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 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

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

tel 61 842 75 04
ul. kartuska 1
Poznań, 60-471

NOWA INWESTYCJA 
W SUCHYM LESIE

www.zurawinowa24.pl

NOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

Akademos

NABÓR
TRWA!

 
 

 
 

Wnioski do pobrania

 
 

Przedszkole otwarte 
w godz.

6        18

 
 

 
 

 
w wieku 3 - 6 lat

 

 

 
 

sal dla 200 dzieci.
 

 opieka .
9 5

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

Icoone – rewolucyjna technologia, która odpowie 
na wszystkie potrzeby Twojego ciała! 
Efekty zabiegów Icoone: redukcja cellulitu, redukcja 
obrzęków, skuteczna redukcja tkanki tłuszczowej, 
poprawa jakości skóry, wymodelowanie sylwetki, 
usunięcie bólu i stanów zapalnych, zmniejszenie 
napięcia mięśniowego. 
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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

LOGOPEDAzz

PSYCHOTESTYzz

DERMATOLOGzz

PULMONOLOG zz

DIETETYKzz

HEMATOLOG zz
DZIECIĘCY
ALERGOLOGzz

gALERIA PESTkA 1 PIęTRO
ALEJE SOLIDARNOścI 47, TEL. 509 900 545

Nowa kolekcja w sprzedaży

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

NIEZALEŻNY SERWIS MARKI HONDA
Suchy Las, ul. Klonowa 4

61 812 55 56 ( 668 694 981 ( 884 888 140

AUTO SERWIS - WSZYSTKIE MARKI POJAZDÓW
naprawy blacharsko lakierniczezz

samochody zastępczezz

wulkanizacjazz

hotel oponzz

kompleksowa obsługa układów klimatyzacjizz

mechanika, przeglądy i naprawy bieżącezz

Czynne:  Pn.-Pt.:  12.00 - 18.00 
 Sobota:  12.00 - 17.00
Suchy Las, ul. Sucholeska 1
tel 693 900 282

Znajdź nas na facebooku

zestaw dnia16 zł

ZUPY
Pomidorowa, rosół z makaronem ..... 4,90
Żurek, ogórkowa, kalafiorowa ......... 6,90
Żurek z jajkiem ................................ 7,90
DANIA
Rumsztyk z cebulką ......................... 7,90
Pulpety w sosie koperkowym .......... 7,90
Kotlet schabowy ............................. 8,90
Karkówka pieczona ......................... 8,90
Filet drobiowy 
w panierce z nasionami ................... 8,90
Stripsy z kurczaka ............................ 8,90
Zraz wieprzowy ............................... 9,90
Rolada ze schabu............................. 9,90
De volaile ........................................ 9,90
Szwajcar ......................................... 9,90
Filet z kurczaka
w płatkach kukurydzianych ............. 9,90
Filet z dorsza ................................... 9,90
DODATKI
Pieczywo ........................................ 1,00
Pyzy z sosem ................................... 6,00

Ziemniaki, ryż, mizeria
Zestaw surówek .............................. 4,00
Frytki, kasza gryczana
Pyzy, kluski śląskie .......................... 4,50
SAŁATKI
Z kurczakiem, z camembertem ........ 9,90
PIEROGI DOMOWE (7 szt.)
Ruskie, z mięsem, ze szpinakiem
z kapustą i grzybami ..................... 14,90
PLACKI ZIEMNIACZANE
bez dodatków ............................... 12,90
z sosem myśliwskim,
ze śmietaną, z powidłami .............. 14,90
NAPOJE
Kawa rozpuszczalna, po turecku ........... 5
Herbata „Lipton” z cytryną .................... 4
„Tymbark” 250 ml ................................. 3
„Tymbark” 500 ml ................................. 4
„Pepsi”, „Schweppes” 200 ml ................. 3
„Pepsi” 500 ml ...................................... 5
Woda gazowana, niegazowana 500 ml . 3
Opakowania ............................ 0,50 / szt.

MENU

SZARE KLUSKI Z KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ 12,90 zł

KARTA ABONAMENTOWA W CENIE 10-CIU ZESTAWÓW 11 za 160 zł
DO WYKORZYSTANIA W CIĄGU 30 DNI

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚIOWE

WYMIEŃ 

OPONY

NA LATO

Galeria Pestka
al. Solidarności 47
Poznań
tel. 506 172 087
511 505 503

www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette

POLECAMY 
UPIĘCIA ŚLUBNE 
I KOMUNIJNE
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Szanowni Państwo!

To było prawdziwe święto społeczników, samorządowców, ludzi kultury 
i biznesu. Gala „Osobowość Roku 2017” była też dla mnie osobiście bardzo 
miła. Zostałam bowiem uhonorowana, obok m.in. starosty Jana Grabkow-
skiego czy Pawła Koloszy z klubu krwiodawców „Błękitna Kropelka”. Takie 
wyróżnienie dodaje skrzydeł i motywuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy 
dla Was, drodzy Czytelnicy.

A skoro o krwiodawcach mowa, to trzeba nadmienić, że poprzedni rok 
mieli bardzo udany, a obecny szykuje się jeszcze lepszy. Trudno, żeby było 
inaczej, skoro akcje organizuje wspomniany wyżej Paweł Kolosza, wspiera 
go Wiesława Prycińska z Cafe Szkolna 16, a życiodajny płyn oddają tak 
znani i lubiani mieszkańcy naszej gminy, jak chociażby sołtys Złotnik Wsi 
Ewa Korek i jej mąż Stanisław Korek.

A skoro już o sołtysach i laurach mowa, wspomnieć wypada, że sołtys Zieląt-
kowa Regina Roszczyk została uhonorowana pamiątkową statuetką podczas 
III Powiatowego Dnia Sołtysa. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

No tak, pani Ewa królowała podczas zbiórki krwi, pani Regina podczas 
Dnia Sołtysa, a jeszcze inny sołtys – Michał Brdęk ze Złotkowa – stał się 
mimowolnym bohaterem sesji Rady Gminy. Rajcy przegłosowali bowiem 
zmianę granic okręgów wyborczych, zaś sołtys Brdęk przekonywał, że Złot-
kowo na tym straci. I jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, doszło do 
ostrej dyskusji i wzajemnych oskarżeń. Tak, tak, proszę Państwa, wybory się 
zbliżają i szykujcie się Państwo na to, że atmosfera będzie się robiła coraz 
bardziej gorąca.

 Wybory to święto demokracji, odbywają się one jednak raz na kilka lat. 
Zaś jubileusz 70-lecia naszej Biblioteki Publicznej to święto o tyle wyjątkowe, 
że niepowtarzalne. Drugiego takiego jubileuszu już przecież nie będzie. Nic 
dziwnego więc, że na uroczystość przybyli tak znamienici goście, jak marsza-
łek województwa Marek Woźniak, radna powiatowa Grażyna Głowacka 

czy przewodnicząca Rady Gminy Mał-
gorzata Salwa-Haibach. Wójt Grzegorz 
Wojtera podkreślił słusznie, że biblioteka to 
coś więcej niż tylko zbiór książek, to prze-
strzeń, która pozwala czytelnikowi wyru-
szać w niezwykłe podróże.

 Zresztą w swego rodzaju podróż w cza-
sie mogą nas zabrać nie tylko bibliotekarze, 
ale i aktorzy, np. aktorzy teatru Corona 
Florum. Teatr ten wystawia w naszej małej 
ojczyźnie kolejne, cieszące się powodzeniem 
spektakle, dzięki którym ludzie z XXI wie-
ku mogą choć na krótko przenieść się w barwne czasy oświecenia.

A skoro o barwach, to barwne podróże fundują nam także artyści-mala-
rze, jak chociażby mieszkanka naszej gminy Zofia Iwińska. Kto nie widział 
jej „Kobiet świata” czy „Pejzażów świata” – niechaj żałuje.

Z najdalszej podróży zawsze dobrze wrócić do domu. Żeby jednak w tym 
domu czuć się dobrze, trzeba zadbać o to, żeby panował w nim porządek. 
Dba o to, jako dobra gospodyni, przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybo-
wego, która po raz kolejny zorganizowała wielkie sprzątanie osiedla i jego 
najbliższych okolic. Oby takich dobrych gospodarzy było jak najwięcej.

Miłej lektury!
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Sezamie otwórz się, czyli drzwi
otwarte w Złotniki Park

28-29Kiedy wracam do domu, mówię 
żonie, że byłem w Matriksie

Zapraszamy 
na serwis klimatyzacji  
i wymianę filtra kabinowego 

    
    
    
    

Bosch Service Szukała

Wszystko czego potrzebuje Twoje auto

nine
18-20.05

footloose
 4-6.05 

Bilety: KASA / WWW.TEATR-MUZYCZNY.POZNAN.PL
Rezerwacje: tel. 502 751 213, 511 433 616 / bilety@teatr-muzyczny.poznan.pl

sponsor premiery 
„footloose”

partner premiery 
„footloose”

sponsor 
teatru

Salon Fryzjerski RENEE
Renata Błaszczyk

Złotniki, plac Grzybowy 23
tel. 61 811 62 51

kom. 665 235 255
Godziny otwarcia:

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

Salon Fryzjerski RENEE
Szukaj nas na:

Z OKAZJI 15-LECIA NASZEGO 
SALONU DLA NASZYCH 

KLIENTÓW KONKURS
O SZCZEGÓŁY  

ZAPYTAJ W SALONIE 

MAMY 15 LAT !

PROMOCJA NA HASŁO SUCHOLESKI MAGAZYN

PROMOCJA
Mezoterapia Igłowa 

15% RABATU  

9
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O pracy przy budowie tej inwesty-
cji podczas drzwi otwartych, opowie-
dzieli zarówno pracownicy biurowi, 
jak i ci, którzy na budowie pracują 
w kasku.

Życiowa decyzja
Zakup nowego mieszania to jed-

na z najważniejszych decyzji w życiu 
człowieka. Drzwi otwarte w Złotniki 
Park przyciągnęły wielu zainteresowa-
nych kupnem mieszkania. Potencjalni 
kupcy to głównie rodziny z dziećmi 
lub osoby młode, dopiero myślące 
o założeniu rodziny. BGR Deweloper 
przyszłym nabywcom gwarantuje nie 
tylko komfortowe apartamenty, ale 
także publiczne przedszkole.

Pani Kasia z Suchego Lasu po-
szukuje mieszkania dla cioci, która 
od lat mieszka za granicą i planuje 
powrócić w rodzinne strony. Chce 
mieć ciocię blisko siebie i zapewnić 
jej pewną, spokojną przyszłość. Jed-
nocześnie podkreśla, że jest mamą 
dwóch chłopców i ma nadzieję, że 
od września będą mogli oni rozpo-
cząć naukę w now ym przedszkolu. 
Przedszkole, a w przyszłości także 
planowana szkoła oraz szybki do-
jazd do Poznania to dla pani Kasi 
kluczowe kwestie.

Pan Piotr z Poznania podkreśla, 
że dla niego największym atutem są 
rozwiązania komunikacyjne, a także 
bliskość terenów zielonych. Rozważał 
wprawdzie zakup mieszkania w in-
nych miejscach, jednak stwierdził, że 
w Złotnikach odnajdzie spokój, a są-
siedztwo trasy S11 zapewni szybki do-
jazd do miasta.

Cisza i spokój
W sierpniu tego roku do użytku ma 

zostać oddany I etap inwestycji. Składa 
się on z 12 kilkurodzinnych budynków, 
oddzielonych od siebie zielenią. Każda 
z wilii składa się z sześciu mieszkań 
rozplanowanych na trzech kondygna-
cjach. BGR Deweloper na tym etapie 
budowy proponuje potencjalnym 
kupcom mieszkania dwu-, trzy- oraz 
czteropokojowe, o powierzchni od 48 
do 79 m2. Każde z mieszkań ma ko-
mórkę lokatorską, a także dwa miejsca 
postojowe, wliczone w cenę zakupu. 
Jest także możliwość zakupu miejsca 
garażowego.

II etap inwestycji, który także tra-
fił już do sprzedaży, ma być ukończo-
ny w czerwcu przyszłego roku. Jest 
on większy od I etapu – składa się 
z 15 budynków. Podobnie, jak w eta-
pie I, BGR Deweloper zaprojektował 
mieszkania dwu-, trzy- oraz cztero-
pokojowe, jednak o nieco większej 
powierzchni, od 53 do 82 m2. Ko-
mórki lokatorskie są wliczone w cenę. 
Każde mieszkanie na parterze ma 
prywatny, zielony ogródek, a aparta-
menty na wyższych piętrach – balko-
ny. Ten etap inwestycji, oprócz miejsc 
garażowych, oferuje także miejsca 
postojowe pod wiatami. 

– I etap inwestycji został praktycz-
nie sprzedany – informuje kierownik 
działu marketingu i sprzedaży Mo-
nika Skrzypczak. – To, co odróżnia 
etap II od etapu poprzedniego, to 
czteropokojowe mieszkania na parte-
rze. Cieszą się one największym zain-
teresowaniem.

Pan Jakub przyjechał obejrzeć 
mieszkania razem z narzeczoną i ro-
dzicami. Kusząca dla nich jest nie 
tylko cena i metraż, ale także kame-
ralność osiedla, cisza i spokój oraz 
planowane przedszkole. To może 
być ich wymarzone miejsce na resztę 
wspólnego życia.

Kierownik budowy Piotr Stem-
plewski zapewnia, że inwestycja z pew-
nością zostanie oddana w terminie, 
a ekipa budowlana pracuje nad tym, 
aby projekt był dopracowany w naj-
mniejszych szczegółach. – Wille są 
wykonywane z materiałów o wysokiej 
jakości, co stanowi ich niepodważalny 
walor – dodaje.

Edukacja dla każdego
BGR Deweloper na terenie osiedla 

Złotniki Park buduje także przedszko-
le, które będzie miało profil publiczny. 
Opłata będzie taka sama, jak w każ-
dym innym przedszkolu na terenie 
gminy – pięć godzin bezpłatnej opieki, 
a każda kolejna rozpoczęta godzina 
w cenie 1 zł. Opieka dla sześciolatków 
będzie bezpłatna.

To doskonała wiadomość dla po-
tencjalnych nabywców, ale także dla 
wszystkich mieszkańców Suchego 
Lasu, Złotnik i okolic. Przedszkole to 
oferuje optymalne godziny otwarcia 
(od 6.00 do 18.00). 

Radny Michał Przybylski podkre-
śla, że przedszkole to ważna inwestycja 
nie tylko dla tego osiedla, ale dla całej 
gminy. Dzięki temu, że deweloper 
podjął się budowy, placówka będzie 
czynna już we wrześniu.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Suchy Las i Zarządu Osiedla Grzybo-
wego Małgorzata Salwa-Haibach oraz 
przewodniczący Zarządu Osiedla 
Złotniki Osiedle Grzegorz Słowiński 
zauważają, że nowe osiedle to także 
plusy dla całej społeczności gminnej. 
Dzięki tej inwestycji zyskamy nie tyl-
ko nowych mieszkańców, ale także 
związane z tym wpływy z podatków, 
co zapewnia nieustanny rozwój całej 
okolicy.

Kompleksowe podejście do klien-
ta, zapewnienie mu całego wachlarza 
usług, a także zapewnienie osiedlu 
zaplecza edukacyjnego, medycznego 
oraz sektora spożywczego – o tych 
plusach inwestycji wspomina Michał 
Begier, inwestor.

Już w sierpniu właściciele miesz-
kań w Złotniki Park będą mogli się 
cieszyć z nowego gniazdka o wyso-
kich standardach. Słychać także głosy, 
że planowana jest wspólna integracja, 
aby zapełnić nowe miejsce sąsiedzką 
życzliwością.

Karina Starosta
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Osobowości Roku 2017 – 
ciężka praca się opłaca
Kto w 2017 roku aktywnie działał w regionie? Głos Wiel-
kopolski nagrodził osoby szczególnie zaangażowane w 
rozmaite aspekty życia publicznego organizując plebiscyt 
„Osobowość Roku 2017”. Wśród nagrodzonych: starosta Jan 
Grabkowski, Paweł Kolosza z Klubu Błękitna Kropelka i… 
nasza redaktor naczelna Agnieszka Łęcka!

– Na co dzień staramy się infor-
mować o wielu rzeczach, ale jedną 
z naszych idei jest też pokazywanie 
ludzi, którzy zmieniają rzeczywistość 
i mają na nią wpływ –  mówi redak-
tor naczelny „Głosu Wielkopolskie-
go” Adam Pawłowski.  – Stąd pomysł, 
by nagrodzić ludzi zaangażowanych 
w życie lokalnej społeczności. Lide-
rów, kreatorów, indywidualistów.  

Zgłoszono 450 kandydatów, od-
dano ponad sto dziesięć tysięcy gło-
sów. 

– Świadczy to o tym, jak ważny 
jest ten plebiscyt dla naszych czytel-
ników – podkreśla red. Pawłowski. 

Tulipany nie tylko dla dam
W marcu w historycznym Hotelu 

Bazar odbyła się uroczysta gala połą-
czona z rozdaniem nagród. Panowie 
w dopiętych marynarkach, panie na 
obcasach – wszak to sama przyjem-
ność odbierać nagrodę w eleganckim 
odzieniu i szykownych wnętrzach. 

Nagrody przyznawano laure-
atom z terenu powiatu i całego wo-
jewództwa. Kandydaci nominowani 

byli w czterech kategoriach (biznes, 
samorządność i społeczność lokalna, 
działalność społeczna i charytatyw-
na oraz kultura). Wśród zwycięzców 
wojewódzkich znaleźli się między 
innymi: Anna Niedźwiedź (kultu-
ra), Romuald Wycisło (działalność 
społeczna i charytatywna) i Andrzej 
Bręczewski (biznes). Zarówno An-
drzej Bręczewski, jak i Romuald 
Wycisło oraz Anna Niedźwiedź 
wyrazili ogromną wdzięczność dla 
wszystkich głosujących.

– Moja córka nakręciła całą 
kampanię w mediach społeczno-
ściowych… osobiście powoli zasta-
nawiam się nad emeryturą, jednak 
chcę, by we wszystkich głowach zo-
stała oferta naszej firmy Modertrans 

– stwierdził Andrzej Bręczewski, pre-
zes tejże firmy.

– Jestem bardzo wzruszona. Za-
leży mi, by w Polsce rozpocząć łą-
czenie kultury z biznesem. Mam na-
dzieję, że w ten sposób będzie można 
służyć Polsce i sztuce – dodała Anna 
Niedźwiedź, założycielka znanej po-
znańskiej szkoły baletowej.

Wśród nominowanych osób, za-
angażowanych w samorządność i ży-
cie lokalnej społeczności, zwyciężył 
starosta Jan Grabkowski. Zwycię-
stwo było niekwestionowane, gdyż 
starostę uhonorowano zarówno na 
szczeblu powiatowym, jak i woje-
wódzkim! 

– 28 lat pracy w samorządzie i my-
ślenie nie kadencją, tylko katego-
riami wielu lat naprzód – dzielił się 
swoimi refleksjami laureat. – Dziś, 
w roku wyborczym, musimy skupić 
się na pracy nie tylko na najbliższe 
cztery lata. To, co obecnie robimy – 
zaowocuje w przyszłości. Dziękuję 
przede wszystkim współpracow-
nikom. Staram się otaczać ludźmi 
niejednokrotnie mądrzejszymi ode 
mnie, by się od nich uczyć i skutecz-
nie przetwarzać ich wiedzę na polu 
samorządowym.

Lokalne sukcesy 
Gala Osobowości Roku 2017 

okazała się być kolejnym sukcesem 
„Sucholeskiego Magazynu Miesz-
kańców Gminy”, jako że nagrodę 
przyznano naszej redaktor naczelnej. 
Agnieszka Łęcka odebrała statuetkę 
za pierwsze miejsce w powiecie po-
znańskim w kategorii kultura. 

– Dziękuję redaktorowi Adamowi 
Pawłowskiemu z Głosu Wielkopol-
skiego za ciekawy pomysł na konkurs 
oraz Robertowi Rydlewskiemu za to, 
że zgłosił moją kandydaturę – mówi 
red. Agnieszka Łęcka. – Dziękuję też 
wszystkim, którzy na mnie głosowali. 

Wygrałam konkurs w swojej katego-
rii dzięki wspieraniu wydarzeń kul-
turalnych w gminie, ale i w Poznaniu. 
Wyróżnienie było dla mnie bardzo 
miłą niespodzianką. Zwycięstwo 
jest dla mnie także motywacją do 
dalszej pracy na rzecz naszej lokalnej 
społeczności oraz oczywiście do dal-
szego wspierania lokalnej i regional-
nej kultury.

Na szczeblu powiatow ym w po-
wiecie poznańskim jako społecznik 
triumfował Paweł Kolosza – do-
brze znany mieszkańcom gminy 
Suchy Las z działalności w K lubie 
Honorow ych Dawców K rwi PCK 
Błękitna K ropelka. – Do plebiscytu 
zgłosiła mnie Barbara Przybyłowicz 
z zaprzyjaźnionego klubu krwio-
dawstwa z Wrocławia. Myślę, że 
głosowali na mnie głównie krwio-
dawcy, członkowie klubów. Czuję 
się dumny i w yróżniony – zaznacza 
Paweł Kolosza. 

Wielcy nieobecni
W przerwach między przyzna-

waniem statuetek organizatorzy 
zapewnili specjalnie dla wszyst-
kich zgromadzonych artystyczną 
atrakcję - poznański tercet tenorów 
Tre Voci. Panowie podczas mini-
koncertu zmierzyli się nie tylko ze 
znanymi utworami operow ymi, ale 
i w ykonali dla publiczności utwór 
z filmu „Misja”, by zakończyć cały 
w ystęp ży wiołow ym „Mambo Ita-
liano”. Podczas gali duże znaczenie 
odegrali również nieobecni, za któ-
rych sprawą… osoby zaangażowa-
ne w życie regionu stały się de facto 
kandydatami do tytułu Osobowo-
ści Roku 2017. 

Jedną z osób, które postanowiły 
zgłosić znajomą osobę jako kandy-
data do plebiscytu, jest Robert Ry-
dlewski. To za jego sprawą redaktor 
naczelna Agnieszka Łęcka stała się 
osobą nominowaną. 

– O samym plebiscycie dowie-
działem się ze strony internetowej 

„Głosu Wielkopolskiego” – zdradza 
Robert Rydlewski. – Znam Agniesz-
kę od lat i uważam, że jako redaktor 
poczytnego w regionie pisma zasłu-
guje na uhonorowanie. Pomyślałem, 
że taką nominacją mogłem też w pe-
wien sposób wesprzeć nasze lokalne 
medium – „Sucholeski Magazyn 
Mieszkańców Gminy”.

Taka nagroda stanowi dla nasze-
go „Magazynu” i przede wszystkim 
redaktor naczelnej potwierdzenie 
intensywnej pracy i tego, że i ona się 
opłaca. Trzeba tylko wytrwale dążyć 
do celu…

Małgorzata Pelkafot
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Sezamie otwórz się, czyli drzwi 
otwarte w Złotniki Park
Osiedle Złotniki Park to inwestycja, na którą czeka wielu. 
Mieszkania z I etapu mają zostać oddane do użytku w sierp-
niu tego roku, a atutem nowego osiedla jest publiczne przed-
szkole, które rozpocznie działalność już we wrześniu br.

Starosta Jan Grabkowski odbiera nagrodę Red. Agnieszka Łęcka z nagrodą

Wyróżniony Paweł Kolosza

Tercet Tre Voci

Przewodniczący Grzegorz Słowiński, radny Michał Przybylski, Michał Begier z BGR 
Deweloper, przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach, Janusz Kurowski z BGR Deweloper

Pracownicy firmy BGR Deweloper

Prezes Marek Rodwald, Anna Niedźwiedź, Andrzej Bręczewski, starosta Jan Grabkowski, Romulad Wycisło
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W marcu komisje 
stałe Rady Gmi-
ny zajmowały się 
głównie opinio-
waniem projek-
tów uchwał na 
najbliższą sesję. 

Komisja doraźna, której  przewodniczy 
radny Michał Przybylski zakończyła 
pracę nad rozdziałem dotyczącym 
pracy Komisji Rewizyjnej. Pełną treść 
relacji przewodniczących komisji sta-
łych oraz doraźnych można przeczytać 
na www.gminarazem.pl, a protokoły ze 
wszystkich posiedzeń  na www.bip.su-
chylas.pl/Rada Gminy/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja rewizyjna
Komisja w  mar- 
cu br. roku obra- 
dowała na dwóch 

 posie d z en i ac h : 
1.03 i 28.03. Przed- 
miotem obrad  
1 marca była prze- 

de wszystkim skarga na działalność 
Wójta Gminy Suchy Las. Tym razem 
wnieśli ją mieszkańcy Złotnik zarzu-
cając organowi wykonawczemu szereg 
niedociągnięć. W dalszej części posie-
dzenia Komisja zajęła się wnioskami 
pokontrolnymi z kontroli szkoły przy 
ul. Konwaliowej. 

Na kolejnym posiedzeniu 28 marca 
Komisja zajęła ponownie skargą – tym 
razem wysłuchana została druga ze 
stron konfliktu. Dodatkowo w posie-
dzeniu uczestniczył Kierownik Refe-
ratu Informacji Przestrzennej i Archi-
tektury, który wyjaśnił wiele kwestii 
dotyczących tej sprawy. Podczas posie-
dzenia sformułowano również protokół 
pokontrolny z kontroli szkoły przy ulicy 
Konwaliowej, który został (wraz w ze 
zdaniem odrębnym J. Ankiewicza oraz 
M. Jankowiaka) przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Głównym tema-
tem posiedzenia 
Komisji w dniu 
20 marca br. były 
akcje mające na 
celu poprawę sta-
nu bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym na terenie 
naszej gminy. Rozmawialiśmy zatem 
o tzw. ,,Trójkątach bezpieczeństwa”, 
mających poprawić widzialność w ob-
rębie skrzyżowań, wyjazdów z terenów 
usługowych, handlowych, itp. Prze-
dyskutowano również kwestię  wy-
jazdów z pól i dróg nieutwardzonych, 
gdzie często spotykamy się z nawo-
żeniem błota poślizgowego na drogi 
publiczne. Komisja wystąpiła z prośbą 
do radnych, sołtysów i przewodniczą-
cych osiedli o przekazanie informacji 
związanych tymi akcjami w terminie 
do dnia 10 maja br.

Podjęliśmy także prace nad opinio-
waniem projektów uchwał na najbliż-
szą sesję. Przeanalizowano też kore-
spondencję, która głównie dotyczyła 
spraw związanych z punktualnością 
transportu ZKP i rozkładem jazdy 
w Biedrusku, a także raportu ze zda-
rzeń przesłanego przez Policję. Przez 
kolejny miesiąc mimo, wcześniej zło-
żonej deklaracji, nie otrzymaliśmy ra-
portu ze Straży Gminnej.

Komisja podjęła też dyskusję doty-
czącą rozliczenia przebiegów kilome-
trowych samochodów będących w po-
siadaniu Straży Gminnej oraz stanu 
bezpieczeństwa placów zabaw i boisk 
na terenie gminy. Poruszono również 
kwestie samochodu OSP w Suchym 
Lesie. Ta bulwersująca sprawa stała 
się już przedmiotem zainteresowania 
mediów, ponieważ samochodu nie 
można wykorzystywać ze względu na 
brak homologacji. Komisja oczekuje 
wyjaśnień wójta w tej sprawie. 

Odczytano tez podziękowanie 
firmy IMS Glass-Decor dla druhów 
z OSP Golęczewo za wzorowo prze-
prowadzoną akcję ratowniczą z uży-
ciem urządzenia COBRA, podczas 
pożaru hali magazynowej na terenie 
ich firmy.

Długą dyskusję wywołała infor-
macja dotycząca planowanego zakoń-
czenia sprzedaży biletów tzw. całodo-
bowych w autobusach gminnej spółki 
ZKP. W nawiązaniu do powyższego 
tematu Komisja zwróciła się z prośbą 
o składanie do dnia 10 kwietnia br. 
sprawozdań z konsultacji przepro-
wadzanych w jednostkach pomoc-
niczych dotyczących rozkładu jazdy 
autobusów ZKP. Po tym terminie 
i analizie informacji Komisja sformu-
łuje stosowne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Komisja w marcu 
obradowała dwu-
krotnie. 19.03.br 
opiniowano pro-
jekty uchwał na 
najbliższą sesję. 
Pozytywnie za-

opiniowano  projekt uchwały w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Suchy Las - obszar 
pomiędzy ulicami Leśną, Bogusław-
skiego i Strażacką. Również pozytyw-
nie ustosunkowano się do projektów 
uchwał finansowych:  w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 
oraz projektu  uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budże-
tu Gminy Suchy Las na 2018 r.

Negatywnie zaopiniowano nato-
miast projekt uchwały w sprawie po-
działu gminy Suchy Las na jednoman-
datowe okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów i w związku z tym 
nie opiniowano projektu uchwały 
w sprawie podziału gminy Suchy Las  
na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych.

Na drugim posiedzeniu 29.03.br. 
zajmowano się analizą projektu zmian 
w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Suchy Las oraz miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzen-
nego, które są obecnie procedowane. 

Komisja sformułowała kilka wnio-
sków do projektu Studium oraz przyję-
ła wniosek o udostępnieniu wszelkiej 
dokumentacji związanej z zakupem 
bez homologacji samochodu dla OSP 
Suchy Las.

Przewodniczący Komisji 
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W marcu Komi-
sja nie obradowa-
ła, jednak człon-
kowie opiniowali 
projekty uchwał 
na najbliższą 
sesję. Pozytyw-

nie zaopiniowano projekt uchwały 
w sprawie powołania zespołu opiniu-
jącego kandydatów na ławników oraz 
dwa oświadczenia: w sprawie ustano-
wienia w gminie Suchy Las kwietnia 
miesiącem Wojciecha Bogusławskie-
go oraz sierpnia miesiącem Romana 
Dmowskiego.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Ko- 
misji odbyło się  
21.03.2018 r. Po- 
święcone było 
Spółkom Wod- 
nym (SW), 
działającym na 

teren ie naszej g m iny. Głów ny m 
zada n iem S W jest w ykona n ie 
i utrz y ma n ie urz ądzeń wod nych 
w celu prowadzen ia racjona l nej 
gospodark i wod nej. Nad ich dzia-
ła l nością nadzór prowadzi Staro-
sta Pozna ńsk i . Podczas posiedze-
n ia gości l iśmy p. Zi mowsk iego, 
przedstaw iciela S W. Spół k i dzia-
łające na teren ie g m iny Suchy 
Las obejmują swoi m zasięg iem 
1350 ha zmel iorowa nych terenów 
oraz 102 ,4 4 k m rowów. W 2017 r. 
war tość robót w y n iosła 805 t ys . 
z ł . Podczas posiedzen ia py ta no 
o moż l iwości wglądu przez pro-
jekta ntów w doku mentację me-
l iorac y jną i proponowano przeję-
cie kana ł u Ch ludowsk iego przez 
S W. Roz wa ż a no prz ystąpien ie 
m ieszka ńców Zieląt kowa do S W. 
(W 1986 r. m ieszka ńc y Zieląt ko-
wa posta now i l i w ystąpić ze Spół-
ek i  w ykony wać prace mel iorac y j-
ne we w łasny m za k resie . Obecn ie 
n ieudra żn ia ne row y u legają de-
g radacji i g roż ą za la n iem terenu, 
jed na k m ieszka ńc y nada l n ie za-
m ierzają prz ystąpić do S W). Roz-
maw ia no o loka l nych za la n iach 
powodowa nych przez nag m inne 
przer y wa n ie d renów dokony wa-
ne podczas prac budowla nych m. 
in . w Złot kow ie, Ch ludow ie, Zie-
ląt kow ie, Jelon ku i py ta no o moż-
l iwość uz yska n ia odszkodowa n ia 
za za la n ie terenu. Pow róci ł temat 
sporej w ycin k i d rzew, ja k iej do-
kona no k i l ka lat temu prz y okazji 
cz yszczen ia row u na os . Grz ybo-
w y m. Uz yska no ta k że in for mację , 
że do końca l ipca  potr wają prace 
S W z w ią za ne z odprowadza n iem 
wody z ROD Słoneczny Stok .

W da lszej kolejności Kom isja 
obradowa ła nad dwoma projekta-
m i uchwa ł: w spraw ie ok reślen ia 
zasad udzielen ia dotacji na prace 
konser watorsk ie, restaurator-
sk ie lub robot y budowla ne oraz 
w spraw ie prz y jęcia Gm innego 
Prog ra mu Opiek i nad Zaby t ka m i 
d la Gm iny Suchy Las na lata 2018-
2021. Nad treścią obu projektów 
Kom isja n ie g łosowa ła , pon iewa ż 
w y maga ł y korekt y.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Po marcowej sesji 
Rady Gminy Su-
chy Las, w kontro-
lowanych przez 
wójta mediach, 
zamieszczane są 
nieprawdziwe in-

formacje na temat zmian w uchwale 
w sprawie podziału gminy Suchy Las 
na jednomandatowe okręgi wyborcze. 
Trzeba zatem tradycyjnie zdemento-
wać mity i zwyczajne kłamstwa.

Historia
W 2014 roku po raz pierwszy 

przeprowadzono wybory w jedno-
mandatowych okręgach wyborczych. 
Wcześniej natomiast mieszkańcy 
Złotnik-Osiedla, Złotkowa oraz 
Jelonka stanowili jeden dwuman-
datowy okręg wyborczy. Nowego 
podziału dokonano bez konsultacji 
z mieszkańcami, zapewne w zaciszu 
gabinetu wójta, co w naszej gminie 
jest niestety standardem. Poprzednia 
Rada Gminy, zdominowana przez 
ugrupowanie wójta, okręgi oczywi-
ście „przyklepała”.

Kość niezgody
Kością niezgody pomiędzy Złot-

kowem a Złotnikami-Osiedlem stał 
się okręg 15 (Złotkowo/ Złotniki-
Osiedle). Wójt oraz radny jego stron-
nictwa Grzegorz Rewers wspierany 
przez sołtysa Michała Brdęka doma-

gali się, aby był to nadal okręg wyjąt-
kowy – najmniejszy w gminie. 

Najmniejszy okręg na wykresie 
obok oznaczono na czarno.

Miał się składać ze Złotkowa oraz 
zaledwie kilku ulic Złotnik-Osiedla 
(przede wszystkim rejon ulicy Kocha-
nowskiego). Chodziło o to, żeby o wy-
borze radnego z tego okręgu przesądza-
li zawsze tylko mieszkańcy Złotkowa. 

Zarząd Złotnik-Osiedla domagał 
się natomiast logicznego podziału 
swojego osiedla na dwie równe czę-
ści wzdłuż ulicy Obornickiej. Część 
wschodnią Osiedla proponowano do-
łączyć do Złotkowa, a część zachodnią 
do rejonu ulicy Kochanowskiego. 

Klasyczna manipulacja
Propozycja Złotnik-Osiedla wy-

wołała jednak sprzeciw radnego oraz 
sołtysa Złotkowa, gdyż zwiększała 
w okręgu 15 reprezentację mieszkań-
ców Złotnik-Osiedla. Poinformo-
wali więc swoich mieszkańców, że 
ich okręg planuje się… zlikwidować 
i zwołano w celu obrony praw wybor-
czych mieszkańców Złotkowa specjal-
ne zebranie, w którym uczestniczył 
wójt Grzegorz Wojtera. Mających 
inne zdanie nie zaprosili. 

Obwodnica aglomeracji 
poznańskiej

Dołączenie do Złotkowa wschod-
niej części Złotnik-Osiedla jest za-

biegiem korzystnym dla wszystkich. 
W ostatnich dwóch latach spoiwem 
dla mieszkańców tego rejonu gminy 
stała się bowiem sprawa korytarza 
dla przebiegu północno-wschodniej 
obwodnicy aglomeracji poznańskiej, 
którą zgodnie odrzucają zarówno 
mieszkańcy Złotkowa jak i wschod-
niej części Złotnik-Osiedla. Wspólnie 
z mieszkańcami wypracowany został 
tzw. „żółty szlak” dla przebiegu tej dro-
gi, który zyskał zdecydowane poparcie 
zarówno mieszkańców Złotkowa jak 
i Złotnik-Osiedla. Sprawa zmierza w 
dobrym kierunku, ale czeka nas jesz-
cze wiele pracy, aby osiągnąć końcowy 
cel. Szczególnie istotne będą najbliższe 
lata. Dla przyszłego radnego okręgu 15 
to będzie najważniejsze zadanie. Trze-
ba też dodać, że stroną w tym postępo-
waniu jest Stowarzyszenie Gmina Ra-

zem, którą reprezentuje profesjonalna 
kancelaria prawna.

Demograficzna bomba 
w Złotnikach-Osiedlu

Korekty granic obwodów dokona-
no też z powodów zmian granic jed-
nostek pomocniczych w Złotnikach 
Wsi oraz Złotnikach-Osiedlu. Złotni-
ki-Osiedle zwiększyły się o obszar, na 
którym powstaje już nowe osiedle na 
1.500 - 2.000 ludzi. Tak więc okręg 14, 
w skład którego wchodzi OSIEDLE 

- PARK powinien być na tę chwilę nie-
co mniejszy, ponieważ w ciągu najbliż-
szych kilku lat wystąpi tam lawinowy 
przyrost mieszkańców. Pierwsze za-
siedlenia budynków nastąpią jeszcze 
przed wyborami – latem 2018 r. (ok. 
250 osób). Nie jest zatem możliwe, 
aby Złotkowo, przy tak wielkim po-

Przewodnicząca Rady Gminy informuje…
W ostatnim czasie 
wielu mieszkań-
ców zwraca uwagę 
radnym na ogło-
szony przez wójta 
jubileusz 800 – le-
cia miejscowości 

Suchy Las.  Pojawiają się publikacje 
kwestionujące wskazaną przez wój-
ta datę powstania Suchego Lasu.  
Sugeruje się, że sprawa jest mocno 
naciągana, a rzeczy wistym powo-
dem ogłoszenia roku 2018 jubile-
uszow ym są w ybory samorządowe 
i zamiar celebrowania własnej osoby 
przez kandydata na wójta Grzegorza 
Wojterę. Wójt oczy wiście wszystkie-
mu zaprzecza. 

W celu realizacji zadań związa-
nych z właściwą oprawą rozmaitych 
uroczystości jubileuszow ych wójt 
Grzegorz Wojtera powołał specjal-
ny Komitet Organizacyjny złożony 
z osób reprezentujących różne śro-

dowiska i profesje. Wśród 12 osób 
w tym szacownym gremium znalazł 
się również radny K rzysztof Pilas. 
Zaskoczenie było duże, bo wójt na 
ogół pomija uczestnictwo przed-
stawicieli Rady Gminy w jakichkol-
wiek, powoły wanych przez siebie 
gremiach, nie mówiąc już o radnych 
niezwiązanych z jego politycznym 
obozem. A właśnie takim radnym 
jest przewodniczący Komisji Spo-
łecznej – K rzysztof Pilas. (K lub rad-
nych GMINA R AZEM).

Po co był potrzebny wójtowi 
radny Krzysztof Pilas? Wyjaśnienie 
przyszło  kilka miesięcy po powsta-
niu Komitetu. Otóż w listopadowym 
numerze Magazynu Sucholeskiego 
(2017 r.) przewodniczący klubu rad-
nych związanego z wójtem Jarosław 
Ankiewicz powiadomił opinię pu-
bliczną, że wójt G. Wojtera bardzo 
troszczy się o racjonalne wydatki na 
uroczystości jubileuszowe, natomiast 

radny tegoż komitetu szasta publicz-
nymi pieniędzmi, by się pokazać wy-
borcom. Ponieważ w komitecie zasia-
da tylko jeden radny – Krzysztof Pilas, 
łatwo było radnego zidentyfikować. 
Zarzuty są oczywiście absurdalne, 
ponieważ radny w komitecie ma tyl-
ko 1 spośród 12 głosów i nawet gdyby 
bardzo chciał przeznaczyć wszystkie 
środki na uroczystości promujące 
szczególnie jego osobę, to swoim  
1 głosem nie byłby w stanie czegokol-
wiek przegłosować. Takie są fakty.

Nie same zarzuty są jednak w tej 
sprawie najistotniejsze. Interesujący 
jest mechanizm manipulacji wyko-
rzystujący osobę radnego. Najpierw 
zapraszany jest do udziału w społecz-
nym gremium, a następnie po kilku 
miesiącach pracy otrzymuje „podzię-
kowanie”, które ma tylko i wyłącznie 
jeden cel - zakwestionowanie jego 
wizerunku oraz klubu, do którego 
należy. Dla wszystkich stało się za-
tem jasne, w jakim celu powołano do 
Komitetu radnego.

Symptomatyczne jest też milcze-
nie, jak na komendę, pozostałych 
11 członków rzeczonego Komitetu. 
Rzaden z nich nie wziął w obronę rad-
nego i nie odniósł się do publikacji 
prasowej. Komitet nie wydał żadne-
go oświadczenia w tej bulwersującej 
sprawie. Na wysokości zadania nie 
stanął przede wszystkim przewod-
niczący Komitetu, zastępca wójta - 
Marcin Buliński, ponieważ to na nim 
spoczywa obowiązek dbania o dobre 
imię członków Komitetu.

Czy zatem postawiona teza o wy-
korzystaniu uroczystości jubileuszo-
wych przez stronnictwo wójta i jego 
samego jest niedorzeczna? Osądźcie 
Państwo sami na podstawie studium 
przypadku radnego Krzysztofa Pilasa, 
któremu zwyczajnie, po ludzku musi 
być bardzo przykro. 

Tym bardziej, że trudno znaleźć 
drugiego tak zasłużonego i oddanego 
dla Suchego Lasu i  naszej gminie spo-
łecznika.

Małgorzata Salwa-Haibach
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WyDARZENIA 

INTERMARcHE POZNAŃ
Zatrudnimy rzeźników i masarzy  

w sklepie Intermarche w Poznaniu 
umultowska Piątkowo 

Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie 
korzystne warunki pracy.

kontakt: tel. 519502172,  
e-mail: kadry.poznan@intermarche.pl

ul. umultowska 32, 61-614 Poznań

INTERMARcHE POZNAŃ
Zatrudnimy na stanowisko  

rzeźnika  
osobę do przyuczenia.

Korzystne wynagrodzenie.

kontakt: tel. 519502172,  
e-mail: kadry.poznan@intermarche.pl

ul. umultowska 32, 61-614 Poznań

ziomie urbanizacji Złotnik-Osiedla, 
nadal funkcjonowało w sztucznie 
wykreowanym, najmniejszym w gmi-
nie okręgu wyborczym. Gdyby Rada 
Gminy taką sytuację utrzymała, pod 
koniec kadencji okręg 15 liczyłby na-
dal ok. 800 osób, natomiast okręg 14 

– 2.500 – 3.000 osób. 
Rada Gminy nie wprowadziła żad-

nych zmian w obrębie miejscowości 
Złotkowo.

Gmina Razem dla Złotkowa
W minionej kadencji koalicja 

klubów INICJATY WA MIESZ-
KAŃCÓW - GMINA RAZEM 
najwięcej środków przeznaczała na 
miejscowości, w których nie posiadała 

„swojego radnego”. Do takich miejsco-
wości należało Złotkowo. Dzięki do-
brej współpracy z członkiem naszego 
stowarzyszenia Józefem Śpiewakiem, 
jedną z pierwszych naszych decyzji 
było przywrócenie realizacji zadania 
dotyczącego budowy ulic w Złot-
kowie (Słonecznikowa, Rzepakowa, 
Cedrowa). Inwestycja zamiast w 2017 
r., wbrew woli wójta, rozpoczęła się 
w 2015. Zwiększono też znacznie 
środki na realizację tego zadania. 
W roku 2017 wsparliśmy budowę par-
kingu przy świetlicy – kwota 84.000 zł, 
oraz remont szatni klubu sportowego 

– 40.000 zł. Znaleźliśmy też środki na 
odmalowanie elewacji świetlicy wiej-
skiej – 8. 000 zł. Od roku 2018 prze-
znaczono kolejnych kilka milionów 
złotych na rozwój infrastrukturalny 
Złotkowa. Nie przypominam sobie, 
żeby koalicja klubów INICJATY WA 
MIESZKAŃCÓW - GMINA RA-
ZEM nie poparła choćby jednej in-
westycji wnioskowanej przez radnego 
Grzegorza Rewersa lub sołtysa Mi-
chała Brdęka. Co więcej, z inicjatywy 
koalicji sołtys wraz z mieszkańcami 
od 2016 r. mogą cieszyć się większym 
budżetem na zadanie lokalne.

Zadry z przeszłości
W zamian za zrozumienie pro-

blemów mieszkańców Złotkowa, 
dziś obaj Panowie mozolnie budują 
wśród mieszkańców tej miejscowości 
wrogość wobec naszej koalicji. Czy 
zlecenie polityczne usprawiedliwia 
takie działanie? Jest nam zwyczajnie 
przykro, bo przypomina to bardzo 
ponurą rolę obu Panów, jaką odegrali 
w sprawie szkoły w Złotnikach, o którą 
mieszkańcy Złotnik-Osiedla zabiegają 
od lat. Warto zatem przypomnieć, że 
29 listopada 2012 r. podczas obrad 
XXVIII sesji Rady Gminy Suchy Las, 
kiedy ważyły się losy szkoły w Złot-
nikach,  Grzegorz Rewers – radny ze 

Złotnik-Osiedla, powiedział tak:
„Chciałbym wyrazić opinię miesz-

kańców Złotkowa, których reprezen-
tuję, którzy mnie wybierali. Młodsza 
część mieszkańców Złotkowa jest za 
budową szkoły w Suchym Lesie.”

Chwilę później głos zabrał też soł-
tys wsi Złotkowo Michał Brdęk, któ-
ry zapragnął uzupełnić wypowiedź 
przedmówcy, mówiąc:

„(…) mieszkańcy jednogłośnie 
zdecydowali, że nie chcą posyłać 
dzieci do szkoły w Złotnikach, dlate-
go też jestem za tym, by szkoła była 
budowana w Suchym Lesie.”

Wypowiedzi obu Panów były 
o tyle dziwne, że przecież mieszkań-
com Złotkowa nikt nie bronił dowo-
zić dzieci do Suchego Lasu. Nie była 
to dyskusja o obwodach szkolnych. 
Panowie nie bronili zatem interesów 
mieszkańców Złotkowa, ani tym bar-
dziej interesów gminy (nowa szkoła 
w Suchym Lesie okazała się finanso-
wym nieporozumieniem). Cel był 
jeden – realizacja zapotrzebowania 
politycznego. Szkoła miała bowiem 
stanowić jeden wielki bilbord wybor-
czy ugrupowania wójta Zgoda i Roz-
wój, w szczególności kandydatów na 
radnych ze wschodniej części osiedla. 
W barwach tego ugrupowania starto-
wał też do wyborów Grzegorz Rewers, 

dla którego, być może za „zasługi” na 
niwie walki o szkołę,  utworzono wła-
śnie najmniejszy okręg w gminie, w któ-
rym większość stanowili mieszkańcy 
Złotkowa. To uprawdopodobniało 
jego sukces wyborczy. Tak też się sta-
ło. Grzegorz Rewers wygrał wybory 
i z potrzebami mieszkańców Złotnik- 
Osiedla już nie musiał się liczyć. Tak 
miało pozostać na zawsze.

Od tego pamiętnego głosowania 
mieszkańcy Złotnik-Osiedla czekają 
na swojego radnego podczas każdego 
zebrania mieszkańców. Doczekać się 
jednak nie mogą. W takiej sytuacji trud-
no radnemu Rewersowi prosić o głos 
rodziców dzieci codziennie dojeżdżają-
cych do Suchego Lasu. Łatwiej poprosić 
wójta o właściwe ustawienie okręgów 
wyborczych i propagandowe wsparcie.

***
Publicznie formułowane wypowie-

dzi w powyższej sprawie przez wójta 
Grzegorza Wojterę nie zasługują na 
poważny komentarz ani merytoryczną 
polemikę. Zawierają bowiem informa-
cje nieprawdziwe, np. „(…) wymyślono 
więc, że doda się Złotkowo do Złotnik”. 
Tymczasem Złotkowo do Złotnik do-
dano na wniosek wójta już 2014 r.

Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Do wynajęcia w Suchym Lesie 
LOKALE BIUROWO-USŁUGOWE:

na parterze 12,5 m2 
na 1 piętrze 

4 pomieszczenia o powierzchni: 
20 m2 15,6 m2 12,2 m2 9,8 m2

Teren wokół budynku 
zagospodarowany i ogrodzony.

Możliwość wywieszenia 
szyldu reklamowego.

Bezpłatny parking

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji/prezentacji proszę  

o kontakt pod numerem:
61 6507660

Tanecznym krokiem przez epoki
Dla Polaków taniec dworski to wciąż egzotyka. Natomiast 
dla wielu młodych ludzi z Europy Zachodniej – prawdziwa 
pasja. Na festiwale saskie, które odbywają się w Wielkopol-
sce, przyjeżdżają uczestnicy z różnych krajów.

Zespół Corona Florum powstał 
w 2013 r. Jego pomysłodawcą i zało-
życielem jest historyk Maciej Stani-
sław Rąbalski.

– Na początku byliśmy związani 
z Zamkiem Rydzyńskim i nosiliśmy 
nazwę Zespół Tańca Dworskiego 
Zamku Rydzyńskiego – precyzuje 
założyciel. – Dziś nazy wamy się Su-
choleskim Zespołem Tańca Dwor-
skiego im. Wojciecha Bogusławskie-
go Corona Florum.

Historycy i aktorzy
Skąd ta zmiana? Bo dziś na 12 

członków zespołu aż siedem osób 
mieszka w Suchym Lesie. Pozostałe 
pięć w Poznaniu. Najnowszym na-
bytkiem zespołu jest radna powia-
towa Ewa Kuleczka-Drausowska, 
też historyk z zawodu. Nieco wcze-
śniejszym – poznański historyk 
i aktor-amator Piotr Napierała. Ten 
sam, który podczas odsłonięcia ła-
weczki Bogusławskiego w Suchym 
Lesie odgry wał postać ojca polskie-
go teatru.

– Mamy z Piotrem dużo wspólne-
go – cieszy się Maciej Stanisław Rą-
balski. – Obaj jesteśmy historykami, 
obaj bardzo interesujemy się oświe-
ceniem i obaj uwielbiamy teatr.

– Na początku nie sądziłem, że 
Wojciech Bogusławski będzie dla 
mnie aż tak bliski – w yznaje z kolei 
Piotr Napierała. – Wcieliłem się w tę 
postać, bo jest ważna dla gminy Su-
chy Las.

Przypomnijmy, że Bogusławski 
urodził się w nieistniejącej już wsi 
Glinno. Dziś rozciąga się tam Poli-
gon Biedrusko. Na terenie dawnej 
wsi umieszczono obelisk upamięt-
niający wielkiego Polaka.

– Poczytałem jego sztuki – w y-
znaje pan Piotr. – I szczerze polu-
biłem ich autora. Bogusławski był 
człowiekiem oświecenia, racjonali-
stą. Miał sympatyczne podejście do 
świata i ludzi.

Dzięki inicjaty wie Macieja 
Rąbalskiego, który współpracu-
je z różnymi organizacjami, miał 
miejsce również w ystęp w Pusz-
czykowie całego zespołu z okazji 
dw udziestolecia współpracy Pusz-
czykowa i Châteaugiron. Piotr Na-
pierała podczas tej imprezy wcieli ł 
się w postać generała Kazimierza 
Raczyńskiego

Inni artyści wchodzący w skład 
zespołu Corona Florum to m.in. 
klawesynistka Edyta Środa Janow-
ski, która studiowała w K rakowie na 
Akademii Muzycznej i ukończyła 
prestiżową Hochschule fuer Musik 
Karslruhe, a także jej mąż K rzysz-
tof Janowski, który wciela się w role 
zarówno Augusta II Mocnego, jak 
i Augusta III Sasa. Kaligrafią i śre-
dniowieczem zajmuje się Mirosława 
Mazur – pedagog i tancerka. W ze-
spole są również tancerze zawodowi 
i dzieci. Formacja ma charakter pół-
zawodow y.

Pomost między czasami
Co istotne, dziś Corona Florum 

to jedyny taki zespół w całej Wielko-
polsce. Pozostałe działają dość dale-
ko: w Gdańsku, Warszawie, Wrocła-
wiu, K rakowie i Lublinie.

Dodajmy, że patron zespo-
łu – Wojciech Bogusławski, patron 
naszej gminy i ojciec teatru narodo-
wego bardzo mocno kojarzy się też 
z epoką oświecenia, którą upodobali 
sobie członkowie Corona Florum. 
A właściwie dlaczego taniec dworski 
i dlaczego oświecenie?

– Od dziecka interesował mnie 
dwór królewski i wszystko, co wiąże 
się z ceremoniałem dworskim – wy-
jawia Maciej Stanisław Rąbalski. – 
Ceremoniał ten zaczął się rozwijać 
już od późnego średniowiecza, ale 
wybraliśmy oświecenie, bo to jakby 
pomost między dawnymi czasami 
a współczesnością. A co do tańca, to 
wiele tańców dworskich ma charak-
ter ceremonialny, a takie tańce uczą 
wdzięku, gracji i szacunku dla drugiej 
osoby, zwłaszcza dla płci pięknej.

Co ciekawe, nasz rozmówca 
kiedyś niespecjalnie przepadał za 
tańcem jako takim. Dopiero dzie-
sięć lat temu dowiedział się, że ist-
niało coś takiego, jak taniec dworski. 
Najpierw jednak zainteresował się 
tańcem renesansow ym, by dopiero 
stopniowo dojść do epoki oświe-
cenia. Uczył się tańca od mistrzów, 
jak prof. Ingo S. Guenther, Pierre 
Francois Dolle i inni. Mistrzowie ci 
potrafią odczyty wać nie tylko nuty, 
ale i znaki odpowiadające poszcze-
gólnym ruchom tancerzy. Znaki te 
przypominają nieco hieroglify. Ina-
czej się nie da, techniki wideo jesz-
cze w oświeceniu nie znano.

Piękno wojny i buduaru
Założyciel Corona Florum doda-

je, że podobała mu się też estetyka 
epoki oświecenia, od wojny poczy-
nając na buduarze damy kończąc. 
Czy jednak wojna może być piękna?

– Wojna jako taka jest czymś strasz-
nym, jednak można docenić piękno 
wojskowego szyku czy chociażby 
czerwone kurtki brytyjskich żołnie-
rzy – przekonuje nasz rozmówca.

Co udało się zespołowi dokonać 
przez osiem lat działalności?

– Zorganizowaliśmy trzy między-
narodowe festiwale saskie w Rydzy-
nie i Lesznie, festiwal stanisławowski 
w Jabłonnej pod Warszawą, wiele bali, 
wystawiliśmy też sporo sztuk opar-
tych o balet i taniec dworski – wymie-
nia Maciej Stanisław Rąbalski.

Jeden z takich festiwali to cztery 
dni spędzone przez uczestników 
w X VIII stuleciu. Prawdziwa podróż 
w czasie!

– Kolacje spoży waliśmy przy 
świecach, a na stół wnoszono da-
nia pochodzące z przełomu X VII 
i X VIII wieku – daje przykład nasz 
rozmówca.

Brzmi nieźle, ale dlaczego festi-
wale akurat saskie?

– Po pierwsze współpracujemy 
z miłośnikami tańca dworskiego 
z Saksonii, w tym przede wszystkim 
z Drezna – tłumaczy założyciel Co-
rona Florum. – Po drugie oświece-
nie w Polsce to panowanie królów 
Augusta II Mocnego i Augusta III 
Sasa – przypomina.

Międzynarodowość festiwali 
w ydaje się już oczy wista – w naszym 
kraju taniec dworski wciąż trakto-
wany jest jako coś egzotycznego. 
Natomiast w Niemczech, Francji 
czy Wielkiej Brytanii interesuje się 
nim całkiem sporo młodych ludzi.

– Polacy zazw yczaj myślą , że to 
tylko ukłony, że to nudne – uśmie-
cha się Maciej Stanisław Rąbalski. – 
Tymczasem ten taniec to także sporo 
radości, a także umiejętności, które 
przydadzą się potem na eleganckim 
przyjęciu i w dyplomacji.

Być jak Zamek Królewski
Duże imprezy, zwłaszcza takie 

o charakterze międzynarodow ym są 
zapewne dość drogie?

– Z pewnością sporo kosztują 
stroje i bardzo drogie peruki, które 
muszą mieć w ykroje, wzory i kolory 
charakterystyczne dla epoki – zga-
dza się nasz rozmówca. – To nie 
może być dowolna wariacja na temat 
jak Zamek Przemysła w Poznaniu – 
podaje obrazow y przykład. – Raczej 
jak Zamek K rólewski w Warszawie, 

który odbudowano według zacho-
wanych planów.

Stroje wielkopolscy miłośnicy 
tańca dworskiego szyją u krawców 
historycznych, np. w Gostyniu lub 
w Poznaniu.

– K ilka tygodni temu otworzyli-
śmy zresztą u nas, w Suchym Lesie 
Pracownię Strojów Historycznych 
dla Pań i Panów BA LBASTR E – 
zdradza Maciej Stanisław Rąbal-
ski. – Materiał, jak chociażby taftę 
jedwabną czy aksamit kupujemy 
w specjalistycznych sklepach, które 
są także w Poznaniu.

Nie brakuje ludzi, którzy potra-
fią przez pół roku odkładać pienią-
dze, żeby w ybrać się na bal dworski. 
Z drugiej strony ży w y kontakt z hi-
storią można też mieć na dostępnych 
dla każdego spacerach i piknikach 
historycznych.

– Na tego typu spotkania zaprasza-
my całe rodziny, z małymi dziećmi 
włącznie – zapewnia pasjonat. – Wy-
stawiamy też sztuki, jak np. barokową 
bajkę „Śpiącą królewnę”, zazwyczaj 
biletowane, ale skierowane do szero-
kiej widowni. Jeździmy z tymi sztu-
kami po całej Polsce. Ostatnio naszą 
specjalnością stały się też pokazy 
mody. Niedawno zaproszono nas na 
taki pokaz do Zamku Książąt Pomor-
skich w Szczecinie.

Polska Polską, Szczecin Szczeci-
nem, ale wielkopolscy artyści pamię-
tają także o swojej małej ojczyźnie. 
Stałe zajęcia z tańca dworskiego odby-
wają się w każdy piątek o godz. 19.00 
w Centrum Kultury w Suchym Lesie. 
Na początku kwietnia w Teatrze Pol-
skim w Poznaniu miała miejsce Gala 
Bogusławskiego. Zespół Corona Flo-
rum wystawił przedstawienie oparte 
o „Krakowiaków i Górali”, a także baj-
ki x. Ignacego Krasickiego. A 1 czerw-
ca w Tarnowie Podgórnym zespół 
wystawi wspomnianą już wcześniej 

„Śpiącą królewnę”.
Krzysztof Ulanowski

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36
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O swoich wrażeniach i odczuciach 
po występie opowiedzieli nie tylko wi-
dzowie, ale także sami aktorzy.

Pomysł na rocznicę
Oświecenie to epoka, w której 

kultura polska przeżywała rozkwit. 
To czas, w którym Ignacy Krasicki 
walczył z Wojciechem Bogusławskim 
o złoty medal króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego. Zespół Corona 
Florum postanowił upamiętnić te 
wydarzenia i przygotował spektakl pt. 
,,Krakowiacy i górale’’. Wydarzenie od-
było się pod patronatem wójta Grze-
gorza Wojtery. Sponsorem spektaklu 
była Galeria Sucholeska reprezento-
wana przez Magdalenę Mayer. 

Powstały w 2013 r. zespół Corona 
Florum to grupa ludzi z pasją i talen-
tem, a jego założycielem jest historyk 
Maciej Stanisław Rąbalski. Podczas 
rozmowy pan Maciej mówił o tym, że 
przygotowania do tak udanego wystę-

pu trwały dwa miesiące, a nie zawsze 
łatwo było znaleźć miejsce, gdzie mo-
głyby się odbyć próby. Podkreślił tak-
że, że Wojciech Bogusławski to ważna 
osoba dla gminy, a spektakl przygoto-
wano w celu uczczenia 261 rocznicy 
jego narodzin, co jednocześnie wiąże 
się z 800-leciem lokacji Suchego Lasu. 

Życie z pasją
Zespół liczy dwanaście osób, a aż 

siedem z nich to mieszkańcy Suchego 
Lasu. Najnowszym nabytkiem w gru-
pie jest radna powiatowa Ewa Kulecz-
ka-Drausowska, która z zawodu także 
jest historykiem. Radna opowiedziała 
nam o tym, że jej przygoda aktorska 
zaczęła się zupełnie przypadkowo, 
a do zespołu Corona Florum zaprosił 
ją Maciej Rąbalski. W rozmowie pod-
kreśliła także, że romans z teatrem daje 
jej możliwość poznania siebie w zupeł-
nie nowej roli, co jest niepowtarzalną 
przygodą. Jednocześnie mówiła o tym, 

że każdy ma w sobie jakieś zdolności, 
tylko wystarczy je w sobie odkryć, 
a dzięki Corona Florum poznała ona 
swój aktorski talent. 

Wrażenia z widowni
Spektakl ,,Krakowiacy i górale’’ to 

wydarzenie, która przyciągnęło nie-
małą rzeszę widzów. Oryginalne stro-
je z epoki oświecenia, muzyka na żywo 
oraz spektakularne popisy tańców 
dworskich – to wszystko zafundowała 
swojej publiczności Corona Florum. 
Gromkie brawa to wyrazy uznania, ja-
kie widzowie złożyli aktorom.

Spektakl chwali też Piotr Napie-
rała, aktor Corona Florum. Pan Piotr 
tym razem dopingował swój zespół 
z widowni.

– Występowałem tam jako Woj-
ciech Bogusławski, w towarzystwie 
Piotra Maćkowiaka i Wojtka Krala – 
tłumaczy. – Pierwszy z moich kolegów 
wcielił się w postać króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, a drugi – 
w kompozytora Jana Stefaniego, który 
w rzeczywistości często współpraco-
wał z Bogusławskim.

Piotr Napierała uważa, że zespół dał 
jeszcze więcej czadu niż podczas nie-
dawnego występu w Centrum Kultury.

– Fajnie grali i  publiczność tę ich 
energię doceniła, bo były owacje po 

każdym tańcu czy piosence – pod-
kreśla. – Sam grałem na fortepianie 
w foyer, kiedy wchodzili goście – do-
daje. – Z kolei Wojtek miał pogadankę 
o Bogusławskim. Ale poza tym nasza 
trójka głównie dopingowała, fotogra-
fowaliśmy się też z ludźmi – uśmiecha 
się skromnie.

Inny świat
A trzeba dodać, że na gali pojawili 

się znamienici goście: przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Salwa-Ha-
ibach oraz gminni radni Michał Przy-
bylski, Urszula Ćwiertnia, Ryszard 
Tasarz i Zbigniew Hącia.

Po spektaklu przewodnicząca 
Małgorzata Salwa-Haibach przyznała, 
iż podziwia działalność zespołu Coro-
na Florum, a przedstawienie ,,Krako-
wiacy i górale’’ pozwoliło publiczności 
przenieść się w zupełnie inny świat, 
świat pięknych strojów i wspaniałej 
muzyki. Podkreśliła także, że gminni 
radni starają się wspierać wszelką dzia-
łalność kulturalną, nie tylko tę popu-
larną, ale także niszową. 

Pozostaje mieć nadzieję, że zespół 
Corona Florum nadal będzie wywoły-
wał tak pozytywne wrażenia estetycz-
ne i będzie zdobywał coraz liczniejszą 
publiczność. 

Karina Starosta

WyDARZENIA / REkLAMA

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

POPRAWIANIE PO FACHOWCACH
Godzina napraw kosztuje tylko 99 zł. 

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

– pierwsza godzina + 100% 

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

/mąż  
na telefon  
suchy  
las

bIuRO RAcHuNkOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

uL. JANINy OMAŃkOWSkIEJ 
115c LOk. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

przenieś  

księgowość  

na najwyższy  

poziom

DERMATOLOG
karolina knioła

DIAGNOSTYKA  
I LECZENIE 

CHORÓB SKÓRY 
DOROSŁYCH I DZIECI
www.dermatolog-poznan.eu

Tel. 61 826 72 78
ul. Trójpole 7, Poznań 
(okolice galerii Plaza)

Walka o złoty medal… 
czyli krakowiacy i górale
Kto nie marzył kiedyś, aby znaleźć się na prawdziwym 
królewskim dworze? Przenieśli się tam widzowie Teatru 
Polskiego w Poznaniu, gdzie w kwietniu zespół Corona Flo-
rum z Suchego Lasu wystawił sztukę ,,Krakowiacy i górale’’.
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Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

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

NAGŁE PRZYPADKI 24h

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

W Polsce hybrydy i plug-in dominują  
wśród aut z napędem alternatywnym
Najnowsze raporty pokazują, że w minionym roku Polacy 
kupili prawie 18 tys. samochodów z napędem alterna-
tywnym. Które rodzaje napędów dominują, a które mają 
największe wzrosty – podsumowanie 2017 roku.

W całym 2017 roku zarejestrowa-
no w Polsce 486,4 tys. nowych samo-
chodów osobowych – o 70,2 tys. (16,9 
proc.) więcej w porównaniu do po-
przedniego roku. W stosunku do 2016 
roku zauważyć można duży wzrost 
w segmencie klientów instytucjonal-
nych (20,3 proc.), których całkowity 
udział w rynku nowych samochodów 
osobowych wyniósł 69,7 proc. – czyta-
my w najnowszym raporcie KPMG.

Zgodnie z zebranymi danymi sprze-
daż samochodów z napędem alterna-
tywnym wzrosła w Polsce o 64 proc. 
Najbardziej popularnymi samochodami 
z napędem alternatywnym niezmiennie 
są hybrydy – według danych ACEA 
w 2017 roku sprzedano ich w Polsce 16 
896. Na drugim miejscu znalazły się hy-
brydy plug-in. Te zyskały zainteresowa-
nie u 585 polskich kierowców. Samocho-
dy z napędem całkowicie elektrycznym 
sprzedano w ilości 439 sztuk.

Raport KPMG pokazuje, że w całym 
2017 roku liczba rejestracji samochodów 
z napędami alternatywnymi (zwłaszcza 
hybrydowymi) była wyższa o 69,2 proc. 
w stosunku do 2016 roku i wyniosła 
ponad 17,9 tys. Wciąż znacznie więcej 
pojazdów z napędem alternatywnym 
kupują klienci instytucjonalni – w ich 
przypadku odnotowano także większą 
dynamikę wzrostu (+75,0 proc.).

Największe wzrosty sprzedaży 
można zauważyć w przypadku sa-

mochodów elektrycznych na baterie 
– jest to 306 proc. Samochody plug-in 

odnotowują wzrosty na poziomie 45 
proc., a auta z napędem hybrydowym 
68 proc. – podaje raport ACEA.

Liderem ekonapędów jest Toyota 
i Lexus

Liczba rejestracji w Polsce nowych 
samochodów z napędem alternatyw-
nym wyraźnie pokazuje, że w 2017 
roku liderem, tak jak w poprzednich 
latach, pozostawała Toyota. W ubie-
głym roku zarejestrowano w sumie 13 
782 ekologiczne samochody tej marki – 
oznacza to wzrost w stosunku do 2016 
roku o aż 78 proc.! Na drugim miejscu 
znalazł się Lexus z liczbą rejestracji 
modeli z napędem alternatywnym 
wynoszącą 2039 sztuk i wzrostami na 
poziomie 34 proc.

Trzecie miejsce pod względem po-
pularności samochodów z napędem 
alternatywnym przypadło koreańskiej 
marce Kia – liczba rejestracji to 428, 
o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej. 
Na czwartym znalazło się BMW (391 
zarejestrowanych aut i wzrost o 2,1 
proc.) oraz Nissan (391 zarejestrowa-
nych aut i wzrost o 8,1 proc.).

Zgodnie z danymi KPMG najpo-
pularniejszymi modelami z napędem 
alternatywnym są Toyota C-HR 
(4193 rejestracje), Toyota Auris (3992 
rejestracje) oraz Toyota RAV4 (2938 
rejestracje).

ASD Toyota Ukleja Sp.J.
ul. Obornicka 132, 62-002 Suchy Las

tel. 61/811 75 70, fax 61/811 75 73
www.toyota-ukleja.pl

MOTORyZAcJA - ARTykuł SPONSOROWANy

Ludmiła Frąckowiak, lekarz medycyny, nutricyolog, 
bioenergoterapeuta, psychoterapeuta.

Diagnozuję stan zdrowia całego organizmu za pomocą aparatu Sensitiv, co pozwala ustalić stopień zanieczyszczenia 
organizmu i zaburzenie funkcji organów, a także ocenić stopień rozwoju choroby. Aparat wykrywa również pasożyty - 
lamblie, toksoplazmozę, chlamydie, bakterie, wirusy, grzyby. Wykrywa też metale ciężkie i pestycydy.
Pomagam w ustaleniu przyczyn choroby. Pomagam w chorobach przewodu pokarmowego, sercowo-naczyniowych, 
chronicznym zmęczeniu, alergiach, astmie oskrzelowej, chorobach autoimmunologicznych, nerwicach, depresji, 
niepłodności – za pomocą naturalnych metod.

Skorzystaj również z poradnictwa życiowego, poradnictwa na temat problemów rodzinnych, z warsztatów i szkoleń.

MASAŻE OGNIEM, KAPSUŁA ODNOWY BIOLOGICZNEJ
www.medycynainformacyjna.com.pl  

Informacja 691-092-039;  722-368-194.
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– Takie wydarzenie pozwala na ode-
rwanie od samych zakupów, pozwala 
wczuć się trochę w wielkanocny nastrój 
i przypomnieć, po co jest to całe zamie-
szanie – opowiada jedna z animatorek 
przeprowadzająca event. Na pierwszej 
kondygnacji Galerii Sucholeskiej na 
tych najmłodszych i tych nieco star-
szych czekało wiele atrakcji.

Do włączenia się we wspólną zaba-
wę nie tylko dzieci, ale także dorosłych 
zachęcało dwóch mimów. Na odwie-
dzających galerię czekał Zajączek, który 
zadawał dzieciom różne zagadki, a tak-
że opowiadał ciekawostki związane 
z Wielkanocą. Na najmłodszych czeka-
ła także słodka niespodzianka pod po-
stacią różnego rodzaju słodyczy. Pani 
Wiosna  w swoim kąciku plastycznym 
razem z dziećmi, m.in. z Madzią, Hanią 
i Mają, przygotowywała własnoręcznie 
wykonane pisanki, kurczaczki i zajączki. 
Dodatkową atrakcją było stanowisko 
do malowania twarzy. Całe wydarzenie 
odbywało się w radosnej atmosferze 
i cieszyło dużym zainteresowaniem, 

a nad jego przebiegiem czuwała Agen-
cja Artystyczna L’ arte z Poznania.  
Własnoręcznie przygotowane pisanki 
z pewnością stanowiły wyjątkową de-
korację w koszyczku wielkanocnym. 
Miejmy nadzieję, że radość, która to-
warzyszyła dzieciom podczas przygoto-
wywania tych pisanek, wypełniała ich 
serca także już w czasie samych świąt.

Karina Starosta 

REkLAMA Agnieszka łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu
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KARBOKSYTERAPIA  
w STECZKOWSKA WELLNESS

Jadący w kierunku Su-
chego Lasu zamiast ul. 
Obornickiej często wybie-
rają równoległą Strzeszyń-
ską. Przy niej, naprzeciwko 
galerii Podolany znajduje 
się gabinet STEcZkOW-
SkA WELLNESS oferujący 
szeroką gamę usług fizjo-
terapeutycznych, kosme-
tycznych i fryzjerskich. 
Oferta jest sukcesywnie 
aktualizowana, a do spisu 
oferowanych zabiegów 
stale wpisywane są nowe 
pozycje. Jedną z ostatnich 
nowości jest zabieg kAR-
bOkSyTERAPII. 

kARbOkSyTERAPIA to 
innowacyjny zabieg będą-
cy alternatywą dla bardzo 

inwazyjnej liposukcji czy 
botoksu. Polega na wpro-
wadzeniu płytko pod  skó-
rę bezpiecznego czystego 
medycznie dwutlenku wę-
gla. Wstrzyknięty gaz dzia-
ła pobudzająco, powoduje 
rozszerzenie naczyń, po-
prawiając mikrokrążenie 
i stymulując odnowę ko-
mórek. Wzrasta produkcja 
kolagenu, poprawia się 
jędrność i elastyczność 
skóry.  Ilość aplikowane-
go dwutlenku węgla jest 
dokładnie kontrolowana 
i dostosowana do indywi-
dualnych potrzeb klientki.

W czym pomaga kAR-
bOkSyTERAPIA?  Przede 
wszystkim poprawia stan 

fizyczny skóry, redukuje 
cellulit, rozstępy oraz bli-
zny, zmniejsza objętość 
tkanki tłuszczowej, szcze-
gólnie na pośladkach, 
brzuchu, udach i ramio-
nach. kARbOkSyTERPIA 
przywraca skórze jędrność, 
elastyczność i naturalny 
zdrowy wygląd. Stymulu-
jąc wytwarzanie kolagenu 
poprawia miedzy inny-
mi owal twarzy i spłyca 
zmarszczki mimiczne. Sto-
sowany na głowie wzmac-
nia cebulki włosowe.

ceny za pojedynczy za-
bieg zaczynają się od 60 
pln, przy korzystaniu z za-
biegów seryjnych koszt 
jednostkowy jest niższy. 

Więcej na ten temat  
na stronie 
www.steczkowska.eu 
lub www.facebook.com/
steczkowskawellness

STECZKOWSKA  
WELLNESS
ul. Strzeszyńska 56 
Poznań
tel. 797 126611 
61 842 5345

Gabinet po drodze.

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

Wiosna w Galerii Sucholeskiej
Pani Wiosna czy Zajączek z pewnością mogą rozweselić 
niejedną dziecięcą buźkę. Galeria Sucholeska zorganizo-
wała specjalny dzień, aby uczcić nową porę roku, a także 
zbliżające się święta.

ZAPRASZAMY NASZYCH MILUSIŃSKICH
DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU
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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.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

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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Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

GRAFIKA I IDENTYFIKACJA
DIGITAL / DEVELOPMENT
STRONY INTERNETOWE
KAMPANIE REKLAMOWE
REKLAMA BTL
PERFORMANCE MARKETING

kontakt@cherryads.pl
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Czy możemy mówić o cukrzycy jako 
o chorobie cywilizacyjnej?

Cukrzyca to z pewnością jedna 
z chorób cywilizacyjnych naszych cza-
sów. Na świecie możemy już mówić 
o epidemii - obecnie choruje na nią 
około 250 mln ludzi (z tego w Europie 
około 30 mln). W Polsce statystki mó-
wią o około 2,6 mln chorych. Musimy 
mieć świadomość, że dane te są z pew-
nością zaniżone, ponieważ wiele osób 
otrzymuje właściwą diagnozę dopiero 
po wielu latach życia z chorobą. Zmiana 
nawyków żywieniowych, jedzenie wy-
soce przetworzonych produktów, fast-
foodów, siedzący tryb życia - to czynniki, 
które przyczyniają się również w naszym 
społeczeństwie do lawinowego wzrostu 
zachorowań na cukrzycę.
Jakie są najczęstsze przyczyny zacho-
rowań na cukrzycę? 

Wpływ na ujawienie się cukrzycy 
mają przede wszystkim: zła dieta, nie-
zdrowy tryb życia i bezruch. Nie bez 
znaczenia jest wszechobecny stres.
Dlaczego wskaźnik zachorowań sta-
le rośnie? 

Wskaźnik zachorowań ciągle ro-
śnie ponieważ styl życia i sposób odży-
wiania zmieniają sie szybciej niż na to 

pozwala nasze przystosowanie ewolu-
cyjne. Kiedyś aby zdobyć pożywienie 
musieliśmy się nabiegać, oszczędza-
liśmy pokarm i przygotowywaliśmy 
jego tylko tyle, ile potrzebowaliśmy, by 
przeżyć. Dzisiejszy konsumpcjonizm, 
dostęp do żywności oraz siedzący tryb 
życia nie sprzyjają utrzymaniu naszego 
gatunku w zdrowiu.
Czy i w jakim stopniu cukrzyca jest 
chorobą dziedziczną? 

Skłonności czyli tzw. predyspozy-
cje do cukrzycy można odziedziczyć 
po rodzicach, ale kluczową rolę w tej 
chorobie odgrywają czynniki środowi-
skowe - czyli styl życia, nieprawidłowa 
dieta prowadząca do otyłości. Czynni-
kami ryzyka, na które powinny zwró-
cić uwagę osoby, u których w rodzinie 
odnotowano wcześniej zachorowania 
na cukrzycę są m.in nadwaga, otyłość, 
brak ruchu, nadciśnienie tętnicze, cu-
krzyca w ciąży
Jakie objawy powinny wzbudzić naszą 
uwagę i zmusić do wizyty u lekarza? 

Objawy, które powinniśmy łączyć 
z cukrzycą to wzmożone pragnienie 
i oddawanie moczu - zwłaszcza wielo-
krotne oddawanie moczu w nocy. Poza 
tym senność, apatia, uczucie zmęcze-
nia. Zbyt późno rozpoznana cukrzyca 
uszkadza wiele narządów i w konse-
kwencji doprowadza do wcześniejsze-
go zgonu.
Na czym polega podział cukrzycy na 
różne typy?

Od czego zależy zachorowanie 
na konkretny typ choroby? Cukrzyca 
to przewlekła choroba metaboliczna, 
charakteryzująca się podwyższonym 
stężeniem glukozy we krwi. Nieleczona 

lub źle leczona prowadzi do poważnych 
powikłań zagrażających zdrowi i życiu, 
m.in do uszkodzenia nerek, narządu 
wzroku, zawałów, udarów, amputacji 
kończych dolnych. Cukrzyca to grupa 
chorób, które różnią się przebiegiem, 
mechanizmem powstania i rokowniem. 
Objawy są różnorodne, poszczególne 
typy charakterystycznie ujawniają się 
w pewnych grupach wiekowych. U dzie-
ci i młodzieży mamy do czynienia naj-
częściej z cukrzycą typu 1. Jest to cho-
roba autoimmunologiczna, polegająca 
na spontanicznym niszczeniu komórek 
w trzustce, które są odpowiedzialne 
za wydzielanie insuliny, jej symptomy 
narastają dość szybko w ciągu kilku ty-
godni lub dni. U dorosłych, zazwyczaj 
otyłych pacjentów, mamy do czynienia 
z cukrzycą typu 2, która rozwija się wiele 
lat, podstępnie doprowadzając do ujaw-
nienia się powikłań, często jeszcze przed 
pojawieniem się rozpoznania. Przy-
czyną podwyższonej glikemii jest nie-
prawidłowe wydzielanie lub działalnie 
insuliny w organizmie. Są jeszcze inne 
rzadziej występujące rodzaje cukrzycy 

- m.in LADA - czyli utajona cukrzyca au-
tooimmunologiczna występująca u do-
rosłych, zazwyczaj około 34-45 roku 
życia. Cukrzyca MODY - killka typów 
związanych z mutacjami genetyczny-
mi. Zwykle ten ostatni rodzaj ujawnia 
się już w młodym wieku i jest kolejnym 
przypadkiem w tej samej rodzinie. Jest 
także cukrzyca ciężarnych, którą rozpo-
znajemy u kobiet w ciąży oraz cukrzyca 
wtórna, w przebiegu innych chorób lub 
wad, które do niej predysponują.
Jak dziś wygląda leczenie cukrzycy? 
Czym różni się od metod stosowanych 
jeszcze kilka-kilkanaście lat temu?

Najważniejsze w skutecznej walce 
z cukrzycą jest wczesne rozpoznanie 
i odpowiednie wdrożenie leczenia. Wa-
runkiem uniknięcia powikłań jest stałe 
utrzymywanie prawidłowego stężenia 
glikemii we krwi. Nowoczesne metody 
leczenia polegają na stosowaniu nowo-
czesnych leków przeciwcukrzycowych. 

Takimi lekami są analogi insuliny, któ-
re „próbują” naśladować rytm dobowy 
wydzielania insuliny. Jest też cały sze-
reg leków zarezerwowanych jednak 
dla pacjentów, którzy mają zachowane 
choć częściowe wydzielanie insuliny.
Co robić, by ustrzec się zagrożenia 
zachorowania na cukrzycę? 

Jeśli chodzi o profilaktykę to naj-
istotniejsza jest wiedza na temat cukrzy-
cy. Ważne jest szybkie dostrzeżenie jej 
objawów, mówienie o przyczynach oraz 
znajomość powikłań. Najważniejsze, 
abyśmy byli szczupli i aktywni fizycznie 
oraz abyśmy jedli tylko tyle, ile potrzebu-
jemy unikając przejadania się.
Rehabilitacja - jak wygląda życie 
z cukrzycą? Czy można wrócić do 
pełni zdrowia? 

Życie z cukrzycą jest możliwe, pa-
cjent musi jednak „nawrócić” się na zdro-
wy styl życia oraz zmienić dietę na zdro-
wą, z niską zawartością węglowodanów 
prostych. Pacjenci muszą prowadzić 
bardziej świadome życie, obserwując 
swój organizm. W typie 1 niezbędna jest 
terapia za pomocą insuliny - możemy 
podawać ją w osobistych pompach insu-
linowych lub za pomocą penów, w typie 
2 leczeniem od początku jest uzyskanie 
spadku masy ciała, odpowiednie odży-
wianie, wdrożenie aktywności fizycznej. 
Jeśli te metody nie są wystarczające mu-
simy posiłkować się farmakologią.

MedPolonia sp. z o.o.
ul. Obornicka 262, 60-693 Poznań, 
tel. 061 66 43 300
www.medpolonia.pl

Cukrzyca – słodka pułapka
Z dr n. med. Marią Buczyńską-Górną – specjalistą 
w zakresie pediatrii i diabetologii z MedPolonii – 
rozmawiamy na temat profilaktyki, a także lecze-
nia cukrzycy.

 

Gabinet kosmetyczny 
dla zalatanych kobiet 

W maju  50% rabatu na zabiegi LARENS  
oparte na Biopeptie Complex, peptydach kolagenu

pon - pt:  godz. 18.00 - 21.00
sob - niedz: godz. 10.00 - 21.00 
        Gabinet dla zalatanych Kobiet

tel. 690 494 192
Suchy Las,   
Gajowa 42 

(ostatni dom na ulicy)www.dlazalatanych.versum.com
FotokolekcjaFotokolekcja

TEL. 604 765 150 TEL. 538 453 838

MITSUBISHI POLODY NOWY SALON NOWY SERWIS 

TEL. 61 8142 155

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

Bank zmieniającego się świata

FINANSOWANIE
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WyDARZENIA

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

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

Czerwony dywan, błysk fleszy, wie-
czorowe kreacje i atmosfera niczym z 
gali w Hollywood. Ulubione wydarze-
nie modowo-towarzyskie mieszkań-
ców Poznania i okolic już za nami.

Modele znani z TVN
W hotelu Blow Up Hall 5050 pre-

zes spółki zarządzającej Starym Bro-
warem Magdalena Kowalak oraz dy-
rektor hotelu Marta Klepka oficjalnie 
powitały przybyłych gości.

Podczas tradycyjnych już pokazów 
mody reżyserowanych przez Katarzy-
nę Sokołowską w Słodowni +2, swoje 
najnowsze kolekcje zaprezentowało 
prawie 60 marek premium obecnych 
w Starym Browarze. Na wybiegu poja-
wili się modele znani z programu TVN 

„Top Model”, jak Jakob Kosel, Michał 
Baryza, Patryk Grudowicz czy Osi 
Ugonoh. Na widowni mogliśmy zoba-
czyć m. in. dziennikarzy TVN Bartka 
Jędrzejaka i Agnieszkę Jastrzębską, ak-
torkę Katarzynę Bujakiewicz, projek-
tantki Lidię Kalitę i Annę Orską oraz 
wokalistkę Katarzynę Wilk.

Działacze charytatywni
W nowej lokalizacji, w Pasażu na 

Szachownicy pojawił się sam prezes 
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy Jurek Owsiak. Jego nie-
zwykły, motywacyjny występ, energia 
i zaangażowanie przez cztery dni 
wzruszały wszystkich obecnych do łez. 
Twórca Przystanku Woodstock wy-
głosił mowę motywacyjną pod hasłem 

„Działaj i idź przed siebie”.
Już po raz kolejny na imprezie go-

ściła szefowa Drużyny Szpiku Dorota 
Raczkiewicz, laureatka nagrody Gi-
gant 2017. Goście Klubu Starego Bro-
waru mogli wesprzeć charytatywną 
działalność Drużyny Szpiku.

Na wszystkich gości czekał rów-
nież bankiet i wyśmienity poczęstu-
nek, przygotowany przez szefa kuchni 
restauracji Blow Up Hall 5050 i zwy-
cięzcę 5. edycji programu „Top Chef ”, 
Tomasza Purola, a także Petit Paris. 

Przypomnijmy, że aby wziąć 
udział w tej prestiżowej imprezie, wy-
starczy być wiernym klientem Stare-
go Browaru.

Jurek Owsiak na Szachownicy
Kolejna, 11. już edycja Klubu Starego Browaru już za nami. 
Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że ta edycja 
przeszła do historii jako jedna z najbardziej poruszających 
serca wszystkich klubowiczów.

11. edycja Klubu Starego Browaru

Jurek Owsiak
Jakob Kosel, Katarzyna Sokołowska, 

Osi Ugonoh i Michał Baryza

Katarzyna Bujakiewicz, Dorota Raczkiewicz, Magdalena Kowalak, Marta Klepka

Klub Starego Browaru, pokaz w SłodowniBankiet w Pasażu podczas 11. edycji Klubu Starego Browaru

Bartek Jędrzejak, Magdalena Kowalak, Marta Klepka, Jakob Kosel 
i Michał Baryza po jednym z pokazów Klubu Starego Browaru
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Oni łakną twojej krwi
Poprzedni rok był wyjątkowo udany dla klubu „Błękitna 
Kropelka”. Ale i obecny klubowicze i krwiodawcy rozpoczę-
li z dużym rozmachem.

Już w styczniu br. klub rozpoczął 
zbiórkę w Bogdanowie, a zaraz potem 
kolejną – już na terenie naszej gminy, 
a konkretnie w Biedrusku. Życiodajny 
płyn oddało tam aż 58 mieszkańców. 
Bardzo udana okazała się też akcja 
w NickYou w Złotnikach, gdzie krwio-
bus odwiedziły 42 osoby.

– Akcje w NickYou cieszą się coraz 
większą popularnością, jako że ponad 
połowa osób oddawała krew po raz 
pierwszy – cieszy się Paweł Kolosza 
z „Błękitnej Kropelki”.

Kawa dla krwiodawcy
Klub nie tylko organizuje własne 

akcje, ale i bierze udział w ważnych 
wydarzeniach gminnych. Na począt-
ku marca w Centrum Kultury i Bi-
bliotece Publicznej w Suchym Lesie 
odbywała się impreza z okazji Dnia 
Kobiet. Przed gmachem CKiBP nie 
mogło zabraknąć krwiobusa, który 
odwiedziło 30 mieszkańców. Otrzy-
mali oni upominki ufundowane przez 
Urząd Gminy oraz po filiżance kawy 
od kawiarni Cafe Szkolna 16.

– Lokal ten zawsze włącza się w na-
sze akcje – podkreśla Paweł Kolosza.

Podobnie było w grudniu 2017 r., 
kiedy zbiórkę krwi w Suchym Lesie 
wsparł nie tylko Urząd Gminy i Cafe 
Szkolna 16, ale i Przychodnia Medycz-
na Eumedica. 

– Chętni mogli zbadać u nas poziom 
cukru, wysycenie krwi tlenem, a także 
zmierzyć tętno i ciśnienie – wylicza Jo-
anna Juchacz z przychodni Eumedica. 

– Przyszło ok. 50 osób. Na szczęście 
wszyscy okazali się zdrowi.

Na szczęście, bo przypomnijmy, 
że wcześniej Eumedica rozdawała ku-
pony na badania tarczycy. Wówczas 
zdiagnozowano trochę przypadków 
niedoczynności tarczycy, nadczynno-
ści tarczycy, hashimoto itp.

Podczas grudniowej akcji poboru 
krwi w Suchym Lesie życiodajny płyn 
oddało 57 osób. To absolutny rekord 
w tej miejscowości. 

Wszystko dla czekolady
Tym bardziej, że chętnych było 

więcej. Pełne prawo do niezadowole-
nia miała pani Anna, która przyszła od-
dać krew, ale okazało się, że nie może, 
bo ma za mało hemoglobiny.

– Cóż, chyba muszę jeść więcej że-
laza – westchnęła.

Z kolei Stanisławowi Korkowi ze 
Złotnik Wsi nie pozwolono oddać 

krwi, bo miał… za dużo hemoglobiny.
– Zwykły pech, bo wcześniej odda-

wałem wielokrotnie – zapewnia. – Za-
cząłem jeszcze w wojsku.

Jego żona Ewa Korek, sołtys Złot-
nik Wsi, pecha miała za pierwszym po-
dejściem, kiedy uznano, że nie może 
być dawczynią. 

– Okazało się jednak, że to była po-
myłka – podkreśla. – Potem oddawa-
łam krew dwa razy. Raz w czasie Dni 
Gminy Suchy Las i drugi raz właśnie 
w grudniu.

Damian Nawrocki również krew 
oddał. I także nie po raz pierwszy.

– Sam już nie pamiętam, który to 
raz, ale chyba piąty albo szósty – zasta-
nawia się.

Zbiórek nie liczy też pani Weronika.
– W każdym razie oddaję krew już 

od kilku lat – zapewnia.
– Ja trzeci raz – pan Michał pamięć 

ma dobrą.
Dlaczego ludzie zostają honorowy-

mi krwiodawcami?
– Ja dla czekolady – mówi z udaną 

powagą Damian Nawrocki. – Mam 
podobno rzadką grupę krwi, więc 
chcę pomóc potrzebującym – dodaje 
jednak zaraz.

– Ja też. Lubię pomagać – kiwa gło-
wą pani Weronika.

– Wiem, że moje 450 ml może 
uratować życie trojgu noworodków – 
zaznacza sołtys Ewa Korek. – To jak 
mam nie oddawać? Po prostu muszę 
to robić! 

– Tu chodzi o poczucie obowiązku 
– podsumowuje pan Michał.

Grudniowa akcja uwieńczyła bar-
dzo udany rok. Klub „Błękitna Kro-
pelka” zorganizował w sumie 24 akcje, 
podczas których zebrał 369 litrów 
krwi (dla porównania w 2016 r. zebra-
no 215 litrów). Pozyskano także prób-
ki od 15 potencjalnych dawców szpiku 
kostnego. Klub organizował akcje nie 
tylko w Suchym Lesie, Złotnikach czy 
Biedrusku, ale także poza granicami 
naszej gminy: w Bolechowie, Bogda-
nowie, Poznaniu i Śmiglu. 

Nie tylko krew
Jeśli i ty masz poczucie obowiązku 

i chciałbyś pomóc, zajrzyj na grupę 
Krwiodawcy Wielkopolska na Face-
booku.

– Każdy może tam dowiedzieć się 
szczegółów dotyczących oddawania 
krwi, zapytać o coś, co go nurtu-
je, wstawić swoje zdjęcie na dowód 

uczestnictwa w akcji – zachęca Paweł 
Kolosza z Błękitnej Kropelki.

Dodajmy w tym miejscu, że klub 
nie zajmuje się wyłącznie krwiodaw-
stwem.

– To również wiele inicjatyw spo-
łecznych, jak zbiórki nakrętek dla 
chorujących na neuroblastomę Zosi 
Borkiewicz czy Nadii Wekwejt, a tak-
że zbiórka materiałów piśmienniczych 
dla Przylądka Nadziei we Wrocławiu – 
wylicza Paweł Kolosza. 

A co przyniesie obecny rok?
– W sumie do końca roku odbędą 

się aż 22 akcje poboru krwi oraz reje-
stracji potencjalnych dawców szpiku 

– zapowiada nasz rozmówca. – Jednak 
najważniejszym wydarzeniem w roku 
będzie wrześniowy jubileusz pięciole-
cia klubu, podczas którego ugościmy 
delegacje z całej Polski oraz uhonoru-
jemy zasłużonych krwiodawców.

Krzysztof Ulanowski

WyDARZENIA

Maluje, co jej w duszy gra
Wszystkie barwy świata przelane na płótno. Możemy być 
za to wdzięczni sucholeskiej artystce.

Malarka Zofia Iwińska z klubu 
„Dębowy Liść” miała swoją pierwszą 
wystawę w Domu Trzeźwości przy 
Alejach Marcinkowskiego w Pozna-
niu. Na wernisażu nie brakowało ko-
leżanek artystki z sucholeskiego klubu, 
ale byli też poznaniacy.

Kobiety świata
Wszyscy podziwiali barwne, po-

zytywne, radosne w swojej wymowie 
obrazy. Imprezę prowadził Ryszard 
Dubiecki.

– Mam już 75 lat – powiedziała 
nam Zofia Iwińska. – Prace manualne 
pociągały mnie od małego dziecka. 
Na drutach i szydełku robiłam firany 
i biżuterię. Próbowałam też malować, 
ot tak, dla przyjemności.

Na serio pani Zofia zajęła się jed-
nak malarstwem, kiedy zaczęła przy-
chodzić na spotkania w „Dębow ym 
Liściu”.

– Bardzo podziwiałam inne malar-
ki – wyznaje. – W pewnym momencie 
instruktorka zaproponowała mi, że-
bym sama pokazała, co potrafię. No to 
pokazałam. Wtedy się dowiedziałam, 
że mam talent.

Jako klubowiczka pani Zofia ma-
luje od siedmiu lat. W tym czasie po-
wstało ok. 130 prac. Bardzo różnych.

– Lubię podróżować, więc stwo-
rzyłam cykl, który nazwałam „Ko-
biety świata” – w yjawia nasza roz-

mówczyni. – W ramach tego cyklu 
powstały portrety Kubanki, Hisz-
panki, Afrykanki, Hinduski, a nawet 
Indianki.

Dlaczego akurat Kubanka? Ar-
tystka była na Kubie, zrobiła zdjęcie 
kolorowo przyodzianej kobiecie, a do-
piero potem pomyślała, że namaluje jej 
portret.

Portret naczelnej
Spod pędzla pani Zofii wyszły też 

portrety Polek, w tym naszej redaktor 
naczelnej Agnieszki Łęckiej.

– Widziałam w gazecie zdjęcia 
z wianków – wyjaśnia. – Były na 
nich różne osoby, ale akurat w pani 
Agnieszce coś mnie ujęło. Więc ją na-
malowałam. No, a jak komuś spodoba 
się portret, to daję mu go w prezencie.

W taki sposób w posiadanie swo-
ich portretów weszło wielu krewnych 
i przyjaciół pani Zofii.

– Jeśli znajduję czyjeś fajne zdję-
cie na Facebooku, robię z tego obraz 

– wyjawia malarka. – Na wernisażu 
była moja przyjaciółka, która ze zdzi-
wieniem odkryła swój portret wśród 
wystawionych prac – uśmiecha się.

Do przyjaciół artystki należy tak-
że Ryszard Tasarz, radny i strażak. 
Pani Zofia namalowała dwa obrazy, 
które podarowała następnie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Suchym 
Lesie. Oba zdobią teraz ściany remi-
zy. Oba przedstawiają strażaków po 
akcji. Strażak z opuszczoną głową to 
właśnie pan Ryszard.

– Różnie można to interpretować 
– mówi malarka. – Może akcja się nie 

powiodła, a może strażak jest po pro-
stu zmęczony…

Pejzaże świata
Czasem znajomi sami proszą o na-

malowanie portretu. Artystka nie 
przepada za tymi prośbami.

– Zawsze obawiam się, że efekt fi-
nalny może się zamawiającemu nie 
spodobać – wzdycha. – A kiedy ma-
luję z własnej inicjatywy, nie ma to już 
takiego znaczenia.

Z własnej inicjatywy Zofia Iwińska 
namalowała portret pięknej kobiety, 
którą znalazła na zdjęciu w jakiejś ga-
zecie. Dzieło spodobało się córce ma-
larki, która poprosiła o więcej takich 
obrazów. Tak właśnie powstał cykl 

„Kobiety świata”. Portrety z tego cyklu 
trafiły do domu córki w Niemczech.

Inny cykl to „Kwiaty”, różnych ga-
tunków. A teraz właśnie powstaje cykl 
kolejny – „Pejzaże świata”.

– Mam już Stary Rynek w Pozna-
niu, uliczkę w Toledo i Tadż Mahal 
w Agrze – uchyla rąbka tajemnicy 
artystka.

Prace, które widzimy na wystawie, 
są piękne. Czy można je kupić?

– Nie sprzedaję swoich obrazów 
– mówi stanowczo Zofia Iwińska. 
– Nie mam nawet czasu na działal-

ność biznesową. Wolę podróżować. 
A maluję, co mi w duszy gra, dla 
przyjemności. Obrazy rozdaję zna-
jomym i członkom rodziny. Ostat-
nio ktoś z rodziny zamówił u mnie 
kopię „Kobiet Algieru” Picassa, to 
namalowałam, choć oryginał wcale 
mnie nie zachw yca. Kopię dałam 
oczy wiście w prezencie.

Skoro nie pieniądze, to co zachęca 
panią Zofię do twórczości?

– W klubie na osiedlu Grzybowym 
spotkałam sparaliżowaną panią na 
wózku – mówi artystka. – Zachwyca-
ła się moimi pracami. A malowanie to 
tylko 20 proc. talentu, reszta to ciężka 
praca. Dałam więc pani na wózku pę-
dzel do ręki i nauczyłam ją malować.

Czy można sobie wyobrazić 
piękniejszą nagrodę dla artystki niż 
uśmiech na twarzy uczennicy?

Krzysztof Ulanowski
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Artystka Zofia Iwińska z red. Agnieszką Łęcką

Sołtys Ewa Korek, dyr. Andrzej Ogórkiewicz, 
Wiesława Prycińska, Stanisław Korek, Paweł Kolosza

Joanna Juchacz z firmy Eumedica (z lewej)
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– Czy są jakieś uwagi do porządku 
sesji? – rozpoczęła obrady przewodni-
cząca Małgorzata Salwa-Haibach.

– Wnoszę o dopisanie do porządku 
projektu uchwały w sprawie konsul-
tacji społecznych na terenie jednostek 
pomocniczych osiedle Suchy Las i Su-
chy Las-Wschód – powstał ze swego 
miejsca radny Krzysztof Pilas.

– Dziwi mnie to – pokręcił głową rad-
ny Ryszard Tasarz. – Przecież 15 marca 
było zebranie osiedla Suchy Las-Wschód. 
Mieszkańcy się wypowiedzieli.

– Może przegłosujmy wniosek? – za-
proponowała przewodnicząca M. Salwa-
Haibach. – A dyskusję przenieśmy do 
punktu, w którym będziemy to omawiać.

W głosowaniu ośmiu radnych opo-
wiedziało się za zmianą porządku sesji. 
Sześciu było przeciwko.

– Wykreślmy też może punkt 13, 
czyli projekt uchwały w sprawie Gmin-
nego Programu Opieki nad Zabytkami 
na lata 2018-2021 – tym razem wstała 
radna Agnieszka Targońska. – Są tam 
pewne nieścisłości, nasuwają się pytania, 
a urzędnicy nie potrafią na te pytania 
odpowiedzieć – tłumaczyła. – Moim 
zdaniem potrzebne jest w tej sprawie 
jeszcze jedno posiedzenie komisji.

W tym przypadku 13 radnych zagło-
sowało za, a tylko jeden się wstrzymał.

Najpierw plan
Radny Dariusz Matysiak zabrał głos 

na temat punktu 20. Chodzi o projekt 
uchwały w sprawie zgody na sprzedaż 
nieruchomości w Suchym Lesie.

– Komisja Finansowo-Budżetowa 
i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię 
negatywną – wyjawił radny. – Miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzenne-
go może przecież zmienić przeznaczenie 
tego terenu, a wówczas inwestor mógłby 
zażądać od gminy odszkodowania. Za-
tem najpierw uchwalmy plan.

Z tym rozumowaniem zgodziło się 
ośmiu rajców, czterech głosowało prze-
ciwko, a dwóch się wstrzymało.

– Podobnie wygląda sytuacja ze 
sprzedażą nieruchomości w Biedrusku 

– kontynuował Dariusz Matysiak. – Na 
działce stoją pomniki, krzyż. Mieszkań-
cy od lat zabiegają, żeby je odnowić i od-
powiednio wyeksponować. Kupiono 
nawet działkę kawałek dalej na ten cel, 
ale na tym się skończyło…

Tym razem z radnym Matysiakiem 
zgodziło się dziewięciu rajców, czte-
rech się wstrzymało, a jeden (Jarosław 
Ankiewicz) zagłosował przeciwko.

– Proszę o dopisanie do porządku 
projektu uchwały w sprawie pomocy 
finansowej dla powiatu poznańskiego 

– tym razem ze swego miejsca podniósł 
się wójt Grzegorz Wojtera. – Chodzi 
o przesunięcie środków na 2019 r. na 
dwa projekty oświetleniowe – dopre-
cyzował.

W tym przypadku 13 radnych za-
głosowało za, a jeden (Dariusz Maty-
siak) się wstrzymał.

Podobnym stosunkiem głosów 
przyjęto protokół z ostatniej sesji, choć 
tym razem wstrzymał się radny Grze-
gorz Łukszo. Już jednomyślnie przyjęto 
natomiast protokół z sesji, która miała 
miejsce 18 grudnia 2017 r.

Również jednomyślnie Wysoka 
Rada przyjęła miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla Suchego 
Lasu, dla rejonu ulic Leśnej, Bogusław-
skiego i Strażackiej.

Bitwa o stary bar
Do dyskusji doszło natomiast nad pro-

jektem uchwały o zmianie wieloletniego 
planu finansowego na lata 2018-2029.

– Otrzymałem odpowiedź od mar-
szałka, że nie ma w tej chwili możliwości 
zwiększenia przyznanej dotacji na re-
mont starego baru w Chludowie – roz-
łożył ręce wójt Grzegorz Wojtera.

– Czy to jednak powód, by rezygno-
wać z 1,4 mln zł dotacji? – zdziwiła się 
Małgorzata Salwa-Haibach. – To prze-
cież ogromna kwota – zwróciła uwagę.

– Ale już kiedyś utraciliśmy podob-
ną kwotę na przedszkole w Biedrusku 

– przedstawił argument wójt.
– A ja podzielam zakłopotanie pani 

przewodniczącej – podniósł się z miej-
sca radny Michał Przybylski. – Zbyt 
lekko pozbywamy się kwoty dofinanso-
wania. A potem, jeśli chodzi o pozyski-
wanie środków zewnętrznych, będziemy 
na samym końcu rankingu. Swoją drogą, 
jestem zdumiony sposobem, w jaki spół-
ka ZGK weszła w posiadanie swojej no-
wej siedziby. Wszyscy byliśmy przeko-
nani, że będzie to zakup, tymczasem jest 
dzierżawa z opcją wykupu. A więc spo-
sób finansowania przewidziany w WPF 
jest do tej formy niedostosowany. 

– Można wycofać aport, jednak 
zmusi to spółkę do szukania innych 
źródeł finansowania, jak np. kredyt – 
ostrzegł wójt. – Zostawmy ten aport, 
a spółka zostanie naszym partnerem 
w kwestii rewitalizacji starego baru – 
przekonywał.

– Proponuję jednak przesunięcie 
części środków z ZGK na remont baru 

– nie ustępował Michał Przybylski.
– Nie jesteś, Michale, sam – wsparł 

go radny Krzysztof Pilas. – Nieroztrop-
nie byłoby utracić prawie półtora milio-
na dotacji. Nas po prostu na to nie stać. 
Gdyby do tego doszło, byłaby to sprawa 
dla prokuratury – radny nie żałował 
mocnych słów.

– Uzyskanie dotacji wymagało usil-
nych starań – zaznaczył wójt Wojtera. 

– Wiele razy musiałem być w Urzędzie 
Marszałkowskim.

– Przerabialiśmy już sytuację, kiedy 
zadłużył pan gminę powyżej dopusz-
czalnego poziomu – wytknęła radna 
Salwa-Haibach.

– Przyjmuję tę krytykę historyczną 
– ukłonił się lekko wójt. – Zdecydujmy 

się jednak na dofinansowanie węzłów 
przesiadkowych w Chludowie. Bar 
niech poczeka.

– Obiecanki cacanki, czekaj tatka 
latka aż kobyłka zdechnie – radny 
Zbigniew Hącia zademonstrował 
znajomość powiedzonek. – Widzę, że 
remont baru będzie przesuwany w nie-
skończoność.

– Ja na pewno nic nie obiecywałem! 
– zastrzegł gospodarz gminy.

– Jak to nie? Pisał pan w „Gazecie Su-
choleskiej”! – przypomniał Zbigniew 
Hącia.

– Kilka lat temu, w warunkach zadłu-
żenia sięgającego 64 czy 65 proc. Wysoka 
Rada podjęła decyzję o budowie szkoły 
przy Konwaliowej – powiedział Michał 
Przybylski. – Oznaczało to wydawanie 
kwoty 1 miliona 780 tys. zł rocznie, przez 
piętnaście lat. Dziś wójt rozdziela szaty 
nad kwotą 850 tys. zł, choć zadłużenie 
wynosi zaledwie 39 proc. Składam wnio-
sek formalny o zakończenie tej dyskusji.

Policjanci na rowerach?
Wniosek przyjęto jednomyślnie. 

Zaraz potem radny Przybylski złożył 
wniosek o przesunięcie środków (850 
tys. zł) i wydanie ich nie na nową siedzi-
bę ZGK, lecz na adaptację budynku sta-
rego baru w Chludowie. Wniosek przy-
jęto ośmioma głosami, przy czterech 
przeciwko i dwóch wstrzymujących się. 
Całą uchwałę zmieniającą wieloletni 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go przyjęto już dwunastoma głosami, 
przy dwóch wstrzymujących się.

– Mamy mniej środków na płatne pa-
trole – przypomniała tymczasem radna 

Agnieszka Targońska. – Czy to oznacza 
mniej patroli?

– My zgłaszaliśmy zapotrzebowa-
nie na 60 tys. zł, natomiast komendant 
wojewódzki przysłał nam umowę na 
42 tys. – odparł wójt. – Kupujemy sa-
mochody małolitrażowe dla dzielnico-
wych. Płacimy pół na pół z komendą 
wojewódzką.

– Mieszkańcy podczas zebrań zwra-
cają uwagę na brak patroli – zabrała 
głos przewodnicząca Anna Ankiewicz 
z Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód. 

– Niechże Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego porozmawia 
o tym z Komendą Wojewódzką – za-
sugerowała.

– Nie wiem, czy pani przewodni-
cząca dosłyszała, że to komendant 
wojewódzki poinformował, że jego 
możliwości kadrowe są takie, a nie inne 

– wytknął jej radny Dariusz Matysiak.
– Od 27 lat służę w samorządzie 

i od tego czasu słyszę o brakach w po-
licji – westchnął radny Pilas. – Wciąż 
dofinansowujemy policję, a przecież 
nasze państwo kwitnie, przynajmniej 
tak twierdzi rząd. Czy mam rozumieć, 
że bez samorządowych pieniędzy poli-
cjanci jeździliby rowerami? – zastana-
wiał się.

– Płacimy pół na pół, zatem państwo 
też coś daje – zwrócił uwagę wójt.

– Może by tak wrócić do dawnych 
zwyczajów i zrobić wśród mieszkań-
ców zrzutkę na radiowóz? – zapropo-
nował radny Tasarz.

– Albo sprzedajmy ten wóz strażacki, 
który stoi bezczynnie w garażu  – z nie-
winną miną dorzucił Krzysztof Pilas.

– Może przeznaczymy pieniądze na 
stary bar zamiast na modernizację bo-
iska w Chludowie? – radna Targońska 
powróciła do problemu omawianego 
już wcześniej.

– Ale remont boiska też jest potrzeb-
ny – zaprotestował wójt.

Ostatecznie Wysoka Rada przegło-
sowała całą uchwałę budżetową jedno-
myślnie.

Z ręką w nocniku
Do kolejnych sporów doszło przy 

okazji dyskusji o podziale gminy Suchy 
Las na okręgi jednomandatowe.

– Jako koalicja klubów wnosimy 
o poprawki do tego projektu uchwały – 
powstał ze swego miejsca radny Michał 
Przybylski.

Proponowane poprawki – w formie 
pisemnej – rozdano radnym oraz sołtyso-
wi Złotkowa Michałowi Brdękowi i prze-
wodniczącemu Zarządu Osiedla Złotniki 
Osiedle Grzegorzowi Słowińskiemu.

– Zarząd Złotnik Osiedla w skiero-
wanym do Rady Gminy wniosku pod-
kreślił, że obecnie mieszkańcy Złotnik-

Z SESJI RADy gMINy Z SESJI RADy gMINy

Kiedy wracam do domu, mówię 
żonie, że byłem w Matriksie
W czasie marcowej sesji Rady Gminy rajcy spierali się 
gorąco o stary bar w Chludowie, granice okręgów wy-
borczych i konsultacje społeczne. Padły też bardzo ostre 
słowa. Niektórzy radni zarzucali wójtowi nieudolność 
i niegospodarność.

Osiedla stanowią  uzupełnienie dwóch 
okręgów wyborczych, miedzy innymi 
piętnastego, w którym znajduje się 
Złotkowo. Naturalną granicą podziału 
na okręgi powinna być natomiast ulica 
Obornicka – poinformował Michał 
Przybylski. – Mieszkańcy są bowiem 
zdezorientowani.

Mówca dodał, że Złotniki przeży-
wają dziś eksplozję demograficzną.

– Szacuję, że liczba mieszkańców Złot-
nik-Osiedla wzrośnie do 3,5 tys., podczas 
gdy liczba mieszkańców Złotkowa nie 
przekroczy 500 – kontynuował M. Przy-
bylski. – A to oznacza dysproporcję. Nie 
może być tak, że jeden okręg będzie liczył 
800 osób, a sąsiedni 2 500 ludzi, tylko dla-
tego, że radny z tego okręgu chce zwięk-
szyć swoje szanse wyborcze. To wbrew 
logice! Poza tym wybrany radny i tak 
jest radnym gminy, a nie swojego okręgu. 
Powinien mieć on ofertę zarówno dla 
Złotkowa, jak i Złotnik. Nie przesądzamy 
zresztą, że wygra akurat kandydat ze Złot-
nik Osiedla – zastrzegł.

Radny Przybylski podkreślił, że 
nie jest prawdą, jakoby koalicja chciała 
zlikwidować okręg nr 15, jak to napisał 
sołtys Złotkowa Michał Brdęk.

– To piramidalna bzdura, nie mamy 
takiej władzy – grzmiał. – Cytując La-
skowika, gdybym nie wiedział, że to 
głupota, pomyślałbym, że to prowoka-
cja. Sołtys popełnił błąd!

– Przyszedłby pan na zebranie wiej-
skie, to by się pan przekonał, czy popeł-
niłem błąd – zerwał się zza stołu sołtys 
Brdęk. – Osobiście jestem załamany po-
stępowaniem Zarządu Osiedla Złotniki 
Osiedle. Przecież Złotkowo też się może 
rozwinąć, inwestor chce u nas stawiać 
osiedle. Moglibyśmy mieć i tysiąc miesz-
kańców. Czy rozmawialiście o zmianie 
granic z mieszkańcami Kochanow-
skiego? Uważam, że radny Przybylski 
próbuje mieszkańców dzielić. Apeluję 
o konsultacje społeczne. Zaczekajmy ze 
zmianami na kolejną kadencję.

– Uzbierałem 90 podpisów przeciw-
ko zmianom – włączył się do dyskusji 
milczący dotąd radny Grzegorz Rewers. 

– Chcecie pozbawić Złotkowa radnego. 
I faktycznie dzielicie, bo jeden z mieszkań-
ców zarzucił mi, że trochę w tym wszyst-
kim mojej winy, bo… do was nie przystą-
piłem – nie szczędził gorzkich słów.

– Nasza propozycja oznacza, że znaj-
dę się z Grzegorzem Słowińskim w jed-
nym okręgu, co jest wbrew naszym inte-
resom, ale jest zgodne z logiką – bronił 
swego stanowiska Michał Przybylski. 

– Chciałem tylko zauważyć, że mój 
projekt ma pozytywną opinię komisa-
rza wyborczego, a wasze poprawki nie 
były jeszcze konsultowane – wtrącił 
wójt Wojtera.

– Nie chcemy się dzielić, ani kłócić – 

łagodził przewodniczący Grzegorz Sło-
wiński ze Złotnik Osiedla. – Chcemy 
zbudować wspólny front i doprowadzić 
np. do przesunięcia obwodnicy. Fakt, że 
decyzja o budowie szkoły na Konwalio-
wej podzieliła naszą społeczność, no bo 
dlaczego Złotkowo nie chciało szko-
ły bliżej? Symptomatyczne jest to, że 
wniosek o zmianę granic okręgów wy-
borczych podpisali w większości miesz-
kańcy ul. Kochanowskiego, stanowiącej 
jeden okręg ze Złotkowem.

– Jeśli się nie zjednoczycie, obudzi-
cie się z ręką w nocniku i z obwodnicą 
w środku miejscowości – przytaknął 
radny Hącia.

– Nie wierzę – pokręcił głową Ry-
szard Tasarz. – Wybory to święto. 
Konsultacje, każdy z nas ma swoje racje, 
a i tak przeważą racje wyborców. Szko-
da mi was. Siedzimy w małym gronie 
i się kłócimy. W domu mówię żonie, że 
znów byłem w Matriksie. Proszę pań-
stwa, zgoda buduje!

– I tak wiadomo, jaki będzie wynik 
głosowania – machnął ręką radny Re-
wers. – Osiem do sześciu.

– Istotnie wyborcy wszystko zwe-
ryfikują – pokiwał tymczasem głową 
wójt Wojtera. – A jeśli chodzi o szkołę, 
to nie było możliwości wydzielenia te-
renu. A mapy wyborczej nie tworzy się 
w oparciu o obwodnicę.

– Jednak Suchy Las podzieliliście 
Obornicką, a nie zygzakami – zauważył 
radny Włodzimierz Majewski. – Chcia-
łem też zauważyć, że zostałem wybrany 
z okręgu, w skład którego wchodziły 
cztery jednostki pomocnicze, a moje 
osiedle wcale nie było największe.

Agnieszka jak Włodzimierz
I był to już ostatni głos w dyskusji, 

gdyż zaraz potem Wysoka Rada jed-
nomyślnie zdecydowała o zakończeniu 
dyskusji. A następnie – ośmioma gło-
sami przeciw sześciu – zdecydowała 
o zmianie granic okręgów wyborczych. 
Uchwała skierowana zostanie teraz do 
komisarza wyborczego.

Zaraz po przegłosowaniu kontro-
wersyjnej uchwały doszło do kolejnej, 
ostrej dyskusji. A to przy okazji głoso-
wania w sprawie zgody na sprzedaż nie-
ruchomości w Golęczewie.

– Czy w operacie uwzględnione 
zostało powstanie w bezpośredniej bli-
skości dużej firmy? – dopytywał radny 
Matysiak. – Powinny chyba powstać 
tam utwardzone drogi.

– Nie ma projektu, który by mówił 
o tym, że w najbliższej przyszłości będą 
tam budowane drogi – pokręcił głową 
wójt.

– A może ta atrakcyjna działka po-
winna mieć wyższą cenę? – kontynu-
ował Dariusz Matysiak.

– W takiej sytuacji firma kupi inną 
działkę, nie od gminy – odpowiedział 
wójt. – Raz już tak było, choć starałem 
się działkę sprzedać.

– No to nieudolnie pan się starał – 
wypalił D. Matysiak.

– Jeżeli chodzi o moją nieudolność, to 
zakupiona działka znajdowała się przy 
drodze nr 11, czyli jej położenie było 
bardziej atrakcyjne – odpowiedział z ka-
mienną twarzą wójt Wojtera. – Najważ-
niejsze jednak, że przedsiębiorca kupił 
nieruchomość w Suchym Lesie – dodał.

– A gdyby pan podniósł jednak trosz-
kę cenę? – zapytał radny Przybylski.

– Procedura wydłużyłaby się o czte-
ry miesiące, czyli potrwałaby nie do 
czerwca, lecz do października – poli-
czył szybko wójt.

– Może warto poczekać? – zapytał 
znów M. Przybylski.

– W takim razie zgłaszam poprawkę 
i proponuję 1,6 mln zł – zgodził się go-
spodarz gminy.

Trzynastu radnych zagłosowało za 
tą poprawką i tyluż za całą uchwałą.

Bez zbędnych dyskusji wybrano 
już zespół opiniujący kandydatów na 
ławników. Skład tego ciała zasugerował 
radny Przybylski.

– Na przewodniczącego zespołu 
proponuję radnego Krzysztofa Pilasa, 
zaś na członków radnych Jarosława An-
kiewicza, Zbigniewa Hącię i Włodzi-
mierza Majewskiego… oj przepraszam, 
Agnieszkę Targońską – poprawił się.

– Można się pomylić, podobieństwo 
uderzające – zażartował ktoś z sali.

– Ja proponuję jeszcze radnego Re-
wersa – podniósł się ze swego miejsca 
Krzysztof Pilas.

Zespół wybrano jednomyślnie. 

Kwiecień miesiącem 
Bogusławskiego

Jednomyślnie zdecydowano także, 
że kwiecień będzie miesiącem Bogu-
sławskiego, a sierpień miesiącem Roma-
na Dmowskiego. Wojciech Bogusławski 
to ojciec polskiego teatru. Urodził się 
w nieistniejącej już wsi Glinno na tere-
nie naszej gminy. Obecnie znajduje się 
tam Poligon Biedrusko. Roman Dmow-
ski to kontrowersyjna postać, z jednej 
strony uważany za jednego z ojców nie-
podległej Polski, z drugiej nacjonalista 
i antysemita. Był jednak związany z na-
szą gminą; mieszkał w Chludowie.

– Dziękuję za te uchwały – skłoniła 
się radna powiatowa Ewa Kuleczka-
Drausowska. – Jesteśmy dumni z na-
szych bohaterów.

– O Wojciechu Bogusławskim pa-
miętamy zawsze – podkreśliła Grażyna 
Głowacka, również radna powiatowa. 

– Regularnie odbywają się rajdy jego pa-
mięci i poświęcone mu konkursy. Szkoła 

Podstawowa w Suchym Lesie otrzymała 
jego imię. Co roku szkoła uroczyście ob-
chodzi dzień poświęcony patronowi.

– Informacja o zamiarze przepro-
wadzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie 
powinna pojawiać się tylko w gablocie – 
zmienił temat radny Pilas. – Przeciętny 
Kowalski tego nie przeczyta. Powinno 
się ogłosić konsultacje, wtedy każdy bę-
dzie mógł przyjść i się wypowiedzieć.

– Warto rozmawiać, o ile to możli-
we – przyznał wójt. – Oznacza to jednak 
spowolnienie procesu planistycznego 

– ostrzegł.
– Rozmawiać, ale nie za plecami 

mieszkańców, jak wójt – zaatakował 
radny Matysiak.

– Rozumiem, że konsultacje wam 
nie są w smak – pokiwał głową radny 
Przybylski. – Spróbujcie się jednak 
przekonać, to naprawdę tanie, demo-
kratyczne narzędzie.

– Najlepiej nic nie konsultować, bo 
władza przecież wie najlepiej – ironizo-
wał radny Hącia.

– Nikt niczego za plecami nie robi 
– zapewniła przewodnicząca Ankie-

wicz. – Wysyłam maile z informacją 
do mieszkańców. Uważam jednak, że 
konsultacje powinny ograniczyć się 
do obszaru osiedla Suchy Las-Wschód. 
Nie jest bowiem prawdą, że sprawa do-
tyczy zbiegu dwóch osiedli. Dotyczy 
centrum naszego osiedla.  

– Niech pani nie dzieli Suchego 
Lasu! – zdenerwował się radny Pilas. – 
Suchy Las jest jeden.

– To pan miesiąc temu podważał 
prawo mieszańców mojego osiedla do 
wypowiadania się o zachodniej części 

– oskarżyła A. Ankiewicz.
– Coś się pani pomieszało – zdziwił 

się K. Pilas. – Konsultacje to specjalny 
tryb postępowania regulowany uchwa-
lą rady, a wynik ma być sugestią dla 
urbanisty. Ostateczna decyzja i tak na-
leżeć będzie do rady, a glos mieszkań-
ców powinien być wzięty  pod uwagę.

– Od pół godziny mówimy o kon-
sultacjach, o których zapomnieliśmy 
przy okazji zmieniania granic okręgów 

– szydził radny Rewers.

Tłumów nie widać
Ostatecznie Wysoka Rada wyzna-

czyła zespół ds. konsultacji, w skład któ-
rego weszli radni Agnieszka Targońska, 
Dariusz Matysiak, Krzysztof Pilas, Mi-
chał Przybylski, przewodniczący Anna 
Ankiewicz i Michał Dziedzic, Marcin 
Kołodziejczak z Urzędu Gminy oraz 
Piotr Weis jako mieszkaniec wschod-
niej części Suchego Lasu.

W ramach informacji wójta gminy 
głos zabrał wicewójt Marcin Buliński.

– Zaczęliśmy umacniać pod miej-
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Na wstępie należy wskazać, iż 
zgodnie z ustawą Prawo o ruchu dro-
gowym, każdy kierujący pojazdem 
(lub inna osoba uczestnicząca w wy-
padku) w razie uczestniczenia w wy-
padku drogowym jest obowiązany 
zatrzymać pojazd, nie powodując 
przy tym zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, przedsięwziąć 
odpowiednie środki w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa ruchu w miej-
scu wypadku, niezwłocznie usunąć 
pojazd z miejsca wypadku, aby nie 
powodował zagrożenia lub tamowa-
nia ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub 

rannego, a także podać swoje dane 
personalne, dane personalne wła-
ściciela lub posiadacza pojazdu oraz 
dane dotyczące zakładu ubezpie-
czeń, z którym zawarta jest umowa 
obowiązkowego ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej, na żąda-
nie osoby uczestniczącej w wypadku 
(art. 44 ust. 1 w w. ustawy). 

Niezależnie od powyższego, pra-
wo stanowi, iż jeżeli w wypadku jest 
zabity lub ranny, kierujący pojazdem 
(lub inna osoba uczestnicząca w wy-
padku) jest obowiązany dodatkowo 
udzielić niezbędnej pomocy ofiarom 
wypadku oraz wezwać zespół ratow-
nictwa medycznego i Policję, nie po-
dejmować czynności, które mogłyby 
utrudnić ustalenie przebiegu wypad-
ku oraz pozostać na miejscu wypadku, 
a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa 
medycznego lub Policji wymaga odda-
lenia się - niezwłocznie powrócić na to 
miejsce (art. 44 ust. 2 ww. ustawy).

Mając na uwadze powyższe, 
stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy 
w zdarzeniu drogowym nie ma zabi-
tych lub rannych, uczestnicy kolizji 
nie mają obowiązku wzywać Policji 
na miejsce zdarzenia. Z całą jednak 

pewnością nawet gdy nie zachodzą ku 
temu legalne przesłanki, Policję należy 
wezwać na miejsce kolizji, jeśli kwestia 
winy jest dla uczestników niejedno-
znaczna lub mimo ewidentnej winy 
sprawca kolizji nie zgadza się wziąć na 
siebie odpowiedzialność za jej spowo-
dowanie, odmawia podania danych 
osobowych, odmawia okazania doku-
mentów pojazdu, jest w stanie po uży-
ciu alkoholu, środków odurzających, 
nie posiada dowodu zawarcia umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej posiadaczy pojazdów (polisy 
OC), a także gdy zachodzą inne przy-
czyny, które w naszym odczuciu mogą 
uniemożliwić lub utrudnić dochodze-
nie należnych świadczeń od ubezpie-
czyciela sprawcy.

Warto pamiętać, iż celem zabez-
pieczenia swojej sytuacji prawnej nale-
ży jak najszybciej utrwalić za pomocą 
np. telefonu komórkowego otoczenie 
i istotne okoliczności kolizji np. powsta-
łe szkody, ustawienie pojazdów po ko-
lizji, zachowanie uczestników, numery 
rejestracyjne pojazdów w otoczeniu, 
a także spisać w razie takiej sposobno-
ści dane ewentualnych świadków zda-
rzenia drogowego. Coraz częstszym 
rozwiązaniem jest przysposabianie się 
przez kierowców w rejestratory obrazu 
z przodu i z tyłu pojazdu. 

Jeżeli sprawca kolizji oświadcza, 
iż poczuwa się do winy, należy spi-
sać stosowne oświadczenie w for-
mie wypełnionego druku, których 
wzory można pobrać z Internetu lub 
spisanego odręcznie. W przypad-
ku odręcznej formy, najlepiej, aby 
oświadczenie pisał sprawca zdarzenia. 

W oświadczeniu winny znaleźć się 
takie informacje jak imię i nazwisko 
sprawcy oraz poszkodowanego, ad-
resy zamieszkania/zameldowania 
uczestników, numer oraz organ wyda-
jący prawa jazdy uczestników, numery 
rejestracyjne pojazdów, numer dowo-
dów osobistych uczestników, numer 
polisy ubezpieczenia OC sprawcy 
oraz nazwa zakładu ubezpieczeń, pre-
cyzyjne i jednoznaczne stwierdzenie/
oświadczenie - kto jest sprawcą kolizji, 
szkic i opis przebiegu zdarzenia, a tak-
że podpisy uczestników.

Bardzo istotną kwestią jest poinfor-
mowanie o powstałej szkodzie zakład 
ubezpieczeń sprawcy kolizji. Czyn-
ność taką można dokonać w tradycyj-
nej formie pisemnej załączając wyżej 
wspomniane oświadczenie o zdarze-
niu, w formie formularza internetowe-
go lub telefonicznie. Ubezpieczyciela 
należy zawiadomić niezwłocznie.

Podsumowując, każdy poszkodo-
wany kierowca winien na miejscu zda-
rzenia drogowego zadbać o bezpie-
czeństwo swoje i innych uczestników, 
działać szybko, rozważnie i racjonalnie, 
każdorazowo przy tym odpowiednio 
zabezpieczając swoją sytuację faktycz-
ną i prawną.  
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Kolizja drogowa, wypadek – 
co zrobić w takiej sytuacji?
Każdy z posiadaczy pojazdów mechanicznych może stać się 
uczestnikiem kolizji, do której częstokroć dochodzi z winny 
innego kierującego. Sytuacja taka może mieć miejsce w co-
dziennym ruchu ulicznym, z uwagi na przykład na niedosto-
sowanie prędkości do warunków drogowych, ale również ze 
względu na nieuwagę, czy pośpiech kierujących.

Więcej na drogi i ekologię
400.605.000 zł – do takiej kwoty zwiększony został budżet 
powiatu poznańskiego. Aż 12,2 milionów złotych radni rozdy-
sponowali w ramach tak zwanych wolnych środków, pozo-
stałych po zamknięciu roku 2017. Połowę tej kwoty, 6 mln zł, 
przekazano na drogi. A to oznacza, że rekordowy jest również 
plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – 
wynosi ponad 100 mln zł! O pół miliona złotych wzrosła też 
pula pieniędzy na program wymiany pieców.

To jest rok rekordów dla powiatu 
poznańskiego. Największe w historii 
są budżet powiatu poznańskiego i plan 
finansowy ZDP.  - Prowadząc wiele 
inwestycji drogowych, które niosą ze 
sobą rozległy zakres prac, takich jak 
poszerzenia jezdni, budowę ścieżek 
i chodników, musimy zabezpieczyć 
fundusze na wykupy i odszkodowania 
za grunty. Na ten cel przeznaczamy 
3 miliony złotych, kolejne 3 miliony 
wydane zostaną między innymi na 
bieżące utrzymanie i remonty, a tak-
że modernizację kolejnych odcinków 
dróg powiatowych – stwierdza Jan 
Grabkowski, starosta poznański.

Dodatkowe pieniądze umożliwią 
też podjęcie prac projektowych, które 
są niezbędne do budowy chodników 
na drodze Chomęcice – Konarzewo 
w rejonie węzła S5. Fundusze na bieżą-
ce utrzymanie dróg oraz remonty dzię-
ki dodatkowym środkom zwiększone 
zostały o 400 tys. zł.  

Powiększyła się też pula pieniędzy 
- o blisko pół miliona złotych - na pro-
gram wymiany pieców, który cieszy się 
olbrzymim zainteresowaniem wśród 
mieszkańców powiatu. Tym samym 
obecna kwota w budżecie na dofinanso-
wanie zmiany ogrzewania na ekologicz-
ne wynosi blisko 700 tysięcy złotych. 

– Zgodnie z wcześniejszą deklaracją 

zwiększamy pulę pieniędzy na wymia-
nę pieców. Do 200 dokładamy ponad 
492 tysiące złotych – mówi Jan Grab-
kowski. – Obecnie 322 wnioski, które 
wpłynęły w terminie, są rozpatrywane 
pod kątem poprawności. Część musi 
zostać uzupełniona. Rozpoczęliśmy 
już pierwsze kontrole systemów ogrze-
wania, które mają być wymieniane. 

W ramach podziału tzw. wolnych 
środków blisko 2,2 miliony złotych 
trafi na inwestycje oświatowe. Dzięki 
temu m.in. wykonana będzie nowa 
elewacja budynku ZS nr 1 w Swarzę-
dzu, która kolorystyką nawiązywać 
ma do Centrum Kształcenia Praktycz-
nego powstającego przy tej placówce. 
Nową siłownię zewnętrzną zyska też 
LO w Puszczykowie.

Radni przyznali również dotację 
do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
w wysokości 351 tysięcy złotych (a w la-
tach 2019 – 656 tys. zł, 2020 – 679 tys. 
zł). PKM zakłada stworzenie siatki czę-
stych połączeń kolejowych pomiędzy 
stolicą Wielkopolski i miejscowościa-
mi oddalonymi od niej o około 50 kilo-
metrów, w tym Suchym Lasem. Celem 
przedsięwzięcia jest m.in. zwiększenie 
komfortu podróży oraz zmniejszenie 
ruchu samochodowego w obrębie aglo-
meracji poznańskiej.  
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Dopłacimy do likwidacji  
azbestu w powiecie
Powiat poznański rozpoczął realizację programu usuwa-
nia azbestu. W ciągu minionych lat udało się zlikwidować 
ponad 9,5 tys. ton tego szkodliwego materiału. Mieszkańcy 
powiatu poznańskiego mogą składać wnioski do 10 lipca. 
Za usunięcie, wywóz i utylizację tego materiału nie zapłacą 
ani złotówki. 

Wnioski o usunięcie materiałów 
azbestowych można składać w urzę-
dach wszystkich gmin powiatu do 10 
lipca br. Z taką prośbą mogą wystąpić 
m.in. właściciele nieruchomości, użyt-
kownicy wieczyści nieprowadzący 
działalności gospodarczej, spółdziel-
nie i wspólnoty mieszkaniowe, dział-
kowcy oraz instytuty badawcze we 
wszystkich 17 gminach powiatu po-
znańskiego. 

- Zgodnie z ministerialnym „Pro-
gramem Oczyszczania Kraju z Azbe-
stu 2009-2032” mamy jeszcze 14 lat 
na to, aby wszystkie wyroby zawiera-
jące ten rakotwórczy składnik usunąć. 
Ponieważ obowiązek ten spoczywa 
na właścicielach budynków, chcemy 
ich wspierać. Rozumiemy koniecz-
ność wyeliminowania ze środowiska 
źródeł takich zanieczyszczeń – mówi 
Jan Grabkowski, starosta poznański. 

W wyniku prośrodowiskowych 
działań powiatu poznańskiego w cią-
gu ostatnich 12 lat zlikwidowano 
ponad 9,5 tys. ton azbestu. Tylko 

w zeszłym roku przeznaczono na to 
ponad pół miliona złotych, dzięki 
czemu usunięto ponad tysiąc ton 
tego materiału.

Powiat poznański, w 2006 roku, 
jako jeden z pierwszych w Polsce, roz-
począł realizację programu usuwania 
wyrobów azbestowych. Został za to 
laureatem „Wielkopolskiego Gospo-
darczo-Samorządowego HITu 2007”, 
a w 2008 r. zwyciężył w konkursie 
Samorządowy Lider Zarządzania 

„Azbest – produkt non grata”. Wyróż-
niono go również drugim miejscem 
w pierwszej edycji akcji „Polska wolna 
od azbestu”. W 2008 roku program li-
kwidacji tego szkodliwego materiału 
doceniła także Ambasada Norwegii.  
Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu mogli odbyć staż finan-
sowany przez rząd norweski.

Wniosek oraz więcej informacji 
można znaleźć na stronach urzędów 
gmin oraz na http://www.bip.powiat.
poznan.pl/1588,azbest
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Nagrodę „Super Powiat” odebrał Jan Grabkowski, starosta poznański, 
który uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów. Tytuł ten 
jest przyznawany „liderom wśród liderów”, którzy stawiają na wielopłasz-
czyznowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Ranking ZPP co roku wyłania najlepsze samorządy w kraju. Wśród po-
wiatów powyżej 120 tys. mieszkańców powiat poznański zajął piąte miejsce, 
uzyskując maksymalną liczbę punktów w kategoriach „działania promocyj-
ne” oraz „wspieranie działań na rzecz społeczności gospodarki rynkowej”. 
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NAGRODA DLA „SUPER POWIATU”

sca parkingowe pobocze Truskawko-
wej, trwają też prace wykończeniowe 
w budynku przedszkola w Biedrusku 

– rozpoczął. – Rozstrzygnięto przetarg 
na budowę torów rowerowych na Bo-
gusławskiego, w miarę możliwości po-
godowych trwają też prace przy ścieżce 
Radojewo-Biedrusko.

– Czy te prace faktycznie trwają? – 
powątpiewał radny Grzegorz Łukszo. 

– Tłumów nie widać, maszyn też nie. 
– Wojewoda podważył miejscowy 

plan dla Golęczewa – poinformował 
z kolei z kolei wójt Grzegorz Wojtera. – 
Złożyliśmy skargę do WSA i wojewoda 
zaprosił mnie na rozmowę. Jest nadzie-
ja, że się wycofa!

Z kolei przewodnicząca Rady Gmi-
ny Małgorzata Salwa-Haibach odczy-
tała pismo Rady Sołeckiej Zielątkowa. 
Rada wsparła mieszkankę, która zwró-
ciła się o nieodpłatne udostępnienie 
świetlicy na zajęcia umuzykalniające.

– Też otrzymałem to pismo i roz-
patrzę je raczej negatywnie – wyjawił 

wójt Wojtera. – Zajęcia to prowadzenie 
działalności, a zwolnienie od opłat to 
tworzenie precedensu – przestrzegł.

W ramach informacji przewodniczą-
cych komisji stałych głos jako pierwsza 
zabrała Agnieszka Targońska z Komisji 
Komunalnej i Ochrony Środowiska.

– Spotkaliśmy się z przedstawicie-
lem spółki wodnej – poinformowała. 

– Pytaliśmy m.in. o możliwość przyłą-
czenia się do spółki Zielątkowa.

– Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym – wyjawił z kolei 
Włodzimierz Majewski z Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego. – Za-
jęliśmy się też kwestią zakupionego, ale 
bezczynnie stojącego wozu strażackiego.

W ramach interpelacji i zapytań 
przewodnicząca Salwa-Haibach odczy-
tała interpelację radnego Majewskiego 
w sprawie budowy placu Sokoła na 
osiedlu Grzybowym. Odczytała też listę 
członków komitetu obchodów 800-
lecia Suchego Lasu, o którą prosił radny 
Pilas oraz zakres zadań poszczególnych 

osób. W skład komitetu wchodzą m.in. 
Marcin Buliński (jako przewodniczący), 
Joanna Nowak, Krzysztof Pilas, Jarosław 
Krajewski, Andrzej Ogórkiewicz, Paweł 
Andrzejewski i Barbara Stachowiak. W 
piśmie z Urzędu Gminy znalazło się też 
zapewnienie, że władzom zależy na patro-
nacie marszałka Marka Woźniaka, staro-
sty Jana Grabkowskiego i abp. Stanisława 
Gądeckiego. Przewidziano koncert Beaty 
Kozidrak i wmurowanie kapsuły czasu.

Przyszła też odpowiedź na inter-
pelację radnego Przybylskiego, który 
niepokoił się tym, że sporo przetargów 
nie udało się rozstrzygnąć z powodu 
braku pieniędzy. Urząd zapewnił, że to 
nie kwestia wadliwych szacunków, lecz 
sytuacji na rynku budowlanym.

Bardzo droga kamera
Michał Przybylski zapytał też, ile 

umów zawarła gmina z Tomaszem Mań-
kowskim i jego firmą, jaka była wartość i 
przedmiot tych umów, a także kiedy i w 
jakim charakterze T. Mańkowski był za-

trudniony w Urzędzie Gminy.
– Dziś Rada Gminy kupuje strony 

w rzetelnym i obiektywnym „Suchole-
skim Magazynie Mieszkańców Gminy”, 
bo nie może doprosić się informacji na 
łamach „Gazety Sucholeskiej” – dodał 
M. Przybylski.

Radny Majewski zapytał o system 
monitoringu.

– Póki co, gdyby wszystko przeliczyć, 
jedna kamera kosztowała nas 500 tys. 
zł – ironizował. – Składam wniosek 
formalny o złożenie przez Radę Gminy 
pisma do NIK-u w sprawie niegospo-
darności wójta.

– Każdy może zgłosić indywidualnie 
– doradził wójt. – NIK to przekaże pro-

kuraturze, a prokurator nie będzie mu-
siał przesłuchiwać wszystkich radnych.

– Dziękuję za szkolenie – kiwnął 
głową Włodzimierz Majewski. – Ale 
podtrzymuję wniosek.

Wysoka Rada wniosek przyjęła sied-
mioma głosami przeciwko czterem.

Krzysztof Ulanowski
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WyDARZENIA WyDARZENIA / REkLAMA

W marcu tego roku świętowali-
śmy 70-lecie Biblioteki Publicznej 
w Suchym Lesie. Z tej okazji w gma-
chu CKiBP odbyła się uroczystość 
jubileuszowa.

Znamienici goście
Przybyli marszałek województwa 

Marek Woźniak, radna powiatowa 
Grażyna Głowacka, przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Salwa-Ha-
ibach, wójt Grzegorz Wojtera, jego 
zastępca Marcin Buliński, sekretarz 
Joanna Nowak, przewodniczący 
Komisji Społecznej Rady Gminy 
Krzysztof Pilas, dyr. Lena Bednarska 
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej w Poznaniu oraz rodzina Jerzego 
Mańkowskiego (poznańskiego pisa-
rza, który dziś jest patronem naszej 
biblioteki). Rolę gospodarzy pełnili 
dyr. Andrzej Ogórkiewicz z CKiBP 
oraz kierownik naszej biblioteki Mo-
nika Majewska-Szymkowiak.

Prowadzący spotkanie historyk 
literatury Jarosław Borowiec przypo-
mniał historię powołanej w 1945 r. bi-
blioteki i powitał przybyłych gości.

– Nowatorski pomysł połączenia 
dwóch instytucji, Centrum Kultu-
ry i Biblioteki Publicznej, zapewnił 
dynamiczny rozwój placówki – w y-
raził też ocenę mówca. – Wskazuje 
na to chociażby otrzymane w 2015 
r. w yróżnienie Templum Libri. Su-
choleską placówkę uznano za naj-
lepszą tego typu instytucję w woje-
wództwie!

– Cieszę się, że gościmy dziś żonę 
naszego patrona Marię Mańkowską 

– podkreślił dyrektor CKiBP Andrzej 
Ogórkiewicz. – To dla nas zaszczyt.

– Mamy 5 tys. czytelników, na któ-
rych czeka 50 tys. książek, a licząc z fi-
liami, nawet 80 tys. – wyliczała z kolei 
kierownik biblioteki Monika Majew-

ska-Szymkowiak. – Nie ograniczamy 
się zresztą do samych książek, mamy 
też ponad 300 filmów – dodała.

– Decyzja o połączeniu dwóch 
instytucji zapadła na początku lat 
90. – wspominał marszałek Marek 
Woźniak. – Mieliśmy obawę, że bi-
blioteka padnie ofiarą tego ekspery-
mentu, jednak wysiłek i ciężka praca 
wielu osób doprowadziły do tego, że 
wszystko się udało. Ogromne brawa 
dla nich! – zakrzyknął.

– Połączenie sprawiło, że bibliote-
ka umieszczona została w centrum 
działań kulturalnych – wójt Grzegorz 
Wojtera postawił na grę słów. – Dziś 
jest to nowoczesna placówka ze zna-
komicie wyposażoną pracownią mul-
timedialną – pochwalił.

Drugie życie placówki
– Dziękuję kierownictwu i pra-

cownikom za upowszechnianie kul-
tury – skłoniła się przewodnicząca 
Małgorzata Salwa-Haibach. – A kul-
tura ta to nie tylko dostęp do książek, 
ale i spotkania literackie – zaznaczyła. 

– Życzę wam satysfakcji z pracy i ser-
decznego kontaktu z czytelnikami. 
Zresztą z pewnością taki będzie, bo 
biblioteka nam wszystkim kojarzy się 
miło, no może poza chwilami, kiedy 
spóźniamy się z oddaniem książek – 
zażartowała.

– Prezydent USA William McKin-
ley uważał, że największym dobro-
dziejstwem, jaki może sobie zafun-
dować gmina, jest otwarcie biblioteki 
publicznej – przypomniała dyr. Lena 
Bednarska. – Sucholeska bibliote-
ka ukończyła już piękny wiek 70 lat, 
jednak nadal jest młoda energią i siłą 
swoich pracowników. Zresztą zyska-
ła drugie życie, kiedy przeprowadziła 
się do tego nowego, pięknego obiek-
tu. Niech kolejne dziesięciolecia będą 
dla was tak samo twórcze.

Następnie mówczyni wręczyła 
dyrektorowi Ogórkiewiczowi list 
gratulacyjny, zaś pani kierownik Ma-
jewskiej-Szymkowiak – wspaniały 
bukiet kwiatów.

– Zawsze mam najtrudniej, po-
nieważ przemawiam jako ostatni 

– zażartował radny Krzysztof Pilas. 
– Popieram to, co mówili moi po-

przednicy, a ponadto zapewniam, że 
jako organ uchwałodawczy będziemy 
zawsze otwarci na wasze inicjatywy. 
Wasz sukces jest naszym sukcesem. 
Życzę sobie, żebyśmy setną roczni-
cę także spędzili razem – zakończył 
z uśmiechem.

Najwspanialsze podróże
Po części oficjalnej odbył się 

koncert Janusza Radka pod tytułem 
„Kim ty jesteś dla mnie?”. Popularny 
artysta, chętnie wykonujący poezję 
śpiewaną oraz występujący w spek-
taklach teatralno-muzycznych, tym 
razem zaśpiewał utwory oparte na 
wierszach Haliny Poświatowskiej.

– Odbieram Poświatowską jako 
kobietę skrajną, pełną wewnętrznych 
sprzeczności, a przez to bardzo ludzką 

– wyraził opinię Jarosław Borowiec.
Krakowska poetka, która od dzie-

ciństwa chorowała na serce i zmarła 
w wieku zaledwie 32 lat, pisała głów-
nie o miłości i o śmierci. Szczególnie 
przejmująco w wykonaniu Janusza 
Radka zabrzmiał jej wiersz pt. „Kiedy 
umrę, kochanie”. Wszystkie piosen-
ki były ciepło przyjmowane przez 
sucholeską publiczność. I trudno się 
dziwić, bo recital był spokojny i na-
strojowy.

– Dziękuję wszystkim za przyjęcie 
zaproszenia na te niezwykłe urodziny 

– mówił już po koncercie wójt Grze-
gorz Wojtera. – Świętujemy urodziny 
biblioteki, a biblioteka to coś więcej 
niż tylko zbiór książek – podkreślił. 

– To także przestrzeń, z której wyru-
szamy na najwspanialsze podróże 
w czasie i przestrzeni.

Gospodarz gminy wyraził też na-
dzieję, że biblioteka nadal będzie nam 
wszystkim służyć, będzie dla nas 
wszystkich miejscem szczególnym.

– Życzę naszej jubilatce stu lat! – 
zakończył mówca.

Krzysztof Ulanowski

Uroczystość wręczenia wyróżnień 
odbyła się podczas III Powiatowego 
Dnia Sołtysa. Galę zorganizowano 
w starostwie powiatowym.

Blisko ludzi
W okalającym Poznań powiecie 

funkcjonują 242 sołectwa, którymi 
kieruje 98 sołtysek i 144 sołtysów. 
Wszystkie te społeczności liczą łącznie 
ok. 239 tys. mieszkańców. W naszej 
gminie działa sześć sołectw: Chludo-
wo, Golęczewo, Jelonek, Zielątkowo, 
Złotkowo i Złotniki Wieś. W Chlu-
dowie, Zielątkowie i Złotnikach Wsi 
rządzą kobiety. 

– Starsi, doświadczeni sołtysi powoli 
odchodzą i nastają nowi, młodzi ludzie 

– podkreślał starosta Jan Grabkowski. – 
Zmienia się wieś, zwłaszcza położona 
w okołomiejskim powiecie poznań-
skim. Jeśli kiedyś liczyła kilkaset miesz-
kańców, to teraz bywa, że mieszka 
w niej nawet kilka tysięcy osób. Sołtys 
musi mieć – i ma – z nimi kontakt. Wie 
jak funkcjonują media elektroniczne 
i nie tylko przekazuje komunikaty swo-
im licznym sąsiadom, ale i też dzieli się 
z nimi wiedzą.

Często słyszy jednak się: „A co soł-
tys właściwie może?”. Starosta uważa, 
że może bardzo dużo.

– Mówię to z perspektywy 28 lat 
obecności w samorządzie: dla was nie 
ma rzeczy niemożliwych – przekony-
wał. – Jesteście najbliżej ludzi, działacie 
po sąsiedzku. Wiadomo, w danym cza-
sie może nie być pieniędzy. Mogą  wy-
stąpić przeszkody w  budowie dobrej 
drogi, kanalizacji, chodników, ścieżek 
rowerowych. Jednak sołtys motywuje 
lokalną społeczność do starań o zaspo-
kojenie potrzeb.

Na wyciągnięcie dłoni
 – Myślę o swoim dziadku, który był 

sołtysem – wyjawił ks. Grzegorz Zbą-
czyniak, kapelan sołtysów w powiecie. – 
Myślę, że był on, zarówno dla mnie, jak 
i dla swoich mieszkańców, takim łączni-
kiem na wyciągnięcie dłoni. I życzę wam, 
drogie sołtyski i drodzy sołtysi, abyście 
i wy byli takimi łącznikami na wycią-
gnięcie dłoni. Tak naprawdę najbliższy 
jest zawsze człowiek, gdy spotykasz się 
z nim twarzą w twarz. Wtedy można mu 
ofiarować to, co mamy najcenniejszego, 
a jednocześnie to, czego nam najbardziej 
brakuje. Ofiarować swój czas.

Kapelan wspominał też… kury, 
którymi jako młody chłopak zajmował 
się w wakacje, pomagając swojej babci.

– Jestem proboszczem w Kórniku. 
Ta nazwa też coś sugeruje. Nie przyje-
chałem jednak robić jaja – żartował du-
chowny. – Jestem tu, aby przypomnieć 
o trosce jaką kwoka obdarza swoje dzie-
ci. Przyszłę pokolenia. Kwoka poświę-
ca czas. Kwoka poświęca siebie. I stąd 
sołtysowi sołtysów, naszemu staroście, 
chcę ofiarować „kwokę dobrobytu”.

Rzecz jasna nie wręczył staroście 
żywej kury, lecz taką dekoracyjną, do 
powieszenia na ścianie.

Sukcesja po dziadku
Chodniki, oświetlenie, wodociągi 

i kanalizacja, przedszkola, renowacja 
obiektów sportowych – to lista tylko 
niektórych zadań, którymi zajęli się 
wyróżniający się sołtysi z naszego po-
wiatu. Dla Reginy Roszczyk z Zieląt-
kowa najważniejsza w minionym roku 
była powstająca sieć kanalizacyjna, 
która dała wsi cywilizacyjną normal-
ność. Drugim priorytetem sołtyski jest 
wyposażenie powstałego z jej starań 

boiska i placu zabaw w szatnie i sanita-
riaty, a może nawet świetlicę.

– Dziś powstaje projekt, ale jestem 
przekonana, że w  najbliższym czasie 
zrealizujemy całą inwestycję – mówi 
sołtyska. 

Pani Regina otrzymaną statuet-
kę i wyróżnienie dedykuje swojemu 
dziadkowi.

– Tuż po wojnie dziadek wrócił z wy-
wózki do Generalnej Guberni i został 
wybrany sołtysem w Zielątkowie – wspo-
mina. Teraz ja już od dwóch kadencji kul-
tywuję tradycje rodzinne – podkreśla.

Regina Roszczyk uważa, że najważ-
niejsze są dobre relacje z gminnymi 
radnymi i Radą Sołecką. 

– Bo w Urzędzie Gminy niekoniecz-
nie sołtysów wysłuchują – ubolewa. 

– Natomiast w radzie mam ludzi mło-
dych,  którzy zawsze pomogą osobie 
w wieku emerytalnym z tymi mailami, 
esemesami, komputerami i innymi no-
winkami – śmieje się.

Pasja i zacięcie
Pani sołtys przyznaje, że Zielątkowo 

ostatnio mocno się rozbudowało. – Jed-
nak wszystkim mówię „dzień dobry”, 
choć nie wszystkich mieszkańców już 
kojarzę – zaznacza. – Okazuje się jed-
nak, że oni sołtysa znają. Sołtysowanie 
to służba która trwa całą dobę. Nie  dla 
pieniędzy. Bo żeby być dobrym sołty-
sem, trzeba mieć w sobie to coś. Pasję 
i społecznikowskie zacięcie.

Oprócz Reginy Roszczyk wśród 
wyróżnionych znaleźli się Danuta Ko-
smowska z Bednar, Marian Czekalski 
z Zakrzewa, Władysław Kwaśniewski 

ze Szreniawy i Walenty Moskalik ze 
Skórzewa.  

Naszą gminę podczas uroczysto-
ści w starostwie reprezentowali m.in. 
sołtys Ewa Korek ze Złotnik Wsi i dyr. 
Andrzej Ogórkiewicz z CKiBP. Ten 
ostatni galę prowadził.

Wśród gości znaleźli się też senator 
Piotr Florek, wicemarszałek wojewódz-
twa Wojciech Jankowiak i prezes Zbi-
gniew Tomaszewski z Powiatowego 
Stowarzyszenia Sołtysów. Poza staro-
stą rolę gospodarza pełnił jego zastępca 
Tomasz Łubiński, członkowie zarządu 
Zygmunt Jeżewski i Piotr Zalewski 
oraz radni powiatowi.

Uroczystość uświetnił występ akor-
deonisty Jakuba Pawlaka.

Piotr Górski

O miłości nie tylko do książek
Biblioteka to coś więcej niż zbiór książek, to miejsce, z któ-
rego możemy wyruszyć w podróż przez czas i przestrzeń. 
Albo przez poezję.

Sołtys ofiarowuje swój czas
Regina Roszczyk, sołtys Zielątkowa od 2010 r., uhonorowa-
na została pamiątkową statuetką. Podobnymi nagrodami 
wyróżniono jeszcze czterech innych reprezentantów wiej-
skich samorządów pomocniczych.

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

POGOTOWIE 
KLUCZOWE 
New Key

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

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

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

AWARIE 24h

Dyr. Andrzj Ogórkiewicz i kierownik 
Monika Majewska-Szymkowiak

 Wójt Grzegorz Wojtera

Przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach  
i jej zastępca Zbigniew Hącia

Przewodniczący Krzysztof Pilas

Pracownicy Biblioteki Publicznej O catering zadbała firma 3 Kolory Janusz Radek
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W kwietniu na osiedlu Grzybo-
wym już po raz kolejny odbyła się akcja 

„Sprzątanie na Grzybowym”, której or-
ganizatorem jest Zarząd Osiedla. 

Mieszkańcy nie zawiedli
Na miejscu akcji stawili się zna-

mienici mieszkańcy naszej gminy, 
a w tym m.in. radni Michał Przybylski 
i Włodzimierz Majewski, przewodni-
czący Grzegorz Słowiński z Zarządu 
Osiedla Złotniki Osiedle, dyr. Sylwia 
Nowak-Kabacińska z Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, jej zastępczyni Karoli-
na Dzioch, kierownik Karolina Ślęzak 
z Wydziału Organizacyjnego UG, Do-
minik Krawniak z Komisji Przeciw-
działania Problemom Alkoholowym, 
nasza redaktor naczelna Agnieszka 
Łęcka z fotoreporterem Maciejem 
Łuczkowskim i wielu innych

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Małgorzata Salwa-Haibach powitała 
uczestników akcji i członków komisji 
konkursowej. Sprzątanie połączono 
bowiem z konkursem ekologicznym 
dla najmłodszych. 

– Witamy sąsiadów, znajomych, przy-
jaciół naszego osiedla – uśmiechała się 
do przybyłych pani przewodnicząca.

Dzieci na medal
Wspomniany wyżej konkurs popro-

wadziła dyr. Sylwia Nowak-Kabacińska 
z OPS-u.

– Ale wspólnie z Komisją Przeciw-
działania Problemom Alkoholowym 

– zastrzegła pani dyrektor. – Mali 
uczestnicy konkursu poradzili sobie 
doskonale – podkreśliła.

Dzieci odpowiadały na pytania 
dotyczące zanieczyszczenia środowi-
ska naturalnego. Wszyscy uczestnicy 
wypadli dobrze. Równorzędne nagro-
dy zdobyły trzy zwyciężczynie quizu: 
dziesięcioletnia Lena, siedmioletnia 
Małgosia i ośmioletnia Julia. Upominki 
ufundował Urząd Gminy, KPPA oraz 
Zarząd Osiedla.

No dobrze, konkurs konkursem, 
jednak głównym celem akcji było 
doprowadzenie osiedla Grzybowego 
i jego najbliższych okolic do takiego 
stanu, żeby wszyscy czuli się na tym 
terenie dobrze. Co roku społecznicy 
sprzątają teren całego osiedla, a w tym 
okoliczny lasek i boisko. 

– Niestety, co roku mamy co zbierać, 
śmieci nie ubywa – martwi się Małgo-
rzata Salwa-Haibach. – W jarze, który 
stał się miejscem spotkań towarzyskich 

młodzieży, znaleźliśmy mnóstwo bute-
lek i papierów. Nie mamy nic przeciwko 
spotkaniom, ale po ich zakończeniu wy-
padałoby po sobie sprzątać – zauważa.

Sąsiedzka pomoc
Oczywiście, winowajcy to nie tylko 

młodzież. Dorośli często zostawiają 
w jarze worki na śmieci i rękawice.

– Z drugiej strony w naszych akcjach 
bierze udział dużo ludzi i ta frekwencja 
cieszy – uśmiecha się pani przewodni-
cząca. – W tym roku przyszło przeszło 
200 osób, w tym wiele dzieci!

Nie zawiodła też pogoda, dzięki 
czemu przebywający na świeżym po-
wietrzu społecznicy nie ryzykowali 
przemarznięciem, przewianiem, ani 
przemoczeniem. Jarosław Dutkiewicz 
z Zarządu Osiedla podzielił fachowo 
osiedle na strefy i z inżynierską dokład-
nością kierował ochotników w newral-
giczne rejony.

Dodajmy, że akcja ma przede 
wszystkim charakter integracyjny. Na-
grodą za pracę na rzecz osiedla była 
możliwość uczestnictwa w pikniku. 
O nakarmienie zmęczonych społeczni-
ków zadbała Lucyna Dutkiewicz, która 
wraz z koleżankami przyrządza już 
słynną kaszankę z jabłkiem i cebulką. 
Z kolei Werner Haibach obsługiwał po 
mistrzowsku grilla.

– Dziękuję Zarządowi Osiedla 
i przyjaciołom za super organizację 
i pomoc – podsumowała akcję prze-
wodnicząca Małgorzata Salwa-Ha-
ibach. – Dziękuję sołtys Ewie Korek 
za sąsiedzką pomoc i wypożyczenie 
ławek i stołów, radnemu Michałowi 
Przybylskiemu i przewodniczącemu 
Grzegorzowi Słowińskiemu za są-
siedzkie odwiedziny, a red. Agnieszce 
Łęckiej i Maciejowi Łuczkowskiemu 
za obsługę prasową. Dziękuję szacow-
nej komisji konkursowej i koleżankom 
i kolegom z Zarządu Osiedla oraz Ko-
misji Komunalnej za przygotowanie 
i przeprowadzenie akcji!

Krzysztof Ulanowski

 Zespół m.in. utwory z najnowszej 
swojej płyty “Timeless” („Ponadcza-
sowe”). Krążek w sprzedaży ukaże się  
w maju.

Jubileusz z trasą koncertową
Występ plenerowy w Poznaniu 

został wpisany zarówno w jubileusz 
biskupstwa, jak i trasę koncertową Il 
Divo. Nad Wartą ansambl wystąpi 
w piątek, 22 czerwca, ok. godz. 21.00.  
Na usytuowaną nad rzeką scenę wejdą 
hiszpański baryton Carlos Marin oraz 
trzech tenorów: Sébastien Izambard z 
Francji,  David Miller z USA i Urs Toni 
Bühler ze Szwajcarii. 

Czego możemy się spodziewać? 
Urs Toni Büchler powiedział o utwo-
rach z najnowszej płyty, że „są one ta-
kie, jakby zawsze brzmiały wspólnie i  
zarówno całość, jak i każdy z nich od 
dawien dawna, ale i  w charakterze pre-
miery, pojawiał   się w naszym repertu-
arze. W ten sposób, zgodnie z tytułem, 
są poza czasem”.

Organizatorem zaplanowanych na 
trzy dni (22-24 czerwca) uroczystości 
obchodów 1050 rocznicy utworzenia 
biskupstwa w Poznaniu jest archidie-
cezja poznańska.

– Lokalizacja koncertu Il Divo 
nawiązuje do kulturotwórczej roli 
Kościoła w historii Polski – zaznacza 
biskup pomocniczy Damian Bryl. – 
Obchody jubileuszowe odbywają się 
pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”. 
Ich celem jest ukazanie natury i misji 
Kościoła, lepsze poznanie jego historii 
i zaangażowanie wiernych w działal-
ność ewangelizacyjną. 

Biskup dodał, że połączenie muzy-
ki klasycznej i popularnej, jak również 
sam tytuł nowej płyty  “Timeless” ze-

społu Il Divo współgra  z charakterem 
jubileuszu, a niezwykła rocznica wy-
maga pięknej oprawy.

Wydarzenie nad Wartą
“Timeless” jest już ósmym albu-

mem w dorobku kwartetu. Dotychczas 
zespół sprzedał ponad 30 milionów 
płyt, które uzyskały status złotych lub 
platynowych w  33 krajach. W Polsce 
ansambl także jest bardzo popularny. 
Biletowane w pełni koncerty w Gdań-
sku, czy Łodzi gromadziły nawet po 10 
tys. melomanów.

W repertuarze zespół ma takie 
przeboje, jak spopularyzowane przez 
Whitney Houston “ I Will Always 
Love You”, “Hallelujah” Leonarda Co-
hena czy “Time To Say Goodbye” Sa-
rah Brightman i Andrei Bocellego. Na 
scenie występowali wspólnie z Celine 
Dion i Barbrą Streisand.

– Nabrzeże Ostrowa Tumskie-
go stworzyć może piękną aranżację  
wielkiej sali koncertowej, w której 
ten koncert dla 25-30 tys. osób bę-
dzie się odbywał – wyraża ocenę dyr. 
Przemysław Kieliszewski z Teatru 
Muzycznego. – Czerwcowy wieczór 
zapisze się w pamięci jako jedno z naj-
wspanialszych wydarzeń muzycznych 
w tegorocznym kalendarzu imprez w 
Poznaniu. Tego typu występy, w któ-
rych nasz zespół towarzyszy tej klasy 
artystom, jak Placido Domingo czy 
włoskiemu triu pop-operowemu Il 
Volo, są wielkim wyzwaniem, ale dają 
też olbrzymią satysfakcję. Z pewno-
ścią wspólny występ z Il Divo będzie 
miał niezapomniany charakter. 

Repertuar pierwszej, organizowa-
nej przez Teatr Muzyczny, części kon-
certu jest dopiero w przygotowaniu. 

Znajdą się w nim utwory patriotyczne, 
mające związek z polską państwowo-
ścią. Może pojawi się też jakiś element 
sakralny. Na scenie pojawią się artyści 
związani z Poznaniem, którzy wystą-
pią wraz z chórem i orkiestrą Teatru 
Muzycznego w Poznaniu.

Koncert dla każdego
Dlaczego wybrano akurat Il Divo?

– Musieli to być artyści, którzy 
mają odbiorców w różnych grupach 
społecznych i wiekowych – podkre-
śla Janusz Stefański z zarządu agencji 
Prestige MJM. – Artyści ci powinni 
reprezentować bardzo wysoki poziom 
i to było drugie kryterium. Poza tym 
wykonawcy musieli dysponować wol-

nym terminem w okolicy święta Piotra 
i Pawła.

Il Divo spełniało wszystkie te 
wymagania. W dodatku kwartet ten 
zaplanowaną miał trasę koncertową 
w Europie, więc jeden dodatkowy wy-
stęp nie wypadł aż tak drogo.

Koncert będzie bezpłatny, ale ze 
względów bezpieczeństwa wymagane 
będą wejściówki wydawane przez pa-
rafie. Do sprzedaży trafiły natomiast 
bilety na numerowane miejsca siedzą-
ce w pobliżu sceny, w cenie 170 zł (sek-
tor A) i 120 zł (sektor B).

Szczegółowy program obchodów 
znajdziecie na stronie www.archpo-
znan.pl. 

Piotr Górski
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INFORMAcJE Z cENTRuM kuLTuRy / WyDARZENIA

Wydarzenie Termin Miejsce
Głośne czytanie bajek 13. 05. 2018 r. CKiBP, Biblioteka 
Przygody Kubusia Puchatka  godz. 11.00 Wejściówki do odbioru 
(w opr. Wandy Chotomskiej)  w bibliotece 
czyta Piotr Witoń  
Rajd Rowerowy  13. 05. 2018 r. Przejazd z Suchego Lasu 
im. Wojciecha Bogusławskiego godz. 10.00 do Biedruska 
  Organizator: Towarzystwo  
  Przyjaciół Gminy Suchy Las
Spektakl 13. 05. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Seks dla opornych godz. 17.00 Bilety: 50/40 zł (N/U) 
  do nabycia w sekretariacie  
  CKiBP i na www.bilety24.pl
Spotkanie autorskie 18. 05. 2018 r.  CKiBP, Sala widowiskowa 
z Elizą Piotrowską godz. 19.00 Wejściówki do odbioru 
  w bibliotece.
Wielki test wiedzy o gminie 19. 05. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
 godz. 10.00 Organizator: Gmina Suchy Las
Warsztaty szydełkowe 26. 05. 2018 r. CKiBP, Sala plastyczna 
S I A T A od godz. 10.00 Koszt: 105zł/45zł 
 do godz. 13.00 (z materiałami lub bez) 
  Ilość miejsc ograniczona!
Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska 29. 05. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
z zespołem godz. 19.00 Bilety: 50/40 (N/U) 
  do nabycia w sekretariacie  
  CKiBP i na www.bilety24.pl
Dzień Dziecka na farmie 1. 06. 2018 r. Szczegóły wkrótce na 
  www.osrodekkultury.pl 
  i www.facebook.pl/CKiBP
Rodzinne warsztaty szydełkowe 2. 06. 2018 r. CKiBP, Sala plastyczna 
mini zabawki od godz. 10.00 Koszt: 65zł/45zł 
 do godz. 13.00 (z materiałami lub bez) 
  Ilość miejsc ograniczona!
Dni Gminy Suchy Las 16. 06. 2018 r. Szczegóły wkrótce!

Harmonogram wydarzeń w Centrum Kultury 
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

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

TEATR MUZYCZNY 
W POZNANIU
ul. Niezłomnych 1e
61-894 Poznań
tel.61 582 29 27
www.teatr-muzyczny.poznan.plfot
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Z  kwartetem Il Divo w czerwcu 
na Ostrowie Tumskim
Pod hasłem „Poznań. Chrystus i my” w archidiecezji poznań-
skiej trwają całoroczne obchody jubileuszu 1050-lecia bi-
skupstwa w Poznaniu. Jednym z głównych akcentów będzie 
występ międzynarodowego zespołu wokalnego Il Divo.

WyDARZENIA

Posprzątali swoje osiedle
Była ładna pogoda i sporo ludzi. Niestety, także sporo 
śmieci. Najwięcej w jarze, który stał się nieformalnym  
miejscem spotkań młodzieży. Ale śmiecą także dorośli.

Od lewej: ks. Waldemar Hanas - ekonom archidiecezji poznańskiej, Janusz Stefański - z agencji Prestige MJM, ks.Damian Bryl - biskup pomocniczy 
archidiecezji poznańskiej,  Przemysław Kieliszewski - dyr. Teatru Muzycznego oraz ks. Maciej Szczepaniak -rzecznik Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

34 Sucholeski.EU       kwiecień 2018      nr 4 (75)  nr 4 (75)       kwiecień 2018      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 35



SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
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SPORT / REkLAMA Agnieszka łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  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

AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań, ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-304
www.auto-centrum.com.pl 

NOWY SALON JEEP  
w Poznaniu na Piątkowie

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

Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124A

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

Rekordowa liczba zespołów 
grających w lidze Red Box Junior!
Mija druga sobota fascynujących rozgrywek Red Box 
Junior Ligi rozgrywanych w centrum piłkarskim Red Box 
w Poznaniu.

Co ciekawe, mecze rozgrywane są 
na boiskach z trawy naturalnej, co po-
woduje że, dzieci czują się jak na praw-
dziwych meczach piłkarskich. Gminę 
reprezentują drużyny z Suchego Lasu 
i Biedruska, w pięciu kategoriach wie-
kowych.

Bardzo ciekawie pod względem 
sportowym prezentują się dzieci z rocz-
nika 2009 z Biedruska. Jest to dla nich 

bardzo ciekawy sprawdzian przed przy-
gotowaniem do jesiennych rozgrywek 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, 
już na boisku w Biedrusku.

Wszyscy jednak zgodnie podkre-
ślają, że nie jest ważny wynik sportowy, 
ale cała otoczka piłkarskiego święta 
i piłkarskiej rekreacyjnej zabawy dla 
dzieciaków.

Maciej Jankowiak 

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672
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  NASZE MENU  
Zupy 
Żurek domowy z jajkiem  .............................. 12
Rosół z ręcznie robionym makaronem  ......... 11
Barszcz czysty  ...............................................  7
Barszcz z kołdunami   ................................... 10
Zupa dnia  .................................................... 11

Sałatka Bumerang
zaskakujące połączenie gruszki, boczku  
i ciepłego sera feta z dressingiem  
paprykowo-malinowym  ....................................  23

Sosy i dodatki
Sos czosnkowy  ................................................ 3
Sos śmietanowo-koperkowy  ........................... 3
Ostry sos chilli ................................................. 3
Dip jogurtowo-bazyliowy  ............................... 3
Kwaśna śmietana  ........................................... 3
Bita śmietana  ................................................. 3
Sos waniliowy  ................................................ 3
Kapusta kwaszona zasmażana  ....................... 5
Sałatka vinegret: sałata lodowa,  
pomidor, ogórek i rzodkiewka  ........................ 6
Sałatka grecka  ...............................................10 
Surówka dnia  ................................................. 5

Pierogi zapiekane z serem 
mozzarella
Pierogi z mięsem zapiekane  
w sosie serowo-brokułowym  .................. 26,90
Pierogi ze szpinakiem zapiekane  
w sosie pomidorowym ............................ 26,90 
Pierogi z wołowiną zapiekane  
w sosie myśliwskim  ................................ 26,90
Pierogi z łososiem zapiekane  
w sosie śmietanowo-szpinakowym ......... 26,90

Dania obiadowe 
Filet z sandacza  
 podawany z masełkiem koperkowo- 
 cytrynowym, gotowanymi  
 ziemniakami i bukietem jarzyn  ............. 42
Fileciki z kurczaka w szynce szwarcwaldzkiej  
 w sosie śmietanowo-pietruszkowym,  
 podawane ze smażonymi  
 ziemniakami i surówką......................  28,90
Kotlet schabowy tradycyjny  
 podawany z ziemniakami  
 gotowanymi i mizerią  .......................  27,90

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane bocz-
kiem i cebulką
z mięsem  ...................................................... 21
szpinakowe z cielęciną .................................. 23
pielmieni 20 szt.  ........................................... 22
buraczane z pikantną wołowiną  ................... 23
curry z indykiem  ........................................... 23
z kurczakiem  ................................................ 22
z dziczyzną  ................................................... 25
z kaszanką  .................................................... 21
z gęsiną  ........................................................ 25
z jagnięciną  .................................................. 25
z małżami  ..................................................... 23
z łososiem  ..................................................... 23

Danie dla dzieci
Sznycelek z kurczaka, ziemniaki puree,  
marchewka junior (surówka) .......................... 23

Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
Ruskie  .......................................................... 21
z kapustą i grzybami  ..................................... 21
z prawdziwkiem  ........................................... 24
z podgrzybkiem  ............................................ 22
z kurkami  ..................................................... 24
ze szpinakiem w cieście wegańskim  ............. 21 
razowe ze szpinakiem i ricottą  ...................... 23
piwne z żółtym serem ................................... 22
z mozzarellą  ................................................. 22
z łoscypkiem  ................................................. 24
z bobem  ........................................................ 23
z chińskimi warzywami  ................................ 22

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  ......................................................... 21
z jagodami  .................................................... 23
z truskawkami  .............................................. 22
z wiśniami  .................................................... 22
z czereśniami  ................................................ 23
z bananem  .................................................... 22
z serem ricotta  .............................................. 23
ze śliwką  ....................................................... 23

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  .............................. 26,90

Miksy pierogowe
Talerz Zgaduj - Zgadula 
 21 różnych pierogów mięsnych  
 i wegetariańskich  .................................. 49
Spróbuj wszystkiego!
 30 pierogów na słono, a na  
 deser 10 na słodko + 3 sosy 
 (dla 3-4 osób)  ......................................... 99
Miks mięsny
 10 sztuk różnych pierogów  
 mięsnych  ................................................ 26,90
Miks wegetariański
 10 sztuk różnych pierogów  
 wegetariańskich  .................................... 25
Miks słodki
 10 sztuk różnych pierogów  
 na słodko  ............................................... 25
Miks grzybowy
 9 sztuk: 3 szt. z prawdziwkiem,  
 3 szt. z podgrzybkiem,  
 3 szt. z kurkami  ...................................... 25
Trzy kolory
 9 sztuk pierogów:  
 3 szt. szpinakowe z cielęciną, 
 3 szt. buraczane z wołowiną,  
 3 szt. curry z indykiem  ........................... 25

Pierogi bezglutenowe  
7 sztuk, z mąki gryczanej
Ruskie  .....................................................  24,50
z kurczakiem  ...........................................  24,50
ze szpinakiem i ricottą  .............................  24,50
z serem na słodko  ....................................  24,50

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 
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