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LAUREAT NAGRODY
STOWARZYSZENIA 
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DZIENNIKARSKIE 
KOZIOŁKI 2016

MUSICAL DLA 
DZIECI, ZABAWA DLA 
WSZYSTKICH s. 32

CZTErYSTA proCEnT 
norMY  s. 23

MoTorYZACYjnE 
pErEłKI W rYTMACH 
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Pogadane…, nakręcone…, 
wyśpiewane…
Wywiad z Domiką Narożną s. 8-9
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6200 egz.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���



MORE PLACE Spółka Akcyjna, ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki
NIP 9721263450, REGON 364251415, KRS 0000925099

Domy parterowe 
pod lasem w Złotnikach

kalinova.pl

villasucholeska.pl

INWESTOR

Kup dom 
wygraj Harleya

Wille z ogrodami 
na dachu w Suchym Lesie

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

Prestiżowe
apartamenty

w sucholeskich Złotnikach

zlotnikipark.pl883 204 205

kompleks 12 
ekskluzywnych 
budynków

Doskonała podpoznańska lokalizacja 

już od 3990 zł/m2

72 mieszkania 
2, 3 i 4 pokojowe
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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
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Galeria Pestka
al. Solidarności 47
Poznań
tel. 506 172 087
511 505 503

www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette

POLECAMY 
UPIĘCIA ŚLUBNE 
I KOMUNIJNE

MYJNIA RĘCZNA
praniezz
sprzątaniezz
polerowanie zz
woskowaniezz

WULKANIZACJA
naprawazz
wymianazz
sprzedaż oponzz

KLIMATYZACJA
dezynfekcjazz
odgrzybianiezz
napełnianiezz

MECHANIKA I ELEKTRYKA SAMOCHODOWA

Dla stałych Klientów RABATY 
- oferujemy program lojalnościowy

Współpracujemy z firmami w zakresie obsługi floty 

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

PN-SOB  8.00-19.00
NIEDZIELA  9.00-15.00 

W SPRZEDAŻY OPONY ZIMOWE
NOWE I UŻYWANE

KOMPLET

JUŻ OD 

400 zł
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Szanowni Państwo!

Doktor Dominika Narożna, dziennikarka, nauczycielka przyszłych 
dziennikarzy, specjalistka od prawa prasowego chwali sobie dotychczasową 
współpracę z naszym miesięcznikiem i ma nadzieję na dalszą współpracę 
w przyszłości. Za pochwałę pięknie dziękuję, chwalę również, nadzieję od-
wzajemniam, a wywiad z panią doktor przeczytacie Państwo zaledwie 
jedną stronę dalej.

Ten nader interesujący wywiad przeprowadziła nasza dziennikarka 
Małgorzata Pelka, która przygotowała także relację z imprezy w salonie Sko-
da-Porsche przy ul. Obornickiej. Można było tam posłuchać redaktora Pa-
tryka Mikiciuka z TVN Turbo oraz obejrzeć nowe modele Skody – Kodiaq 
i Octavia. Jeśli ktoś jest miłośnikiem motoryzacji, a go nie było, niech żałuje!

Oddalmy się na chwilę nieco w bok od ulicy Obornickiej. W Złotnikach 
Wsi mieszkańcy posprzątali właśnie swoją miejscowość, którą notorycznie 
zaśmiecają im kierowcy wracający z giełdy samochodowej. Mieszkańcy 
sprzątają po obcych, a w dodatku bezpłatnie, za symboliczne dobre słowo 
pani sołtys. Wprawdzie dobre słowo tak uroczej, aktywnej i zaangażowa-
nej sołtyski, jaką jest Ewa Korek, z pewnością więcej jest warte od dużych 
nawet sum pieniędzy, jednak tamtejsi mieszkańcy pracują w pocie czoła 
przede wszystkim dla siebie. Bo dzięki temu wszyscy mogą żyć w czystym, 
zadbanym otoczeniu.

Jedni samorządowcy organizują sprzątanie, a inni obdarowują. Prze-
wodniczący zarządów osiedli Suchy Las i Złotniki Osiedle, czyli Michał 
Dziedzic i Grzegorz Słowiński, ofiarowali dzieciom z sucholeskiej podsta-
wówki biblioteczkę z lekturami w języku angielskim. Dlaczego to robią? Bo 
dzieci są naszą przyszłością, a język angielski naszym drugim językiem po 
ojczystym. Językiem, który dziś po prostu wypada znać. Chociażby po to, 
żeby porozumieć się na Zachodzie.

My patrzymy na Zachód, a na nas (w sumie także na zachód) patrzą 
nasi sąsiedzi z Ukrainy. W Suchym Lesie gościła delegacja samorządowców 
z Hniwania, którzy podpatrywali przyjęte przez nas rozwiązania w dziedzi-

nie gminnej gospodarki komunalnej. Miej-
my nadzieję, że to dopiero początek pięk-
nej przyjaźni, że zarówno z Suchego Lasu 
do Hniwania, jak i w drugą stronę będą 
jeździły delegacje młodzieży, że będziemy 
się nawzajem coraz lepiej poznawać.

Nasze rozwiązania samorządowe 
stanowią wzór dla krajów byłego ZSRR, 
tymczasem nasi samorządowcy coraz 
bardziej obawiają się powrotu do cen-
tralizmu z czasów PRL. Podczas ostat-
niej sesji rajcy dyskutowali, czy przyjąć 
oświadczenie o przestrzeganiu i poszanowaniu konstytucyjnych zasad Rze-
czypospolitej Polskiej. Ostatecznie postanowiono wstrzymać się do kolejnej 
sesji, tylko dlatego jednak, że radni dwóch klubów mieli żal, że wójt wcze-
śniej z nimi sprawy nie skonsultował. Co do meritum wszyscy byli zgodni.

Politycy, także ci lokalni, spierają się ostro. Na szczęście kultura łagodzi 
obyczaje. A w kulturze dzieje się ostatnio sporo, zarówno w naszej małej oj-
czyźnie, jak i w nieodległej stolicy Wielkopolski. Poznański Teatr Muzyczny 
wystawi wkrótce polską prapremierę musicalu „Madagaskar”, a nasze Cen-
trum Kultury, już pod rządami nowego dyrektora Andrzeja Ogórkiewicza, 
zaprasza w maju m.in. na spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim 
i koncert Andrzeja Poniedzielskiego. Czekamy z niecierpliwością!

Miłej lektury!
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26Kto stał się ofiarą planu 
miejscowego?

24

Osiedle Suchy Las wspiera 
Szkołę Podstawową

14

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH, OGŁOSZEŃ  
I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA
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Sushi Maiko  
nie uciekło daleko

20

Hniwań będzie nowym 
partnerem Suchego Lasu
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Jest Pani pracownikiem naukowym, 
do niedawna aktywną zawodowo 
dziennikarką, specem od mediów 
i prawa prasowego. Ma Pani szerokie 
zainteresowania. Myśli Pani o sobie 
jako doktor Narożnej, pani redaktor 
czy może jako po prostu o Dominice?

To pytanie właściwie od razu zawiera 
w sobie odpowiedź. Nie myślę o sobie 
przez pryzmat tego, co robię, ale jakim 
jestem człowiekiem. Wprawdzie mówią 
o mnie „wielofakultetowa”, bo skończy-
łam kilka kierunków studiów oraz Ma-
ster of Business Administration (MBA), 
studia podyplomowe z zakresu public 
relations, czy obroniłam doktorat. Jednak 
patrzę na siebie przez pryzmat człowie-
czeństwa. Najważniejsze dla mnie są rela-
cje z innymi ludźmi. Staram się żyć tak, by 
nie szkodzić innym. 
W życiu zawodowym jest Pani ła-
twiej rozczarować kogoś czy siebie?

Odpowiem w taki sposób: zawo-
dowo łatwo się rozczarowuję. Stawiam 
zarówno sobie bardzo dużo celów, a za-
razem jestem osobą wymagającą od 
innych. To nie zawsze jest dobre. Kie-
dyś rozmawiałam z moim przyjacielem, 
operatorem filmowym, na temat spo-
sobu postrzegania ludzi. Powiedział mi: 

„Słuchaj, Dominika! Nie patrz na innych 
przez pryzmat własnej osoby. Oni nie 
muszą być tacy, jak ty. Musisz dostrzec 
odmienność ich postrzegania świata”. 
I ma on rację. Czasem czuję się też roz-
czarowana samą sobą, zwłaszcza, gdy 
miewam dylematy moralne typu: wybór 
pomiędzy miłością, przyjaźnią, rodziną, 
a karierą zawodową czy pasją. Czuję się 
rozczarowana, że nie jestem na tyle silna, 

by pogodzić ze sobą jedną i drugą sferę. 
Poza tym jestem bardzo impulsywna. 
W sytuacji, gdy nie zgadzam się z drugą 
osobą, potrafię bardzo bronić swojego 
stanowiska i nie ukrywam, że nie każdy 
patrzy na to przychylnym okiem. Cóż – 
nie trzeba podobać się wszystkim. 
Dodatkowo dużą rolę gra ambicja 
lub chęć bycia zadowoloną z siebie? 

Z racji tego, że jestem perfekcjonist-
ką, lubię, gdy wszystko jest wykonane 
na sto procent… Jednak z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć, że nie wszyst-
ko mi się udawało i udaje. Na szczęście 
mam wsparcie w moich najbliższych. 
To bardzo ważne… 
Wrócę jeszcze do sprawowanych 
przez Panią funkcji. Wśród nich 
znajdowała się do niedawna funkcja 
rzecznika prasowego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Jaka była przyczyna rezygnacji? Jakie 
są jasne i ciemne strony tego zawodu?

Przyczyną mojej rezygnacji z tego sta-
nowiska był fakt, że upłynęło 7 lat, odkąd 
sprawowałam tę funkcję. W sferze zawo-
dowej kieruję się „zasadą 5 lat”. Oznacza to, 
że po upływie tego czasu, należy zacząć 
zastanawiać się, co robić dalej. Przez tyle 
lat udało mnie się zrobić – mówiąc nie-
skromnie –  wszystko, co na tym etapie 
było możliwe. Stworzyłam ramy funkcjo-
nowania Biura Prasowego UAM. Udało 
się pozyskać kilka grantów, zaangażować 
w proces media relations studentów. Od 
uniwersytetu dostałam bardzo wiele, ale 
też dużo od siebie dałam i wiele poświęci-
łam...  Wydaje mi się, że przyszedł czas na 
zmianę zakresu pola działalności. 
Wspomniała Pani o złotej zasadzie  
5 lat. Nie lubi Pani zastoju?

Wręcz nienawidzę! Uważam, że jako 
Homo sapiens przyszłam na świat po to, 
by rozwijać się, robić coś dla siebie i in-
nych. Jeśli jestem w domu i mam dzień 
wolny – co rzadko zdarza się – bardzo 
denerwuję się, gdy nie mam co robić. Wy-

szukuję sobie nowe zadania, w tym rów-
nież te fizyczne. Piorę, odkurzam, myję 
podłogę. Nie lubię „stać w miejscu”. 
Przejdźmy w takim razie do Pani 
współpracy z Sucholeskim Magazy-
nem Mieszkańców Gminy. W jakich 
okolicznościach się rozpoczęła, jak 
wygląda?

Miałam przyjemność poznać redak-
tor naczelną, Panią Agnieszkę Łęcką. 
Mamy bardzo podobne, zbliżone do 
siebie profile osobowościowe. Pierwszy 
raz spotkałyśmy się na „Dziennikarskich 
Koziołkach”, gdzie pani redaktor odbie-
rała nagrodę dla swojego czasopisma. Od 
razu przypadłyśmy sobie do gustu i tak 
zaczęła się nasza znajomość. Ma ona wie-
le wymiarów. Współpracujemy między 
innymi w Stowarzyszeniu Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie mam 
przyjemność być członkiem zarządu. 
Spotykamy się na konferencjach nauko-
wych. Od czasu do czasu Pani redaktor 
konsultuje ze mną sprawy z zakresu pra-
wa prasowego.  Liczę na to, że współpraca 
będzie przynosić pozytywne efekty. 
Wspomniała Pani o Dziennikar-
skich Koziołkach, którymi nagro-
dzony został Sucholeski Magazyn 
Mieszkańców Gminy w zeszłym 
roku. Z punktu widzenia eksperta 
od między innymi polskiego syste-
mu medialnego – jak ważna jest rola 
prasy lokalnej, szczególnie w ma-
łych społecznościach? 

Ta rola jest bardzo istotna. Prasa 
lokalna to forum wymiany poglądów 
elit politycznych, gospodarczych i kul-
turalnych. To ona stanowi pas transmi-
syjny przekazu informacji ważnych, bo 

„namacalnych” społecznościom gminy 
czy powiatu. Jest bliżej ludzi. To „prasa 
pierwszego kontaktu”  pomiędzy społe-
czeństwem a władzą na niwie mikro. 
W takim razie płynnie przejdźmy 
z prasy na telewizję. Czym zajmo-
wała się Pani w TVP i z jak wytężoną 
pracą wiążą się zawody telewizyjne?

Wszystko zaczęło się od praktyk 
w programie informacyjnym „Tele-
skop”. Kilkanaście dni czekałam na 
możliwość realizacji pierwszego news’a. 
Potem były „Wiadomości Sportowe”, 
gdzie kierownikiem redakcji był Cze-
sław Kaliszan, któremu wiele zawdzię-

– Lubię doglądać tego terenu, żeby 
sprawdzić, czy wszystko jest w porząd-
ku – wyjaśniła nam. – Tym razem coś 
wyraźnie było nie tak. Po powierzch-
ni wody płynęło jakieś zwierzę. Moja 
pierwsza myśl, że to szczur, bo jakiś 
czas temu mieliśmy nad stawem plagę 
szczurów. Kiedy jednak zwierzak wy-
szedł z wody, okazał się o wiele większy 
od szczura. Jakiś potwór! Sama już nie 
wiedziałam, czy to bóbr czy może nu-
tria albo wydra. Chwyciłam komórkę, 
żeby zrobić zdjęcie, ale wtedy właśnie 

potwór dał nura z powrotem.
W tym momencie pani sołtys pomy-

ślała, że jeśli przybyszem jest bóbr, to za-
grożone mogą być piękne wierzby, które 
rosną nad stawem. Zadzwoniła więc na 
straż gminną. Strażnicy podjechali i po-
twierdzili, że tajemnicze zwierzę to bóbr. 
Nadchodził weekend, którego drzewa 
mogły nie przeżyć. Dzięki pomocy 
strażników i zastępcy wójta Marcina 
Bulińskiego pani Ewa skontaktowała 
się więc ze specjalistą od dzikich zwie-
rząt, który przyjechał nad staw w sobotę. 

Bóbr jest pod częściową ochroną, po 15 
marca nie można go zastrzelić, ale moż-
na odstraszyć za pomocą środków za-
pachowych. I takie właśnie zapachowe 
granulki rozsypał specjalista.

– Specjalistę zastanowiła jednak 
jedna rzecz – kontynuuje nasza roz-
mówczyni. – Przez cały czas nadciąga-
ły zastępy ciekawskich, którzy obser-
wowali i fotografowali bobra. Zwierzak 
nie uciekał, nie okazywał niepokoju. 
A stąd wniosek, że być może jest chory. 
To ważna informacja, bo gdyby środki 
odstraszające nie zadziałały, chorego 
można by odłowić i przekazać do cen-
trum rehabilitacji dzikich zwierząt.

Inna opcja to specjalne i dość dro-
gie obręcze na drzewach, które być 
może powstrzymałyby ssaka przed ich 

ścięciem. A być może nie. Na szczęście 
najprawdopodobniej nie będziemy 
musieli się o tym przekonywać.

– Już kilka dni później mój mąż 
widział bobra spacerującego obok za-
bytkowego muru, jakieś pół kilometra 
od stawu – informuje pani sołtys. – Te-
raz trzymajmy kciuki, żeby nie wrócił 
z rodziną. Bo zdążył już zrobić dziury 
w skarpie i zniszczyć faszynę…

Krzysztof Ulanowski

WYWIAD / rEKLAMAWYWIAD

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

AWARIE 24h

Pogadane…, nakręcone…, wyśpiewane…
Siedzimy w gabinecie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Moja roz-
mówczyni trzyma kubek z herbatą i życzliwie się znad niego uśmiecha. Co chwila dzwo-
ni telefon, ktoś puka do drzwi, wchodzi, wychodzi. Cały czas coś się dzieje. Jak w życiu 
doktor Dominiki Narożnej, która opowiada o karierze telewizyjnej, „zasadzie: 5 lat” i o tym, 
czy śpiewa pod prysznicem.

czam. Następnie pracowałam w ma-
gazynie ogólnopolskim „Telekurier”, 
tworzyłam reportaże dla „Celownika”. 
W międzyczasie zrobiłam kurs produ-
cencki w warszawskiej „Akademii Te-
lewizyjnej” oraz obroniłam doktorat na 
Wydziale Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W wieku 30 
lat, po przebytej operacji, leżąc na łożu 
szpitalnym,  podjęłam decyzję o realiza-
cji marzeń z dzieciństwa. Złożyłam do-
kumenty do Szkoły Filmowej w Łodzi. 
Dziś jestem absolwentką tejże uczelni. 
Praca w świecie telewizyjno-filmowym, 
choć trudna, jest bardzo fascynująca. 
Gwarantuje życie na adrenalinie.  
Czy któryś z realizowanych przez 
materiałów szczególnie utkwił Pani 
w pamięci?

Robiłam materiał do TVP o kilku-
nastoletniej dziewczynie, która cierpia-
ła na rzadkie schorzenie, polegające na 
nieustającym łamaniu kości jej ciała. 
Rodzice oddali ją do domu dziecka. 
Była to osoba bardzo inteligentna, a za-
razem zdolna. Jednym z jej marzeń było 
znalezienie rodziny zastępczej, która 
otoczyłaby ją opieką pozwalającą jej na 
podjęcie studiów. Poprzez materiał au-

diowizualny chciałam poruszyć ludzie 
serca. Nie udało się… Do dziś pamię-
tam jej smutny wzrok, kiedy wraz z eki-
pą telewizyjną odjeżdżam z miejsca 
realizacji zdjęć.
Media audiowizualne mogą służyć 
do nagłaśniania spraw społecznie 
ważnych, natomiast w polskim spo-
łeczeństwie pokutuje powiedzenie 

„Telewizja kłamie”. To prawda?
Media nie tyle kłamią, co kreu-

ją rzeczywistość. Już dobór tematu, 
wybór bohatera, wycięcie fragmentu 
wypowiedzi jest subiektywnym spoj-
rzeniem dziennikarza na świat przez 
pryzmat własnych oczu. Oczywiście 
istnieje cienka granica między kreacją 
a manipulacją.
Nie zapominajmy też o mediach 
studenckich. Co mogą wnieść do 
doświadczenia przyszłych dzienni-
karzy? 

Adepci dziennikarstwa potrzebu-
ją nie tylko teorii, ale i także praktyki. 
Tę ostatnią zdobędą na stażach oraz 
właśnie w mediach studenckich. Bar-
dzo cieszę się, że jestem producentem 
dwóch audycji audiowizualnych: „Mo-
tywatora Przedsiębiorczości” i „AZS 
Go”, robionych w całości przez stu-

dentów Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM. Z przyjemno-
ścią przyglądam się, jak młode osoby 
rozwijają się zawodowo „z odcinka na 
odcinek”. Mam już też swoich wycho-
wanków, którzy zasilają ogólnopolskie 
dzienniki prasowe, radia i telewizje. 
Sztuki dziennikarskiej nauczyli się 
przede wszystkim praktykując w wy-
działowych mediach studenckich. 
Przejdźmy do Pani pasji. Występy 
z mikrofonem to już dla Pani „chleb 
powszedni”. Muzyka to coś do robie-
nia „po godzinach”?

To przede wszystkim forma relaksu. 
Jako dziecko bardzo dużo występowa-
łam na scenie. Stratowałam – często 
z powodzeniem – w konkursach mu-
zycznych. Uczyłam się także gry na for-
tepianie. Gdy miałam 13 lat, moi rodzice 
stwierdzili, że nie samą pasją człowiek 
żyje – podstawą jest edukacja, a pasję 
można realizować na każdym etapie ży-
cia. I mieli racje... Dziś wracam do środo-
wiska muzycznego. Od roku profesjona-
liści namawiają mnie – amatorkę śpiewu 

–  do nagrania płyty.  Klika utworów jest 
już gotowych. Liczę na to, że na przeło-
mie 2018/2019 roku słuchacze  poznają 
inne oblicze Dominiki Narożnej.

Jaka będzie ta płyta?
Tu właśnie jest problem…Jestem wie-

lowymiarowa. Mój menadżer chciałby, 
by były to standardy jazzowe, oscylujące 
wokół amerykańskiej muzyki filmowej. 
Z kolei ja nie ukrywam, że lubię wyśpie-
wywać mądre teksty. Stąd w kręgu moich 
zainteresowań jest poezja śpiewana oraz 
piosenka aktorska. Cały czas szukam 
swojego profilu muzycznego. Liczę, że 
jego oraz moje zdanie uda się pogodzić.
Śpiewa Pani pod prysznicem?

Pod prysznicem? Niekoniecznie… 
Jednak na co dzień śpiewam bardzo 
dużo. Zwłaszcza w momentach bardzo 
szczęśliwych albo bardzo smutnych 
dla mnie. Muzyka to dla mnie sposób 
wyrażania siebie. Jest nieodłącznym 
elementem mojej osoby. Żyje we mnie. 
Na sam koniec – jakie ma Pani plany na 
przyszłość, szczególnie te zawodowe?

Zamierzam rozwijać się naukowo. 
Chciałabym ukończyć proces habili-
tacji. Oprócz tego będę też realizować 
się w świecie produkcji telewizyjno-fil-
mowej. Nie ukrywam, że w momencie 
rezygnacji z funkcji rzecznika UAM, 
pojawiło się kilka propozycji. Cały czas 
czekam na nowe wyzwania…

Rozmawiała: Małgorzata Pelka

Jakiś potwór tu nadchodzi…
Wszystko zaczęło się, kiedy sołtys Złotnik Wsi Ewa Korek 
wsiadła do auta, żeby zawieźć dzieci do szkoły. A po 
drodze zajrzała nad pięknie urządzony Staw Złotnicki.

fot
. a

rch
iw

um
 D

om
in

ik
i N

ar
oż

ne
j

fot
. M

ac
iej

 Ł
uc

zk
ow

sk
i

fot
. E

wa
 K

or
ek

Koncert na Wydziale Prawa i Administracji UAM 

Dominika Narożna jest opiekunem Studenckiej 
Agencji Fotograficznej. Razem ze studentami 
przygotowała „Maraton Fotograficzny”

Dominika Narożna razem z redaktor naczelną  Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy Agnieszką Łęcką
Dominika Narożna jako rzecznik prasowy Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas wypowiedzi do TVN24

8 Sucholeski.EU       kwiecień 2017      nr 4 (63)  nr 4 (63)       kwiecień 2017      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 9



CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las 

W marcu ko-
misje stałe  opi-
niowały projekty 
uchwał na mar-
cowe posiedze-
nie Rady Gminy. 
Z obszernymi 

dokumentami musiały zmierzyć się 
Komisja Społeczna oraz Komisja zaj-
mująca się problematyką planistyczną. 
Pełną treść relacji przewodniczących 
Komisji można przeczytać na www.
gminarazem.pl, a protokoły ze wszyst-
kich posiedzeń  na www.bip.suchylas.
pl/Rada Gminy/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja Rewizyjna
W marcu Komi-
sja nie obradowa-
ła. Obecnie prace  
komisji koncen- 
trują się na za-
kończeniu kon-
troli Referatu Pro- 

mocji w tym Gazety Sucholeskiej, kon-
troli budowy szkoły przy ul. Konwalio-
wej oraz analizie wykonania budżetu za 
2016 r. celem przygotowania wniosku 
o udzielenie lub nieudzielenie absoluto-
rium wójtowi.

W odniesieniu do kontroli Refera-
tu Promocji nastąpił impas, ponieważ 
kierownik Referatu Paweł Andrzejew-
ski odmówił podpisania jednogłośnie 
przyjętego protokołu pokontrolnego, 
gdyż nie zgadza się z wypowiedziami 
red. Tomasza Mańkowskiego na temat 
jego osoby. Sprawa trafiła najpierw do 
Zespołu Radców Prawnych, a dalej do 
wójta. Czekamy na rozstrzygnięcia.

Kontrola szkoły przy ul. Konwalio-
wej wejdzie w drugi etap, czyli analizę 
trafności wyboru sposobu finansowa-
nia przedsięwzięcia.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Przewodnim te- 
matem marco-
wego posiedze-
nia Komisji była 
analiza ruchu 
samochodowego 
na terenie naszej  

gminy w odniesieniu do przygotowa-
nych przez Urząd Gminy projektów 

uspokojenia ruchu. Pracownicy Refe-
ratu Komunalnego poinformowali, że 
aktualnie trwają prace nad projektem 
w Starostwie Powiatowym. Czekają  nas 
zmiany. Będą  dotyczyć wielu różnych 
aspektów, np. likwidacji lub przebudowy 
wyniesionych progów zwalniających.

W dalszej części posiedzenia rozgo-
rzała dyskusja dotycząca aktualnej sytu-
acji w Zakładzie Komunikacji Publicz-
nej. Zostaliśmy zarzuceni ogromem 
negatywnych informacji dotyczących 
tragicznego stanu technicznego więk-
szości pojazdów wożących pasażerów 
oraz złych relacji panujących w spółce. 
Szerzej na ten temat na stronie 11.

Komisja zaopiniowała też pozytyw-
nie projekty uchwał na najbliższą sesję 
oraz przeanalizowała bieżącą korespon-
dencję. Zakłopotanie Komisji budzą 
wpływające wnioski dotyczące pro-
pozycji zmian w ruchu drogowym we 
wschodniej części Suchego Lasu. Prace 
koncepcyjne trwają już 2 lata. Tym-
czasem ciągle wpływają wnioski, które 
w dodatku wzajemnie się wykluczają. 
Zgodnie z przyjętymi zasadami, Zarząd 
Osiedla winien z zainteresowanymi stro-
nami wypracować  kompromis. Szkoda 
tylko, że odbywa się to tak późno! 

Na koniec poruszono też kilka 
spraw bieżących.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

W marcu Komisja 
obradowała dwu-
krotnie. Na pierw-
szym posiedzeniu 
odnieśliśmy się do 
niezakończonej 
procedury projek-

tów 4 miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego (mpzp). Jeden 
z tych planów został przyjęty na marco-
wej sesji (działka 311/5 w Suchym Lesie).

Drugi – dotyczący rejonu ul. Jago-
dowej i Rolnej, nie jest procedowany, 
gdyż został wycofany z porządku ob-
rad listopadowej sesji przez z-cę wójta 
M. Bulińskiego. 

Do trzeciego z planów, sprowadza-
jącego się w istocie do nadbudowania 
kolejnego piętra hotelu IBIS w Su-
chym Lesie, powrót będzie możliwy 
po wdrożeniu koncepcji uspokojenia 
ruchu. Obecnie nie wiadomo bowiem, 
jaki będzie ostateczny układ komuni-

kacyjny w okolicy hotelu . Tymczasem 
Komisja przyjęła wniosek  odnośnie 
przygotowania na sesję Rady Gminy 
projektu uchwały o uchyleniu uchwały 
w sprawie przystąpienia do opracowy-
wania zmiany mpzp dla hotelu IBIS.

Ostatni z omawianych planów 
dotyczył: budowy kolejnego osiedla 
w Złotnikach dla ok. 500 osób, tere-
nów boisk sportowych w Złotkowie 
oraz bloku i terenów przyległych przy 
ul. Pawłowickiej. W toku dyskusji do-
minował pogląd, że plan może zostać 
przyjęty dopiero po spełnieniu kilku 
warunków, między innymi zmoderni-
zowaniu zaniedbanej infrastruktury 
drogowej w Złotnikach. Ostatecznie 
został przyjęty wniosek o zmniejszenie 
granic opracowania planu do terenu bo-
isk sportowych w Złotkowie oraz bloku 
mieszkalnego przy ul. Pawłowickiej.

Na kolejnym posiedzeniu Komisji 
opiniowano projekty uchwał na mar-
cową sesję. Pozytywnie zaopiniowano 
projekty zmian uchwał budżetowych. 
Analizowano też bardzo dokładnie 
uchwały planistyczne. W odniesieniu 
do planu -  Składowisko odpadów 
w Suchym Lesie, postanowiono zor-
ganizować specjalne posiedzenie po-
łączonych komisji. Plan ma bowiem 
szczególną wagę i znaczenie dla miesz-
kańców naszej gminy.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W marcu Komisja 
spotkała się dwu-
krotnie. Pierwsze 
spotkanie odbyło 
się z przedstawi-
cielami stowa-
rzyszeń i klubów 

sportowych z terenu gminy Suchy Las. 
W spotkaniu uczestniczyli: wójt G. Woj-
tera, V.  Pałącarz – kierownik Referatu 
Oświaty i Sportu, D. Szmyt - pracownik 
Referatu Oświaty i Sportu, K. Linkow-
ski - dyrektor GOS oraz A. Ogórkiewicz 

- dyrektor CKIBP. Komisja wysłuchała 
sprawozdań z działalności stowarzyszeń. 
Była też okazja do zaprezentowania się 
i wymiany poglądów.

Drugie posiedzenie odbyło się 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Komisja opiniowała projekt 
uchwały w sprawie wyznaczenia ob-
szaru zdegradowanego i obszaru rewi-
talizacji w poszczególnych miejscowo-
ściach naszej gminy. 

Ponadto komisja pozytywnie 
zaopiniowała pozostałe uchwały na 
marcową sesję, między innymi dwa 
projekty oświadczeń dotyczące przy-
jęcia Karty Samorządności oraz usta-
nowienia roku 2017 rokiem Wojcie-

cha Bogusławskiego, a także uchwałę 
w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do no-
wego ustroju szkolnego oraz uchwałę 
w sprawie określenia kryteriów rekru-
tacji do przedszkoli i szkół. 

Warto zaznaczyć, że Komisja 
zawsze ogranicza się do wydawania 
opinii co do aspektu merytorycznego 
danego projektu uchwały nie badając 
płaszczyzny proceduralnej. Może się 
zatem zdarzyć, że pozytywnie zaopi-
niowany projekt uchwały podczas prac 
w Komisji nie zostaje przegłosowany, 
ponieważ na przeszkodzie stają wzglę-
dy proceduralne, które wychodzą 
na jaw dopiero podczas obrad Rady 
Gminy. Z taką sytuacją mieliśmy do 
czynienia w przypadku projektu 
oświadczenia dotyczącego tzw. KAR-
TY SAMORZĄDNOŚCI podczas 
marcowej sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Komisja obrado-
wała 24 marca 
2017. W pierwszej 
części posiedze-
nia mieszkańcy 
przedstawili swo-
je stanowisko 

w sprawie planowanej budowy stacji 
benzynowej i myjni samochodowej 
w Biedrusku. Zgodnie z obowiązują-
cym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego inwestycja ta ma być zlokali-
zowana 15 m od ich domów, przeciwko 
czemu protestują.

W drugiej części posiedzenia Ko-
misja opiniowała  dwa projekty uchwał. 
Pierwszy dotyczył wysokości stawek 
opłat za usunięcie drzew i krzewów. 
Radni zapoznali się z opinią specjali-
sty  dendrologa na temat tego projektu, 
a konkretnie – podziału gatunków 
drzew i krzewów na cztery grupy o róż-
nej wartości. Komisja zadecydowała 
o odłożeniu dyskusji na ten temat do 
czasu uchwalenia zapowiadanej przez 
rząd nowelizacji ustawy o ochronie 
przyrody.  Następnie radni zaopiniowa-
li pozytywnie projekt Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Suchy Las w 2017 r.

Obecnego na posiedzeniu Pana M. 
Bulińskiego, zastępcę wójta, pytano 
m.in. o termin budowy miejsc par-
kingowych przy os. Poziomkowym, 
awarię oświetlenia ul. Truskawkowej 
oraz o działania gminy w walce z za-
nieczyszczeniami powietrza.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska
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Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las
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„Karta samorządności” nie jest dekla-
racją polityczną, to dokument, który 
mówi o fundamentach samorządu te-
rytorialnego w Polsce. „Karta”, współ-
redagowana przez najwybitniejszych 
polskich prawników, jest bezpośred-
nim odwołaniem do „Europejskiej kar-
ty samorządu lokalnego”, która została 
przyjęta 15 października 1985 roku 
w Strasburgu. Polska ratyfikowała ten 
dokument w 1994 roku.  

„Karta samorządności” uchwalona 
została 17 lutego w Łodzi przez Związek 
Miast Polskich. Potem prawie miesiąc 
później – ok. 1600 osób, głównie wój-
tów, burmistrzów, starostów, marszał-
ków, radnych, polityków opozycji par-
lamentarnej i zwykłych mieszkańców 
gmin przyjechało 16 marca do Warsza-
wy aby wziąć udział w zorganizowanym 
przez sześć ogólnopolskich organizacji 
samorządowych forum w obronie sa-
morządności zorganizowanym pod 
hasłem: „Twój los w twoich rękach”. 
W jego trakcie przyjęto właśnie „Kar-
tę” – siedemnastopunktowy dokument 
zawierający najważniejsze zasady ustro-
jowe, na których opierać się powinien 
samorząd terytorialny w Polsce.

To ważne w kontekście zapowiada-
nych zmian przez partię rządzącą, któ-
ra chce wprowadzić tak zwany pakiet 
ustaw samorządowych. Zmiany te są 
zamachem na polska samorządność, 
są podyktowane nie wizją państwa 
samorządowego i demokratycznego, 
ale chęcią zagarnięcia samorządów 
przez przedstawicieli PiS. To ważne, by 
w takiej sytuacji protestować razem, by 

mówić jednym głosem, bo tylko wtedy 
jest szansa, że protest ten może zakoń-
czyć się powodzeniem. 

A jest o co walczyć, bo przecież re-
forma samorządowa jest reformą, któ-
ra najlepiej udała się w Polsce. Dzięki 
temu dzisiaj o wielu ważnych sprawach 
dla lokalnej społeczności decydujemy 
my sami, spieramy się, dyskutujemy, ale 
to od nas – radnych zależy przyszłość 
naszych gmin, naszych mieszkańców. 
Nikt żadnej decyzji nam nie narzuca – 
na tym właśnie polega samorządność.

16 marca w Warszawie przedsta-
wiciele gmin – Suchy Las reprezento-
wał Wójt Grzegorz Wojtera – przyjęli 

„Kartę samorządności” i złożyli pod nią 
podpisy. By nie stać biernie, by wyrazić 
swój niepokój i sprzeciw wobec zapo-
wiadanym zmianom. Samorządowcy 
w Warszawie ustalili, że po powrocie 
do gmin zaproponują swoim radnym 
przyjęcie „Karty” w formie uchwały, 
oświadczenia lub listu do prezydenta 
Dudy. Znowu chodziło o to samo – by 
przemówić jednym głosem i by ten 
głos był słyszalny.

W „Karcie” czytamy między inny-
mi: „Ograniczenie praw wyborczych 
obywateli, pozbawienie przedstawicieli 
mieszkańców gmin samodzielności 
w realizacji zadań publicznych, swobo-
dy w gospodarowaniu ich wspólnym 
majątkiem, wolności we współdziałaniu 
z innymi jednostkami spowoduje zaha-
mowanie rozwoju lokalnego, zgodnego 
z oczekiwaniami mieszkańców.”

Wśród materiałów, które otrzyma-
liśmy na sesję marcową (odbyła się ona 

30 marca) był projekt „oświadczenia 
w sprawie przestrzegania i szanowania  
konstytucyjnych zasad ustroju Rzecz-
pospolitej Polskiej”. Ten dokument to 
nic innego jak „Karta samorządności”, 
której nadano tylko inny tytuł. Materia-
ły te otrzymaliśmy kilka dni przed sesją, 
każdy radny mógł więc bez problemu 
się z tym dokumentem zapoznać.  Pro-
jekt „oświadczenia” został też przyjęty 
bez żadnych zastrzeżeń przez Komisję 
Społeczną naszej Rady Gminy.

Jakież było jednak nasze zdziwienie, 
gdy w czasie sesji radni z Klubów Ini-
cjatywa Mieszkańców i Gmina Razem 
(którzy dysponują 8 głosami w 15-o-
sobowej Radzie) zaczęli krytycznie wy-
powiadać się o „oświadczeniu”. Radny 
M. Przybylski stwierdził między inny-
mi, że jest „głęboko niestosowne” aby 
proponować radnym przyjęcie takie-
go oświadczenia, że ten dokument to 

„plagiat” pobrany z Internetu, a radny 
D. Matysiak dodał, że przygotowanie 
tego oświadczenia to takie „wpycha-
nie radnym” na siłę „Karty samorząd-
ności”. Ostatecznie radni opozycyjni, 
przegłosowali stosunkiem głosów 8:7 
odstąpienie od przyjęcia tego oświad-
czenia. Wszyscy radni z naszego Klubu 
byli temu przeciwni. 

Wstyd nam z tego powodu, bo od 
16 marca wiele samorządów w Polsce 
podpisało się pod „Kartą samorzą-
dową” obiema rękami. Tamci radni 
zrozumieli, że to przejaw solidarno-
ści, świadectwo na to że pomimo 
dzielących nas różnic samorządowcy 
potrafią bronić samorządności. Nie 
dla siebie, nie dla diet i stołków, tylko 
dla mieszkańców – swoich wyborców, 

którzy ich wybrali i im zaufali, że god-
nie będą pełnić swój mandat, że będą 
zawsze, w każdej sytuacji przestrzegać 
i bronić Konstytucji. 

3 kwietnia w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego odbył się Wielkopolski 
Kongres Samorządowy przygotowany 
przez Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Wielkopolski. Marszałek Marek 
Woźniak, który otworzył Kongres 
powiedział: „Nigdy w ciągu tych 27 
lat, gdy jestem samorządowcem, nie 
byłem radykałem. Nie byłem, bo nie 
było takiego zagrożenia dla funkcjo-
nowania samorządów jak dziś.”

W trakcie Kongresu wypowiadało 
się wielu wielkopolskich samorzą-
dowców, prawnicy, przedstawiciele 
organizacji samorządowych. Wszyscy 
mówili o tym, że nie jest dobrze, że 
być może nadchodzi koniec samorzą-
dów w Polsce, że trzeba walczyć, że nie 
można być biernym, że warto zrobić 
coś razem i nieomal każdy z tych mów-
ców apelował „uchwalmy w naszych 
gminach „Kartę samorządności”, bo to 
nasz obowiązek, pokażmy naszą jed-
ność i siłę , udowodnijmy że potrafimy 
być razem.

Ale w gminie Suchy Las głosami 
radnych opozycyjnych „Karty” nie 
uchwaliliśmy. I pewnie nie uchwalimy, 
bo ustalono na sesji 30 marca, że radni 
Przybylski z Pilasem przygotują jakiś 

„swój” dokument na ten temat. Popra-
wią wybitnych prawników polskich 
i europejskich oraz samorzadowców.

A nam - radnym Klubu Nowocze-
sna Gmina żal, że tak się stało…

Klub Radnych Nowoczesna Gmina
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Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Wielu mieszkańców gminy zwraca 
uwagę na nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu gminnej komunikacji pu-
blicznej, którą obsługuje spółka gmin-
na - Zakład Komunikacji Publicznej 
Sp. z o.o. Obawy mieszkańców są 
niestety zbieżne z wypowiedziami 
byłych oraz obecnie zatrudnionych 
pracowników ZKP, którzy przybyli  
28 marca br. na posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-
nego w celu poinformowania radnych 
o nieprawidłowościach funkcjonowa-
nia ZKP. Informacje te trzeba oczywi-

ście potwierdzić i ewentualnie zweryfi-
kować, ale nie należy ich bagatelizować.

Kierowcy pokazali zdjęcia doku-
mentujące zły stan autobusów. Usterki 
układów hamulcowych, niefunk-
cjonujące ogrzewanie i klimatyzacja, 
zużyte drążki układu kierowniczego, 
drzwi, które samoczynnie otwierają się 
podczas jazdy to tylko niektóre przy-
kłady niesprawnego taboru. Kierowcy 
mają wprawdzie możliwość zgłaszania 
awarii technicznych w zeszycie, który 
jest dowodem na powtarzalność awa-
rii i niedokonanie napraw, ale zauwa-
żono, iż z owego zeszytu na bieżąco są 
wyrywane kartki. Kierowcy podnosili 
też, że w firmie panują fatalne warunki 
socjalne, a pracownikom nie zapew-
nia się niezbędnych szkoleń, skutkiem 
czego mechanicy nie są w stanie facho-
wo naprawiać pojazdów. 

 Pracownicy akcentowali również, 
że na osoby, które odmawiają prowa-
dzenia niesprawnych pojazdów, wy-
wierana jest presja. Jednemu z kierow-
ców, który odmówił kierowania takim 
pojazdem, odebrano 800 zł premii. 
Premie odbiera się rzekomo pracow-
nikom nieposłusznym i  kierowcom 
uczestniczącym w zdarzeniach dro-
gowych. Z przebiegu obrad komisji, na 
podstawie nagrania, sporządzono pro-
tokół, który dostępny jest na oficjalnej 
stronie Internetowej http://bip.suchy-
las.pl/176/komisja-bezpieczenstwa-i-
porzadku-publicznego/ 

Niestety, niektóre opinie wyraża-
ne podczas obrad Komisji są zbieżne 
z kontrolą przeprowadzoną 2 lutego br. 
przez Wojewódzką Inspekcję Trans-
portu Drogowego. Przypomnijmy, 
skontrolowano wtedy 5 autobusów 
należących do naszego ZKP. Trzy 
z nich miały poważne usterki tech-
niczne, a w jednym autobusie wskaźnik 
ostrzegawczy układu ABS zaklejony 

został taśmą izolacyjną, by nie świecił 
i nie pokazywał awarii.

Co ciekawe, ZKP w poprzednim 
roku otrzymał od Unii Wielkopolan 
wyróżnienie I stopnia w Konkursie 
o Wielkopolską Nagrodę Jakości. Traf-
nie na ten temat na www.gminarazem.
pl pisał Tomasz Bekas „Nie jest tajem-
nicą, że niektóre nagrody i certyfikaty 
wręczane z nabożeństwem podczas 
sesji Rady Gminy Suchy Las, wzbu-
dzają wesołość wśród mieszkańców i są 
obiektem drwin. Towarzyszące im ko-
mentarze nie służą ani wyróżnionym, 
ani też organizatorom tych dość osobli-
wych spektakli. Niech okazją do reflek-
sji będą wydarzenia ostatnich dni.”

Przewodniczący Komisji - Wło-
dzimierz Majewski oraz radni Dariusz 
Matysiak i Zbigniew Hącia w tej bul-
wersującej sprawie spotkali się z wój-
tem Grzegorzem Wojterą. Ustalono, 
że w ZKP zostanie przeprowadzony 
niezależny audyt. O wynikach audytu 
niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Suchy Las bez „Karty samorządności”
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Na koniec, trzeba zadać pytanie 
o efektywność nadzoru właścicielskie-
go wójta nad spółką. Czy zamiast po-
dróżować po Polsce w celu wspierania 
rozmaitych inicjatyw politycznych nie 
należałoby odbyć podróży do siedziby 
ZKP w Chludowie?

(-) Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

W porządku obrad 
ostatniej sesji Rady 
Gminy znalazło się 
oświadczenie, które 
wójt Grzegorz Woj-
tera zaproponował 
do przyjęcia rad-

nym. O oświadczeniu radni dowiedzieli 
się z materiałów na sesję. Podsunięto im 
dokument, bez jakiejkolwiek konsulta-
cji, jako oświadczenie Rady, o którym 
nikt wcześniej ich nie informował. Treść 
samego dokumentu nie budziła kontro-
wersji, czego najlepszym dowodem jest 
jednomyślne zaakceptowanie przez Ko-
misję Społeczną kierowaną przez radnego 
Krzystofa Pilasa, natomiast sposób proce-
dowania oraz przygotowanie było dla czę-
ści radnych nie do zaakceptowania!

Jak się okazało rzeczone oświadcze-
nie było skopiowaną z Internetu KAR-
TĄ SAMORZĄDNOŚCI i to tylko 
w części, natomiast  mieszkańcy, któ-
rzy o projektach uchwał dowiadują się 
z oficjalnej strony internetowej urzędu 
otrzymali projekt w formie nieco okro-
jonej. Na 17 punktów pominięto … 12:

Podczas sesji radny Michał Przybyl-
ski podkreślał, że skopiowanie cudzego 
utworu, w tym przypadku Związku 
Miast Polskich, wraz z przypisaniem so-
bie prawa do autorstwa poprzez ukrycie 

jego pochodzenia jest zwyczajnym pla-
giatem. Poza tym projekt oświadczenia, 
w przeciwieństwie do wszystkich in-
nych, nie zawierał uzasadniania i pomi-
mo mojego wezwania do naprawienia 
tego błędu, nie zostało to dokonane. 

Nic więc dziwnego, że w takiej sy-
tuacji głosami naszej koalicji usunięto 

z porządku sesji ten punkt, a radni  
K. Pilas oraz M. Przybylski zobowią-
zali się przygotować na kolejną sesję 
poprawione oświadczenie.

Przy okazji dyskusji wójt oraz radni 

jego obozu podnosili, że oświadczenie 
ma tak kapitalne znaczenie dla sucho-
leskiego samorządu, że miesiąc zwłoki 
może doprowadzić do prawdziwej kata-
strofy wizerunkowej, bowiem samorzą-
dy przyjmują KARTĘ SAMORZĄDO-
WĄ szybko i masowo. Pozostaniemy 
zatem jedynym samorządem, który w tej 
kwestii nie zajął stanowiska!  Po spraw-
dzeniu powiatu poznańskiego okazało 
się, że na 17 gmin tylko 3 gminy  zajęły 
stanowisko w sprawie zapowiadanych 
zmian prawa samorządowego w Polsce. 

Bardzo ciekawy punkt widzenia na 
temat pragmatyki politycznej w odnie-
sieniu do powyższej sprawy zaprezento-
wał prezes stowarzyszenia Gmina Ra-
zem Michał Dziedzic w artykule „Interes 
mieszkańców ważniejszy niż manifesta-
cja poglądów” – www.gminarazem.pl.

Rozumiem interes osobisty wójta 
w popularyzowaniu idei przeciwsta-
wiania się ograniczeniu do dwóch ka-
dencji prawa uczestnictwa w wyborach 
samorządowych w 2018. Jednak walka 
o osobisty interes polityczny nie może 
usprawiedliwiać okazywania ostenta-
cyjnego braku szacunku i lekceważenia 
radnych oraz zwyczajnego niedbalstwa 
proceduralnego. Na to naszej zgody nie 
będzie, bowiem cel w tym przypadku 
nie uświęca środków. 

Małgorzata Salwa - Haibach
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WYDArZEnIA

Przewodnicząca  
Rady Gminy Suchy Las  
informuje
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Centrum będzie w  Złotnikach
Suchy Las jeszcze w tym roku wybuduje centrum prze-
siadkowe, zakupi cztery autobusy i otrzyma na to wszystko 
ponad 7,3 mln zł. 

Marszałek Marek Woźniak podpisał 
umowy o dofinansowanie projektów 
związanych z inwestycjami w obszarze 
transportu miejskiego oraz tzw. niską 
emisją. Finansowe wsparcie uzyskały 
gminy Suchy Las i Dominowo oraz Miej-
ski Zakład Komunikacji w Krotoszynie. 
Wartość projektów to ponad 23 mln zł. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego dofinansuje je kwotą 17,4 mln zł.

Przedstawiciele wojewódzkiego sa-
morządu zwracali uwagę, że głównym 

celem wszystkich projektów, których 
dotyczy umowa, jest poprawa poziomu 
jakości życia mieszkańców Wielkopol-
ski oraz ograniczenie zanieczyszczenia 
powietrza. Realizacja tych zamierzeń 
ma  zmniejszyć  ruch samochodowy, 
a jednocześnie poprawić  komfort, 
atrakcyjność oraz bezpieczeństwo 
transportu zbiorowego. 

Marszałek Woźniak oceniał, że dla 
mieszkańców przedsięwzięcia  współfinan-
sowane z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014+ tworzą 
przyjazne warunki przemieszczania się.

– Są to projekty kompleksowe, roz-
wiązujące w sposób spójny kwestie 
komunikacji – przekonywał. – Inwe-
stycje obejmują rozbudowę obecnej 
infrastruktury transportowej, a także 
zakup nowoczesnego taboru. Każdy 
z tych projektów poprzedzony był wy-
tężoną pracą beneficjentów i ci, którzy 
je ukończą są już dziś ludźmi sukcesu. 

Także wójt Grzegorz Wojtera nie 
ukrywał satysfakcji  z wysoko ocenio-
nego przez Zarząd Województwa pro-
jektu „Realizacja węzła przesiadkowego 
w Złotnikach w celu zwiększenia dostęp-
ności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła”. 
Szacowana wartość przygotowanego 
przez gminę projektu to 9 623 075  zł.  
Przyznane dofinansowanie przekracza 
85 proc. wartości  kosztów kwalifikowa-
nych (te koszty to ok. 8,5 mln zł), a  mie-
ści się w nich także zakup autobusów.

– Bez unijnego wsparcia budowa 
centrum przesiadkowego w Złotni-
kach i poprawa taboru gminnej ko-
munikacji byłaby niemożliwa jeszcze 
przez wiele lat – podkreślał wójt. 

 Jedziemy wszyscy 
do Poznania

Gospodarz gminy jest przekonany, 
że  dofinansowany projekt w znacząco 

poprawi warunki dojeżdżania miesz-
kańców gminy do stolicy Wielkopol-
ski. Zintegrowany węzeł przesiadkowy 
w Złotnikach obejmie parkingi typu 
Park&Ride, Bike&Ride oraz przezna-
czony do bardzo krótkiego postoju 
Kiss&Ride. W sumie zlokalizowane 
tam będą nowe miejsca postojowe 
dla ok. 70 samochodów i 30 rowerów. 
Wójt zaznacza, że równocześnie wy-
budowanych zostanie około dwóch 
kilometrów chodników i dróg pieszo-
rowerowych oraz zmodernizowana 
lub na nowo położona nawierzchnia 
ulic Łagiewnickiej, Dworcowej i Paw-
łowickiej.  Nie ukrywa, że wszystkie 
te zamierzenia swe uzasadnienie znaj-
dują w szybkim wzroście liczby miesz-
kańców Złotnik i Złotkowa.

Wiąże się to z budowanymi tam 
właśnie osiedlami mieszkaniowymi.  
To m.in. dla wygody tych mieszkań-
ców inwestycja związana z centrum 
przesiadkowym obejmie budowę tras 
dojazdowych, ścieżki rowerowe, a dla 
bezpieczeństwa, w okolicach  dworca 
w Złotnikach, uruchomiony zostanie 
monitoring. Uzupełniona zostanie 
także drogowa  infrastruktura tech-
niczna, w tym kanalizacja sanitarna 
i deszczowa, oświetlenie drogowe 
oraz niezbędne kanały technologicz-
ne. Oprócz tego gmina przystąpiła do 

prac projektowych związanych z prze-
budową i modernizacją  zabytkowego 
budynku dworca. Planuje się, że w zre-
witalizowanym  dworcu znajdą się sie-
dziba straży gminnej, oddział bibliote-
ki oraz miejsce  obsługi podróżnych.

Zmiany w gminnej 
komunikacji

Prezes ZKP Edward Miśko infor-
mował, że już niemal pewna jest wy-
miana czterech wyeksploatowanych 
autobusów na nowe, spełniające nor-
my ekologiczne. W związku z ogło-
szonym przetargiem wpłynęła oferta 
sprzedaży z firmy Solaris. Umowę 
prezes Miśko zamierzał zawrzeć  na 
początku kwietnia. Nowy tabor do 
Chludowa dostarczony zostanie 22 
września br. Każdy z tych autobusów 
jednorazowo pomieści 90 osób.

– Zakupione solarisy  to znacząca 
poprawa warunków podróży, bo to 
autobusy z wyższej półki – zapewniał 
prezes Miśko. – Umożliwią one m.in. 
dokładne liczenie pasażerów i to ko-
rzystających z przejazdu nawet tylko 
na pewnym fragmencie trasy.

Koszt zakupu taboru to ok. 3,5 mln 
zł. Uruchomienie węzła przesiadkowe-
go w Złotnikach powiązane zostanie 
ze zmianami w  gminnej komunikacji. 
W kierunku dworca pojedzie więcej 
niż dotąd autobusów i  dojdzie do 
zmiany przebiegu niektórych lini.

- Te cztery nowe solarisy skierowa-
ne zostaną na linię 905, co umożliwi 
dojazd do dworca w Złotnikach – za-
pewnił Edward Miśko. – Przy dworcu 
zlokalizowane zostaną także nowe 
przystanki komunikacji publicznej. 
Ponadto węzeł przesiadkowy w Złot-

nikach wyposażony zostanie w ele-
menty inteligentnego systemu zarzą-
dzania i organizacji ruchem. 

Obecnie,  ZKP rocznie przewozi 
3,1 mln pasażerów.

Koleją bliżej i szybciej
Jak nazwa wskazuje, centrum prze-

siadkowe umożliwiać będzie zmianę 
środka komunikacji. W przyszłości 
pociąg będzie najdogodniejszym 
środkiem lokomocji łączącym gminę 
z Poznaniem. 

– Właśnie zakończono postępowa-
nie przetargowe związane z gruntowną  
modernizacją szlaku Poznań- Piła  – in-
formuje Zbigniew Wolny z zespołu pra-
sowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Prace budowlane w systemie „za-
projektuj- wybuduj” rozpoczną się 
na przełomie 2017/2018.  Kontrakt 

o wartości  ok. 600 mln zł. został pod-
pisany w pierwszej połowie kwietnia. 
W gminie  Suchy Las powstaną dwa 
nowe przystanki PKP: Osiedle Grzy-
bowo i Złotkowo, a pozostałe będą 
zmodernizowane. Wszystkie zostaną 
wyposażone w nowoczesne oznako-
wanie i oświetlenie, a także czytelny 
system informacji pasażerskiej.  Będą 
mieć nowe wiaty i wydłużone, a także 
szersze perony. Dzięki temu na sta-
cjach będą mogły zatrzymywać się 
dłuższe składy, zwiększy się też kom-
fort pasażerów.

Linia zostanie doprowadzona do 
stanu umożliwiającego osiągnięcie 
maksymalnej prędkości przejazdowej 
120 km/h. Podróż z Poznania do Piły 
skróci się o 40 minut. Dziś przejazd po-
ciągiem na tej trasie zajmuje 2 godziny.

Piotr Górski

Suchary Cup 2017 za nami!
Trzy turnieje na hali sportowej w Suchym Lesie oraz dwa 
rozegrane na boisku ze sztuczną trawą przy ulicy Kon-
waliowej – tak prezentowały się rozgrywki tegorocznego 
cyklu turniejów „Suchary Cup” który od wielu lat odbywa 
się w Suchym Lesie.

W tej edycji gościliśmy setki mło-
dych zawodników z całej Wielkopol-
ski, którzy pod okiem swoich trenerów 
szlifowali formę przed rozgrywkami 
ligowymi.

Pierwszy turniej odbył się w sobotę 
25 lutego, na sucholeskiej hali prezen-
towały się zespoły z rocznika 2007. 
Oprócz gospodarzy turnieju udział 
wzięły w nim zespoły Red Box Suchy 
Las, Footaball Academy Luboń, Szko-
ła Piłki Nożnej Szamotuły, Błękitni 
Owińska, GKS Piast Łubowo oraz 
Uczniowski Klub Sportowy Śrem.

Wybiegli najmłodsi
Tydzień później na halę wybiegli 

najmłodsi adepci futbolu - rocznik 
2009, zagrały w nim takie zespoły jak 
Rokita Rokietnica, SP Kadet, Junior 
Koziełowy, Orzeł Granowo, Canarih-
nos Skórzewo i Red Box Suchy Las 
oraz gospodarze turnieju, czyli Sucha-
ry, które do tych rozgrywek wystawiły 
dodatkowo perspektywiczny zespół 
z rocznika 2010!

11 marca odbył się ostatni turniej 
„halowy”, tym razem wzięły w nim 
udział zespoły złożone z zawodników 
rocznika 2008: Canarihnos Skórzewo, 
Red Box Suchy Las, Sparta Oborniki, 
Orlik Kaźmierz, Szkoła Piłki Nożnej 
Szamotuły oraz Suchary.

Po rozgrywkach halowych czekały 
nas jeszcze dwa turnieje pod gołym 
niebem. Areną zmagań było boisko 
przy ulicy Konwaliowej w Suchym Le-

sie. Jako pierwsi na sztuczną trawę wy-
biegły zespoły rocznika 2005: Szko-
ła Piłki Nożnej Szamotuły, Nielba 
Wągrowiec, Błękitni Owińska, Salos 
Poznań, Unia Swarzędz, Uczniowski 
Klub Sportowy Śrem i dwie drużyny 
gospodarzy.

Ostatni turniej cyklu odbył się 
25 marca (rocznik 2006) i śmiało 
można stwierdzić, że pod względem 
sportowym i organizacyjnym, był to 
najlepszy turniej z dotychczas roze-
granych. Grali w nim: Sparta Oborni-
ki, Poznańska 13, Korona Zakrzewo, 
Akademia Piłkarska Reissa,  Cana-
rihnos Skórzewo, Poznaniak Poznań, 
Błękitni Owińska i trzy drużyny 
gospodarzy w tym jedna z rocznika 
młodszego.

Podczas turniejów przez Suchole-
skie obiekty przelało się setki młodych 
piłkarzy z których część na pewno za 
jakiś czas zobaczymy na boiskach pol-
skiej ligi.

Taniec na boisku
Oprócz zmagań typowo sporto-

wych, podczas turniejów odbywało się 
wiele atrakcji dla zawodników i kibi-
ców zgromadzonych na sucholeskich 
obiektach, m.in wystąpiły dla nas 
dziewczyny ze szkoły Tańca Dance 
On pod przewodnictwem zwycięż-
czyni IV edycji programu tanecznych 
talentów You Can Dance – Ani Kape-
ry, gościliśmy również piłkarzy Kolejo-
rza - Jana Bednarka oraz Dawida Kow-

nackiego którzy swoją obecnością 
sprawili niesamowitą frajdę młodym 
piłkarzom.

Nagrody zawodnikom podczas 
ceremonii zakończenia turniejów 
wręczali m.in przedstawiciele suchole-
skiego samorządu - Zarządów Osiedli 
Suchy Las, Suchy Las-Wschód oraz 
Urzędu Gminy a także piłkarskie le-
gendy Lecha Poznań. Serdecznie wam 
dziękujemy!

Każdy zawodnik biorący udział 
w turniejach otrzymał pamiątkowy 
medal oraz nagrody ufundowane 
przez naszych sponsorów, to dla nich 
również należą się szczególne podzię-

kowania: Poster - zakład automatyza-
cji, KEY automation, Toyota Ukleja, 
Dom wydawniczy Rebis, Hotel Ibis, 
Berpo, Cukiernia Jagódka, Kuhn, 
JOTPOL, Proton, Zarząd Osiedla 
Suchy Las Wschód, Zarząd Osiedla 
Suchy Las, gmina Suchy Las, Agencja 
Reklamowa Again, Centrum Wolon-
tariatu, Max GSM

Wielkie podziękowania dla rodzi-
ców naszych piłkarzy którzy aktywnie 
włączyli się w organizację turniejów, 
szczególnie dla Mirki Żmijewskiej 
i Michała Torby. Do zobaczenia za rok 
na Suchary Cup 2018!

Red.
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Szczególnie istotna dla przebiegu 
całej imprezy była osoba prowadzące-
go - Patryka Mikiciuka, dziennikarza 
na codzień związanego z TVN Turbo. 
Już wybór konferansjera potwierdza 
fakt, że Skoda - Porsche Obornicka 
dobiera ludzi znających temat i kom-
petentnych.  

Skoda jako jedna z najstarszych eu-
ropejskich marek samochodowych na 
rynku utrzymuje się mocno na dwóch 
nogach (a właściwie na czterech ko-
łach) już od wielu lat. Samochody marki 
Skoda przodują w polskich rankingach 

- od 7 lat to właśnie one są najchętniej 
kupowane przez Polaków. Marka łączy 
w sobie zarówno design, jak i praktykę. 
Jak powiedział podczas słowa otwiera-
jącego Patryk Mikiciuk, nowa Skoda 
Octavia jest odświeżoną i udoskonalo-
ną wersją sprawdzonego, klasycznego 

modelu - natomiast Skoda Kodiaq gra 
nieco inną rolę. Ma otworzyć zupełnie 
nową epokę w historii marki. 

Poznaj nowości
Istotny głos ze sceny należał rów-

nież do dwóch panów, wnoszących do 
praktycznego , codziennego funkcjono-
wania salonu bardzo wiele - dyrektora 
salonu Porsche Obornicka Macieja Szy-
mańskiego oraz regionalnego kierowni-
ka sprzedaży flotowej Michała Stacho-
wiaka. Obydwaj przyznali, że ten rok 
jest dla Skody wyjątkowy (w ubiegłym 
sprzedano aż 56 tysięcy samochodów). 
Zgodnie nazwali Skodę „marką sukce-
su”, która jest gotowa na to, by święcić 
tryumfy na rynku zarówno polskim, jak 
i światowym. Michał Stachowiak kilku-
krotnie podkreślił, że Octavia to istotnie 

„klasa sama w sobie”, natomiast Kodiaq 
nazwany został przez niego zupełnie 
nową generacją w dziedzinie SUV-ów. 

Z Maciejem Szymańskim oraz 
Michałem Stachowiakiem w całej roz-
ciągłości zgodził się Patryk Mikiciuk. 
Powołując się na swoje doświadczenie 
w pracy wymagającej nie tylko dogłęb-
nej znajomości samochodów, ale i szyb-
kiego przemieszczania się z miejsca na 
miejsce, nazwał Skodę Octavię samo-
chodem ekstremalnym. „Ekstremalny” 
oznacza w tym konkretnym przypadku 
możliwość pomieszczenia pięciooso-

bowej ekipy jadącej jak najszybciej na 
realizację materiału razem ze sprzętem: 
kamerami, światłami, nagłośnieniem. 
Powyższe peany wygłaszane na te-
mat samochodów nie dziwiły nikogo 

- atmosfera całej imprezy w istocie była 
„skodowska”. Już przy wejściu zaprosze-
ni mogli przyjrzeć się bliżej zabytkowe-
mu modelowi Skody, zdającej się tego 
wieczoru (któremu przyświecało prze-
cież hasło „Poznaj nowości. Spotkaj 
legendy”) prawdziwym ucieleśnieniem 
słowa vintage. 

Jedna legenda i garść opinii 
Prezentacja samochodów zakoń-

czyła się oczywiście możliwością 
bezpośredniego doświadczenia - do-
tknięcia, bliższego przyjrzenia się, 
ujęcia w ręce kierownicy. Uczestnicy 
imprezy bez wahania postanowili 
zasiąść za obydwoma skodowskimi 
kółkami. Część z nich przyznała, że 
zaczyna poważnie zastanawiać się nad 
zmianą samochodu na właśnie Skodę, 
jako markę - co wielokrotnie podkre-
ślano podczas prezentacji - z długą 
i znaczącą tradycją motoryzacyjną. 
Jedna z uczestniczek, Asia, stwierdziła: 

- Skoda Kodiaq mimo swoich dużych 
rozmiarów wydaje mi się być niezwy-
kle poręcznym samochodem. 

Na wydarzenie przybył też aktor 
filmowy i teatralny, Michał Grudziń-

ski. Jak zdradził - jego syn jest wielbi-
cielem marki i bardzo namawia go na 
zmianę samochodu. Pierwsze wra-
żenia pana Grudzińskiego na temat 
Skody Kodiaq związane były głównie 
z jakością zarówno zewnętrzną, jak 
i wewnętrzną. Jego uwagę przykuł też 
sposób dokładnego wykończenia oraz 
design samochodu. 

Syn aktora, Maciej Grudziński, 
otwarcie opowiedział o swoim przy-
wiązaniu do Skody. Z marką związany 
jest zarówno prywatnie, jak i czasami 
na płaszczyźnie zawodowej. W samo-
chodach Skoda ceni głównie praktycz-
ność i rozwiązania, które ułatwiają kie-
rowcy codzienne funkcjonowanie. 

Ekipa z salonu Porsche Obornic-
ka przygotowała dla gości jeszcze 
jedną niespodziankę, która w planie 
wydarzenia figurowała jako „Koncert 
Legendy”. Legendą - już nie motory-
zacyjną, a muzyczną - okazała się być 
Małgorzata Ostrowska, która razem 
z zespołem przygotowała dla zaproszo-
nych prawdziwą energetyczną bombę. 
Gitary elektryczne, charakterystyczny 
i lekko zachrypnięty głos Ostrowskiej 
oraz koncert wypełniony aż po brzegi 
muzyką rockową okazały się być strza-
łem w dziesiątkę.

Wydarzenie zakończyło się ban-
kietem pełnym rozmów i tańca, do 
którego zachęcali DJ oraz saksofoni-
sta odpowiedzialni tego wieczoru za 
oprawę muzyczną imprezy. 

Z prezentacji dwóch skodowskich 
perełek wiele osób bez wątpienia wy-
szło z pomysłem dotyczącym zakupu 
nowego samochodu. Czy faktycznie 
zdecydują się na taki krok?

Małgorzata Pelka 

WYDArZEnIA

Motoryzacyjne perełki w rytmach rocka
Nowości i nieustanne zaskakiwanie to podstawa. Wie o tym salon i serwis Skoda - Porsche 
Obornicka, który 31 marca zorganizował imprezę mającą na celu prezentację modeli 
Skoda Kodiaq oraz zmodernizowanej i nieco odświeżonej wersji Skody Octavia.  
Na miejscu stawili się nie tylko zaproszeni goście i klienci, ale i zaprzyjaźnione media - 
w tym Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy.

Sushi Maiko nie uciekło daleko
Sushi to japońska potrawa: ryż z octem ryżowym, wodoro-
stami i dodatkami. Maiko to kandydatka na gejszę, młoda, 
delikatna dziewczyna. Sushi Maiko to restauracja, która już 
się w Suchym Lesie zadomowiła. A ostatnio przeprowadzi-
ła, na szczęście blisko.

Przez kilka lat Sushi Maiko funk-
cjonowała w Galerii Sucholeskiej.

– To na korytarzu Galerii po raz 
pierwszy spotkałam właściciela re-
stauracji Marka Wielechowskiego 

– wspomina nasza redaktor naczelna 
Agnieszka Łęcka. – Dzięki niemu po 
raz pierwszy rozsmakowałam się w su-
shi. I po raz pierwszy skosztowałam in-
nej japońskiej potrawy, okonomiyaki.

Nowe wyzwania
Redaktor Łęcka wypowiedziała 

powyższe słowa podczas uroczystości 
otwarcia nowego lokalu. Sushi Maiko 
przeprowadziło się bowiem z Galerii 

Sucholeskiej na drugą stronę ulicy 
Obornickiej.

– Pan Marek lubi nowe wyzwa-
nia – komentowała Agnieszka Łęcka. 

– Przecież jeszcze przed otwarciem 
japońskiej restauracji miał w Galerii 
Sucholeskiej punkt z pieczątkami 
i kluczami.

Tak po prawdzie Marek Wie-
lechowskie ma jednak wieloletnie 
związki z gastronomią. W przeszłości 
prowadził bowiem przydrożną restau-
rację na trasie z Warszawy do Krakowa. 
Natomiast z kuchnią japońską bardzo 
wiele wspólnego ma jego sushi master 
Mariusz Przybyszewski, w zawodzie 

od kilkunastu lat, prekursor na rynku 
poznańskim.

W otwarciu nowego lokalu uczest-
niczyli też gminni oficjele.

– Poranek miałem smutny, bo dowie-
działem się, że PiS narzucił swoją wizję 
ustawy samorządowej – rozpoczął 
przemówienie wójt Grzegorz Wojtera. 

– Ale przynajmniej wieczór mam miły. 
Miejsce nowe, ale mi doskonale znane, 
bo kiedyś przychodziłem tu do fryzjera. 
Teraz będę przychodził na sushi. Życzę, 
by równie pozytywne emocje towarzy-
szyły w tym miejscu wszystkim!

– Dla mnie to też przyjemne spo-
tkanie w miłym towarzystwie – zazna-
czyła przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach. – Znam 
waszą restaurację jeszcze z czasów Ga-
lerii Sucholeskiej. Teraz macie większą 
powierzchnię i możecie samodzielnie 
decydować o godzinach otwarcia. My-
ślę więc, że nowe miejsce przyniesie 
wam sukces, czego życzę.

Lepiej i smaczniej
Właściciel restauracji Marek 

Wielechowski przemówił bardzo 
krótko:

–  Będziemy się starali serwować 
coraz lepiej, smaczniej i taniej – za-
pewnił. – Zapraszam do stolików na 
poczęstunek.

– Bardzo smaczna zupa kokosowa 
– pochwaliła mieszkanka Suchego 

Lasu Agnieszka Dziedzic, kiedy już 
odłożyła łyżkę. – Inna niż te, które 
dotąd jadłam. Połączenie pomido-
rów z mlekiem kokosowym okazuje 
się bardzo fajne!

A trzeba dodać, że pani Agnieszka 
nie jest jakąś wielką fanką kuchni ja-
pońskiej; owszem, jada sushi, ale raczej 
od święta.

– Ale japoński wystrój lokalu to po 
prostu rewelacja – przyznaje, rozgląda-
jąc się wokół i podziwiając wiszące na 
ścianach symbole i obrazy.

Janusz Berger
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Dziennikarz Patryk Mikiciuk opowiada o samochodach Nowa skoda octavia Michał Grudziński z synem Maciejem

Pani Joanna zaprzyjaźnia się ze skodą kodiaqPracownicy i klienci salonu

Małgorzata Ostrowska 
pokazuje rockowy pazur

Właściciel lokalu z małżonką, goście i pracownicy

Radny Włodzimierz Majewski  
i przewodniczący Grzegorz Słowiński

Przewodnicząca Małgorzata Salwa-
Haibach i wójt Grzegorz Wojtera

Przewodniczący Michał Dziedzic z żoną Agnieszką

Maciej Szymański Michał Stachowiak 

Japońskie przekąski wszystkim smakowały
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 rEKLAMA Agnieszka łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

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

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

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

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

www.GdzieGramy.pl

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

POGOTOWIE DEKARSKIE 
TEL. 604 975 235

www.facebook.com/Pokrycia
DachoweNowakowski

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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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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Os. Poziomkowe 10/93, Suchy Las
tel. 502 657 748, 509 123 097



– Przez Złotniki biegnie przelotów-
ka, którą ludzie dojeżdżają na giełdę 
samochodową – mówi sołtys Ewa Ko-
rek. – Jeśli jakichś części nie sprzedadzą, 
wyrzucają je po prostu przy drodze, cza-
sem przerzucają na drugą stronę zabyt-
kowego muru. Myślę, że z tych części 
można by i cały samochód złożyć…

Obcy podrzucają
Pani sołtys dodaje, że obcy podrzu-

cają też worki odpadami zielonymi.
– Na pewno nie są to nasi, bo mają 

kompostowniki na działkach – pod-
kreśla Ewa Korek. – Pół biedy, jeśli 
śmieciarze wysypią skoszoną trawę 
na łąkę, bo przecież się rozłoży, ale oni 
z reguły zostawiają całe worki. W ra-
mach akcji sprzątania rozwiązujemy 
je i wysypujemy trawę, ale smród jest 
przy tym niesamowity, bo odpady roz-
kładały się przecież beztlenowo…

Puste worki wędrują natomiast do 
dostarczonych przez ZGK kontene-
rów, tzw. „bobrów”.

– W tym roku otrzymaliśmy czte-
ry bobry, każdy o pojemności 1100 

litrów – kontynuuje nasza rozmów-
czyni. – Kontenery są takiej akurat 
wielkości, że trzech – czterech chłopa 
może je przepchnąć dalej, co ważne, 
bo nie sprzątamy przecież cały czas 
w jednym miejscu. Swoją drogą, przy-
dałby się i piąty bóbr, bo te cztery za-
pełniamy po brzegi.

Po kilku dniach kontenery z od-
padami zostały odebrane przez ZGK, 
pod czujnym okiem samego prezesa 
Jerzego Świerkowskiego.

Dobre słowo sołtyski
W akcji sprzątania Złotnik co roku 

bierze udział ponad 30 osób, w tym 
uczniowie. Ci ostatni dostają w nagro-
dę gadżety, jak smycze, odblaski, kred-
ki czy linijki.

– Dla pozostałych jedyną nagrodą 
jest dobre słowo ich sołtyski – mówi 
stanowczo Ewa Korek. – Nie urzą-
dzam im po sprzątaniu żadnych 
atrakcji, bo sprzątają dla siebie, a nie 
dla ogniska z kiełbaskami. W czerwcu 
będzie zresztą impreza integracyjna.

Te ponad 30 sprzątających osób to 

jakieś 10 proc. mieszkańców wsi, wca-
le nie tak mało. Nic więc dziwnego, że 
pani Ewa dumna jest ze swoich miesz-
kańców. Choć nieco irytują ją ci, którzy 
sami nie pomogą, ale zawsze przycho-
dzą zobaczyć, jak sprzątają inni, a przy 

okazji odrobinę pomarudzić.
– W przyszłym roku zapraszamy do 

udziału tych, których ambicje kończą 
się na słowach, nie czynach – podsu-
mowuje nasza rozmówczyni.

Krzysztof Ulanowski
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Galeria Pestka
al. Solidarności 47
Poznań
tel. 506 172 087
511 505 503
www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette

Pakiet 10 zabiegów
zabieg już od 120 zł

59 zł!

Osiedle Suchy Las wspiera 
Szkołę Podstawową
Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Wojciecha 
Bogusławskiego otrzymały zestaw do nauki angielskiego 
od Zarządu Osiedla Suchy Las.

Uroczystość dnia patrona szkoły 
Wojciecha Bogusławskiego otworzy-
ła dyrektor placówki Beata Radom-
ska, która serdecznie powitała gości: 
przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Suchy Las Michała Dziedzica oraz 
przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Złotniki Osiedle Grzegorza Słowiń-
skiego. Na cześć gości uczniowie od-
czytali wiersz po angielsku.

Czytać od dziecka!
Dlaczego akurat po angielsku? 

Ano dlatego, że szkoła przystąpiła 
do projektu Read On przygotowa-
nego przez Oxford University Press 
Polska i zgodnego z Narodowym 
Programem Rozwoju Czytelnictwa 
w latach 2016-2020. Celem projektu 
jest wsparcie czytelnictwa wśród naj-
młodszych.

– Chodzi o wyrobienie nawyków 
czytelnictwa – tłumaczy Wioletta 
Maziarz, nauczycielka języka angiel-
skiego. – W tym roku do projektu 

przystępuje klasa V e, której jestem 
wychowawczynią. Uczniowie otrzy-
mają do rąk książki, które będą zgod-
ne z ich zainteresowaniami i aktual-
nym poziomem znajomości języka.

W sumie w zestawie przekaza-
nym przez samorządowców znalazło 
się 70 lektur po angielsku o różnej te-
matyce, dostosowanych do podstawy 
programowej klas IV – VI. 

– Dziękujemy zarządowi osiedla 
za tę biblioteczkę – mówiła wyraźnie 
wzruszona Wioletta Maziarz.

– Język angielski jest dziś właści-
wie już drugim językiem po ojczy-
stym – podkreślił przewodniczący 
Michał Dziedzic. – Przekazujemy 
więc wam zestaw lektur i  życzymy 
wszystkiego dobrego. Jeśli będziecie 
czegoś potrzebowali, mówcie – do-
dał, wywołując burzę braw.

Zaczęło się od rodziców
Zapytaliśmy pana Michała, skąd 

właściwie ta inicjatywa.

– Wyszła od rodziców – odparł. – 
Głównie byli to rodzice dzieci z klasy 
V e, dlatego też na razie książki trafiły 
do tej klasy. Ale nie jest to zestaw jed-
norazowego użytku, więc z czasem 
skorzystają na tym i inne dzieci.

A ponieważ w klasie V e jest sporo 
dzieci ze Złotnik Osiedla, stąd i obec-
ność na uroczystości przewodniczą-
cego Grzegorza Słowińskiego.

– Grzegorz Słowiński był zresztą 
jednym z inicjatorów zaangażowania 
się w projekt Read On – zaznaczył 
Michał Dziedzic. – W realizację pro-

jektu zaangażowała się także Monika 
Koralewska oraz Tomasz Bekas, któ-
rym dziękuję za zainteresowanie te-
matem. Wyrazy uznania składam na 
ręce pani dyrektor Beaty Radomskiej 
oraz pani Wioletty Maziarz, które 
bardzo sprawnie zajęły się sprawą od 
strony formalnej. Natomiast uczen-
nicom i uczniom z klasy Ve dziękuję 
za miłą pamiątkę! Zachowam! – za-
kończył z uśmiechem nasz rozmów-
ca, pokazując nam pięknie wykonany 
dyplom z podziękowaniami.

Krzysztof Ulanowski

Sprzątali całą wieś
Mieszkańcy Złotnik Wsi posprzątali swoją miejscowość, w tym 
przede wszystkim główne ulice, place zabaw i boiska, ale 
także i leżącą nieopodal łąkę Uniwersytetu Przyrodniczego.
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WYDArZEnIA

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 DLA DZIECI zz
PSYCHOLOG DLA zz
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA zz
ONKOLOGzz
INTERNISTAzz
CHIRURGzz
NEUROLOGzz

UROLOGzz
MEDYCYNA zz
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWAzz
MEDYCYNA PRACYzz
ALERGOLOGzz
LOGOPEDAzz
PSYCHOTESTYzz
DERMATOLOGzz
PULMONOLOG zz
DIETETYKzz
NEFROLOG DZIECIĘCYzz
PULMONOLOGzz
ALERGOLOGzz
UROLOGzz

SECRET
 OUTLET

SALE DO -90%
Osiedle Szafirowe 2kSUCHY LAS

SOBOTA 10:00 - 15:00PN - PT 10:00 - 18:00

Mieszkańcy (w różnym wieku) wraz ze swoją sołtyską Ewą Korek

Samorządowcy Michał Dziedzic i Grzegorz Słowiński wręczają 
dar uczniom oraz ich wychowawczyni Wioletcie Maziarz

SKUTECZnA
rEKLAMA
W TWoIM
ZASIĘGU

669 69 00 36
promocja do końca maja
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WYDArZEnIA / rEKLAMA rEKLAMA Agnieszka łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

Dla kogo Budowlanka 
przy Grunwaldzkiej?
Dobrze dziś mieć przed sobą szeroki wachlarz możliwości. 
Wiedza ogólna, teoretyczne podstawy zawodu oraz prak-
tyczne umiejętności, które młody człowiek zdobędzie w Ze-
spole Szkół Budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej są furtką 
do przyszłości pełnej sukcesów. Szkoła przy Grunwaldzkiej 
kształci fachowców, którzy są rozchwytywani na rynku pra-
cy, a jednocześnie, już jako absolwenci, mogą łączyć karierę 
zawodową z kontynuacją nauki na uczelniach wyższych. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebo-
waniom rynku pracy, oferujemy uczniom 
kształcenie w tych zawodach, które 
oznaczają dziś dobrą pracę. „Kształcimy 
w zawodach, na które jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na rynku pracy. Nasi 
absolwenci znajdują bardzo szybko dobrze 
płatną pracę – to jest nasz bardzo duży atut” 

– mówi Arkadiusz Dratwa, dyrektor Zespo-
łu Szkół Budowlanych z ul. Grunwaldzkiej.

Można u nas zdobyć tytuł technika 
w zawodach: technik budownictwa; archi-
tektury krajobrazu.  Klasa politechniczna, 
poprzez współpracę z Politechniką Po-
znańską, otwiera młodemu człowiekowi 
drogę do kariery naukowej i zawodowej. 

Obok technikum, proponujemy też 
kształcenie w szkole zawodowej. A jest 
u nas z czego wybierać. W branży bu-
dowlanej oferujemy następujące zawody: 
dekarz  – klasa patronacka firmy Fakro; be-
toniarz - zbrojarz – klasa patronacka firmy 
Pekabex; monter konstrukcji budowlanej, 
instalator patronacka Wuprinż; monter 
zabudowy i robót wykończeniowych; mu-
rarz – tynkarz, stolarz – klasa patronacka 
Cechu Stolarzy Swarzędzkich. 

W zawodach mechanicznych kształci-
my blacharzy samochodowych, mechani-
ków motocyklowych – klasa patronacka 
firmy Yamaha i Kopras; mechaników i elek-
tromechaników samochodowych oraz 
lakierników. Od tego roku patronat nad kla-
sami mechanicznymi objęła firma Bemo 
Motors. Od kilku lat wspierają nas również 
Renault Auto Compol, Auto Lech i inni.

Dyrektor Arkadiusz Dratwa pod-
kreśla, że uczniowie uczą się w bardzo 
dobrym systemie. Tydzień chodzą do 
szkoły a tydzień na praktyki. Zdobywają 
w ten sposób doskonale wiedzę prak-
tyczną. Jest to bardzo chwalony system 
przez pracodawców oraz rodziców. 
Wszyscy uczniowie są pracownikami 
młodocianymi i w ten sposób już w cza-
sie nauki nabywają praw pracowniczych 
jak na przykład staż pracy.

Dobra przyszłość naszych absol-
wentów, to dobrze płatna praca. Dlatego 
szkoła współpracuje z wieloma firmami, 
które nie tylko oferują praktyki i miejsca 
pracy dla naszej młodzieży, ale organi-
zują też liczne kursy, szkolenia i wyjazdy 

zagraniczne. Bardzo ściśle współpracu-
jemy z Wielkopolską Izbą Budownictwa, 
Izbą Rzemieślniczą oraz z Cechami 
Rzemiosł.

W Zespole Szkół Budowlanych 
kształcimy naszych uczniów nie tylko 
w szkolnych murach, ale również poza 
granicami kraju. Wymiany organizo-
wane w ramach programów Leonardo 
da Vinci i ERASMUS + otwierają naszej 
młodzieży okno na świat, poszerzają 
kwalifikacje zawodowe oraz umiejęt-
ności językowe. Współpracujemy z Po-
litechniką Poznańską i Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu, dzięki 
czemu nasi uczniowie mają bezpośredni 
kontakt z uczelniami poprzez wykłady, 
warsztaty, szkolenia i praktyki. 

Zespół Szkół Budowlanych to szkoła 
na miarę XXI wieku i doskonale wyposa-
żona placówka dydaktyczna. Tablice mul-
timedialne i pracownie to pomoce nauko-
we, bez których nie da się dziś zdobywać 
przyszłości. Szkoła dba o to, by uczniowie 
mieli możliwość uczestniczenia w licz-
nych szkoleniach, kursach, praktykach, 
by mogli zdobyć euro paszporty. Nasz 
absolwent ma za sobą wstępne doświad-
czenie zawodowe i jest przygotowany do 
pracy na rynkach europejskich – m. in. 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwe-
gii. Chętni mogą studiować na Politech-
nice Poznańskiej bądź innych uczelniach 
technicznych w kraju. Szkoła zapewnia 
bowiem rozszerzony kurs matematyki. 
Absolwenci odznaczają się również do-
brą kondycją sportową – ZSB organizuje 
liczne zajęcia dodatkowe w tym zakresie, 
wystarczy tutaj wymienić stały dostęp do 
Centrum Fitness Olimp, czy możliwość 
trenowania piłki nożnej i reprezentowa-
nia szkoły w barwach naszej drużyny. 
Uczniowie mogą rozwijać osobowość 
przez wolontariat, działalność artystycz-
ną i atrakcyjne wycieczki.

Dlatego nasza szkoła to wybór do-
brej i pewnej na rynku pracy przyszłości. 
W Zespole Szkół Budowlanych przy ul. 
Grunwaldzkiej kształcimy w zawodach 
z przyszłością.

Arkadiusz Dratwa - 
dyrektor Zespołu Szkół

Budowlanych w Poznaniu

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Grunwaldzka 152

60-309 Poznań
www.zsb.com.pl

www.facebook.com/zsbpoznan/
www.instagram.com/zespol.szkol.budowlanych/

Czterysta procent normy
Kupiliśmy kolejne cztery pojazdy firmy Solaris. I nie powie-
dzieliśmy jeszcze ostatniego słowa! Wszystko dzięki pienią-
dzom europejskim.

Niedawno pisaliśmy o jednym 
niskopodłogowym, ekologicznym 
autobusie firmy Solaris, który zakupiła 
spółka ZKP, a tymczasem w Urzędzie 
Gminy odbyła się uroczystość popisa-
nia umowy kupna czterech kolejnych 
pojazdów tego producenta. W gma-
chu urzędu spotkali się wójt Grzegorz 
Wojtera, prezes ZKP Edward Miśko, 
przewodniczący Rady Nadzorczej 
ZKP Andrzej Rzepecki, dyrektor fir-
my Solaris Andrzej Sienkiewicz oraz 
przedstawiciele lokalnych mediów, 
a w tym i naszego ,,Magazynu”. Jako 
pierwszy zabrał głos gospodarz, czyli 
wójt Wojtera:

– Cztery niskoemisyjne autobusy fir-
my Solaris kupiliśmy dzięki pieniądzom 
pozyskanym z Wojewódzkiego Progra-
mu Operacyjnego – wyjaśnił zgroma-
dzonym. – Aplikowaliśmy o 7,5 mln zł 
i tyleż otrzymaliśmy – cieszył się. – Mam 
nadzieję, że to nie ostatni taki zakup.

– Bardzo mi miło podpisać tę umo-
wę w imieniu firmy Solaris – skłonił się 
wszystkim Andrzej Sienkiewicz. – Za-
pewniam, że nasze autobusy są kom-
fortowe i bezpieczne. Chciałbym też 
pogratulować zarówno panu wójtowi, 

jak i pracownikom gminy skuteczno-
ści w pozyskiwaniu środków unijnych. 
Sam mieszkam na terenie gminy Su-
chy Las, więc tym bardziej się cieszę.

– I ja się cieszę, że kupiliśmy naj-
pierw jeden, a potem cztery kolejne au-
tobusy – dodał prezes Edward Miśko. 

– Oznacza to bowiem, że wykonane 
zostało 400 proc. normy. W tej sytu-
acji kolejny zakup także powinien do-
tyczyć co najmniej czterech pojazdów 

– powiedział z uśmiechem.
Tymczasem dyrektor Sienkiewicz 

dodał, że Solaris sprzedaje swoje po-
jazdy także do wielu innych miast 
i gmin w Wielkopolsce. 

– W najbliższy poniedziałek podpi-
sujemy w Swarzędzu umowę na auto-
busy hybrydowe – podał przykład.

Dziennikarze interesowali się kon-
kretnymi rozwiązaniami techniczny-
mi zastosowanymi w nowoczesnych 
autobusach. Przedstawiciel firmy jak 
z rękawa sypał ciekawostkami, infor-
mując np., że system liczy każde wej-
ście i wyjście pasażera.

Przekazanie nowych pojazdów na-
stąpi we wrześniu.

Krzysztof Ulanowski

Przewodniczący Andrzej Rzepecki, dyrektor Andrzej 
Sienkiewicz, wójt Grzegorz Wojtera i prezes Edward Miśko
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Wydarzenie Termin Miejsce
Wystawa plenerowa 26.04.2017 r. CKiBP, Dziedziniec 
Biało-czerwona na bezdrożach  godz. 19.00 Wstęp wolny! 
(ekspozycja do 17 maja)
Enea Spring Break on Tour 11.05.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Vyspa i Felix The Baker godz. 19.00 Wstęp wolny!
Spotkanie autorskie  12.05.2017 r. CKiBP,  
Wojciech Jagielski godz. 19.00 Bezpłatne zaproszenia 
  do odbioru w bibliotece
Rajd Rowerowy im. W. Bogusławskiego  14.05.2017 r. Start z pętli autobusowej  
 godz. 10.00 na ul. W. Bogusławskiego
Połowa miesiąca dla juniora i brzdąca 15.05.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Wzrór na utwór godz. 10.00 Bilety: 5 zł 
 godz. 12.00
Koncert piosenek filmowych: 19.05. 2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Barbara Kurdej-Szatan  godz. 19.00 Bilety: 45/35 zł (N/U) 
& Rafał Szatan z zespołem  
Koncert 21.05. 2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
MELO-NIE-DRAMAT godz. 17.00 Bilety: 50/40 zł (N/U) 
Andrzej Poniedzielski 
Dzień Matki 26.05. 2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Koncert godz. 19.00 Bilety: 45/35 zł (N/U) 
Anna Jurksztowicz z zespołem  
Dzień Dziecka 1.06. 2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Koncert muzyki filmowej z animacjami godz. 11.00 Bilety: 5 zł 
Bajkowy koncert z Watem Disneyem godz. 17.00 
 
Pokaz filmów animowanych  od godz. 12.00 Dziedziniec 
Walta Disneya, animacje i piknik do godz. 16.00 Wstęp wolny!
Spektakl 3.06.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Seks dla opornych godz. 18.00 Bilety: 50/40 zł (N/U)
Koncert 14.06. 2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Kaliber 44 godz. 19.00 Bilety: 45/35 zł (N/U)

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

Hniwań będzie nowym 
partnerem Suchego Lasu
Wszystko wskazuje na to, że ukraiński Hniwań będzie 
kolejnym samorządem zaprzyjaźnionym z Suchym Lasem. 
W marcu wójt Grzegorz Wojtera ujawnił, że umowa z  ukra-
ińskim miastem  może być podpisana w czerwcu, przed 
Dniami Suchego Lasu.

Prawdopodobne jest, że z tej oka-
zji, w gminnym święcie uczestniczyć 
będzie młodzieżowy zespół folklory-
styczny z Hniwania, niewielkiego mia-
sta w obwodzie winnickim.  Wszyst-
kie te informacje podano w trakcie 
dwudniowego stażu samorządowców 
ukraińskich w Suchym Lesie.

Dwuosobowa delegacja przeby-
wała w naszej gminie na początku 
marca.  Burmistrz Wołodymir Kule-
szow i przedsiębiorca Juri Łabuniec 
w ekspresowym tempie, ale dogłębnie 
zapoznawali się z rozwiązaniami obo-
wiązującymi w gminnej administracji 
samorządowej,  gospodarce komunal-
nej, w oświacie, kulturze i działalności 
organizacji pozarządowych. Pytali 
również w Wielkopolskim Ośrodku 
Kształcenia i Studiów Samorządo-
wych w Poznaniu o możliwości współ-
pracy samorządów Polski i Ukrainy.  
Program krótkiej wizyty, która miała 
charakter  stażu,  opracowany został 

przez nasz Urząd Gminy przy współ-
udziale  Sucholeskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Europy, które reprezento-
wali Anna Małłek i Marek Jerzyński. 

Nas w przeszłości 
uczono i goszczono

Takimi słowami wójt Wojtera 
wielokrotnie tłumaczył wizytę ukra-
ińskich gości, dodając że teraz nad-
szedł czas, abyśmy to my przekazywali 
wiedzę. Zauważał, że po tę wiedzę 
burmistrz Hniwania przejechał autem 
drogę liczącą w jedną stronę prawie 
1000 km. Podróż trwała 20 godzin. 
Przenocował w hoteli i od rana zaczął 
w Suchym Lesie zapoznawać się z go-
spodarką komunalną. Najbardziej in-
teresował się utylizacją śmieci. Tłuma-
czył to przygotowywaną na Ukrainie 
zmianą przepisów.

– Dotychczas odpady składowano 
w wykopach, a gdy się one wypełniały, 
to zasypywano ziemią i  wykopywa-

no następne miejsce pod wysypisko 
– przyznał. – To się już kończy – pod-

kreślał – bo już właściwie żyjemy na 
śmieciach. Nowe przepisy, w ciągu 1,5 
roku  wprowadzają takie uregulowa-
nia, jakie obowiązują w tym zakresie 
już w Polsce.

Drugą dziedziną, której wysłanni-
cy z Hniwania poświęcili  najwięcej 
uwagi, była oświata. Dla jej poznania 
wizytowali dwie szkoły: filię Szkoły 
Podstawowej im. Bogusławskiego oraz  
Gimnazjum im. Jana Pawła II.  W tym 
drugim miejscu zaprezentowano im 
film dotyczący oświaty w gminie.

Problemem są wizy
Osobną sferę możliwych przy-

szłych kontaktów z mieszkańcami 
Hniwania omawiano podczas spo-
tkania z organizacjami działającymi 
na terenie gminy.  W spotkaniu tym 
uczestniczyli m.in. Ryszard Głowac-
ki z Towarzystwa Przyjaciół Gminy 
Suchy Las, radny Maciej Jankowiak 
i Konrad Majewski ze Stowarzyszenia 
Kultury Fizycznej RED BOX, Hen-
ryk Kusza z UKS Gimnazjon Suchy 
Las, Monika Jabłuszewska z Zespołu 
Pieśni i Tańca Chludowianie, a także 
Agnieszka Posavec, Grzegorz Wa-
rzybok i Michał Wojtyna z Orkiestry 
Dęta w Chludowie.

Prezentacje i wymiana poglądów 
w Urzędzie Gminy dotyczyły  za-
równo doświadczeń w kontaktach 
międzynarodowych, jak i możliwości, 
które powstaną, gdy Hniwań stanie 
się miastem partnerskim. Wójt Woj-
tera zauważał przy tym, że rozwijanie 
kontaktów „burmistrz- burmistrz” to 
droga donikąd, szansą na owocną 
współpracę, na przyjaźń, na zrozumie-
nie dają tylko takie kontakty, o których 
samorząd gminny nic nie wie. Liczą się 
prywatne spotkania, wzajemne działa-
nia towarzystw, szkół,  zespołów mu-
zycznych. Tę myśl wójta kontynuowali 

reprezentanci sześciu organizacji. Mó-
wili o wymianie dzieci i młodzieży, 
o wspólnych meczach i turystyce, 
zwłaszcza rowerowej. Podawali przy-
kłady nawiązywania tego typu relacji 
z  mieszkańcami zaprzyjaźnionych 
gmin na Zachodzie.  Burmistrz Kule-
szow wykazywał szczere zaintereso-
wanie propozycjami. Zwracał uwagę 
jednak na kłopoty wynikające z po-
zostawania Ukrainy poza granicami 
UE i z koniecznością uzyskiwania wiz. 
Problemem są też koszty współpra-
cy. Na Ukrainie samorządy nadal nie 
posiadają własnych funduszy, więc or-
ganizacja zbiorowych podróży np. do 
Polski jest finansowym wyzwaniem.  
Olbrzymim przedsięwzięciem jest te-
raz zapewnienie przyjazdu w czerwcu 
zespołu młodzieżowego z Hniwania 
na Dni Suchego Lasu. Artyści mają 
być gośćmi Zespołu Pieśni i Tańca 

„Chludowianie”. 
Przedstawiciele sucholeskich sto-

warzyszeń podpowiadali, by ubiegać 
się o finanse w  Polsko-Ukraińskiej 
Radzie Wymiany Młodzieży. Zresztą 
na spotkaniu była też obecna Kamilla 
Kandulska Gulczyńska, koordynator 
ds. wymian młodzieżowych Urzędu 
Gminy. Społecznicy podali również 
przykład partnerstwa z węgierską gmi-
ną Tamasi. To polska strona starała się 
o dofinansowanie wspólnych przed-
sięwzięć.  Bywało też, że gratką dla su-
choleskich cyklistów była możliwość 
pojechania rowerami do węgierskich 
przyjaciół. Można więc podobną eska-
padę zorganizować i na Ukrainę.

Burmistrz Kuleszow podkreślał 
znaczenie, jakie dla mieszkańców 
ukraińskiego miasta mają międzyludz-
kie, zagraniczne kontakty i wymiana 
dzieci oraz młodzieży. Zapewniał, że 
marcowy pobyt w gminie Suchy Las 
dostarczył mu   wiele wartościowych 
doświadczeń.

Piotr Górski 

O czystość jeziora
Jezioro Kierskie to wizytówka zarówno Poznania, jak i jego 
najbliższych okolic. Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w Kiekrzu zakłada budowę kolektorów głównych, oczyszczal-
ni ścieków oraz przyłączy do wszystkich posesji w Kiekrzu.

Pod koniec marca poseł Bartłomiej 
Wróblewski napisał do prezydenta Jac-
ka Jaśkowiaka list, w którym wyraził 
troskę o to, że brak kanalizacji powo-
duje dalsze zanieczyszczanie akwenu. 
W związku z tym poprosił prezydenta 
o informację na temat stanu prac nad 
projektem oraz – o ile to możliwe – 
sposobu zabezpieczenia pieniędzy na 
realizację inwestycji.

Redakcja

INFORMACJA
Poseł na Sejm RP  

Bartłomiej Wróblewski
zaprasza na spotkanie,  

które odbędzie się  22.05  
w godz. 19.00-20.15  

w świetlicy przy remizie
OSP w Suchym Lesie, 
ul. Bogusławskiego 36
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Filozofia sceny Magdy Umer 
Polonistka. Dziennikarka. Piosenkarka. Reżyserka. Kim jest 
Magda Umer? Ile ma różnych oblicz? Tego próbowano 
dowiedzieć się 24 marca w sucholeskim Centrum Kultury 
i Bibliotece Publicznej. Działo się dużo: od wspomnień 
kultury studenckiej lat 60., przez rozmowy o literaturze, po 
śpiewy acapella.

Magda Umer w społecznej, polskiej 
świadomości kulturalnej postrzegana 
jest jako opiekun sprawujący pieczę 
nad dawną kulturą piosenki. Na spo-
tkaniu autorskim tłumaczy to prosto, 
a zarazem dosadnie - postrzega to jako 
potrzebę. Nieznajomość przez młode 
pokolenie starych piosenek, które od 
lat propaguje, uważa za niedopuszczal-
ne. Artystka przyznaje, że w momencie, 
w którym zorientowała się, że jej syno-
wie nie znają kanonu polskiej piosenki 
literackiej, postanowiła sięgnąć po 
ukochane utwory i oczywiście zacząć 
je śpiewać. 

W ciągu całego spotkania Magda 
Umer nieustannie podkreśla, że jest 
przede wszystkim nauczycielką - po-
lonistką wykształconą z powołania, 
która od zawsze chciała uczyć mło-
dzież. W pewnym sensie się to spełni-
ło - żartuje, że teraz jej klasa jest dużo 
większa, a ona sama może swobodnie 
przekazywać to, co ważne. 

Ulubiony środek wyrazu
Magda Umer przyznaje, że umie 

przebić się przez tłum z tym, co chce 
powiedzieć, zaznacza jednak, że nie 
dociera i nigdy nie docierała do milio-
nów. Jej zdaniem nie ma potrzeby pisa-
nia kilkudziesięciotomowej powieści, 
skoro można po prostu zaśpiewać 
nieskomplikowaną, ładną piosenkę 
i przekazać dokładnie to samo. Parę 
tomów artystka woli zamienić na parę 
zwrotek.

Muzyka i śpiew są dla niej tym 
samym najlepszą formą wyrażenia sa-
mej siebie. Podczas spotkania, którego 

przecież bardzo duża część dotyczy 
właśnie strony wokalnej, artystka dzie-
li się z publicznością swoim mechani-
zmem tworzenia piosenek. Ważne mo-
menty w życiu przeżywa dwójnasób: 
jako ona sama oraz jako twórca, bo od 
razu stara się zamienić każdy z nich 
w kolejny utwór. 

Poproszona o dokonanie cał-
kowicie subiektywnej samooceny, 
Magda Umer daleka jest od sztucznej 
i wymuszonej skromności. Zapytana 
o najlepszą jej zdaniem własną płytę, 
wskazuje od razu „Noce i sny” jako 
najbardziej udaną potrzebę wyrzu-
cenia emocji trudnych do poradzenia 
sobie z nimi. 

Kultura z dwóch stron 
Można powiedzieć, że Magda 

Umer w ramach spotkania autor-
skiego tworzy całkowicie własną 
filozofię dotykającą wszelkiej dzia-
łalności artystycznej. Wprowadza 
w niej w yraźne rozróżnienie na kul-
turę studencką „kiedyś” a „teraz” - za-
znacza, że nie chce brzmieć banalnie. 
Uważa jednak, że „teraz” jest cza-
sem wirującego konsumpcjonizmu, 
a kwestia książek, muzyki, filmu czy 
teatru schodzą na znacznie dalszy 
plan. Według Magdy Umer kwestią 
niezw ykle istotną kwestią jest samo-
poczucie - uważa, że trzeba czuć się 
potrzebnym zarówno po ludzku, jak 
i artystycznie. Podnoszoną podczas 
spotkania kwestią jest również sto-
sunek do odbiorcy. Artystka twier-
dzi, że przestano traktować go z sza-
cunkiem; słuchacz czy czytelnik 
powinien chcieć, a w ykonawcom  
powinno zależeć. 

Według Magdy Umer najbardziej 
istotnym i głównym zadaniem w życiu 
człowieka ma być próba zrozumienia 
innych, a rzeczy artystyczne towarzy-
szące ludziom są do siebie nieporów-
nywalne, dlatego nie powinniśmy się 
w nich ścigać czy na ich płaszczyźnie 
ze sobą rywalizować. 

Spotkanie kończy się piosenką 
acapella w wykonaniu Magdy Umer, 
podczas którego wśród publiczności 
panuje absolutna cisza, a po jego za-
kończeniu deszcz oklasków niemal 
zrywa dach. Pani Umer, proszę jeszcze 
wrócić do Suchego Lasu!

Małgorzata Pelka fot
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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

Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282
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Jeszcze przed rozpoczęciem właści-
wej sesji wójt Grzegorz Wojtera przed-
stawił radnym nowego dyrektora Cen-
trum Kultury i Biblioteki Publicznej 
Andrzeja Ogórkiewicza.

– Współpracujemy dopiero od mie-
siąca, ale jest to dobra współpraca – za-
pewnił gospodarz gminy.

– Bardzo nam miło, proszę się przed-
stawić – zachęciła gościa przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Salwa-Haibach.

– Przez około 25 lat pracowałem jako 
dziennikarz, w tym na stanowiskach 
kierowniczych, a także przy organizacji 
różnych wydarzeń – rozpoczął Andrzej 
Ogórkiewicz.

Przypomnijmy, że po przejęciu me-
diów publicznych przez nową władzę, 
odeszło z nich wielu doświadczonych 
dziennikarzy. Z Radia Merkury m.in. 
właśnie redaktor Ogórkiewicz.

– Przedstawiłem już pani przewodni-
czącej program działań Centrum Kultu-
ry, w tym tych związanych z obchodami 
Roku Wojciecha Bogusławskiego – kon-
tynuował tymczasem gość.

– Mam nadzieję, że i w przyszłym roku 
Wojciech Bogusławski będzie w naszej 
gminie obecny – wtrąciła radna powiato-
wa Ewa Kuleczka-Drausowska.

Dyrektor Ogórkiewicz zapewnił, że 
tak, a tymczasem przewodnicząca Salwa-
Haibach otworzyła sesję, informując zgro-
madzonych, że wszyscy radni są obecni.

Mają plan
Na początku radni Urszula Ćwiertnia, 

Dariusz Matysiak i Agnieszka Targońska 
poprosili o wykreślenie kilku punktów, 
w tym  dotyczących nazw ulic w Golę-
czewie, dwóch planów zagospodarowa-
nia przestrzennego i opłat za usunięcie 
drzew i krzewów. Większość punktów 
wymagała bowiem dodatkowej pracy.

– Natomiast w sprawie opłat za usu-
nięcie drzew i krzewów nie ma sensu się 
spieszyć, gdyż obradują teraz w tej spra-
wie komisje rządowe – przypomniała 
Agnieszka Targońska.

– Jednak w przypadku braku określe-
nia stawek, obowiązywać będą stawki 
maksymalne – zwrócił uwagę wójt.

Wysoka Rada zadecydowała o wy-
kreśleniu wszystkich powyższych punk-
tów. Radni jednogłośnie też przyjęli 
protokół z poprzedniej sesji. Następnie 
nastąpiła część planistyczna. Rada 
Gminy większością głosów przyjęła 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla jednej działki w Su-
chym Lesie, a potem pochyliła się nad 

uwagami mieszkańców do planu dla 
rejonu ulicy Za Parkiem w Chludowie. 
Wszystkie te uwagi, przeważnie o cha-
rakterze technicznym, odrzucił wcze-
śniej wójt. Także radni większość z nich 
odrzucili w czasie sesji.

Podobnie się stało w przypadku uwag 
do kolejnego planu, dla rejonu ulic Stro-
mej i Towarowej w Suchym Lesie. 

– Nie ma np. sensu wyodrębnianie 
działek pod pasy techniczne pod kolek-
tory, gdyż przebieg kolektorów na terenie 
objętym planem zapewniony jest przez 
służebności – oświadczył krótko wójt.

Dłuższa dyskusja rozgorzała nad 
planem dla rejonu ulicy Maniewskiej 
w Chludowie.

– Od strony ulicy Polnej zabudowa-
nia mieszkalne dzieliłoby tylko 41,5 m 
od kurnika – zwrócił uwagę mieszka-
niec miejscowości Jerzy Świerkowski. – 
Mieszkańcy zagrożeni byliby odorami, 
a ustawy odorowej nie ma.

– Jednak prędzej czy później taka 
ustawa będzie – powstał z ław dla pu-
bliczności mężczyzna z brodą. – W Ho-
landii zresztą zdarzają się takie sąsiedz-
twa i kurniki nikomu nie cuchną. Czyli 
odór można zlikwidować.

– Jednak sąsiedztwo kurzych ferm 
może oznaczać różne choroby, a odpa-
dy z ubojni trafiają za kurnik na hałdę – 
niepokoił się kolejny mówca. – Trudno 
w tym przypadku mówić o ochronie 
środowiska.

– A ile ten plan będzie kosztował bu-
dżet gminy? – radnego Jarosława Ankie-
wicza zastanowiła inna kwestia.

– Założyliśmy powstanie dużych 
działek, od 900 do 1800 m, przy czym 
najwięcej będzie takich o powierzchni 
1200 m – odparł wójt Wojtera.

Ostatecznie plan przyjęto ośmioma 
głosami przy sześciu wstrzymujących 
i jednym przeciwnym.

Szkolne kłopoty
Takich wątpliwości nie budziły już 

uchwały w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2017-2029 
i w budżecie na 2017 r. Obie uchwały 
zostały przyjęte bez dyskusji. Podobnie 
było zresztą z kolejną uchwałą, o do-
stosowaniu sieci prowadzonych przez 
gminę szkół do nowego ustroju szkolne-
go, wymuszonego przez zmianę prawa 
oświatowego.

Chwilę natomiast trwała dyskusja 
nad uchwałą na temat postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przed-
szkoli i klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych. Rajca Krzysztof Pilas 
oświadczył wprawdzie, że kierowana 
przezeń Komisja Społeczna jednogłośnie 
dokument poparła, jednak radny Dariusz 
Matysiak zwrócił uwagę, że Biedrusko się 
rozbudowuje, w związku z czym, ludzie, 
którzy mają zamiar przeprowadzić się 
do tej miejscowości, mogą mieć problem 
z posłaniem dzieci do nowej szkoły.

– Rodzice, którzy podejmują decyzję 
o budowie domu, z reguły od razu zgła-
szają dziecko do nowej szkoły – odparł 
wójt. – Jeżeli tego nie zrobili, mogą to 
oczywiście uczynić także w trakcie roku 
szkolnego – uspokoił.

To najwyraźniej przekonało rad-
nych, którzy większością głosów przyjęli 
uchwałę.

Z kolei dyskusja nad projektem 
uchwały o wyznaczeniu obszaru rewi-
talizacji miała już bardziej techniczny 
charakter.

– Komisja Społeczna zaproponowała 
pewne zmiany – powstał ze swego miejsca 
radny Pilas. – Dopiszmy do tekstu stowa-
rzyszenia Gmina Razem i Przyjaciel Szko-
ły „Edukacja dla Golęczewa‘’. Wykreślmy 
natomiast niedziałające już Stowarzysze-
nie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

„SPON POMOST”.
– Nie istnieje też już stowarzyszenie 

Człowiek Człowiekowi Golęczewo – do-
dała sołtys Zielątkowa Regina Roszyk.

Z tymi drobnymi zmianami Wyso-
ka Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie, 
zaś Krzysztof Pilas podziękował za do-
tychczasową pracę dyrektor Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej Sylwii Nowak-Kaba-
cińskiej. I całemu zespołowi, który przy-
gotowuje program rewitalizacyjny  

Donos czy nie?
Jednogłośnie rajcy przyjęli też pro-

gram opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi i zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Dyskusja natomiast rozgorzała przy oka-
zji powołania komisji doraźnej, która mia-
łaby zająć się ewentualnym naruszeniem 
prawa przez radnego Pawła Tyrkę.

– 16 maja 2016 r. do Urzędu Gmi-
ny trafiło pismo od mieszkanki, która 
poinformowała, że pan radny świadczy 
usługi ubezpieczeniowe na rzecz spółki 
ZGK – przypomniała przewodnicząca 
Małgorzata Salwa-Haibach. – Mecenas 
Henryk Kuligowski wydał w tej sprawie 
opinię prawną, w której wskazał punkty 
wymagające wyjaśnienia.

– Chodzi o donos mieszkanki Chlu-
dowa, która jest moją konkurentką – 
powstał ze swego miejsca Paweł Tyrka. 

– Wyłączam się od głosowania, choć nie 
czuję się winny. Nie działałem na nieko-
rzyść jednostek gminy Suchy Las.

– To pismo podpisane imieniem i na-
zwiskiem, a nie donos – poprawiła go 
przewodnicząca rady.

– Może zapoznajmy się z opinią pana 
mecenasa – zaproponował radny Mi-
chał Przybylski.

Następnie rajcy zgłosili kandydatów 
na członków komisji: Włodzimierza 
Majewskiego, Krzysztofa Pilasa i Macieja 
Jankowiaka. Po ich wyborze przegłoso-
wano dodatkowo, że przewodniczącym 
komisji zostanie W. Majewski.

Samorządna Rzeczpospolita
Dyskusję wzbudził też projekt 

uchwały o przyjęciu oświadczenia 
w sprawie przestrzegania i poszanowa-
nia konstytucyjnych zasad ustroju Rze-
czypospolitej Polskiej. Co do meritum 
wszyscy się z tym zgadzali, wątpliwości 
natomiast budziła forma.

– Komisja Społeczna poparła pro-
jekt jednomyślnie – rozpoczął Krzysz-
tof Pilas.

– Za chwilę będziemy obchodzić 20-
lecie Konstytucji, której filarem jest samo-
rządowa Rzeczpospolita – przypomniał 
wójt Grzegorz Wojtera. – Ponad połowa 
samorządów przyjęła podobne uchwały, 
oświadczenia, stanowiska czy też listy do 
prezydenta Dudy.

– Jednak to oświadczenie to nie Karta 
Samorządowa, tylko jej fragment – po-
wstał ze swego miejsca radny Michał 
Przybylski. – Obawiam się oskarżenia 
o plagiat. Co do formy natomiast, radni 
nie powinni się o takim projekcie dowia-
dywać siedem dni temu. Należało za-
prosić do rozmów przewodniczącą rady 
i przewodniczących klubów – zwrócił 
uwagę. – Sugeruję, by dziś wniosek wyco-
fać i nadać mu właściwy tryb.

– Jako samorządowiec i działaczka 
komitetów obywatelskich jestem prze-
rażona tym, że odbiera nam się samo-
rządność i powraca do peerelowskiego 
centralizmu – odezwała się na to radna 
powiatowa Grażyna Głowacka. – Za 
miesiąc możemy już mieć ustawę. Obu-
dzimy się z ręką w nocniku i z naczelni-
kami gmin.

– Do pociągu „samorząd” wsiadłem 
26 lat temu – kiwnął głową Krzysztof 
Pilas. – Dużo  się udało zrobić dzięki 
samorządom. Dziś widzę wielkie zagro-
żenie ze strony obecnie rządzącej ekipy. 
Przygotuję z Michałem Przybylskim 
oświadczenie, niech je też podpiszą soł-
tysi, przewodniczący zarządów osiedli 
i mieszkańcy.

– To nie plagiat, to dobry tekst, nie 
bądźmy jedną z nielicznych gmin, która 
go nie przegłosuje – poprosił wójt. – Bro-
nimy 36-letniej tradycji samorządnej 

Z SESjI rADY GMInY Z SESjI rADY GMInY

Kto stał się ofiarą planu miejscowego?
Podczas marcowej sesji Rady Gminy samorządowcy zajmowali się niemal wszystkim, od 
obrony Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez odbudowę szlacheckiego dworku, 
aż po cuchnący szlam na brzegu stawku. Takie czasy.

Rzeczypospolitej, która rozpoczęła się 
na pierwszym zjeździe „Solidarności” – 
przypomniał.

– To się nie dzieje, niemożliwe, że 
w tak podstawowej sprawie nie potrafi-
my się porozumieć – kręcił głową Jaro-
sław Ankiewicz.

– Przecież na posiedzeniu Komisji 
Społecznej wszyscy byliśmy za, a teraz, 
Krzysztofie, jesteś przeciwko – dziwił 
się radny Ryszard Tasarz. – Bądźmy 
poważni!

– Byliśmy za co do meritum, ale nie 
możemy pomijać poważnych błędów 
proceduralnych, skąd się wziął doku-
ment, kto go przyjął i podpisał, a o tym 
dowiedzieliśmy się dopiero na sesji… 
Treść przygotowanego oświadczenia to 
skopiowany fragment cudzego tekstu. 
Trzeba ten dokument poprawić i przyjąć 
na następnej sesji, obecnie nie posiada 
nawet uzasadnienia. Zobowiązujemy się 
z radnym Przybylskim do naprawienia 
tych błędów – bronił się radny Pilas.

– Pytacie o uzasadnienie, podstawy? 
Nie oglądacie telewizji, nie czytacie pra-
sy? – ironizował wójt.

– Zróbmy półgodzinną przerwę, 
uzgodnijmy stanowisko, a wyjdziemy 
z sali z podniesioną głową – przekony-
wał Ryszard Tasarz.

– Wnoszę o zakończenie dyskusji – 
uciął Dariusz Matysiak.

Wysoka Rada większością głosów 
najpierw przyjęła wniosek radnego Ma-
tysiaka, a następnie propozycję wycofa-
nia tego oświadczenia z porządku sesji, 
złożoną przez radnego Pilasa. Oświad-
czenie w sprawie przestrzegania i posza-
nowania konstytucyjnych zasad ustroju 
RP na razie więc nie zostało przyjęte.

Dworek dla szlachcica
Nie było takich problemów z kolej-

nym oświadczeniem, w sprawie ustano-
wienia 2017 r. Rokiem Wojciecha Bogu-
sławskiego.

– Ponieważ to oświadczenie proce-
dowane jest w sposób właściwy – wbił 
szpilkę wójtowi radny Przybylski.

– Ubolewam z powodu pańskich 
słów – wójt Wojtera nie chciał się wda-
wać w kolejną dyskusję.

Kiedy Wysoka Rada zdecydowaną 
większością głosów przyjęła oświadcze-
nie, ze swego miejsca powstała radna 
powiatowa Ewa Kuleczka-Drausowska, 
która wyraziła swoją radość:

– Jestem szczęśliwa, że to w naszej 
gminie żył tak wielki Polak, patriota 
i szlachcic – podkreśliła. – Władza lu-
dowa zniszczyła do gołej ziemi dworek 
Bogusławskiego, pozostawiając po so-
bie krajobraz księżycowy. Napisałam 
już list do ministra obrony narodowej 
z prośbą o odbudowę i liczę na pozy-
tywną odpowiedź.

Sprzątanie po zimie
W ramach informacji wójta gminy 

jako pierwszy zabrał głos Marcin Buliń-
ski, zastępca wójta.

– Trwają już prace pozimowe – roz-
począł. – Malujemy zatarte linie na 
drogach, konserwujemy sygnalizację 
świetlną, remontujemy nawierzchnię bi-
tumiczną, utwardzamy drogi gruntowe, 
dokonujemy przeglądów placów zabaw 
i boisk – wyliczył.

Wicewójt dodał, że trwają też prace 
przy drogach rowerowych na ulicach Me-
teorytowej i Leśnej, a także na odcinku 
Radojewo – Łysy Młyn. Z kolei w Go-
lęczewie trwa budowa ulicy Tysiąclecia 
i przygotowywany jest przetarg na moder-
nizację kanalizacji na ulicy Dworcowej. 

Wójt Grzegorz Wojtera powrócił do 
szkolnych problemów:

– Miasto Poznań chciałoby nałożyć zo-
bowiązanie finansowe na gminy, z których 
do poznańskich szkół dojeżdżają ucznio-
wie – wyjawił. – Jednak prezydent Jacek 
Jaśkowiak ma przestarzałe dane, bo w tej 
chwili uczniowie powracają do naszych 
szkół. Dziś w Poznaniu uczy się 110 dzieci 
z gminy Suchy Las. 

Wójt poinformował też o spotkaniu za-
interesowanych stron w sprawie podatku 
poligonowego. Rozmawiali ze sobą przed-
stawiciele wojska, nadleśnictwa i gminy. 
Na razie konkretnych ustaleń brak.

Zapomniane miejsce?
W ramach informacji przewodniczą-

cej Rady Gminy, Małgorzata Salwa-Ha-
ibach odczytała m.in. list od Ryszarda 
Głowackiego, przewodniczącego Towa-
rzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las. Au-
tor wyraził swoje zdziwienie wcześniej-
szym pismem od szefa Stowarzyszenia 
im. Wojciecha Bogusławskiego, który 
domagał się „łatwiejszego dostępu do za-
pomnianego miejsca”.

– A przecież od ponad 20 lat dbamy 
o to miejsce – czytała przewodnicząca 
Salwa-Haibach. – Sadzimy kwiaty, zapa-
lamy znicze, ufundowaliśmy ławeczkę, 
wmurowaliśmy tablicę, organizujemy 
rajdy rowerowe. Porządkujemy też 
cmentarz w Chojnicy.

Przypomnijmy w tym miejscu, że za-
równo dawne Glinno (wieś Wojciecha 
Bogusławskiego), jak i Chojnica, znajdu-
ją się dziś na terenie poligonu.

Dlaczego to nie my?
Następnie pani przewodnicząca 

odczytała pismo z redakcji czasopisma 
„Local Media”. Autor pytał, dlaczego in-
formacje z prac Rady Gminy pojawiają się 
w naszym miesięczniku, a nie w „Local 
Media” (nowym piśmie na rynku). Dys-
kusji na ten temat nie było, przewodniczą-
ca Salwa-Haibach odczytała tylko krótką 
odpowiedź wójta, który przypomniał, że 

nasz tytuł został wskazany w uchwale 
Rady Gminy.

W ramach informacji przewodniczą-
cych poszczególnych komisji, Agnieszka 
Targońska poinformowała, że w pracach 
komisji wzięli udział mieszkańcy Bie-
druska, protestujący przeciwko budo-
wie stacji paliw i myjni samochodowej. 
Wyraziła też zaniepokojenie, że ulotka 
ostrzegająca przed smogiem została za-
gubiona na poczcie.

– Poczta częściowo nie wywiązała się 
z umowy – przyznał wójt Wojtera. – Na-
tomiast ulotka jest dostępna w różnych 
punktach – zapewnił.

– Proponuję powtórzyć akcję uświa-
damiającą przed kolejnym sezonem 
grzewczym, bo teraz trochę za późno – 
zasugerowała M. Salwa-Haibach.

Pod zielonym murem
Z kolei w sprawie stacji paliw wypo-

wiedziała się pani Weronika, mieszkan-
ka Biedruska, której działka oddalona 
jest od działki inwestora o zaledwie 15 
metrów.

– Obawiam się składowiska odpadów 
trujących i wzmożonego ruchu – przy-
znała. – Dla inwestora to atrakcyjny 
teren, bo to taki spokojny zakątek. Dla 
mnie jednak działka przestała być atrak-
cyjna. Najchętniej bym ją sprzedała, ale 
przecież nikt jej nie kupi…

– Staliście się ofiarami planu miejsco-
wego – przyznała przewodnicząca rady. 

– Trudno tu mówić o zrównoważonym 
rozwoju. Dla nas to przestroga, by się 
wnikliwiej pochylać nad planami, choć 
przygotowują je specjaliści. Ale i kupu-
jący działki mieszkaniowe powinni się 
interesować, co może powstać w ich są-
siedztwie.

– Trwają spotkania, jak zminimalizo-
wać uciążliwości – poinformował wójt. – 
Rozmawiamy m.in. o budowie zielonego 
ekranu i wyłączaniu odkurzaczy w nocy.

– Obecna większość w radzie nie za-
wsze popiera pomysły inwestorów – za-
znaczył przewodniczący Zarządu Suchy 
Las Michał Dziedzic. – Inwestorzy są 
ważni, ale mieszkańcy też.

– To obszar Natura 2000 – powstał 
z ław dla publiczności mężczyzna w oku-
larach. – Tymczasem grozi nam mieszka-
nie na spacerniaku. Czy pan chciałby tam 
mieszkać? – zapytał Jarosława Ankiewi-
cza, byłego przewodniczącego rady, który 
jednak odmówił dyskusji.

– Może warto by zaproponować in-
westorowi inną działkę? – zastanawiał 
się tymczasem głośno M. Przybylski.

– Przygotujemy taką propozycję na 
kolejne spotkanie – obiecał wójt.

Problemy z komunikacją
Tymczasem radny Zbigniew Hącia 

dopytywał o nowy rozkład jazdy auto-

busu 905. Jego zdaniem rozkład ten po-
winien zostać przedyskutowany przez 
rady sołeckie i zarządy osiedli. 

– Autobus, który w godzinach szczytu 
odjeżdża spod Zamku co dwie godziny, 
to nieporozumienie! – irytował się.

 – Jedna z mieszkanek proponowała, 
by wójtowie wzięli dzieci i bagaże i pró-
bowali się przesiąść na Sobieskiego z au-
tobusu na tramwaj – wtrąciła Małgorza-
ta Salwa-Haibach.

– W Złotnikach nowe rozkłady też 
budzą kontrowersje – przyznał Michał 
Przybylski. – A wystarczyło wysłać ma-
ile z prośbą o opinie do sołtysów i prze-
wodniczących zarządów osiedli. Upór 
nie służy nikomu, wam też nie – pouczył 
wójta i jego zastępcę.

Kto się pali?
– Co z rondem u zbiegu Sucholeskiej, 

Perłowej i Powstańców Wielkopolskich? 
– zmieniła temat A. Targońska. – Co 

z oświetleniem Sucholeskiej?
– Czekamy na odpowiedź od powiatu 

i miasta Poznania, bo przecież wspólnie 
budujemy wiadukt na Sucholeskiej – przy-
pomniał wójt. – Nie paliłbym się do odłą-
czania Perłowej od całości inwestycji.

– Pan może by się nie palił, ale miesz-
kańcy tak – odparła radna. – Odpo-
wiedź od miasta możemy usłyszeć za 
trzy lata…

– Wicestarosta Łubiński jest już umó-
wiony z wiceprezydentem Wudarskim 

– wyjawił wójt. – Przekażę wam informa-
cję na następnej sesji – obiecał.

– Tymczasem może by jednak usta-
wić lampę solarową obok przejścia dla 
pieszych przez Sucholeską? – zapropono-
wała Anna Ankiewicz, przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód.

– Zgoda! – kiwnął głową przewod-
niczący Michał Dziedzic. – Kierowcy 
przekraczają tam prędkość, jest niebez-
piecznie. A bezpieczeństwo powinno 
być ważniejsze od kwestii formalnych i 
proceduralnych.

– Taka lampa to wydatek rzędu 15 tys. 
zł – policzył szybko wójt. – To dobry po-
mysł – przyznał.

– Czy mamy rozwiązanie umożliwia-
jące przyjęcie wszystkich dzieci do przed-
szkola i szkoły w Biedrusku? – tym razem 
to temat zmienił radny Matysiak.

– Nie musimy wszystkich – odpowie-
dział wójt. – Nie musimy przyjmować 
ani dwuipółlatków, ani dzieci spoza Bie-
druska – sprecyzował.

Już pod sam koniec sesji przewodni-
cząca Anna Ankiewicz poskarżyła się na 
to, że spółki wodne oczyszczające Rygę 
pozostawiły wydobyty szlam na brzegu 
zbiornika.

– Zapach jest trudny do wytrzymania 
– skonstatowała.

Krzysztof Ulanowski
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Należy jednak wskazać, że osoby 
nie mogące ustalić powyższych da-
nych nie są pozbawione możliwości 
wytoczenia powództwa. W obowią-
zującym systemie prawnym istnieją 
regulacje umożliwiające w szczegól-
nych przypadkach ustalenie adresu za-
mieszkania danej osoby, a tym samym 
uczynienie zadość wymaganiom for-
malnym pism procesowych.

Zgodnie bowiem z art. 126 Kodeksu 
postępowania cywilnego każda osoba 
wnosząc pozew do sądu, na potrzeby 
prawidłowego toku postępowania, zo-
bowiązana jest do wskazania m.in. imie-
nia i nazwiska pozwanego oraz jego miej-
sca zamieszkania. Adres pozwanego jest 
niezbędny chociażby do skutecznego 
doręczenia przez sąd drugiej stronie pi-
sma procesowego inicjującego postępo-
wanie (np. pozew lub wniosek), a także 
kolejnych pism w sprawie (postanowie-
nia, nakazy zapłaty, wyroki). 

Wskazanie adresu powinno się spro-
wadzać nie tylko do oznaczenia miejsco-
wości, w której zamieszkuje druga strona, 
lecz również konkretnej ulicy wraz nu-
merem mieszkania lub domu.

W przypadku braku danych ad-
resowych pozwanego, sąd wezwie 
powoda do uzupełnieniami braku for-
malnego pisma procesowego. W razie 
uchybienia obowiązkowi i niewskaza-

nia tegoż adresu sąd może nawet zwró-
cić pozew stronie, która go wniosła.

Powodowi na drodze do ustalenia 
danych pozwanego staje instytucja 
ochrony danych osobowych. Prze-
ciętny obywatel nie ma uprawnień 
ani możliwości ustalenia danych ad-
resowych w oparciu chociażby o regi-
stratury, do których dostęp mają tylko 
odpowiednie instytucje administracji 
państwowej. 

Zainteresowany ma jednak moż-
liwość ustalić adres, korzystając 
z uprawnień, jakie daje ustawa z dnia 
24 września 2010 r. o ewidencji ludno-
ści (Dz.U. z 2016 r. poz. 722). Zgodnie 
z art. 46 ust. 2 pkt. 1 tejże ustawy dane 
z rejestru PESEL, rejestrów mieszkań-
ców oraz rejestrów zamieszkania cu-
dzoziemców, można udostępnić oso-
bom i jednostkom organizacyjnym, 
jeżeli wykażą w tym interes prawny. 

W praktyce wnioskodawca będzie 
w takim przypadku zobowiązany 
wskazać przepis prawa, na podstawie 
którego jest uprawniony do żądania 
udostępnienia danych osobowych in-
nej osoby lub załączyć inne dokumen-
ty potwierdzające ten interes. 

Należy wskazać, że zgodnie 
z orzecznictwem sądów administra-
cyjnych, interes prawny w uzyskaniu 
danych osobowych w przypadku 
dochodzenia zapłaty długu wynika 
już z samego faktu istnienia wierzy-
telności wnioskodawcy, który może 
dochodzić swoich roszczeń dopiero 
po ustaleniu danych dłużnika.

Tym samym, zainteresowana osoba 
może zwrócić się do właściwego orga-
nu o udostępnienie danych dot. zamel-
dowania z rejestru PESEL. Celem wy-
kazania interesu prawnego w uzyskaniu 
niezbędnych danych, należy okazać się 
stosowną dokumentacją np. umową, 
fakturą VAT lub wezwaniem do zapła-
ty. Dodatkowo zainteresowany może 
również zwrócić się z analogicznym pi-
smem do urzędu miasta lub gminy.

Jeśli pozwany jest lub był przedsię-
biorcą warto skorzystać z powszechnie 
dostępnych w internecie rejestrów da-
nych.  W zależności od formy prawnej 
prowadzonej działalności, dane można 
ustalić na podstawie informacji znaj-
dujących się w Krajowym Rejestrze 
Sądowym (spółki prawa handlowego) 
lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (osoby 
fizyczne).

Niezależnie od powyższego, gdy 
okaże się, że niewykonalne jest usta-
lenie danych dot. aktualnego miejsca 
zamieszkania pozwanego według 
powyższych regulacji, możliwym 
jest ustanowienie kuratora dla strony 
w procesie sądowym (art. 143 Kodek-
su postępowania cywilnego). 

Trzeba jednak pamiętać, że prze-
słanką do ustanowienia kuratora pro-
cesowego jest brak informacji co do 
miejsca pobytu strony pozwanej, lecz 
znanej co do osoby. Należy wskazać, iż 
zgodnie ze stanowiskiem judykatury 
nie można w opisanym trybie usta-
nawiać kuratora dla strony pozwanej, 

która pozostaje w ogóle niezidentyfi-
kowana tzn. powodowi nie jest taka 
osoba znana w zakresie personaliów 
od chwili zainicjowania procesu. Ku-
rator może więc zostać ustanowiony 
dla konkretnej i znanej już osoby. 
Przeciwko osobom z imienia i nazwi-
ska nieznanym, których tożsamości 
nie da się ustalić, nie sposób bowiem 
wytaczać w ogóle powództwa.

Podsumowując, w przypadku gdy 
znamy jedynie z imienia i nazwiska 
osobę, wobec której zamierzamy wy-
toczyć powództwo, należy w pierwszej 
kolejności spróbować ustalić jej ak-
tualny adres zamieszkania w oparciu 
chociażby o wyszukiwarki przedsię-
biorców, dostępne w sieci internetowej. 
W przypadku niepowodzenia, warto 
również zwrócić się ze stosownym 
wnioskiem do organu Państwa o udo-
stępnienie danych z rejestru PESEL.  

Linia funkcjonować będzie we 
wszystkie soboty, niedziele i święta 
w okresie od 29 kwietnia 2017 roku 
do 15 października 2017 r, włącznie 
z przerwą wakacyjną, a także w ponie-
działki 2 maja i 14 sierpnia oraz w piątek  
16 czerwca 2017 r. Jej funkcjonowanie we 
wszystkie weekendy lipca i sierpnia oraz 
wjazd 6 kursów dziennie na teren gminy 
Pobiedziska jest tegoroczną nowością. 
Kursy te będą zsynchronizowane tak, 
aby mieszkańcy Pobiedzisk, chcący je-
chać do Murowanej Gośliny i Biedruska, 
mogli przesiąść się na odpowiedni auto-
bus na przystanku Wierzonka.

Linia  w głównej mierze adresowa-
na jest do rodzin i grup koleżeńskich, 
które lubią spędzać aktywnie wolny 
czas. Podstawową jej ideą jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa tak, aby planu-
jąc wycieczkę rowerową, można było 
ominąć drogi publiczne o dużym 

natężeniu ruchu, które pozbawione 
są ścieżek rowerowych. Ponadto za-
pewnia dodatkowe połączenie dla 
mieszańców powiatu poznańskie-
go, łącząc od tego roku pięć gmin: 
Swarzędz, Czerwonak, Murowaną 
Goślinę, Suchy Las (Biedrusko) oraz 
Pobiedziska.  W dalszym ciągu pod-
stawowym jej zadaniem jest dowóz 
turystów pieszych i poruszających się 
na rowerze do następujących szlaków 
rowerowych: EuroVelo R1, R2, R3, 
R4, R5, R6 i R9, do Szlaku Kościołów 
Drewnianych, do Małej i Dużej Pę-
tli Rowerowej oraz do Cysterskiego 
Szlaku Rowerowego i Pierścienia do-
okoła Poznania. Kolejnym celem jest 
również dowóz całych rodzin w rejon 
kąpieliska Tropicana w Owińskach, 
czy nad jeziora Stęszewskie, Wron-
czyńskie i Jerzyńskie na terenie gmi-
ny Pobiedziska.

Tak, jak w minionych latach, li-
nię obsługiwać będzie Swarzędzkie 
Przedsiębiorstwo Komunalne, spółka 
wydzielona z Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Swarzędzu. Jako jedy-
na w metropolii posiada 2 przyczepy 
do przewozu rowerów, a także auto-
busy niskopodłogowe przystosowane 
do ich holowania. Każdą z przyczep 
można przewieźć jednorazowo około 
15 rowerów. Ponadto swarzędzki prze-
woźnik posiada także personel mają-
cy doświadczenie w zakresie obsługi 
większych grup turystycznych. Taryfa 
biletowa zostanie zatem zintegrowana 
z taryfą swarzędzką. 

W poprzednim sezonie linia ro-

werowa funkcjonowała we wszystkie 
weekendy w okresie od 28 maja do 
26 czerwca oraz od 13 sierpnia do  
16 października 2016 r. W ciągu całe-
go okresu porozumienia autobusy 471 
przejechały ponad 18.000 kilometrów, 
przewożąc łącznie 2.054 pasażerów 
i 329 rowerów. Na obszarze powiatu 
wytyczono 524 km turystycznych 
szlaków rowerowych, przebiegających 
wzdłuż malowniczych polnych dróg 
i leśnych duktów. 

Do zobaczenia na pieszych i ro-
werowych szlakach powiatu poznań-
skiego w słoneczne, letnie i jesienne 
weekendy.

Zbigniew Rusak

prAWnIK rADZI / rEKLAMA

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

SKUTECZnA
rEKLAMA
W TWoIM
ZASIĘGU

669 69 00 36

 

Weekendowy autobus z rowerami 
zaczyna kursować przez Suchy Las
Po raz trzeci powiat poznański, wspólnie z gminą Swarzędz 
uruchamia linię 471. Jej zadaniem jest połączenie dużych osie-
dli mieszkaniowych Swarzędza, Koziegłów i Murowanej Gośliny 
z turystycznymi szlakami rowerowymi przebiegającymi przez 
Zielonkę i przez zalesione tereny gminy Suchy Las.

Masz talent? Czekamy na Ciebie!
Ruszyły zgłoszenia do V Powiatowego Przeglądu Twórczo-
ści Artystycznej Osób Niepełnosprawnych mieszkańców 
Powiatu Poznańskiego „ZLOT TALENTÓW”

Powiat poznański i Dom Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie szukają 
uzdolnionych osób niepełnospraw-
nych. Swoje talenty mogą one zapre-
zentować w kilku kategoriach.

Jeśli pisanie tekstów przychodzi 
Ci z łatwością , zgłoś się w kategorii 
tekstu literackiego, gdzie do w yboru 
będziesz miał dwa tematy: „Dzień, 
który zmienił moje życie” lub „Moja 
pasja”. 

Wszystkich, tych, którzy kochają 
scenę, zapraszamy do udziału w ka-
tegorii teledysk, prezentacje wokalne 
oraz prezentacje teatralne, gdzie waż-
na jest kreatywność i pomysł, ponie-
waż tu tematyka jest dowolna.

A jeśli patrzysz na swoje obrazy 
i myślisz, że śmiało mogłyby zdobić 
galerie sztuki, zgłoś się w kategorii 
prace malarskie, gdzie możesz nama-
lować „Świat w kolorach tęczy” albo 

„Podwodny świat”.
Fanów aparatów i obróbki zdjęć 

zapraszamy do udziału w kategorii 
fotografia i nadsyłania prac na jeden 
z dwóch tematów „Moje magiczne 
miejsce” lub „Piękno lasu”.

Lubiących natomiast projektować 
i tworzyć wszelkiego rodzaju formy, 
zapraszamy do udziału w kategorii for-
ma przestrzenna, gdzie do wykonania 
są pojemniki do sortowania odpadów 

„Art Eko” bądź figura „Mojego przyja-
ciela robota”

Jerzy Pelowski, kierownik Domu 
Pomocy Maltańskiej, z dumą przy-
znaje, że w powiecie poznańskim jest 
wielu utalentowanych artystów. I do-
daje: – Warto dla ich twórczości stwo-
rzyć przestrzeń, która ogółowi społe-
czeństwa przybliży walory ich prac. 
Właśnie z myślą o zaprezentowaniu 
potencjału artystycznego, jaki mają 
w sobie osoby z niepełnosprawnościa-
mi powstał Zlot Talentów.

Na karty zgłoszeniowe od osób in-
dywidualnych, placówek i organizacji 
Dom Pomocy Maltańskiej czeka do 
26 maja br.  Karta i terminy nadsyła-
nia prac znajdują się na stronie www.
maltadom.fc.pl a laureatów poznamy 
na uroczystej gali, która odbędzie się  
15 września br. w Lubońskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji.

Ewelina Janik

Bezpłatne szczepienia przeciwko 
HPV w gminie Suchy Las
W ramach realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV,   
24 kwietnia w Gimnazjum im. Jana Pawła II, przy ul. Poziomkowej 11 
w Suchym Lesie, będą przeprowadzane bezpłatne szczepienia 
dziewcząt z rocznika 2003 oraz uzupełniająco z rocznika 2002, które 
nie skorzystały z programu w ubiegłym roku.

Odpowiedzialna za szczepienia jest 
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
EDICTUM z Poznania. Chętni do przy-
jęcia pierwszej dawki mogą się zgłaszać 
pomiędzy 11.00 - 12.30. Dwie kolejne 
dawki podawane będą 29 maja oraz  
11 września w tych samych godzinach.

Program szczepień, realizowany od 
kilku lat przez powiat poznański i w cało-
ści finansowany z jego budżetu, skierowany 
jest do młodzieży zameldowanej na tere-
nie jednej z 17 gmin powiatu. Szczepienia 
poprzedzane są spotkaniami informacyj-

no-edukacyjnymi dla dziewcząt i chłop-
ców oraz zainteresowanych rodziców czy 
opiekunów prawnych nastolatków. 

Szczegółowy harmonogram spo-
tkań i szczepień dostępny jest na stronie 
internetowej www.powiat.poznan.pl  
oraz www.edictum.pl. Więcej na te-
mat zapobiegania nowotworom szyjki 
macicy i innym chorobom wywo-
ływanym przez wirus brodawczaka 
ludzkiego można się też dowiedzieć 
pod numerem telefonu 61 847 04 54.

Karolina Korcz

Jak pozwać osobę, której adres 
zamieszkania pozostaje nieznany?
Często zdarza się, że chcemy dochodzić swoich rosz-
czeń od osoby, którą znamy z imienia i nazwiska, jednak 
nie mamy wiedzy o aktualnym miejscu jej zamieszkania. 
W takim przypadku wierzyciel chcąc odzyskać pożyczone 
pieniądze lub żądając naprawienia wyrządzonej szkody, 
staje przed poważnym problem realizacji przysługujących 
uprawnień na drodze postępowania sądowego.

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

NIANIA  
Z DOŚWIADCZENIEM
ZAopIEKUjE SIĘ DZIECKIEM U SIEBIE W DoMU

MIESZKAM W BIEDrUSKU
prACĘ MoGĘ roZpoCZĄĆ oD WrZEŚnIA

MoGĘ DZIECKo oDBIErAĆ I oDWoZIĆ

TEL. 504 422 271
28 Sucholeski.EU       kwiecień 2017      nr 4 (63)  nr 4 (63)       kwiecień 2017      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 29



Pierwszym krokiem była Debata 
Oświatowa, która odbyła się 25 stycznia 
2017 roku podczas spotkania z miesz-
kańcami gminy, na którym przedsta-
wione zostały dwa warianty dotyczące 
organizacji szkół w gminie Suchy Las.

Następnym krokiem było spotka-
nie konsultacyjne 14 lutego, na którym 
dokonano analizy dotychczasowych 
ustaleń i wypowiedzi na ten temat, na 
którym przyjęto założenie, że w 2020 
roku powstanie nowy obwód szkolny 
dla uczniów z sołectw i osiedli: Złotko-
wo, Złotniki Wieś i Złotniki Osiedle.

Ponieważ projekt uchwały podjęty 
23 lutego został pozytywnie zaopinio-
wany przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty i związki zawodowe, co było 
warunkiem koniecznym, 30 marca 
2017 r. podjęta została uchwała osta-
teczna w tej sprawie. Uchwała określa: 
sieć szkół podstawowych, gimnazjów 
i klas dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych przez gminę Suchy Las 
oraz granice ich obwodów, na okres od 
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 
r. jak również sieć ośmioletnich szkół  

podstawowych i granice ich obwodów 
od 1 września 2019 r. 

Ze szczegółami Uchwały Rady 
Gminy w tej sprawie, można oczywi-
ście zapoznać się na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Suchy Las.

Będzie liceum
Ważnym novum jest powstanie 

na terenie gminy Liceum Ogólno-
kształcącego. Ściślej mówiąc, będzie 
to filia Liceum Ogólnokształcącego 
im. Romka Strzałkowskiego w Po-
znaniu, usytuowana w budynku do-
tychczasowej Szkoły Podstawowej im.  
W. Bogusławskiego przy ul. Szkolnej. 
Od 1 września 2017 r uruchomione 
zostaną dwie pierwsze klasy liceum.

Ale jak zwykle bywa w takich sytu-
acjach i ta okoliczność nie jest wolna 
od wątpliwości czy emocji organi-
zacyjnych. Na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Gmina Razem znaj-
dujemy informację autorstwa radnego 
Gminy Suchy Las Krzysztofa Pilasa, 
do którego jako przewodniczącego 
Komisji Społecznej Rady Gminy, ro-

dzice zgłaszają sporo uwag i wątpliwo-
ści, które powinno się wyjaśnić zanim 
nowa placówka ruszy – pisze pan 
radny. Z tego co czytamy, nie sam fakt 
powstania liceum w Suchym Lesie, ale 
miejsce prowadzenia zajęć budzi wąt-
pliwości rodziców. W związku z tym 
radny Krzysztof Pilas złożył interpela-
cję w tej sprawie, obiecując odpowiedź 
na swoje pytania niezwłocznie upo-
wszechnić. Interpelacja zawiera proś-
bę o informację o liczebności uczniów 
każdej z klas (I – VI) oraz ilu uczniów 
w każdej klasie jest spoza rejonu, a tak-
że pytania czy ulokowanie Liceum 
w Szkole Podstawowej na ul. Szkolnej 
nie spowoduje zamieszania w bu-
dynku, jak będą chronieni najmłodsi 
uczniowie i czy takie rozwiązanie nie 
spowoduje dwuzmianowości.

Dyrekcja PLO zapewnia
Tymczasem dyrekcja Publiczne-

go Liceum Ogólnokształcącego im. 
Romka Strzałkowskiego informuje 
na swojej stronie internetowej jedno-
znacznie, że uruchamiając od 1 wrze-
śnia dwie pierwsze klasy w wydzielonej 
części budynku sucholeskiej Szkoły 
Podstawowej przy ul. Szkolnej 15, bę-
dzie się starała w taki sposób popro-
wadzić działalność szkoły średniej, by 
w jak najmniejszym stopniu była ona 
uciążliwa dla przebywających w tym 
samym budynku dzieci. Przeprowa-
dzony będzie remont, polegający na 
wstawieniu ściany oddzielającej kory-

tarz licealistów od korytarza uczniów 
podstawówki oraz utworzeniu od-
dzielnych toalet i szatni. Lekcje będą się 
zaczynać o godz. 8.15, gdy uczniowie 
podstawówki są już w swoich klasach. 
Licealiści nie będą korzystać ze szkol-
nej stołówki, dlatego zdaniem dyrekcji 
PLO nie będzie potrzeby,  by chodzi-
li oni po innych częściach budynku 
szkoły podstawowej. Liceum będzie 
działało na podobnych zasadach jak 
w Poznaniu, w związku z czym ucznio-
wie będą mieli do wyboru nawet czte-
ry przedmioty rozszerzone. 

Nabór do liceum
Ważną informacją jest to, że nabór 

do liceum trwa do 15 maja 2017 roku.
Ponieważ informacje te rozwiewa-

ją , a przynajmniej powinny rozwiewać 
wątpliwości rodziców zawarte w in-
terpelacji, pytamy pana radnego o jej 
celowość.

-  O ile szkoły podstawowe podlega-
ją pod Urząd Gminy, o tyle liceum nie, 
a zatem nie jest dla Rady Gminy stroną, 
dlatego proszę o jednoznaczną w tym za-
kresie odpowiedź pana wójta, jako gwa-
rancję tych rozwiązań – wyjaśnia radny.

Cóż, na pewno na tym etapie reali-
zacji dostosowania sieci szkół do no-
wego ustroju szkolnego, rzeczywiście 
warto pomyśleć o każdym szczególe, 
aby w nieodległej już przyszłości nie 
żałować popełnionych w tym zakresie 
ewentualnych błędów.

Ryszard Bączkowski
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Reforma szkolnictwa 
w sucholeskiej gminie
Kiedy w lutowym numerze naszego magazynu pisaliśmy 
o organizacji szkolnictwa na terenie gminy Suchy Las, zwią-
zanej z reformą edukacyjną, mówiliśmy o tym, jak będą 
przebiegały poszczególne etapy tego procesu.

Świetlica pełna światła
Jakie rozrywki można zapewnić dzieciom zamieszkałym 
na terenie gminy Suchy Las? Wydaje się, że odpowiedź na 
to pytanie znają świetlice opiekuńczo-wychowawcze na 
terenie gminy prowadzone przez Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. Od początku swojego 
istnienia są punktem zapalnym działań na rzecz wypełnie-
nia czasu najmłodszym mieszkańcom.

4 kwietnia w Domu Osiedlowym 
w Biedrusku wychowawczynie ze 
świetlicy opiekuńczo-wychowaw-

czej, Iwona Kubiak oraz Monika 
Marciniak, przeprowadziły czwarte 
już warsztaty wielkanocne. W prze-

prowadzaniu zajęć pomagały im rów-
nież dzieci - wychowankowie świe-
tlicy - które pomagały rówieśnikom 
z Biedruska w wykonywaniu rozma-
itych zadań. Na stołach stopniowo 
pojawiały się wełniane baranki, wiel-
kanocne kurczęta z krepy, piór i fil-
cu, kolorowe łańcuchy i oczywiście 
pisanki - nieodłączny element świąt 
Wielkanocnych w Polsce. Zrobione 
przez dzieci dekoracje będą w tym 
roku ozdabiać koszyki ze święcon-
ką oraz stoły podczas wielkanocne-
go śniadania. W zajęciach czynnie 
uczestniczyli również podopieczni 
ze świetlicy teatralnej, którą prowa-
dzi pani Grażyna Kobyłka.

Na kolejne warsztaty w Domu 
Osiedlowym nie trzeba czekać długo - 
odbywają się one pod czujnym okiem 
wychowawczyń we wtorki i czwartki, 
w godzinach 14:00 - 17:00. 

Zabawa to podstawa
Świetlica opiekuńczo - w ycho-

wawcza nie poprzestaje na przepro-
wadzaniu warsztatów. Podczas zor-
ganizowanego kolejny rok z rzędu 
sprzątania osiedla Grzybowego 8 

kwietnia, przeprowadzony został 
konkurs dla dzieci na temat eko-
logii, gospodarowania odpadami 
i ochrony środowiska. A leksandra 
Rewers-Taterka, przewodnicząca 
Gminnej Komisji Rozwiązy wa-
nia Problemów A lkoholow ych, 
współtwórczyni zamysłu samego 
powstania świetlicy (razem z Mał-
gorzatą Salwą-Haibach), zjawiła się 
na w ydarzeniu razem z pracowni-
kami Referatu Ochrony Środowi-
ska sucholeskiego Urzędu Gminy 

- A nną Jańską i A ndrzejem Adam-
skim, którzy przeprowadzili kon-
kurs. Małym uczestnikom bardzo 
przypadł on do gustu. 

- Uznaliśmy, że coroczne sprzą-
tanie osiedla to znakomita okazja, 
by zwiększyć świadomość dzieci 
w kwestii ochrony środowiska - 
mówi A leksandra Rewers-Taterka. 

- Wśród sprzątających są też pod-
opieczni naszej świetlicy oraz ich 
rodzice.

Dla dzieci przewidziano nagrody, 
takie tak notatniki w ekologicznych 
(!) okładkach. 

Małgorzata Pelka 

  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

Andrzej Adamski i Anna Jańska z Referatu Ochrony Środowiska UG, przewodnicząca 
Małgorzata Salwa-Haibach i przewodnicząca Aleksandra Rewers-Taterka
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„Madagaskar” to musical dla mi-
lusińskich. Jego bohaterowie: lew 
Alex, żyrafa Melman, zebra Marty , 
hipopotamica Gloria czy nawet lemur 
Król Julian  w naszym kraju kojarzeni 
są przede wszystkim z filmowym hi-
tem wytwórni DreamWorks.  To tam 
w 2005 r.  powstała pełnometrażowa 
animacja, a jej popularność dopro-
wadziła do dwukrotnego nakręcenia 
kontynuacji przygód zwierzaków z no-
wojorskiego zoo. Zapowiadana jest ko-
lejna  część tej historii, która na ekrany 
ma wejść w przyszłym roku. 

Wyginasz śmiało ciało
Konferencja w sprawie „Madaga-

skaru” odbyła się na tarasie widoko-
wym firmy UWI Inwestycje SA, spon-
sora premiery. Przy okazji prezes firmy 
Jacek Cenkiel obiecał pomoc dla Te-
atru Muzycznego, by ten doczekał się 
nowej siedziby.

Realizatorzy poznańskiej wersji 
„Madagaskaru” zapowiadali, że będzie 
to „roztańczony musical dla całych 
rodzin”. Przypominają, że jego akcja 
rozpoczyna się w zoo w Nowym Jorku, 
w którym  zwierzęta mają dość życia 
w  zamknięciu. Pewnego dnia Marty, 
zafascynowany snującymi skompli-
kowane plany ucieczki pingwinami, 
wspólnie ze swoimi kompanami po-
stanawia zbiec zza krat. Uciekinierzy 
zostają jednak złapani. Władze ogro-
du zoologicznego postanawiają za 
karę wysłać ich do Afryki. Pośrodku 
oceanu klatki wypadają za burtę.

 Autorem libretta jest Kevin Del 
Aguila, a muzykę skomponowali Geor-

ge Noriega i Joel Someillan, zdobywcy 
nagrody Grammy. W widowisku śpie-
wane będą tak znane przeboje jak m.in.: 

„Best Friends” czy „Wild and Free”. 
Wszystkie po polsku.  Dyrektor Prze-
mysław Kieliszewski z poznańskiego 
Teatru Muzycznego informował, że na 
zamówienie teatru słowa libretta prze-
łożyli Marek i Tomasz Robaczewscy. 
Marek znany jest z przekładu przeboju 

„Wyginam śmiało ciało”, a jego syn To-
masz  tłumaczył teksty większości od-
cinków serii „Pingwiny z Madagaskaru”.  
Piosenka o „wyginanym ciele” już stała 
się wizytówką majowej prapremiery.

– Będą też maski, teatr plastyczny 
i dużo, dużo śpiewania – mówi reżyser 
Jerzy Jan Połoński. – Młoda widownia 
będzie zachęcana do włączenia się w  ak-
cję na scenie i na widowni. To musi być 
zabawa dla osób od lat pięciu do 105.

Czyją twarz ma Król Julian?
Reżyser zapewnia, że wszyscy 

będą się starać, by król Julian wyglądał 
jak lemur Julian, Alex tak jak filmowy 
Alex, a zebra jak zebra.

– Oczywiście  będą tu pewne ana-
logie do teatru lalkowego, teatru ani-
macji, jak również wynikające z tech-
nologii przygotowania kostiumów, ale 
twarze, pyski czy dzioby będą takie jak 
na filmie – mówił. 

– Dla nauczycieli przygotowujemy 
scenariusze lekcji muzycznych, te-
atralnych oraz dotyczących afrykań-
skiej wyspy – zdradził z kolei dyrektor 
Kieliszewski. – Jednym z przejawów 
tych działań jest  „Wirtualny Instruk-
tor”.  Składają się na niego trzy filmiki 
wideo, które uczą dzieci samodziel-
nego wykonania piosenki „Wyginam 
śmiało ciało”: instruktaż robienia ma-
ski Króla Juliana, śpiewania oraz tańca. 
Założyliśmy  od początku, że dzieci 
traktujemy poważniej niż dorosłych, 
a Madagaskar wymaga pomocy.

– Madagaskar to jedno z najbied-
niejszych państw na świecie – podkre-
śla aktor Mariusz Damięcki.
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AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań, ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-304
www.auto-centrum.com.pl 

Leasingodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o., al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. Usługa leasingu dotyczy modelu Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Benzyna o mocy 280 KM (emisja CO₂ 161 g/km, 
średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym 7,0 l/100 km). Kalkulacja dla warunków: cena brutto 201.700,00 zł; okres leasingu 36 miesięcy; czynsz inicjalny netto 16.398,37 zł; 35 rat netto 2.016,91 zł; 
wykup netto 80.352,03 zł. Podane warunki obowiązują przy skorzystaniu z ubezpieczenia GAP oferowanego przez leasingodawcę. Składka ubezpieczenia GAP od 78,55 zł miesięcznie będzie doliczana 
do rat leasingowych. Szczegółowe warunki leasingu określone są w umowie, zawarcie umowy jest uzależnione od oceny zdolności kredytowej klienta. Wykup gwarantowany przez wybranych dealerów 
sieci FCA Poland S.A. (dane spółki: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała). Usługa leasingu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Ilość samochodów dostępnych w ofercie jest 
ograniczona. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od 
prezentowanych w materiale reklamowym. Szczegóły oferty i informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska dostępne u dealerów.

ALFA ROMEO STELVIO.
WIĘCEJ NIŻ SUV.

ALFA ROMEO STELVIO
W LEASINGU JUŻ ZA 1% WARTOŚCI SAMOCHODU MIESIĘCZNIE

5,7 sekundy od 0 do 100 km/h!

Nazwa salonu

Musical dla dzieci, 
zabawa dla wszystkich
Już w drugi weekend maja Teatr Muzyczny w Poznaniu 
zaprezentuje polską prapremierę „Madagaskaru” w jego  
reżyserii. Musical dla najmłodszych, nawiązujący do  kino-
wego przeboju, swą światową prapremierę miał na po-
czątku 2016 r. w The Coterie Theatre w Kansas City w USA. 

Aktor odwiedził je w 2015 r. reali-
zując jeden z odcinków dokumental-
nej serii „Mapa ginącego świata”.

– Tamtejsze lasy to dom dla wielu 
gatunków, które żyją wyłącznie na 
tej wyspie – mówił M. Damięcki.  – 
W ostatnich latach Madagaskar stracił 
większą część powierzchni porastają-
cego go lasu deszczowego.  Jeżeli nic się 
nie zmieni i  nic z tym nie zrobimy to za 
20-30  lat tego lasu może już w ogóle nie 
być – przestrzegał aktor. 

Damięcki przypomina też, że styl 
życia, który wybieramy, to, co kupuje-
my, co użytkujemy ma wpływ na nasz 
świat. Podczas każdego ze spektakli 
zbierane będą środki na fundacje „Le-
czenie z misją” i „Dzieci Madagaskaru”.

Mateusz Frąckowiak z biura mar-
ketingu Teatru Muzycznego zaprasza 
dzieci do udziału w konkursie (szcze-
góły od 25 kwietnia na stronie interne-
towej i profilu facebookowym teatru). 
Nagrodą jest m.in. wyjście do Nowe-
go Zoo.

Działania edukacyjne Teatru Mu-
zycznego wspiera firma NIVEA Pol-
ska, jako że wpisują się one w program 
promocji lokalnych inicjatyw społecz-
no-kulturalnych.

Bilety za grosze
Teatr Muzyczny w Poznaniu dołą-

czył do 97 teatrów z 38 polskich miast 
i przeprowadzi akcję „Bilet do teatru za 
500 groszy”. W jej ramach, w tej cenie, 
będzie wejściówka na premierę 13 maja 
o godz. 12.00. Sprzedaż prowadzona 
będzie tylko w Kasie Teatru. Rozpocz-
nie się 13 maja o godz. 9.00, a jedna oso-
ba kupi maksymalnie pięć biletów. 

Piotr Górski

Teatr Muzyczny 
w Poznaniu
ul. Niezłomnych 1e
61-894 Poznań
tel.: +48 61 852 29 27
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Dyrektor Kieliszewski i kierownik 
marketingu Barbara Pawelek

Prezes Jacek Cenkiel z UWI Inwestycje SA  i dyr. 
Justyna Makowska z Wydziału Kultury UM w Poznaniu

Red. Agnieszka Lecka, aktor Mariusz Damiecki, 
choreograf Paulina Andrzejewska

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653
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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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OD CZWARTKU, 27.04 
DO WTORKU, 02.05

 WIĘCEJ NA WWW.LIDL.PL

GRILL&FUN
Karkówka 
wieprzowa 
w marynacie 
1 kg
różne rodzaje

1190
17,90
-33%

1 kg
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