii Europejskiej, krajów Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego i kra-
jowych instytucji.

Całej społeczności szkolnej w roku 
szkolnym 2015/2016 życzę pomyśl-
ności w realizacji zamierzeń i wielu 
sukcesów edukacyjnych. 

Jan Grabkowski  
Starosta Poznański

Nagroda  
Starosty Poznańskiego 2015

Znasz kogoś, kto działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej 
powiatu poznańskiego? Kogoś, kto wspiera, aktywizuje i integru-
je mieszkańców swojej okolicy? A może prowadzi projekty z za-
kresu kultury, edukacji, sportu czy promocji zdrowia? 

Jeśli tak, zgłoś jego 
kandydaturę do 
Nagrody Starosty 
Poznańskiego 2015!

Celem tego wyróżnienia jest uhonorowanie mieszkańców 
i podmiotów z powiatu poznańskiego, które poprzez działalność 
gospodarczą i obywatelską przyczyniają się do rozwoju społecz-
ności lokalnej. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, 
prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym oso-
bowości prawnej w trzech kategoriach:

1)  przedsiębiorczości, 
2)  inicjatyw obywatelskich, 
3)  organizacji pozarządowych.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody może wystąpić m.in.: gru-
pa co najmniej 100 mieszkańców powiatu poznańskiego, grupa 
co najmniej trzech organizacji społecznych lub stowarzyszeń, or-
gany oraz jednostki pomocnicze gmin z powiatu poznańskiego. 

Wniosek musi być podpisany i zawierać dane identyfikujące 
kandydata, informacje dotyczące dotychczasowej działalności 
oraz uzasadnienie wskazujące znaczenie osiągnięć kandydata dla 
powiatu poznańskiego. Ponadto wniosek powinien zawierać in-
formację o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach, 
ze szczególnym wyróżnieniem tych o charakterze lokalnym oraz 
wskazanie kategorii Nagrody, do której kandydat jest zgłaszany.

Wnioski można składać do 1 listopada 2015 r.  
poprzez e-mail michal.dziedzic@powiat.poznan.pl  

lub pocztą na adres:  
Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe,  

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Pełny regulamin dostępny na stronie inter-
netowej www.powiat.poznan.pl

Autorem projektu jest PILCH ARCHITEKCI sp. z o.o. z Gdańska

Bieg zawsze kończę z radością
Triathlonista musi być nie tylko dobrym biegaczem, ale i świetnym pływakiem oraz 
wytrawnym rowerzystą. Jeśli więc ktoś sprawdził się już w maratonie, a nie kuszą go ani 
dłuższe dystanse, ani bieganie po górach, często decyduje się na start w triathlonie.
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Rektor Marian Gorynia walczy 
z upałem, ale nie odpuszcza

Prezes Marek Baumgart cieszy się z biegu Rodzina z Suchego Lasu dopinguje zawodników
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Gmina zakupiła 
nieruchomość 
w Biedrusku

Od poniedziałku 21 września nieruchomość w Biedru-
sku znajdująca się przy skrzyżowaniu ulic Świerczewskiego 
i Ogrodowej zmieniła swojego właściciela. Agencja Mienia 
Wojskowego sprzedała Gminie działkę wraz ze znajdującym 
się na niej budynkiem za 50% wycenionej wartości. 

 Podpiwniczony, parterowy budynek już od dawna nie 
spełnia swej pierwotnej funkcji. Jest zamknięty i niewykorzy-
stywany przez Wojsko. Jak powiedział przedstawiciel Agen-
cji Mienia Wojskowego podczas spotkania z pracownikami 
Urzędu Gminy, obecnie ma on wartość zerową. Wcześniej 
w budynku tym mieściła się m.in. stołówka wojskowa wraz 
z kuchnią. 

 Na ten moment Gmina nie planuje modernizacji zaku-
pionego obiektu, gdyż byłoby to nieopłacalne. Wstępnie 
mówi się o jego zburzeniu i przeznaczeniu działki na parking 
dla sąsiadującego z nią Zespołu Szkół w Biedrusku. 

Wartość działki wraz z zabudową po udzielonej przez 
Agencję bonifikacie wyniosła 265 tys. zł.

Wójt Gminy Suchy Las
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabu-
dowanej położonej w Suchym Lesie przy ulicy Maciejkowej,  zapisanej w księdze 
wieczystej PO1P/00060446/0  jako własność Gminy Suchy Las, przeznaczonej pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

Lp. Działka 
nr

Powierzchnia Cena wywoławcza zł Kwota wadium 

1. 1060/29 0,0793 ha 180.500,00 + 23%VAT 22.000,00

Pierwszy i drugi przetarg ogłoszony odpowiednio na dzień 22 lipca 2015 r. i 9 września 
2015 r. zakończył się wynikiem negatywny.

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października  2015 r.  (środa) o godzinie 10:00  w sali 105 
Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13.

WARUNKI PRZETARGU:
1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  

23 października 2015 r. na konto Urzędu Gminy Suchy Las nr: 
PBS  Poznań  O/Suchy Las 25 9043 1054 3054 0021 4641 0047 
Za datę wpłaty wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto  
sprzedającego.

2.  Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.
3.  Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości w przypadku wygrania  

przetargu.
4.  Wadium przepada w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej  

zwycięzcy przetargu.
5.  Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu w ciągu 3 dni  

od dnia przetargu.
6.  Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę  

do pełnych  dziesiątek złotych.
7.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden 

uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  

w ww. terminie.
9.  Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu powinny posiadać promesę Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
10.  Cena sprzedaży ww. nieruchomości podlega zapłacie do dnia 

zawarcia aktu notarialnego. Umowa notarialna podpisana 
będzie w terminie 30 dni od dnia przetargu.

11.  Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Las pokój 115, tel. 61 89 26 28.

Na ten moment czekali mieszkańcy Biedruska
W poniedziałek 19 października o godz. 9.00 w Biedrusku przy ulicy Świerczewskiego, w budynku handlowo-
usługowym odbędzie się oficjalne otwarcie Urzędu Pocztowego w Suchym Lesie – oddział w Biedrusku.

Oddział Urzędu Pocztowego w Biedrusku będzie 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 
do 17.00. Klienci z usług pocztowych w nowo otwartym 
punkcie będą mogli skorzystać już 19 października w go-
dzinach jego funkcjonowania. 

Placówka Poczty Polskiej w Biedrusku została zlikwido-
wana 1 stycznia 2011 roku. W jej miejsce po trzech mie-
siącach rozpoczęła działalność agencja pocztowa, która 
funkcjonowała do połowy 2014 roku. Od tego momentu 
najbliższy punkt z usługami pocztowymi dla mieszkań-
ców Biedruska mieścił się w Murowanej Goślinie.

W przywrócenie usług pocztowych w Biedrusku za-
angażował się Wójt Gminy Grzegorz Wojtera. Sytuację, 
która wpłynęła na komfort życia mieszkańców jak i dzia-
łalność Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Wójt wraz 
z posłem Markiem Niedbałą przedstawił na spotkaniu 
z dyrektorem Poczty Polskiej w Warszawie. Rozmowy 
podjęte w październiku ubiegłego roku zaowocowały 

O terminach płatności Gmina 
będzie przypominać na poczcie
Od października w placówce Urzędu Pocztowego 

w Suchym Lesie, który mieści się przy ulicy Nowy Rynek 
3 pojawią się informacje o terminach płatności za podatki 
i opłaty lokalne. O tym, kiedy należy uiścić podatek od nie-
ruchomości, rolny czy opłatę za wywóz odpadów klienci 
poczty będą mogli dowiedzieć się z plansz wyświetlanych 
na monitorach LCD.  

dalszymi działaniami zarówno ze strony Poczty Polskiej, 
jak i Gminy Suchy Las. 

W wyniku podjętych zobowiązań przez strony, Gmina 
zobowiązała się do poszukania oraz przygotowania lo-
kalu pod działalność placówki pocztowej. Gmina będzie 
również ponosić częściowo i okresowo koszty związane 
z funkcjonowaniem placówki.
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PRAWNIK RADZI / REKLAMA

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu ginekologicznego
ul. Rubież 14b / 54, Poznań (Naramowice)

tel. 600 11 66 76

Poznań, os. Przyjaźni 21 N/144
obok kliniki weterynaryjnej 

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

Wystawiam recepty ulgowe
LECZENIE: trądziku, łuszczycy, grzybicy, 
alergii, chorób skóry, włosów i paznokci, 

chorób przenoszonych drogą płciową.
USUWANIE: kurzajek, brodawek, 

klykcin, włókniaków, naczyniaków, 
mięczaków zakaźnych itp.

SPECJALISTYCZNY GABINET 
GINEKOLOGICZNO- 

POŁOŻNICZY
dr n.med.  

Katarzyna Grewling-Szmit
ul. Jackowskiego 33/2  Poznań

rejestracja tel: 
602790907,667288672

rejestracja inetrnet:  
www.pro-homini.eu

gabinet-zakres działalności: 
www.ginekolog-poloznik.org

POGOTOWIE 
KLUCZOWE 
New Key

-  awaryjne otwieranie samochodów
-  dorabianie kluczy samochodowych 
 z immobiliserem
- naprawa aut po włamaniu
- naprawa zamków i stacyjek 

samochodowych
-  naprawa pilotów
-  dorabianie kluczy domowych
- awaryjne otwieranie mieszkań
-  sprzedaż zamków domowych
-  montaż zamków domowych
-  naprawa obuwia

ul. Bogusławskiego 1, 62-002 Suchy Las
pn.-pt. 9.30 - 17.30, sob. 10.00 - 14.00 603 118 159

AWARIE 24h

WYDARZENIA / REKLAMA

Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282

Jak już zapewne wiemy właścicie-
lowi pojazdu, który został uszkodzony 
przez innego kierowcę, przysługuje 
odszkodowanie z polisy OC sprawcy. 
Ma to pozwolić na przywrócenie sa-
mochodu do stanu sprzed wypadku 
oraz pokryć wszelkie szkody związane 
z niemożliwością korzystania z wła-
snego auta. 

Nie wszyscy jednak wiedzą, że 
w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległ 
samochód z winy innego uczestnika 
ruchu mają prawo do bezpłatnego 
samochodu zastępczego. Samochód 
zastępczy z OC sprawcy należy się 
firmom, jak i osobom fizycznym pod 
warunkiem, że poszkodowany nie po-
siada innego pojazdu, którym mógłby 
się poruszać w zastępstwie uszkodzo-
nego. Odszkodowanie za najem pojaz-
du zastępczego należy się przez okres 
niezbędny do naprawy lub zakupu 
nowego pojazdu. 

Auto przysługuje każdemu poszko-
dowanemu bez względu na towarzy-
stwo ubezpieczeniowe.

Istotnym jest fakt, iż poszkodowa-
ny nie może wnosić o fizyczne przy-
dzielenie mu auta zastępczego, czyli 
bezpośrednie dostarczenie klientowi 
samochodu. Ubezpieczyciel zwraca 
jedynie koszty wynajęcia samochodu. 

Znalezienie firmy wynajmującej auta 
i dopełnienie wszelkich formalności 
z tym związanych leży w interesie po-
szkodowanego kierowcy. 

Należy pamiętać, że samochód 
zastępczy winien być tego samego 
typu, tej samej klasy, o podobnych 
parametrach i specyfikacji co pojazd 
uszkodzony. Jeśli jeździmy niewiel-
kim autem średniej klasy nie możemy 
wynająć luksusowego pojazdu, gdyż 
jego najem nie będzie w żaden sposób 
uzasadniony i ubezpieczyciel odmówi 
wypłaty świadczenia. Za każdy dodat-
kowy luksus będziemy musieli zapłacić 
z własnej kieszeni. Zatem wybierając 
firmę wynajmującą auta należy wybrać 
taką, której stawki najmu obowiązują 
na danym rynku lokalnym, czyli nie są 
zbytnio zawyżone. Najem zbyt drogie-
go samochodu może skutkować posą-
dzeniem o narażenie ubezpieczyciela 
na poniesienie bezzasadnych kosztów 
oraz odmową zwrotu pieniędzy w czę-
ści lub nawet w całości. 

Prawo do wynajęcia samocho-
du zastępczego przysługuje przede 
wszystkim wtedy, gdy auto jest nam 
niezbędne do pracy (zwłaszcza jeżeli 

praca jest ściśle związana z wielokrot-
nym przemieszczaniem się). W  ta-
kich przypadkach uzyskanie zwrotu 
pieniędzy jest najłatwiejsze i nie budzi 
większych wątpliwości ubezpieczyciela. 
Auto zastępcze może przysługiwać też 
osobom, którym auto jest potrzebne do 
zaspokajania czynności konsumpcyj-
nych i życiowych. Często warunkiem 
w tym przypadku jest udowodnienie, 
iż potrzeby te nie mogą zostać zaspo-
kojone przez szeroko pojęte ogólnodo-
stępne środki transportu (komunikacja 
miejska, PKP, PKS). Jednakże Sąd Naj-
wyższy wskazał, że poszkodowany nie 
musi wykazywać, że niemożliwe było 
korzystanie z komunikacji zbiorowej 
(uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 
listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III 
CZP 05/11). Najlepszym przykładem 
takich potrzeb życia codziennego może 
być odwożenie dzieci do przedszkola 
lub transport do miejsca pracy, kiedy 
to komunikacja publiczna byłaby zbyt 
uciążliwa dla poszkodowanego. 

Niestety nie zawsze możemy liczyć 
na najem samochodu zastępczego na 
koszt ubezpieczyciela. Z odmową zwro-
tu kosztów możemy liczyć się w przy-

padku, gdy posiadamy drugi samochód 
lub posiadamy w rodzinie samochód, 
który z powodzeniem można pożyczyć 
na czas naprawy uszkodzonego. 

Konkludując. Jeśli byłeś uczest-
nikiem wypadku (poszkodowanym) 
i Twój samochód został uszkodzo-
ny, możesz otrzymać auto zastępcze 
z polisy OC sprawcy. Pamiętaj jed-
nak, żeby dobrze uzasadnić najem sa-
mochodu zastępczego oraz aby  cena 
najmu odpowiadała przeciętnym 
cenom w regionie, w którym miesz-
kasz, a klasa wynajmowanego auta 
odpowiadała klasie uszkodzonego 
samochodu. W tym miejscu pragnę 
dodać, iż ubezpieczyciele niechętnie 
wspominają o możliwości wynaję-
cia samochodu zastępczego, dlatego 
należy dowiedzieć się we własnym 
zakresie na jakich zasadach on przy-
sługuje. Warto jednak ubiegać się 
o auto we wszelkich możliwych przy-
padkach, ponieważ poszkodowani 
kierowcy mają do tego prawo. 

Kolizja, wypadek, stłuczka - jednym słowem przydarzyło się nam nieszczęście.

Kiedy przysługuje Ci auto zastępcze z OC sprawcy? Sezon w Teatrze Muzycznym 
zapowiada się ciekawie
Lubicie Mieczysława Fogga i Janusza Radka? A może 
w młodości zaczytywaliście się w przygodach szlachetne-
go rycerza z La Manchy? Jeśli tak, z pewnością znajdziecie 
w propozycjach teatru coś dla siebie.

W czasie konferencji prasowej w po-
znańskim Teatrze Muzycznym dyrek-
tor Przemysław Kieliszewski przedsta-
wił swojego nowego zastępcę do spraw 
artystycznych Piotra Deptucha, kie-
rownika muzycznego premierowych 
musicali „Jekyll&Hyde” oraz „Evita”. 

Całuję Twoją dłoń, madame
Utwory z pierwszego z tych musi-

cali zostały wydane na dwupłytowym 
albumie CD. Jest to pierwsze w histo-
rii polskojęzyczne wydawnictwo z tą 
zawartością. Największe przeboje wy-
konują m.in. Janusz Kruciński, Edyta 
Krzemień i Marta Wiejak. Środki na 
wydanie CD zdobyto dzięki platformie 
crowdfoundingowej PolakPotrafi.pl. 
Album można kupić w kasie teatru, na 
stronie internetowej oraz w czasie spek-
takli. Promocja wydawnictwa odbyła 
się na początku września, w „Czerwo-
nej Papryce” na poznańskim Starym 
Rynku. Również na początku września 
melomani mieli okazję posłuchać nie-
zapomnianych szlagierów Mieczysława 
Fogga, do których muzykę napisali tacy 
kompozytorzy, jak Jerzy Petersburski, 
a słowa tacy poeci, jak Julian Tuwim. 
Wydarzeniem towarzyszącym spekta-
klowi była wystawa plakatów i fotogra-
fii z archiwum Mieczysława Fogga.

Walczył z wiatrakami
Nudzić nie powinniście się także 

jesienią. 21 października o godz. 19.00, 
w Sali Ziemi na terenach MTP, w ra-
mach koncertu musicalowego „Face to 
Face”, usłyszycie najlepsze głosy kraju, 
w tym m.in. Edytę Krzemień, Annę 
Lasotę i Janusza Radka. Artyści za-

śpiewają m.in. utwory z musicali „Evita” 
oraz „Jekyll&Hyde”. Pojawi się też pre-
miera pierwszej piosenki do musicalu 

„Seksmisja”, który wystawiany będzie 
jesienią przyszłego roku.

Początek listopada to czas wspo-
mnień o tych, którzy odeszli. Koncert 
zaduszkowy upamiętniający ofiary 
II wojny światowej rozpocznie się 3 
listopada o godz. 17.30. Z tej okazji wy-
słuchamy „Misterium Stabat Mater” 
Włodka Pawlika. Partnerzy wydarze-
nia to m.in. miasto Poznań i Biblioteka 
Raczyńskich.

Pamiętacie błędnego rycerza, któ-
ry dzielnie walczył z wiatrakami? No 
pewnie, każdy go pamięta. Nie każ-
dy jednak wie, że właśnie mija 400 
lat od pierwszego wydania powieści 

„Przemyślny szlachcic Don Kichote 
z Manczy” Miguela de Cervantesa. 
Z tej okazji 24 października, w ramach 
Krakowskiego Salonu Poezji Krzysz-
tof Stelmaszyk przedstawi fragmenty 
tego wiekopomnego dzieła. Początek 
o godz. 12.00.

Także w ramach Krakowskiego 
Salonu Poezji i także w samo połu-
dnie, ale ponad miesiąc później, bo 28 
listopada, wysłuchacie interpretacji 
Antoniego Libera, który odczyta frag-
menty własnego tekstu z tomu „Niech 
się panu darzy”.

Dwa ostatnie wydarzenia przygo-
towano w ramach współpracy z po-
znańskim oddziałem Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Bilety na wszystkie spektakle 
kupicie w kasie teatru lub na stronie 
internetowej.

Krzysztof Ulanowski

Od prawej: dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski, 
Piotra Deptuch - zastępca do spraw artystycznych 

Prezentacja nowej płyty „Jekyll&Hyde” Janusz Kruciński - solista 

zatrudni osobę na stanowisko

HAFCIARKI
oferty prosimy składać na adres mailowy:

pawel.grobelny@argos.pl

lub telefonicznie: 61 8125158

Zakład Produkcji Odzieży

ARGOS w Suchym Lesie

SUCHOLESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE FIGHTER

ogłasza 

nabór chłopców 
z rocznika 2007 i starszych

do nowo tworzonego zespołu

PIŁKI RĘCZNEJ
Treningi:

czwartki 16.30 - HALA GOS
piątki 16.00 - SZKOŁA PODSTAWOWA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Maciej Olejniczak, 604 455 856, olej@12.mo@gmail.com
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Na miejscu wita nas pani Aneta, 
fryzjerka i stylistka:

- Dziś jest święto urody, wraz z fir-
mą Kérastase oferujemy im zabiegi 
pielęgnacyjne na włosy – informuje.

Po prostu piękne włosy
Pani Aneta pracuje akurat nad fry-

zurą pani Ani.
- To pielęgnacja ujędrniająca, włosy 

są już nabłyszczone i sprężyste – wy-

jaśnia stylistka. – Za chwilę dodamy 
krem z drobinkami złota, dzięki które-
mu włos stanie się jedwabiście gładki.

Takie zabiegi przeprowadzają profe-
sjonalni styliści, ale klientki kupują też ko-
smetyki do domu. Dzięki ich stosowaniu 
mogą utrwalać osiągnięty w salonie efekt.

- Póki co włosy mam odświeżone, 
a na tym mi właśnie zależało – cieszy 
się pani Ania. – Jestem stałą klientką, 
dojeżdżam na Winogrady z Biedruska. 

W Lafayette korzystam z zabiegów od-
mładzających i innych.

Dziś w salonie obecna jest także 
Monika Qbiak – Półrolniczak, eduka-
tor firmy Kérastase. Pani Monice poma-
ga w pracy nowoczesna technologia.

- To kamera diagnostyczna, dzięki 
której można obejrzeć włos i skórę gło-
wy w sześćsetkrotnym powiększeniu, 
zrobić zdjęcie i zdecydować się na wła-
ściwy zabieg – tłumaczy. – Podobne 
konsultacje przeprowadzamy we współ-
pracujących z nami salonach regularnie, 
dwa – trzy razy w roku – dodaje.

 - Kosmetyki do pielęgnacji wło-
sów wpływają nie tylko na zewnętrzną 
część włosa, ale także na skórę głowy, 
działanie jej gruczołów oraz cebulki 
włosów. Dlatego tak ważne jest dobra-
nie odpowiedniej linii: szamponu, od-
żywki oraz maski, która może znaczą-
co poprawić kondycję włosów – mówi 
Edyta Gaumer-Waligóra, ekspertka 
od kosmetyków profesjonalnych.

Pani edukator pracuje akurat 
z klientką, która przez dekadę rozja-
śniała sobie włosy. Dzięki kamerze 
widać, że jej włos jest uwrażliwiony 
i lekko uszkodzony. Im bliżej koń-
cówki, tym mniej łuski włosowej. Na 
szczęście nie jest najgorzej, bo włosy 
się nie łamią, ani nie kruszą. A w wyni-
ku zabiegu włos staje się lekki, piękny 
i błyszczący.

Na podstawie tego badania fryzjerzy 
indywidualnie dobierali Rytuał Kerasta-
se. Rytuał to coś więcej, niż zwykły za-
bieg. To chwila relaksu, cudowny zapach, 
delikatny masaż głowy oraz oczywiście 
odmienione, lśniące i piękne włosy.

- Po prostu milutkie – uśmiecha się 
klientka.

Z kolei pani Daria wykonuje zabieg 
na włosach pani Małgosi.

- Kładę odżywkę, która włos nie 
tylko odżywi, ale i nada mu lekkość – 
tłumaczy pani Daria.

Pani Małgosia najwyraźniej jest 
z zabiegu zadowolona, bo nie może się 
nachwalić:

- Rewelacja! Moje włosy są teraz wy-
jątkowo miękkie, błyszczące i delikatne.

Stylistka Joanna pracuje nad fryzu-
rą pani Marii.

- Klientka ma włosy rozjaśniane – 
informuje. – Są delikatne i wrażliwe. 
Najpierw zafunduję im kąpiel, potem 
odsączę, a na koniec nałożę maskę.

W salonie pracują także mężczyźni. 
Pan Bartek zbadał włosy pani Bożeny, 
nieco przesuszone przez koloryzacje.

- Na szczęście włosy nie są dogłęb-
nie zniszczone, wymagają tylko kąpieli, 
maski i fluidu – orzeka z uśmiechem.

Zapytaliśmy Bartka, jakie zabiegi cie-
szyły się największym powodzeniem.

- Z pewnością była to najnowsza 

linia Kerastase Therapiste. Lubimy no-
winki i cieszą nas tak udane innowacje 
w pielęgnacji włosów! Jest to seria in-
tensywnie regenerująca, ale jednocze-
śnie bardzo lekka, a do tego naprawdę 
niezwykle pachnie. Zapraszamy!

Zajadamy smutek
W Lafayette można uzyskać poradę 

nie tylko od stylistki czy stylisty. W każ-
dą środę po godz. 16.00 można spotkać 
tam dietetyczkę Olgę Marzol, która roz-
mawia akurat z klientem… płci męskiej.

- Przyszedłem z ciekawości – śmieje 
się klient. – No i także odrobinę uregu-
lować cholesterol – przyznaje. - Do tej 
pory odżywiałem się zdrowo, ale teraz 
będę jeszcze zdrowiej – puszcza oko.

- Wciąż przeważają panie, które jed-
nak wracają większa uwagę na swój wy-
gląd, ale panów przychodzi coraz więcej 

– informuje nas Olga Marzol. – Zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni pytają najczę-
ściej o to, jak pozbyć się nadmiaru tkanki 
tłuszczowej, choć są też pytania o dietę dla 
sportowców. Miałam klientkę, która wa-
żyła 150 kg, a do tego miała depresję. Błę-
dy żywieniowe biorą się najczęściej z tego, 
co mamy w głowie, zajadamy smutek. 
Na szczęście klientce udało się w ciągu 
roku zrzucić 30 kg. Kontynuujemy pra-
cę, starając się, żeby waga nie spadała za 
szybko, żeby odchudzanie nie skończyło 
się efektem jo-jo  i obwisłą skórą.

- A dlaczego właściwie zaintereso-
wała się pani dietetyką?

- Ponieważ osiem lat temu samej 
udało się schudnąć 25 kg – odpowiada, 
a my patrzymy z niedowierzaniem na 
jej piękną twarz i szczupłą figurę.

- W naszym salonie można nie tylko 
skorzystać z usług stylisty czy uzyskać 
porady dietetyka, ale także zrobić ma-
kijaż – mówi właścicielka Małgorzata 
Petczke. – A dziś mamy także pyszne 
jedzenie z You & Me Lunch Time – za-
chwala. – O kolejnych takich akcjach 
na pewno będzie informacja na Face-
booku i w „Sucholeskim Magazynie 
Mieszkańców Gminy” – zapowiada.

Makijaż zażyczyła sobie pani Lud-
miła, kolejna piękna kobieta, która akurat 
wybiera się na imprezę okolicznościową. 
Nad jej twarzą pracuje pani Julia.

- Na co dzień klientka robi sobie 
makijaż delikatny, więc dziś jest nieco 
wyraźniejszy – tłumaczy kosmetycz-
ka. – Zdecydowaliśmy się na dwa ko-
lory cieni i jagodowy ton.

W tym czasie fryzjerka, pani Aneta, 
leciutko podcięła pani Ludmile włosy 
na karku.

- Bardzo dobrze się teraz czuję, nie 
spodziewałam się takiej opieki na cztery 
ręce – uśmiecha się klientka. – Wkrótce 
znów odwiedzę ten salon – zapewnia.

Jerzy Berger
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Wydarzenie Termin Miejsce
SOYKA KAROLAK SKOLIK TRIO 2 października CKiBP, sala widowiskowa 
Koncert jazzowy godz. 19.00 Bilety: 50/40 zł
„Witajcie w naszej bajce…” 4 października CKiBP 
Głośne czytanie bajek godz. 11.00 Bezpłatne wejściówki 
  do odbioru w bibliotece
Spotkanie autorskie  22 października CKiBP, sala widowiskowa 
z Mirosławem Wlekłym godz. 18.00 Bezpłatne wejściówki 
  do odbioru w bibliotece
TANGO FOGG– ZAPOMNIANA PIOSENKA 23 października CKiBP, sala widowiskowa 
Koncert z piosenkami Mieczysława godz. 18.00 Bilety: 25/15 zł 
Fogga w aranżacjach i w wykonaniu  Bilet grupowy 
młodych muzyków  od 10 os.– 10 zł/os.
Spotkanie autorskie z Olga Tokarczuk 6 listopada CKiBP, sala widowiskowa 
Prowadzenie: Jarosław Borowiec godz. 19.00 Bezpłatne wejściówki 
  do odbioru w bibliotece
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada CKiBP, sala widowiskowa 
Koncert Orkiestry Dętej z Chludowa  godz. 18.00 Bezpłatne wejściówki 
i gości  do odbioru w sekretariacie 
  od 15 października
Nasza klasa 14 listopada CKiBP, sala widowiskowa 
spektakl teatralny (komedia)  godz. 17 Bilety: 40/30 zł 
w wykonaniu Teatru Naszego  w CKiBP (sekretariat) 
z Michałowic  i www.bilety24.pl
Recital piosenek Edith Piaff 14 listopada CKiBP, sala widowiskowa 
w wykonaniu Jadwigi Kuta,  godz. 20.00 Bilety: 40/30 zł 
aktorki Teatru Naszego   w CKiBP (sekretariat) 
  i www.bilety24.pl
 ZDRADZIECKA OSIECKA 18 listopada CKiBP, sala widowiskowa 
Spotkanie autorskie z Piotrem Derlatką, godz. 18.30 Wejściówki do odbioru 
autorem książki Zdradziecka Osiecka  w bibliotece 
z udziałem zespołu Czamanova jazz.  od 1 października 
Prowadzenie: Tomasz Raczek
Seks dla opornych 21 listopada CKiBP, sala widowiskowa 
Spektakl teatralny w wykonaniu godz. 18.00 Bilety: 25/15 zł,  
Marii Pakulnis i Mirosława Kropielnickiego  bilet grupowy 
  pow. 10 osób – 10 zł 
  w sprzedaży  
  od 1 października 
  w CKiBP (sekretariat) 
  i www.bilety24.pl
ATRAMENTOWA 28 listopada CKiBP, sala widowiskowa 
Recital Stanisławy Celińskiej godz. 19.00 Sala widowiskowa 
  Bilety: 25/15 zł,  
  bilet grupowy 
  pow. 10 osób – 10 zł 
  w sprzedaży  
  od 1 października 
  w CKiBP (sekretariat) 
  i www.bilety24.pl

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

WIĘCEJ INFORMACJI:  www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CKiBP, 
twitter.com/CKiBP_SuchyLas. Zastrzegamy prawo zmian w programie

Dzień pięknych 
włosów w Lafayette
Salon Urody Lafayette wraz z firmą Kérastase zaprosili klientki 
oraz… klientów do poznańskiej Galerii Pestka na dzień otwarty.

fot
. D

aw
id 

Fl
ieg

er,
 w

ięc
ej 

na
 F

B/
su

ch
ole

sk
i

Stylistka Daria i zadowolona z efektu klientka

Szkoleniowiec Kerastase Monika 
Kubiak i właścicielka Salonów 
Lafayette Małgorzata Petczke

Pani Ludmiła to kolejna 
zadowolona klientka  Stylistka Aneta i pani Anna

Styliści Bartek, Joanna i MahdiStylistka Joanna i pani MariaNawet panowie korzystali z porad dietetyczki Olgi Marzol
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dorota,
karol

ościeGi
Tu specjaliści, 
gwiazdy i amatorzy 
razem gotują, 
rozmawiają, 
uczą się 
i dają przepisy 
– a Lidl obniża 
ceny produktów, 
żeby każdy mógł 
je wypróbować!
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