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SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

RATY

USŁUGI TRANSPORTOWE 
SAMOCHODAMI SMOWYŁADOWCZYMI OD 1,5 DO 27 TON
PTC FIRMA TRANSPORTOWA ANDRZEJ LIPKA

TEL. 508 300 401

OFERUJEMY:
- KOKS 970 zł
- KOSTKA 28 KJ 820 zł
- ORZECH 30 KJ 700 zł
- GROSZEK 30 KJ 670 zł
- MIAŁ 23 KJ 470 zł
- MIAŁ 29 KJ 580 zł
- WĘGIEL BRUNATNY 380 zł
- EKO RETOPAL 24 KJ 740 zł
- EKO - SKARBEK 28 KJ 860 zł
- EKO - SKARBEK 26 KJ 900 zł

ELEKTRONICZNA WAGA 60 TON Z WYDRUKIEM Z PARAGONU

TEL. 530 130 159
www.lipka-węgiel-wargowo.pl, biuro@lipka-wegiel-wargowo.pl

DOWÓZ 
GRATIS

POWYŻEJ 1 TONY
do 25 km
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  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 

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 
zrazy wołowe,  podawane z pyzami  
           i modrą kapustą ...................................................... 31,90
filet z kurczaka zapiekany z pieczarkami i żółtym  
           serem,  podawany z ziemniaczkami  
           smażonymi i surówką  .........................................  25,90
tradycyjny kotlet schabowy podawany  
           z ziemniakami puree i kapustą zasmażaną  ...  25,90

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

Danie dla dzieci
Nuggetsy z kurczaka podawane z frytkami  
i surówką  .............................................................................. 21,00

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

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

Piękne wizerunki wspaniałych zwierząt
Konkurs fotograficzny zaowocował nie tylko wspaniałymi zdjęciami.  

Przy okazji okazało się, że można pomóc samym czworonogom. Tym łatwiej,  
że zainteresowanie tematem jest duże.

Znani są już zwycięzcy I Konkursu Sucholeskiego Klubu Fotograficznego. Pierwsze 
miejsce zajęła Justyna Garczyk-Kleszcz za fantastyczną sesję bulterierki Bulinki. Na dru-
gim miejscu uplasowała się Małgorzata Świtońska za wspaniałe zdjęcia Capsla. Brąz zdo-
był Rafał Depta i jego album z fotografiami owczarka Luka. Przypominamy, że nagrody 
dla zwycięzców - powerbanki ufundowała firma Horyzont Technologie Internetowe

Konkurs był konkursem wewnętrznym w SKF. Mogły wziąć w nim udział osoby z Su-
choleskiego Klubu Fotograficznego. Czworonożnych modeli zgłoszono poprzez fanpa-
ge SKF w Internecie. W sieci też głosowano na najlepsze zdjęcia.

- Wielkie zaskoczenie - nie spodziewaliśmy się takiego dużego zainteresowania gło-
sowaniem – mówi nam Mikołaj Kamiński z klubu. -  Nasze fotografie publikowane były 
w kraju i zagranicą, na wielu fanpage’ach. O zdjęciach napisał Głos Wielkopolski i Nasze 
Miasto Poznań.

Przypomnijmy, że partnerem medialnym konkursu był nasz „Sucholeski Magazyn 
Mieszkańców Gminy”. Liczba odsłon albumu z czworonożnymi modelami przekroczyła 
30 000. Do dziś album jest udostępniany w Internecie i cieszy się dużą popularnością.

- Bardzo cieszymy się, że udało nam się pokazać piękno naszych zwierząt i zaprezento-
wać Sucholeski Klub Fotograficzny – podkreśla M. Kamiński. - Po konkursie otrzymaliśmy 
zapytanie z jednego ze schronisk dla zwierząt czy zrobimy zdjęcia zwierząt, które czekają 
na swój nowy dom. Oczywiście, jednogłośnie zapadła decyzja, że pomagamy i ustala-

my teraz termin sesji w schronisku. Bardzo nas cieszy fakt, iż możemy 
w ten sposób pomóc tym kochanym zwierzakom, które czekają na 
swoją szansę. Dobre zdjęcia na pewno w tym pomogą, więc przyło-
żymy się do ich robienia bardzo mocno!

Kolejny konkurs już niedługo. Na pewno o nim poinformujemy.

Redakcja

1. miejsce - fot. Justyna Garczyk-Kleszcz - Bulterier Tusia

2. miejsce - fot. Małgorzata Świtońska - West highland terier Capsel

3. miejsce - fot. Rafał Depta - Owczarek niemiecki  Luka
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Drodzy Czytelnicy!

Na wstępie chciałabym podzielić się z Wami radosną nowiną. 
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP przyznało nam Dziennikar-
skie Koziołki, jedną z najważniejszych nagród środowiskowych 
w Wielkopolsce. Dziękuję kapitule za docenienie naszej pracy, 
dziękuję swojemu zespołowi za wspólną pracę, dziękuję przede 
wszystkim Wam, drodzy Czytelnicy, bo bez Was nie byłoby nas. 
Dziękuję także radnemu Michałowi Przybylskiemu, który w imie-
niu dwóch klubów Rady Gminy przybył na uroczystość rozdania 
Koziołków z bukietem pięknych kwiatów. Dziękuję wszystkim, 
którzy przekazali nam lub przesłali gratulacje, a byli to przewod-
nicząca Rady Gminy Małgorzata Salwa-Haibach, wójt Grzegorz 
Wojtera, starosta Jan Grabkowski, rektor UEP Marian Gorynia, 
prezes Romualda Polody z Nissan Polody oraz Dagmara Nickel, 
prezes Younick. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie miłe słowa.

Uroczystość rozdania Koziołków była świętem dla redakcji i jej 
przyjaciół, natomiast turniej tańca był świętem dla całej gminy. 
Oto po raz kolejny w Suchym Lesie zagościło wydarzenie rangi eu-
ropejskiej. Na parkiecie Hali Widowiskowo-Sportowej rywalizo-
wały ze sobą mistrzowskie pary z Czech, Polski, Rosji i Ukrainy.

Taniec to piękno, a piękno to także wybory miss. W tym roku 
możemy szczycić się tym, że do wielkopolskiego finału dotarła 
mieszkanka naszej gminy, czyli urocza Ania Nochowicz.

Zgrabne misski i eleganckie modelki to oczywiście nie tylko 
domena Suchego Lasu. Ładne dziewczęta pojawiły się ostatnio 
również u naszych sąsiadów, na uroczystości w poznańskim Sta-
rym Browarze. Poza pięknościami były tam też znane osobisto-
ści. Jakie? Poczytajcie!

A skoro o Poznaniu mowa, to 
otwarcie nowego, hipernowoczesnego 
salonu na Franowie świętowała spół-
ka Porsche Inter Auto Polska. W cza-
sie uroczystości mówcy podkreślali, że 
do stolicy Wielkopolski przyciągnęła 
ich m.in. przysłowiowa wręcz gospo-
darność naszego regionu.

Ta nowoczesność i gospodarność 
przyciągają także do naszego kraju 
naszych sąsiadów ze wschodu. Do 
Suchego Lasu przybyła kolejna 
delegacja samorządowców z Ukrainy, z obwodu winnickiego. 
Wizytą ukraińskich gości wójt Grzegorz Wojtera pochwalił się – 
i słusznie – w czasie ostatniej sesji Rady Gminy. Niestety, w cza-
sie sesji samorządowcy nie tylko chwalili się sukcesami, ale także 
starali się zmierzyć z problemami. Jednym z poważniejszych jest 
kryzys w relacjach z wojskiem, które odmawia płacenia podatku 
za poligon. Na szczęście pojawiła się nadzieja, jako że po stronie 
naszej gminy stanęli także wielkopolscy parlamentarzyści.

Z tą nadzieją pozostając, tradycyjnie życzę Państwu miłej 
lektury!

Wydawca
Media Consulting
ul.  Borówkowa 2b/3,  
62-002 Suchy Las
NIP: 514-010-57-01
Redakcja
Sucholeski Magazyn 
Mieszkańców Gminy
www.sucholeski.eu
Redaktor naczelna
Agnieszka Łęcka
agnieszka.lecka@sucholeski.eu
tel. 669 69 00 36
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34
Słońce nie zawsze musi 
być narysowane w 
lewym górnym rogu

12 Cykliści wrogami dąbrowy świetlistej

Kontynuacja warta zachodu

33 Po prostu piękne włosy

24

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH, OGŁOSZEŃ  
I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

P O Z N A J  N A S Z E  P A S J E

DOMY JEDNORODZINNE — MIESZKANIA Z OGRODEM — BIEGANIE

tel. 61 652 23 35 | sprzedaz@novum-plus.pl | www.rozalinska13.pl | www.osiedle-rozalin.pl

Wójt Grzegorz Wojtera  
obchodził 7. 04. 2016 okrągłe, 
pięćdziesiąte urodziny. 
Z tej okazji wyjątkowej redakcja 
„Sucholeskiego Magazynu  
Mieszkańców Gminy”  
składa gospodarzowi gminy 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności zarówno w życiu 
zawodowym, jak i prywatnym. 
Życzymy dużo zdrowia i kolejnego 
półwiecza w służbie samorządu.

Redaktor naczelna 
Agnieszka Łęcka 
z zespołem redakcyjnym

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 

W SPRZEDAŻY OPONY ZIMOWE
NOWE I UŻYWANE

KOMPLET

JUŻ OD 

400 zł
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Spotykamy się w Cafe Szkolna 
16. Ania Nochowicz przybywa bez-
pośrednio z zajęć na uczelni, ubrana 
casual, ale w czarnej marynarce. Prze-
gląda kartę dań. Chwilę zastanawia 
się w końcu dokonuje wyboru: jest to 
tarta z kurczakiem.
- Tarta, tarta z mięsem. Jesteś bardzo 
szczupła.  Zawsze mi się  wydawało, 
że modelki żyją o liściu sałaty. 

- Powiedziałabym, że to chyba 
geny... chociaż nie jestem do końca 
pewna, może po prostu młodość. Na 
razie mogę jeść co chcę.
- Nie robisz sobie żadnej drakońskiej 
diety, ograniczeń?

- Nie, chociaż teraz przed finałem 
chyba się wybiorę na siłownię, ciało 
wyrzeźbione wygląda lepiej. 
- Na siłownię... Jakie inne sporty 
uprawiasz?

- Zimą jeżdżę na nartach, a latem 
lubię rower. Czasami lubię pójść na 
spacer albo popływać na basenie. 
- Na jakim etapie eliminacji osiągnę-
łaś sukces?

- Wysłałam zgłoszenie przez inter-
net, które zawierało moje zdjęcia, po 
czym dostałam zaproszenie do udzia-
łu w eliminacjach. Miałam obawy co 
do udziału, zachęciła mnie moja kole-
żanka, która przekonywała, że nie wy-
glądam gorzej od innych dziewczyn. 
No i udało się. Dostałam zaproszenie 
do udziału w castingu. Na wyborach 
Miss Wielkopolski było około setki 
osób, znalazłam się wśród 24 dziew-
czyn, które zakwalifikowały się do fi-
nału Miss Wielkopolski.
- Czy mogłabyś opowiedzieć więcej, 
na czym polegały eliminacje?

- Trzeba było przyjść z wypełnio-
nym formularzem, zaprezentować 
się w sukni koktajlowej i w szpilkach.  
Komisja zadawała kilka pytań: jak się 
tu znalazłam? Co o sobie opowiem? 
Tak naprawdę wywiad miał służyć 
sprawdzeniu, czy kandydatki umieją 
wypowiadać się pełnym zdaniem. Po-
tem poproszono o pokonanie krótkiej 
odległości w szpilkach, by sprawdzić 
umiejętność chodzenia. Następnie 
byłyśmy poproszone o zrobienie tego 
samego, ale już w stroju kąpielowym. 
W tym czasie robiono zdjęcia. Wszyst-
ko to trwało dosłownie pięć minut.
- Jakie są twoje wymiary?

- 178 wzrostu... (chwila zastanowie-
nia, rzut oka na ekran smartfona) moja 
koleżanka lepiej pamięta… 84, 64, 94, 
jakoś tak wszystkie się na cztery koń-
czą (śmiech).
- Sprawiasz wrażenie osoby bardzo 
naturalnej, która nie przywiązuje 
wagi do swojej urody. Zdarza się, że 
piękne dziewczyny mają kompleksy 
na punkcie swojego wyglądu.

- Też miałam bardzo dużo kom-
pleksów. Głównie w gimnazium, w li-
ceum już mniej. Sporo czasu mi zajęło 
przepracowanie kompleksów, same 
nie znikają.
- Czy ktoś ci w tym pomógł, przyja-
ciele, może chłopak ?

- Raczej wielu chłopaków, którzy 
się za mną oglądali (śmiech).
- Czy chłopak nie wykazywał obaw, 
kiedy zdecydowałaś się na udział 
w konkursie?

- Nawet na castingu pytali, czy nie 
jest zazdrosny. Ale nie, nie jest. Za-
wiózł mnie nawet na casting Queen 
of Poland w Warszawie. Organizato-
rzy Miss Wielkopolski porozumieli 
się z organizatorami konkursu Queen 
of Poland. Finalistki eliminacji Miss 
Wielkopolski zostały od razu zakwa-
lifikowane do półfinału Queen of Po-
land. Pojechałam tam z myślą o tym, że 
w finale był wyjazd na Gran Canarię. 
Poziom tam był jednak wyższy, więcej 
dziewczyn, liczna komisja. Znalazłam 
się wśród 29 finalistek, ale kolejnego 
etapu nie przeszłam.
- Jak się odnalazłaś w tak licznej 
grupie, nie było to dla ciebie czymś 
nowym?

- Było. Dziewczyny wszystkie bar-
dzo ładne, ale nie było nikogo z obsłu-
gi konkursu. Kandydatki wypełniały 

jakieś papiery, o których nic nie wie-
działam. W końcu jedna z dziewczyn 
pomogła mi zdobyć formularz. Były 
w nim pytania, które mnie trochę za-
skoczyły: „ulubiony kolor”. „ulubiony 
aktor” „ideał mężczyzny”, opisać swój 
ideał rodziny, kraje w których byłam.
- Podróżowałaś?

- Byłam już w wielu stolicach euro-
piejskich: w Paryżu, Barcelonie, Berli-
nie, Wiedeniu, Pradze i Budapeszcie. 
Najładniejsze miasta to  Budapeszt 
i Praga. Jest tam czyściej. Budapeszt 
jest położony na wzgórzach, są ładne 
widoki na Parlament, który wieczorem 
jest przepięknie oświetlony. Praga też 
jest położona na wzgórzach. W Polsce 
podobają mi się Zakopane, Karpacz, 
a w nim Świątynia Wang. Z większych 
miast Poznań i Wrocław.
- Myślisz o tym, jak wykorzystasz 
w przyszłości to, co robisz w tej 
chwili? Myślisz o  modelingu?

- W ubiegłym tygodniu szłam 
pierwszy raz w pokazie mody. Co 
prawda był to charytatywny pokaz 
i trochę słabo zorganizowany, ale to 
może dlatego, że projektant też był po-
czątkujący. Ale podobało mi się. Praca 
jest naprawdę bardzo fajna, dużo cieka-
wych zdjęć z tego pokazu.
- Czyli nabierasz pewności siebie?

- Jeszcze muszę się nauczyć chodzić 
na szpilkach. Dali mi takie wysokie, 15-
centymetrowe. Włożyłam je w ostatniej 
chwili, żeby zastąpić dziewczynę idącą 
w pokazie poprzedniej projektantki. Do 
tego jeszcze muzyka w szybkim tempie, 
musiałam się mocno skoncentrować, 
żeby się nie przewrócić.
- Jak to jest być w centrum zaintere-
sowania, jakie emocje temu towa-
rzyszą?

- Nie myśli się o tym. Myśli się 
o tym, żeby uśmiechnąć się do foto-
grafa, ładnie się zaprezentować, ładnie 
stanąć i to wszystko. W sumie nie ma 
nawet czasu, żeby o tym pomyśleć. 
Szłam na wybiegu pięć razy. Pokaz 
trwał kilka godzin, a nawet nie zauwa-
żyłam, kiedy to zleciało.
- A czy mogłabyś nam opowiedzieć, 
jak wygląda taki zwyczajny dzień 
kandydatki na miss?

- Moje życie krąży w okół studiów. 
Studiuję technologię chemiczną na 
politechnice. Bardzo lubię laboratoria. 
Czas na upływa tam bardzo szybko.
- Jak koledzy i koleżanki z uczelni 
zareagowali na twój sukces?

- Dopóki nie doszłam do finału, 
nic nikomu nie mówiłam, wiedzieli 
tylko mój chłopak, mama i koleżanka. 
Dopiero kiedy dostałam się do finału 
i potrzebne było poparcie w mediach 
społecznościowych, sms-y, lajki, trzeba 
było wszystkim powiedzieć.

WYWIAD WYWIAD / WYDARZENIA

Cudze chwalicie, swego nie znacie – 
sucholeska finalistka Miss Wielkopolski!
Ania Nochowicz chciałaby zjednywać sobie ludzi, jak czynił to prezydent Stanów 
Zjednoczonych. Wciąż uczy się chodzić w szpilkach. W prezencie od chłopaka dostała… 
szczoteczkę do zębów.

- Urodziłaś się w Suchym Lesie?
- Tak, chodziłam też tu do szkoły 

podstawowej i gimnazjum.
- Trenujesz taniec? Poczucie rytmu 
może się przydać w trakcie elimina-
cji, układy choreograficzne są zna-
czącą częścią konkursu.

- Trenowałam przez około rok 
taniec latynoamerykański. Podobno 
mam dobrą koordynację 
- Co robisz w czasie wolnym, masz 
jakieś hobby, o którym chciałabyś 
opowiedzieć?

- Trochę krucho u mnie z wolnym 
czasem. Po zajęciach zajmuję się mar-
ketingiem sieciowym, ale to nie hobby 
tylko dodatkowe zajęcie.
- Nauka, praca dodatkowa, masz 
czas wypełniony?

- Raczej tak, ale czas dla siebie też 
znajduję. W weekendy udzielam też 
korepetycji z chemii i matematyki. 
A co do marketingu sieciowego, mogę 
też powiedzieć, że ta praca idzie w pa-
rze z samorozwojem. Jest dużo szko-
leń z rozwoju osobistego i to też sporo 
daje. Właśnie na tych szkoleniach po-
znałam koleżankę, która wysłała moje 
zgłoszenie do udziału w konkursie 
miss, mojego chłopaka.
- Wyobraź sobie, że wygrałaś. Cze-
kają cię podróże reprezentowanie 
kraju itd Jak to widzisz?

- Chyba to do mnie jeszcze nie do-
ciera, ale na pewno będę się cieszyć. 
Jeżeli będę miała taką możliwość, 
będę z tego korzystać, póki jestem 
młoda i póki mam taką szansę… 
Studia przecież nie uciekną, można 
skończyć je później, zawiesić na rok. 
Ale mam zamiar je ukończyć i zdobyć 
tytuł inżyniera. 

- Jak w domu przyjęto fakt udziału 
w konkursie miss?

- Jak już się dowiedziałam, że je-
stem w finale, zaraz pobiegłam do 
mamy, która zareagowała z okrzykiem 
radości. Mam duże wsparcie również 
w siostrach.
- Wśród twoich licznych obowiąz-
ków masz jakiś swój sposób na wyłą-
czenie się od zgiełku, wypoczynek?

- W moim przypadku to czas spę-
dzony z chłopakiem i książki.
- Książki, jakie? Albo jaka książka 
ostatnio?

- Mam ze sobą - „Jak zdobyć przy-
jaźń i zjednać do siebie ludzi” Dale 
Carnegie. Do wykorzystania na co 
dzień. Autor pisze, w jaki sposób zjed-
nywał sobie ludzi prezydent Stanów 
Zjednoczonych Roosvelt. Znał on 
imiona wszystkich pracowników Bia-
łego Domu, nawet kucharek i sprząta-
czek. Czytanie fikcji uważam raczej za 
stratę czasu. Choć lubię książki Dana 
Browna, np. „Kod Leonarda Da Vinci”. 
Jest to fikcja przeplatana faktami i wy-
maga zastanowienia, żeby jedno od 
drugiego odróżnić
- Na koniec, żeby podsumować naszą 
rozmowę, chciałabym prosić ciebie 
o dokończenie zdań: Uśmiech to...

- Przepustka do ludzi.
- Film, który na długo zapamięta-
łam...

- Kilka jest takich filmów… ,,Pit-
bull”, „Nietykalni”…
- Wpis na Facebooku, który najbar-
dziej mnie zaskoczył...

- Chyba wpis z informacją, że do-
stałam się do finału…
- Prezent od mojego chłopaka, który 
mnie najbardziej zaskoczył...

- Szczoteczka do zębów i płyn do 
soczewek, żebym mu nigdy nie powie-
działa, że nie mogę u niego spać.
- Najbardziej lubię dzielić się z in-
nymi...

- Chyba wszystkim, czym mogę, 
na pewno dobrymi wiadomościami, 
moim szczęściem, szczęściem innych.
- Życie miss jest…

Jeszcze nie wiem, chociaż na pew-
no jest miło, jak inni gratulują. Okaże 
się. Na pewno będzie to ciekawe do-
świadczenie.

Rozmawiała Agata Koprowicz
Właścicielom Cafe Szkolna 16 – 

Wiesławie i Krzysztofowi Prycińskim 
serdecznie dziękujmy za pyszny po-
częstunek.

PROSIMY O ODDAWANIE 
GŁOSÓW NA ANIĘ wysyłająć SMS 
na numer 72051 o treści: wmi.12. 
Koszt 2,46 do 10.05

Pszczółki z Ula opiekują 
się pluszowym psem
Dzieci z Przedszkola Kompetencyjnego „Ul” odwiedziły 
Przychodnię Weterynaryjną VET-MED. To pierwsza wizyta 
dzieci z „Ula”, ale w sumie już druga wizyta grupy przed-
szkolaków w tej lecznicy.

Dzieci z „Ula” odwiedziły przy-
chodnię w ramach projektu „Świat 
zwierząt”. Na miejscu obejrzały gabi-
nety i sprzęt służący do ratowania ży-
cia. Nauczyły się też zakładać opatru-
nek papudze. A na zakończenie dostały 
pod opiekę pluszowego psa Reksa.

- Dzieci mają przychodzić na 
zmianę i uczyć się opiekować psem 

– uśmiecha się doktor Szymon Szym-
czak, współwłaściciel lecznicy. – Dzię-
ki temu w przyszłości będą wiedziały, 
jak postępować z żywym zwierzęciem 

– tłumaczy.
Nasz rozmówca dodaje, że była to już 

druga wycieczka przedszkolna w przy-
chodni. A z pewnością będą kolejne.

Redakcja

Z Anią Nochowicz spotkaliśmy się w Cafe Szkolna 16

8 Sucholeski.EU       kwiecień 2016      nr 4 (51)  nr 4 (51)       kwiecień 2016      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 9



Komisje stałe 
Rady Gminy Su-
chy Las

Zachęcam do  
lektury informa-
cji przewodniczą- 
cych komisji sta-

łych Rady Gminy Suchy Las. Radni 
zajmowali się rozmaitymi problema-
mi nurtującymi mieszkańców naszej 
gminy, między innymi oceną projektu 
uspokojenia ruchu dla południowej 
części gminy, opiniowaniem planów 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz programem opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi.

Pełną treść relacji przewodniczą-
cych poszczególnych Komisji można 
przeczytać na www.gminarazem.pl. 

(-) Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

 Komisja Rewizyjna
W marcu Ko-
misja zebrała się 
tylko na jedno 
p o s i e d z e n i e . 
Tematem prze-
wodnim miała 
być kontrola re-

montów w placówkach oświatowych 
przeprowadzonych w 2015 roku. Jed-
nak ze względu na opieszałość urzędu 
w kwestii przekazywania materiałów 
dla niezależnego eksperta, komisja po-
stanowiła zająć się tym tematem na ko-
lejnych posiedzeniach. Sprawa jest pilna, 
gdyż zbliża się sesja absolutoryjna.

Podczas tego samego posiedzenia 
komisja zajęła się również rozpatry-
waniem kolejnej skargi na działalność 
Wójta.  Ta ostatnia kwestia będzie 
przedmiotem obrad na następnych 
posiedzeniach Komisji.

Przewodniczący Komisji
(-) Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Głównym tema-
tem marcowego 
posiedzenia Ko- 
misji było prze-
prowadzenie ana- 
lizy tworzonej 
koncepcji uspo-

kojenia ruchu i likwidacji tranzytu na 
terenie Suchego Lasu, Osiedla Grzy-
bowego i Jelonka. Zebrani w bardzo 
ostrożny sposób wypowiadali się na 

temat tej koncepcji, podnosząc kwestie, 
o których pisała w poprzednim nume-
rze Magazynu Sucholeskiego przewod-
nicząca Małgorzata Salwa-Haibach.

W dalszej części posiedzenia Komi-
sja dokonała oceny projektu uchwały 
w sprawie pomocy finansowej dla Po-
wiatu Poznańskiego w zakresie opra-
cowania koncepcji rozwiązań komu-
nikacyjnych w Suchym Lesie. Sprawa 
dotyczy budowy przejazdu przez tory 
w ciągu ul. Sucholeskiej oraz moderni-
zacji skrzyżowania ulic: Sucholeskiej 
z Perłową. Po dłuższej dyskusji Komisja 
zaopiniowała uchwałę pozytywnie.

Duże emocje wzbudziła informacja 
dotycząca planowanej lokalizacji Stra-
ży Gminnej w budynku po dworcu ko-
lejowym w Złotnikach. Niestety wójt, 
pomimo wniosku komisji na etapie 
tworzenia tegorocznego budżetu, w de-
monstracyjny sposób zignorował sta-
nowisko komisji. Wystąpimy zatem do 
wójta z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. 

Komisja poruszała także inne te-
maty: ruch ciężkich samochodów ul. 
Strumykową w Chludowie, kwestię 
prawidłowej synchronizacji świateł na 
przejściach dla pieszych, stanu praw-
nego ulic: Leśnej i Meteorytowej w Su-
chym Lesie, spotkania dotyczącego 
koncepcji monitoringu gminnego, za-
śmiecania ul. Czołgowej w Złotnikach.

Komisja przedyskutowała też kwe-
stię zabłocenia dróg utwardzonych 
przez pojazdy wyjeżdżające z pól i la-
sów. Zaapelowano do szefów jednostek 
pomocniczych – Przewodniczących 
Zarządów Osiedli  i Sołtysów o dodat-
kowe informacje w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji
(-) Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Komisja obrado-
wała  w marcu 
dwukrotnie, ana-
lizując wnioski 
o zmiany w miej-
scowych planach 
zagospodarowa-

nia przestrzennego firmy SENECA, 
która zakupiła w 2015 r. działkę nr 95 
w Biedrusku wraz z budynkiem po ko-
tłowni. Zamiarem firmy jest urucho-
mienie sklepu z artykułami spożyw-
czymi. Drugi wniosek dotyczył działek 
nr 336/5 i 336/6 przy ul. Kwiatowej 
w Suchym Lesie, a ostatni firmy Mil-

ler Graphics Poland sp. z o.o. (działka 
nr 1150 w Suchy Lesie) wnioskującej 
o zwiększenie powierzchni zabudowy 
działki w celu dobudowania budynku 
o powierzchni 400 m². 

Wszystkie powyższe wnioski za-
opiniowano pozytywnie.

Opiniowano też wnioski o zmiany 
w najważniejszym dokumencie plani-
stycznym gminy, tzw. Studium. Jeden 
wniosek dotyczył Golęczewa - został 
zaopiniowany pozytywnie, natomiast 
kolejny dotyczył Złotnik, w którym fir-
ma Nickel Development wnosi o zmia-
nę studium i dalej miejscowego planu 
w celu umożliwienia budowy osiedla. 
Komisja odłożyła dalsze procedowa-
nie tego wniosku do czasu uzyskania 
informacji od wójta, który ma odbyć 
spotkanie z wnioskodawcą i uzyskać 
więcej informacji dotyczących inten-
sywności i charakteru zabudowy.

Jednogłośnie pozytywnie zaopinio-
wano natomiast wniosek o dofinanso-
wanie w kwocie 2.000 zł stowarzyszenia 

„Fighter” oraz wniosek o zabezpieczenie 
w budżecie kwoty 40.000 zł na obsługę 
prawną kwestii tzw. podatku poligo-
nowego. Na mój wniosek zwiększono 
też w budżecie o 1.800 zł kwotę  prze-
znaczoną na wykonanie koncepcji 
przystani kajakowej i miejsca do zatrzy-
mywania się łodzi w Biedrusku. Dys-
kutowano też o sposobie finansowania 
inwestycji oświatowych w Biedrusku 
oraz w Złotnikach.

Przewodniczący Komisji
(-) Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
Zgodnie z pla-
nem pracy, Ko-
misja w marcu 
spotkała się z klu-
bami sportowy-
mi oraz innymi 
stowarzyszenia-

mi, które korzystają z dofinansowa-
nia z budżetu Gminy. Na spotkaniu 
reprezentanci stowarzyszeń mówili 
nie tylko o sukcesach, ale i o sprawach, 
które według ich opinii, należałoby 
poprawić, aby stowarzyszenia mogły 
efektywniej funkcjonować. Kiedyś, 
na spotkaniu z przedstawicielami sto-
warzyszeń, przytoczyłem pogląd, że 

„miarą wielkości gminy jest, między in-
nymi,  ilość działających stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych”. Wszyst-
kie te organizacje skupiają wokół siebie 
dzieci i młodzież,  zagospodarowując 
ich wolny czas.

W imieniu Komisji Społecznej 
Rady Gminy Suchy Las, chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim 
działaczom stowarzyszeń i wolonta-
riuszom za kawał dobrej i bezintere-

sownej roboty. Jestem dumny z Wa-
szej pracy!

Przewodniczący Komisji
 (-) Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna  
i Ochrony Środowiska

Podczas marco-
wego posiedzenia 
radni pozytyw-
nie zaopiniowali 
projekty 4 uchwał. 
Najdłuższą dysku-
sję wywołał pro-

jekt programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi w 2016 roku. Dokument 
ten wskazuje tylko dwa gabinety wetery-
naryjne, w których zabiegi „czipowania”, 
kastracji i sterylizacji zwierząt będą czę-
ściowo refundowane przez Urząd Gmi-
ny. Niestety gabinety, wyłonione w kon-
kursie ofert, zlokalizowane są w Suchym 
Lesie i w Poznaniu, a więc daleko od 
miejscowości leżących na północy gmi-
ny. Radni proponowali, aby w przyszłym 
roku rozszerzyć pulę gabinetów, do któ-
rych kierowana jest oferta urzędu. 

Głównym tematem posiedzenia był 
jednak ład architektoniczny na ternie 
naszej gminy. Dyskusja dotyczyła m.in. 
niezgodności pomiędzy decyzjami 
o warunkach zabudowy i Miejscowy-
mi Planami Zagospodarowania Prze-
strzennego a faktycznie realizowaną za-
budową i sposobem zagospodarowania 
działek. Radni pytali o rolę i kompeten-
cje organów kontroli odpowiadających 
za realizacje planów i decyzji o warun-
kach zabudowy. 

Podczas dyskusji wskazano kilka 
budynków popadających w ruinę (np. 
przy ul. Stefańskiego w Suchym Le-
sie) i niezagospodarowanych działek 
(np. przy Galerii Sucholeskiej i przy 
ul. Nizinnej w Suchym Lesie). Zasta-
nawiano się nad możliwością zago-
spodarowania dzikiego parkingu przy 
boisku w Golęczewie. Zwrócono też 
uwagę na nieużyteczną infrastrukturę, 
np. nieużytkowane, pozbawione kabli 
słupy telefoniczne i energetyczne. 

Poruszono też temat ochrony 
i możliwości wyeksponowania gmin-
nych zabytków, a zwłaszcza historycz-
nej zabudowy Golęczewa. 

Dalsza dyskusja dotyczyła moż-
liwości korekty wschodniej granicy 
Suchego Lasu, ograniczenia przejazdu 
samochodów wojskowych przez ulice 
Złotkowa, dzikiego wysypiska w lesie 
przy skrzyżowaniu ulic: Bogusław-
skiego i Nektarowej, nieprecyzyjnych 
informacji w prasie na temat kosztu 
zakupu pojemników na odpady zielone 
i innych drobnych spraw komunalnych.

Przewodnicząca Komisji
(-) Agnieszka Targońska

Projekt orga-
nizacji (uspoko-
jenia) ruchu dla 
południowej czę-
ści gminy wszedł 
w końcową fazę 
uzgodnień z so-

łectwami i osiedlami. Prawdopodobnie 
już w maju będzie możliwe rozpoczęcie 
systematycznej realizacji jego założeń. 
Należy przy tym pamiętać, że projekt 
ten nie przewiduje budowy nowych 
ciągów komunikacyjnych. Poprawa sy-
tuacji komunikacyjnej będzie więc uza-
leżniona od efektywności rozwiązań 

„wymuszających” na użytkownikach 
naszych dróg zmianę przyzwyczajeń 
i zachowań. Do tych nowych rozwią-
zań zaliczyć należy przede wszystkim 
różnego typu zakazy i nakazy dotyczą-
ce prędkości i kierunków ruchu, oraz 
nowe elementy w istniejącej infrastruk-
turze drogowej zwiększające bezpie-
czeństwo uczestników ruchu. 

Czy to wystarczy, aby osiągnąć zamie-
rzony efekt? Czas pokaże. Mam przy tym 
świadomość, że możliwe do uzyskania 
rezultaty (zakładane przez projektantów 
firmy Lehmann Partner) mogą różnić 
się od oczekiwań wielu mieszkańców. 
Przecież takie ulice jak Sosnowa, Mu-
chomorowa, Powstańców Wlkp. czy 
Szkółkarska nadal pozostaną ulicami 
o statusie dróg publicznych – więc żad-
nych radykalnych i daleko idących zmian 

planować nie można. Natomiast z powo-
dzeniem można w ich obszarze wprowa-
dzić to, o czym wspomniałem wcześniej 

– zmiany w tempie, zmiany w kierunku, 
oraz zastosowanie różnego typu szykan. 
Pewnym wyjątkiem mogą być ulice Mu-
chomorowa i Sosnowa, które zgodnie 
z projektem sprzed kilku lat mogłyby teo-
retycznie zostać zamknięte. Moja ocena 
tej koncepcji nie uległa oczywiście zmia-
nie. Nadal uważam takie rozwiązanie za 
błędne, a także niesprawiedliwe społecz-
nie. Podzielam przy tym opinię wyrażaną 
przez Pana Przemysława Francuza z Za-
rządu Osiedla Suchy Las – Wschód, że 
takie rozwiązania dzielą mieszkańców na 
lepszych – mieszkających przy zamknię-
tych ulicach i gorszych – mieszkających 
przy ulicach otwartych.

Oczywiście w przypadku, gdyby 
Rada Gminy podjęła decyzję o za-
mknięciu tych ulic – jako organ wy-
konawczy – wprawdzie bez większego 
entuzjazmu, ale też bez zbędnej zwłoki 
doprowadzę do jej wykonania. Jednak 
nie przewiduję, aby w najbliższym cza-
sie Rada Gminy zdecydowała się na 
przyjęcie takiego rozwiązania.

***
Oczywiście w trakcie konsultacji 

mają prawo pojawić się głosy i uwagi 
krytyczne. Powinny jednak dotyczyć 
tylko spraw merytorycznych i służyć 
wypracowaniu jeszcze lepszego rozwią-
zania. Tymczasem przedstawiono tezę, 

że opracowany przez biuro Lehmann 
Partner projekt jest do niczego, bo jest 
odzwierciedleniem wytycznych Wójta 
i gminnych urzędników. Dobra wiara 
i zapał do pracy opadają natychmiast!!! 
Ale to nie wszystko. Były osoby, które 
już po pobieżnej analizie dokumentu 
potrafiły stwierdzić, że pieniądze zosta-
ły wyrzucone w błoto. Inni zaś w swo-
jej pracy nad projektem skupili się na 
kwestionowaniu zawodowego przygo-
towania projektantów. Czy to pomaga 
w pozytywnym rozwiązywaniu tego 
ważnego dla mieszkańców problemu? 
Zapewne nie, ale po uwzględnieniu 
wielu uwag i wprowadzeniu niezbęd-
nych korekt już w najbliższym czasie 
przygotowane zostaną wnioski do Sta-
rosty Poznańskiego o zatwierdzenie 
projektów organizacji ruchu. Zaraz po 
tym zlecimy realizację w terenie. 

Część zostanie wykonana już 
w tym roku, natomiast niektóre ele-
menty projektu będą adaptowane w la-
tach następnych. 

Uwzględniając prognozę przedsta-
wioną przez radnego Michała Przybyl-
skiego, dotyczącą intensywnej rozbu-
dowy osiedli w Złotnikach i Jelonku 
(według radnego ilość mieszkańców 
ma tam wzrosnąć do 6,8 tys.) należy 
założyć, że planowanie i realizacja 
optymalnych rozwiązań komunika-
cyjnych będą jednym z głównych wy-
zwań na najbliższe lata.

Grzegorz Wojtera
Wójt Gminy Suchy Las
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Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Koalicja Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Klub 
Nowoczesna 
Gmina

Wójt proponuje dobre 
rozwiązania

Problemy związane z przemiesz-
czaniem się dotyczą nas wszystkich. 
Warto więc już dzisiaj zastanawiać 
się nad konkretnymi rozwiązania-
mi, które w przyszłości mogą uła-
twić nam codzienne funkcjonowa-
nie. W naszej Gminie pracujemy 
obecnie nad organizacją ruchu w jej 
południowej części. Wójt Grzegorz 
Wojtera ma gotowe propozycje, 
które radni K lubu Nowoczesna 
Gmina popierają , bo ich realizacja 
przyczyni się do rozwoju gminy. 
W marcow ym w ydaniu „Gazety Su-
choleskiej” Wójt szczegółowo pisał 
na ten temat, dlatego dzisiaj publi-
kujemy obok ten tekst.

Jarosław Ankiewicz
Klub Radnych

Nowoczesna  
Gmina

Kierunek – „uspokojenie” ruchu

Wójt, podzielając  
zaprezentowaną 
przez Przemy-
sława Francuza 

– członka stowa-
rzyszenia Gmina 
Razem, opinię 

dotyczącą ogólnej zasady uspokojenia 
ruchu [Gazeta Sucholeska nr 03(157) 
z marca 2016] wyraził gotowość do  
przeprowadzenia długo oczekiwa-
nych zmian komunikacyjnych w Su-
chym Lesie.

Należy zatem oczekiwać, że wzajem-
na współpraca profesjonalistów, urzęd-
ników i mieszkańców zapobiegnie nie 
tylko forsowaniu nieracjonalnych po-
mysłów, ale spowoduje wdrożenie cieka-
wych i nowatorskich rozwiązań. 

Uspokoić ruch i zlikwidować 
szykany w Suchym Lesie!

Suchy Las poziomem zurbani-
zowania nie ustępuje już od dawna 
Poznaniowi. Nic więc dziwnego, że 

zmaga się z problemami charaktery-
stycznymi dla wielkomiejskich osiedli. 
Ruch, korki, tranzyt to codzienne pro-
blemy mieszkańców. Wiejski charakter 
tej miejscowości odchodzi do lamusa, 
a jedynym jego przejawem jest jeszcze 
chyba Ochotnicza Straż Pożarna. 

Przemysław Francuz – członek 
Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód 
odniósł się  do koncepcji organizacji ru-
chu we wschodniej części Suchego Lasu. 
Podobnie, jak Zarząd Osiedla, pozytyw-
nie ocenił wprowadzenie, tam gdzie to 
możliwe, skrzyżowań równorzędnych 
oraz ograniczeń prędkości. Szczegóły 
rozwiązań zaproponowanych przez 
Przemysława Francuza na www.gmi-
narazem.pl . Zachęcam do lektury.

Kierowany przez Michała Dziedzica 
Zarząd Suchego Lasu, opowiedział się 
również za zastosowaniem generalnej 
zasady równorzędności wszystkich 
dróg gminnych na osiedlu. A więc mniej 
szykan, a więcej zdrowego rozsądku. 

Zakończono zatem kolejny etap 

konsultacji i rokowań w sprawie zmiany 
organizacji ruchu w Suchym Lesie. Czy 
jest nadzieja, że ostateczna koncepcja 
zmiany organizacji ruchu przygoto-
wywana przez firmę Lehman Partner 
spełni długo oczekiwane postulaty 
mieszkańców gminy? Czy opracowana 
koncepcja wyeliminuje lub ograniczy 
podziały między mieszkańcami? Od-
powiedź na te pytania zależy od zaanga-
żowania, profesjonalizmu i niezależno-
ści specjalistów firmy Lehman Partner.

Podziękowania dla 
radnych z Biedruska

Do naszego klubu spływają słowa 
podziękowania dla radnych z Biedruska 
Grzegorza Łukszo oraz Dariusz Maty-
siaka za skuteczne poparcie idei budowy 
kościoła w Biedrusku na poziomie Rady 
Gminy. W imieniu radnych za ciepłe sło-
wa i gesty sympatii serdecznie dziękuję. 

Animatorom budowy kościoła, raz 
jeszcze życzymy powodzenia! Niech 
wasze dzieło będzie źródłem społecz-
nej integracji, a nie zarzewiem niepo-
trzebnych i jałowych sporów.  

Przy okazji warto przypomnieć, że 
radny nie działa w prywatnym interesie 

jakichkolwiek osób lub wybranych grup 
interesów, zwłaszcza za rzekome poparcie 
polityczne. Jest natomiast zobowiązany 
reprezentować wszystkich mieszkańców 
gminy, bez względu na ich status majątko-
wy, pozycję społeczną czy światopogląd. 

Kolejka podmiejska 
nadjeżdża

Problemy komunikacyjne może 
ograniczyć publiczny transport zbio-
rowy, przede wszystkim szybka i no-
woczesna kolejka podmiejska. Jest na 
to szansa już za 2-3 lata za sprawą środ-
ków unijnych (ok. 0,5 mld. zł). 

W dniu 5 kwietnia br. odbyła się kon-
ferencja  „Zintegrowane węzły przesiadkowe 

– zrównoważona mobilność miejska w metro-
poliach. Dobre praktyki”, na której repre-
zentowałem nasze kluby.  Eksperci z kraju 
i zagranicy przedstawili wiele przykła-
dów dobrych praktyk w obszarach:  wę-
złów przesiadkowych, integracji różnych 
środków transportu, zastosowania sys-
temów informacji pasażerskiej, synchro-
nizacji rozkładów jazdy czy wdrożenie 
zasad uniwersalnego projektowania. 

Nasza gmina jest jednym z wielu 
partnerów tego przedsięwzięcia. Na te-
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Marcowa sesja Rady Gminy prze-
biegła dość szybko i sprawnie, nie było 

też bardzo gorących sporów. Na wstę-
pie wiceprzewodniczący rady Zbigniew 
Hącia, który prowadził sesję pod nie-
obecność przewodniczącej Małgorzaty 
Salwy-Haibach, powitał gościa – posła 
Bartłomieja Wróblewskiego. Parlamen-
tarzysta natomiast podziękował rad-
nym za możliwość wystąpienia i zapew-
nił ich, że wspiera mieszkańców gminy 
w ich sporze z wojskiem o poligon.

- Wojsko spełnia ważną rolę, zwłasz-
cza w dzisiejszych, trudnych czasach 

– zaznaczył poseł. – Nie jest jednak wła-
ściwe, gdy mieszkańcy muszą znosić 
uciążliwość, jaką jest istnienie poligonu, 
który dzieli gminę na dwie części, a woj-
sko próbuje odmówić im finansowego 
zadośćuczynienia za tę uciążliwość. Nie 
można przecież patrzeć jednostronnie, 
trzeba szukać równowagi – apelował.

Wójt Grzegorz Wojtera w sprawie po-
ligonu zwrócił się o pomoc do prawników.

Chluba Chludowa
Po wystąpieniu parlamentarzysty 

radni bez żadnych dyskusji i sporów, 
jednogłośnie przyjęli protokół z po-

przedniej sesji, by zaraz potem zająć 
się sprawą przebudowy skrzyżowania 
Sucholeskiej i Perłowej oraz budowy 
przejścia przez tory.

- Budowa przejścia to odleglejsza 
przyszłość, ale skrzyżowanie już po-
wstaje – zauważyła radna Agnieszka 
Targońska. – Formalnie to jedno za-
danie, czy jednak pod względem wy-
konawczym nie można tego zadania 
podzielić na dwie części?

- Istnieje taka możliwość – kiwnął 
głową wójt Grzegorz Wojtera.

Jednogłośnie i bez sporów przyję-
to też uchwałę o pomocy finansowej 
dla powiatu poznańskiego, a także 
Wieloletni Plan Finansowy na lata 
2016 – 2029. Głosy rajców podzieliły 
się dopiero podczas głosowania nad 
Programem opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobieganiu bez-
domności na 2016 r. Program wpraw-
dzie przyjęto  siedmioma głosami 
radnych z klubu Nowoczesna Gmina, 
jednak sześciu pozostałych rajców 
wstrzymało się, a radny Zbigniew 
Hącia głosował przeciwko.

Podziałów nie było natomiast, gdy 
Wysoka Rada głosowała w sprawie 
dotacji na roboty budowlane przy za-
bytkowych obiektach w Chludowie 
i Golęczewie. W przypadku pierwszej 
z tych miejscowości chodziło o drew-
niany kościół z XVIII wieku.

- To chyba najcenniejszy zabytek 
w naszej gminie – podkreślał z dumą 
radny Hącia, mieszkaniec Chludowa.

Rada przegłosowała też projekt 
uchwały autorstwa Krzysztofa Pilasa. 
Zdecydowano, że Komisja ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych bę-
dzie spotykać się w miarę potrzeb, ale nie 
częściej niż trzy razy w miesiącu i dzie-
więć razy na kwartał. Radny Przybylski 
podkreślił, że tak sformułowany zapis 
jest przejawem zaufania do członków 
komisji, że spotkania będą efektywne. 

Święta dąbrowa
W ramach punktu pod nazwą „In-

formacje wójta gminy”, jako pierwszy 
tradycyjnie zabrał głos wicewójt Mar-
cin Buliński, który zapewnił zgroma-
dzonych, że w naszej gminie trwają już 
wiosenne prace porządkowe.

- Wybraliśmy już wykonawców, któ-
rzy dokonają przeglądów placów zabaw 
i boisk, wymienią nawierzchnię bitu-
miczną i wykonają oznakowanie pozio-
me oraz pionowe – rozpoczął. – Sprzą-
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Cykliści wrogami dąbrowy świetlistej
W czasie marcowej sesji Rady Gminy Suchy Las rozmawiano tym razem o poligonie w Biedru-
sku, ochronie dębów i drewnianych kościołów, uspokojeniu ruchu, zapomodze 500+, trudnej 
współpracy z prezydentem Poznania, a także o dzikach na wschodzie i na zachodzie. 

tamy też jezdnie, chodniki i pobocza.
Wiadomo już także, że posadze-

niem 119 klonów wzdłuż ulicy Obor-
nickiej zajmie się nasza lokalna firma, 
konkretnie z miejscowości Golęcze-
wo. Co poza tym?

- Kończymy roboty przy Szkółkar-
skiej, trwa też przebudowa skrzyżowa-
nia Obornickiej i Nektarowej – wyli-
czał zastępca wójta.

Dobrą nowinę miał też dla słucha-
czy wójt Grzegorz Wojtera:

- Zakończyliśmy już praktycznie 
negocjacje z firmą Pepsi w sprawie 
budowy na ich terenie parkingu dla 
mieszkańców osiedla Poziomkowego 

– poinformował. – Do omówienia po-
zostały już tylko szczegóły.

W dalszej kolejności gospodarz 
gminy przypomniał zgromadzonym 
o wizycie delegacji ukraińskich sa-
morządowców, którzy kilka miesięcy 
temu gościli w Suchym Lesie.

- Niestety, nie mógł wówczas przyje-
chać burmistrz Hniwania pod Winnicą, 
jako że dwóch radnych stamtąd dostało 
akurat powołanie na front – rozłożył ręce 
wójt. – Przyjedzie jednak w najbliższym 
czasie, już otrzymał wizę - cieszył się.

Niestety, mniej optymistyczna wia-
domość dotyczyła planowanej budowy 
drogi rowerowej z Biedruska do Poznania.

- Do niedawna czekaliśmy na opi-
nię nadleśnictwa w sprawie przejścia 
ścieżki przez świetlistą dąbrowę – 
przypomniał. – Niestety, okazało się, 
że teren jest pod ochroną i nic tam nie 
można wyciąć – rozłożył ręce.

- Czy ten problem nie powinien zostać 
jednak zauważony już na etapie koncep-
cji, a nie dopiero teraz, kiedy wydano już 
mnóstwo pieniędzy? – zapytała radna 
Agnieszka Targońska. – Na przyszłość 
proszę od razu brać pod uwagę uwarun-
kowania przyrodnicze – zasugerowała.

- Niczego nie zaniedbaliśmy – od-
parł wójt Wojtera. – Większość odcin-
ka, na którym planowana jest droga 
rowerowa, pokonałem pieszo. O dą-
browie nam po prostu nic nie powie-
dziano – wyjaśnił.

Uspokoić ruch
W dalszej części sesji Zbigniew Hą-

cia poinformował, że w połowie marca 
br. odbył się zjazd sprawozdawczo 
programowy Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopolski.

- Przedstawiciele stowarzyszenia 
opowiedzieli o swoich działaniach, 
do których należy opiniowanie ustaw, 
szkolenia oraz promowania Wielko-
polski, np. poprzez organizowanie 
konkursów wiedzy na temat regionu 

– wyliczał Zb. Hącia.
Z kolei przewodniczący Komisji 

Społecznej Krzysztof Pilas poinfor-

mował zgromadzonych, że komisja 
spotkała się z przedstawicielami 
stowarzyszeń i klubów sportowych. 
Przewodnicząca Agnieszka Targoń-
ska z Komisji Komunalnej i Ochrony 
Środowiska wyjawiła, że komisja zaj-
mowała się opiniowaniem uchwały 
o bezdomnych zwierzętach, a także 
zajęła się problemami ładu architek-
tonicznego na terenie naszej gminy. 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa Włodzimierz Majewski poin-
formował, że komisja analizowała 
problemy związane z uspokojeniem 
ruchu w rejonie osiedla Grzybowego 
i Jelonka.

- Rozmawialiśmy też o ruchu ciężkich 
pojazdów na ulicy Strumykowej w Chlu-
dowie – zakończył przewodniczący.

- A czy znamy już harmonogram prac 
nad zmianami organizacji ruchu w nie-
których miejscowościach? – zaintereso-
wał się radny Wojciech Korytowski.

- Jeszcze nie – przyznał gospodarz 
gminy. – Czekamy na materiały. Ale 
w maju br. chciałbym rozpocząć wpro-
wadzanie programu w życie, w każdej 
miejscowości osobno.

W ramach interpelacji i zapytań, 
radny Krzysztof Pilas przypomniał, że 
1 kwietnia br. rozpoczyna się składanie 
wniosków o zapomogę 500+.

- Czy jesteśmy na to odpowiednio 
przygotowani? – dociekał.

- Nie będę przypominał, o czym wszy-
scy wiecie, że program wchodzi w życie 
w ramach „dobrej zmiany” – rozpoczął 
wójt Grzegorz Wojtera. – Powiem tylko, 
że na obsługę programu przeznaczamy 
półtora etatu. Zajmie się tym także nasz 
bank PBS. Na składanie wniosków jest 
dużo czasu, spodziewamy się jednak, że 
już pierwszego dnia sporo ludzi ustawi 
się w kolejce – nie miał wątpliwości.

Niech żyje bal
Radny Pilas zapytał też o współpra-

cę z prezydentem Poznania Jackiem 
Jaśkowiakiem w kontekście nadzoru 
właścicielskiego nad spółką Aquanet.

- Chcemy doprowadzić do powsta-
nia związku międzygminnego, co 
powinno ułatwić sprawowanie tego 
nadzoru – wyjawił wójt. – Bo Poznań 
ma siłą rzeczy zdecydowaną przewagę, 
a prezydent Jaśkowiak ignoruje fakt, że 
gminy wniosły do spółki aporty i dały 
jej klientów. Gdyby nie to, wartość ak-
cji poznańskich nie byłaby tak duża. 
Skoro zatem Poznań chce zbyć akcje, 
niewielka część środków powinna 
z tego tytułu trafić i do nas – wyraził 
przekonanie.

Sekretarz gminy Joanna Nowak 
zmieniła temat na przyjemniejszy, przy-
pominając, że gwiazdą tegorocznych 
Dni Gminy Suchy Las ma być Maryla 

Rodowicz. Koncert tej popularnej „od 
zawsze” piosenkarki to jednak tylko 
uwieńczenie obchodów. Organizato-
rzy chcą, żeby święto naszej gminy po-
łączyć z promocją samorządu.

- Widzielibyśmy na terenie imprezy 
stoiska poszczególnych jednostek po-
mocniczych – wyjawiła J. Nowak.

Radny Włodzimierz Majewski my-
ślami był jednak daleko od świętowania. 
Zaniepokoiło go to, że w naszej gminie 
wciąż pojawiają się dziki. W domyśle, że 
zabito za mało tych zwierząt.

- Dziki widziano np. w okolicach 
Górki Pilasowej – dał przykład.

-  Tymczasem ze wschodniej części 
Suchego Lasu dotarły do mnie sygna-
ły, że mieszkańcy się cieszą, że dzików 
jest już zdecydowanie mniej – bronił 
się wójt Wojtera.

Gospodarz gminy wypowiedział 
się także na temat postulowanego no-
wego przedszkola w Biedrusku.

- Otwarcie nowej placówki stworzyło-
by problem, co zrobić ze starym budyn-
kiem – zwrócił uwagę. – Otworzyć tam 

bibliotekę? To jednak trochę za duży 
gmach jak na tę miejscowość. Poza tym 
otwarcie biblioteki wymagałoby specjal-
nych przeliczników stropowych – dodał.

- Trzeba to przemyśleć – uznał rad-
ny Dariusz Matysiak. – Może powinna 
tam powstać biblioteka, może żłobek 
lub prywatne przedszkole, a może mo-
głaby to być siedziba dla biedruskich 
stowarzyszeń, których przecież nie 
brakuje – przypomniał.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków głos zabrała przewodnicząca Zarzą-
du Osiedla Suchy Las – Wschód Anna 
Ankiewicz, która zapewniła, że Fundacja 
Nowoczesna Gmina zwróciła się do sta-
rosty, chcąc być stroną w sporze o poligon. 
Kiedy starosta odmówił, fundacja wnio-
sła zażalenie. Fundacja zbiera też podpisy 
pod petycją w sprawie poligonu.

Na zakończenie sesji wiceprze-
wodniczący Zbigniew Hącia oraz rad-
ny Krzysztof Pilas złożyli wszystkim 
samorządowcom życzenia zdrowych, 
rodzinnych i pełnych ciepła świąt.

Krzysztof Ulanowski

renie Suchego Las powstanie kilka stacji: 
Chludowo, Golęczewo, Złotkowo, Złot-
niki, os. Grzybowe. W całej metropolii 
poznańskiej takich przystanków będzie 
64. Kolejka kursować będzie w szczycie 
co 30 minut. Będzie nowoczesny i kom-
fortowy tabor, wspólny bilet oraz przebu-
dowane otoczenie dworców. 

Mamy spore szanse na pokaźne 
środki unijne, nie tylko na infrastrukturę 
kolejową, ale również na wiele dróg do-
jazdowych do zmodernizowanych lub 
nowo wybudowanych przystanków, np. 
ul. Dworcowa i Pawłowicka w Złotnikach.  
Przy dworcach mają powstać strefy usług 
towarzyszących, które mają uatrakcyjnić 
węzły przesiadkowe: kasy biletowe, punk-
ty informacji pasażerskiej, punkty sprzeda-
ży prasy, bary szybkiej obsługi, restauracje 
i kawiarnie, obiekty noclegowe, punkty 
drobnych usług i handlu, punkty napraw 
rowerów, punkty wypożyczania rowerów. 

Niestety w budynku dworca w Złot-
nikach, zamiast tych preferowanych usług 
wójt planuje zlokalizować siedzibę Straży 
Gminnej, co jest nie tylko niezgodne z suge-
stiami władz Poznańskiej Kolei Metropoli-
talnej , ale również nieaprobowane przez 
zdecydowaną większość radnych. Uważa-
my bowiem, że straż powinna funkcjono-
wać  w ścisłej integracji z działaniami Policji, 
a więc pod wspólnym dachem  – w rozbu-
dowanym budynku Urzędu Gminy.

Dziennikarskie Koziołki dla 
Magazynu Sucholeskiego!

Serdecznie gratulujemy Redakcji 
Magazynu Sucholeskiego otrzyma-
nia prestiżowej nagrody. Właśnie na 
łamach tylko tego lokalnego czasopi-
sma możemy swobodnie informować 
Państwa o pracy Rady Gminy Suchy 
Las. Cieszymy się, że nasza ocena 
Magazynu jest zbieżna z poglądami 
Kapituły „Dziennikarskich Kozioł-
ków”, zaprezentowanej przez jej szefa  
Andrzeja Górczyńskiego, który tak 
napisał do redakcji:

(…) „Dziennikarskie Koziołki” są 
szczególną nagrodą, bo wyróżnienia 
przyznają sami dziennikarze. Nie jest 
ważne w jakiej redakcji ktoś pracuje, 
w jakim jest stowarzyszeniu, kto go po-
leca. Liczy się osobowość, styl i charakter, 
jego praca, która nadaje dziennikarstwu 
status zawodu zaufania publicznego. 
Oceniany jest profesjonalizm i przestrze-
ganie etycznych kanonów (…)”.

Uroczysta Gala odbyła się 12 
kwietnia br. na Wydziale Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa UAM 
w Poznaniu. Byłem zaszczycony, mo-
gąc reprezentować podczas tej uro-
czystości nasze kluby.

(-) Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Przewodnicząca Rady Gminy 
Suchy Las informuje …

Kryzys politycz-
ny w Suchym 
Lesie stał się 
niestety fak-
tem. W związku 
z licznymi zapy-
taniami miesz-

kańców wyjaśniam, że jedno ze sto-
warzyszeń zgłosiło Radzie Gminy 
oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu 
zawiadomienie o podejrzeniu za-
istnienia przesłanek powodujących 
w ygaśnięcie mandatów dwóch rad-
nych Rady Gminy Suchy Las z klubu 
NOWOCZESNA GMINA.

W związku z tą sprawą, Wojewo-
da Wielkopolski skierował pismo, 
w którym między innymi wskazuje 
na konieczność podjęcia przez Prze-
wodniczącą Rady działań w celu 
ustalenia stanu faktycznego. Wo-
bec pow yższego, po zapoznaniu się 
z opinią prawną, poleciłam przygo-
tować na najbliższą sesję Rady Gmi-
ny projekt uchwały o powołaniu 
specjalnej komisji doraźnej celem 
dokładnego i rzetelnego zbadania 
stanu faktycznego w przedmiocie  
stwierdzenia w ygaśnięcia manda-
tów radnych klubu NOWOCZENA 
GMINA Wojciecha Korytowskiego 

oraz Macieja Jankowiaka.
Przepisy są niestety bezwzględ-

ne i kategoryczne. Radny nie może 
prowadzić działalności gospo-
darczej na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami z w y-
korzystaniem mienia komunalnego 
gminy, w której radny uzyskał man-
dat, a także zarządzać taką działal-
nością lub być przedstawicielem czy 
pełnomocnikiem w prowadzeniu 
takiej działalności.

Zakaz ten ma charakter antyko-
rupcyjny i służy wyeliminowaniu 
sytuacji, gdy radny przez wykorzy-
stywanie swojej funkcji uzyskiwałby 
nieuprawnione korzyści dla siebie 
lub bliskich. 

Zaznaczam wyraźnie, że na tym 
etapie, nie można w żadnej mierze 
przesądzać o niekorzystnym dla rad-
nych zakończeniu tej przykrej spra-
wy - tym bardziej, że radni złożyli 
obszerne wyjaśnienia, kwestionujące 
zasadność stwierdzenia wygaśnięcia 
ich mandatów.

Zainteresowanych czytelników 
odsyłam do protokołów Rady Gmi-
ny http://bip.suchylas.pl/241/pro-
tokoly/ oraz relacji wideo z 17. Sesji 
Rady Gminy Suchy Las zamieszczo-
nej na http://www.tvsl.pl/. 

(-) Małgorzata Salwa-Haibach

 c.d. ze  
s. 9 >>>

Zarząd Gospodarki Komunalnej 
może wymienić wasze pojemniki
Według normy właściciel nieruchomości może wykorzy-
stywać kontener na odpady zmieszane o pojemności 0,06 
metra sześciennego na osobę przy częstotliwości wywozu 
raz na dwa tygodnie.

Wspomniana wyżej norma wy-
nika z Regulaminu Utrzymania Czy-
stości i Porządku w Gminie Suchy Las. 
Część mieszkańców ma jednak konte-
nery nienormatywne. Ci muszą liczyć 
się z ich wymianą.

- Bywają i tacy właściciele posesji, któ-
rzy mają nawet pojemniki o pojemności 
240 litrów – mówi Jerzy Świerczyński, 
prezes ZGK Sp. z o.o. – Wynika to na 
przykład z tego, że komuś zmniejszyła 
się rodzina, ktoś się wyprowadził, a po-
jemniki pozostały stare.

Oczywiście stan liczbowy rodziny 
to nie wszystko, ponieważ nie wszyscy 
produkujemy tyle samo śmieci. Dużą 
rolę odgrywa zamożność rodziny.

- Zamożniejsi mieszkańcy więcej 
kupują i więcej wyrzucają – zwraca 
uwagę prezes Jerzy Świerkowski. – 

W sumie dok-
torat można by 
o tym napisać 

– kwituje półżar-
tem.

To, że ktoś 
ma nienorma-
tywny kontener, 
nie oznacza, że 
musi sam zabiegać o zamianę na inny. 
Zarząd Gospodarki Komunalnej dys-
ponuje bowiem pełną ewidencją i sam 
zatroszczy się o wymianę.

- Zresztą nienormatywnych pojem-
ników nie ma aż dużo – uspokaja prezes 
Świerkowski. - W całej gminie jest ok. 
5,5 tys. pojemników na odpady zmie-
szane – informuje. - Nienormatywne to 
zaledwie 10, najwyżej 15 proc. z nich.

Krzysztof Ulanowski
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W sprawie poligonu wójt i poseł mówią jednym głosem

Sekretarz Joanna Nowak 
zapowiada występ Maryli Rodowicz

Radna Agnieszka Targońska 
martwi się o ścieżkę rowerową
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WYDARZENIA

Stary Browar rozpieszcza 
swoich najlepszych Klientów
To była szczęśliwa siódemka dla Klubu Starego Browaru 
- tak wspaniałej atmosfery jeszcze nie było, choć stałym 
bywalcom poprzednie edycje wydawały się nie do pobicia. 
Gwiazdy na wybiegu, wśród publiczności i wspierających 
charytatywny cel. Goście specjalni – Dorota Wellman i Mar-
cin Prokop, którzy uwiedli publiczność nie tylko żartami. Ku-
linarny show Top Chefa Tomasza Purola i oczywiście pokazy 
mody, w których udział, obok profesjonalnych modelek, po 
raz pierwszy wzięli klienci. To wszystko złożyło się kolejny raz 
na wydarzenie, które w Poznaniu nie ma sobie równych.

W czasie VII edycji Klubu Sta-
rego Browaru, która odbyła się 
w dniach 21-24 marca jak zwykle 
w przestrzeniach 5-gwiazdkowego 
Blow Up Hall 5050, pobito rekord 

frekwencji – wzięło w niej udział 
ponad 1000 osób. Odbyły się 42 po-
kazy mody, w których wzięło udział 
21 profesjonalnych modelek i mo-
deli, m.in. dwóch finalistów progra-

mu „Top Model” – Michał Baryza  
i Jakob Kosel. Po raz pierwszy w kilku 
pokazach wystąpiły klientki i klienci 
marek – najnowszą kolekcję Hector 
& Karger prezentowały m.in. Miss 
Polski 2015 Magdalena Bieńkowska 
i dziennikarka Barbara Pasek (TVN, 

„Na językach”), 303 Avenue Bogna 
Sworowska, w modeli wcielili się 
także klienci salonów Betty Barclay, 
Guess i Vistula - Danuta Czabańska 
właścicielka firmy Sumin z Suchego 
Lasu oraz doktor Eryk Matuszkie-
wicz. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy polskich marek, 
m.in. Bizuu, Lidia Kalita, Hector & 
Karger, QПШ, Rage Age by Czapul, 
Bohoboco, Niumi i Orska.

Gośćmi specjalnymi wieczoru byli 
Dorota Wellman i Marcin Prokop, 
którzy zostali zaproszeni do… stu-
dia „Dzień Dobry TVN”. Prowadzą-
ca z niezwykłą energią Klub Starego 
Browaru Marta Klepka, na co dzień 
jego organizatorka i dyrektor Blow 
Up Hall 5050, przeprowadziła wy-
wiad ze słynnym duetem, a pomagali 
jej w tym wirtualnie m.in. Agnieszka 
Jastrzębska, Katarzyna Bujakiewicz, 
Anna Oberc, Filip Chajzer, Krzysz-
tof Ibisz, Piotr Machalica, Zbigniew 
Wodecki oraz publiczność, zadając 
ciekawe, zabawne i zaskakujące py-
tania. Dotyczyły one nie tylko pracy 
dziennikarzy, ale także życia, marzeń, 
wyjątkowych ludzi i doświadczeń.  

Zapadające w pamięć kulinarne 
show przygotował dla Klubowiczów 
chef restauracji Blow Up Hall 5050 
Tomasz Purol. Jak na zwycięzcę pro-
gramu „Top Chef ” przystało, zachwy-
cił wszystkich zjawiskowym stołem 
wiosennym, a dodatkowo zaserwo-
wał… 10 tysięcy finger-foodów.

Nazwiska wszystkich niezwy-
kłych osób, które wzięły udział we 
wiosennym spotkaniu Klubu Starego 
Browaru trudno wymienić. Byli wśród 
nich projektanci prezentowanych ma-
rek, gwiazdy telewizji, kolekcjonerka 
i mecenas sztuki, właścicielka Blow 
Up Hall 5050 Grażyna Kulczyk, dy-
rektor Teatru Polskiego  w Poznaniu 
i krytyk kulinarny Maciej Nowak, 
olimpijczyk Szymon Ziółkowski 
i lekkoatleta Marcin Urbaś, przedsta-

wiciele sceny muzycznej - raper Mezo, 
Kasia Wilk i siostry Hybiak oraz wie-
le innych znamienitych przedstawi-
cieli śmietanki kulturalno-biznesowej 
Wielkopolski.

Tym razem w towarzyszącej każdej 
edycji Klubu akcji charytatywnej zbie-
rano środki na rzecz podopiecznych 
Fundacji Drużyny Szpiku.

Partnerzy VII Klub Starego Bro-
waru: Bank Pekao Private Banking, 
Fundusze Inwestycyjne Allianz, Karlik 

– Autoryzowany Dealer Volvo, Blow 
Up Hall 5050, Harmonia SPA IBB An-
dersia Hotel, Myyour, Profemed Gru-
pa Lux Med. Patroni medialni: Viva!, 
Viva! Moda, Uroda Życia.

Klub Klientek i Klientów 
Starego Browaru

Klub Starego Browaru jest dziś 
najważniejszym i najbardziej eksklu-
zywnym wydarzeniem modowo-to-
warzyskim w Poznaniu. Jego formuła 
powstała w 2013 roku. Odbywa się 
w marcu i we wrześniu. W czasie 
każdej edycji przez kilka wieczorów 
prezentowane są najnowsze kolek-
cje kilkudziesięciu butików i marek 
premium, w tym wielu polskich 
projektantów (wszystkie są dostęp-
ne w Starym Browarze). To właśnie 
one zapraszają raz na pół roku po 20 
najlepszych klientek i klientów do 
uczestnictwa w pokazie najnowszych 
kolekcji oraz wydarzeniach towarzy-
szących. Dziś grono Klubowiczów 
liczy ponad 2100 osób. Aby dołą-
czyć do niego, wystarczy być stałym 
klientem jednego ze znajdujących 
się tu butików premium. Jest ich do 
wyboru aż kilkadziesiąt, ponieważ 
Stary Browar jest zdecydowanie naj-
chętniej wybieraną przez prestiżowe 
marki i ich klientów lokalizacją w Po-
znaniu i jedną z najbardziej liczących 
się w Polsce.

Spotkania Klubu Starego Browa-
ru, obok pokazów mody i spotkań 
z gwiazdami, to także akcja chary-
tatywna i losowanie nagród przygo-
towanych przez butiki-gospodarzy 
każdego z wieczorów oraz patronów 
wydarzenia. Każdy wieczór wieńczy 
losowanie nagród, które budzi wiele 
emocji – prezenty niejednokrotnie 
mają wartość kilkuset złotych albo po-
chodzą ze ściśle limitowanych ofert.

Przynależność do K lubu Starego 
Browaru daje jego członkom dostęp 
do wielu dedykowanych im atrakcji 
i promocji przez cały rok. Informacje 
o nich udostępniane są w specjalnym 
newsletterze. Więcej informacji na 
temat członkostwa można uzyskać 
w Punktach Informacyjnych Starego 
Browaru.

Bartek Jędrzejak, TVN

Dorota Wellman, Marta Klepka, Marcin Prokop Projektantka Dorota Cieszyńska, Niumi (w białej sukience) Top Chef Tomasz Purol przy swoim wiosennym stole

Grażyna Kulczyk

Klubowicze i Klienci Starego Browaru

Danuta Czabańska w pokazie Betty Barclay

Bogna Sworowska w pokazie 303 Avenue Siostry Hybiak Projektanci Hector & Karger z Maciejem Nowakiem

Dziennikarka Barbara Pasek na wybiegu

Prowadząca galę Marta Klepka
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Katarzyna Sokołowska, Marta Klepka - dyrektor Blow Up Hall 5050, projektanci Hector & Karger

Dr Eryk Matuszkiewicz w pokazie Vistuli Pani Dyrektor Banku Pekao S.A.  
Kamila Kopiejewska - Giera

Miss Polski Magdalena Bieńkowska na wybiegu 

Obecna była również redaktor naczelna Agnieszka Łęcka  
z córką Martą i notariusz Anna Sypniewska z córką Zuzanną Ewa Nogaj i Violetta Pałącarz 
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Koziołki zostały przyznane
Dziennikarskie Koziołki to nagroda przyznawana corocznie 
przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Redakcja „Suchole-
skiego Magazynu Mieszkańców Gminy” znalazła się w zna-
komitym towarzystwie, bo podczas tej samej uroczystości 
nagrodę odebrała m.in. także legenda poznańskiego 
dziennikarstwa Nina Nowakowska.

Zgromadzonych w auli Wydziału 
Nauk Społecznych i Dziennikarstwa 
UAM w imieniu stowarzyszenia powi-
tał były senator Ryszard Sławiński.

- W tym roku obchodzimy swego ro-
dzaju jubileusz, jako że Dziennikarskie 
Koziołki przyznajemy już po raz dwu-
dziesty, a Nagrodę im. Zdzisława Beryta 

– po raz piąty – rozpoczął. – Koziołki to 
nagroda szczególna, ponieważ stowa-
rzyszenie nie promuje „swoich”, wyróż-
niając tych, którzy mogą wykazać się 
dorobkiem, rzetelnością, sumiennością 
i obiektywizmem – podkreślał. – Stąd 
prestiż tej nagrody, która jest ceniona za 
swoją wielkopolskość i koziołkowatość – 
zakończył półżartem.

Wiele jubileuszów
W dalszej kolejności mówca po-

witał przybyłych VIP-ów, w tym prze-
wodniczącego Stowarzyszenia im. 
Hipolita Cegielskiego Mariana Króla 
i prorektora UAM prof. dr. hab. Tade-
usza Wallasa. 

- Witam w dostojnych murach tego 
wydziału – skłonił się wszystkim prof. 
Tadeusz Wallas. – Dziękuję władzom 
stowarzyszenia, że kolejny raz teore-
tycy mogą gościć praktyków, którzy 
w swoich redakcjach wdrażają naszych 
studentów do zawodu – błysnął kom-
plementem.

Przewodniczący Wielkopolskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Dziennika-
rzy RP Andrzej Górczyński skorzystał 
z obecności prof. Tadeusza Wallasa, by 
wręczyć mu legitymację stowarzyszenia.

- Wprawdzie pan profesor nie pra-
cował jako dziennikarz, bo zaraz po 
studiach podjął pracę na uczelni, tym 
niemniej od stycznia tego roku płaci 
składki – wyjaśnił.

Jako pierwszej nagrodę wręczono 
red. Agnieszce Łęckiej z „Sucholeskie-
go Magazynu Mieszkańców Gminy”. 

„Magazyn” wyróżniony został w katego-
rii „Redakcja”. Czasopismo przedstawił 
zebranym senator Ryszard Sławiński.

- „Magazyn” także obchodzi swój ju-
bileusz, jako że wydał już pięćdziesiąty 
numer – rozpoczął. – Nie za to jednak 
go nagradzamy, lecz za zawartość i war-
tości – zaznaczył.

Laudację wygłosił Ryszard Bącz-
kowski ze stowarzyszenia, który pod-
kreślił, że dzięki lokalnym mediom, 
które pokazują zarówno sukcesy, jak 

i problemy gmin, mieszkańcy mogą 
w większym stopniu uczestniczyć w ży-
ciu swojej społeczności.

- Praca w lokalnej redakcji wymaga 
odpowiedzialności, liczy się profesjona-
lizm, obiektywizm i przestrzeganie ka-
nonów etycznych – wymieniał. – Gmi-
na Suchy Las jest bardzo prężna, więc 
poprzeczka została ustawiona wysoko, 
jednak dla redakcji „Magazynu” to nie 
jest przeszkoda – wyraził przekonanie. 

– Atrakcyjna szata graficzna to jedno, 
ale ważniejsze jest zaangażowanie spo-
łeczne. Redakcja wspiera inicjatywy 
związane ze sportem i życiem kultural-
nym, nie tylko w samym Suchym Lesie, 
ale i sąsiednim Poznaniu. Broni także 
ludzi zagrożonych utratą pracy oraz 
traktowanych gorzej z uwagi na swą 
niepełnosprawność. Rozmawiałem 
z ojcem niepełnosprawnego dziecka, 
któremu w redakcji podano pomocną 
dłoń. Poruszyło mnie, jak bardzo ten 
człowiek był wdzięczny i wzruszony.

W dalszej kolejności mówca poin-
formował słuchaczy, że w tym roku red. 
Agnieszka Łęcka obchodzi dwudzie-
stolecie swojej pracy dziennikarskiej.

- Tym bardziej miło, że ten szczegól-
ny rok uwieńczony zostanie taką nagro-
dą – zakończył Ryszard Bączkowski.

Z głośników rozległy się dźwięki 
utworu „We Are the Champions, a sta-
tuetkę pani redaktor wręczył Andrzej 
Górczyński. Zaraz potem doradca wój-
ta gminy Suchy Las Janusz Kobeszko 
w imieniu swojego pryncypała wręczył 
Agnieszce Łęckiej list gratulacyjny, zaś 
przewodniczący klubu „Gmina Razem” 
Michał Przybylski – piękny bukiet 
kwiatów (także w imieniu klubu „Ini-
cjatywa Mieszkańców”). List z gratula-
cjami przekazał pani redaktor również 
prof. Marian Gorynia, rektor UEP, 
a także starosta Jan Grabkowski.

Redaktor Agnieszka Łęcka podzię-
kowała kapitule za nagrodę.

- Jestem wzruszona i choć nie ma tu 
czerwonego dywanu, czuję się, jakbym 
na nim stała - uśmiechnęła się. – To 
ważne wyróżnienie, bo przyznają je ko-
ledzy dziennikarze - podkreśliła. 

W dalszej części swojego wystą-
pienia pani redaktor przypomniała, że 
nasz „Magazyn” od lat współpracuje 
zarówno z gminą, jak i starostwem 
powiatowym. Zaznaczyła, że wyróż-
nienie dotyczy całej redakcji, w tym 
fotoreportera Macieja Łuczkowskiego, 
dziennikarzy Piotra Górskiego, Piotra 
Wielickiego oraz niżej podpisanego.

- Dziękuję swojemu zespołowi – za-
kończyła wzruszona.

Co z wolnością słowa?
Nagrodę w kategorii „Dziennikarz 

prasowy” otrzymał Tomasz Mańkowski, 

dziennikarz pisma „Twój Tydzień Wiel-
kopolski”, zatrudniony też w Urzędzie 
Gminy w Suchym Lesie. Pan redaktor 
nie pojawił się osobiście na uroczystości, 
usprawiedliwiając się wyjazdem.

W kategorii „Dziennikarz radiowy” 
nagrodę przyznano Ninie Nowakow-
skiej, legendzie poznańskiego dzien-
nikarstwa. Nina Nowakowska swoją 
przygodę z mediami rozpoczynała 
w podziemnym „Głosie”, a w wolnej Pol-
sce przez jakiś czas pracowała w „Dzisiaj”, 
Obserwatorze Wielkopolskim” i po-
znańskim wydaniu „Gazety Wyborczej”, 
by potem na wiele lat związać się z Ra-
diem Merkury. Z radia odeszła dopiero 
w ostatnim czasie, gdy w ramach tzw. 

„dobrej zmiany” prezesem został popie-
rany przez PiS Filip Rdesiński.

- Ostatnie miesiące to nienajlepszy 
czas dla dziennikarzy, którzy jako śro-
dowisko nie do końca potrafili sprostać 
sytuacji, w największym stopniu ciążą-
cej pracownikom mediów publicznych 

– skonstatowała ze smutkiem red. Nina 
Nowakowska. – Pozostaje pytanie, jaki 
to będzie miało wpływ na wolność sło-
wa? – zakończyła. 

W kategorii „Dziennikarz telewizyj-
ny” nagrodę otrzymała Liliana Skibiń-
ska z WTK, która w swoim wystąpie-
niu podkreśliła, że choć dziennikarze 
pracują 24 godziny na dobę, nie czują 
tego, ponieważ swoją pracę lubią.

W kategorii „Dziennikarz obywa-
telski” wyróżniony został Dominik 
Górny. Laudację wygłosił red. Andrzej 
Niczyperowicz, który podkreślił, że 
miał wielu zadziwiających studentów, 
w tym Kamila Durczoka i obu braci 
Lisiewiczów. Jednak wzorem studenta 
pozostaje właśnie pan Dominik.

- Do dziś trzymam wszystkie jego pra-
ce – podkreślił redaktor Niczyperowicz.

- Nagrodę dedykuję tym, których de-
dykuję tym, których spotkałem na swo-
jej drodze do dziennikarstwa – skłonił 
się Dominik Górny. – Bo dziennikar-
stwo jest drogą – wyraził przekonanie.

Nie wyrzekniecie się pasji
W kategorii „Dziennikarz – senior” 

nagrodę otrzymał Stefan Kostecki. Lau-
datorka Dominika Narożna skomento-
wała z uśmiechem, że choć pan Stefan 
jest seniorem, wciąż pozostaje w swojej 
formie sprzed lat. Sam wyróżniony pod-
kreślił w swoim wystąpieniu, że dzienni-
karstwo to misja, zaś dziennikarze kiedyś 
nazywani byli czwartą władzą, a dziś, kie-
dy pierwsze trzy władze nie zdają egzami-
nu, stali się wręcz pierwszą.

W kategorii „Dziennikarz – adept” 
Dziennikarskie Koziołki otrzymał Dawid 
Kujawa z Kuriera Akademickiego. Laureat 
wyraził przekonanie, że dziennikarstwo 
oznacza zmienianie świata na lepsze.

Dominika Narożna wygłaszała 
laudacje, ale sama też została laureat-
ką nagrody Wodnik, którą wręczył jej 
fundator, czyli dziennikarz muzyczny 
Krzysztof Wodniczak.

Pod sam koniec uroczystości wrę-
czono Nagrodę im. Zdzisława Bery-
ta, którą w tym roku otrzymała red. 
Kamila Placko-Wozińska z „Głosu 
Wielkopolskiego”. Laudator Marek 
Zaradniak podkreślił, że laureatka 
pracowała w gmachu „Prasy” przy 
ulicy Grunwaldzkiej 19 w Poznaniu 
we wszystkich trzech redakcjach – 

„Expressu Poznańskiego”, „Gazety Po-
znańskiej” i „Głosu Wielkopolskiego”.  

- Dziennikarstwo to pasja – powie-
działa z kolei red. Placko-Wozińska. 

– Chciałam być dziennikarką od dru-
giej klasy szkoły podstawówki, a jako 
studentka dziwiłam się, że za teksty do 
gazet mi płacą – wspominała z uśmie-
chem. – Nie zamieniłabym tego zawo-
du na żaden inny!

Krzysztof Ulanowski
Organizator  - Wielkopolski Oddział 
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP dzię-
kuje sponsorom gali, którymi były 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 
oraz KREISEL Technika Budowlana. 

Małgorzata Salwa-Haibach 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Z prawdziwą 
satysfakcją i ra-
dością przyję-
łam informację 
o przyznaniu Su-
choleskiemu Ma-
gazynowi Miesz-
kańców Gminy 

prestiżowej nagrody „Dziennikarskich 
Koziołków”. Miesięcznik ten wpisał 
się na stałe w medialny pejzaż Suchego 
Lasu, ponieważ umożliwia udział w de-
bacie publicznej osobom o różnych po-
glądach i zapatrywaniach. Jest pismem 
ciekawym, cenionym przez mieszkań-
ców, chętnie czytanym i lubianym.

„Dziennikarskie Koziołki” -  na-
groda przyznana przez środowisko 
dziennikarskie, w pełni  tę opinię po-
twierdza, bowiem misją dziennikarzy 

„Magazynu”, jest przede wszystkim 
przekazywanie rzetelnych i bezstron-
nych informacji, a także prezentowa-
nie różnorodnych opinii. Wolności 
słowa i dziennikarskiej odwadze to-
warzyszy zawsze odpowiedzialność za 
treść publikacji, a dobro czytelników 
oraz dobro publiczne posiada rangę 
nadrzędną. Ta nagroda jest również 
pięknym uhonorowaniem osobistego 

jubileuszu redaktor naczelnej Agniesz-
ki Łęckiej - dwudziestolecia pracy 
dziennikarskiej.

Redakcji Sucholeskiego Magazy-
nu Mieszkańców Gminy oraz Pani 
osobiście  serdecznie gratuluję i życzę 
długich lat w służbie czytelników!  
Cieszę się, że  właśnie na łamach tego 
zasłużonego dla naszych mieszkań-
ców czasopisma możemy swobodnie 
informować mieszkańców o pracy 
Rady Gminy Suchy Las. Przyznane 
wyróżnienie potwierdza słuszność 
podjętej decyzji.

Prof. Marian Gorynia 
Rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego

Składam redakcji 
„ S u c h o l e s k i e g o 
Magazynu Miesz-
kańców Gminy” 
najserdeczniejsze 
życzenia i gratu-
lacje. Jestem prze-

konany, że ta wyjątkowa nagroda, jaką 
są Dziennikarskie Koziołki, to wyraz 
uznania dla całokształtu dokonań re-
dakcji. Życzę, żeby przez kolejne lata 
pani redaktor Agnieszka Łęcka z wła-
ściwą sobie determinacją, pasją i zaan-
gażowaniem wypełniała swoją misję!

Wójt Grzegorz Wojtera
Jest mi niezmiernie miło, że redakcja 

„Sucholeskiego Magazynu Miesz-

kańców Gminy” 
otrzymała na-
grodę Dzienni-
karskie Koziołki. 
Chciałbym po-
gratulować tego 
wyróżnienia. 
Ogromnie mnie 

satysfakcjonuje, że w tym popular-
nym plebiscycie, w którym wyłaniani 
są najlepsi dziennikarze z całej Wiel-
kopolski, dostrzeżono lokalną gazetę 
z gminy Suchy Las. Jak mówił pisarz 
Ryszard Kapuściński, dobry dzien-
nikarz to przede wszystkim dobry 
człowiek. Życzę, żeby ta zasada nadal 
Waszej redakcji przyświecała. Życzę 
dalszego, pomyślnego rozwoju gazety, 
coraz szerszej rzeszy oddanych czytel-
ników, a w życiu prywatnym zdrowia, 
pomyślności i powodów do radości.

Romualda Polody 
Prezes Nissan Polody

Serdecznie gra-
tuluję nagrody 
zarówno redak-
tor naczelnej, 
jak i wszystkim 
dzien n i ka rzom 

„ Suc hole sk ie go 
Magazynu Miesz-

kańców Gminy”. Wszystkie osiągnięcia 
są dla nas szczególne, ale najprzyjem-
niejsze są te, które zostały dostrzeżone 
i nagrodzone przyznanym wyróżnie-

niem. Nagroda, jaką są Dziennikarskie 
Koziołki, to dla dziennikarza potwier-
dzenie sensu jego pracy i kierunku, jaki  
w swoim trudnym zawodzie obrał. To 
także potwierdzenie tego, że dzienni-
karz trafnie w swojej pracy dobiera te-
maty i opisuje wydarzenia.

Jan Grabkowski 
starosta poznański

Proszę przyjąć 
serdeczne gratu- 
lacje w związku 
z przyznaniem 

„ Sucholesk iemu  
M a g a z y n o w i  
M i e s z k a ń c ó w 
Gminy” nagrody 

Dziennikarskich Koziołków. Otrzy-
manie jednej z ważniejszych nagród 
środowiska dziennikarskiego to nie-
wątpliwy sukces redakcji. Jak podkre-
ślają twórcy nagrody, jest ona przyzna-
wana za osobowość, styl i charakter, 
które podnoszą status dziennikarza 
do zawodu zaufania publicznego. Li-
czy się profesjonalizm i przestrzeganie 
kanonów etycznych. Fakt, że Koziołki 
otrzymało właśnie czasopismo prowa-
dzone przez panią redaktor Agnieszkę 
Łęcką, to powód do ogromnej dumy 
i satysfakcji. Jestem przekonany, że 
nagroda stanowić będzie impuls do 
dalszej wytężonej pracy. Ja natomiast 
życzę kolejnych wyróżnień oraz rosną-
cego grona czytelników.

Pogratulowali 
nam...
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WYDARZENIA WYDARZENIA

Red. Agnieszka Łęcka cieszy się z nagrody

Prorektor Tadeusz Wallas, senator Ryszard 
Sławiński i przewodniczący Andrzej Górczyński

Ryszard Bączkowski ze Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP chwali nasz „Magazyn”

Doradca wójta Janusz Kobeszko 
przekazuje list gratulacyjny

Przewodniczący 
Marian Król

Przewodniczący 
Andrzej Górczyński

Red. Agnieszka Łęcka i jej drużyna: Piotr Górski,  
Piotr Wielicki, Krzysztof Ulanowski

Fotoreporter  
Maciej Łuczkowski

Bohaterzy gali
Przewodniczący Michał Przybylski  
z bukietem kwiatów

Red. Nina 
Nowakowska

Dominik Górny, Krzysztof Wodniczak, Agnieszka Łęcka,  
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, Piotr Kurek

Dominika Narożna, Agnieszka Łęcka i Jerzy Mianowski  
w otoczeniu młodych dziennikarzy
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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 ���

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

www.GdzieGramy.pl

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

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 



– Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom naszych klientów, postano-
wiliśmy stworzyć salon, który sprosta 
potrzebom nawet tych najbardziej 
wymagających. Zadbaliśmy o to, aby 
goście naszego salonu mogli zrealizo-
wać wszystkie potrzeby związane z sa-
mochodem w jednym miejscu - mówi 
Marcin Stępczak, dyrektor regionalny 
oddziału Poznań, Porsche Inter Auto 
Polska sp. z.o.o.

Salon, który przedstawiciele firmy 
nazywają terminalem, ma 1400 m2 
powierzchni sprzedażowej i 2000 m2 
powierzchni serwisowej. Według pla-
nów klienci mają tu kupować rocznie 
700 aut nowych i 200 używanych. To 
jedyny w regionie punkt sprzedaży 
i serwisu supersportowego modelu R8. 
Dla klientów dostępna jest również 

specjalnie wydzielona strefa sprzeda-
ży samochodów sportowych z serii RS 
i S. Przedstawiciele firmy nastawiają 
się na klientów wymagających.

– Dziś klient poszukuje rozrywki, ra-
dości, ale i eksperymentu – uważa Chri-
stoph Aringer, prezes zarządu Porsche 
Inter Auto Polska Sp. z o.o. – stawia nam 
wymagania dotyczące jakości czy wy-
gody. Sprawdza informacje w Internecie, 
gdzie też dzieli się uwagami. Mimo, że 
obecność klienta w sieci rośnie, stacjo-
narne sklepy wciąż są dla niego ważne. 
Z kolei dla nas bardzo ważna jest praca 
nad idealną relacją z klientem.

Porsche Inter Auto Polska należy 
do koncernu Porsche Holding, któ-
ry w sumie ma ponad 600 salonów 
w 25 krajach świata, także w Chinach 
i Ameryce Południowej.

– Szczególnie silni jesteśmy w Eu-
ropie, także w tej części Europy 

– dodaje prezes – W Polsce mamy 
15 salonów, 700 pracowników i 1,5 
mld zł obrotu. Ważny jest też dla nas 
Poznań. Chcemy uprościć skompli-
kowane życie konsumenta, zaprowa-
dzić w jego życiu pozyty wne zmiany 

– przekonuje.
Nowy salon to odpowiedź na ro-

snące zainteresowanie samochodami 
marki Audi. Koncern sprzedał ich 
w ubiegłym roku w Polsce 8020 sztuk, 
czyli o 16,2% więcej niż rok wcześniej. 

– To z jednej strony część ogólno-
światowego trendu, bo popularność  
samochodów Audi rośnie w wielu kra-
jach, a z drugiej strony efekt większej 
zamożności Polaków, dlatego mamy 
przekonanie, że nowy salon będzie 
miejscem często odwiedzanym przez 
naszych klientów i fanów motoryzacji 
z Wielkopolski.

Salon mieści się przy ulicy Bole-
sława Krzywoustego 70 (przy Kine-
polis). Więcej informacji o salonie na  
www.audipoznan.pl/franowo. 

Jerzy Berger

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

CZYNNE  
PN.-PT.: 11.00 - 18.00
SOBOTA: 12.00 - 17.00
NIEDZIELA: 12.00 - 17.00
tel. 693 900 282

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

Znajdź nas na facebooku

ZAPRASZAMY!

PROMOCYJNE ABONAMENTY NA OBIADY 
RODZINNE - 11 ZESTAWÓW DNIA W CENIE 10
W KAŻDY PIĄTEK SERWUJEMY SZARE KLUSKI 
Z KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ - 12,90 zł,  
A W NIEDZIELE ROSÓŁ Z DOMOWYM 
MAKARONEM - 6,90 zł

ARTYKUŁ SPONSOROWANY Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

ZUPY
Rosół, pomidorowa   ........................3,90
Ogórkowa, jarzynowa,  
pieczarkowa, żurek  .........................5,90
Żurek z jajkiem, rosół z domowym  
makaronem, grochówka  .................6,90
Pieczywo do zupy  ...........................1,00
PIEROGI DOMOWE 
Ruskie, z mięsem, z kapustą  
i grzybami, z serem (7 szt.) ............14,90
SAŁATKI 
z kurczakiem, z camembertem
mała  ................................................9,90
duża  ..............................................14,90

DANIA
Rumsztyk z cebulą,
pulpety w sosie koperkowym  .........6,90 
Kotlet schabowy, karkówka, stek, 
filet drobiowy panierowany, stripsy  ... 7,90
De volaille, szwajcar, filet w płatkach 
kukurydzianych, zraz wieprzowy,
rolada wieprzowa z pieczarkami,
filet z dorsza świeżego  ...................  8,90 
DODATKI
Ziemniaki, ryż, zestaw surówek  .....  3,50
Frytki, kasza gryczana,  
kasza jaglana kluski śląskie  ............ 4,00
Ketchup  ..........................................  1,00
Opakowanie  ...................................  0,50

GINEKOLOG, DIAGNOSTYKA RAKA SZYJKI MACICY
MARKERY NOWOTWOROWE  

RAKA SZYJKI MACICY, RAKA PIERSI
WYMAZY W KIERUNKI WIRUSA HPV

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ.8.00-10.00
W SOBOTY OD 8.30 - 11.00

Tel. 61 812 50 00

Nowoczesny salon Audi w sercu 
gospodarnej Wielkopolski
Pierwszy w regionie dwupoziomowy salon samochodowy nawiązujący stylistyką do toru 
wyścigowego otworzył swoje podwoje przy ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu.

tel. 728 531 885
dartech.serwis@wp.pl

Autoryzowany 
Serwis

Urządzeń 
Grzewczych

Christoph Aringer, prezes zarządu 
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. 

Marcin Stępczak, dyrektor regionalny oddziału 
Poznań, Porsche Inter Auto Polska sp. z.o.o.

Waldemar Niedbalski - dyrektor zarządzający

Gwarancja najlepszej cenyzz

Domy jednorodzinne od 80 do 100 mzz
2  

w zabudowie bliźniaczej i szeregowej 
na zamkniętym osiedlu 
Stan deweloperskizz

Sprzedaż lub możliwość zamiany  zz

na stary dom w Poznaniu i okolicach

Domy nad morzem na sprzedaż
Darłowo, ul. Sportowa

Kontakt: 500-106-444, daryacht@wp.pl
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XXXVII Międzynarodowy Tur-
niej Sportowego Tańca Towarzyskie-
go WIOSNA 2016 zorganizowała 
Szkoła Tańca Jawor, zaś patronat nad 
imprezą objął wójt gminy Suchy Las. 
Taneczne popisy obserwowali sędzio-
wie, reprezentujący kraje, z których 
wywodzili się zawodnicy: Czechy, 
Polskę, Rosję i Ukrainę. Na czele ko-
misji stała sędzia główny Barbara Ja-
wor. Wśród sponsorów turnieju, poza 
naszą gminą, znalazły się sucholeskie 
firmy, jak m.in. Nickel, Gościniec 
Sucholeski czy Drukarnia Serikon. 
Wśród patronów medialnych znalazł 
się i nasz „Magazyn”.

Wiosennie i gorąco
Zaczęło się od pokazu rock’n’rolla 

w wykonaniu dziecięcego zespołu 
ze Szkoły Tańca Jawor. Młodym tan-
cerzom przyglądali się mieszkańcy 
Suchego Lasu oraz goście z innych 
miejscowości, którzy licznie wypełnili 
widownię. Powitała ich prowadząca 
Anna Przewoźniak z TVP3 Poznań.

- Cieszę się, że sala, jak zawsze, jest 
wypełniona po brzegi – uśmiechnęła 
się. – Zmagania trwają od rana, a uczest-
niczą w nich pary taneczne z Czech, Pol-
ski, Rosji i Ukrainy. Teraz przed nami 
półfinał i finał – poinformowała.

Zaraz potem na scenę wkroczył wójt 
Grzegorz Wojtera. Jego obecność wyni-
kała nie tylko z miejsca imprezy, ale także 
i z tego, że – przypomnijmy - gmina była 
jednym ze sponsorów wydarzenia.

- Witam wszystkich wiosennie 
i gorąco – rozpoczął wójt. – Witam za-
równo mieszkańców, jak i tych, którzy 
specjalnie do nas przyjechali.

Później, korzystając z chwili przerwy, 
zapytaliśmy gospodarza gminy, czym 
dla Suchego Lasu jest turniej tańca.

- To tradycja, ponieważ spotykamy się 
przecież od lat – odparł bez zastanowie-
nia. – Ale także promocja naszej gminy 
w całym regionie i poza jego granicami.

Zasady turnieju były dość proste. 
Przed nami występowali tancerze 
w dwóch kategoriach wiekowych: junio-
rzy starsi (14 – 15 lat) oraz dorośli. Wszy-
scy musieli wykonać po kilka tańców 
w stylu standard i latin. Jeżeli chodzi o te 
pierwsze, był to walc angielski, tango ar-
gentyńskie, walc wiedeński, fokstrot i qu-
ickstep. Jeśli chodzi o latin, zawodnicy 
zaprezentowali nam takie tańce, jak cha-
cha, brazylijska samba, kubańska rum-
ba, hiszpańskie pasodoble oraz jive. Ich 

popisy oceniali sędziowie, reprezentują-
cym wszystkie kraje, z których przybyli 
tancerze. Na czele składu sędziowskiego 
stała Barbara Jawor.

Pokazy mistrzów
W przerwach pomiędzy popisami 

konkursowymi, podziwiać mogliśmy 
pokazy specjalne, jak orientalny taniec 
pań ze Szkoły Tańca SOGDIANA, 
popis laureatki konkursu Eurowizji 
Viktorii Nowak, fokstrot w wykona-
niu mistrzowskiej pary Doroty Makar 
i Sergiu Rusu czy tango w wykonaniu 
Mai Ratajczak i nauczyciela tańca 
Grzegorza Kałmuczaka.

W końcu jednak nastąpiło coś, na 
co wszyscy czekali, czyli ogłoszenie 
wyników. Najpierw poznaliśmy naj-
lepszych tancerzy latin w kategorii 14 

– 15 lat. Na trzecim miejscu uplasowała 
się para z klubu KIEPURA Sosnowiec. 
Informacja o tym wywołała prawdzi-
wie entuzjastyczną owację grupki kibi-
ców, która wraz ze swoimi ulubieńcami 
przyjechała na turniej do naszej gminy. 
Miejsce drugie zajęli Rosjanie z klub 
ONIONA. Złoto zdobyli przedstawi-
ciele klubu IGLICA z Wrocławia.

- Klub ma wprawdzie siedzibę we 
Wrocławiu, ale pochodzimy spod Sie-
radza – tłumaczą nam Paulina Paprota 
i Hubert Krysztofiński z IGLICY. – 
Razem tańczymy krótko, bo zaledwie 
rok, ale zdążyliśmy już zająć trzecie 
miejsce na Mistrzostwach Polski Połu-
dniowej – cieszą się. – W Suchym Le-
sie jesteśmy po raz pierwszy, ale bardzo 
nam się tu podoba, fajny turniej, dobre 
pary i mili ludzie – zachwalają. 

Chwilę później zaprezentowano 
nam dorosłych zwycięzców w katego-
rii standard. Brąz zdobyła para z klu-
bu GRACJA z Zielonej Góry, srebro 

– DANCECLUB ze Szczecina, a naj-
wyższe miejsce na podium zajęli tan-
cerze z warszawskiego DUETU.

- My także jesteśmy w Suchym Lesie 
po raz pierwszy – mówią nam warsza-
wiacy Sandra Jabłońska i Michał Le, 
którzy tańczą razem od trzech lat. – Do-
ceniamy sprawną organizację i wysoki 
poziom, rzadko się też zdarza, żeby na 
polskim turnieju była pełna widownia 

– kręcą z podziwem głowami.

Za rok będzie lepiej
Przypomnijmy, że tegoroczni zdo-

bywcy drugiego miejsca to ubiegło-
roczni zwycięzcy.

- Lekki zawód jest – przyznają Gra-
żyna Grabicka i Szymon Kalinowski 
ze Szczecina. – Całkowite poczucie 
spełnienia może dać tylko zwycięstwo. 
Proszę jednak pamiętać, że czynników, 
które sędziowie biorą pod uwagę, jest 
bardzo dużo. Czego nam zabrakło tym 
razem? O to już trzeba by zapytać wła-
śnie sędziów. My, pomimo drugiego 
miejsca na podium. W Suchym Lesie 
czujemy się jak w domu, bo atmosfera 
jest tu super! – chwalą.

A co w życiu szczecińskich tancerzy 
zmieniło się w ciągu ostatniego roku?

- Bardzo dużo i to na plus! – zapala-
ją się. – Przeprowadziliśmy się, mamy 
swój klub, sami organizujemy turniej, 
dużo jeździmy. Dzisiejszy turniej jest 
już naszym czwartym z kolei, a za ty-
dzień będziemy w Wielkiej Brytanii. 
I tak aż do końca roku - śmieją się.

Przed nami były jeszcze kolejne po-
kazy konkursowe. Tym razem czterna-
sto- i piętnastolatkowie rywalizowali 
w tańcach standard, a dorośli – w latin. 
Jeżeli chodzi o juniorów starszych, 
drugie i trzecie miejsce zajęli tancerze 
z ASTRY Szczecin, natomiast złoto 
zdobyli Rosjanie z klubu ONIONA.

- Przyjechaliśmy do was z Bałtijska 
koło Kaliningradu – mówią nam Jeka-
tierina Panczenko i Nikita Koncewicz. 

– W Suchym Lesie jesteśmy po raz 
pierwszy i od razu taki sukces! – cieszą 
się. – Ale i pracowaliśmy na ten sukces 
razem przez trzy lata – dodają.

Jeżeli chodzi o dorosłych, trzecie 
miejsce zajęli Polacy z AKADEMII 
TAŃCA w Warszawie, drugie Czesi 
z TK MARENDI, zaś pierwsze – pol-
sko-czeska para z klubu ATHINA 
w dolnośląskiej Oławie. Ci ostatni 
uwieńczyli turniej, tańcząc dla nas 
ognistego jive’a.

- Już pięć i pół roku tańczymy razem, 
a po raz trzeci jesteśmy w Suchym Le-
sie – wyjawiają Marta Sygiet i Jiří Gat-
nar. – Mieliśmy odrobinę szczęścia, że 

wygraliśmy, bo przyjeżdża tu czołówka 
tancerzy z Polski, a pary czeskie też są 
na wysokim poziomie – podkreślają.

Polka i Czech znają się z tanecz-
nych szkoleń i turniejów. Ona tańczy 
już od 19 lat, a on od 22.

Mniej szczęścia od tancerzy z Oła-
wy mieli poznaniacy z klubu SŁOŃ-
CE, którzy uplasowali się na szóstym 
miejscu.

- Dwa lata tańczymy razem, ale 
osobno o wiele dłużej – mówią Anna 
Sosińska i Adam Matecki. – W Su-
chym Lesie jesteśmy co roku, bo to 
blisko, w związku z czym rodzina 
i znajomi bez problemu mogą nam 
kibicować. W tym roku po raz pierw-
szy znaleźliśmy się w finale, ale za rok 
będziemy już na podium, obiecujemy! 

– uśmiechają się.
A my oczywiście trzymamy za na-

szych poznańskich sąsiadów kciuki!
Krzysztof Ulanowski
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Przetańczyć cały dzień to nie grzech
Barwny korowód par, cekinów błysk, mocny makijaż pań i zmęczone nogi tancerzy oboj-
ga płci. Po raz kolejny Suchy Las na jeden dzień stał się taneczną stolicą Europy Środkowo-
Wschodniej. 

WYDARZENIA

Anna Sosińska i Adam 
Matecki z Poznania

Dziecięcy zespół ze Szkoły Tańca Jawor

Marian Nickel, wójt Grzegorz Wojtera oraz zdobywcy pierwszych 
trzech miejsc w kategorii dorośli, latin: Marta Sygiet i Jiří Gatnar, 
Kristína Ráczová i Filip Swětík, Anna Piaseczna i Maciej Walczak

Grzegorz Kałmuczak i Maja Ratajczak  
tańczą tango

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii juniorzy, latin: 
Paulina Paprota i Hubert Krysztofiński, Jekatierina Panczenko 
i Nikita Koncewicz, Natalia Stelmach i Karol Pieczyrak

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii juniorzy, 
standard: Jekatierina Panczenko i Nikita Koncewicz, 
Marianna Kuta i Paweł Dybaś, Julia Hedder i Jan Sokołowski Dorota Makar i Sergiu Rusu

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii dorośli, standard: Sandra Jabłońska 
i Michał Le, Grażyna Grabicka i Szymon Kalinowski, Kornelia Kopaczyńska i Lech Bartosz

Prowadząca Anna Przewoźniak

Barbara Jawor wręcza 
kwiaty mistrzom tanga

VIP-y podziwiają tańczących fot
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Wydarzenie Termin Miejsce
KINO NOCNE 29. 04. 2016 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Filmy z Jerzym Stuhrem:  wstęp wolny! 
Obywatel Piszczyk godz. 20.00 
Duże zwierzę godz. 22.00
Wernisaż wystawy prac ceramicznych 6. 05. 2016 r. CKiBP, Hol, Wstęp wolny! 
Katarzyny Strańczyk godz. 18.00 Wystawę można oglądać 
i Ewy Radkiewicz  do 5 czerwca 
Głośne Czytanie Bajek 8. 05. 2016 r. CKiBP 
Z Japonii w kosmos godz. 11.00 Bezpłatne wejściówki do 
Czyta: Piotr Witoń  odbioru w bibliotece
Spotkanie autorskie z Łukaszem  9. 05. 2016 r. Filia biblioteczna  
Wierzbickim, autorem książek dla dzieci: godz. 9.45 w Chludowie 
Afryka Kazika, Dziadek niedźwiadek i in.  
 9.05. 2016 r. CKiBP 
 godz. 10.15 
 godz. 11.15
Warsztaty ilustratorskie  10. 05. 2016 r. Filia biblioteczna 
z Elżbietą godz. 15.00 w Chludowie 
Krygowska-Butlewską  
 11. 05. 2016 r. CKiBP 
 godz. 9.00 
 godz. 11.30
Warsztaty literacko – plastyczne 13. 05. 2016 r. Filia biblioteczna  
dla najmłodszych z grupą artystyczną godz. 16.00-18.00 w Złotnikach 
Ambientówka  Warsztaty otwarte
Spotkanie autorskie  13. 05. 2016 r. CKiBP 
z Ignacym Karpowiczem, godz. 19.00 Bezpłatne wejściówki do 
pisarzem, prozaikiem, tłumaczem,  odbioru w bibliotece 
autorem takich książek jak Cud, Ości,  
Gesty, Sońka czy Niehalo
Sucholeski Przegląd Muzyczny 14. 05. 2016 r.  CKiBP, Sala widowiskowa 
 godz. 16.00 Wstęp wolny!
XX Rajd Rowerowy im. Wojciecha 15. 05. 2016 r. 
Bogusławskiego start: 10.00
Koncert Ryszarda Rynkowskiego 28. 05. 2016 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
 godz. 18.00 Bilety: 50 / 40zł (N/U)
KINO NOCNE: 20/21. 05. 2016 r. Szczegóły wkrótce! 
Filmy Tima Burtona  www.osrodekkultury.pl
Zapowiedzi: 
Dzień Dziecka 1. 06. 2016 r. Szczegóły wkrótce! 
Dni Gminy Suchy Las 18. 06. 2016 r. www.osrodekkultury.pl 
Koncert O.S.T.R. 23 .06. 2016 r.

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

WIĘCEJ INFORMACJI:  www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CKiBP, 
twitter.com/CKiBP_SuchyLas. Zastrzegamy prawo zmian w programie
Bilety dostępne w CKiBP (Sekretariat) i na stronie www.bilety24.pl

Kontynuacja warta zachodu
To już kolejne spotkanie w Suchym Lesie z ukraińskimi 
samorządowcami. Współpraca rozwija się coraz lepiej. 
Ukraińscy goście zapewnili, że Polska jest dla nich wzorem.

Kiedy w listopadzie ubiegłego roku, 
delegacja winnickiego oddziału sto-
warzyszenia „Ukraina-Polska-Niemcy” 
spotkała się z samorządowcami, re-
prezentantami organizacji pozarządo-
wych oraz mieszkańcami gminy 

Suchy Las, wiadomo już było, że na 
tym jednym spotkaniu się nie skończy.

Obszerną relację z tego spotkania 
zamieściliśmy w grudniowym wyda-
niu naszego magazynu.

Siedem lat kontaktów
Konsekwencją i dalszym ciągiem 

tamtego spotkania było drugie, które 
miało miejsce 4 kwietnia, również 
w sali konferencyjnej Parku Wodnego 

„Octopus” w Suchym Lesie.
Tym razem jednak w ukraińskiej 

delegacji znalazł się także Władymir 
Kuleszow, burmistrz miasta Hniwań 
w obwodzie winnickim, który nie 
miał możliwości uczestniczyć w po-
przednim spotkaniu, a także członek 
zarządu i przewodniczący Związku 
Przedsiębiorców Anatolij Drozd.

Ze zrozumiałych względów, rolę 

gospodarza, ale też i moderatora, peł-
nił wójt gminy Suchy Las Grzegorz 
Wojtera. Po przywitaniu ukraińskich 
gości oraz wszystkich przybyłych na 
spotkanie, gospodarz gminy przeka-
zał głos prezesowi zarządu Wielkopol-
skiego Ośrodka Kształcenia i Studiów 
Samorządowych (WOKiSS) Ma-
ciejowi Kozikowi, który opowiedział 
o historii kontaktów pomiędzy samo-
rządami oraz o tym, jak przekłada się 
ona na obecne między nimi relacje.

Pierwsze kontakty z obwodem 
winnickim rozpoczęły się siedem lat 
temu i choć  dobrze rokowały, z powo-
dów niezależnych od żadnej ze stron 
uległy rozluźnieniu, a to z uwagi na 
wiadome wydarzenia na Ukrainie.

- Życzmy sobie tego, aby na wschod-
niej i południowej flance Ukrainy jak 
najszybciej zapanował spokój, tak iż 
byśmy mogli zająć się tym, czym lu-
dzie powinni się zajmować, to znaczy 
nawiązywaniem współpracy, przy-
jaźni i rozwijaniem wzajemnych kon-
taktów. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze 
spotkanie będzie takim kamieniem 
milowym ku dalszemu ich rozwojowi 

– powiedział Maciej Kozik.
W swym wystąpieniu przedstawił 

również zasięg działania WOKiSS, 
oraz poinformował o konsolidacji 
gminnych samorządów z terenu Wiel-
kopolski. Przy tej okazji podkreślił sa-
mopomocowy charakter stowarzysze-
nia i apolityczność, jako główne atuty, 
przyczyniające się do jego rozwoju.

Organizacja stawia sobie za cel 
stworzenie jak najlepszego samorządu 
w Wielkopolsce, a rok 2015 był rekor-
dowym, gdyż przez sale wykładowe 
WOKiSS przewinęło się 27 500 pra-
cowników urzędów.

- To nie znaczy, że tylu urzędni-
ków jest w Wielkopolsce - zastrzega 
prezes – bo ja nawet nie wiem ilu ich 

jest, tylko że oni przyjeżdżają do nas 
wielokrotnie i w statystyce funkcjo-
nuje to w postaci tzw. osobodni. Ta 
liczba pokazuje, że jesteśmy najwięk-
szą niesieciową organizacją szkolącą 
w Polsce.

Członkiem nowego zarządu, a po 
przekształceniu – rady, został wójt  
Grzegorz Wojtera, co zdaniem prezesa 
Kozika jest dowodem uznania zarów-
no dla wójta, jak i dla gminy.

Polskie korzenie
Po tym wystąpieniu głos zabrał bur-

mistrz Władymir Kuleszow. W obszer-
nej prezentacji popartej komputerową 
wizualizacją, opowiadał o Gniwaniu 
i obwodzie winnickim. W prezentacji 
pojawiło się bardzo wiele tematów, 
związanych z tym regionem. Począw-
szy od historii, poprzez architekturę, 
przemysł, szkolnictwo, nekropolie, 
gdzie na grobach widnieją polskie 
nazwiska, dając świadectwo naszych 
korzeni, na osiągnięciach sportowych 
skończywszy. 

A jeśli już o polskich korzeniach 
mowa, to w prezentacji bardzo czę-
sto pojawiało się nazwisko polskiego 
przemysłowca Kazimierza Jaroszyń-
skiego, któremu te tereny bardzo wiele 
zawdzięczają.

Walorem tej prezentacji było rów-
nież to, że nie sprawiała problemów 
językowych. Chociaż Władymir Ku-
leszow nie włada dobrze językiem pol-
skim, nie stanowiło to żadnego kło-
potu, bo znakomicie w roli tłumacza 
radził sobie Oleksij Gawryłow, a kiedy 
przed rozpoczęciem prezentacji nie-
słusznie sumitował się, prosząc o wy-
baczenie mu niedoskonałości tłuma-
czenia, usłyszał z sali kobiecy głos:

- Mogę panu pomóc!
Głos ten należał do Anny Polańskiej. 

– Jestem Ukrainką, ale od dwudzie-
stu lat mieszkam w Polsce – przedsta-
wiła się. Czy to ze względu na urodę 
pani Anny, czy też z innych względów, 
Oleksij Gawryłow ofertę pomocy 
przyjął chętnie i od tej chwili prezen-
tacja popłynęła wartko.

List po ukraińsku
Z kolei kiedy burmistrz Kuleszow 

pokazywał folklorystyczne zespoły 
ludowe Ukrainy, znakomicie przy-
gotowanym do rewanżu okazał się 
Jarosław Krajewski, dyrektor Zespo-
łu Szkół w Suchym Lesie, który wrę-
czył ukraińskim gościom płytę z na-
graniem występów Zespołu Pieśni 
i Tańca „CHLUDOWIANIE”, który 
w ubiegłym roku obchodził swoje 15-
lecie. Biorąc pod uwagę, że zespół ma 
w swoim repertuarze polskie tańce 
narodowe, takie jak kujawiak, oberek, 
polonez, mazur, czy krakowiak, trud-
no byłoby przecenić walor tej sympa-
tycznej riposty.

– Do płyty „CHLUDOWIANIE” 
dołączyli list i ten list, jak mnie za-
pewnili, jest po ukraińsku, ale to już 
zweryfikują nasi goście – powiedział 
z uśmiechem dyrektor Krajewski.

Kończąc swoją prezentację, bur-
mistrz Kuleszow podziękował za 
to, że Polska wsparła Ukrainę w jej 
dążeniu do przystąpienia do Unii 
Europejskiej.

Dalszy ciąg spotkania przezna-
czony był już na luźną wymianę po-
glądów, pytań i odpowiedzi, a w mia-
rę upływu czasu (spotkanie trwało 
ponad trzy godziny), atmosfera sta-
wała się coraz bardziej kameralna.

- Robimy reformę samorządową, 
a ponieważ Polska jest dla nas do-
brym wzorem, więc staramy się robić 
wszystko tak, jak to jest w Polsce. Pol-
ska jest dla nas najlepszym przykła-
dem – zapewniał Oleksij Gawryłow.

- No to duża odpowiedzialność 
na nas spoczy wa i musimy uważać 
na to, co robimy – padł dowcipny 
głos z sali.

Jednak pomimo luźnej już atmos-
fery, spotkanie nie straciło na kon-
struktywności. Kiedy prezes WO-
KiSS-u kładł nacisk na wciąganie do 
współpracy młodzieży, mówiąc:

- Bez tego w naszych organizacjach 
wyginiemy jak dinozaury – jakby 
w odzewie, pani dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Suchym Lesie Beata 
Radomska, zaproponowała wymia-
nę adresów stron internetowych, 
uzasadniając, że pierwsze kontakty 
między uczniami są możliwe właśnie 
przez Internet, a przecież nie wyma-
gają pieniędzy. 

Ustalono wymianę adresów za 
pośrednictwem pana burmistrza, 
który notabene z wykształcenia jest 
nauczycielem.

Podjęte postanowienia i złożone 
wzajemnie deklaracje, dobrze rokują  
na dalszą współpracę. Do kogo bę-
dzie należał następny ruch? 

Ryszard Bączkowski

Ulice w Złotnikach jak nowe
Nowe nawierzchnie, oświetlenie, kanalizacja, wodociągi. 
Praca wre.

Zakończyła się już budowa ulicy Ci-
chej. Wykonano tam nawierzchnię i za-
instalowano oświetlenie. Wykonawcą 
była firma DROBUD z Poznania. Koszt 
całości prac to ok. 239 tys. zł..

Do końca czerwca br. potrwa nato-
miast budowa ulic Zielonej i Radosnej, 
a także kładzenie kanalizacji deszczowej 
na ulicach Kwiatowej, Wrzosowej i Blusz-
czowej. To tzw. pierwszy etap prac. Drugi 

etap, który zostanie zrealizowany jeszcze 
w tym roku, to budowa nawierzchni ulic: 
Tulipanowej, Kwiatowej, Bluszczowej, 
Różanej i Konwaliowej. Na ulicach Tu-
lipanowej, Różanej i Konwaliowej poło-
żona zostanie kanalizacja deszczowa, na 
Bluszczowej – sanitarna, zaś na ulicach 
Wrzosowej, Konwaliowej i Różanej – 
wodociąg.

Krzysztof Ulanowski

Oleksij Gawryłow, wójt Grzegorz 
Wojtera, burmistrz Władymir Kuleszow

Oleksij Gawryłow, red. Agnieszka Łęcka, 
burmistrz Władymir Kuleszow, przewodniczący 
Anatolij Drozd, pieśniarka Oksana Sławna

Wszyscy uczestnicy spotkania
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SPORT

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

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

I małym zwycięzcom też

W związku z rozwojem działalności  
P.M. POL-CAR Sp. z o.o. w Poznaniu  

poszukuje pracowników  do Salonu Sprzedaży 
Samochodów w Suchym Lesie na  stanowisko:

SPRZEDAWCA 
SAMOCHODÓW

DORADCA HANDLOWY
Wymagania i oczekiwania:

wykszt  ałcenie co najmniej średnie, 
prawo jazdy,   
umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, 
chęćrozwoju zawodowego,  
dobra prezencja, uczciwość,  
pracowitość, dyspozycyjność, 
mile widziane doświadczenie w branży handlowej 

Oferujemy:
atrakcyjne warunki finansowe, 
pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie, 
pracę w młodym, dynamicznym   
i profesjonalnym zespole,
możliwość nauki i rozwoju zawod  owego.

Chętnych prosimy o kierowanie dokumentów (CV, podanie, 
udokumentowane wykształcenie i staż pracy) na adres:

Dział Spraw Pracowniczych, P.M. POL-CAR Sp. z o. o.,
ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań

lub pocztą elektroniczną: kadry@pol-car.pl

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133 , poz.883).”

W związku z rozwojem działalności  
P.M. POL-CAR Sp. z o.o. w Poznaniu  

poszukuje pracowników  na  stanowiska:

MECHANIK 
SAMOCHODOWY,

ELEKTROMECHANIK 
SAMOCHODOWY

Wymagania i oczekiwania:
wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe, 
co najmniej rok doświadczenia w zawodzie, 
znajomość podstaw elektroniki   
i diagnostyki samochodowej,
prawo jazdy kat. B 
chęć rozwoju zawodowego, uczciwość, pracowitość, 
umiejętność pracy w zespole. 

Oferujemy:
pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie 
pracę w doświadczonym zespole, 
możliwość nauki i rozwoju zawodowego.  .

Chętnych prosimy o kierowanie aplikacji 
(CV, list motywacyjny) na adres:

P.M. POL-CAR Sp. z o. o., Dział Spraw Pracowniczych, 
ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań

lub pocztą elektroniczną: kadry@pol-car.pl

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133 , poz.883).”

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36

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

POPRAWIANIE PO FACHOWCACH
Godzina napraw kosztuje tylko 75 zł. 

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

– pierwsza godzina + 100% 

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, 

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

Wystartowała Red Box  
Junior Liga!
Setki radosnych i pełnych energii dzieci, piękna pogoda, 
idealnie przygotowana do gry, podgrzewana (słońcem) mu-
rawa podzielona na 4 boiska z trawą naturalną, oraz w 100 % 
skoncentrowani sędziowie - tak właśnie wyglądała inaugu-
racja wiosennego sezonu w  Red Box Junior Lidze organizo-
wanej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box.

Rozgrywki ligowe są w tej rundzie 
bardzo mocno obsadzone. Do gry 
zgłosiły się łącznie 33 drużyny, które 
grają w trzech kategoriach wiekowych. 
Red Box Piłkarska Akademia reprezen-
towana jest przez 6 zespołów: po dwa 
z Poznania i Suchego Lasu oraz jeden 
z Biedruska, natomiast zespół grający 
w roczniku 2004/05 to połączone siły 
najlepszych zawodników z Biedruska, 
Suchego Lasu i Poznania. Warto też 
zauważyć, że w drużynach z Suchego 
Lasu występują też zawodnicy repre-
zentujący Golęczewo i Chludowo, 
którzy w dużej mierze stanowią o sile 
tych ekip. Swój debiut w rozgrywkach 
ligowych zaliczyła drużyna Red Box 
Piłkarskiej Akademii z Biedruska. Już 
w dwóch pierwszych meczach pokaza-
ła charakter i nieustępliwość, co pozwo-
liło jej odnieść premierowe zwycięstwo 

w spotkaniu z zespołem Wielkopolskiej 
Akademii Piłkarskiej Trzebaw i nawią-
zać walkę z drużyną SPWP Września, 
której ostatecznie minimalnie uległa. 
W przerwach między meczami moż-
na było wypić gorącą kawę lub herbatę, 
zjeść smaczną i świeżą drożdżówkę 
oraz wzmocnić się napojem izotonicz-
nym. Wszystko to i wiele innych sma-
kołyków  serwowano w salonie sporto-
wym Red Box, największym tego typu 
salonie w Poznaniu. Cały dzień piłkar-
skich zmagań był niezwykle emocjo-
nujący. Kibice zgromadzeni prze ulicy 
Promienistej 27a w Poznaniu nie mogli 
narzekać na nudę - mecze były widowi-
skowe, dzieci strzeliły mnóstwo bramek, 
a w wielu starciach mogliśmy obserwo-
wać niesamowite zwroty akcji, co tylko 
zwiększyło atrakcyjność widowiska. 
Miejmy nadzieję, że również w następ-

nej kolejce będziemy świadkami rów-
nie pasjonujących spotkań. Serdecznie 
zapraszamy do Centrum Sportowego 
Red Box 16 oraz 23 kwietnia, a także 7, 
14, 21 maja w godzinach w 9.00 - 13.00 

na kolejne serie spotkań Red Box Junior 
Ligi! Uroczyste zakończenie rozgrywek 
zaplanowane jest na 4 czerwca. Do zo-
baczenia!

Mateusz Koszycki

Pozycja Drużyna Mecze Bramki Punkty

1 Warta Poznań 2004/05 2 17-1 6

2 Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Września 2 12-2 6

3 Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Lądek 2 12-6 6

4 Wielkopolska Akademia Piłkarska I 2 7-10 3

5 Wielkopolska Akademia Piłkarska II 0 0 0

6 Red Box Piłkarska Akademia 2 4-7 0

7 FC Galacticos Poznań 2 1-13 0

8 Korona Zakrzewo 2 2-16 0

Pozycja Drużyna Mecze Bramki Punkty

1 Canarinhos Skórzewo 2 15-2 6

2 Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Września 2 5-2 6

3 Warta Poznań 2006 2 15-2 3

4 Red Box Piłkarska Akademia Poznań 2 3-0 3

5 Red Box Piłkarska Akademia Biedrusko 2 3-4 3

6 Wielkopolska Akademia Piłkarska Trzebaw 2 1-4 0

7 Wielkopolska Komorniki 2 1-26 0

Pozycja Drużyna Mecze Bramki Punkty

1 Warta Poznań 2007 3 12-0 9

2 FC Galacticos Poznań 3 11-8 6

3 Rokita Rokietnica 2 4-3 3

4 Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Lądek 2 5-5 3

5 Uczniowski Klub Sportowy Śrem 2007 0 0 0

6 Chrobry Poznań 2 1-6 0

7 Red Box Piłkarska Akademia Suchy Las 2006/07 2 0-11 0

Pozycja Drużyna Mecze Bramki Punkty

1 Red Box Piłkarska Akademia Poznań 3 18-4 9

2 Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Września II 2 11-5 6

3 Red Box Piłkarska Akademia Suchy Las 2007/08 1 4-0 3

4 Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Września I 2 10-7 3

5 Gminny Klub Sportowy Dopiewo 2 8-0 3

6 Warta Poznań 2008 2 0-8 3

7 Rokita Rokietnica I 3 8-0 0 

8 Rokita Rokietnica II 0 0 0

8 Uczniowski Klub Sportowy Śrem 0 0 0

10 Wielkopolska Akademia Piłkarska 2008 1 3-7 0

11 Korona Zakrzewo 2 1-16 0

Rocznik 2004/05

Rocznik 2006 Grupa A

Rocznik 2006 Grupa B

Rocznik 2007/08

 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMA
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Przeniesienie własności 
mieszkania

Prawo własności nieruchomości 
przenieść można między innymi 
w formie sprzedaży lub darowizny. 
Warto zaznaczyć, że dwa przy woła-
ne modele, to rozwiązania przeno-
szące skutecznie własność za życia 
zby wcy i co do zasady pozwalające 
skutecznie w yłączyć z uzyskania 
ewentualnych korzyści majątko-
w ych osoby, które niekoniecznie 
chcielibyśmy, aby dziedziczyły po 
nas majątek w przyszłości. 

Niezależnie, czy będzie to umowa 

przenosząca własność nieruchomo-
ści w formie sprzedaży, czy darowi-
zny oraz, czy ustanowimy służebność 
lub zawrzemy umowę dożywocia, 
niezbędne będzie udanie się do nota-
riusza, celem sporządzenia aktu no-
tarialnego. Obowiązek zachowania 
formy szczególnej dla skutecznego 
przeniesienia prawa własności na-
rzuca wprost kodeks cywilny. Zgod-
nie z przepisami Ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece, po zawarciu 
umowy prawo służebności lub doży-
wocia zostanie ujawnione w księdze 
wieczystej dla nieruchomości, którą 
będzie obciążać.

Dożywocie
Opisując krótko, czym jest insty-

tucja doży wocia należy wskazać, że 
jest to umowa, na skutek której wła-
ściciel nieruchomości zobowiązuje 
się przenieść jej własność na inną 
osobę, a w zamian za to naby wca 
zobowiązany jest przyjąć go jako 
domownika, a ponadto dostarczyć 
w yży wienie, ubranie, zapewnić 
mieszkanie, światło, opał, świad-
czyć stosowną pomoc i pielęgnację 
oraz przyrzec pogrzeb na własny 
koszt na w ypadek śmierci, odpo-
wiadający zw yczajom miejscow ym. 
W w yniku tak ukształtowanego 
kontraktu dochodzi więc do prze-
kazania własności z wzajemnym 
prawem zby wcy do doży wotniego 
zamieszkiwania w lokalu mieszkal-
nym z jednoczesnym zachowaniem 
roszczenia do żądania opieki od no-
wego właściciela w bardzo szerokim 

zakresie i w sposób w yczerpujący 
codzienne i niezbędne potrzeby ży-
ciowe zby wcy.

Warto zaznaczyć, że nawet w ra-
zie zbycia mieszkania (nierucho-
mości) przez nowego właściciela, 
interesy doży wotnika są skutecz-
nie zabezpieczone, gdyż wszystkie 
prawa i obowiązki względem do-
mownika przechodzą  na kolejnego 
naby wcę. Nadto doży wotnik może 
w takim przypadku domagać się 
zamiany prawa doży wocia na do-
ży wotnią rentę, proporcjonalnie do 
wartości tego prawa. 

Służebność osobista
Inną instytucją , która zapew-

ni „dach nad głową” zby wcy, jest 
służebność osobista mieszkania, 
która polega na doży wotnim pra-
wie zamieszkania zby wcy w lokalu 
obciążonym. Zakres tego rozwią-
zania jest ograniczony do zapew-
nienia powierzchni mieszkaniowej 
i zaspokojenia potrzeb lokalow ych 
zby wcy nieruchomości. Naby wca 
w w yniku takiego obciążenia prawa 
własności będzie zobowiązany za-
pewnić i umożliwić zby wcy prawo 
do zamieszkania i korzystania z ca-
łości lub części mieszkania w zależ-
ności od wcześniejszych ustaleń. Co 
ważne, w przypadku tego rozwią-
zania na w ypadek dalszego zbycia 
lokalu, odmiennie niż przy umowie 
doży wocia, do dalszego przenie-
sienia prawa własności niezbędna 
będzie zgoda domownika korzysta-
jącego z prawa służebności.

Korzystniejsze rozwiązanie
Podsumowując, należy powiedzieć, 

że to od zbywcy zależy, czy zbywając 
nieruchomość wyrazi wolę obciążenia 
jej prawem służebności osobistej miesz-
kania, czy też prawem dożywocia. Bez 
wątpienia jednak należy podkreślić, że 
pewniej przyszłość domownika zabez-
piecza umowa z zastrzeżeniem doży-
wocia. Gwarantuje ona nie tylko prawo 
do zamieszkiwania w nieruchomości 
(tak jak ww. służebność), ale i prawa 
w zakresie żądania zaspokojenia od no-
wych właścicieli swoich codziennych 
potrzeb życiowych.

Na koniec warto wskazać, że z prak-
tyki prawniczej wynika jasno, iż o ile 
przy sprzedaży nieruchomości, czy 
też darowiźnie strony są bardzo zgod-
ne co do wzajemnych ustaleń, o tyle 
po kilku latach może się to zmienić. 
Zatem, zamiast ustnie tylko ustalać 
pewne prawa dla zbywcy/darczyńcy 
w zakresie korzystania z nieruchomo-
ści zbywanej, lepiej jest to uregulować 
prawnie u notariusza. Uregulować 
chociażby po to, by w przyszłości było 
mniej szans na ewentualne spory czy 
nieporozumienia.

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

Specjalistyczny Gabinet Dietetyczny
dr n.biol. Iwona Koźlicka

Poznań, ul. Naramowicka 240
(budynek Harmony Spa),
tel. 601 72 64 46
CM EUMEDICA
Suchy Las, Obornicka 126
tel. 61 8125 000
www.iwonakozlicka.pl

PROFESJONALNIE, 
DYSKRETNIE, SKUTECZNIE

ul.Młyńska 9/1
61-730 Poznań
NIP 779-206-25-39
tel.61 8529828
e-mail: kancelaria@maciejsojka.pl
www.maciejsojka.pl

 

I Powiatowy Dzień Sołtysa
Jedenastego marca w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu świętowano I Powiatowy Dzień Sołtysa. 

– To sołtysi najlepiej znają swoich 
mieszkańców i ich potrzeby – powie-
dział Starosta Poznański. –Ta uroczy-
stość stanowi doskonałą okazję, by prze-
kazać im wyrazy uznania za całokształt 
aktywności. Ma na celu podkreślenie, 
jak ważna jest działalność osób szcze-
gólnie wrażliwych na sprawy dotyczące 
swoich małych ojczyzn i chcących brać 
za nie odpowiedzialność.

O roli tego urzędu mówił również 
Zbigniew Tomaszewski, Prezes Powia-
towego Zarządu Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Wielkopolskiego, 
Radny Powiatu Poznańskiego, a także 
pomysłodawca i współorganizator I Po-
wiatowego Dnia Sołtysa. Wymienił 
również liczne najważniejsze inicjatywy 
zrealizowane przez Stowarzyszenie Soł-
tysów w ciągu wieloletniej działalności.

Wagę pracy sołtysów na rzecz regio-
nu i jego mieszkańców podkreślili rów-
nież senator RP z powiatu poznańskie-
go, Piotr Florek oraz Barbara Czachura, 
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Woje-
wództwa Wielkopolskiego, a także ks. 
Grzegorz Zbączyniak, Kapelan Sołty-

sów Województwa Wielkopolskiego. 
W trakcie uroczystości wręczono 

też wyróżnienia. Otrzymali je: Dorota 
Dłubała – sołtys Czołowa, Adam Szysz-

ka – sołtys Siekierek, Irena Tyblewska 
– wieloletnia sołtys wsi Rabowice, obec-

nie członek rady sołeckiej wsi Rabowice, 
a także Aleksandra i Jacek Maciejewscy, 
właściciele Hotelu Restauracji „Aleksan-
dra” oraz Danuta i Henryk Wlazły, wła-
ściciele firmy „Hedan” – wielokrotnie 
wspierający inicjatywy Stowarzyszenia. 

Obchody stanowiły również okazję 

do omówienia zagadnień, z którymi soł-
tysi muszą radzić sobie lub będą musieli 
się zmierzyć w swojej codziennej pracy.

Tomasz Sikorski,  
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, 

Hanna Kolanowska-Pogrzebna, 
Gabinet Starosty, Referat Współpracy  

Zagranicznej i Promocji 
Przedsiębiorczości.

II Otwarty Konkurs Ofert na rok 2016
Organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, które wskazuje ustawa 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zapraszamy do skła-
dania ofert w ramach II Otwartego 
Konkursu Ofert na realizację zadań 
powiatu poznańskiego z obszaru kultu-
ry i sztuki, kultury fizycznej i turystyki 
oraz pomocy społecznej w roku 2016. 
Oferty można składać  drogą pocztową 
lub osobiście w Kancelarii Starostwa 
Powiatowego (ul. Jackowskiego 18,  
60 – 509 Poznań), w nieprzekraczalnym  

terminie od 5 kwietnia do  9 maja 2016 
roku, do godz. 12.00 (decyduje data 
wpływu do urzędu). 

Konkurs obejmuje oferty przedsię-
wzięć, których realizacja rozpoczyna się 
nie wcześniej niż 17 czerwca 2016 roku, 
a kończy nie później niż 10 grudnia 
2016 roku. Prosimy o rozważne zapo-
znanie się z ogłoszeniem, w szczegól-
ności zwrócenie uwagi na warunki for-
malne, które musi spełnić oferta. Dalsze 
informacje można znaleźć na stronie 
internetowej: www.powiat.poznan.pl

Szukamy talentów
Z myślą o potencjale artystycznym, 

jaki mają w sobie osoby z niepełnospraw-
nościami, powstał projekt organizacji 
Powiatowego Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 

– mieszkańców Powiatu Poznańskiego 
pn. „Zlot Talentów”. W tym roku od-
będzie się IV edycja przeglądu, a jego 
finał planowany jest na 16 września.

Podczas uroczystości artyści 
mogą zaprezentować swoje uzdol-
nienia w następujących dziedzinach 
sztuki: plastycznej, literackiej, filmo-
wej, muzycznej i teatralnej. Na laure-
atów czekać będą nagrody rzeczowe. 
Spośród wszystkich uczestników 
przeglądu wyłoniony zostanie „Talent  

Roku 2016”, który otrzyma nagrodę 
indywidualną.

Zgłoszenia zarówno od osób indy-
widualnych, jak i placówek lub organiza-
cji przyjmowane są do 10 czerwca 2016 
roku. Szczegółowe informacje na temat 
przeglądu oraz karta zgłoszeń dostępne 
są na stronie: www.maltadom.fc.pl lub 
pod nr tel.: 61 819 44 46, 507 117 248. 
Kontakt: maltadom@wp.pl

Organizatorem zadania jest Funda-
cja Polskich Kawalerów Maltańskich 

„Pomoc Maltańska”. Projekt finansowa-
ny jest z budżetu powiatu poznańskiego.

Jerzy Pelowski,  
Kierownik Domu Pomocy  

Maltańskiej w Puszczykowie

Służebność czy dożywocie, czyli jak 
zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich
Wielu ludzi w różnym wieku staje przed dylematem, w jaki sposób przenieść prawo wła-
sności należących do nich nieruchomości na innych członków rodziny (najczęściej dzieci), 
z jednoczesnym zabezpieczeniem swoich interesów i komfortu życiowego na przyszłość. 
Z pomocą w rozwiązaniu tego częstego problemu przychodzą dwie instytucje prawa 
cywilnego: służebność osobista i dożywocie.

Z powodu śmierci
Ojca

serdeczne wyrazy współczucia

Tomaszowi Mikołajczakowi
 Radnemu Gminy Suchy Las kadencji 2010-2014

i pogrążonej w bólu Rodzinie

składa Redakcja  
Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy
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WYDARZENIA

Rekordowa edycja Poznań Motor Show 
2016 – tłumy odwiedziły poznańskie targi.
Elantra - europejska premiera w Poznaniu
Ponad 133 tysiące osób odwiedziły targi Poznań Motor Show 2016: to kolejny rekord 
poznańskiej imprezy motoryzacyjnej i jednocześnie rekord Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Co roku bowiem ta właśnie impreza organizowana jest z coraz większym 
rozmachem i przyciąga rekordową ilość gości.

Ostatnia edycja imprezy była więc 
pracowita dla personelu i dla aż 140 wy-
stawców z Polski i zagranicy. Jak zapew-
nia Karolina Michalak z MTP, cztery 
targowe dni tętniły życiem, a tłumy 
pasjonatów mechanicznych koni zwie-
dziły dziesięć targowych hal. 

- Były pojazdy obok których nie 
można było przejść obojętnie, takie, 
które zapierały dech i takie, na których 
widok miękły kolana – informuje Karo-
lina Michalak. - Podczas Poznań Motor 
Show 2016 prezentowane były pojazdy 
z niemal wszystkich segmentów – małe 
miejskie modele samochodów, limuzyny, 
SUV-y, samochody ciężarowe, kampery, 
motocykle, skutery i quady. 

Targi miały czym się pochwalić: 
w dziesięciu pawilonach i na terenie ze-
wnętrznym pokazano aż siedemdziesiąt 
motoryzacyjnych nowości, w tym dwa 
auta koncepcyjne i – uwaga – jedną eu-
ropejską premierę! Owe 133.108 osoby, 
które zarejestrowano przy bramkach 
wejściowych, miały co podziwiać...

Po raz pierwszy w Europie
Ta historyczna, bo pierwsza w no-

wożytnej historii targów premiera euro-
pejska dotyczyła Hyundaia Elantry. 

Nie Frankfurt, nie Genewę, a właśnie 
Poznań koreański producent samocho-
dów wybrał na miejsce swojej premiery, 
co tylko potwierdza znaczenie Poznań 
Motor Show na światowej mapie targów 
motoryzacyjnych – podkreślają Dariusz 
Wawrzyniak i Bartosz Zeidler, dyrektorzy 
projektu Motor Show 2016. - Na uwagę 
zasługuje również fakt, że do grona wy-
stawców Motor Show powróciły takie 
marki jak: MINI, Honda, Ferrari, Infiniti 
czy Volvo. Bardzo cieszy zainteresowanie, 
frekwencja – rekordowa w historii MTP, 
a także to, że jak za dawnych czasów targi 
motoryzacyjne zajęły cały obszar MTP. 

Do premierowych atrakcji należały 
polskie pierwsze pokazy nowego Volks-
wagena Tiguana, najnowszego nowego 
Volvo V90 (pokazanego po raz pierw-
szy w Genewie 1 marca), najnowszego 
hatchbacka Suzuki – Baleno, dwóch 
wozów marki KIA - Optimy w nadwo-
ziu kombi oraz hybrydowego crossove-
ra Niro, nowego coupé Infiniti – model 
Q60, który przyjechał do Poznania z ge-
newskiego salonu. Na liście polskich 

premier znalazły się też pokazy kom-
paktowego SUV’a Audi Q2, który swój 
światowy debiut miał zaledwie kilka dni 
wcześniej podczas wystawy motoryza-
cyjnej w Genewie oraz koncepcyjnego 
modelu Audi e-tron quattro concept, 
pokazanego po raz pierwszy na targach 
IA A 2015 we Frankfurcie, ponadto pre-
miery nowego Mini Cabrio i  unikalnej 
hybrydy Hyundaia – IONIQ. 

Jesteśmy pod wrażeniem zaintere-
sowania, jakim goście targowi obdarzyli 
Fiata Tipo – przyznaje Przemysław Na-
pierała z AUTO-CENTRUM FIAT. 

- Te targi okazały się wielkim sukcesem 
tego modelu, a ludzie czekali w kolejce by 
wejść do niego, przymierzyć się do kie-
rownicy i wypytać o możliwości zakupu. 
I już na targach były składane zamówie-
nia, były wpłaty na Tipo i ponieważ sa-
mochód trafił do sprzedaży, już pierwsi 
klienci tymi autami jeżdżą! Sporo osób 
interesowało się pick’upem Fiat Fullback 
i Fiatem Julia – niestety tej ostatniej Fiat 
nie dowiózł, i nie było okazji, by ją zapre-
zentować z bliska.

Jeden ze stu
Motor Show było dla nas podwójnie 

ważnym wydarzeniem: prezentowali-
śmy się jako dealer Mercedesa, a z drugiej 
strony mieliśmy własne stoisko Duda 
Cars – opowiada Marek Jeliński, dyrektor 
marketingu Duda Cars. – Dzięki temu 
mogliśmy dobrze pokazać dwa nasze 
nowe projekty – Youngtimery Mercedesa 
i efekt współpracy ze znakomitą firmą tu-
ningową Masonry. Youngtimery są pięk-
nymi samochodami kolekcjonerskimi, 
modelami z ostatniego dwudziestolecia 
XX wieku, które wyszukujemy, sprowa-
dzamy, restaurujemy i bądź włączamy do 
naszej kolekcji, bądź sprzedajemy. Może-
my pochwalić się takimi perełkami jak np. 
model CLK DTM, jeden ze stu zaledwie 
egzemplarzy!  Na targach bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszyło się też nasze 
drugie przedsięwzięcie, oparte na współ-
pracy z Masonry: w propozycji tej firmy 
znajdziemy zarówno wyraziste pakiety 
zewnętrzne, jak i modyfikacje silników. 
Daleko nie sięgając: w jednym z pierw-
szych fotoreportaży ogólnopolskiej stacji 
telewizyjnej, na pierwszym miejscu po-
kazano bardzo efektownego Mansory 
Mercedesa Benza klasy G!A wracając do 

targów: ilość gości i szczególnie frekwen-
cja z soboty, gdy na targach było 55 tys. 
osób wskazują, że zainteresowanie moto-
ryzacją jest bardzo duże, i dla nas też jest 
ono wyzwaniem. Pokazaliśmy więc na 
stoiskach 21 samochodów dostępnych 
dla gości (w tym polską premierę zupełnie 
nowego Mercedesa klasy E), przedstawili-
śmy fachową obsługę, która robiła co mo-
gła, by każdy zainteresowany mógł choć 
przez chwilę zobaczyć z bliska ten model, 
który sobie upatrzył.

Waldemar Niedbalski, dyrektor za-
rządzający Porsche Krańcowa Volkswa-
gen również nie kryje zadowolenia – jak 
mówi, Grupa Volkswagen przygotowała 
jedne z najbardziej efektownych wystaw 
samochodów, i docenia fakt, iż z roku na 
rok Motor Show w Poznaniu jest coraz 
lepiej przyjmowane przez światowych po-
tentatów branży samochodowej.

Premiery tegoroczne też sprawiły, 
że było na czym oko zawiesić – za-
pewnia Waldemar Niedbalski. - Poka-
zaliśmy m.in. Audi Q2, kompaktowy 
SUV, który miał światową premierę 
zaledwie kilka tygodni temu podczas 
Genewskiej Wystawy Motoryzacyjnej, 
polską premierę miał też elektryczny 
Audi e-tron quattro concept, czy nowy, 
większy Volkswagen Tiguan, do które-
go ustawiały się kolejki gości.

Juke R – mały siłacz
Gości interesujących się nowymi Nis-

sanami było tylu, że nie można było rozej-
rzeć się po innych ekspozycjach – cieszy 
się Radosław Kodur z poznańskiej firmy 
Nissan Polody. - Myślę, że tłumy na tar-
gach już świadczą o ich sukcesie: impreza 
jest doceniona, ma swoją markę i zapewne 
przekłada się na zamówienia w salonach. 
My prezentowaliśmy nowość – NP300 
Navara, znakomitego pick’ upa i Leafa 30 
kWh, ponadto Nissana Juke R – z nadwo-
ziem wykorzystującym elementy z włókna 
węglowego, mocarnego crossovera - taką 
ciekawostkę marki, szczególnie chętnie 
fotografowaną. Były też bardzo dobrze 
sprzedające się modele Qashqai i X-rail.

Skoda, jeden z największych produ-
centów z napędem na obie osie w Eu-
ropie, zaprezentowała wiele modeli 
z napędem 4x4, w tym Octavię Scout, 
Yeti Outdoor, Superb Combi oraz naj-
nowszą Octavia RS 4x4.

Perłą w koronie jest nasz flagowy 
model Skoda Superb w wersji SportLi-
ne – mówi Klaudyna Gorzan ze Skody, 
Volkswagen Group Polska. - To samo-
chód o sportowym charakterze, który 
w drugiej połowie tego roku wejdzie do 
sprzedaży. A na razie zdobi naszą ekspo-
zycję, efektowną, bardzo dobrze ocenianą 
przez gości i jakby nie było – poznańską, 
bo jesteśmy z Poznania i występujemy 
przed własną publicznością...

Skoda pokazała także prototyp – 
model Skoda Rapid Sport, jedyny taki 
samochód na świecie. 

Piraci na TIR-ach
Atrakcjami innego rodzaju, choć 

z pewnością podobnego kalibru były 
Motor Show Truck (z największą w Eu-
ropie naczepą hotelową zbudowaną przez 
firmę Łączyńscy z Gniezna i  ze słynną 
ciężarówką Kenworth W900; nawiasem 
mówiąc przepięknie malowane wielkie 
ciągniki siodłowe, nieraz błyszczały od bla-
sku fleszy fanów ciężarówek, uwieczniają-
cych realistyczne postacie z filmu Piraci 
z Karaibów, wymalowane na karoseriach), 
wystawa tematyczna Automobilklubu 
Wielkopolski - „85 lat licencji Fiata w Pol-
sce”, czy Wystawa Aut Modyfikowanych, 
pokazująca te jedyne na całym świecie, 
najbardziej indywidualne z samochodów. 
Przy okazji wystaw – nie było corocznej 
ekspozycji rowerów historycznych, która 
zawsze prezentowała inne na każdych tar-
gach perełki... Zastąpiły je rowery współ-
czesne, ale dla miłośników dwóch kółek, 
to nie to samo...

Sporą część gości notował też salon 
motocykli i quadów. I tutaj oprócz czę-
ści, akcesoriów i odzieży  odbywały się 
premiery, a tłumy zbierały się na poka-
zach kaskaderów motocyklowych i qu-
adowych, połączone z driftem. Sporo 
gości odwiedziło też wyjątkową atrak-
cję tej części, jaką były Mistrzostwa Pol-
ski Custom Festival.

- Dużym powodzeniem cieszył się 
także Salon Karawaningowy, który 
z edycji na edycję rozrasta się i przyciąga 
coraz większą liczbę uczestników. Dla 
tych, dla których samochód kampin-
gowy jest idealnym rozwiązaniem na 
podróże i sposobem na spędzenie wol-
nego czasu, targi Motor Show i ta część 
ekspozycji były idealnym miejscem, by 
zaznajomić się z pełną ofertą dedyko-
waną pasjonatom zwiedzania świata 
bez zmartwień, którzy nade wszystko 
cenią sobie niezależność – zapewnia 
Karolina Michalak.  

Targi zapowiedziały już wystawę 
Oldsmobile Expo – zaplanowaną na 
22-23 października i oczywiście kolejną 
edycję Motor Show, która odbędzie się 
w dniach 6-9 kwietnia 2017 roku. 

Paweł Okoński fot
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Bartosz Zaidler i Dariusz Wawrzyniak 
Karolina Nawrot - 
Centrum Prasowe MTP Klaudyna Gorzan Koordynator ds. PR  ŠKODA Klaudyna Gorzan i Przemysław Trawa - prezes MTP 

Michał Bowsza - dyrektor marki Volkswagen Group Polska

Marcin Stępczak - dyrektor regionalny 
oddziału Poznań, Porsche Inter Auto Polska 
i Waldemar Niedbalski - dyrektor zarządzający

Maciej Szymański - dyrektor salonu Skoda Porsche
Maciej Garstecki POL-CAR  SEAT - 
dyrektor usług, wiceprezes zarządu 

Przemysław Napierała Fiat AUTO-CENTRUM
sprzedaż samochodów osobowych 

Eugeniusz Tefelski - prezes Auto Centrum 
i Katarzyna Pisarska - dział marketingu

Na stoisku mazdy  3-Kolory i ABC Kuchni 
przygotowały pyszny poczęstunek

Marcin Duda - właściciel Duda-Cars S.A. z małżonką
(drugi od lewej) Marek Jeliński - 
dyrektor marketingu Duda Cars S.A.

Michał Teodorczak - wiceprezes 
zarzadu Duda Cars S.A.

RADOSŁAW KODUR specjalista 
ds. sprzedaży NISSAN POLODY 
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 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  URODA / REKLAMA

PUNKT APTECZNY
ul. Dworcowa 55

GOLĘCZEWO
pn-pt 9-18

sobota 9-14

BIURO RACHUNKOWE
Z-SYSTEM SP. Z O.O.

OTWARTE:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

9:00 – 15:00

Kontakt:
Galeria Sucholeska, piętro 3, lokal 302

E-mail: system_biuro@onet.pl
TELEFON: 61 222 56 63

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

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 zPRZEWOZY 

OSÓB
 z� AUTOKARY
 z� BUSY

Wysoki komfort jazdy 
tanie przewozy, 
wyceny od ręki

Zadzwoń:
ATM Transport

Tadeusz Mańdziak
tel. 512-068-560
tel. 604-310-219

lub napisz:
biuro@atmtransport.pl

Estetyka Ciała;
masaże ręczne
odchudzające,
wspomagające
redukcję cellulitu- 
storz,
tkanki
tłuszczowej- 
maximus,
endermologia. 

Dietetyka.
Oferujemy 

pomoc  
trenera 

personalnego.

Suchy Las, ul. Szkolna 11, Poznań, ul. Na Murawie 8/2 (gabinet w salonie Sekrety Urody)
Oborniki, ul. Czarnkowska 84, www.jemynietyjemy.pl  tel. 790 400 637

Po prostu piękne włosy
To już kolejna taka akcja w Salonie Urody Lafayette, który 
wraz z firmą Kerastase zaprosił swoje klientki na indywidual-
ne konsultacje i bezpłatną diagnostykę włosów. A przy oka-
zji i na poczęstunek. A klientki, jak zwykle, stawiły się licznie.

Panią Małgorzatę do wizyty w sa-
lonie namówił jej fryzjer.

- Miałam zabieg nawilżania wło-
sów, czuję różnicę, jestem zadowolona 

– chwali. – Pan Bartek mnie uratował 
– uśmiecha się do pochylonego nad jej 

głową specjalisty.
- Klientka ma zrobione pasem-

ka rozjaśniające, przez co włos jest 
uwrażliwiony – tłumaczy nam Bartek 
Konieczny. – Zrobiłem więc kąpiel 
w celu lekkiego oczyszczenia włosów, 
a następnie nałożyłem kosmetyki, ma-
jące na celu pogrubienie i wygładzenie 
włosa, by ten stał się bardziej mięsisty.

Siedząca obok pani Estera ma z kolei 
włosy cienkie i delikatne, a do tego moc-
no uwrażliwioną skórę głowy. Ponieważ 
jednak włosy są krótkie, obsługująca ją 
Joanna Piotrowska zdecydowała się za-
dbać przede wszystkim o skórę.

- Przyszła wiosna, więc ściągamy 
czapki z głów – mówi obrazowo Moni-
ka Qbiak, edukatorka firmy Kerastase. 

– Dziś zaprosiliśmy klientki na konsulta-
cje indywidualne i diagnozę stanu wło-

sów. Dzięki nam panie dowiadują się, 
w jaki sposób swoje włosy pielęgnować. 
Podobne akcje, jak ta, organizujemy 2 – 
3 razy w roku, w tym właśnie na przed-
wiośniu. I będziemy organizować nadal, 
bo jak widać, zainteresowanie jest duże.

Diagnostyka jest o tyle ułatwiona, 
że specjaliści dysponują mikrokamerą 
diagnostyczną, dzięki której łatwiej oce-
nić rodzaj uwrażliwienia włosa i ustalić, 
czego konkretnie włos potrzebuje.

- Dodam, że wiosną Kerastase wpro-
wadza nowe produkty, w tym i produk-
ty do restylizacji włosów, dzięki którym 
panie będą mogły zmieniać fryzurę na-
wet kilka razy dziennie, bez mycia gło-
wy – podkreśla nasza rozmówczyni.

Włosy to nie wszystko, bo w salo-
nie Lafayette klientki mogą też zrobić 
makijaż. A także… coś przekąsić.

- Poczęstunek jest przy okazji – 
uśmiecha się Monika Qbiak. – Jeste-
śmy marką luksusową, więc ważne jest 
stworzenie odpowiedniej atmosfery, 
oprawy – tłumaczy.

Jerzy Berger
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USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

Ekipa gotowa do pracy

Monika Qbiak - edukatorka firmy Kerastase i  Bartek Konieczny - stylista 

Jeszcze tylko makijaż w wykonaniu kosmetolog 
Julii  i klientka może wyjść z salonu zadowolona 

Stylista Joanna wykonuje pani 
Esterze diagnostykę włosa 

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36
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Przedszkole kompe-
tencyjne, czyli jakie?

Dzieci, które dziś przychodzą do 
Ula, za dwadzieścia lat będą wybierały 
swoją życiową i zawodową drogę. Nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie 

umiejętności i cechy będą im wtedy 
potrzebne. Dlatego uczymy dzieci da-
jąc im uniwersalne kompetencje, aby 
w przyszłości potrafiły poradzić sobie 
w każdych okolicznościach- tłumaczy 
Joanna Książkiewicz, nauczyciel wy-
chowania przedszkolnego.

Tu dzieci uczą się kształtowania po-
zytywnej samooceny, umiejętności wy-
boru, dobrej adaptacji do zmian. Ważne 
jest także dbanie o umysł dziecka w taki 
sposób, by odniosło sukces edukacyjny 
niezależnie od dziedziny, jaką wybierze. 
Program przedszkola bazuje na koncep-
cjach Jespera Juula, duńskiego pedagoga.

Ul  opiera się na 3 mocnych filarach: 
kompetentnej kadrze, kompetentnych 
rodzicach i kompetentnych dzieciach. 
Rodzice w Ulu otrzymują profesjo-
nalne wsparcie – od organizowanych 
systematycznie seminariów na ważne 
tematy, przez warsztaty edukacyjne 
i artystyczne dla rodziców z dziećmi 
po konsultacje z  pedagogiem w spra-
wach wychowawczych.

Mamo, Tato - umiem, 
wiem, potrafię, mogę!

Współczesne badania dotyczące 
edukacji wskazują , że dziecko do 
prawidłowego rozwoju potrzebuje 
przede wszystkim relacji z dojrza-
łym, akceptującym dorosłym, od 
którego mogłoby się uczyć, przede 
wszystkim przez przykład, a także 
odpowiednio zorganizowanego 
środowiska nauki, bezpiecznego i in-
spirującego do poszukiwań i ekspe-
rymentów. 

„Zapewniamy dzieciom dwa 
elementy, które są podstawą ich 
rozwoju: obecność dorosłego i cie-
kawe, inspirujące otoczenie. Takie 
połączenie pobudza umysł i pozwa-
la pielęgnować przekonanie: umiem, 
wiem, potrafię, mogę. Dzięki temu 
dziecko zdoby wa kompetencje, 
aby osiągnąć sukces edukacyjny, 
a w przyszłości – we wszystkich in-
nych obszarach życia” –mówi Jakub 
Patecki, psycholog.

Dziecko samo decyduje
Na ponad 500 metrach kwadrato-

wych przestrzeni przedszkolaki wspól-
nie się bawią, bujają na hamakach i ćwi-
czą pod okiem doświadczonego trenera 
sportowego.  Jest osobna sala do jedze-
nia, w której dzieci pomagają przygoto-
wywać posiłki (obierają marchew, zdo-
bią kanapki etc.), są też sale plastyczne, 
relaksacyjne, artystyczne. Działa także 
Pracownia Wolnego Wyboru.

Stworzyliśmy Pracownię Wolnego 
Wyboru, w której dziecko samodziel-
nie podejmuje decyzję, co chce robić 
w danej chwili, a my mu to umożliwia-
my. Dzięki temu dzieci doświadczają 
poczucia sprawstwa. Sklejenie gitary 
z kartonu po chusteczkach, rolki pa-
pieru i gumek recepturek to wspaniała 
zabawa i jest dla nas tak samo ważna 
jak to, że dzieci się uczą, że ich dzia-
łania mają konkretne konsekwencje, 
o których mogą decydować” –mówi 
Anna Bajon, asystent nauczyciela.

Innowacyjna Zerówka
W ramach Innowacyjnej Zerówki 

dzieci realizują podstawę programową 
w nietypowy sposób. Znajdą jej ele-
menty w otoczeniu i we wszystkich za-
daniach wykonywanych w ciągu dnia. 
Gwarantuje to całkowite zanurzenie 
się w temat zajęć, dzięki czemu dzieci 
uczą się niepostrzeżenie i bez wysiłku. 

„Chcemy pokazać dzieciom jak wiele 
mają możliwości; że słońce nie zawsze 
musi być narysowane w lewym górnym 
rogu, a płacz i smutek są tak samo waż-
ne jak radość i śmiech. W Ulu zamiast 
mówić dziecku czego mu nie wolno, 
pokazujemy jak wiele można”- dodaje 
Anna Bajon, asystent nauczyciela.

Bezpłatne warsztaty 
dla rodziców i Drzwi 
Otwarte już wkrótce!

Żłobek i Przedszkole Kompeten-
cyjne zapraszają rodziców z dziećmi 
w dniach 16 i 17 maja na warsztaty 
współorganizowane z Wyspą Zmian, 
podczas których nie zabraknie Pracow-
ni Wolnego Wyboru oraz Lekcji  Poka-
zowej Innowacyjnej Zerówki, którą po-
prowadzi Joanna Książkiewicz.  Z kolei 
4 czerwca odbędą się Drzwi Otwarte 

– rodzic, który w ten dzień zapisze dziec-
ko do przedszkola, otrzyma specjalną 
zniżkę w postaci 0 zł wpisowego. 

Żłobek i Przedszkole Kompeten-
cyjne „Ul” mieści się w parku techno-
logicznym YouNick przy ulicy Krze-
mowej 1 w Złotnikach. Chęć wzięcia 
udziału w warsztatach i Drzwiach 
Otwartych należy zgłosić na adres: 
biuro@ulprzedszkole.pl.  Więcej infor-
macji o żłobku i przedszkolu znajduje 
się na stronie www.ulprzedszkole.pl 

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

PRZYGOTUJ Z NAMI  
CIAŁO NA LATO !
Tylko w maju wszystkie zabiegi 
modelujące sylwetkę –20%

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

Słońce nie zawsze musi być 
narysowane w lewym górnym rogu
Wre jak w ulu. Pachnie deszczem, farbą i świeżo wyciskanym sokiem warzywnym.
Z sufitu zwisają słotaki, czyli stwory, które powstały z połączenia słonia i ptaka.
Ze ściany wystają rury imitujące działanie wodociągu a z opakowań po jogurcie powstaje 
pancerz chitynowy żuka przyniesionego z ogrodu. Tak się bawią i uczą dzieci z przedszko-
la „Ul” w Złotnikach. To pierwsze w Polsce przedszkole kompetencyjne.
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WAŻNE,
ŻE Z POLSKI!
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