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Szanowni Państwo!

Kiedy dwie interesujące kobiety rozmawiają o sile kobiet, to ta 
rozmowa też musi być interesująca. Przekonajcie się zresztą Państwo 
sami i przeczytajcie wywiad, jakiego Patrycja Nowaczyk udzieliła 
naszej dziennikarce Małgorzacie Pelce. Pani Patrycja opowiada o ko-
bietach, które miały siłę przebić szklany sufit i odnieść w życiu sukces.

A że kobiety potrafią być silne, chyba nie trzeba nikogo specjalnie 
przekonywać. Mężczyzna, który skaleczy się w palec, zachowuje się 
jak ciężko ranny. Kobieta, która oddaje krew dla innych, traktuje to 
jako coś oczywistego, nie wymagającego wręcz tworzenia żadnego 
filozoficznego uzasadnienia. Tak nam przynajmniej powiedziała 
zastępczyni dyrektora Centrum Kultury Matylda Strebejko-Koma-
rowska, która wzięła udział w zbiórce zorganizowanej przez klub 
„Błękitna Kropelka”.

Brawa należą się też kolejnej kobiecie z naszej gminy, czyli radnej 
Agnieszce Targońskiej, szefowej Komisji Ochrony Środowiska, któ-
ra od roku walczy ze smogiem, zasnuwającym niebo zarówno nad 
Poznaniem, jak i okolicznymi gminami. Udało jej się do tej walki za-
chęcić urzędników, którzy promują teraz bezpieczny dla środowiska 
opał i urządzenia.

Kobieta, Daria Kita Nadstaga, jest też współwłaścicielką restau-
racji Kuchnia & Strych, nowego, ciekawego miejsca na kulinarnej 
mapie Wielkopolski. A jeśli kobieta zje coś pysznego, to z reguły od 
razu chce nadwyżkę kalorii spalić. Może to uczynić robiąc coś, co 
lubi, np. tańcząc. A żeby nauczyć się tańczyć lepiej, warto przyjrzeć 
się profesjonalnym tancerzom. Już wkrótce w Suchym Lesie będzie 

ku temu okazja, jako że na początku 
kwietnia odbywa się u nas tradycyjny 
już międzynarodowy turniej tańca 
sportowego.

Człowiek zmęczony tańcem po-
trzebuje odpoczynku. Żeby jednak 
spokojnie odpocząć we własnym 
domu, nie można mieć pod oknem 
trasy ekspresowej. Mieszkańcy Złot-
kowa, Złotnik, a także gminni dzia-
łacze PO walczą o to, by przesunąć 
nieco w głąb poligonu północno-wschodnią obwodnicę Poznania. 

O komunikacji sporo też mówili radni w czasie ostatniej sesji, choć 
skupili się raczej na komunikacji rowerowej i autobusowej na terenie 
gminy i w jej najbliższych okolicach.

Rower kojarzy się z wiosną, a wiosną przypada też jedno z dwóch 
najpiękniejszych świąt w roku – Wielkanoc. Życzę Wam, drodzy Czy-
telnicy, żebyście spędzili je w dobrej atmosferze, w gronie najbliższych. 

Spokojnych, rodzinnych świąt!
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Naruszenie swobody 
właściciela kurnika

13

Dla dzieci wszystko

Przed nami Święta Wielkiej Nocy.
Z tej okazji składamy Państwu 

najserdeczniejsze życzenia: 
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka, 

bogatego zająca i mokrego śmigusa dyngusa.
Niech ten piękny, świąteczny czas upłynie Państwu 

w zdrowiu, spokoju i radosnej atmosferze.
Niech będzie okazją do rodzinnych spotkań, 

składania sobie życzeń i wspólnego 
przeżywania Wielkanocy.

Przewodnicząca 
Rady Gminy Suchy Las

Małgorzata Salwa-Haibach

Wójt Gminy 
Suchy Las

Grzegorz Wojtera

Pragniemy złożyć życzenia zdrowych 
i pogodnych świąt Wielkanocnych,

obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka 
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.

Prezes Zarządu Edward Miśko
i Pracownicy Zakładu Komunikacji 

Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Suchy Las sp. z o.o.
składa najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości,  
smacznego jajka, mokrego dyngusa 

oraz mnóstwo wiosennego optymizmu.

Jerzy Świerkowski
Prezes ZGK Suchy Las

z Pracownikami
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Sesję otworzyła przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Salwa-Ha-
ibach, stwierdzając obecność 14 z 15 
radnych. Nieobecna była tylko radna 
Agnieszka Targońska.

Najdłużej wyczekiwany
Na początku sesji radny Włodzi-

mierz Majewski złożył wniosek o zmia-
nę porządku obrad.

– Przesuńmy na następną sesję gło-
sowanie nad uchwałą w sprawie opłat 
za usunięcie drzew i krzewów – za-
proponował. – Właśnie obraduje Sejm, 
a za miesiąc będziemy już wiedzieć, co 
w tej sprawie uchwalił.

– Swoją drogą, miała właśnie miejsce 
wycinka w okolicy Góry Saneczkowej – 
poinformował zgromadzonych Michał 
Dziedzic, przewodniczący Zarządu 
Osiedla Suchy Las.

Wysoka Rada zdecydowaną więk-
szością głosów zdecydowała o usunię-
ciu tego punktu z porządku obrad.

Z kolei wójt Grzegorz Wojtera 
wniósł o wprowadzenie do porządku 
obrad uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie trybu rozdzielenia dotacji 
dla szkół i przedszkoli niepublicznych.

– Według aktualnego orzecznictwa 
podawanie danych osobowych dzieci 
jest niedopuszczalne – wyjaśnił gospo-
darz gminy.

Tę propozycję przyjęto jednomyśl-
nie. Podobnie jednomyślnie przyjęto 
dwa protokoły z dwóch poprzednich 
sesji. Wątpliwości nie budziła również 
uchwała wywołująca kolejną noweli-
zację studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzenne-
go w gminie Suchy Las.

– Komisja Finansowo-Budżetowa 
wydała opinię pozytywną – poinfor-
mował Dariusz Matysiak, przewodni-
czący rzeczonej komisji.

Już jednak w przypadku miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części Chludowa ko-
misja była innego zdania i zareagowała 
negatywnie.

– To jednak najdłużej wyczekiwany 
plan w gminie – zwrócił uwagę radny 
Michał Przybylski. – I jak każdy taki 
plan ma zarówno swoich przeciwników, 
jak i zwolenników. Ja apeluję o poparcie 
stanowiska wójta.

– Plan stanowi spełnienie życzeń 
części mieszkańców Chludowa, którzy 
czekają nań już od kilkudziesięciu lat – 
pokiwał głową radny Zbigniew Hącia.

– Jednak 35 metrów to nie kilometr 

– powstał z ław dla publiczności miesz-
kaniec Chludowa Jerzy Świerkowski. – 
Gospodarstwa rolne znajdują się zbyt 
blisko granic planowanej inwestycji.

– Specyfika Chludowa jest taka, że 
wszystkie gospodarstwa otoczone są 
ścisłą zabudową – tym razem z ław dla 
publiczności wstała kobieta. – Ale niektó-
rym przeszkadzają tylko nowe domy.

– W Chludowie mieszkają nie tylko 
rolnicy od pokoleń, ale i tacy, którzy chcą 
sprzedać swoje działki pod zabudowę – 
wzruszyła ramionami kolejna kobieta.

– Skoro przygotowana koncepcja 
wszystkich nie zadawala, to oznacza, 
że jest kompromisowa – przedstawił 
argument Michał Przybylski.

Producenci zwierząt
– Nie ma ustawy odorowej – Jerzy 

Świerkowski ponownie wstał z miejsca. 
– Obawiam się, że ci, którzy zaczną się 

budować w Chludowie, za kilka lat będą 
biegać do Państwowej Inspekcji Ochro-
ny Środowiska, bo będzie im przeszka-
dzać zapach zwierząt hodowlanych.

– Chludowo to największe skupi-
sko producentów zwierząt w gminie 

– pokiwał głową kolejny mężczyzna. – 
Mieszkańcy, którzy kiedyś kupili dział-
ki, dziś protestują przeciwko zapachom. 
Kilkadziesiąt metrów od działki do 
miejsca, gdzie są trzymane zwierzęta, 
to za mało.

– A ja jestem za wywołaniem planu – 
z ław dla publiczności powstał trzeci męż-
czyzna. – Nie jest prawdą, że koncepcja 
nie podoba się wszystkim. Chlewnia czy 
kurnik w środku miejscowości zablokuje 
rozwój na 50-60 lat, a uchwalenie planu 
zapewni rozwój na 10-15 lat – wyliczył. – 
Chludowo chce podążać za takimi miej-
scowościami, jak Golęczewo czy Złotniki, 
a może nawet sam Suchy Las, chce być 
częścią gminy – przekonywał.

– Czy fakt, że granice objętej planem 
działki przebiegają koło czyichś kurni-
ków, narusza w jakiś sposób swobodę 
właściciela tych kurników? – zastana-
wiał się głośno Dariusz Matysiak.

Podniósł się gwar, który natych-
miast uciszyła przewodnicząca Salwa-
Haibach.

– To sesja Rady Gminy i dyskusja 
radnych – przypomniała. – Pozosta-
łych państwa dopuszczamy do głosu 
przez grzeczność.

– Pamiętajmy, że rolnik z pięcioma 
świnkami i dwiema krówkami dziś się 
nie utrzyma – ostrzegał Jerzy Świer-
kowski. – Ludzie mają więcej zwierząt.

– Jednak do 40 tys. sztuk to jeszcze 
nie intensywna produkcja, lecz gospo-
darstwo specjalistyczne –  odpowie-
działa jedna z kobiet.

– Pomimo wszystko ograniczmy ten 
plan, żebyśmy za kilka lat nie obudzili 
się z kolejnymi protestami – apelował 
radny Paweł Tyrka.

– Składam wniosek o zakończenie 
dyskusji – podniósł się z miejsca Da-
riusz Matysiak.

I dyskusję rzeczywiście zakończył, 
bo zdecydowana większość radnych za-
głosowała za jego wnioskiem. Następnie 
jednak radny Jarosław Ankiewicz złożył 
wniosek o zdjęcie punktu z porządku 
obrad i przedyskutowanie sprawy poza 
sesją. W tym przypadku głosy rozłożyły 
się po połowie, siedem do siedmiu, co 
oznacza, że wniosek nie przeszedł. Na 
tej zasadzie jednak nie przyjęto też sa-
mej uchwały, jako że i tym razem głosy 
rozłożyły się po połowie.

Jadą autobusy
Już bez takich emocji rajcy zajęli się 

potem wieloletnim planem finanso-
wym dla gminy Suchy Las na lata 2017 

– 2021, uchwałą o zmianie uchwały bu-
dżetowej czy uchwałą w sprawie ulicy 
Kasztanowej w Biedrusku.

Po części uchwałodawczej przewod-
niczący poszczególnych komisji stałych 
przypomnieli, czym się zajmowali w trak-
cie minionego roku, a następnie nadszedł 
czas na informacje wójta gminy.

– Mam dobrą nowinę – oświadczył 
wójt Grzegorz Wojtera. – Wczoraj w Zie-
lątkowie podpisaliśmy umowę na budowę 
kanalizacji sanitarnej wraz z nawierzch-
nią dróg i odwodnieniem. Inwestycja 
warta jest 17 mln 30 tys. zł, a prowadzimy 
ją wspólnie z firmą Aquanet.

Wójt Wojtera poinformował też, że 
nowym dyrektorem Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej został Andrzej 
Ogórkiewicz, dawny dziennikarz Ra-
dia Merkury.

Z kolei zastępca wójta Marcin 
Buliński poinformował zebranych 
m.in. o przetargu na dostawę czterech 
autobusów, o otwarciu przedszkola 
w Biedrusku oraz o przygotowaniu do-
kumentacji na budowę skrzyżowania 
Obornickiej i Młodzieżowej.

W ramach informacji przewodni-
czącej Rady Gminy, Małgorzata Salwa-
Haibach odczytała pismo od małżon-
ków G., którzy zarówno do rady, jak i do 
wojewody wysłali skargę na działalność 
Komisji Rewizyjnej, która ich zdaniem 

nierzetelnie rozpatrzyła ich skargę na 
działalność wójta.

– Mamy też ponownie zaproszenie na 
halowy turniej piłki nożnej radnych, któ-
ry odbędzie się 1 kwietnia – poinformo-
wała przewodnicząca Salwa-Haibach.

Następnie nadszedł czas na infor-
macje przewodniczących poszczegól-
nych komisji. Krzysztof Pilas z Komisji 
Społecznej opowiedział o wizytacji 
półkolonii zimowych.

– W sumie wypoczywało tam 171 
dzieci, nad którymi czuwało 14 wycho-
wawców i pięciu kierowników – podał 
liczby.

Z kolei Włodzimierz Majewski 
z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego opowiedział o analizie ta-
boru ZKP.

– Zajęliśmy się sprawą w związku 
z kontrolą Wojewódzkiej Inspekcji 
Transportu Drogowego – przypomniał 
W. Majewski. – Prezes ZKP Edward 
Miśko zapewnił nas jednak, że pojazdy 
wyjeżdżają z bazy w pełni sprawne.

Małe i duże dziury
W ramach punktu pod nazwą 

„Interpelacje i zapytania” radny Pilas 
powrócił do kwestii, o którą pytał już 
ostatnio, czyli pozimowych napraw na-
wierzchni dróg.

– Nie wierzyliście mi ostatnio, że zima 
już się wycofuje, tymczasem rzeczywiście 
się wycofała – oświadczył. – Ale jeszcze 
w czasie mrozu widziałem ekipę, która 
łata niewielkie dziurki na ulicy Borówko-
wej, podczas gdy na Szkółkarskiej nadal 
straszą wielkie – oskarżył.

– Mogę powiedzieć tylko tyle, że to 
była awaryjna naprawa – odparł krótko 
wójt Wojtera.

– A na jakim etapie są analizy budo-
wy zespołów przedszkolno-szkolnych 
w Golęczewie i Złotnikach?  Zapytał 
z kolei Michał Przybylski.

– Zespół w Złotnikach na poziomie 
koncepcji, a w Golęczewie o jeden mo-
duł dalej – gospodarz gminy nadal był 
lakoniczny.

Gmina to nie firma
Tymczasem Zbigniew Hącia po-

wrócił do swojego ulubionego tematu, 
czyli linii nr 905.

– Dlaczego sprawa tych autobusów 
jest zamiatana pod dywan? – pytał 
oskarżycielsko. – Tylko przez przypadek 
się dowiedzieliśmy, że 1 lipca nastąpi 
częściowa lub całkowita likwidacja linii. 
Nie było konsultacji, choć linia jest po-
pularna. Może warto zorganizować spo-
tkanie z sołtysami? Przecież łatwo coś 
zlikwidować, a trudniej przywrócić…

– Likwidujemy tylko siedem kursów 
w najmniej obciążających tę linię go-
dzinach – odparł wójt.

z SeSji rady Gminy / reKlamaz SeSji rady Gminy

Naruszenie swobody właściciela kurnika
Podczas lutowej sesji Rady Gminy Suchy Las rajcy przede wszystkim spierali się o działki 
budowlane w Chludowie. Poza tym zajmowali się jednak także wycinką drzew, dziurawy-
mi drogami, kursami autobusów, drogą rowerową oraz Wojciechem Bogusławskim.

– A kiedy pan to zamierzał ogłosić, 
pod koniec czerwca? – naciskał Da-
riusz Matysiak.

– Jaki właściwie będziemy mieli zysk 
z likwidacji akurat tych siedmiu kur-
sów? – dopytywał M. Przybylski.

– Uzgadnianie aktualnego rozkładu 
jazdy jest dopiero w toku – odpowie-
dział zastępca wójta Marcin Buliński.

– Chcecie, żeby pasażerowie prze-
siadali się z autobusu na tramwaj, ale 
przesiadki na pętli też zajmują czas 

– przedstawił argument Grzegorz Łuk-
szo. – Nasza gmina jest bogata i swoim 
bogactwem się szczyci. Moglibyśmy 
znaleźć pieniądze na te kilka kursów. 
Pomożemy.

– Większość pasażerów chętnie 
przesiada się na tramwaj – sprzeciwiła 
się Joanna Radzięda z ław dla publicz-
ności.

– Może z Suchego Lasu – replikował 
D. Matysiak. – Mieszkańcy Golęczewa, 
Zielątkowa, a pewnie i Złotkowa nie lu-
bią się przesiadać.

– Poznań dąży do ograniczenia 
ruchu samochodowego, a nie chce 
wpuszczać autobusów, które zabierają 
po kilkadziesiąt osób – załamał ręce 
Zb. Hącia.

– Budżet składa się z oszczędności – 
pouczył wójt.

– Ale gmina to nie firma, ma służyć 
ludziom – odpalił G. Łukszo.

– Wójt nie chce się spotkać z sołtysa-
mi, bo by się nasłuchał – skomentował 
cierpko M. Dziedzic.

Przeklęta świetlista
Tymczasem G. Łukszo zapytał wój-

ta o postępy przy budowie drogi rowe-
rowej do Biedruska.

– Mamy wszystko, brak tylko jed-
nej decyzji – odpowiedział gospodarz 
gminy. – Nie chcemy wycinać drzew, 
chcemy tylko przejść przez tę przeklętą 
dąbrowę świetlistą – nie krył emocji.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków sołtys Złotkowa Michał Brdęk 
zapytał o obwodnicę.

– Czy pan wójt nie mógłby spotkać 
się z przedstawicielem wojska, który 
z imienia i nazwiska zajmował się tą 
sprawą? – drążył.

– Mogę doprowadzić do takiego 
spotkania, z naszej strony mogłoby 
pojechać 4-5 osób – odparł po zasta-
nowieniu wójt Wojtera.

– Będę wdzięczny – skłonił się soł-
tys Brdęk.

Tymczasem radny Hącia pochwalił 
OSP Chludowo za zorganizowanie fe-
rii po strażacku.

– Dzieci były m.in. na lotnisku 
w Krzesinach – chwalił. – Wszystko to 
za pieniądze ze środków zewnętrznych.

Bogusławski dla pokoleń
Radna powiatowa Ewa Kuleczka-

Drausowska powróciła do swojego ulu-
bionego tematu:

– W tym roku mamy okrągłą, 260. 
rocznicę urodzin Wojciecha Bogusław-
skiego – przypomniała. – Może gmina 
ogłosiłaby ten rok rokiem Bogusław-
skiego? – zaproponowała.

– Ja tylko przypomnę, że Towa-
rzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las 
od 20 lat dba o pamięć ojca polskiego 
teatru – zerwał się ze swego miejsca 
Krzysztof Pilas. – Delegacje chodzą 
z kwiatami pod obelisk i są tam w zasa-
dzie sami. Towarzystwo organizuje też 
rajd rowerowy im. Bogusławskiego.

– Ponadto organizujemy konkursy 
wiedzy o Bogusławskim – pokiwała 
głową Grażyna Głowacka, także rad-
na powiatowa, a przy tym działaczka 
towarzystwa. – Poznaniacy wypadają 
w nich zresztą lepiej.

– Wojciech Bogusławski to postać 
o znaczeniu ogólnopolskim, warto 
uczcić go tak, żeby zostało coś dla przy-
szłych pokoleń – wtrąciła Anna Ankie-
wicz, przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Suchy Las – Wschód.

– Najważniejsze, że uniknęliśmy 
wyboru pomiędzy Bogusławskim a Ja-
nem Pawłem II – westchnął K. Pilas, 
czyniąc aluzję do procedowanej obec-

nie uchwały o obwodach i sieci szkół 
w gminie.

– Chylę czoła – podsumowała rad-
na Kuleczka-Drausowska. – Dobrze, 
że pamiętacie o tej wyjątkowej osobie 
z naszej gminy.

Tymczasem mieszkanka ulicy Ga-
jowej zapytała o kontynuacje prac na 
tej ulicy i na ulicy Kubackiego. Zaintry-
gował ją też wzrost opłat za naukę pły-
wania dla dzieci z Suchego Lasu.

– Przestój w pracach wynikał z zi-
mowej pogody – odpowiedział krótko 

zastępca wójta M. Buliński.
– Natomiast koszty pływalni zostały 

zweryfikowane po tym, jak nastąpiła 
zmiana w technologii uzdatniania 
wody – dodał wójt Wojtera. – Zależy 
nam zresztą, żeby grupy nie były zbyt 
liczne, bo blokują tory klientom indy-
widualnym, no i efekty nauki są gorsze.

– Widziałem lochę z małymi, prawie 
w samym centrum Suchego Lasu – 
zmienił temat M. Dziedzic. – Przyjrzyj-
cie się sprawie.

Krzysztof Ulanowski

inFormacja
adwokat agnieszka wiese  

informuje, iż pełni dyżur adwokacki  
w każdy poniedziałek  

w godzinach od 16.00 do 19.00  
w siedzibie swojej kancelarii -  

ul. nowy rynek 3, 62-002 Suchy las,  
tel. 696-048-474

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
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Michał Przybylski apelował o poparcie wójta Michał Dziedzic zauważył wycinkę drzew

Mieszkańcy Chludowa byli podzieleni

Ewa Kuleczka-Drausowska chce 
upamiętnić Wojciecha Bogusławskiego

Jerzy Świerkowski zwrócił uwagę 
na brak ustawy odorowej
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Podczas luto-
wych posiedzeń 
komisji stałych 
analizowano  stan 
 techniczny  tabo-
ru ZKP, budzącą 
kontrowersję lik- 

widację części kursów linii 905, a tak-
że opiniowano projekty uchwał na naj-
bliższą sesję. 

Pełną treść relacji przewodniczą-
cych Komisji można przeczytać na 
www.gminarazem.pl, a protokoły ze 
wszystkich posiedzeń  na www.bip.su-
chylas.pl/Rada Gminy/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewi-
zyjna obradowa-
ła 13 lutego br. 
Podczas posie-
dzenia przyjęto 
protokół pokon-
trolny w zakresie 

przeprowadzonej kontroli Referatu 
Promocji, który został przyjęty jed-
nogłośnie. Sformułowano również 
w ystąpienie pokontrolne w zakresie 
remontu placówek oświatow ych 
w 2015 roku, w którym zawarto mię-
dzy innymi zalecenia co do sposobu 
procedowania postępowań przetar-
gow ych.

Komisja sformułowała także uza-
sadnienie do projektu uchwały uzna-
jącej za bezzasadną skargę na  dzia-
łalność Wójta jednej z mieszkanek 
naszej gminy.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Głównym tema-
tem lutowego 
posiedzenia Ko- 
misji była ana-
liza aktualnego 
stanu technicz-
nego taboru 

oraz organizacji pracy w gminnym 
ZKP. Przypomnijmy, że na oficjal-
nej stronie Wojewódzkiej Inspekcji 
Transportu Drogowego (W ITD) 
podano informację, że 2 lutego br. 
inspektorzy W ITD „przeprowadzili 
kontrolę drogową w zajezdni MPK 
na os. Sobieskiego w Poznaniu. Skon-

trolowano pięć autobusów należących 
do Zakładu Komunikacji Publicznej 
w Suchym Lesie . Trzy z nich miały 
usterki techniczne, które wykluczały 
dalszy przewóz osób. Zatrzymano 
trzy dowody rejestracyjne, a kierowcy 
zostali ukarani mandatami karnymi 
w kwocie 50 zł za zły stan techniczny 
pojazdów. Usterki techniczne polegały 
głównie na nieszczelności układu pneu-
matyczno-hamulcowego (…). Poza 
tym wskaźnik ostrzegawczy układu 
A BS wskazywał uszkodzenie układu 
(w jednym przypadku zaklejony został 
taśmą izolacyjną , by nie świecił i nie 
pokazywał uszkodzenia)”.

Uczestniczący w posiedzeniu, p 
prezes Edward Miśko, odnosząc 
się do tej publikacji stwierdził, że 
w powyżej przytoczonym przekazie 
medialnym znalazło się wiele nieści-
słości dotyczących stanu faktycznego. 
Prezes zapewnił, że ustawicznie czy-
nione są starania poprawiające stan 
bezpieczeństwa dotyczące gminnego 
taboru, a w szczególności autobusów 
wożących dzieci do szkół. Poinfor-
mował, że autobusy mają średnio 12 
lat. W tym roku planowana jest wy-
miana 4 z nich. Prezes  poinformował 
też, że za stan techniczny taboru od-
powiadają dyrektor techniczny oraz 
dyspozytor. Podsumowując dyskusję 
stwierdzono, że po lutowej kontroli 
autobusów konsekwencje ponieśli 
wyłącznie kierowcy, którzy zostali 
ukarani mandatami. 

Komisję poinformowano też 
o planowanym ograniczeniu kursów 
linii 905 i planowanym od kwietnia 
kursie nocnym w weekendy, niestety 
z pominięciem póki co Biedruska. 
Zajmowano się również sprawami 
bieżącymi oraz opiniowano projekty 
uchwał na lutową sesję.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

W lutym br. rad-
ni wysłuchali 
przedstaw iciela 
firmy DATOR 
INVESTMENT, 
który przed-
stawił wniosek 

o zmianę mpzp rejonu ul. Azaliowej 
w Złotnikach. Wniosek o zmianę 
planu wynika z przesłanek ekono-

micznych. Firma boryka się z trud-
nościami w sprzedaży budynków, za 
które trzeba zapłacić ponad 500 000 
zł. W toku dyskusji radni akcentowali, 
że w nowej koncepcji brakuje miejsc 
przeznaczonych na rekreację oraz 
obiekty społeczne, np. żłobek. Wąt-
pliwości budzi też kwestia miejsc par-
kingowych dla 40 nowych budynków. 
Ulica Pigwowa ma zaledwie 10 me-
trów szerokości i z pewnością będą 
trudności z parkowaniem. Komisja 
ostatecznie nie opiniowała wniosku 
prosząc o jego uzupełnienie o rozwią-
zanie prospołeczne.

Komisja opiniowała także projekty 
uchwał na lutową sesję Rady Gminy. 
Pozytywnie zaopiniowano uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Suchy Las oraz 
projekty uchwał budżetowych, a także 
projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Wójta Gminy 
Suchy Las w trybie bezprzetargowym 
kolejnych dwóch umów najmu na 
okres do 3 lat. 

Sporo kontrowersji w y wołał 
natomiast projekt uchwały w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu dla rejonu uli-
cy Maniewskiej w Chludowie. Na 
w y wołanie tego planu mieszkańcy 
Chludowa czekają od ponad 20 
lat. Na posiedzenie Komisji przy-
było jednak kilku rolników z Chlu-
dowa, którzy kwestionowali sens 
uchwalania planu. Podnosili oni, że 
w przyszłości nowi mieszkańcy mo-
gliby nie akceptować uciążliwości 
odorow ych np. z rozbudowanych 
kurników czy świniarni. Ostatecz-
nie, głosami radnych ugrupowania 
wójta - Nowoczesna Gmina plan ten 
zaopiniowano negaty wnie.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W lutym Komisja 
Społeczna wizy- 
towała kolonie 
zimowe zorga-
nizowane przez 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Rad- 

nych interesowały warunki pobytu 
uczestników oraz  program kolonii. 
Wakacje dla dzieci zostały zorgani-
zowane nie tylko w Suchym Lesie, 
gdzie uczestniczyło 60 dzieci, ale 
również w innych miejscowościach 
naszej gminy. W Złotkowie ferie 
zimowe spędzało 37 dzieci, w Go-
lęczewie – 33, w Chludowie – 20, 
a w Biedrusku -  21.

Dzieci  korzystały z bardzo 
bogatego programu. Nie można 
było mieć zastrzeżeń co do bez-
pieczeństwa uczestników -  opiekę 
nad najmłodszymi mieszkańcami  
sprawowała doświadczona  ka-
dra pedagogiczna składająca się 
z 14 w ychowawców i  5 kierowni-
ków. W wizytacji uczestniczyły:  
p.  K . Dzioch - zastępcą dyrektora 
OPS oraz redaktor naczelna Gazety 
Sucholeskiej p. B. Stachowiak.

Członkowie Komisji pozytywnie 
zaopiniowali też uchwałę w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów, prowa-
dzonych przez Gminę Suchy Las do 
nowego ustroju szkolnego.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

W lutym br. Ko-
misja nie obra-
dowała. Radni 
jednak bardzo 
wnikliwie prze-
analizowali pro- 
jekt uchwały, 

określającej wysokości stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów, który zo-
stał przygotowany przez wójta. Projekt 
zakładał podział rodzajów i gatunków 
drzew na 4 grupy, każdej przypisując 
określoną stawkę opłaty. 

Głosowanie nad projektem 
uchwały miało odbyć się podczas 
lutowej sesji Rady Gminy. Budził on 
jednak wątpliwości natury prawnej, 
dotyczącej udziału społeczeństwa 
w jej procedowaniu (możliwość skła-
dania uwag). Poza tym, nagłaśniane  
przez media powszechnie i pospiesz-
nie prowadzone wycinki drzew spo-
wodowały szeroką krytykę społeczną 
nowych regulacji prawnych. W krę-
gach rządowych rozgorzała dyskusja 
na ten temat i ostatecznie zapowie-
dziano nowelizację dopiero co wpro-
wadzonej ustawy. 

Te dwie przesłanki spowodowały, 
że radni zadecydowali o odroczeniu 
głosowania nad zaproponowaną 
uchwałą i usunęli ten punkt z porząd-
ku obrad lutowej sesji. Nie spowoduje 
to jednak urzędniczego paraliżu, bo-
wiem zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody, w przypadku gdy Rada 
Gminy nie określi wysokości stawek, 
do ustalania opłaty za usunięcie 
drzewa lub krzewu stosuje się maksy-
malne stawki, czyli 500 zł za 1 cm ob-
wodu usuwanego drzewa oraz 200 zł  
za 1 m2 usuwanych krzewów.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska
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Wiele zupełnie 
n iepot r zebnych 
emocji – także 
na sesjach Rady 
Gminy Suchy Las 

– wywołują sprawy 
związane z ko-
mu n i k ac y jny m 

połączeniem naszej Gminy z Poznaniem, 
gdzie wielu naszych mieszkańców pracuje, 
uczy się, leczy czy spędza wolny czas. Są to 
jednak naprawdę zupełnie niepotrzebne 
emocje, a wynikają one najczęściej z nie-
wiedzy i niezrozumienia. Kłopot w tym, 
że głoszący te opinie, również niektórzy 
radni z koalicji Inicjatywa Mieszkańców 

– Gmina Razem, wprowadzają czytelni-
ków gazet i portali w błąd. 

Dzisiaj nasi mieszkańcy mogą ko-
rzystać z usług naszej spółki komunalnej 
i bez problemu dojechać do Poznania, bo 
od stycznia 2013 r. nasza komunikacja 
jest zintegrowana z komunikacją miejską 
Poznania. Dzięki temu nasi mieszkańcy 
mogą korzystać z jednego wspólnego bile-
tu w całej aglomeracji i z takich samych ulg 
jakie mają mieszkańcy Poznania. Linia au-
tobusowa 905 jedzie obecnie z Chludowa 
na Dworzec Główny w Poznaniu, a linia 
907 z Chludowa na os. Jana III Sobieskie-

go, na pętlę szybkiego tramwaju, co bardzo 
sobie chwalą pasażerowie, bo tramwajem 
do centrum można dojechać w kilka mi-
nut. W dni robocze z Chludowa do Pozna-
nia można dojechać aż 42 kursami (905 
ma 19 kursów , a 907 – 23).

Sporo niepotrzebnego zamieszania 
wywołała propozycja by 7 kursów (tych 
najmniej popularnych) z linii 905 prze-
nieść na linię 907. Zdaniem wielu to zna-
komity pomysł z jednego powodu: jazda 
autobusem linii 905 do Dworca Główne-
go w Poznaniu może trwać nawet 45-60 
min. (korki, intensywny ruch drogowy 
itp.), a przesiadając się na szybki tramwaj 
na os. Sobieskiego można ten czas skrócić 
do 15 min. Warto dodać, że tramwaje do 
centrum Poznania odjeżdżają z Sobie-
skiego co 1-2 min. Radny Z. Hącia broni 
obecnego rozkładu jazdy jak niepodległo-
ści, a radny G. Łukszo twierdzi, że to zły po-
mysł, bo trasa tramwajowa nie pokrywa się 
w Poznaniu z trasą autobusu 905. Zdaniem 
pasażerów z Gminy Suchy Las to demago-
gia, bo kikunastometrowy spacer jeszcze 
nikomu nie zaszkodził. Tym bardziej jeśli 
do celu dociera się dużo szybciej.

Zastępca Wójta M. Buliński przekonu-
je, że realizacja tego zamierzenia przyniesie 
budżetowe oszczędności - z budżetu gminy 

w skali roku wydajemy ponad 7 milionów 
złotych na komunikację - i oznacza jedynie 
racjonalizację dotychczasowych połączeń. 
Te oszczędności mają być przeznaczone na 
sfinansowanie utworzenia połączeń noc-
nych Gminy Suchy Las z Poznaniem, o co 
proszą mieszkańcy. Jest więc spora szansa, 
że niebawem takie połączenia powstaną 
(z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę). 
Planowane są dwie linie: z os. Sobieskiego 
do Chludowa (autobus będzie jechał przez 
prawie wszystkie miejscowości Gminy) 
oraz ze Śródki do Biedruska (w tym przy-
padku trwają rozmowy z gminami Czer-
wonak i Murowana Goślina, by przedłużyć 
nocną linię autobusową ze Śródki do Mu-
rowanej Gośliny o 3 kilometry).

Trwają też obecnie rozmowy, by wpro-
wadzić – także dla pasażerów z Gminy 
Suchy Las – bilet seniora, dla osób które 
ukończyły 65 lat. Gmina rozmawia na ten 
temat z Poznaniem i niebawem negocjacje 
te zakończą się sukcesem.

Rozmowy o komunikacji w Gminie 
powinny uwzględniać jednak zdaniem 
radnych z Klubu Nowoczesna Gmina 
przyszłość, a nie tylko teraźniejszość. 
A przyszłość to… Poznańska Kolej Me-
tropolitalna, której celem jest stworzenie 
systemu osobowych połączeń kolejowych 
na obszarze metropolitalnym Poznania. 
PKM jest wspólnym przedsięwzięciem 
Województwa Wielkopolskiego, Powiatu 
Poznańskiego oraz gmin, w tym także 
Gminy Suchy Las. Nasi mieszkańcy będą 
mogli korzystać z szynobusów na linii ko-
lejowej Poznań-Oborniki-Rogoźno i za-
łożenie jest takie, by w godzinach szczytu 
pociągi kursowały co 30 minut.

Wójt Grzegorz Wojtera zapewnia, że 
trwają prace nad zawarciem porozumienia 

w sprawie wspólnego biletu. Poznań pro-
ponuje, by wykorzystać w tym celu kartę 
PEKA, co jest najbardziej logiczne. Na ra-
zie jednak prowadzony jest najtrudniejszy 
etap - uzgodnienia dotyczące współfinan-
sowania tego przedsięwzięcia.

PKM to przyszłość, ale niezbyt odle-
gła. Prace budowlane na linii Poznań-Piła 
powinny się rozpocząć w II połowie 2017 
r. i jest bardzo prawdopodobne, że już za 
około 2,5 roku PKM przewiezie pierw-
szych pasażerów. 

Ta koncepcja sprawia, że trzeba bę-
dzie przeorganizować komunikację au-
tobusową by dowieźć pasażerów do wę-
złów przesiadkowych, przy tych węzłach 
wybudować parkingi itp. W Gminie Su-
chy Las przystanki PKM będą w Chlu-
dowie, Golęczewie, Złotnikach. Dodat-
kowo przy modernizacji linii powstaną 
2 nowe przystanki w Złotkowie i Złotni-
kach (Park Technologiczny). Równole-
gle Gmina pozyskuje dotacje na budowę 
węzłów przesiadkowych. W tym roku 
zostanie wybudowany pierwszy węzeł 
przy dworcu w Złotnikach, z nową infra-
strukturą drogową i parkingową, z chod-
nikami i ścieżkami rowerowymi. W ra-
mach ponad 7,3 mln. dotacji pozyskanej 
przez Gminę na ten cel zostaną również 
zakupione 4 nowe autobusy, które jesz-
cze w tym roku pojawią się na gminnych 
liniach. Na dotację czeka kolejny projekt 
budowy parkingów, ścieżek rowerowych 
i chodników przy przystankach w Golę-
czewie i Chludowie z zakupem kolejnych 
2 autobusów.

O komunikacji – podkreślają radni 
Klubu Nowoczesna Gmina – trzeba mó-
wić bez emocji i bez demagogii. Wtedy 
dopiero taka dyskusja ma sens.

Sprawna, dobrze przemyślana ko-
munikacja, to podniesienie standar-
du życia mieszkańców takich gmin 
jak Suchy Las, którzy chcą szybko 
dotrzeć do i z Poznania. Radni nasze-
go Klubu popierają koncepcje Wójta 

Grzegorza Wojtery w tej dziedzinie. 
I będziemy się starali plany te wspie-
rać, by udało się je szybko i sprawnie 
zrealizować.

Jarosław Ankiewicz
Klub Radnych Nowoczesna Gmina

Klub Nowoczesna Gmina

 c.d. na  
s. 12 >>>

Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Północno-wschodnia 
obwodnica Poznania

Trwa batalia o korektę trasy prze-
biegu potrzebnej Suchemu Lasowi 
obwodnicy. Mieszkańcy podczas 
specjalnego spotkania w listopadzie 
2016 r. poparli tzw. „wariant żółty” 
zaprezentowany przeze mnie oraz 
Grzegorza Słowińskiego. Wariant 
ten zakłada przesunięcie tej obwod-
nicy nieco w głąb poligonu. Niestety 
nie został nawet przesłany do zaopi-
niowania Wojewódzkiemu Sztabowi 
Wojskowemu.

Wobec powyższego postanowili-
śmy przejąć w tej sprawie inicjatywę. 
Nasze działania koncentrują się na 
organizowaniu wsparcia polityczne-
go oraz na wykorzystaniu możliwości 
prawnych. Naszą sprawą zainteresowa-
liśmy zatem wielkopolskich parlamen-
tarzystów: Bartłomieja Wróblewskiego 
z PiS, Joannę Schmidt z .Nowoczesnej 
oraz posłów PO: Grzegorza Schetynę 
i Bożenę Szydłowską. Prezes Zarządu 
Michał Dziedzic oraz przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Gmina Razem, 
wręczyli parlamentarzystom pod-
czas bezpośrednich spotkań prośby 
o wsparcie dla działań Stowarzyszenia, 
które będzie ubiegało się o możliwość 
reprezentowania mieszkańców naszej 
gminy w postępowaniu administra-
cyjnym w przedmiotowej sprawie, 
między innymi w RDOŚ. 

Jak widać, problem optymalne-
go przebiegu dla tej drogi wykracza 
poza bieżące spory polityczne. Jest 
zatem nadzieja na jej pozytywne 
zakończenie. Wspierać będziemy 
również w działaniach jednostki po-
mocnicze gminy, które aktywnie włą-
czają się w obronę interesów swoich 
mieszkańców.

Reforma szkolnictwa 
w Suchym Lesie

10 stycznia br. radny K rzysztof 
Pilas zapoczątkował dyskusję na 
temat nowego ustroju szkolnego 
w Suchym Lesie. Nazajutrz po opu-
blikowaniu artykułu „Rewolucja 
oświatowa w Suchym Lesie” na w w w.
gminarazem.pl wójt Grzegorz Woj-
tera zdecydował o zorganizowaniu 
gminnej debaty. Przybyło na nią 
wielu mieszkańców. Byli też prawie 
wszyscy radni naszej koalicji. Nie 
obyło się zatem bez emocjonalnych 
w ystąpień i rozmaitych komentarzy. 

Werbalizowano obaw y i wątpliwo-
ści co do koncepcji przedstawionych 
przez wójta. Ostatecznie nie popar-
to żadnej z zaprezentowanych, ale 
też nie pozwolono przedstawić na-
szej. Szkoda, bowiem jak się później 
okazało najbardziej odpowiadała 
społecznemu zapotrzebowaniu. 

Nic więc dziwnego, że podczas 
lutowego posiedzenia sesji właśnie 
nasza propozycja została jednogło-
śnie przyjęta przez wszystkich rad-
nych, również naszych politycznych 
konkurentów. Zakłada ona 4 obwo-
dy szkolne z przypisanymi do nich 
szkołami:

Suchy Las (część zachodnia), os. 1. 
Grzybowe, Jelonek. Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Suchym Lesie, ul. 
Szkolna.
Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś, 2. 
Złotkowo, Suchy Las Wschód. 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym 
Lesie, ul. Poziomkowa z drugim bu-
dynkiem przy ul. Konwaliowej.

Szybciej i wygodniej do Poznania
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Golęczewo, Zielątkowo, Chludo-3. 
wo. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Chludowie z drugim budynkiem 
w Golęczewie (klasy 1-3/4).
Biedrusko. Zespół Szkolno-4. 
Przedszkolny w Biedrusku. 
W miarę postępowania urbani-

zacji Złotnik wyodrębniony zostanie 
z czasem obwód centralny z zespo-
łem szkolno-przedszkolnym w Złot-
nikach. Wniosek oświatowy koalicji: 
http://www.gminarazem.pl/wniosek- 
oswiatowy-koalicji/

Warto przeczytać na 
www.gminarazem.pl 

Polecamy tekst Michała Dziedzica 
„O co ten hałas ze smogiem?” Dowiemy się 
kto dymi i co na to Urząd? Zachęcam 
również do przeczytania tekstu radnej 
dr Agnieszki Targońskiej „Radni w spra-
wie opłat za usuwanie drzew i krzewów”. 
Artykuł porusza aktualną problematykę 
rabunkowej i chaotycznej wycinki drzew 
i krzewów w Polsce. Warto przeczytać 
też tekst radnego Dariusza Matysiaka 
dotyczący problemów z wywołaniem 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Maniew-
skiej w Chludowie „Zawiedzione nadzieje”.

 Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Liczba mieszkań-
ców naszej Gminy 
stale wzrasta. To 
gmina o jednym 
z najw yższym 
w s p ó ł c z y n n i k u 
s u b u r b a n i z a c j i 

w powiecie poznańskim. W roku 
2004 zamieszkiwało gminę ok. 
11.500 mieszkańców. Po 13 latach 
jest nas ok. 16.000 . Silna urbaniza-
cja to wprost lawinow y wzrost ilości 
samochodów i trudności z poranny-
mi i popołudniow ymi korkami. Do 
Poznania nadal, jak od lat, możemy 
dojechać jedynie wąską drogą Obor-
nicką i w najbliższym czasie nic się 
nie zmieni. Obwodnica północna 
ma powstać ok 2030 roku, a tzw. 
Nowa Obornicka pewnie jeszcze 
później. 

Jest zatem logiczne, że aby ogra-
niczyć ruch samochodow y, powin-
niśmy, jako gmina, tworzyć warunki, 
które zwiększą atrakcyjność i do-
stępność zbiorowej komunikacji 
publicznej. Nadzieją jest kolejka 
metropolitalna, której budowa wła-
śnie się rozpoczyna. Powstanie ona 

jednak dopiero za 2-3 lata. Do tego 
czasu skazani jesteśmy oprócz wła-
snego samochodu  na komunikację 
autobusową.

Tymczasem pod pozorem rze-
komych oszczędności zamierza się 
zlikwidować część kursów najpopu-
larniejszej linii 905, jedynej której 
trasa wiedzie przez miejscowości na-
szej gminy bezpośrednio do Dworca 
Głównego w Poznaniu. Radny Zbi-
gniew Hącia wielokrotnie wskazy-
wał, że jest to najbardziej popularna 
linia w naszej gminie i tym samym 
najbardziej potrzebna. Jak się oka-
zało, w ysokość tych oszczędności to 
kwota ok. 250.000 zł rocznie, czyli 
jak przytomnie skonstatował pod-
czas ostatniego posiedzenia Rady 
Gminy, Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Suchy Las- Michał Dziedzic, 
to tyle ile prawdopodobnie w ydawać 
będzie miesięcznie jedna z gmin-
nych spółek na dzierżawę swojej 
siedziby. 

Nikt z władz gminy nie zdaje 
sobie chyba spraw y, że tendencja 
w Polsce jest akurat odwrotna. Ro-
śnie liczba gmin z bezpłatną komu-
nikacją. Uczniowie warszawskich 
szkół jeżdżą komunikacją miejską za 
darmo. Dzięki temu część rodziców 
może zrezygnować z dowozu dziec-

ka do szkoły samochodem. Poznań 
ostatnio dołączył do grona miast, 
w których w ramach walki ze smo-
giem komunikacja miejska jest okre-
sowo darmowa. Podobnie Bełchatów, 
Żory, Swarzędz, Głuchołazy, Wa-
dowice i wiele innych miejscowości. 
Tymczasem jednej z najbogatszych 
gmin w Polsce nie stać ani na auto-
bus szkolny dla wszystkich dzieci, 
ani na linie nocną do Poznania, ani 
na połączenie Biedruska z Suchym 
Lasem o co bez powodzenia od lat 
zabiegają radni z Biedruska Grze-
gorz Łukszo i Dariusz Matysiak.

Niepokojący jest również stan 
techniczny naszego gminnego ta-
boru, który najlepiej oddaje lutowa 
kontrola Wojewódzkiej Inspekcji 
Transportu Drogowego, o której 
pisze przewodniczący Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego 
Włodzimierz Majewski. 

O zmiany w myśleniu o komu-
nikacji apelował już wiele lat temu 
radny K rzysztof Pilas. Wskazy wał 
on na przykłady miejscowości, które 
nie myślą o zbiorow ym transporcie 
publicznym li tylko w kategoriach 
zysków mierzonych w yłącznie pie-
niądzem. Szkoda, że nikt wtedy go 
nie słuchał.

Małgorzata Salwa - Haibach

 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las / Z SESJI RADY GMINY
c.d. ze  
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WYDARZENIA

Przewodnicząca  
Rady Gminy Suchy Las  
informuje

Posłanka Joanna Schmidt 
w poligonowych zmaganiach
Parlamentarzystka Nowoczesnej rozmawiała z mieszkańca-
mi gminy o problemach związanych z poligonem, wycinką 
drzew, planowaną obwodnicą, a także spodziewanym 
obniżeniem emerytury wojskowej.

Na spotkaniu z parlamentarzyst-
ką w Domu Osiedlow ym w Biedru-
sku pojawili się l iczni samorządow-
cy: wójt Grzegorz Wojtera, radni 
Michał Przybylski, K rzysztof Pilas, 
Dariusz Matysiak i Grzegorz Łuk-
szo, a także przewodnicząca Zarzą-
du Osiedla Biedrusko Magdalena 
Przystałowska, przewodniczący 
Zarządu Osiedla Suchy Las Michał 
Dziedzic oraz przewodniczący 
Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle 
Grzegorz Słowiński.

Hałaśliwy poligon
Nie brakowało też zwykłych 

mieszkańców Biedruska, z których 
duża część związana jest z wojskiem 
i z poligonem

– Wszyscy jesteśmy więc tym po-
ligonem zainteresowani – zaznaczył 
wójt Wojtera. – Z niepokojem ob-
serwujemy zabiegi zmierzające do 
zmniejszenia  wpłat  do budżetu z tego 
tytułu. A przecież  poligony są uciążli-
we dla okolicznych mieszkańców. 

Przypomnijmy, że wojsko pró-
buje doprowadzić do formalnej 
zmiany charakteru gruntu, by pła-
cić niższy podatek. Wójt  zaznaczał, 
że problem podatku poligonowego 
dotyka co najmniej 26 gmin w kraju. 
Samorządowcy  z tych terenów łą-
czą swe siły, bo podatek ten w ynosi 
w ich budżetach  nawet do 30 proc. 
całości przychodów. W Suchym Le-
sie ewentualna obniżka wpły wów 
oznaczałaby stratę 10 proc. przycho-
dów gminy. 

Jazgot pił
Grzegorz Wojtera odniósł się rów-

nież do proponowanego przez PiS 
ograniczenia biernego prawa wybor-
czego w wyborach samorządowych. 

– Jeśli zostaną wprowadzone  prze-
pisy, że tylko partia ogólnopolska 
może wystawić swoich kandydatów 
w większych miastach,  lub że wystar-
czy samo przedstawienie zarzutów, by 
uniemożliwić start  danej osobie, to 
powstanie nowa, silna partia politycz-
na – uprzedził wójt.

Słowa wójta korespondowały 
z wypowiedziami  posłanki Schmidt, 
która przestrzegała przed wprowa-
dzaniem złego prawa i atakami na 
ustrój sądów.

– Niezawisłość sędziowska nie jest 
po to, bym ja miała się lepiej jako poseł 
na Sejm, lecz po to, abyśmy wszyscy 
czuli się bezpiecznie we własnym kra-
ju – tłumaczyła.

Posłanka wspomniała też o trwają-
cej wycince drzew.

– Wystarczy wyjść teraz na spacer, 
by usłyszeć jazgot pił albo zobaczyć 
miejsca po wyciętych drzewach – 
ubolewała

Odsunąć obwodnicę
Swoje postulaty przedstawili też 

mieszkańcy ze Złotkowa i Złotnik, 
którzy chcieliby przesunąć planowaną 
północno-wschodnią obwodnicę Po-
znania o sto metrów w głąb poligonu. 
Domagają się także budowy ekranów 
akustycznych.

Petycję w sprawie obwodnicy wrę-
czyli parlamentarzystce Michał Dzie-
dzic i Grzegorz Słowiński.

Obecność posłanki wykorzystali 
także mieszkańcy Biedruska, których 
niepokoi projekt o zmiany ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnie-
rzy zawodowych i ich rodzin. Według 
projektu nawet krótka służba w cza-
sach PRL-u skutkowałaby obniże-
niem emerytury. Posłanka Schmidt 
obiecała zająć się sprawą. Ponadto 
zapewniła, że zajmie się uregulowa-
niami dotyczącymi powołania me-
tropolii, edukacją (chodzi tu nie tylko 
o gimnazja, ale i zmiany w funkcjo-
nowaniu uczelni wyższych), pozycją 
kobiet w Polsce, polityką prorodzin-
ną i ekologią.

– Możliwości parlamentarzystów 
Nowoczesnej są jednak ograniczone, 
bo jest nas tylko 31 – nie taiła.

Radny Krzysztof Pilas, który jest 
także wiceprzewodniczącym sucho-
leskiego koła Platformy Obywatelskiej, 
zaapelował o bliższą współpracę PO 
i Nowoczesnej.

– Nie zawsze udaje się ustalić wspól-
ne zdanie całej opozycji – zastrzegła 
posłanka.

Mieszkańcy gminy nie uznali tych 
tłumaczeń.

– U nas w gminie potrafimy się do-
gadać pomimo różnic politycznych 

– mówił jeden z nich. – A rozbicie opo-
zycji pozwala rządzącym czynić, na co 
tylko mają ochotę.

Piotr Górski

O północnej obwodnicy 
z parlamentarzystami PO
Problem przebiegu obwodnicy Poznania wykracza poza 
bieżące spory polityczne. Najważniejsze jest odsunięcie 
trasy od zabudowań mieszkalnych.

W środę 15 marca 2017 r. odbyły się 
spotkania z parlamentarzystami Plat-
formy Obywatelskiej. Wiele uwagi po-
święcono tematom ogólnokrajowym, 
ale podnoszone były też sprawy lokal-
ne. Na spotkaniach w Poznaniu oraz 
w Swarzędzu (dla powiatu poznańskie-
go) obecni byli przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Gmina Razem, aby zaintere-
sować posłów i senatorów problemem 

planowanego przebiegu obwodnicy 
północnej. W Swarzędzu radny Michał 
Przybylski oraz przewodniczący Zarzą-
du Osiedla Złotniki-Osiedle Grzegorz 
Słowiński wręczyli parlamentarzystom 
specjalnie przygotowane petycje z proś-
bą o pomoc w sprawie optymalizacji 
przebiegu północno-wschodniej ob-
wodnicy Poznania. Prosiliśmy o pomoc 
w kwestii odsunięcia tej obwodnicy od 

zabudowań w Złotkowie oraz w Złot-
nikach. Po naświetleniu sprawy pomoc 
w rozwiązaniu tego problemu zadekla-
rowali posłowie Urszula Augustyn, Bo-
żena Szydłowska, Sławomir Nitras oraz 
Norbert Obrycki.

Z przybyłym na poznańskie spotka-
nie posłem Grzegorzem Schetyną, sena-
tor Jadwigą Rotnicką oraz posłem Lesz-
kiem Ruszczykiem o sprawie obwodnicy 
rozmawiał Michał Dziedzic, Prezes Sto-
warzyszenia Gmina Razem. Szczególnie 
zainteresowana sprawą okazała się pani 
senator, która mieszka w Mielnie (gmina 
Czerwonak), a więc w miejscowości, przy 
której przebiegać ma obwodnica. 

Warto wspomnieć, że proponowany 
przez Stowarzyszenie wariant jest najbar-

dziej korzystny dla mieszkańców gminy. 
Uwzględnia on interesy mieszkańców 
Złotkowa, Złotnik-Osiedla i Suchego 
Lasu-Wschód oraz właścicieli ogródków 
działkowych. Zakłada odsunięcie ob-
wodnicy od zabudowań mieszkalnych 
i wspomnianych ogródków.  Jest też 
tańszy, bo przewiduje rezygnację z węzła 
w rejonie ul. Czołgowej w Złotnikach.

Sprawą obwodnicy udało się zain-
teresować wcześniej posła PiS Bartło-
mieja Wróblewskiego oraz posłankę 

.Nowoczesnej Joannę Schmidt. A więc 
problem optymalnego przebiegu dla 
tej drogi wykracza poza bieżące spory 
polityczne. Jest zatem nadzieja na jej 
pozytywne zakończenie.

Stowarzyszenie Gmina Razem
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Dariusz Matysiak, Grzegorz Słowiński, Michał Przybylski, 
posłanka Joanna Schmidt, Grzegorz Łukszo, Michał Dziedzic

Mariusz Rembicki i wójt Grzegrz Wojtera

Michał Dziedzic, Grzegorz Słowiński, Krzysztof Pilas, sekretarz koła .Nowoczesnej Lechosław Napierała

Mieszkańcy przybyli licznie

Poseł Grzegorz Schetyna (w środku) i Michał Dziedzic (z prawej) Grzegorz Słowiński, poseł Norbert Obrycki, Michał Przybylski Michał Dziedzic i senator Jadwiga Rotnicka
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Liga Kobiet Sukcesu brzmi dumnie. 
A czym właściwie jest?

Liga Kobiet Sukcesu to społecz-
ność kobiet z Poznania i okolic, która 
się wspiera, motywuje, wymienia 
doświadczeniami i realizuje śmiałe 
projekty promujące przedsiębiorczość, 
networking i rozwój osobisty. Regu-
larnie spotykamy się w celu wymiany 
kontaktów, rozmowy towarzyskiej, po-
znawania i otwierania się na nowych 
ludzi. Tworząc Ligę Kobiet Sukcesu, 
razem ze wspólniczką Joanną Bogiel-
czyk doszłyśmy do wniosku, że sukces 
przejawia się w wielu dziedzinach - na 
kanwie biznesowej, rodzinnej, arty-
stycznej, itd…Wszystko dzieje się w gło-
wach i umysłach. Można być matką, 
żoną i postrzegać to za swój sukces, jak 
również być bizneswoman i też myśleć 
o tym w ten sposób. To kwestia podej-
ścia - jeśli tylko uznamy, że sukces zo-
stał odniesiony, mamy rację. Większość 
pań, które uczestniczą w spotkaniach 
Ligi, to właścicielki firm oraz osoby pia-
stujące managerskie stanowiska - zatem 
owszem, zwyciężanie na pewnym polu 
nam towarzyszy. Chcę też podkreślić, 
że jesteśmy społecznością - nie spo-
tykamy się, jak większość konkuren-
cyjnych klubów, tylko raz w miesiącu . 
Poza regularnymi spotkaniami robimy 
wiele ciekawych rzeczy. Podobnie jak 
w zeszłym roku, w tym roku również 
organizujemy letni obóz sportowy dla 

mam z dziećmi. Stworzyłyśmy grupę 
tenisową - dziewczyny spotykają się 
w zaprzyjaźnionym klubie Centrum 
Tenisowym Sobota. To pokazuje wy-
jątkowość projektu LKS. Tym się wy-
różniamy i przypuszczamy, że właśnie 
tego poszukują kobiety.
Babki sukcesu - zatem poza wspar-
ciem i kontaktami zawodowymi 
między członkiniami tworzy się 
pewna zażyłość? 

Jak najbardziej. Kontakt jest bliski 
- w większości są to znajomości bizne-
sowe i koleżeńskie, jednak na bazie 
Ligi Kobiet Sukcesu powstało już kil-
ka prawdziwych przyjaźni. Łączymy 
kobiety.
Wspomniała Pani o cyklicznych 
spotkaniach. Jak one wyglądają? 

Raz w miesiącu spotykamy się 
w tym samym miejscu, z którym za-
zwyczaj podpisujemy kontrakt na pół 
roku. W Poznaniu jest to restauracja 
The Time, w Suchym Lesie - Gości-
niec Sucholeski. Spotkanie trwa trzy 
godziny - zazwyczaj rozpoczyna się 
prelekcją lub wykładem. Następnie 
przychodzi czas na ligowy networ-
king- tzw. randkę biznesową - spe-
ed biznes dating. Kobiety przez 30 
sekund rozmawiają ze sobą w taki 
sposób, by zainteresować potencjal-
nego przyszłego wspólnika, partnera 
biznesowego , pracownika albo pra-
codawcę, swoją osobą. Speed biznes 

dating trwa zazwyczaj od kwadran-
sa do dwudziestu minut - następnie 
zapraszamy na przerwę kawową 
i poczęstunek. Jeżeli dwie osoby pod-
czas „randki” nawiązały wstępną nić 
porozumienia mają możliwość kon-
tynuacji rozmowy, a ja i moja wspól-
niczka mocno trzymamy kciuki, by 
przerodziło się to we wspólny, ko-
biecy biznes. Na sam koniec zawsze 
przewidziana jest loteria wizytówko-
wa oraz prezenty - niespodzianki dla 
uczestniczek.
Dlaczego siła jest kobietą? 

Cały czas w społeczeństwie na ca-
łym świecie pokutuje świadomość, że 
to mężczyźnie wolno, mężczyzna może, 
mężczyzna jest silny, mężczyzna zara-
bia. Od lat łamiemy stereotypy, a nasza 
Liga Kobiet Sukcesu w jakiejś części się 
do tego przyczynia. Udowadniamy, że 
kobieta też jest silna i również może za-
rabiać. Brzmi to trochę jak „liga rządzi, 
liga radzi” z kultowego filmu Seksmisja, 
ale nie o to chodzi. Chcemy udowodnić 
przede wszystkim, że stać Nas na wiele 
i potrafimy się poświęcić. Będąc żona-
mi, matkami, kochankami, pracując 
w domach, jesteśmy w stanie świetnie 
odnajdować się świecie biznesu. Naszą 
siłą i przewagą jest umiejętność łączenia 
i godzenia ze sobą wielu aspektów życia. 
W tej chwili działacie w Poznaniu 
i Suchym Lesie…czy istnieją plany 
rozszerzenia działalności? 

Tak! Obecnie trwają już zaawan-
sowane rozmowy na temat stworze-
nia oddzielnego projektu w okolicy 
Poznania. Nie jesteśmy w stanie być 
wszędzie, dlatego opracowujemy kon-
kretną strategię ekspansji. Jeśli uda się 
tam stworzyć następny oddział, dalej 
sukcesywnie, przez pączkowanie, bę-
dziemy rozwijać się - mam nadzieję 

- w całej Polsce. 
Rozszerzanie się Ligi, no właśnie 

- wróćmy do realnych efektów dzia-
łania. Jakieś przykłady?

Jest ich bardzo dużo. Ligowiczki dzia-
łają niezwykle aktywnie, a sama Liga ma 
realny wpływ na poczucie własnej war-
tości, rozwoju zarówno biznesowego jak 
również emocjonalnego i wizerunkowe-
go. Jedna z Pań przez rok uczestnictwa 
zmieniła się nie do poznania - sama gło-
śno o tym mówi. Liga dodała Jej skrzydeł, 
pozwoliła uwierzyć w siebie, dała bardzo 
dużo znajomości na różnych płaszczy-
znach - nie chcę wymieniać nazwisk, jed-
nak przykładów tych jest jeszcze bardzo 
wiele. Panie przybywają, zainteresowa-
nie jest duże, spotkania cieszą się dużą 
frekwencją. Realnym efektem jest rów-
nież niesienie pomocy potrzebującym, 
udzielamy się charytatywnie i chętnie 
wspieramy Drużynę Szpiku oraz cho-
rujące dzieciaki.  

Liga ma być też czymś w rodzaju 
trampoliny biznesowej? 

Świetne określenie pozyskiwania 
nowych kontaktów. Może to właści-
wie jeden z jej podstawowych celów. 
Bywa tu tak zróżnicowana śmietanka 
kobieca, że każde spotkanie jest w sta-
nie zaowocować bonusem w przy-
szłości. Osobiście moją wspólniczkę 
poznałam na podobnym spotkaniu 
kobiecym. Nawiązałyśmy interesują-
cą rozmowę, co zaowocowało stwo-
rzeniem projektu Liga Kobiet Sukcesu. 
Także to naprawdę działa! 
Jest rok 2017. Jakie jest noworoczne 
życzenie Ligi Kobiet Sukcesu?

Po prostu – szybkiego rozwoju 
w Polsce. Wielu udanych biznesów 
między naszymi uczestniczkami oraz 
głów pełnych pomysłów na kolejne 
spotkania! Nie ukrywam, że liczymy 
na pomoc mediów, które pomogą 
nam przekazać ideę projektu . Chcia-
łybyśmy być widoczne w całym kraju, 
by kobiety uwierzyły w siebie, obudzi-
ły w sobie pomysły na własny biznes 
i rozwój. Warto mieć otwartą głowę, 
warto rozmawiać i warto bywać, bo 
nigdy nie wiadomo, kogo spotka się na 
swojej drodze, na jaki pomysł można 
wpaść, kto może nam pomóc. 
A czego mogę życzyć Pani, nie tylko 
w kwestii zawodowej, ale i prywatnej? 

W czerwcu przyjdzie na świat mój 
drugi syn, także może zdrowia dla 
niego i starszego synka Jasia. Moty-
wacji do samorozwoju i dużo siły na 
kolejne projekty o których myślę. Już 
niebawem zamierzam otworzyć autor-
ską cukiernię w Suchym Lesie , zatem 
może  powodzenia na tym polu. W ta-
kim razie właśnie tego Pani życzę! 

rozmawiała Małgorzata Pelka 

Od redakcji: Od czasu rozmowy 
Patrycja Nowaczyk otworzyła wyma-
rzony, własny biznes. Pracownia Ła-
sucha to pracownia ciast naturalnych 
tworzonych z pasją i zaangażowaniem. 
Jak sama twierdzi, Łasuch to cała ona. 
Lubi zjeść dobrze i naturalnie, bez 
sztucznych dodatków i konserwantów.  
W ofercie znaleźć można tradycyjne 
ciasta, serniki, ciasteczka, torty, ba-
beczki, muffinki z najwyższej jakości 
produktów . Z równie wielką przyjem-
nością piecze ciasta bezglutenowe oraz 
wykluczające inne składniki.  W tym 
względzie można zaufać Patrycji No-
waczyk szczególnie dlatego, że od 3 lat 
piecze dla swojego syna ciasta nisko-
białkowe i bez glutenu. Niebawem po-
jawi się strona internetowa.  W chwili 
obecnej kontakt można nawiązać na 
Facebooku. Odbiór zamówionych 
ciast jest możliwy w Suchym Lesie lub 
z dowozem pod wskazany adres. 

WYWIAD

Siła jest kobietą - rozmowa 
z Patrycją Nowaczyk 
Patrycja Nowaczyk ma blond włosy, szczery uśmiech  
i głowę przepełnioną najróżniejszymi pomysłami.  
Pijemy herbatę w dużych kubkach i rozmawiamy przy 
stoliku w Gościńcu Sucholeskim. O czym? O babskich 
sprawach - i wcale nie ma to pejoratywnego znaczenia. 
O kobiecej sile, randkach biznesowych i o tym, że wszystko 
zaczyna się w głowie opowiada prezes Ligi Kobiet Sukcesu  
- Patrycja Nowaczyk.
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Joanna Bogielczyk i Patrycja Nowaczyk, założycielki Ligi Kobiet Sukcesu

Zadowolone uczestniczki spotkań Ligi Kobiet Sukcesu Katarzyna Miller, prelegentka marcowego spotkania Ligi”

Modelka 
prezentująca 
najnowszą 
kolekcję niumi

Cztery wspaniałe: wokalistka Katarzyna Wilk, 
prezes Drużyny Szpiku Dorota Raczkiewicz, 

prezeski LKS Joanna Bogielczyk i Patrycja Nowaczyk 
Makijażystki z firmy Mary Key będącej 
przyjacielem spotkania LKS 3.03.2017

Ligowiczki: Dominika 
Taciak i Agata Szymendera

Dagmara Nickel na spotkaniu LKS  
dzieliła się biznesowym doświadczeniem

Kadr z wigilijnego spotkania LKS
Patrycja Reiss i Beata Pytlak, ligowiczki od 

początku bardzo zaangażowane w działania LKS Kobiety przedsiębiorcze, uczestniczki spotkań LKS

Przedstawicielki Derm - Expert, 
partnera marcowego spotkania LKS

Marcelina, konsultantka Mary Key, 
dbająca o wizerunek organizatorek Zasłuchane uczestniczki marcowego spotkania LKS

9rings, trener personalny Nikodem 
Finke, partner spotkania marcowego

WS Academy doradzający w doborze fryzur Stoiska przyjaciół spotkania: Candeo oraz Teatru Muzycznego” Red. Agnieszka Łęcka
Modelka prezentująca bieliznę 

z salonu Boutique Bielizny

Uczestniczki wrześniowego spotkania w Restauracji Jadalnia w Poznaniu
Smakołyki serwowane przez Restaurację 

The Time podczas spotkań LKS
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Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

l USG l RTG l CHIRURGIA l
l INTERNA l LECZENIE STACJONARNE l

CZYNNE  
PN.-PT.: 11.00 - 18.00
SOBOTY I NIEDZIELE 
ORGANIZUJEMY IMPREZY 
OKOLICZNOŚCIOWE
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

ZUPY
Rosół, pomidorowa   ........................4,90
Ogórkowa, jarzynowa,  
pieczarkowa, żurek  .........................6,90
Żurek z jajkiem, rosół z domowym  
makaronem, grochówka  ................. 7,90
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  ......... 7,90 
Kotlet schabowy, karkówka, stek, 
filet drobiowy panierowany, stripsy  ...8,90
De volaille, szwajcar, filet w płatkach 
kukurydzianych, zraz wieprzowy,
rolada wieprzowa z pieczarkami,
filet z dorsza świeżego  ...................  9,90 
DODATKI
Ziemniaki, ryż, zestaw surówek  .....  3,50
Frytki, kasza gryczana,  
kasza jaglana kluski śląskie  ............ 4,00
Ketchup  ..........................................  1,00
Opakowanie  ...................................  0,50

DANIA NA MIEJSCU, NA WYNOS 
ZAPRASZAMY

Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124A

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

MYJNIA RĘCZNA
praniezl
sprzątaniezl
polerowanie zl
woskowaniezl

WULKANIZACJA
naprawazl
wymianazl
sprzedaż oponzl

KLIMATYZACJA
dezynfekcjazl
odgrzybianiezl
napełnianiezl

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

Pogodnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

oraz mokrego Dyngusa 
życzy 

Joanna Sznajder
właścicielka 

kwiaciarni Cattleya
z pracownikami

Radosnych Świąt  
Wielkanocnych 

Zmartwychwstania  
Pańskiego 

oraz  
Błogosławieństwa Bożego 

życzy 
Magda Osypiuk

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410

PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNAA FFIIZZJJOOTTEERRAAPPIIAA

WW DDOOMMOOWWYYCCHH WWAARRUUNNKKAACCHH

++4488 550044 661111 447700

Zdrowych, Pogodnych  
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, 
nadzieją i miłością.
Radosnego, 
wiosennego nastroju
życzą  
Wiesława i Krzysztof  
Prycińscy

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

www.GdzieGramy.pl

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653
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Paw 
w mitologii
Pawie oko (pe-
acock pattern) to 
bardzo elegancki 
i kobiecy wzór, 
który ma długą 
tradycję. Paw 

w czasach starożytnych był zwierzę-
ciem kojarzonym z grecką boginią 
Herą. Według legendy żona Zeusa 
podróżowała po niebie złotym rydwa-
nem zaprzężonym w te piękne ptaki. 
Wysoki status zwierzęcia podkreśla 
fakt, że było ono czczone na równi 
z mitycznym feniksem. Niewątpliwie 
zawdzięcza ono swoją popularność 
pięknemu upierzeniu i gracji z jaką się 
porusza. Wysoko urodzone kobiety 
w starożytnym Rzymie chętnie przy-
wdziewały pawie pióra i stroje w zielo-
noniebieskim kolorze. Współcześnie 
upierzenie ptaka kojarzy się z luksu-
sem, majestatycznym pięknem i z kró-
lewskim stylem.

Pawie oko na ścianie
Projektanci wnętrz sięgają coraz 

częściej po pawie motywy, które 
można znaleźć m.in. na tapetach 
i fototapetach. Często pojawiają się 
one w stylu orientalnym i chinoiserie. 
Zarówno wzór jak i kolor (głęboki 
zielononiebieski odcień) wprowadzą 
do wnętrz egzotyczny klimat. Pawie 
pióra w metalicznych odcieniach 
lub z delikatnym połyskiem można 
znaleźć na nowoczesnych tapetach 
w stylu glamour. Natomiast wzór 
strukturalny peacock pattern jest 
najczęściej wykonany z kryształków 
kwarcu, które pięknie odbijają świa-
tło. Fototapety z motywem pawich 
piór dają spektakularny efekt i pasują 
do nowoczesnych stylizacji wnętrz. 
Natomiast kolory występujące na 
porach jak głęboki ciemno-niebieski 

i  turkusowy z kroplą grantu będą 
królowały w meblach, tkaninach 
i dodatkach. Wystarczy piękny i duży 
fotel w jednym z tych odcieni np - 
szmaragdowym, a całe wnętrze zyska 
luksusowy charakter. Uzupełniając 
eleganckimi i dobrze wykonanymi 
meblami, z chromowanymi elemen-
tami uzyskamy efektowny styl nowo-
jorski połączony z glamour.

Pawie oko – gdzie i w jakiem 
stylu stosować?

Ten wzór świetnie wpisze się we 
wszelkie orientalne aranżacje, zwłasz-
cza w kobiecych sypialniach. Repre-
zentacyjny potencjał można wyko-
rzystać w nowoczesnych salonach i na 
ścianach akcentowych (np. fototape-
ty). Połyskujące wersje piór doskonale 
rozjaśnią wnętrze i wprowadzą klimat 
bogatego Orientu. Zwolennikom sub-
telnych deseni poleca się wersje w sto-
nowanych odcieniach – np. w beżu lub 
szarości/srebrze.

Dodatki w klimacie 
peacock pattern

Dodatki mogą być ozdobione wzo-
rem pawich piór lub tylko mieć piękny 
zielononiebieski odcień, który jest 
głęboki i zarazem tajemniczy. Peacock 
pattern doskonale nadaje się na dodat-
ki, ponieważ łatwo przykuwa wzrok 
i jest bardzo elegancki.

Na stronie internetowej sklepu 
UdekorujDom.pl można znaleźć wie-
le interesujących elementów służą-
cych do dekoracji wnętrz, związanych 
z motywem pawich piór. Na uwagę 
zasługują lampiony i wazony w zielo-
noniebieskim kolorze oraz przepiękne 
fotele i sofa, które są utrzymane w stylu 
peacock pattern.

Beata Boik
Dyrektor Kreatywny 

UdekorujDom

Peacock pattern czyli pawie oko 
– modny wzór i kolor na 2017rok

Poznań, ul. Obornicka 288
tel. 511 949 666
www.udekorujdom.pl
www.blog.udekorujdom.pl/
www.facebook.com/UdekorujDom

DEkORATORNIA

Harlequin Callista-Kalamia

Farby eksim

Origin IdentityOrigin Identity

Fotel SoriaFotel Peacock
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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

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���

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 

SPECJALISTYCZNE 
GABINETY LEKARSKIE
Plac Grzybowy 12, Złotniki

tel. 61 307 00 55, 570 585 595

POZNAŃ, UL. OBORNICKA 288
tel. 662 044 452

r     e      s     t     a     u     r     a     c     j     a
Oborniki 64-600  ul. Chłopska 1  tel.:  61 88 32 608     
www.kuchniaistrych.pl                   @kuchniaistrych
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Na osiedle wjeżdża się od strony 
ulicy Jelonkowej. Kiedy pojawiliśmy 
się w biurze przy ulicy Azaliowej 4 B 
(biuro tymczasowo mieści się w jed-
nym z mieszkań przeznaczonych na 
sprzedaż – domu pokazowym), poza 
pracownikami firmy Dator Invest-
ment, powitał nas tam radny Michał 
Przybylski.

– Przyszedłem tu jako mieszkaniec 
Złotnik, ale przede wszystkim jako 
samorządowiec – powiedział nam. 

– Niedawno przecież nadawaliśmy 
nazwę ulicy i zdecydowaliśmy się na 
Pigwową. Niektórym radnym nazwa 
ta kojarzyła się z Genowefą Pigwą – 
uśmiechnął się. – Błędne skojarzenie, 
bo nazwy ulic w tej okolicy nawiązują 
do krzewów.

Nasz rozmówca chwalił też inwe-
stora.

– Mamy dobre kontakty z firmą 
Dator, która wspomaga finansowo 
nasze imprezy osiedlowe – zaznaczył. 

– i dba o obecnych mieszkańców Złot-
nik, dokładając starań, by wszystkie 

uciążliwości wynikające z budowy 
wyjaśniane były na bieżąco.

Jak długo jeszcze potrwa budowa?
– Kończymy sprzedaż pierwszego 

etapu – informuje nas Joanna Rosiak, 
specjalista ds. sprzedaży. – Pigwowa 
jest sprzedana, zostało jeszcze dzie-
więć mieszkań na Azaliowej, w tym 
osiem w stanie deweloperskim.

W ramach drugiego etapu na 
klientów czekać będzie pięć dwulo-
kalowych domów na Azaliowej i sześć 
na Pigwowej. Kupujący otrzymają 
mieszkanie na własność i udział we 
własności gruntu działki. Mieszkania 
na Azaliowej będą miały ok. 130 m2. 
Na parterze znajdą się salon z kuch-
nią, toaleta i wejście do garażu, a na 
pierwszym piętrze trzy pokoje z moż-
liwością podzielenia jednego na dwa, 
a także łazienka z wanną i WC. Lokale 
na Pigwowej będą mieć ok. 145 m2. 
Na parterze znajdą się salon z kuchnią, 
toaleta, wejście do garażu i pomiesz-
czenie gospodarcze, a na pierwszym 
piętrze cztery pokoje i łazienka. Będą 
tam też mieszkania o powierzchni 133 
m2 z trzema pokojami na piętrze.

Mieszkania budowane w drugim 
etapie kosztować będą od 489 tys. zł 
do 569 tys. zł. Nabywca może liczyć 
na podwyższony stan deweloperski, 
co oznacza oprócz pieca, instalacji 
elektrycznej i wodno-kanalizacyj-
nej, CO, światłowodu, podwyższoną 

jakość wbudowanych materiałów, 
wszystkie media rozprowadzone 
w mieszkaniu, rolety we wszystkich 
oknach, komin do kominkach w salo-
nie oraz dodatkowo instalację central-
nego odkurzacza. Przede wszystkim 
jednak na podkreślenie zasługuje fakt, 
że deweloper buduje według nowych 
dyrektyw europejskich dotyczących 
budownictwa energooszczędnego. 
Na parterze ogrzewanie będzie pod-
łogowe.

– Przed nami kolejne etapy, Nowe 
Złotniki to osiedle pełne możliwości – 
kontynuuje nasza rozmówczyni. 

Tymczasem biuro odwiedzają 
klienci – Sylwia i Wojtek z 9-letnim 
Szymonem oraz dwa razy młodszym 
Tymkiem.

– Mieszkamy w bloku na Piątkowie 
i chcemy się przenieść do domu pod 
Poznań – mówią nam. – Lokalizacja 
nam pasuje, bo będziemy dojeżdżać 
do pracy na północne obrzeża Pozna-
nia. Układ mieszkania też nam się po-
doba, dużo przestrzeni – chwalą.

Na Piątkowie mieszkają także 
Anna i Maciej.

– Lokalizacja super – podkreśla 
pan Maciej. – Firmę mam niedaleko, 
więc dojazdy wiele czasu nie zajmą. 
A rodzina nam się wkrótce powiększy, 
więc potrzebujemy większego metra-
żu – uśmiecha się.

Redakcja

Nowa odsłona Nowych Złotnik
O osiedlu Nowe Złotniki już pisaliśmy. Teraz jednak dewe-
loper rozpoczyna drugi etap budowy, w związku z czym 
postanowiliśmy odwiedzić ich w sobotę. Sobotnia kawa w 
Złotnikach to wydarzenie, którego nie powinno zabraknąć 
w kalendarzu osób, które poszukują domu na przedmie-
ściach z dobrym dojazdem do miasta.
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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 
KOSTKA 26 KJ  
KOSTKA 28 KJ 
ORZECH 30 KJ 
GROSZEK 30 KJ 
MIAŁ 23 KJ 
MIAŁ 29 KJ 
WĘGIEL BRUNATNY 
EKO RETOPAL 24 KJ 
EKO - SKARBEK 28 KJ 
EKO - SKARBEK 26 KJ 

DREWNO KOMINKOWE W PALETACH
SOSNA 
BRZOZA 
WIĄZ 
JESION 
DĄB 
AKACJA 
GAŁĘZIÓWKA 

ELEKTRONICZNA WAGA 60 TON Z WYDRUKIEM Z PARAGONU
www.lipka-węgiel-wargowo.pl, biuro@lipka-wegiel-wargowo.pl

DOWÓZ 
GRATIS

POWYŻeJ 1 TONY
do 25 km

TEL. 530 130 159

Specjalista ds. sprzedaży Joanna Rosiak,  
radny Michł Przybylski

Potencjalni klienci

Menedżer ds. sprzedaży i marketingu Marta Kasprzak

Galeria Pestka
al. Solidarności 47, P-ń
tel. 506 172 087,
511 505 503

www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette

W kwietniu do usług 
kosmetycznych na kwotę
powyżej 200 zł krem
Vichy Idealia GRATIS!

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

  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  ....................................................................................  21,00
z kapustą i grzybami  ......................................................  21,00
z prawdziwkiem  ...............................................................  22,00
z podgrzybkiem  ................................................................ 21,00
z kurkami  .............................................................................  22,00
razowe ze szpinakiem i ricottą ...................................  21,00
ze szpinakiem w cieście wegańskim  .......................  21,00
piwne z żółtym serem  ...................................................  21,00
z mozzarellą  .......................................................................  21,00
z łoscypkiem  ......................................................................  23,00
z bobem  ..............................................................................  21,00
z chińskimi warzywami  .................................................  21,00

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  .................................................................................  21,00
z jagodami  ..........................................................................  21,00
z truskawkami  ...................................................................  21,00
z wiśniami  ...........................................................................  21,00
z czereśniami (sezonowo)  ............................................  21,00
z bananem  ..........................................................................  21,00
z serem ricotta i malinami  ............................................  22,00
z suszoną śliwką  ................................................................22,00

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  ....................................................... 24,90

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.) .......................................................  25,90
miks wegetariański (10 szt.)  ........................................  24,90 
miks słodki (10 szt.)  .........................................................  24,90
miks grzybowy (9 szt.: 3 z prawdziwkiem,  
            3 z podgrzybkiem,  3 z kurkami)  ....................23,00
Trzy kolory (9 szt.: 3 szpinakowe z cielęciną,  
            3 buraczane z wołowiną,  
            3 curry z indykiem)  ..............................................23,00

Zupy 
żurek domowy podawany w chlebie  ....................... 12,00
barszcz z kołdunami .......................................................... 9,00
barszcz czysty  ......................................................................  7,00
zupa dnia  ............................................................................. 10,00

Sałatka Bumerang
zaskakujące połączenie gruszki, boczku, sera feta  
          z dresingiem paprykowo-malinowym  .......... 21,00

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  ...................................................................... 9,00
surówka dnia domowej roboty  .....................................4,00

Dania obiadowe 
filet z sandacza, podawane z masełkiem  
           koperkowo-cytrynowym, gotowanymi  
           ziemniakami i bukietem jarzyn ....................... 34, 90
kotlet schabowy tradycyjny podawany  
           z ziemniakami gotowanymi  i miezerią  ..........  26,90
sałatka obiadowa z serem feta, pomidorem  
           i ogórkiem i oliwkami z kurczakiem smażonym  
           w ziołach prowansalskich ................................... 26,90

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem i cebulką
z mięsem  .............................................................................. 21,00
szpinakowe z cielęciną  ...................................................22,00 
pielmieni ............................................................................... 21,00
buraczane z pikantną wołowiną .................................22,00
curry z indykiem  ...............................................................22,00 
z kurczakiem ....................................................................... 21,00
z dziczyzną  .......................................................................... 24,00
z mięsem daniela  .............................................................  25,00 
z kaszanką ............................................................................ 21,00  
z gęsiną  ................................................................................. 24,00  
z jagnięciną  ......................................................................... 24,00 
z małżami  ............................................................................  22,00
z łososiem  ...........................................................................  22,00

Danie dla dzieci
Sznycelek z kurczaka, ziemniaki puree, marchewka 
junior (surówka)  ................................................................ 21,00

NOWOŚĆ! Pierogi zapiekane z serem mozarella (7 szt.)
Pierogi z mięsem zapiekane w sosie serowo-brokułowym  ...........................  24,90
Pierogi ze szpinakiem zapiekane w sosie pomidorowym  .............................  24,90
Pierogi z wołowiną zapiekane w sosie myśliwskim  ...............................................  24,90

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

ZAPRASZAMY
PN-SOB 8.00-20.00
NIEDZ. 10.00-17.00
ul. Obornicka 288
60-693 Poznań
tel. 662 044 452

OferujeMY:
bukiety okolicznościowe �

bukiety ślubne �

kompozycje kwiatowe na 4 pory roku �

kompozycje świąteczne �

kwiaty doniczkowe �

wystrój imprez okolicznościowych �

upominki i ozdoby �

kartki okolicznościowe �

pakowanie prezentów �

możliwość dowozu do klienta �

Życzenia radosnych 
Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją 
i nową wiarą w sens życia  
oraz ciepłych 
niezapomnianych 
chwil w gronie 
najbliższych składa

Zespół Szkoły Języków 
Obcych „MENTORES”
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WYDArZeNIA / reklAmA

Dla dzieci wszystko
O ile wiadomo, że o rozwój i edukację najmłodszych trzeba 
dbać szczególnie, nie zawsze jest to prowadzone we 
właściwy sposób.

Gmina Suchy Las znalazła skutecz-
ne rozwiązanie i na jej terenie jest już 
dziewięć  świetlic opiekuńczo-wycho-
wawczych, które prowadzą bezpłatne 
zajęcia dla dzieci oraz jedna świetlica, 
która prowadzi tylko zajęcia teatralne.

Inicjatywę zawdzięczamy głównie  
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych działającej 
przy Urzędzie Gminy Suchy Las. Dzię-
ki niej pierwsze świetlice powstały już 
w 1997 roku. Celem podjętych dzia-
łań, jest pomoc dzieciom w nauce oraz 
przygotowanie ich na zajęcie lekcyjne 
kolejnego dnia. Co więcej, organizo-
wane są zajęcia plastyczne, artystyczne, 
muzykoterapii oraz kulinarne, które 
wspierają podopiecznych w rozwoju 
zainteresowań i zdolności.

Dwie wychowawczynie, obecne 
w każdej ze świetlic, dysponują jednak 
niezliczoną ilości pomysłów jak uroz-
maicić czas w sposób zarówno eduka-
cyjny jak i rozrywkowy. 

– Świetlice to nie tylko zabawa, ale 
i wychowanie – podkreśla Beata Włó-
darczak, opiekunka w świetlicy na os. 
Grzybowym.

U każdego coś dobrego
Styczeń i luty  był szczególnie obfity 

w wymyślanie kreatywnych atrakcji, 
wszystko po to, aby zaangażować pod-
opiecznych w jak najaktywniejsze uczest-
nictwo w zajęciach. Podczas spotkań 
dwa razy w tygodniu każda ze świetlic 
wykorzystała czas inaczej. W Suchym 
Lesie jest opiekunka Lidia Grzeszczyk, 
która szczególnie wspomina m.in. wizy-
tę wolontariatu młodzieżowego, kiedy to 
jego członkowie w odwiedziny przyszli 
przebrani za anioły, aby razem z dziećmi 
śpiewać kolędy i świąteczne piosenki.

Tydzień później postawili z kolei 
na wyjazd do Poznania, aby odwiedzić 
Katedrę. Na rozwój poprzez wyciecz-
ki  ukierunkowuje się również świe-
tlica w Golęczewie – podczas dwóch 
miesięcy wybrali się do manufaktury 
lizaków, a także na seanse filmowe, 
które swoją drogą okazują się być bar-
dzo atrakcyjną formą spędzania cza-
su, gdyż przypadła ona do gustu też 
najmłodszym uczestnikom  świetlicy 
w Złotkowie.

– Seanse filmowe to zajęcia, które 
chcielibyśmy wprowadzić na stałe – 
mówi opiekun Artur Kulas. – Niewy-
kluczone, że kolejnym razem wybie-
rzemy się również do teatru.

Co poza tym? Jak wspomniano, zaję-
cia opierają się w dużym stopniu na pla-
styce, która towarzyszy wychowankom 
niemal codziennie. W tej dziedzinie zde-
cydowanie nie próżnowano. Złotniki 
Osiedle ożywiły kartony tworząc z nich 
gigantyczne roboty, a zainspirowani 
dniem dziadka i babci stworzyli gazetkę 
złożoną z ich prac z tej okazji.

– W Złotnikach Wsi wiek uczestni-
ków zajęć sięga 16 lat – mówi opiekun 
Maciej Bączkiewicz. – Młodzi ludzie 
zajęli się tworzeniem z gliny.

Jak widać przedział wiekowy 
uczestników zajęć nie jest przeszkodą 
dla kreatywnych organizatorów zabaw 

– podstawą jest ciekawe podejście do 
tematu. Tak samo działa to w przypad-
ku gotowania. Zajęcia, które odbywają 
się raz w miesiącu pod okiem Moniki 
Abramek – Dąbrowskiej, nie kończą 
się na tworzeniu autorskich kanapek. 
W Zielątkowie młodzi ludzie podjęli 
się upieczenia swoich własnych chru-
ścików, a dodatkowo zapoznali się 
z tradycją pieczenia tych ciastek, którą 

omówiły razem z wychowawczyniami. 
To kolejny przykład inicjatywy, która 
poprzez zabawę ma nauczać.

Ale dla rodziców, którym to 
wszystko nie wystarcza, organizowa-
ne są również pogadanki oraz zajęcia 
rozwojowe, podejmowane w wielu 
świetlicach. Iwona Kubiak z Biedru-
ska chętnie wspominała o tych, które 
odbyły się u nich w styczniu i lutym br. 
Jednym z poruszanych tematów były 
bezpieczne ferie.

– Chodzi o to, jak zachowywać się 
podczas wolnych, zimowych dni – tłu-
maczy I. Kubiak.

 Na kolejnych spotkaniach odbyły 
się z kolei zajęcia komputerowe. Jak 
widać, dla każdego coś dobrego, a jed-
nocześnie przydatnego.

Międzynarodowa integracja
Jednym z głównych wydarzeń, któ-

re odbyło się w tamtym okresie, był 
wyjazd podopiecznych do Niemiec. 
Mimo, że nie każda ze świetlic miała 
swojego reprezentanta, ci którzy zde-
cydowali się na wzięcie w tym udziału, 
wrócili z zadowolonymi minami.

Dzieci wyjechały m.in. z Chludo-
wa, Biedruska, Złotnik Wsi, Suchego 
Lasu, Złotnik Osiedla, Zielątkowa oraz 
z os. Grzybowego. Cała akcja polegała 
na integracji dzieci z Niemiec i Polski. 
Wyjazd doszedł do skutku w czasie 
ferii i obfitował w przeróżne zajęcia. 
Podobnie jak u nas, było sporo zajęć 
w miejscowych świetlicach. Poza tym 
uczestnicy brali udział w sporej ilości 

atrakcji na zewnątrz – saneczkowanie, 
gra w piłkę czy wycieczki.

W planie zajęć było także miejsce 
na zwiedzanie, poznanie nowej kul-
tury oraz języka. Bez względu na wiek 
uczestnika, każdy chwali udział w wy-
jeździe. Większość szczególnie dobrze 
wspomina nowe znajomości, które 
zawarli podczas organizowanych za 
granicą zajęć.

Karnawał na Grzybowym
Dwa ostatnie miesiące z pewno-

ścią minęły pod znakiem karnawału. 
Również w świetlicach nie mogło go 
zabraknąć. W lutym odbył się więc bal 
na osiedlu Grzybowym. Wyjątkowo 
pokrył się on z Tłustym Czwartkiem, 
więc całą imprezę poprzedziły zajęcia 
kulinarne. Dzieci upiekły chruściki, 
które stanowiły poczęstunek podczas 
zabawy. Nie zabrakło też pączków i in-
nych słodkości. Jak przystało na tego 
typu wydarzenie, dzieci stworzyły ma-
ski karnawałowe, kotyliony i ustroiły 
salę balonami.

Opiekunki, Beata Włódarczak oraz 
Martyna Galas, zadbały o muzykę, or-
ganizację konkursów i dobry nastrój. 
Pomimo że dzieci są w różnym wieku, 
to każdy tryskał energią. Bal trwał do 
18.30, aż każdy usiadł ze zmęczenia.

– Wszystkich chętnych, których za-
ciekawiły wspomniane atrakcje, zapra-
szamy do świetlic – zachęca Aleksan-
dra Rewers-Taterka, przewodnicząca 
GKRPA.

Klaudia Zimowska

Tanie lokale na wynajem!
Cena: 22 zł netto / m2 + koszty 
eksploatacyjne 8 zł netto / m2

Powierzchnia 11 m2 – 67 m2

Dogodna lokalizacja w sucholeskich Złotnikach 
zaledwie 5 minut od północnej granicy Poznania

Łatwy dojazd i wygodna komunikacja

Do dyspozycji przestronny parking 
na terenie nieruchomości

Tel. 501 839 126 lub 601 736 869
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Salon Fryzjerski RENEE
Renata Błaszczyk

Złotniki, plac Grzybowy 23
tel. 61 811 62 51

kom. 665 235 255
Godziny otwarcia:

pon: na zapisy
wt-pt: 10.00-19.00
sobota: 8.00-14.00

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy  
pragniemy życzyć Państwu,  

aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość  
nie opuszczały Was przez cały rok.

CZYTAJ NAS NA
www.sucholeski.eu

Szukaj nas też na
/sucholeski
REKLAMA:
669 690 036
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Zbiórkę zorganizował Klub Hono-
rowych Dawców Krwi PCK „Błękitna 
Kropelka”. 

– Nie liczę już akcji, które robiliśmy 
w Suchym Lesie – śmieje się szef klubu 
Paweł Kolosza. – Na wszystkich na-
szych akcjach zebraliśmy w sumie 504 
litry krwi i pobraliśmy próbki od 37 po-
tencjalnych dawców szpiku kostnego.

Nie lękajcie się
Wielu ludzi wciąż obawia się odda-

wać szpik. Niesłusznie.
– Nie ma się czego bać – uspokaja Pa-

weł Kolosza. – Odpowiedzi na swoje pyta-
nia bez problemu odnajdziecie w wyszu-
kiwarce internetowej, a jakbyście jeszcze 
mieli jakieś wątpliwości, pytajcie nas.

CI, którzy przyjechali do Suchego 
Lasu oddać krew, nie mieli żadnych wąt-
pliwości. A niektórzy przybyli z daleka.

– Jestem z Robakowa – mówi pani 

Magdalena. – Jestem tu, bo należę do 
„Błękitnej Kropelki”, no i chcę pomagać 
ludziom. W sumie oddawałam krew 
ponad 20 razy, oddałam ok. 13 litrów.

Pani Maria z Poznania również na-
leży do klubu. Krew oddaje od końca 
lat 90. XX wieku.

– Robię to z poczucia obowiązku – 
podkreśla.

Pan Piotr nie musiał przyjeżdżać z da-
leka, bo mieszka w Suchym Lesie. W zbiór-
ce uczestniczy już po raz piąty, może szósty.

– W tej chwili to już nawyk – mówi 
z zastanowieniem. – Lubię brać udział 
w tych akcjach, czuję się wtedy lepiej 
psychicznie.

Matylda Strebejko-Komarowska, 
zastępca dyrektora Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej, nie próbuje na 
siłę wymyślać jakiejś filozofii.

– Krew oddaję czwarty raz – informu-
je. – Bo skoro mogę, nie ma przeciwska-
zań, to dlaczego miałabym tego nie czy-
nić? Każdy powinien pomagać innym.

– O ewentualnych przeciwskaza-
niach lekarz decyduje na miejscu – do-
powiada Paweł Kolosza. – Dawca musi 
być zdrowy, wypoczęty i po śniadaniu. 

Stanisław Korek z wsi Złotniki 
Wieś krew oddawał kiedyś w wojsku.

– Wtedy chodziło o drobne przy-
wileje – uśmiecha się. – Teraz jestem 
już w cywilu, ale nie przestałem być 
krwiodawcą. Trzeba myśleć o innych.

Serce i twarz
Jego żona Ewa Korek, sołtys wsi 

Złotniki Wieś i maratonka, popiera 
oddawanie krwi. Została nawet twa-
rzą honorowego krwiodawstwa, bo 
otrzymała od Pawła Koloszy koszulkę 

„Błękitnej Kropelki” z prośbą, żeby wy-
startowała w niej w jakimś biegu.

– Koszulka jest jednak bawełniana, 
więc nie za bardzo nadaje się na zawo-
dy biegowe – tłumaczy nam pani Ewa. 

– Ponieważ jednak bardzo pobieram od-
dawanie krwi, zdecydowałam, że będę 
w tej koszulce morsować. Raz się już na-
wet w niej wykąpałam i zrobiłam furorę 
wśród innych morsów – uśmiecha się.

Furorę zrobił też ostatnio Paweł Ko-
losza, w dodatku na cały kraj. Jako jedyny 
prezes klubu w Wielkopolsce został zapro-
szony do Warszawy, gdzie odznaczono go 
Sercem Legionu. Nagroda ta stanowi formę 
podziękowania za promowanie programu 
zniżkowego Razem dla Dawców oraz pro-
mowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Krzysztof Ulanowski

WYDArZeNIA / INFOrmACJe Z CeNTrUm kUlTUrY / reklAmAWYDArZeNIA

Wydarzenie Termin Miejsce
Kartoteka Tadeusza Różewicza 27.03.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
PREMIERA TEATRALNA  godz. 19.00 Bezpłatne zaproszenia 
PRZYSTANKU TEATR 29.03.2017 r. do odbioru w sekretariacie 
Międzynarodowy Dzień Teatru godz. 19.00 
Koncert 02.04.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Julia Pietrucha PARSLEY godz. 18.00 Bilety: 45/35 zł (N/U) 
  Koncert bez miejsc siedzących
260. rocznica urodzin Wojciecha  09.04.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Bogusławskiego:  Bezpłatne zaproszenia 
Koncert Kwartetu Złotnickiego godz. 17.00 do odbioru w sekretariacie 
Projekcja Teatru Telewizji Szalbierz godz. 19.00
Przegląd Młodego Teatru  21-22.04. 2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Wielkopolski od godz. 14.00 Wstęp wolny 
Dzień Dobry Sztuko  

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

WIĘCeJ INFOrmACJI:  www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CkiBP.  
Zastrzegamy prawo zmian w programie
Bilety dostępne w CKiBP (Sekretariat) i na stronie www.bilety24.pl

Melancholia jest kobietą – 
Anita Lipnicka w Suchym Lesie
Rozmarzenie, niebieskie światło, gitara, blond włosy i mru-
czący, delikatny wokal. Cała sala widowiskowa Centrum 
Kultury w zimny, nieprzyjemny wieczór kołysała się miaro-
wo, śpiewała i wracała do wspomnień.

Jakich wspomnień? Kojarzących 
się z nawet najwcześniejszymi piosen-
kami Anity Lipnickiej – bo właśnie 
ona zawitała do Suchego Lasu, wraca-
jąc razem z publicznością do czasów 
Varius Manx, pierwszej solowej płyty 
i innych przystanków w jej trwającej 
od wielu lat muzycznej podróży.

Trzeba przyznać, że Lipnicka zdecy-
dowanie nie wypada z formy.  Dziewczę-
cy, delikatny wokal to wciąż jej znak roz-
poznawczy. Prawdopodobnie właśnie 
dlatego każda z napisanych już dawno 
piosenek tego wieczoru brzmiała tak, 
jakby zupełnie nic się nie zmieniło. Jak-
byśmy wciąż mieli do czynienia z – jak 
sama artystka określiła to podczas wy-
stępu - „młodziutką, zdezorientowaną 
i niemającą pojęcia, co nagle dzieje się 
wokół niej dziewczyną”. Jakby ona sama 
nie była już dojrzałą scenicznie woka-
listką, a ciągle zaszokowaną medialnym 
rozgłosem dookoła panienką.

Piosenki takie, jak np. „Tokio” zabra-
ły sucholeską publiczność do samych 
początków nie tyle kariery Anity Lip-
nickiej, co dopiero stawiania w jej wy-

konaniu pierwszych kroków w świecie 
muzyki. Sama Lipnicka narrację kon-
certu wzięła na swoje barki - poprowa-
dziła go z dużą dozą humoru i wdzięku, 
odgarniając z twarzy jasne włosy, zakła-
dając na gryf gitary kapodaster i żarto-
bliwie odnosząc się do rozmaitych epi-
zodów ze swojego życia.

W kontekście minionych Walen-
tynek z uśmiechem i przymrużeniem 
oka opowiadała o swoich niespełnio-
nych miłościach i fascynacjach, dla 
których pisała piosenki. Spowita wraz 
z zespołem na scenie delikatną, niebie-
ską poświatą, Anita Lipnicka zapre-
zentowała dokładnie to, czego można 
było się spodziewać - delikatne, koły-
szące utwory (choć z małymi wyjątka-
mi), niekiedy przepełnione smutkiem 
i tęsknotą za tym, co już minęło.

Zaprezentowała też nowy utwór 
„Ptasiek”, promujący nadchodzącą jesie-
nią tego roku płytę. Wszyscy wielbiciele 
zapewne czekają z niecierpliwością, bo 
Lipnicka to już nie tylko nazwisko, ale 
wyrobiona, pewna marka. 

Małgorzata Pelka
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Potrzebują twojej krwi
Kolejna zbiórka krwi w Suchym Lesie zakończyła się sukce-
sem. Zgłosiło się 47 osób z czego 41 lekarze zakwalifikowali 
do zabiegu. Zebrano 18,45 litra życiodajnego płynu.
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Praca w salonie urody LAFAYETTE w Poznaniu
 Do naszego zespołu poszukujemy młodych, 

kreatywnych ludzi z fachem w ręku.

Jesteś fryzjerem lub kosmetyczką? Lubisz wyzwania 
i zależy Ci na pracy w przyjaznej atmosferze?

To znaczy, że czekamy właśnie na Ciebie!

Kontakt: 
tel.: 506-172-078 

e-mail: kinga-rekrutacja@wp.pl

Zapowiedzi na maj:
Rajd Rowerowy im. W.Bogusławskiego 14.05.2017 r.
Połowa miesiąca dla juniora i brzdąca:  15.05.2017 r. 
Wzrór na utwór
Koncert piosenki filmowej 19.05.2017 r. 
Barbara Kurdej-Szatan 
& Rafał Szatan z zespołem
Koncert Andrzej Poniedzielski  21.05.2017 r. 
MELO-NIE-DRAMAT
Koncert Anna Jurksztowicz z zespołem 26.05.2017 r.
i wiele innych

CKiBP
Szczegóły wkrótce!

FIRMA UDEKORUJ DOM 
ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO 

OBSŁUGA KLIENTA
 Jeżeli jesteś osobą, która lubi pracować z ludźmi,  

interesuje się wystrojem wnętrz,  
posiada zmysł artystyczny  

oraz doświadczenie w sprzedaży  
to ta oferta jest dla Ciebie.  

Szukamy osoby ambitnej i kreatywnej.
CZEKAMY NA TWOJE CV: info@udekorujdom.pl

260. rocznica urodzin 
Wojciecha Bogusławskiego
Gmina Suchy Las jest dla teatrów miejscem szczególnym. 
W nieistniejącej już miejscowości Glinno, niedaleko Suchego 
Lasu, 9 kwietnia 1757r. urodził się Wojciech Bogusławski, 
twórca Polskiego Teatru Narodowego. W tym roku przypada 
260. rocznica urodzin tego twórcy, którą chcemy uczcić 
wraz z mieszkańcami gminy Suchy Las.

Zapraszamy 9 kwietnia na koncert 
Kwartetu Złotnickiego, który wprowadzi 
nas w świat muzyki okresu twórczości 
Wojciecha Bogusławskiego.  Usłyszymy m. 
in. Rondo Józefa Elsnera, który współpra-
cował i komponował opery polskie do tek-
stów Bogusławskiego,  I kwartet smyczkowy 
d-moll Stanisława Moniuszki, a także Geo-
rga Philippa Telemanna  – Suita Don Kichot, 
Serenadę na orkiestrę smyczkową G-dur  Wolf- 
ganga Amadeusa Mozarta.
9 kwietnia 2017 r., godz. 17.00
Sala widowiskowa CKiBP 
Suchy Las, ul. Szkolna 16.
Bezpłatne zaproszenia do odbioru 
w sekretariacie CKiBP  
(pon.-pt. w godz. 9.00-17.00) 

Po koncercie zapraszamy na projekcje 
Teatru Telewizji Szalbierz. Autorem sztu-
ki wyreżyserowanej przez Tomasza Wisz-
niewskiego jest współczesny węgierski 
dramaturg György Spiró - pisarz, tłumacz, 
twórca zafascynowany polską literaturą, 
w ogóle kulturą i historią Polski.

Szalbierz rozwija jeden z epizodów wy-
danej w 1981 r. powieści Iksowie.  Zarówno 
powieść, jak i sztuka przywołują czas, kiedy 
sztuka i teatr straciły suwerenność, uzależ-
niając się całkowicie od władzy i polityki. 

Główny wątek fabularny Szalbierza stano-
wi przyjazd Wojciecha Bogusławskiego 
(Tadeusz Łomnicki) na gościnne występy 
do Wilna. Aktor symbol, ojciec narodowej 
sceny, godzi się zagrać Świętoszka w pro-
wincjonalnym teatrze. Dyrektor Każyński 
(Jan Peszek) zgadza się zapłacić artyście 
wysokie honorarium, gdyż występ swoją 
obecnością ma zaszczycić sam Gubernator 
(Jan Nowicki). Licząc na łaskawość władz 
oraz dofinansowanie podupadającego te-
atru, Każyński zamierza wprowadzić do 
Molierowskiej komedii specjalne akcenty 

- w odpowiednim momencie pokazać por-
tret cara i dwa orły - jeden polski, drugi ro-
syjski. Przejrzawszy plany dyrektora, spryt-
ny szalbierz rozgrywa jednak finał sztuki 
w zupełnie inny sposób. Apoteoza caratu 
zmienia się w polityczną prowokację... 

Jedna z najlepszych ról Tadeusza 
Łomnickiego, któremu partnerują Jan 
Peszek oraz Jan Nowicki. 
9 kwietnia 2017 r., godz. 19.00
Sala widowiskowa CKiBP 
Suchy Las, ul. Szkolna 16.
Bezpłatne zaproszenia do odbioru 
w sekretariacie CKiBP 
(pon.-pt. w godz. 9.00-17.00) 

MM

Paweł Kolosza odbiera nagrodę

Ekipa „Błękitnej Kropelki”

Ewa Korek w koszulce „Błękitnej Kropelki”
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Organizatorem całego turnieju 
było „Stowarzyszenie Kultury Fizycz-
nej RED BOX”. Celem turnieju była 
integracja młodzieży, propagowanie 
piłki nożnej, jako środka do prawidło-
wego rozwoju fizycznego a także, co 
najważniejsze, dobra zabawa.

W turnieju wzięło udział 10 
drużyn, które zostały podzielone 
przez organizatora na dwie grupy. 
W grupie „A” ry walizowały druży-
ny: „Koziołek Poznań”, „Red Box 
Piłkarska Akademia Suchy Las”, 

„Orlik Kaźmierz”, „Orkan Konarze-
wo”, „Red Box Piłkarska Akademia 
Biedrusko”. Grupa „B” składała się 
z następujących drużyn: „Rokita 
Rokietnica”, „Unia Swarzędz”, „Błę-
kitni Owińska”, „Suchary Suchy 
Las”, „Red Box Piłkarska Akademia 
Poznań”.

Ry walizacja w grupach, była 
bardzo w yrównana i zacięta. O po-
szczególnych miejscach w grupie 
decydowały niuanse boiskowe. 
Ry walizację w Grupie A w ygrała 
zasłużenie z dorobkiem w y wal-
czonych 9 punktów, drużyna Ko-
ziołek Poznań. Z grupy tej, do fazy 
półfinałowej awansowali również 
młodzi piłkarze drużyny Red Box 
Piłkarska Akademia Suchy Las, któ-
rzy w y walczyli 7 punktów. W Gru-
pie B pierwsze miejsce w y walczyła 
drużyna Rokita Rokietnica, która 
uzbierała 10 punktów. Z drugiego 
miejsca do półfinałów awansowali 
Unia Swarzędz.

Po zakończeniu grupowej ry-
walizacji obejrzeliśmy dwa mecze 
półfinałowe. W pierwszym z nich 
po bardzo zaciętym i w yrównanym 
meczu Koziołek Poznań pokonał 

2-1 Unię Swarzędz. Równie drama-
tyczny przebieg miał drugi półfinał, 
w którym gracze Rokity Rokietni-
ca pokonali 2-1 Red Box Piłkarską 
Akademię Suchy Las. 

Przed najważniejszymi mecza-
mi o najw yższe miejsca, odbyła się 
nie mniej pasjonująca ry walizacja 
o poszczególne miejsca. W spo-
tkaniu o pozycję IX, Red Box Pił-
karska Akademia Poznań po dra-
matycznym spotkaniu zremisował 
2-2 z Red Box Piłkarską Akademią 
Biedrusko. Tak, więc o wszystkim 
decydowała seria rzutów karnych. 
Ta dodatkowa, loteryjna rozgry w-
ka zakończyła się sukcesem Red 
Box Piłkarskiej Akademii Poznań, 
która w ygrała ją 3-2. W pojedynku 
o miejsce VII zawodnicy Sucharów 
Suchy Las, w którym grali piłkarze 
z rocznika 2009, pokonali pew-
nie 3-0 ekipę Orkanu Konarzewo. 
Piękną, w yrównaną walkę stoczyły 

w meczu o miejsce V drużyny Orli-
ka Kaźmierz oraz Błękitnych Owiń-
ska. Zakończył się on ostatecznie 
w ygraną 3-2 graczy z Owińsk.

Do ry walizacji w małym finale, 
przystąpili gracze Red Box Piłkar-
skiej Akademii Suchy Las oraz Unii 
Swarzędz. Ten bardzo w yrównany, 
pełen zwrotów akcji mecz zakoń-
czył się w ynikiem 2-0 i to właśnie 
drużynie Red Box Piłkarskiej Aka-
demii Suchy Las przypadło ostatnie 
miejsce na podium.

Najważniejszym punktem dnia, 
był oczy wiście wielki mecz fina-
łow y. W tym spotkaniu, zmierzyły 
się drużyny Koziołka Poznań, oraz 
uznana przez wielu obserwatorów 
za turniejowego ,,czarnego konia” 
ekipa Rokity Rokietnica. Finałow y 
pojedynek miał bardzo w yrównany 
przebieg. Obie ekipy stworzyły so-
bie niezliczoną ilość doskonałych 
sytuacji strzeleckich. Skuteczniejsi 
w ich w ykańczaniu okazali się za-
wodnicy Koziołka, którzy zdobyli 
dwie bramki nie tracąc żadnej i to 
oni, jako pierwsi stali się zw ycięzcą 
Red Box Cup Junior.

Sam turniej spotkał się z gorą-
cym przyjęciem ze strony trenerów, 

zawodników i rodziców, obecnych 
na trybunach. Zresztą ideą, która 
przyświecała organizatorowi, było 
stworzenie turnieju, w którym za-
równo dzieci, jak i dorośli, z miej-
scowości Suchy Las, Zielątkowa, 
Golęczewa, Chludowa, będą miały 
okazje spotkać się i zintegrować. 
Cel został osiągnięty, o czym świad-
czyły choćby uśmiechy na twarzach 
dzieci, ale także słowa pochwały od 
rodziców i trenerów a także zapew-
nienia o udziale w przyszłorocznej, 
drugiej edycji. Patrząc na to, jakim 
sukcesem okazał się pierwszy R ED 
BOX CUP JUNIOR, jesteśmy prze-
konani, że przyszłoroczna edycja 
zgromadzi taką samą, albo większą 
liczbę drużyn. 

Stowarzyszenie Kultury Fizycz-
nej Red Box, chciało bardzo ser-
decznie podziękować uczestnikom, 
trenerom, rodzicom a także wszyst-
kim, których pomoc przyczyniła się 
do zorganizowania i przeprowadze-
nia turnieju. Chcieliśmy także po-
dziękować Panu wójtowi za objęcie 
turnieju swoim patronatem. 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  

Red Box
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SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

Red Box Cup Junior 2017
W dniu 18.02.2017 na hali Gminnego Ośrodka Sportu 
w Suchym Lesie, pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las 
– Pana Grzegorza Wojtery, odbyła się pierwsza edycja  
„RED BOX CUP Junior”, dla zawodników z rocznika 2008.

Miej oko na własny wzrok
Przychodnia Eumedica i salon PerfectEye Optic zaprosili 
mieszkańców Suchego Lasu i okolic na bezpłatne badania 
wzroku. Przyszło ok. 30 osób. U kilku z nich wykryto wady, 
o których sami pacjenci nie mieli wcześniej pojęcia.  
Podobne akcje będą powtarzane także w przyszłości.

Magdalena Stefanow o badaniach 
dowiedziała się z Facebooka:

– Mam wadę wzroku, więc przyszłam, 
bo takie badania są potrzebne – mówi. – 
Następnym razem zabiorę też syna.

Bez kolejek
Pani Anna także trafiła na infor-

mację o bezpłatnych badaniach prze-
glądając popularny portal społeczno-
ściowy.

– Zgłosiłam się, bo chciałam się 
dowiedzieć, czy wada mi się powięk-
szyła – wyjawia. – No i niestety w jed-
nym oku wzrok mi się popsuł bardziej. 
Trzeba będzie kupić nowe okulary. Ale 

i tak się cieszę, bo wcześniej próbowa-
łam się normalnie zapisać do innego 
optyka i dowiedziałam się, że muszę 
czekać na termin kilka miesięcy…

Monice Załęskiej o akcji powie-
działa koleżanka.

– A ja już od jakiegoś czasu zasta-
nawiałam się, czy wzrok mi się nie 
pogorszył – wyznaje pani Monika. – 
Informacja o bezpłatnych badaniach 
zmotywowała mnie, żeby się wreszcie 
przebadać. Cieszę się, że są takie akcje!

Poznaj swoje wady
– Tego typu akcje są bardzo waż-

ne, ponieważ z jednej strony promują 

zdrowie, a z drugiej dzięki badaniom 
przesiewowym pozwalają  wyłapać 
osoby , które mają problemy z widze-
niem i skierować je na dalsze badania 

– mówi Wojciech Nowak z salonu Per-
fectEye Optic. – Ludzie na co dzień 
nie myślą o swoich oczach. Dziś prze-
badaliśmy ok. 30 osób. U kilku z nich 
wykryliśmy wady, o których ludzie ci 
nawet nie wiedzieli. U kilku innych 
pacjentów wykryliśmy pewne stadia 
podsychania oczu. Tylko kilka osób 
miało naprawdę dobry wzrok.

Dodajmy, że salony tej firmy znaj-
dziemy zarówno w Suchym Lesie (w 
Galerii Sucholeskiej), jak i w Poznaniu 
(Podolany, Kupiec Poznański i Galeria 
Posnania).

– To była pierwsza tak poważna ak-
cja w Suchym Lesie – podsumowuje 
Michał Dybek, właściciel firmy Eu-
medica. – Będziemy się jednak starali 
organizować jak najwięcej tego typu 
wydarzeń także i w przyszłości.

Krzysztof Ulanowski

Urządzenia pomiarowe znajdują 
się w Poznaniu i w kilku innych miej-
scowościach Wielkopolski. W naszej 
gminie ich nie ma. Co nie oznacza, że 
powietrze jest czyste.

Widać i czuć
– Wszyscy przecież widzą i czują, 

kiedy ktoś pali w piecu nieodpowied-
nim paliwem – podkreśla Krzysztof 
Pilas z Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Gminy. – Nasza komisja niejed-
nokrotnie o tym rozmawiała, jesteśmy 
też w kontakcie z Referatem Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy.

– Temat drążymy od roku, a ulotki to 
efekt tego drążenia – zaznacza Agniesz-
ka Targońska, przewodnicząca komisji. 

– Rozmawialiśmy też o problemie z po-
licją i strażą gminną. Funkcjonariusze 
nie mogą jednak bez nakazu wchodzić 

do prywatnych domów.
Nasza rozmówczyni dodaje, że 

smog w Suchym Lesie to zarówno 
efekt palenia byle czym przez niektó-
rych mieszkańców, jak i nawiewania 
zanieczyszczeń z sąsiednich obszarów.

– Wszystko zależy od układu wia-
trów – podsumowuje. – Podobnie 
zresztą jak z odorem znad wyspiska.

Szczebel krajowy
Kierownik Wiesław Orczewski 

z Referatu Ochrony Środowiska UG 
zapewnia, że urząd nie ograniczył się 
do powieszenia ulotki na stronie inter-
netowej gminy.

– Przekazaliśmy też ulotki Poczcie 
Polskiej, która systematycznie rozsyła 
je mieszkańcom – mówi. – Poza tym 
będziemy informować o dwóch progra-
mach Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Programy te to Piecyk, który za-

kłada dofinansowanie wymiany urzą-
dzeń grzewczych na urządzenia now-
szej generacji, a także Termo, którego 
zadaniem jest wsparcie mieszkańców 
planujących termomodernizację swo-
ich budynków.

– Tak naprawdę jednak rozwiązania 
powinny nastąpić na szczeblu krajo-
wym – uważa kierownik Orczewski. 

– W handlu powinny być dostępne 
wyłącznie urządzenia, które spełniają 

normy i tylko opał, który te normy speł-
nia. Inaczej mieszkańcy ze względów 
ekonomicznych lub braku świadomo-
ści nadal będą kupować miał i węgiel 
niskiej jakości – nie kryje pesymizmu.

Tym niemniej nasz rozmówca zachę-
ca mieszkańców gminy do osobistego 
lub telefonicznego kontaktu z referatem 
i dzieleniem się pomysłami. Ponadto, 
jeśli ktoś widzi, że jego sąsiad pali śmie-
ci, może zadzwonić na straż pod numer 
606 310 419 lub 61 8125 181.

Krzysztof Ulanowski

Czy widzisz, czym oddychasz?
Smog, który wisi nad Poznaniem, nie przejmuje się granicami  
administracyjnymi miasta. Zresztą i w naszej gminie niektórzy palą 
byle czym. Urząd Gminy opracował ulotkę, w której ostrzega,  
że palenie śmieciami oznacza emisję rakotwórczych substancji.

Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282

Michał Dybek i Wojciech Nowak Trwają badania wzroku
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Podstawowym celem instytucji 
przedawnienia jest stabilizacja obrotu 
prawnego, poprzez rozwiązanie kon-
fliktu pomiędzy prawem bezczynnego 
wierzyciela, który nie ma obowiązku 
niezwłocznego dochodzenia roszcze-
nia, a prawem dłużnika, dla którego 
obowiązek podołania roszczeniu staje 
się zbyt dolegliwy z upływem czasu, 
albo który spełnił świadczenie, lecz 
nie potrafi już tego udowodnić.

Przedawnienie nie jest regulacją, 
która zostaje przez sąd uwzględniona 
z urzędu, lecz co da zasady jedynie na 
zarzut strony w procesie, tj. na pod-
stawie jednoznacznego oświadczenia 
dłużnika, z którego wynika, że chce on 
z tego uprawnienia skorzystać.

Z uwagi na wielość regulacji do-
tyczących źródeł, w oparciu o które 
wierzyciel może wywodzić swoje 

roszczenia, w konsekwencji pojawia 
się również mnogość terminów, po 
upływie których dłużnik, a więc zobo-
wiązany do świadczenia, może uchy-
lić się od zaspokojenia wierzyciela. 
W związku z powyższym na potrzeby 
niniejszego artykułu na przywołanie 
zasługuje w szczególności art. 118 Ko-
deksu cywilnego, który stanowi, że je-
żeli przepis szczególny nie stanowi ina-
czej, termin przedawnienia wynosi lat 
dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia 
okresowe oraz roszczeń związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej - trzy lata.

W przypadku roszczeń, dla których 
zastrzeżono konkretny termin płatno-
ści (np. zwrot pieniędzy na podstawie 
umowy pożyczki), bieg przedawnie-
nia rozpoczyna się z chwilą wymagal-
ności świadczenia. Jeżeli jednak strony 
nie zastrzegły terminu płatności, to 
rozpoczęcie biegu przedawnienia za-
leży od określonej czynności wierzy-
ciela, na przykład od wypowiedzenia 
pożyczki bezterminowej i wezwania 
do zapłaty dłużnika.

Jak już wyżej zostało wspomniane 
roszczenia związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i roszczenia 

o świadczenie okresowe (np. czynsz 
najmu, alimenty), przedawniają się 
z upływem lat 3. Wszelkie inne rosz-
czenia (jeśli nie ma odmienne regu-
lacji w tym zakresie) przedawniają się 
z upływem lat 10. Ten sam termin (10 
letni) dotyczy również roszczeń stwier-
dzonych prawomocnym orzeczeniem 
sądu lub innego organu powołanego 
do rozpoznawania spraw danego ro-
dzaju, orzeczeniem sądu polubow-
nego lub ugodą zawartą przed sądem 
albo przed sądem polubownym. 

Odmienności od powyższych 
terminów, o których mowa w art. 118 
Kodeksu cywilnego należy upatrywać 
np. w roszczeniach przedsiębiorcy 
z tytułu dokonanej sprzedaży, które 
ulegają przedawnieniu z upływem lat 
2 oraz roszczeniach powstałych w wy-
niku popełnionych czynów niedozwo-
lonych, które również przedawniają 
się z upływem lat 3, liczonych od dnia 
w którym poszkodowany dowiedział 
się o szkodzie, jednak nie później niż 
10 lat od daty popełnienia czynu.

Należy również wyjaśnić, że w przy-
padku takich czynności jak: wniesienie 
przez wierzyciela pozwu do sądu, zło-
żenie wniosku o wezwanie do próby 

ugodowej przed sądem, złożenie wnio-
sku o nadanie klauzuli wykonalności 
tytułowi egzekucyjnemu, złożenie 
wniosku do komornika o wszczęcie 
egzekucji, wszczęcie mediacji, a nawet 
uznanie roszczenia przez osobę, prze-
ciwko której przysługuje, bieg terminu 
przedawnienia zostaje przerwany i za-
czyna swój bieg na nowo. Oczywiście 
bieg terminu od początku ma miejsce 
dopiero od ustania okoliczności powo-
dującej przerwanie. 

Podsumowując, warto zapamiętać, 
że sam fakt przedawnienia roszczenia 
nie powoduje, iż ono znika, lecz dłuż-
nik ma prawo podnieść zarzut wyżej 
opisany, czy to np. w sprzeciwie od na-
kazu zapłaty, czy w toku postępowania, 
co w konsekwencji może spowodować 
oddalenie powództwa w postepowa-
niu przed sądem. Jeżeli jednak dłużnik 
pozostaje nieświadomy, że dochodzo-
ne wobec niego roszczenie uległo już 
przedawnieniu i nie podniesie w trak-
cie procesu zarzutu przedawnienia, 
sąd samodzielnie nie uwzględni tego 
faktu na jego korzyść. 

Ponad 100 sołtysów z powiatu po-
znańskiego wzięło udział w piątkowych 
uroczystościach zorganizowanych 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
z okazji ich święta. Jak wszyscy zgodnie 
podkreślali, funkcję tę traktują jako 
swoistą służbę. A swój dom postrzegają 
przez pryzmat każdego mieszkańca wsi. 
Ich rola już dawno przestała sprowadzać 
się do roli administratora. Dziś muszą 
godzić różne interesy społeczności lo-
kalnych, która stawia im coraz wyżej po-
przeczkę w ich  codziennej działalności. 

- Dziś jesteście liderami lokalnych 
społeczności. Macie największą wiedzę 
o mieszkańcach. Jak nikt inny znacie ich 
problemy, dzielcie się z nimi radościami, 
wspólnie staracie się wychodzić z naj-
różniejszymi inicjatywami. Wywieracie 
wpływ na jakość życia w waszych sołec-
twach. Jesteście również doskonałym przy-
kładem tego, jak wiele można osiągnąć, 
mając energię, wiedzę, interesujące pomy-
sły oraz wsparcie lokalnej społeczności. 
Przede wszystkim jednak tworzycie dobry 
klimat dla swych miejscowości, co dziś 
jest niezwykle ważne i potrzebne – mówił 
podczas uroczystości Tomasz Łubiński, 
wicestarosta powiatu poznańskiego. 

Obecnie o interesy mieszkańców 
w naszym powiecie dba 96 sołtysek i 146 
sołtysów. 

Na co dzień pracują  w urzędach, 
służbie zdrowia, prowadzą własne firmy, 
są  policjantami, czy strażakami, jak Be-
ata Tomczak, która od 14 lat, dzięki swo-

jej determinacji z pomocą mieszkańców 
zmienia oblicze miejscowości Świątniki. 
A na co dzień sprawuje funkcję wicepre-
zesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
dzewicach. To właśnie z jej inicjatywy 
zrodził się między innymi pomysł po-
wstania Internetowego  Centrum Edu-
kacyjno-Oświatowego. 

Maria Drozda, sołtyska wsi Jasin, 
pracuje z mieszkańcami od 33 lat. I dziś, 
jak sama przyznaje, to, co w jej pracy jest 
najważniejsze to dobry kontakt z ludźmi. 

– W naszej pracy ważne jest aby słuchać 
zarówno starszych, jak i młodszych miesz-
kańców. I nieustannie kierować się  dobrem 
drugiego człowieka – mówi Maria Drozda, 
która od wielu, wielu lat podczas wyborów 
na sołtysa nie ma żadnego kontrkandydata. 
W tym roku ma powody do szczególnej 
radości, w końcu doczekała się budowy 
świetlicy wiejskiej, tak bardzo potrzebnej 
jej ukochanym mieszkańcom.  

Z w ykształcenia dyplomowany 
geodeta, ma też licencjat z teologii i ty-

tuł magistra pedagogiki. Z zamiłowa-
nia regionalistka, plastyk, przyrodnik. 
Dzięki temu, że jak sama przyznaje jest 
osobą empatyczną i ma duże zacięcie 
społecznikowskie, od kilku lat z dużą 
satysfakcją sprawuje funkcje sołtysa 
Dąbrówki. - Pamiętaj, że wszystko co 
uczynisz w życiu zostawi jakiś ślad, 
dlatego miej świadomość tego co ro-
bisz – to motto mojego życia mówi 
Barbara Plewińska, sołtys Dąbrówki. - 
Odkąd pamiętam, akty wnie inicjowa-
łam różnego rodzaju pomysły, prace 
czy imprezy na rzecz naszej wsi. Lubię 
pracę z ludźmi i nie w yobrażam sobie 
ograniczenia kontaktów z nimi. Je-
stem otwarta na ich problemy. Niektó-
rzy mówią o mnie że mam „ruchome 
biuro”,  bo w markecie, na ulicy, w par-
ku, czy w lesie zawsze jestem gotowa 
służyć pomocą lub radą.

Podczas Dnia Sołtysa wyróżnionych 
zostało 10 przedstawicieli wspólnot 
wiejskich, którzy w sposób szczególny 
przyczynili się do rozwoju społeczności 
lokalnych w powiecie poznańskim. 

Z rąk Tomasza Łubińskiego, wice-
starosty poznańskiego, nagrodę ode-
brali: 

- Urszula Gendera-Zielińska, sołtys Ło-
puchówka z gminy Murowana Goślina, 

- Barbara Plewińska, sołtys Dąbrówki 
w gminie Dopiewo, 

- Maria Przybylska, sołtys wsi Stru-
miany w gminie Kostrzyn, 

- Beata Tomczak, sołtys wsi Świątniki 
w gminie Mosina,

- Czesław Pakuła, sołtys wsi Szewce 
w gminie Buk,

- Maria Drozda, sołtys wsi Jasin 
w gminie Swarzędz 

- Krzysztof Nowak, sołtys wsi Pusz-
czykowo-Zaborze z gminy Swarzędz, 

- Jacek Schmidt sołtys wsi Koninko, 
w gminie Kórnik

- Marek Templewicz, sołtys wsi 
Szczytniki z gminy Kórnik, 

Szczególne wyróżnienie za zajęcie 
I miejsca w konkursie skierowanym do 
sołectw województwa wielkopolskiego 

„Sołectwo przyjazne naturze”, otrzy-
mał Zbigniew Tomaszewski, sołtys wsi 
Czmoniec, Prezes Zarządu Powiatu 
Poznańskiego Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego oraz 
Radny Powiatu w Poznaniu. 

Po części oficjalnej odbyła się część 
artystyczna, przygotowana przez dzie-
cięcy zespół muzyczny „Sąsiadki”, któ-
rego założycielami są nagrodzeni Marek 
Templewicz i Jacek Schmidt. 

Katarzyna Wozińska-Gracz

Uroczystość od-
była się 10 marca 
w Warszawie, 
a konkretnie 
w Senacie RP, 
podczas corocz-
nej konferencji 

związanej ze Światowym Dniem Kon-
sumenta. Z tego powodu Marek Ra-
dwański otrzymał również list gratula-
cyjny od Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

Marek Radwański od ponad 16 lat 
pomaga nam – konsumentom w ochro-
nie interesów. Wiele czasu w swojej pra-

cy poświęca również szeroko pojętemu 
poradnictwu i edukacji na rzecz popra-
wy standardów obsługi klienta. 

Jak sam przyznaje, z biegiem lat zmie-
niają się problemy, z którymi zwracają się 
do niego mieszkańcy powiatu. – Oczy-
wiście kiedyś interwencje konsumentów 
dotyczyły głównie... wadliwego obuwia. 

– przyznaje z uśmiechem Marek Ra-
dwański. -  Dziś po pomoc przychodzą 
do mnie osoby, które borykają się z nie 
do końca uczciwymi sprzedawcami aut 
albo deweloperami. A w grę niekiedy 
wchodzą oszczędności życia…

- W przypadku, gdy konsument 
potrzebuje wiedzy na określony temat, 
może się do mnie zwrócić i otrzyma 
odpowiednie informacje prawne. 
Zawsze też informuję szczegółowo 
o aktualnych przepisach i prawach 
jakie mu przysługują – mówi Marek 
Radwański. 

Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów dostępny jest dla wszystkich zain-
teresowanych w godzinach pracy Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Od lat powiat poznański stara się 
także promować wiedzę z zakresu 
ochrony praw konsumenckich wśród 
uczniów. 13 marca odbył się Powiato-
wy etap XIII Wielkopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Konsumenckiej. Uczestniczyły 
w niej 33 osoby z powiatowych placó-
wek: Zespołu Szkół im. Jadwigi i Wła-
dysława Zamoyskich w Rokietnicy 
(szkoły w Rokietnicy oraz jej poznań-
skiej filii), Zespołu Szkół nr 1 im. Po-

wstańców Wielkopolskich w Swarzę-
dzu, Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bo-
lechowie, Zespołu Szkół w Puszczyko-
wie oraz Zespołu Szkół w Kórniku.

Więcej na ten temat przeczytać 
można na stronie internetowej www.
powiat.poznan.pl

Marek Radwański, Powiatowy  
Rzecznik Konsumenta,  
tel. 61 8418-830, tel. 61 8418-831 
e-mail:  
marek.radwanski@powiat.poznan.pl 

Laureaci konkursu:
I miejsce:
Zofia Jackowiak – ZS w Puszczykowie
II miejsce: 
Livia Breś – ZS w Kórniku
III miejsce:  
Wojciech Król, ZS w Kórniku

PrAWNIk rADZI / WYDArZeNIA

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

Czym jest przedawnienie 
długu?

Mieszkańcy są dla nas  
najważniejsi
W piątek obchodziliśmy w Starostwie Powiatowym  
w Poznaniu Dzień Sołtysa.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
nagrodzony w Warszawie
Marek Radwański, Powiatowy Rzecznik Konsumenta, zna-
lazł się wśród 10 rzeczników z całego kraju, którzy zostali 
wyróżnieni przez Prezydenta RP. Odznaczania – Brązowe 
Krzyże Zasługi na rzecz ochrony praw konsumentów–  
zostały przyznane po raz pierwszy.

 

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, która upraw-
nia dłużnika do uchylenia się od zaspokojenia roszczeń 
wierzyciela po upływie określonego prawem terminu.

Zaśpiewała Anna Lasota
Poznaniakom spodobała się muzyka Hansa Zimmera.  
I nagrodzili utalentowaną artystkę burzliwą owacją.

Podczas imprezy Hans Zimmer Tri-
bute Show Pawilonie 7 A na terenach 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich zaśpiewała Anna Lasota, solistka 
z Teatru Muzycznego w Poznaniu, w 
2015 r. wyróżniona nagrodą im. Jana 
Kiepury jako najlepsza aktorka musica-
lowa. Razem z tą utalentowaną artystką 
wystąpiła Polska Orkiestra Radiowa 
i Chór Akademicki Politechniki War-
szawskiej pod dyrekcją Macieja Sztora. 
Dialog z publicznością prowadziła pre-
zenterka Magdalena Miśka-Jackowska.

Hans Zimmer to jeden z najbardziej 
znanych na świecie kompozytorów fil-
mowych, twórca muzyki do takich hi-
tów, jak „Gladiator”, „Incepcja”, „Karma-
zynowy przypływ”, „Kod da Vinci” czy 

„Król Lew”. Są tacy, którzy chodzą do 
kina specjalnie na Hansa Zimmera, tak 
jak inni chodzą np. na Angelinę Jolie.

Koncert Muzyki Filmowej Hansa 
Zimmera odbył się w Poznaniu po raz 
pierwszy. I być może nie po raz ostatni, 
ponieważ na tereny MTP nadciągnęły 
prawdziwe tłumy melomanów. Po-
znaniacy mogli wysłuchać muzyki ze 
wszystkich wymienionych wyżej tytu-
łów, a także z wielu innych produkcji 
filmowych, jak np. „Władca pierścieni”. 
Do tego obejrzeli fragmenty słynnych 
filmów. I to połączenie dźwięku i obra-
zu najwyraźniej spodobało im się, bo 
nagrodzili solistkę i innych artystów 
burzliwymi oklaskami.
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Dyrygent Maciej Sztor

Śpiewa Anna Lasota Prezenterka Magdalena Miśka-Jackowska

Gra Polska Orkiestra Radiowa
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Młyn zwany także Słonawymühle  
zyskał również smak za sprawą kuli-
narnych umiejętności i wizji Pawła Za-
sławskiego, szefa Kuchni & Strych.

Trochę historii 
Dzisiejsza część miasta Oborniki 

położona nad rzeką Wełną, tam gdzie 
teraz rozgościła się restauracja, w XV 
w. była oddzielną wsią. Miejscowość 
wzmiankowana w 1459 r. nosiła na-
zwę Słonawy od słonych źródeł wystę-
pujących nad Wartą. Wieś należała do 
wójtów Obornik, którzy posiadali tu 
młyn napędzany wodami Wełny. Pod 
koniec XV w. teren osady włączono do 
miasta. W XVII w. nad Wełną istniał 
murowany młyn należący do staro-
stwa. Na początku XIX w., przejęty 
przez władze pruskie, trafił w ręce nie-
mieckich rodzin Busów i Dittmarów. 

W drugiej połowie XIX w. właścicie-
lami terenu nad rzeką wraz ze starym 
młynem została rodzina Dahlman-
nów, która w 1884 r. zbudowała tutaj 
nowy młyn zbożowy na fundamen-
tach poprzednika. Rozbudowywany 
do 1908 r. młyn nazwany „Słonawy” 
(niem. Słonawy Mühle) stał się dużym 
zakładem przetwórczym regionu. Po 
II wojnie światowej młyn upaństwo-
wiono i włączono do przedsiębiorstwa 
Państwowe Zakłady Zbożowe w Sza-
motułach, które zarządzały nim do 
swojej upadłości w latach 90. XX w.

Kiedy wydawało się, że obiekt nie-
chybnie będzie niszczał i ulegnie cał-
kowitej degradacji, Młyn Dahlmanna 
zyskał nowych właścicieli .

– Wartościowy dla kultury ma-
terialnej Obornik, historyczny 
budynek prezentujący wspaniały 

przykład architektury industrialnej, 
zlokalizowany w malowniczej oko-
licy rzeki Wełny, od lat tracił swoją 
świetność. Udało nam się odnowić 
fragment kompleksu. Stary spichlerz 
odrestaurowaliśmy w zgodzie z praw-
dą historyczną dbając o zachowanie 
charakteru architektury. W rezulta-
cie powstało miejsce o wyjątkowym 
klimacie – mówią  właściciele Daria 
i Krzysztof. 

Nie tylko restauracja
– Projekt jest mocno rozwojowy, 

w najbliższych latach powstanie tam 
hotel, apartamenty, część usługowa itd. 
Najprościej mówiąc, to jakby połączyć 
SPOT. i City Park – tłumaczy Paweł  
Zasławski.

Patrząc na obiekt ta wizja może 
się sprawdzić, tym bardziej, że biorąc 
pod uwagę coraz bardziej zatłoczony 
Poznań z zamkniętym dla komuni-
kacji centrum, to wspaniała alterna-
ty wa dla podpoznańskich gmin ta-
kich jak Suchy Las, z którego łatwiej 
i szybciej jest dostać się do Kuchnia 
& Strych w Obornikach niż np. na 
Stary Rynek.

Za kuchenny projekt odpowiada 
młody szef kuchni, ale ze sporym 
bagażem doświadczenia zdobytym 
od Hugo, szefowanie w Zielonych 
Słoniach do Mugi, gdzie od początku 
przez dwa lata był zastępcą szefa kuch-
ni. Pod kierownictwem Artura Sko-
tarczyka ugruntował tam i znacznie 
poszerzył swoją wiedzę. Było jeszcze 
serce pozostawione w Lodziarni Wro-
niecka 17. Projekt Kuchnia & Strych 
stał się kolejnym ważnym etapem w za-
wodowym życiu Pawła Zasławskiego, 
dającym mu szansę na rozwój i poka-
zanie całej gamy pomysłów w nowym 
rodzącym się do życia lokalu.

Bez zbędnego zadęcia
Szef kuchni ma ciekawy pomysł na 

to miejsce:
– Chcę stworzyć lokal bez zbędne-

go zadęcia, z dobrym jedzeniem na 
poziomie bistro. Kuchnia jest autor-
ska i na początku nie mam zamiaru 
przesadzać, dopóki nie poznam ocze-
kiwań gości. Zrobiłem wycieczkę po 
lokalnych dostawcach i okazało się, 
że dysponują produktami genialnej 
jakości, mam więc niezłe pole do po-
pisu. Właściciele dali mi wolną rękę. 
Menu oczywiście jest sezonowe i bar-
dzo krótkie oraz przyjazne dla portfela. 
Swoje ambicje kulinarne będziemy 
zaś realizować dzięki kolacjom degu-
stacyjnym. 

Obecne menu zawiera wiele dań, 
które są znane i lubiane nie tylko sma-
koszom. Ale Paweł Zasławski nadał im 

nowy wymiar, tworząc z często pospo-
litych propozycji ciekawe kompozycje 
restauracyjne. Taka jest zresztą filozo-
fia tego miejsca. 

Świnia złotnicka 
w roli głównej

W Kuchnia & Strych odbyła się nie-
dawno kolacja degustacyjna, która zgro-
madziła nie tylko miejscowych smako-
szy, ale także ludzi z Poznania. Byli wśród 
nich przedstawiciele branży, kucharze 
z doświadczeniem, którzy pojawili się, by 
poczuć smaki jakie zaproponował Paweł 
Zasławski, tworząc monotematyczne 
menu, oparte na rożnych kawałkach 
pochodzących ze świni złotnickiej. To 
była niesamowita uczta, gdzie uczest-
nicy delektowali się tym szlachetnym 
produktem w wielu odsłonach - od wy-
trawnej do słodkiej. Szef kuchni podał 
chleb pieczony ze skwarkami, ozory, 
polędwice, boczek, karkówkę, smalec, 
skwarki, kaszankę, pokazując jak wie-
przowina, dominująca w polskiej kuchni, 
może zachwycić swoimi smakami. Co 
więcej, może stać się elementem dese-
ru. Na zakończenie degustacji podano 
bowiem mus czekoladowy ze skórką 
wieprzową i skwarkami. Szok dla gości, 
ale do kuchni... wróciły puste talerzyki. 
Degustację, podbudowano pairingiem 
piw rzemieślniczych, które wzbogaciły 
serwowane dania. 

Kuchnia & Strych 
dla każdego

– Kolacja degustacyjna była dla nas 
i naszych gości ciekawym doświadcze-
niem, sprawiła nam dużą przyjemność, 
a napływające recenzje spowodowały 
że planujemy już kolejne wydarzenia. 
Wyjątkowa atmosfera  naszego miej-
sca, koncepcja kuchni Pawła, dosko-
nała jakość produktu są gwarantem 
dobrze spędzonego czasu.

Zapraszamy Państwa do Kuchnia 
& Strych – mówi Daria Kita Nadstaga

Juliusz Podolski
de’GUSTATOR PR

WYDArZeNIA

Kuchnia & Strych, czyli 
miejsce ze smakiem
W Obornikach Wielkopolskich od ubiegłego roku jest 
miejsce z absolutnym smakiem. Fragment dawnego  
Młyna Dahlamnna, został przywrócony do życia dzięki pasji, 
determinacji , wizji projektowej nowych właścicieli  
Darii i Krzysztofa Nadstaga, którym udało się stworzyć 
wyjątkowe miejsce, restaurację z otwartą kuchnią.
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Już niebawem Poznań 
Motor Show!
Poznań Motor Show 2017 to największe targi motoryza-
cyjne w Polsce i czwarte w Europie. W dniach 6-9 kwietnia 
odbędzie się obowiązkowe wydarzenie dla każdego  
pasjonata motoryzacji.

Tegoroczna edycja odsłoni przed 
Wami pojazdy w ramach czterech sa-
lonów - samochodowego, motocyklo-
wego, caravaningowego, ciężarowego. 
Niezliczona liczba atrakcji, międzyna-
rodowych i polskich premier oraz wy-
darzeń towarzyszących m.in. pokazów 
stuntu, torów offroad czy car tuningu 
podkreśla niepowtarzalny charakter 
wydarzenia.  

Odwiedzając Poznań Motor Show 
będzie można zwiedzić  50 000 m² eks-
pozycji w 14 pawilonach, a swoje nowo-
ści pokaże ponad 150 wystawców. 

Gdzie?
Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Kiedy?
06-09 kwietnia 2017 
Zakup biletów oraz więcej informacji: 
www.MotorShow.pl
Ceny biletów:
6 kwietnia 2017 – Press Day

W przedsprzedaży – 100 zł
W kasach w dniu wydarzenia - 120 zł
7 kwietnia 2017 – piątek
W przedsprzedaży – 15 zł
W kasach w dniu wydarzenia - 20 zł
8 kwietnia 2017 – sobota
W przedsprzedaży – 23 zł
W kasach w dniu wydarzenia - 30 zł
9 kwietnia 2017 – niedziela
W przedsprzedaży – 18 zł
W kasach w dniu wydarzenia - 25 zł

Bilety rodzinne dostępne w kasach, 
w cenach biletów z przedsprzedaży da-
nego dnia (min. 3 osoby spokrewnio-
ne, w tym 1 dziecko do 13 roku życia. 
Cena biletu obowiązuje dla 1 osoby, 
piątek – 15 zł /os., sobota – 23 zł /os., 
niedziela – 18 zł /os.)
Obowiązuje Cena biletów z przed-
sprzedaży danego dnia.
Bilet jednorazowy z kartą Dużej  
Rodziny (7-9 kwietnia) - 6 zł /os.
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie.

r     e      s     t     a     u     r     a     c     j     a
Oborniki 64-600  ul. Chłopska 1  tel.:  61 88 32 608     
www.kuchniaistrych.pl                   @kuchniaistrych

SkUTeCZNA
reklAmA
W TWOIm
ZASIĘGU

669 69 00 36

ENDOKRYNOLOG  
USG TARCZYCY
KARDIOLOG  
EKG, ECHO, HOLTER
GINEKOLOG 
DIABETOLOG 
NEUROLOG 
LARYNGOLOG 

RADIOLOG  
USG: narządu ruchu, 
brzucha, piersi, doppler, 
przezciemiączkowe
REUMATOLOG 
PEDIATRA 
INTERNISTA 
DIETETYK 
PSYCHIATRA 
PSYCHOLOG 
ORTOPEDA 

Plac Grzybowy 12, Złotniki, www.maximed.pl
tel. 61 307 00 55, 570 585 595

Paweł Zasławski - szef kuchni, Daria i Krzysztof Nadstaga - właścicieleJacek Nowicki, producent Świni Złotnickiejfot
. W

ar
sz

ta
t K

ad
ru

 

 r
ek

lA
m

A

34 Sucholeski.EU       marzec 2017      nr 3 (62)  nr 3 (62)       marzec 2017      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 35



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

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych, 
pełnych nadziei oraz miłości, 

Pogodnego nastroju oraz wspaniałych  
rodzinnych spotkań, wśród rodziny i najbliższych przyjaciół 

życzy wszystkim Mieszkańcom
Zarząd Osiedla Grzybowego

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy  
życzymy Naszym Partnerom, Pacjentom  

oraz Współpracownikom radości i pogody ducha!

Aby nadchodzący czas był wyjątkowy i pełny 
wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Wesołej Wielkanocy, 
dużo zdrowia,

wielu sukcesów na tle 
zawodowym, jak i osobistym,

mokrego Dyngusa 
i  smacznego jajka

życzymy naszym Klientom
Anna i Jędrzej Tritt

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu wiosenne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.

INICJATYWA 
MIESZKAŃCÓW 
I GMINA RAZEM

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy  
życzę Państwu, aby ich nastrój
przepełniony był wiosenną nadzieją 
oraz wzajemną życzliwością, 
przyniósł radosną atmosferę 
i jak najdłużej pozostał w 
poświątecznej codzienności. 
Jan Grabkowski
Starosta Poznański
z Zarządem Powiatu 
w Poznaniu

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 61 812 50 00, www.przychodniaeumedica.pl 

Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las

SPeCJAlIŚCI PrZYCHODNI SPeCJAlISTYCZNeJ „eUmeDICA”

ORTOPEDAzz

FIZJOTERAPEUTA zz

KARDIOLOGzz

RADIOLOGzz

LARYNGOLOGzz

PSYCHIATRAzz

ENDOKRYNOLOGzz

PSYCHOLOG zz
DLA DZIECI 
PSYCHOLOG DLA zz
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA zz

ONKOLOGzz

INTERNISTAzz

CHIRURGzz

NEUROLOGzz

UROLOGzz

MEDYCYNA zz
ESTETYCZNA
MEDYCYNA zz
SPORTOWA
MEDYCYNA PRACYzz

ALERGOLOGzz

LOGOPEDAzz

PSYCHOTESTYzz

DERMATOLOGzz

PULMONOLOG zz

DIETETYKzz

Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja
życzy

Redakcja

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

Z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych wszystkim 
mieszkańcom Złotnik Wsi życzę wielu radosnych spotkań w gronie 

najbliższych, odpoczynku, wzruszeń i refleksji, jakie niesie ze 
sobą zmartwychwstanie Jezusa. Życzę także smacznego jajka.

Sołtys Złotnik Wsi  
Ewa Korek
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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
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* INFORMACJA O ART. WYŁĄCZONYCH Z AKCJI ORAZ SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE DOSTĘPNYM W SKLEPACH LIDL 
I NA WWW.LIDL.PL, AKCJA TRWA OD 20.03 DO 16.04.2017 R. LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

KAŻDA CHWILA SMAKUJE LEPIEJ, 
GDY MOŻEMY JĄ DZIELIĆ Z TYMI, 

KTÓRYCH KOCHAMY!
40 sprawdzonych przepisów

Darii Ładocha, Karola Okrasy, Pawła Małeckiego i Kuchni Lidla.
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