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Zdrowych i Spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku  

wszystkim mieszkańcom gminy Suchy Las
życzy

Prezes Zarządu  
Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  

Suchy Las 
Jerzy Świerkowski

wraz  z pracownikami

Z okazji 
zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego 
Nowego Roku
wszystkim naszym 
Przyjaciołom i Klientom
spełnienia wszystkich 
planów i marzeń 
życzą
Prezes Zarządu 
Edward Miśko 
i Pracownicy Zakładu  
Komunikacji Publicznej 
Suchy Las Sp. z o. o.

NOWOCZESNE APARATY SŁUCHOWE

-200 ZŁ
NA APARAT SŁUCHOWY 

Z TĄ REKLAMĄ

www.perfectoptic.plMODNE OKULARY

Suchy Las, ul. Obornicka 124A 
(koło przychodni Eumedica)

tel. 61 670 73 13

Kupiec Poznański  
tel. 61 670 72 00
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GaleRia PeStKa 1 PiĘtRo
aleje SoliDaRNoŚci 47, tel. 509 900 545

                                              - Nowa Kolekcja
Stroje karnawałowe i akcesoria dla dzieci na balik 

Fryzjer dziecięcy

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81 
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159  

- węgiel najwyższej jakości  

   z Polskich Kopalni 

   (dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

- drewno kominkowe,

- transport drogowy do 25 t,

- usługi rolnicze

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA  
TO ZAWSZE  

ZADOWOLONY KLIENT

Oferujemy

Pn.-Pt.:  12.00 - 18.00 
Sobota:  12.00 - 17.00

Suchy Las, ul. Sucholeska 1

„SMACZNY ZAKĄTEK” - ZNAJDŹ NAS

danie dnia(zupa+drugie danie)16 zł

ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI IMPREZ  
OKOLICZNOŚCIOWYCH ORAZ WIGILII FIRMOWYCH

wegetariańskiedanie dnia14,50
dużedanie dnia22,50

CODZIENNIE
INNE 

DANIE DNIA

tel. 693 900 282

Serdeczne życzenia radosnych Świąt 
w cieple rodziny, 
pięknie pachnącej choinki, 
zdrowia i energii na co dzień 
oraz uśmiechu i życzliwości 
na każdy dzień Nowego Roku 
życzą 
właściciele i pracownicy 

Wesołych oraz pełnych 
radości i rodzinnego ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech będzie to czas 
wytchnienia i poszukiwania 

wewnętrznej harmonii.
A zdrowie i szczęście niechaj 

Państwu dopisują na 
każdym kroku, w każdym 

dniu 2019 roku.

Przewodnicząca 
Rady Gminy 
Suchy Las
Anna Ankiewicz 

Wójt Gminy 
Suchy Las

Grzegorz Wojtera

W atmosferze radosnego oczekiwania na 
Boże Narodzenie oraz Nowy Rok

proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia  
pomyślności i wszelakiego dobra.

Niech ten czas będzie okazją do odpoczynku w rodzinnym 
gronie, aby w 2019 rok wejść z optymizmem i siłami  

do podejmowania nowych wyzwań oraz realizacji planów. 

Marek Gola
Wiceprzewodniczący  

Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego
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Szanowni Państwo!

Co byście powiedzieli na zbadanie słuchu w salonie optycznym? Brzmi 
jak science fiction? Być może, ale nie w Suchym Lesie. Przy ulicy Obornic-
kiej powstał nowy salon sieci Perfect Eye Optic. To w tym salonie właśnie 
zbadacie nie tylko wzrok, ale i słuch. Na Zachodzie to już normalność, 
w Polsce wciąż nowość.

Dobry słuch się przyda m.in. po to, żeby pójść na sesję Rady Gminy 
i posłuchać, jak sobie starzy i nowi radni radzą. A jak na razie radzą sobie 
całkiem nieźle. W listopadzie odbyły się aż dwie sesje, które poszły bardzo 
sprawnie. Na przewodniczącą rady wybrano Annę Ankiewicz, a na jej 
zastępcę Radosława Banaszaka. Gratulujemy. Wyłoniono też komisje 
Rady Gminy i przegłosowano sporo uchwał. Znaleziono też czas na jubi-
leuszowy tort dla wójta Grzegorza Wojtery, który pełni funkcję włodarza 
naszej gminy już od 20 lat. Również gratulujemy.

Swoją drogą zmienił się nie tylko skład Rady Gminy, ale także i Rady 
Powiatu. Jeżeli chodzi o radnych z naszego terenu, po raz kolejny wybra-
na została Grażyna Głowacka – z Koalicji Obywatelskiej, natomiast no-
wym radnym powiatowym został Jerzy Świerkowski, były zastępca wójta 
Suchego Lasu i obecny prezes spółki ZGK. Jerzy Świerkowski startował 
z Bezpartyjnych. Serdeczne gratulacje dla obojga.

Skład Rady Powiatu się zmienił, nie zmieniła się natomiast osoba na 
stanowisku starosty. Na tę funkcję ponownie został wybrany Jan Grab-
kowski. Cieszymy się z tego wyboru i obiecujemy, że będziemy się pracy 
starego-nowego starosty życzliwie przyglądać.

Oczywiście życie naszej małej ojczyzny to nie tylko wybory i sesje. 
W Golęczewie uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę 
przedszkola. W przyszłości powstać ma w tej miejscowości zespół przed-

szkolno-szkolny. Golęczewianie starali 
się o tę inwestycję od kilku lat. Dziś mają 
powód do radości, którą to radość podzie-
la nasza redakcja.

A co słychać u naszych sąsiadów w Po-
znaniu? Centrum Inicjatyw Rodzinnych 
prowadzi fajną akcję: co tydzień jakaś 
znana osoba czyta dzieciom bajki. Czy-
tali już m.in. starosta Jan Grabkowski 
i prezydent Jacek Jaśkowiak. Czytałam 
też i ja. Bajka się dzieciom podobała, ale 
chyba jeszcze bardziej podobały im się alpaki ze Złotnik. Wraz ze mną do 
Poznania pojechała bowiem Agnieszka Sporna oraz jej puchaci, czworo-
nożni podopieczni: Niko i Bono. Jak zapewne pamiętacie z tekstu, który 
już wcześniej ukazał się na łamach naszego magazynu, na co dzień alpaki 
zajmują się terapią niepełnosprawnych dzieci. 

Drodzy Państwo, życzę Wam w nadchodzące święta podobnych 
wzruszeń, jakie przeżywały dzieci podczas spotkania z alpakami. Niech 
potrawy wigilijne na Waszych stołach cudownie smakują, niech choinki 
w Waszych domach pięknie pachną, a Gwiazdor niechaj będzie dla Was 
hojny. Pogodnych świąt Bożego Narodzenia!
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Hiszpania zawitała  
do Biedruska

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

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

Czytanie bajek z aplakami

16Niech się mury pną do góry

11

Seniorzy się nie nudzą

CIT8C220107 WYPRZEDAZ_gru_AutoClub 199I5x139I5.pdf   1   11/12/2018   16:28
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„Najprzód słodkie, Frącka, tak jak 
tradycja każe: dwa wyglancowane ro-
gale, ale nie te, co dla tamtego  papudro-
ka, bo stoją za wysoko, tylko bardziej 
aliganckie i za taniochę na tamtym stra-
ganie. Nie rozdziawiaj Frącka jadaki, ja 
już na siebie wezmę te słodkie, a ty tylko 
ganiaj i ustaw się w ogonku po konkryt-
ne. Tam za darmochę rozdają gajory, to 
się używimy. Bylebyś w tłumie do koń-
ca mi nie przepadła, a ja lecąc za tobą 
zupełnie nie skataił.  Niemożebnie wia-
ruchny głodnej tu się nazbierało”.

Tak w gwarze poznańskiej zrelacjo-
nować by można rozmowy toczone 11 
listopada na Starym Rynku,  placu Wol-
ności, przed Zamkiem i w kilku innych 
miejscach w Poznaniu.  Śródmieście 
opanowane zostało przez świętujących 
Imieniny ulicy św. Marcin,  uczestni-
ków imprezy „Gęsina na imieninach”, 
świętujących stulecie niepodległości, 
jak również miłośników rozmaitych 
działań paramilitarnych. Podniosły na-
strój nie przeszkadzał łasuchom. Bo jak-
by nie patrzeć, była to wielka wyżerka.

Gęsi dla prezydentów
„Gęsina na imieninach” co roku 

towarzyszy „Imieninom ulicy św. 
Marcin”.  Jej organizatorami są:  Wiel-
kopolska Izba Rzemieślnicza, Ogól-
nopolski Cech Rzeźników-Wędlinia-
rzy-Kucharzy oraz Krajowa Federacja 
Hodowców Drobiu i Producentów 
Jaj. W tym roku dołączyła też Krajowa 
Rada Gastronomii i Cateringu.

– Jestem zaskoczony i zachwycony 
olbrzymią frekwencją w tym roku – 
podkreślał Jacek Marcinkowski, przed-
stawiciel Ogólnopolskiego Cechu 
Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy.

W tym roku, po raz pierwszy sero-
wano różne potrawy w wielu punktach 
Poznania. Na placu Wolności pojawiła 
się gigantyczna patelnia z gęsim gula-
szem. W ramach warsztatów kulinar-
nych na Starym Rynku degustowano 
dania oparte na gęsinie. Wydawano 
m.in. gęstą zupę na gęsich podrobach. 
Chętni mogli też skorzystać z porad 
dietetycznych udzielanych przez pra-
cowników naukowych Uniwersytetu 
Przyrodniczego. Pieczoną gęś ufundo-
waną przez  Fundusz Promocji Mięsa 
Drobiowego konsumowano zaś nie-
opodal cesarskiego Zamku. 

Pieczone gęsi wręczono też pre-
zydentowi Poznania Jackowi Jaśko-
wiakowi i byłemu prezydentowi RP 
Bronisławowi Komorowskiemu. Obaj 
podzielili się darami ze zgromadzony-
mi poznaniakami.

Leszczyński król
– Tegoroczna rywalizacja miała 

ogólnopolski charakter – mówi Juliusz 
Podolski, prezes Krajowej Rady Gastro-
nomii i Cateringu, pomysłodawca kon-
kursu „Gęsina na imieninach” i dzien-
nikarz zajmujący się kulinariami. 

W konkursowe szranki drugiej już 
edycji konkursu tym razem stanęło 
19 restauracji, głównie z Wielkopolski, 
ale także z Pomorza i Kujaw. Konkurs 
zorganizowały: Wielkopolska Izba 
Rzemieślnicza w Poznaniu, Ogólno-
polski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-
Kucharzy, Poznański Klub Biesiad-
ników, Krajowa Rada Gastronomii 
i Cateringu oraz hotel Moderno.

– Jeszcze w połowie XIX wieku nikt 
nie wyobrażał sobie w tym regionie 
braku pieczonej gęsi na stole na świę-
tego Marcina – wyjawia red. Podolski. 

– Konkurs ma zachęcić Wielkopolan 
do spożywania gęsiny.

Tytuł „Króla Gęsiny” w 2018 r. otrzy-
mała  restauracja „Grodzka 12” z Leszna. 
Zsumowano wyniki dwóch konkuren-
cji: na najlepszą przystawkę z gęsiny (tu 
leszczyński lokal zwyciężył) i na danie 
główne z  wykorzystaniem tego drobiu 
(leszczynianie zajęli trzecie miejsce).  

– Poznań wyrasta na ośrodek, w któ-
rym szefowie kuchni bardzo się anga-
żują w różne wydarzenia branżowe 

– sceny kulinarne, konkursy – a środo-
wisko kucharskie niezwykle łatwo się 
integruje tworząc znakomitą atmosferę 

– chwali Hieronim Jurga, przewodniczą-
cy Krajowej Rady Gastronomii i Cate-
ringu, właściciel grupy „ABC Kuchni”. 

– To sprzyja też powstawaniu nowych 
pomysłów na konkursy.

Pogromca szparagów?
Dodajmy, że na międzynarodo-

wych targach spożywczych Sial w Pa-
ryżu stoisko polskie  dla wystawców 
i ich gości oraz scenę kulinarną dla 
zwiedzających obsługiwały właśnie 

„ABC Kuchni” i 3 Kolory, co ma swoją 
wymowę.

Red. Podolski uważa, że przed syl-
westrem i w okresie karnawałowym 
najlepiej postawić na rywalizację 
o najlepsze potrawy z mięsa wieprzo-
wego, np. golonki.

– Grono organizatorów konkursu 
gęsiego przygotuje dla restauratorów 
osobne konkursy kulinarne z wy-
korzystaniem mięsa wieprzowego – 
twierdzi. – Uczestnicy będą walczyć 
także po raz drugi o miano „Pogromcy 
szparagów”,  zorganizujemy także Fe-
stiwal Tatara. 

Wszystko jest już w fazie realiza-
cji i dopinania ostatnich szczegółów. 
A jak zapamiętamy ten wyjątkowy  
11 listopada? 

– We wspomnieniach pozostaną 
nieprzebrane tłumy, uśmiechnięci 
ludzie, wielopokoleniowe rodziny, bia-
ło-czerwone kotyliony, rogale, gęsina… 
i przede wszystkim duma z naszej pol-
skości! – chwali Marzena Rutkowska-
Kalisz, rzeczniczka Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej, współorganizatora „gę-
sich” wydarzeń. – Czuję radość z tego, 
że Poznań pokazał jak pięknie, rodzin-
nie i godnie można czcić takie święto.   

Piotr Górski

wyDaRZeNiaRoZMowa MaGaZyNu / ReKlaMa

Zbadaj wzrok i słuch 
w jednym salonie
Sieć salonów Perfetc Eye Optic rozwija się szybko w ca-
łym kraju. Nadal jednak dla właścicieli najważniejszy jest 
Suchy Las.

Wszystko zaczęło się jedenaście lat 
temu od jednego salonu optycznego 
w Galerii Podolany. Potem doszedł ko-
lejny salon w Galerii Sucholeskiej. 

– Około 2014 r. przyspieszyliśmy 
i zaczęły powstawać kolejne punk-
ty – mówi nam dr Wojciech Nowak, 
który wraz z żoną Żanną prowadzi 
sieć salonów optycznych Perfect Eye 
Optic. – Po prostu w rozwoju firmy 
następuje taki moment, kiedy zaczy-
na się efekt kuli śnieżnej.

Dwa w jednym
„Kula śnieżna” oznacza dziś dzie-

sięć salonów w całym kraju, w tym 
w Płocku i Bydgoszczy. Zdecydo-
wana większość z nich znajduje się 
jednak na terenie aglomeracji po-
znańskiej. W samym Suchym Lesie 
w listopadzie br. swoje podwoje 
otworzył drugi już salon. Znajdziecie 
go przy ulicy Obornickiej, tuż obok 
przychodni Eumedica. Salon jest 
czynny w dni powszednie od 9.00 do 

17.00, można tam bezpłatnie przeba-
dać słuch i wzrok.

Zaraz, jak to słuch? W salonie 
optycznym?

– Ano tak – uśmiecha się dr Woj-
ciech Nowak. – Od niedawna w czę-
ści naszych salonów nie tylko zbada-
cie wzrok i dobierzecie okulary, ale 
także zbadacie słuch i dobierzecie 
aparat słuchowy.

Jeżeli chodzi o aglomerację po-
znańską, takie badanie słuchu można 
na razie wykonać w salonie w Kupcu 
Poznańskim oraz właśnie w nowym 
salonie w Suchym Lesie.

– To na razie pilotaż – wyjaśnia nasz 
rozmówca. – Zakładamy, że docelowo 
we wszystkich naszych salonach bę-
dzie można przebadać zarówno wzrok, 
jak i słuch.

Kto nosi monokl?
W Polsce takie połączenie może 

odrobinę zaskakiwać. Wszak na sa-
lon optyczny łatwo natknąć się przy-

padkiem, po prostu wychodząc na 
ulicę polskiego miasta. Żeby dostać 
się do protetyka, trzeba już się odro-
binę postarać. 

Tymczasem na świecie takie „sa-
lony dwóch zmysłów” są bardzo po-
pularne. Spójrzmy bowiem na rzecz 
racjonalnie: duża część klientów sa-
lonów optycznych to ludzie po pięć-
dziesiątce. A niemała część tych ludzi 
(szacuje się, że 5-6 mln mieszkańców 
naszego kraju) ma też już pewne pro-
blemy ze słuchem, choć być może 
niektórzy z nich na razie je wypierają. 
Zauważalne objawy niedosłuchu to 
podgłaśnianie telewizora czy prosze-
nie kogoś o powtórzenie zdania. Oku-
lary traktowane są wszak jako niezbęd-
nik mieszkańca nowoczesnego świata, 
zaś aparat słuchowy to wciąż dla wielu 
swego rodzaju piętno. 

Tyle, że te aparaty są już inne niż 
kiedyś. Po pierwsze mniejsze, po dru-
gie bardziej estetyczne, a po trzecie po-
zwalają połączyć się przez bluetooth 
z telefonem, telewizorem czy samo-
chodem. Do tego nowoczesne aparaty 
ładują się indukcyjnie, są wodoodpor-
ne i sterowane przez smartfon.

– Jeśli ktoś więc bada u nas wzrok, 
proponujemy mu też bezpłatne prze-
badanie słuchu – informuje nasz roz-
mówca. – Zachęcamy też, by nosić 
aparat nie na jednym uchu, lecz na obu, 
jeśli oczywiście występuje taka po-
trzeba. Jeśli gorzej widzimy, zakłada-
my przecież szkła na oboje oczu, a nie 
monokl, prawda?

Innowacyjność 
wszechobecna

Dwa aparaty kosztują oczywiście 
więcej niż jeden, ale nie trzeba płacić 
od razu całej sumy. Można skorzystać 
z systemu ratalnego, z zerowym opro-
centowaniem.

– Swoją drogą my nie sprzedajemy 
okularów czy aparatów – mówi nieco 
przewrotnie dr Wojciech Nowak. – 
My sprzedajemy dobre widzenie i sły-

szenie. Dlatego tak istotne są badania, 
indywidualny dobór i jakość sprzętu.

Co dalej? Z pewnością będą 
powstawały kolejne salony, zarów-
no w aglomeracji poznańskiej, jak 
i w całym kraju. Właściciele firmy 
zastanawiają się nad kolejnymi sa-
lonami w Bydgoszczy, zastanawiają 
się nad Lesznem, Gorzowem i in-
nymi miastami. W pierwszej poło-
wie przyszłego roku swoje podwoje 
otworzy pierwszy salon w centrum 
Szczecina.

– Jednak nadal bardzo ważny jest 
dla nas Suchy Las – zapewnia nasz 
rozmówca. – To mieszkańcom na-
szej gminy chcemy zapewnić to, co 
najlepsze. Gabinet w Galerii Sucho-
leskiej jest jednym z najlepiej w ypo-
sażonych w całym kraju. Innowacyj-
ność jest tam wszechobecna i klienci 
to widzą.

Jakość to oczywiście nie tylko 
wyposażenie. Jakość to pracownicy. 
W salonach Perfect Eye Optic pracują 
specjaliści z różnych dziedzin: optycy, 
optometryści, okuliści, a od niedawna 
także protetycy słuchu, którzy współ-
pracują z laryngologami. Są też profe-
sjonalni sprzedawcy, oczywiście po 
odpowiednich szkoleniach.

Wspomniani wyżej optometry-
ści to zawód dobrze znany na całym 
świecie, a coraz lepiej także i w Polsce, 
choć Polacy nadal mylą ich czasem 
z okulistami i optykami. Trzy zdania 
wyjaśnienia więc: okulista to lekarz, 
który specjalizuje się w diagnostyce 
i leczeniu chorób oczu. Optometrysta 
zbada wzrok i prawidłowo dobierze 
szkła okularowe, soczewki kontakto-
we, zajmie się również terapią widze-
nia. Optyk zajmuje się wykonaniem 
i naprawą okularów. Ciekawostka: 
dziś w naszym kraju pracuje ok. 4 tys. 
okulistów i 1600 optometrystów. Licz-
ba tych ostatnich rośnie; optometrystą 
jest zresztą także nasz rozmówca dr 
Wojciech Nowak.

Jerzy Berger

W Poznaniu, na imieninach 
za darmochę gęsina, 
a za bejmy rogale
Stolica Wielkopolski pokazała, jak pięknie, rodzinnie i god-
nie można czcić ważne święta: rocznicę niepodległości 
i imieniny ulicy.

Hieronim Jurga, właściciel Grupy „ABC Kuchni”  
w prezydenckim gronie: byłego prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego i prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Król Gęsiny Waldemar Kaniewski z Restauracji Grodzka 12 w Lesznie i jego 
kucharz Łukasz Misiorny. Między nimi przewodniczący jury Adam Chrząstowski

Sebastian Kaczmarek, szef kuchni 3kolory Malta 

Zwycięzca konkursu w kategorii 
„Danie główne” – Hotel Moderno
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 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las

Natomiast piętnastoosobową Radę 
Gminy, dzięki głosom wyborców, będą 
tworzyć:  Anna Ankiewicz – Przewodni-
cząca, Radosław Banaszak – Wiceprze-
wodniczący, Marian Bajer, Zbigniew 
Hącia, Maciej Jankowiak, Iwona Koźlic-
ka, Krzysztof Łączkowski, Włodzimierz 
Majewski, Joanna Pągowska, Michał 
Przybylski, Wiesława Prycińska, Joanna 
Radzięda, Robert Rozwadowski, Grze-
gorz Słowiński i Tomasz Sztolcman.

 Radni Gminy Suchy Las przez naj-
bliższe 5 lat będą pracować w pięciu ko-
misjach.
Komisja Rewizyjna

Przedmiotem działania komisji jest 
kontrola działalności wójta, gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz jedno-
stek pomocniczych gminy.

Skład komisji: Maciej Jankowiak – 
Przewodniczący, Wiesława Prycińska, 
Joanna Pągowska, Tomasz Sztolcman, 
Michał Przybylski.
Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji

Przedmiotem działania komisji jest 
rozpatrywanie skarg na działania wójta 
i gminnych jednostek organizacyjnych, 
a także wniosków i petycji składanych 
przez obywateli. 

Skład komisji: Iwona Koźlicka – Prze-
wodnicząca, Krzysztof Łączkowski, Joan-
na Pągowska, Włodzimierz Majewski.
Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu I Spraw Społecznych 

Przedmiotem działania komisji są 

sprawy Gminy w zakresie oświaty, kul-
tury, sportu, opieki społecznej i zdro-
wotnej, współpracy ze stowarzyszeniami 
oraz gminami partnerskimi.

Skład komisji: Joanna Radzięda – 
Przewodnicząca, Marian Bajer, Maciej 
Jankowiak, Robert Rozwadowski, Iwo-
na Koźlicka, Zbigniew Hącia, Grzegorz 
Słowiński.
Komisja Budżetu, Finansów 
I Rozwoju Gospodarczego 

Przedmiotem działania komisji są 
sprawy Gminy w zakresie budżetu, fi-
nansów, planowania przestrzennego, 
gospodarowania nieruchomościami 
i rozwoju gospodarczego.

Skład komisji: Joanna Pągowska – 
Przewodnicząca, Tomasz Sztolcman, 
Wiesława Prycińska, Anna Ankiewicz, 
Krzysztof Łączkowski, Michał Przybyl-
ski, Grzegorz Słowiński.
Komisja Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska 
I Spraw Komunalnych

Przedmiotem działania komisji są 
sprawy Gminy w zakresie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, gospodarki 
odpadami, ściekowej i ochrony środowi-
ska, spraw komunalnych, drogownictwa, 
inwestycji i ochrony zabytków. 

Skład komisji: Marian Bajer – Prze-
wodniczący, Robert Rozwadowski, 
Joanna Radzięda, Radosław Banaszak, 
Zbigniew Hącia, Włodzimierz Majew-
ski, Anna Ankiewicz.

Władze Gminy Suchy Las  
kadencja 2018 – 2023
W wyborach samorządowych 2018 wyborcy po raz kolejny 
swoim zaufaniem obdarzyli Grzegorza Wojterę, który już 
po raz szósty został wybrany wójtem Gminy Suchy Las.

Grzegorz Wojtera

Anna Ankiewicz

Marian Bajer

Radosław Banaszak Zbigniew Hącia Maciej Jankowiak

Iwona Koźlicka Włodzimierz Majewski

Joanna Pągowska Wiesława Prycińska Michał Przybylski

Joanna Radzięda Robert Rozwadowski Grzegorz Słowiński Tomasz Sztolcman

Krzysztof Łączkowski

Dyżur Przewodniczącego 
Rady Gminy Suchy Las

Przewodnicząca lub Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy pełnią dyżur w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w Urzędzie Gminy Suchy 
Las ul. Szkolna 13, w godzinach 16.00 - 17.00,  
pokój nr 120. 

wyDaRZeNia / ReKlaMa

Czytanie bajek z alpakami
Słuchanie bajek to dla dzieci duża przyjemność. A jeśli przy 
tym mogą jeszcze podać smakołyk puszystemu, egzotycz-
nemu zwierzęciu, to już w ogóle raj!

„Czytam i czuję” to cotygodniowa 
akcja organizowana przez Centrum 
Inicjatyw Rodzinnych. W każdy po-
niedziałek o godz. 10.30 ludzie polityki, 
kultury i mediów czytają bajki przed-
szkolakom. Wśród czytających byli 
m.in. starosta Jan Grabkowski, prezy-
dent Poznania Jacek Jaśkowiak i dzien-
nikarz sportowy regionalnej „Gazety 
Wyborczej” Radosław Nawrot.

Czworonożni goście
A także nasza redaktor naczelna 

Agnieszka Łęcka, którą zaprosiła Urszula 
Mańkowska, zastępca dyrektora Poznań-
skiego Centrum Świadczeń ds. zarządza-
nia Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Mariusz Kwaśniewski, pracownik od-
powiedzialny za projekt „Czytam i czuję”, 
przedstawił Agnieszkę dzieciom z Przed-
szkola nr 35 z osiedla Bolesława Chrobre-
go w Poznaniu. Dodajmy, że wśród przed-
szkolaków były też dwie małe mieszkanki 
naszej gminy: Zosia i Amelia.

– Bajkę przeczyta wam pani Agnieszka 
Łęcka, redaktor naczelna „Sucholeskiego 
Magazynu Mieszkańców Gminy”! – za-
wołał pan Mariusz, a dzieci odpowiedzia-
ły mu oklaskami i radosnymi okrzykami.

Agnieszka nie przyszła do Centrum 
Inicjatyw Rodzinnych sama. Towarzyszy-
ła jej bowiem Agnieszka Sporna, zaś obu 
Agnieszkom towarzyszyły dwa alpaki: bia-
ły Niko i brązowy Bono. Zwierzęta, które na 
co dzień mieszkają w Złotnikach i pomaga-
ją w terapii niepełnosprawnych dzieci, bar-
dzo spodobały się przedszkolakom. Dzieci 
chętnie karmiły zwierzęta marchwią.

– Marchew to ich smakołyk – po-
informowała Agnieszka Sporna. – 
A zwróciłyście uwagę na odgłosy, które 
wydają alpaki? Ten dźwięk nazywamy 
nuceniem.

– Alpaki są milutkie, zupełnie jak po-

duszeczki – komentowała na gorąco Zo-
sia, dziewczynka z gminy Suchy Las.

 – Są naprawdę słodkie i wcale się ich 
bałam – dodała Amelia, druga dziew-
czynka z naszej gminy.

Panna znad Bełdan
Alpaki alpakami, a co z bajkami?

– Och, musiałam dość głęboko 
sięgnąć do zasobów mojej biblioteki 

– śmiała się Agnieszka Łęcka. – Zna-
lazłam tam sporo bajek z dzieciństwa 
mojej córki, a nawet i z mojego! Osta-
tecznie zabrałam ze sobą dwie.

Z tych dwóch dzieci wybrały zbiór 
„Baśnie polskie”, zaś Agnieszka prze-
czytała baśń „Czerwone korale” z tego 
zbioru. Jak się historia o nieszczęśliwej 
pannie znad Bełdan podobała przed-
szkolakom? Chyba bardzo, bo wysłu-
chały jej w skupieniu.

– Przyjemnie tak słuchać w ciszy – 
oceniło na koniec jedno z dzieci.

Krzysztof Ulanowski
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Lp. DATA MIEJSCE RODZAJ AKCJI 
1 2019-01-19 BOGDANOWO AUTOBUSOWA 
2 2019-02-16 BIEDRUSKO AUTOBUSOWA 
3 2019-02-20 ZŁOTNIKI STACJONARNA
4 2019-03-09 SUCHY LAS STACJONARNA
5 2019-04-06 BOGDANOWO AUTOBUSOWA 
6 2019-04-13 ŚMIGIEL X 2 RCKIK
7 2019-05-11 ROKIETNICA  ROS ROKIETNICA
8 2019-05-18 PIKNIK GŁUSZYNA  AUTOBUSOWA 
9 2019-05-24 ZŁOTNIKI STACJONARNA

Lp. DATA MIEJSCE RODZAJ AKCJI
10 2019-05-25 BIEDRUSKO AUTOBUSOWA 
11 2019-06-01 BOGDANOWO x2 STACJONARNA
12 2019-06-08 KOWANÓWKO AUTOBUSOWA 
13 2019-06-15 SUCHY LAS AUTOBUSOWA 

Harmonogram zbiórek krwi

Patronat medialny:organizator:

uwaga! TERMIN ORAZ RODZAJ AKCJI MOŻE ZMIENIĆ SIĘ 
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA
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Niektórzy pojawili się 22 listopada 
na sali sesyjnej w nowym charakterze. 
Anna Ankiewicz dotąd przychodziła 
na sesje Rady Gminy jako przewod-
nicząca Zarządu Osiedla Suchy Las-
Wschód. Teraz przyszła jako radna. Je-
rzy Świerkowski przychodził najpierw 
jako zastępca wójta, a potem jako pre-
zes ZGK. Teraz przyszedł jako radny 
powiatowy.

Wyborcom w oczy
22 listopada sesję otworzył radny 

Zbigniew Hącia, który powitał zgroma-
dzonych i odebrał od radnych ślubowa-
nie. Rota tegoż ślubowania rozpoczyna 
się od słów: „Wierny Konstytucji i pra-
wom Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego wykony-
wać godnie, rzetelnie, uczciwie, mając 
na względzie dobro gminy i jej miesz-
kańców”. Rajcy po kolei wypowiadali 
słowo „ślubuję”, a kto chciał, dodawał 
jeszcze „tak mi dopomóż Bóg”.

– Pracujmy tak, byśmy za pięć lat 
mogli spojrzeć w oczy swoim wybor-
com – apelował do zgromadzonych 
Zb. Hącia.

Po ślubowaniu Wysoka Rada wy-
brała komisję skrutacyjną, której prze-
wodniczącą została radna Wiesława 
Prycińska. Było to konieczne, gdyż prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy wybierano w tajnym gło-
sowaniu. Przewodniczącą została Anna 
Ankiewicz, zaś jej zastępcą Radosław 
Banaszak, oboje z Gminy dla Ciebie. 

W dalszej kolejności odebrano ślu-
bowanie od wójta Grzegorza Wojtery, 
który – przypomnijmy – po raz szósty 
wybrany został gospodarzem naszej 
gminy. Potem na salę wniesiono tort. 2 
listopada br. minęło bowiem okrągłe 20 
lat od dnia, w którym G. Wojtera po raz 
pierwszy został wybrany na włodarza.

Komunistyczne komisje?
Po tej miłej uroczystości Wysoka 

Rada miała wybrać trzy komisje stałe: Ko-
misję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych, Komisję Budżetu, Finan-
sów i Rozwoju Gospodarczego oraz Ko-
misję Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych. 

W tym przypadku doszło do krót-
kiej dyskusji, jako że radny Michał 
Przybylski zaproponował, by drugą 
z tych komisji podzielić na dwie: Ko-
misję Budżetu i Finansów oraz Komi-
sję Rozwoju Gospodarczego.

– Chodzi o ekonomię pracy – wy-
jaśnił. – Komisja zajmująca się tyloma 
sprawami będzie obradować długie 
godziny, a pod koniec posiedzenia 
członkowie będą zbyt zmęczeni, żeby 
pracować efektywnie. 

Poza tym radny podkreślił, że taki 
układ komisji może być rozwiązaniem 
tańszym.

Z kolei radny Włodzimierz Ma-
jewski krytycznie ocenił długość nazw 
poszczególnych komisji.

– To kojarzy się z komunizmem – 
wyraził opinię.

Ostatecznie jednak powołano trzy 
wymienione wyżej komisje, o zapro-
ponowanych wcześniej nazwach. Prze-
wodniczącą pierwszej z tych komisji zo-
stała Joanna Radzięda, drugiej - Joanna 
Pągowska, a trzeciej - Marian Bajer.

Powołano też dwie ustawowe 
komisje: Komisję Rewizyjną, której 
przewodniczącym został Maciej Jan-
kowiak, a także Komisję Skarg, Wnio-
sków i Petycji, której przewodniczącą 
została Iwona Koźlicka.

Pod sam koniec sesji ze swego 
miejsca wstał Grzegorz Wojtera i zło-
żył wniosek o zmianę porządku obrad 
poprzez dopisanie punktu o… obni-
żeniu wynagrodzenia wójta.

– Brzmi to dziwnie, jednak zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów 
trzeba to zrobić – wyjaśnił gospodarz 
gminy.

– A jeśli wniosek odrzucimy? – zain-
teresował się radny Tomasz Sztolcman.

– Mamy nową kadencję, więc i do-
mniemanie, że w takiej sytuacji wójt 
nie otrzyma żadnego wynagrodzenia 

– potarł czoło w geście zastanowienia 
mecenas Henryk Kuligowski.

W tej sytuacji Wysoka Rada jedno-
myślnie zagłosowała za.

Rady na odpady
Kolejna sesja Rady Gminy odby-

ła się 29 listopada. Sesję otworzyła 
przewodnicząca Anna Ankiewicz. Na 
początku Wysoka Rada zajęła się spra-
wami planistycznymi. Przegłosowano 
uchwałę wywołującą miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 276/10 i 276/11 w Złot-
nikach (przeciwko głosował tylko rad-
ny Włodzimierz Majewski).

Potem rajcy zabrali się za uchwały 
podatkowe. Jednomyślnie przegłoso-
wano uchwałę w sprawie wysokości 
stawek podatkowych od środków 
transportu, a potem także w sprawie 
wysokości stawek podatkowych od 
nieruchomości (tu przeciwko głoso-
wał Zbigniew Hącia). Jednomyślnie 
zdecydowano o obniżeniu cen skupu 
żyta i określeniu podstawy obliczenia 
podatku rolnego. 

Do dyskusji doszło natomiast przy 
okazji głosowania nad uchwałą o staw-
kach dotacji przedmiotowych dla 
gminnego zakładu budżetowego. 

– Nasz park wodny najbardziej zo-
stał dotknięty podwyżką cen energii 

– przekonywał wójt Wojtera.
Część radnych (głównie z Gminy 

Razem, ale nie tylko) chciała jednak 
przenieść punkt na następną sesję. 
Ośmioma głosami przeciwko pięciu 
zdecydowano jednak rozstrzygnąć 
sprawę od razu. Ostatecznie dziesię-
cioma głosami uchwałę przyjęto. Prze-
ciwko głosowała Gmina Razem oraz 
radny Krzysztof Łączkowski.

Następnie Wysoka Rada zdecy-
dowała o zniesieniu podziału obszaru 
gminy Suchy Las na sektory odbio-
ru odpadów komunalnych. W tym 
przypadku głosowano jednomyślnie. 
Potem doszło do dłuższej dyskusji na 
temat projektu uchwały o metodach 
ustalania opłaty w gospodarce odpa-
dami komunalnymi, a także o staw-
kach tejże opłaty. Radny Michał Przy-
bylski podkreślił, że stawka 16 zł od 
osoby (obecnie jest 13 zł) zapropono-
wana przez wójta jest nie do zaakcep-
towania, tym bardziej, że wójt poinfor-
mował radnych o kolejnej planowanej 
podwyżce w połowie roku.

Wójt Wojtera przekonywał, że 
uchwała jest konieczna.

– Opłata marszałkowska wynosi 
dziś 150 zł, a w 2020 r. wzrośnie do 
280 zł – rozłożył ręce. – Musimy się do 
tych kolejnych korekt przygotować. 

– Bliżej usytuowane instalacje są 
zapchane, więc wozimy odpady dale-
ko, aż na Piotrowo – dodał prezes Jerzy 
Świerkowski z ZGK. – Robimy ok. 55 
km w jedną stronę. To są koszty, duże 
auto, dziesiątki ton odpadów. To nie 
jest widzimisię spółki czy moje – prze-
konywał.

– A jak wyglądają wyniki GOAP
-u? – zainteresowała się radna Joanna 
Radzięda.

– Niedobór – odparł Jerzy Świer-
kowski. – Jakieś 13-15 mln zł.

Ostatecznie przegłosowano stawkę 
zaproponowaną podczas posiedzenia 
komisji – 15 zł od osoby. 12 radnych 
zagłosowało za uchwałą w sprawie od-
padów, a trzech przeciwko.

Oszczędzić drzewa
W dalszej kolejności Wysoka 

Rada zajęła się projektem uchwały 
w sprawie przejęcia zarządzania dro-
gą powiatową. Chodzi o ulicę Lipową 
w Złotnikach.

– Komisja Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska i Spraw Komu-
nalnych wydała opinię pozytywną – 
poinformował przewodniczący tejże 
komisji Marian Bajer. – Ze swej strony 

Z SESJI RADY GMINY / REKLAMAZ SESJI RADY GMINY

Mercedes to imię kobiece
W drugiej połowie listopada Rada Gminy spotkała się aż 
dwa razy. Pomimo mocno zmienionego po październiko-
wych wyborach składu, starzy i nowi rajcy od razu ostro 
wzięli się do pracy.  

jednak apeluję, żeby oszczędzić piękne 
drzewa, które tam rosną…

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
Także jednogłośnie przyjęto uchwałę 
o współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi.

Przez dłuższy czas dyskutowano na 
temat nazwy ulicy w Golęczewie. Inwe-
storowi, który otwiera tam swoją firmę, 
na nazwaniu ulicy zależy. Zapropono-
wał nazwę Daimlera. Mieszkańcy na 
zebraniu na tę nazwę się nie zgodzili. 

– Nikt nie zaproponował jednak żad-
nej innej nazwy – rozłożył ręce sołtys 
Golęczewa Przemysław Majkowski.

– Mieliśmy podobną sytuację 
w Złotnikach – przypomniał radny 
Grzegorz Słowiński. – Trzeba było 
zmienić nazwę ulicy Nektarynkowej, 
bo była zbyt podobna do nieodległej 
Nektarowej. Zwołaliśmy więc ponow-
ne zebranie mieszkańców. Tak też po-
winno się uczynić tym razem. W tym 
przypadku zebrać powinni się miesz-
kańcy zarówno sołectwa Golęczewo, 
jak i Złotkowo.

– Kompromisowo można dać 
nazwę Mercedes – zasugerował Zbi-
gniew Hącia. – To przecież imię.

– Ale i produkt, którego nie mo-
żemy w ten sposób reklamować – 
zaoponował wójt Wojtera. – Nazwę 
musimy nadać jak najszybciej, ina-
czej inwestor w ystąpi o zastępczą 
nazwę „Obornicka”. Zapewniam, 
że budynki mieszkalne tam nie po-
wstaną. Zresztą w Komornikach też 
jest ulica Daimlera.

– W wielu gminach obowiązuje 
zasada, że z wnioskiem o nazwę wy-
stępuje pierwszy „lokator” – wtrąciła 
Anna Ankiewicz.

Ostatecznie dziewięciu radnych za-
głosowało za proponowaną nazwą. Prze-
ciwko było czterech (głównie z Gminy 
Razem, ale także Marian Bajer).

Osiedle jak z bajki?
Chwilę potem dyskutowano 

już o nazwach dróg wewnętrznych 

w Złotnikach.
– Przydałaby się autopoprawka, bo 

zebranie mieszkańców pozytywnie 
zaopiniowało nazwy nie trzech, lecz 
czterech ulic – zasugerował Grzegorz 
Słowiński.

– Tak, ale ulica Mandarynkowa na 
razie nie została wydzielona – odparł 
zastępca wójta Marcin Buliński. – My 
wnioskujemy o trzy drogi wydzielone.

– Proszę jednak o uwzględnienie 
woli mieszkańców i nazw zapropono-
wanych na zebraniu – kontynuował G. 
Słowiński. – Czyli nie Mirabelkowa, 
lecz Turkusowa, nie Bananowa, lecz 
Lazurytowa. No i Onyksowa.

– Ale mamy już Onyksową w gmi-
nie, służby mogą być zdezorientowane 

– zafrasował się zastępca wójta.
– Czy Lazurytowa to dobra nazwa 

dla ulicy, przy której jest przedszkole? – 
zapytała radna Joanna Pągowska.

Głos zabrała także obecna na se-
sji Agnieszka Łęcka, nasza redaktor 
naczelna:

– Jako przyszła mieszkanka osiedla 
Złotniki Park proponuję nazwę „osiedle 
Bajkowe” i nazwy ulic nawiązujące do 
bajek, jak Królewny Śnieżki, Kopciusz-
ka czy Rumcajsa. Lazurytowa może być 
faktycznie za trudna dla trzylatków…

Ostatecznie dziewięcioma głosami 
przyjęto uchwałę nadającą ulicom na-
zwy kamieni szlachetnych. Za głosowali 
zarówno radni Gminy Razem, jak i Gmi-
ny dla Ciebie oraz niezależni. Przeciwko 
zagłosowała radna Anna Ankiewicz. Aż 
pięć osób się wstrzymało.

– Dziękuję za uszanowanie woli 
mieszkańców – skłonił się zgroma-
dzonym G. Słowiński.

Jednomyślnie już wybrano 
przedstawiciela Rady Gminy w Sto-
warzyszeniu Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski. Został nim zastępca prze-
wodniczącej rady Radosław Banaszak. 
Z kolei zastępcą przedstawiciela wy-
brano Krzysztofa Łączkowskiego.

Również jednomyślnie przyjęto 
oświadczenie o utworzeniu jednostki 

ratownictwa medycznego w Suchym 
Lesie.

Unijny autobus
W ramach punktu pod nazwą 

„Informacje wójta gminy” głos zabrał 
zastępca wójta M. Buliński, który opo-
wiedział zgromadzonym m.in. o trwa-
jącej budowie ulicy Stefańskiego.

– Prace powinny się zakończyć do 
maja przyszłego roku – wyjawił.

Mówca poinformował też, że na 
ukończeniu jest budowa Łozowej, roz-
poczęły się prace przy Starym Barze 
w Chludowie i zakończyła się budowa 
kanalizacji sanitarnej w Golęczewie.

– Podpisywane już są pierwsze 
umowy na zrzut ścieków – zaznaczył.

W dalszej części swojego wystą-
pienia M. Buliński powiedział, że do 
września 2019 r. powinna się zakoń-
czyć budowa węzłów przesiadkowych 
w Golęczewie i Chludowie, a wkrótce 
rozpocznie się budowa ciągów pieszo-
rowerowych w Golęczewie.

– Natomiast otwarcie przetargu na 
budowę dworca kolejowego w Golę-
czewie nastąpić ma 3 grudnia – dodał. 

– To projekt dofinansowany przez Unię 
Europejską – podkreślił.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Anna Ankiewicz poinformowała 
z kolei, że wniosek o powołanie Rady 
Seniorów w Suchym Lesie skierowany 
został do Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych. Podała 
też terminarz sesji na pierwszy kwar-
tał przyszłego roku. Sesje będą miały 
miejsce 31 stycznia, 21 lutego i 28 
marca.

– Być może będzie też dodatkowa 
sesja na początku stycznia – zastrzegła 
A. Ankiewicz. – A najbliższa sesja już 
18 grudnia br.

Kiedy nadszedł czas na interpela-
cje radnych, Zbigniew Hącia zapytał 
o nową trasę autobusu nr 905.

– Autobus zajeżdża teraz na stację 
w Złotnikach – rozpoczął. – Jedzie 
pięć minut dłużej, a trasę ma i tak 

długą. Gdyby zajeżdżał tam autobus 
nr 904, który jedzie przez Złotniki 
Osiedle, to miałoby to sens – wyraził 
opinię.

– Węzeł w Złotnikach to projekt 
unijny, w ramach którego kupiliśmy 
cztery nowe autobusy – odparł wice-
wójt Buliński. – Bez budowy węzła by 
tych autobusów nie było. Przekony-
waliśmy Urząd Marszałkowski, żeby 
poczekać na start Poznańskiej Kolei 
Metropolitarnej, która zapewne ruszy 
w drugiej połowie przyszłego roku. 
Nie udało się. Ale zachęcam do korzy-
stania z autobusu nr 907, który też jeź-
dzi z Chludowa i jest najszybszy.

Obywatelska odwaga
W ramach wolnych głosów i wnio-

sków głos zabrał siedzący w ławach dla 
publiczności pan Jan, który dopytywał, 
dokąd można dzwonić w przypadku, 
gdy ktoś pali oponami. 

– Straż Gminna nie ma potrzebne-
go sprzętu – rozłożył ręce.

Pan Jan skarżył się też na psy i koty, 
nad którymi opiekunowie nie mają 
wystarczającej kontroli.

– Trzy dni temu taki pies mnie za-
atakował – wyjawił.

– Straż nie pracuje na trzy zmiany 
– pokiwał głową wójt Wojtera. – Póź-

nym wieczorem można się nagrać na 
skrzynkę lub zadzwonić następnego 
dnia. Nie jest natomiast prawdą, że 
strażnicy nie mają sprzętu. Dysponu-
ją pojemnikami, do których pobierają 
próbki z palenisk.

– Niedawno pobraliśmy popiół 
w Chludowie – dodała A. Ankiewicz. 

– Potrzebna tylko obywatelska odwaga, 
by ludzie nie bali się zgłaszać takich 
spraw straży.

– A co do psów, to z bezdomnymi 
sobie poradziliśmy – poinformował 
wójt. – Natomiast mogą się zda-
rzać zwierzęta puszczane bez opieki. 
W ciągu miesiąca wykonujemy kilka 
odłowów.

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  
(badania techniczne wszystkich typów pojazdów)

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

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

Dla firm i flot korzystne umowy
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WYDARZENIA

enea.pl/smartinfolinia 611 111 111

 
 ogrzewania

Enea Smart

Niech się mury pną do góry
Docelowo w Golęczewie powstać ma zespół szkolno-
przedszkolny. Na razie wmurowano akt erekcyjny pod 
budowę przedszkola. To efekt sześcioletnich starań miej-
scowych społeczników i samorządowców.

O budowę przedszkola w Golę-
czewie starały się lokalne organizacje 
społeczne, jak Stowarzyszenie Przyja-
ciół Szkoły „Edukacja dla Golęczewa”, 
Stowarzyszenie Golęczewian, OSP 
Golęczewo czy Koło Gospodyń Wiej-
skich GolęczeWianki. 

Wspólnym wysiłkiem
Starania te wspierali m.in. ówcze-

sna radna Urszula Ćwiertnia, sołtys 
Przemysław Majkowski i poseł Bartło-
miej Wróblewski. Wsparcia też udzielił 
też wójt Grzegorz Wojtera oraz Rada 
Gminy, zarówno kadencji 2010-2014, 
jak i 2014-2018. I udało się. 

W listopadzie br. u zbiegu ulic Li-
powej i Oświatowej w Golęczewie 
wmurowano akt erekcyjny pod budo-
wę przedszkola. Nowoczesny obiekt 
o powierzchni 905 m2 powstanie 
ze środków gminy Suchy Las. W bu-
dynku znajdzie się miejsce na pięć sal 
przedszkolnych z przyległymi sani-
tariatami, pomieszczenia na pomoce 
dydaktyczne, kuchnię z niezbędnym 
zapleczem, gabinet dyrektora, sekreta-
riat, szatnię dla dzieci, ogólnodostępną 
toaletę, ciąg komunikacyjny i maga-
zyn podręczny. Wykonawcą inwesty-
cji jest BGR Bau Spółka z o.o. Spółka 
Komandytowa.

Warto w tym miejscu dodać, że 
przedszkole to dopiero pierwszy 
etap inwestycji. Docelowo w Golę-
czewie powstać ma zespół szkolno-
przedszkolny.

Zwieńczenie rozmów
Uroczystość wmurowania aktu 

erekcyjnego prowadziła wiceprezes 
Katarzyna Kachel ze Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkoły „Edukacja dla Golę-
czewa”, która powitała przybyłych gości, 
w tym m.in. wójta Grzegorza Wojterę, 
przewodniczącą Rady Gminy Annę 
Ankiewicz, radnego Mariana Bajera, 
byłą radną Urszulę Ćwiertnię, sołtysa 
Przemysława Majkowskiego, a także ks. 
Krzysztofa Andrzejewskiego, probosz-
cza parafii pw. NMP w Sobocie.

Na uroczystości pojawili się też 
członkowie Rady Sołeckiej, przedsta-
wiciele stowarzyszeń i placówek oświa-
towych, rodzice i mieszkańcy, a w tym 
także ci najmłodsi. Był prezes Mariusz 
Baranowski ze Stowarzyszenia Przyja-
ciół Szkoły „Edukacja dla Golęczewa”, 
prezes Maria Bajer ze Stowarzysze-
nia Golęczewian, prezes Ilona Ciok 

z KGW GolęczeWianki, prezes Marek 
Kozieł z OSP Golęczewo, dyr. Krzysz-
tof Antkowiak z Zespołu Szkół im. o. 
Mariana Żelazka w Chludowie, a tak-
że przewodniczący Rady Rodziców 
Michał Mączyński.

– Dziś następuje zwieńczenie 
wieloletnich rozmów na temat bazy 
oświatowej w Golęczewie – przypo-
mniał w krótkim przemówieniu wójt 
Grzegorz Wojtera. – Nie jest to jednak 
nasze ostatnie słowo – zastrzegł. 

Przyszłym pokoleniom
Po tym wystąpieniu uczeń Jan Ko-

zieł z II klasy umieścił akt erekcyjny 
w uprzednio przygotowanym miej-
scu. Miejsce to poświęcił następnie ks. 
Krzysztof Andrzejewski.

– Niechaj dobry Bóg obdarzy po-
wstające przedszkole swoim błogosła-
wieństwem, niech roztoczy nad nim 
opiekę – modlił się duchowny. – Niech 
dokonuje tu się dobro.

Na zakończenie uroczystości wi-
ceprezes Katarzyna Kachel odczytała 
tekst aktu erekcyjnego:

– Mając na uwadze pożytek dzieci 
przedszkolnych Golęczewa i okolicy, 
aby przedszkolacy byli sprawniejsi 
a ich edukacja przynosiła coraz lepsze 
efekty i obiekt służył przyszłym poko-
leniom, po sześciu latach intensyw-
nych przygotowań, w sto czternastym 
roku funkcjonowania Szkoły w Go-
lęczewie, mieszkańcy Golęczewa za-
inicjowali budowę nowego obiektu 
w naszej miejscowości, zespołu szkol-
no-przedszkolnego. 

Krzysztof Ulanowski 
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URZĄD GMINY
www. suchylas.pl
tel. 61 8926 250

tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEKZŁOTNIKI

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22 23

24 25 26

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
tel. 518 619 690
www.cherryads.pl

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

Suchy Las,  ul. Bogusławskiego 40
Å 512 779 860

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

BIURO RACHUNKOWE

ul. Skowronkowa 8, 62-002 Złotniki 
tel. 882 189 180, 603 038 341

www.accountspot.pl

Te
l. 6

93
 74

9 3
33

tel. 61 811 65 57
www.zkp.com.pl



W salonie przez cały dzień wy-
konywaliśmy diagnozy skóry głowy 
i włosów, masaże, rytuały pielęgna-
cyjne dla ciała i włosów. Każda wizy-
ta była zakończona sesją zdjęciową 
klienta. Tego dnia klienci spotkali się 
z edukatorami marek Kerastase, Dec-
leor oraz L’Oreal Professionel.

O nasze podniebienia zadbała fir-
ma You&Me Lunch Time serwując 

przepyszne przekąski i napoje. Restau-
racja ta również znajduje się w galerii 
Pestka i zajmuje się cateringami zawsze 
towarzysząc salonowi na eventach. 

Klientki mogły również zasięgnąć 
rady stylistki i przymierzyć oraz zakupić 
ubrania marki odzieżowej Lia Capricci. 
Znalazło się również coś dla mam i ich 
pociech – kolekcja Mayoral ze sklepu 

„Czary Mary - fryzjer odzież i zabawki”.

Każdy z partnerów ufundował 
nagrody do loterii która odbyła się na 
wieczorowej części gali urodzinowej. 
Po krótkim przemówieniu właściciel-
ki – Małgorzaty Petczke – goście mieli 
szanse wygrać wiele cennych nagród. 
M.in bony do barbershopu Godfather, 

bony na zabiegi, masaże, produkty 
marki Kerastase.

W trakcie eventu towarzyszył nam 
magazyn Poznański Prestiż, o muzykę 
zadbał DJ Gregory, a wieczorem za-
śpiewał dla nas Doniu.

WYDARZENIA

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

WYMIEŃ 

OPONY NA ZIMĘ

ATRAKCYJNE 

CENY

* usługa dostępna tylko w przypadku zakupienia oleju u filtra w serwisie.

15-lecie Salonu Pielęgnacji 
i Urody Lafayette
W zeszłym miesiącu świętowaliśmy 15 urodziny prestiżo-
wego salonu urody i pielęgnacji Lafayette mieszczącego 
się w galerii Pestka.

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

 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
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SONDA / WYDARZENIAINFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / WYDARZENIA

Październik w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
Koncert  20. 10. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Muzyczny hołd godz. 18.00 Bezpłatne wejściówki do  
dla Niepodległej  do odbioru w sekretariacie 
  CKiBP
Konkurs fotogra�czny 21. 10. 2018 r. CKiBP, Regulamin i szczegóły 
Krajobrazy i przyroda ostateczny termin konkursu na: 
Wielkopolski nadsyłania zgłoszeń www.konkurs.osrodekkultury.pl
Montownia wyobraźni 26. 10. 2018 r. CKiBP, 
warsztaty plastyczne godz. 16.00 - 17.30 Biblioteka w Suchym Lesie 
  Zajęcia bezpłatne, 
  zapisy w bibliotece.
Mitenki – rękawiczki bez palców 27. 10. 2018 r. CKiBP, Sala plastyczna 
warszaty szydełkowe godz. 10.00-13.00 Szczegółowe informacje 
(obowiązują zapisy do 23. 10)  wkrótce na  
  www.osrodekkultury.pl.
Głośne czytanie bajek 4. 11. 2018 r.. CKiBP, 
Muminki czyta Piotr Witoń godz. 11.00 Biblioteka w Suchym Lesie 
  Bezpłatne wejściówki 
  do odbioru w bibliotece.
Koncert  11. 11. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Martyny Jakubowicz godz. 18.00 Bilety: 50zł/40zł (N/U) 
z zespołem  do nabycia w sekretariacie 
  CKiBP i na www.bilety24.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:  
www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CKiBP.

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

e-mail: abcars@o2.pl
www.kupieautopoznan.pl

CZYTAJ NAS NA
www.sucholeski.eu

Szukaj nas też na
   /sucholeski

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

Poznań 
Wichrowe Wzgórze 124A

Tel. 668 178 831   piotrgajewski73@wp.pl

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

RADIOLOG 
USG: narządu ruchu, 
brzucha, piersi, doppler, 
przezciemiączkowe
REUMATOLOG 
PEDIATRA 
I  NTERNISTA
DIETETYK 
PSYCHIATRA 
PSYCHOLOG 

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

MYJNIA RĘCZNA
pranie 
sprzątanie 
polerowanie  
woskowanie 

MYJNIA RĘCZNA
pranie
sprzątanie
polerowanie 
woskowanie

WULKANIZACJA
naprawa 
wymiana 
sprzedaż opon 

KLIMATYZACJA
dezynfekcja 
odgrzybianie 
napełnianie 

MECHANIKA I ELEKTRYKA SAMOCHODOWA

Dla stałych Klientów RABATY 
- oferujemy program lojalnościowy

Współpracujemy z � rmami w zakresie obsługi � oty 

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

PN-SOB  8.00-19.00
NIEDZIELA  9.00-15.00 

W SPRZEDAŻY OPONY ZIMOWE
NOWE I UŻYWANE

KOMPLET

JUŻ OD 

400 zł

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

Biała Sobota

18.03.2017

16 Sucholeski.EU       luty 2017      nr 2 (61)

34 Sucholeski.EU       październik 2018      nr 10 (81)

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

e-mail: abcars@o2.pl
www.kupieautopoznan.pl

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

Sonda. Radni z naszej gminy mówią o swojej pracy. Część 2
Grażyna  
Głowacka
radna 
Rady Powiatu 
Poznańskiego 
Koalicja  
Obywatelska 
2865 głosów

Jestem przewodniczącą Komisji 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. 
Zajmuję się więc kwestiami, na których 
znam się dobrze: kulturą, dziedzic-
twem narodowym w tym ratowaniem 
zabytków, turystyką, a także sportem. 
Pracuję również w Komisji Polityki 
Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz 
w Komisji Komunikacji, Budownic-
twa i Infrastruktury. Jako członkini tej 
ostatniej komisji pilnuję m.in. sprawy 
budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 
Sucholeskiej i Perłowej (w tym roku 
ma być wykonana dokumentacja 
techniczna i wykup gruntów). Przypo-
mnę, że jest też pomysł, żeby powstał 
wiadukt nad torami, jednak jak na ra-
zie ani PKP, ani miasto nie były tym 
zainteresowane. Przypomnę również, 
że Sucholeska jest drogą powiatową 
tylko do torów, a zatem potrzebna jest 
współpraca trzech podmiotów. 

Zresztą w kręgu moich zaintereso-
wań pozostaje każda droga powiatowa, 
bo jestem radną powiatu, choć wybra-
ną z terenu gmin Suchy Las, Rokietni-
ca i Tarnowo Podgórne. Jestem teraz 
w stałym kontakcie np. z radnym To-
maszem Sztolcmanem z Zielątkowa 
i wspólnie pracujemy nad tym, żeby 
lepszą nawierzchnię zyskała droga 
szutrowa z Zielątkowa do Żydowa. 
Lokalizacja tej trasy jest dość ciekawa, 
gdyż przebiega ona przez teren gminy 
Suchy Las, powiatu Oborniki i gminy 
Rokietnica. Jest szansa na to, że wio-
sną ruszą prace nad nową, lepszą na-
wierzchnią (oczywiście kiedy gmina 
zakończy w tym rejonie inwestycję 
związaną z kanalizacją), choć może 
nie będzie to asfalt. 

Swoją drogą, pracuję nie tylko 
w komisjach. Z ramienia Rady Powia-
tu jestem też oddelegowana do Powia-
towej Rady Pożytku Publicznego oraz 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej. 

Warto również dodać, że samorząd 
powiatowy to nie tylko radni. Należy 
docenić pracę, którą wykonuje starosta 
i urzędnicy w starostwie. Mówi się, że 
władze centralne nie wspomagają finan-
sowo miast i regionów, w których rzą-
dzi Koalicja Obywatelska. Jednak my 
w powiecie nie zajmujemy się krajową 
polityką, jeżeli nie dotyka ona naszych 
mieszkańców. Niestety, mimo bardzo 
dobrze przygotowanych projektów, od 
pewnego czasu zaczynają się problemy 
z otrzymaniem dotacji rządowych na 
drogi, ale może to chwilowe?

Jerzy 
Świerkowski
wiceprzewodniczą-
cy Rady 
Powiatu 
Poznańskiego 
Bezpartyjni  
1045 głosów

Razem z radną Grażyną Głowacką 
jestem w Komisji Kultury Fizycznej, 
Kultury i Turystyki, a ponadto w Ko-
misji Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa. Druga z tych komisji zajmuje się 
także leśnictwem, ochroną powietrza, 
niestety w mniejszym stopniu gospo-
darką odpadami, którą ja z kolei zajmu-
ję się zawodowo, jako prezes gminnej 
spółki ZGK. A wiele spraw przydałoby 
się w tejże gospodarce zmienić. Sporo 
problemów rodzi segregacja. Naj-
mniejsze ze szkłem, największe z pla-
stikiem. Trudno uzyskać wsparcie 
w kwestii instalacji do przetwarzania 
plastiku, a nie wszystko nadaje się na 
granulat. Można przecież z odpadów 
plastikowych wytwarzać komponenty 
do produkcji paliwa alternatywnego. 
W tej chwili wozimy plastik z Suchego 

Lasu do Wschowy lub Sępólna Kra-
jeńskiego. Przez to odbiór odpadów 
jest drogi i będzie coraz droższy.

Jak sama nazwa wskazuje, Komisja 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaj-
muje się także rolnictwem, które jest 
mi bliskie, bo z wykształcenia jestem 
inżynierem rolnictwa, mam niewiel-
kie gospodarstwo rolne i mieszkam 
w Chludowie. To rolnicza wieś, choć 
jej charakter się zmienia, bo prze-
prowadza się tam coraz więcej ludzi 
z miasta. Myślę, że trzeba wypracować 
kompromis pomiędzy starymi i no-
wymi mieszkańcami, by ci starzy mieli 
dostęp do informacji, gdzie nadal ist-
nieje możliwość rozwoju produkcji 
rolnej. Nie wolno im też robić nadziei, 
że gdzieś można przekwalifikować 
grunty na mieszkaniówkę, jeśli takiej 
możliwości nie ma. 

A skoro o Chludowie mowa, 
w miejscowości znajduje się duży, 
piękny, zabytkow y kościół, który 
znajduje się w polu mojego zainte-
resowania jako członka pierwszej 
z w ymienionych komisji. Rzeczona 
komisja zajmuje się także kulturą 
fizyczną, czyli sportem i rekreacją , 
a ja sam amatorsko uprawiam nor-
dic walking. Od pięciu lat dwa razy 
w tygodniu maszeruję po kilka, a na-
wet kilkanaście kilometrów. Mam 
fachową opiekę trenerską i mogę 
z przekonaniem powiedzieć, że ten 
sport pomaga na różne dolegliwości 
fizyczne. Warto więc go promować. 
Amatorzy nordic walking czasem 
jeżdżą na zawody na drugi koniec 
Polski, co oznacza koszty. Można 
przecież tych ludzi wesprzeć.

Na koniec zdradzę, że mam pe-
wien pomysł na poprawę jakości 
utrzymania dróg powiatowych. Cho-
dzi o sprzątanie, a także o utrzymanie 
zimowe. W gminie Suchy Las drogi 
powiatowe to ok. 10 proc. wszystkich 
dróg, a mieszkańcy nierzadko wy-

raźnie widzą, gdzie kończy się droga 
gminna, a zaczyna powiatowa. Tak nie 
powinno być i będziemy rozmawiać, 
jak temu zaradzić. Oczywiście, do tan-
ga trzeba dwojga.

Tomasz 
Sztolcman
Rada Gminy 
Suchy Las
Niezależny
179 głosów

W bieżącej kadencji będę pracował 
w Komisji Budżetu, Finansów i Roz-
woju Gospodarczego, której zostałem 
wiceprzewodniczącym oraz w Komisji 
Rewizyjnej. Śmiało mogę powiedzieć, 
że znalazłem się w komisjach, w któ-
rych będę mógł dać z siebie najwięcej, 
gdyż właśnie tematyka, którą będą się 
one zajmowały, jest mi najbliższa. Je-
stem przekonany, że wspólnie z kole-
żankami i kolegami radnymi uda nam 
się w nadchodzących latach skupić na 
wspólnej pracy na rzecz rozwoju gminy 
i że za pięć lat będziemy mogli z czy-
stym sumieniem powiedzieć sobie na 
pożegnanie kadencji: „dobra robota”. 
Chciałbym, aby podobne oceny wysta-
wiali nam również mieszkańcy.

Na najbliższej sesji Rady Gminy 
zostanie ogłoszona informacja o po-
wstaniu Klubu Radnych „Radni Nie-
zależni”, który będzie trzecim klubem 
w radzie. Wszyscy członkowie nowego 
klubu są zwolennikami szerokiego po-
rozumienia i współpracy z każdym rad-
nym mającym dobre pomysły. Z pew-
nością nie będziemy się zamykali na 
żadne inicjatywy, gdyż chcielibyśmy, 
aby każdy cenny projekt mógł zostać 
zrealizowany niezależnie od tego kto 
jest jego autorem. Z pewnością będzie-
my stawiali na współpracę, a nie na 
nikomu niepotrzebne swary, które nie 
prowadzą do niczego dobrego.

Spisał Krzysztof Ulanowski

WYNAJMĘ 
POMIESZCZENIE  

17 m2

PO REMONCIE  
Z ŁAZIENKĄ
SUCHY LAS,  
SZKOLNA 58  

(VIS A VIS LIDLA)

601 917 747

Jak co roku sucholescy pra-
cownicy z Firmy Piotra Koper-
skiego piekli na oczach euro-
parlamentarzystów rogale 
świętomarcińskie. Jak widać 
na załączonych zdjęciach za-
jadał się nimi w szczególno-
ści Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego pan Marek 
Woźniak. Smakowały one 
wszystkim, w szczególno-
ści Ambasadorowi z Węgier.  
Myślimy, że przy dobrej 
współpracy spotkamy się 
ponownie za rok.

Piotr Koperski

Udział Piekarzy i Cukierników 
po raz piąty w Brukseli 
w dniu 4 grudnia br.

Na zbliżające się Święta pragniemy 
złożyć Państwu życzenia przeżywania 

Bożego Narodzenia w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Nowy Rok niech będzie czasem 
pokoju oraz realizacji osobistych 

i zawodowych zamierzeń

Anna Zielazek i Hubert Antecki
właściciele Pierogarni Bumerang

z pracownikami

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

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku życzymy 

wszystkim naszym klientom,
szczęścia, spokoju  

oraz wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym  

i sukcesów w pracy zawodowej.

Paweł i maciej Jóźwiak  
właściciele  

Niezależnego Serwisu Skody  
w Suchym lesie 
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Nieinwazyjnie i skutecznie
Terapia pozaustrojową falą ude-

rzeniową wykorzystuje lecznicze 
właściwości fali akustycznej, która sty-
muluje procesy samouzdrawiania się 
organizmu. Wysokie, skokowe ciśnie-
nie uwalniane w bardzo krótkim czasie 
przez specjalistyczny aparat, pozwala 
precyzyjne trafić w ognisko bólu. Fala 
uderzeniowa jest metodą nieinwazyj-
ną. – Dzięki penetracji w głąb ciała, 
przy odpowiednio dobranych para-
metrach zabiegowych, terapia ta jest 
skuteczna w leczeniu procesów cho-
robowych zlokalizowanych zarówno 

w powierzchniowych, jak i w głębszych 
tkankach. Szczególną popularność fala 
uderzeniowa zyskuje w fizjoterapii. Nie-
zwykłym atutem tej metody jest krótki 
czas zabiegu oraz szybko zauważalna 
poprawa stanu zdrowia.

Fala rosnącej popularności
Dzięki zaawansowanym badaniom, 

zakres wykorzystywania fali uderze-
niowej w medycynie stale rośnie. Me-
toda  wykorzystywana jest w urologii, 
ortopedii, medycynie estetycznej , jak 
również  jest rekomendowana w terapii 
urazów sportowców. Lista dolegliwości, 

które mogą zostać wyleczone dzięki fali 
uderzeniowej jest coraz dłuższa. Bóle 
pourazowe kończyn takie jak kolano 
biegacza, skoczka  czy łokieć tenisisty, 
bolesność barku lub nadgarstka, bóle 
więzadeł i przyczepów mięśni, zapa-
lenie ścięgna Achillesa, ostroga kości 
piętowej to tylko niektóre przykłady 
schorzeń, w przypadku których zasto-
sowanie fali przynosi doskonałe efekty. 
Fala uderzeniowa  między innymi przy-
spiesza metabolizm i przebudowę tka-
nek, poprawia mikrokrążenie w miej-
scu zabiegu ,działa przeciwzapalnie 
i przeciwbólowo, powoduje dezintegra-
cję zwapnień czy też zmniejsza napięcie 
mięśni. Czy istnieją jakieś przeciw-
wskazania dla terapii falą uderzeniową? 

- Zabiegowi nie mogą być poddawane 
osoby w trakcie terapii nowotworowej, 
z ostrym i powracającym procesem 
zapalnym, krótko po zawale serca czy 
z problemami krzepnięcia krwi. Nie 
zaleca się fali uderzeniowej kobietom 
w ciąży, pacjentom z wszczepionym 
rozrusznikiem serca, osobom ze zdia-
gnozowaną osteoporozą i w trakcie le-
czenia z użyciem sterydów.

Przebieg zabiegu
Jak przebiega sam zabieg? Zabieg 

wykonywany jest przy użyciu głowi-
cy wraz z żelem sprzęgającym. Liczba 
uderzeń oraz pozostałe parametry do-
bierane są w zależności od jednostki 
chorobowej. Terapia, nieznacznie bo-
lesna, obejmuje kilka zabiegów trwa-
jących przeciętnie od 3 do 5 minut, 
wykonywanych 3 lub 4 razy z tygo-
dniową przerwą. Fala uderzeniowa jest 

metodą niewymagającą znieczulenia 
i nieposiadającą efektów ubocznych. 
Jedną z największych zalet terapii 
jest połączenie leczenia objawowego 
z przyczynowym oraz długotrwały re-
zultat, który zmniejsza możliwość na-
wrotu dolegliwości do minimum.

Fala zwyciężająca ból
Fala uderzeniowa to doskonałe 

rozwiązanie dla osób, które dążą do 
powrotu do zdrowia i sprawności me-
chanicznej organizmu. Przywrócenie 
mobilności pacjenta za pomocą kilku 
nieinwazyjnych, w pełni bezpiecznych 
i skutecznych zabiegów to główne atu-
ty innowacyjnej terapii, która zyskuje 
coraz większą popularność, zarówno 
wśród chorych, jak i lekarzy. Fala ude-
rzeniowa to przykład na to, iż walka z bó-
lem może być nie tylko zwycięska, lecz 
także przebiegać w sposób bezpieczny 
i dający szybki efekt terapeutyczny.

Mgr Matyjasik Katarzyna

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

Opatowianie z Opatówka powstali 
w 1981 r. Normalnie występują w skła-
dzie 32-osobowym. U nas pojawili się 
w mocno pomniejszonym, bo zaled-
wie 11-osobowym. Zaśpiewali takie 
utwory, jak „Złota kaczka”, „Wyjechał 
leśniczy” itp.

Łączą pokolenia
Kleszczewianie z Kleszczewa są 

młodszym zespołem, ale też już peł-
noletnim, bo na scenie występują od 
18 lat. Śpiewają pieśni biesiadne i re-
ligijne, od „Stoi Aneczka w ogrodzie” 
po „Słodką Madonnę”. I ten repertuar 
przypadł publiczności do gustu, bo 
ludzie znów zaczęli tańczyć w kółku. 
I tym razem w kółeczku znalazła się 
dyrektor Sylwia Nowak-Kabacińska.

Potem wystąpiły jeszcze zespół 
Odrodzenie ze Słupcy, Pod Kaszta-
nem z Cerekwicy i Szarotki z Lubo-
nia. Gwiazdą przeglądu była Marta 
Grabowska, wykonująca przeboje 
Anny German. Jako ostatni ponownie 
wystąpili gospodarze, czyli zespół Dę-

bowy Liść. Sucholescy muzycy zaśpie-
wali „Kielich białego wina”, „Krystynę” 
oraz „Dziubka mi daj”. A na zakończe-
nie imprezy, z inicjatywy zespołu Od-
rodzenie ze Słupcy wszystkie kapele 
przy akompaniamencie Zygmunta 
Urbaniaka (kierownika zespołu Dę-
bowy Liść) zaśpiewały piosenkę „Ko-
chajmy się, dopóki jeszcze można”.

A jak impreza podobała się organi-
zatorom?

– Co roku organizujemy przegląd 
we współpracy z Centrum Kultury 
i Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej i Urzędu Gmi-
ny – podkreśla na wstępie Aleksandra 
Żołnowska, koordynatorka Klubu 
Seniora „Dębowy Liść”. –  Co roku 
dopisuje nam pogoda. Najważniejsze 
dla nas jest to, że dzięki takim impre-
zom seniorzy mogą się wspólnie bawić. 
Zresztą nie tylko seniorzy, bo śpiewali 
przecież także młodzi ludzie z Podha-
la – dodaje z uśmiechem. – Bo my po 
prostu łączymy pokolenia.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA / ZDROWIEWYDARZENIA / REklAmA

Seniorzy się nie nudzą
Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Suchym Lesie miał cha-
rakter ponadlokalny, a nawet ponadregionalny. Specjalnie 
z Podhala przyjechała kapela Karpatia.

Kiedy sala w gmachu Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej była już 
pełna, gości i wykonawców powitała 
prowadząca imprezę Agnieszka Schu-
etz oraz zespół Dębowy Liść, który 
wystąpił w roli gospodarzy. Sucholescy 
muzycy zaśpiewali w gwarze poznań-
skiej, a utwór dedykowali zmarłemu 
niedawno Jackowi Hałasikowi, dzien-
nikarzowi i propagatorowi tejże gwary.

– Przegląd odbywa się od pięciu lat, 
co roku – mówi nam Janina Urbaniak 
z Dębowego Liścia. – I co roku my je-
steśmy gospodarzami. Ale pomiędzy 
przeglądami także mamy co robić. Za 
kilka dni jedziemy do Zaniemyśla, wy-
stępowaliśmy w Chojnie koło Wronek, 
Dusznikach, Kicinie, ale śpiewaliśmy 
także w Poroninie – razem z górala-
mi, a nawet w litewskich Kiejdanach. 
Co roku mamy też warsztaty nad 
Bałtykiem. Byliśmy m.in. w Unieściu 
i w Krynicy Morskiej. Nie nudzimy się 

– zakończyła z uśmiechem.

W wielu językach
Kiedy Dębowy Liść zszedł już 

ze sceny, dość długi recital miała 
wspomniana wyżej Karpatia. Joanna 
Gruszka, Andrzej Różak i inni muzycy 
zaśpiewali wiązankę utworów w róż-
nych językach: po słowacku, węgiersku, 
rumuńsku, ukraińsku oraz oczywiście 
w gwarze góralskiej.

– Jutro jesień, możecie już przyjechać 
do nas w góry, na narty – zawołał wesoło 
Andrzej Różak, kiedy kapela zbierała in-
strumenty i schodziła ze sceny.

– Nawet nie wiedziałem, że dziś bę-
dziecie – przyznał obecny na ławach 
dla publiczności wójt Grzegorz Woj-
tera. – Ale o to właśnie chodzi. Nie 
o to, żeby wójt z burmistrzem wymie-
niali się doświadczeniem w restauracji, 
lecz o przyjaźnie pomiędzy ludźmi. 
W ubiegłym roku odbył się już pierw-
szy ślub sucholesko-poroniański! 

– Trudno śpiewać w tylu językach? 
– zapytaliśmy tymczasem Joanny 
Gruszki.

– Dość łatwo, jeśli ktoś ma dobry 
słuch muzyczny – odparła. – Najtrud-
niejszy jest oczywiście węgierski – do-
dała z uśmiechem.

Zapach pomarańczy
Tymczasem na scenie zainstalował 

się już zespół Ave z Kicina. 
– Kapela obchodzi 19-lecie istnie-

nia, a wykonuje muzykę biesiadną i ko-
ścielną – zaprezentowała muzyków 
Agnieszka Schuetz.

Szczęśliwa 13 ze Środy Wielkopol-
skiej jest zespołem jeszcze doroślej-
szym, bo występuje na scenie już od 21 
lat. Może dlatego porwała publiczność 
do tańca. W jednym kółeczku znaleźli 
się Agnieszka Schuetz, dyrektor Sylwia 
Nowak-Kabacińska z Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i wójt Grzegorz Wojtera.

Co tak się spodobało ludziom? Stare 
i znane szlagiery, jak chociażby „Zapach 
pomarańczy” Tadeusza Woźniaka.

– Jestem w pozytywnym szoku, że 
należymy jeszcze do tego pokolenia, 
które potrafi zatańczyć walczyka bez 
żadnych prób – klasnęła w dłonie 
Agnieszka Schuetz.

Kleszczewianie

Szczęśliwa 13

Dębowy Liść  Suchy Las

AVE Kicin

Opatowianie

Odrodzenie

Pod Kasztanem

 

Na fali do zdrowia
Współczesna medycyna czerpie pełnymi garściami z roz-
woju nowoczesnych technologii z zakresu informatyki, 
biologii czy fizyki. Innowacyjne rozwiązania okazują się być 
nie tylko skuteczniejsze od tych znanych od lat - są także 
bardziej bezpieczne i znacznie szybciej łagodzą dolegliwo-
ści bólowe. Fala uderzeniowa jest jednym z osiągnięć me-
dycyny, które łączy w sobie te trzy elementy, dzięki czemu 
przywraca zdrowie szybko i trwale, zwłaszcza w przypad-
kach chronicznego bólu.
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Salon Fryzjerski RENEE
Renata Błaszczyk

Złotniki, plac Grzybowy 23
tel. 61 811 62 51

kom. 665 235 255
Godziny otwarcia:

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

Salon Fryzjerski RENEE
Szukaj nas na:

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej rodzinnej 

atmosferze, samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym roku oraz 

szampańskiej zabawy sylwestrowej

życzą
Renata Błaszczyk 

z personelem
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W listopadzie odbyła się inaugura-
cyjna sesja Rady Powiatu w Poznaniu 
kadencji 2018-2023. W pierwszej kolej-
ności 29 radnych złożyło ślubowanie,  14 
z nich w radzie zasiada po raz pierwszy. 
Aż czternastu samorządowców to rad-
ni Kolacji Obywatelskiej, siedmiu jest 
z PiS-u, pięciu reprezentuje Stowarzy-
szenie Bezpartyjni, dwóch to członko-
wie Niezależnych dla Powiatu, jednego 
przedstawiciela ma PSL. Z terenu gminy 
Suchy Las w skład Rady weszli Grażyna 
Głowacka oraz Jerzy Świerkowski.

W wyniku głosowania pracami 
w radzie kierować będzie nadal Piotr 
Burdajewicz. Dotychczasowy prze-
wodniczący Rady Powiatu w Pozna-
niu ma dwóch zastępców: Pawła Rataj-
czaka oraz Jerzego Świerkowskiego. 

Podczas posiedzenia radni wy-
brali również starostę poznańskiego. 
O to stanowisko ubiegało się dwóch 
kandydatów:  Jan Grabkowski oraz 
Filip Żelazny. Ostatecznie, w tajnym 
głosowaniu, zdecydowaną przewagą, 
zdobywszy 22 głosy, zwyciężył Jan 
Grabkowski.

- Szanowni Państwo, koalicja, jaką 
stworzyliśmy, daje nam szansę na 

rozwój przez kolejne 5 lat. Życzę, aby 
nasze relacje z opozycją poprawiły się. 
Zapewniam również, że będę brał pod 
uwagę racjonalne wnioski oraz uwagi. 
Dziękuję za oddane na mnie głosy – 
mówił po ogłoszeniu wyników Jan 
Grabkowski, starosta poznański, który 
dzięki świetnemu wynikowi w wy-
borach samorządowych oraz decyzji 
radnych, może być zaliczany do re-
kordzistów na tym stanowisku. Przy-
pomnijmy, że w I kadencji był wice-
starostą poznańskim, a od 2002 roku 
nieprzerwanie stoi na czele jednego  
z największych powiatów w Polsce.

W nowej kadencji zmiany nastą-
piły za to w Zarządzie Powiatu, gdzie 
po 6 latach z pracy zrezygnował Zyg-
munt Jeżewski (wcześniej wieloletni 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Poznaniu).

- Praca w zarządzie była dla mnie 
niesamowitym wyróżnieniem i bar-
dzo ciekawym doświadczeniem, 
którego nigdy nie zapomnę, tak jak 
wspaniałych ludzi, których poznałem. 
Dziękuję Panu Staroście za możliwość 
pracy dla powiatu, która była dla mnie 
zaszczytem. Wicestaroście za kole-

żeńskość, serdeczność oraz profesjo-
nalizm. Radnym oraz współpracow-
nikom dziękuję za zrozumienie oraz 
życzliwość, która jest dla mnie wy-
znacznikiem dobrej roboty – mówił 
na zakończenie Zygmunt Jeżewski.

Jego miejsce zajmie Antoni Kalisz, 
do niedawna wiceburmistrz Kórnika, 
który, jak sam przyznaje, samorząd ma 
we krwi. Do Urzędu Miasta i Gminy w  
Kórniku trafił w 1980 roku, gdzie pra-
cę rozpoczął od stanowiska specjalisty, 
następnie kierownika referatu, potem 
wydziału, by awansować na wicebur-
mistrza Kórnika. Jest absolwentem 
Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz 
studiów podyplomowych na UAM 
i Politechnice Poznańskiej. A. Kalisz 
jest też radnym powiatowym w obec-
nej kadencji.

Nadal w zarządzie powiatu za-
siadać będą Tomasz Łubiński, który 
pełnić będzie funkcję wicestarosty 
poznańskiego, drugim członkiem za-
rządu został ponownie Piotr Zalewski. 

KG

Kórnicki zamek – jedna z ważniej-
szych atrakcji powiatu poznańskiego 
przyciąga tłumy turystów, zasługuje 
więc w pełni na konserwatorską tro-
skę.  W 2015 roku wyremontowano 
już ceglane części elewacji na wieży, 
a rok później pozostałą część na pozio-
mie przyziemia od strony wschodniej, 
południowej i zachodniej. Od lat prace 
przy tym zabytku wspiera powiat po-
znański. Ale nie tylko. Kalendarz ekip 
restauratorskich działających w regio-
nie jest ściśle wypełniony. 

– W tym roku na renowacje niemal 
20 cennych obiektów przeznaczyliśmy 
1,5 miliona złotych. O partycypacje 
w kosztach zwracają się do nas wła-
ściciele prywatni, fundacje czy parafie, 
którzy nie są w stanie samodzielnie sfi-
nansować tak potrzebnych remontów. 
Z radością przekazujemy środki na 
rewitalizację powiatowych zabytków 

– zapewnia Jan Grabkowski, starosta 
poznański. I zapowiada, że w kolej-
nych latach dofinansowanie tych prac 
będzie kontynuowane.

Z takiego wsparcia od lat korzysta 
„podniesiony” z ruin kościół pw. św. Ma-
rii Magdaleny w Długiej Goślinie, gdzie 
m.in. wzmocniono fundamenty i zabez-
pieczono ściany. – Gdyby nie powiat i ta 
dotacja, nigdy nie ruszylibyśmy z remon-
tem – twierdzi ks. Jan Kwiatkowski, pro-
boszcz parafii. – Dziś wiem, że kościół 
przetrwa, a jak wiadomo był w bardzo 
złym stanie. Istniało nawet ryzyko, że 
rozpadnie się w ciągu trzech lat. 

Przez minione lata na ratowanie 
zabytków powiat wydał łącznie 5 mln 
zł, w tym też na renesansowy kościół 
pw. św. Mikołaja w Owińskach. Dzię-
ki renowacji tynków i uzupełnieniu 
posadzek wnętrze tej 500-letniej świą-
tyni nabrało blasku, a bryła odzyskała 
dawny wygląd. Odnowiono m.in. ele-
wację zewnętrzną, wykonano stolarkę     
i dach. Właśnie zakończyły się prace 
restauratorskie osiemnastowieczne-
go muru wraz z bramą, które otaczają 
kościół. A wszystko po to, by w przy-
szłości m.in. wznowić pochówki na 
parafialnym cmentarzu. 

– Ogrodzenie było w bardzo złym 
stanie. Dlatego w ramach prac kon-
serwatorskich między innymi odtwo-
rzono z cegieł mur, zbudowano funda-
menty i założono izolację – wymienia 
Wiesław Biegański, powiatowy konser-
wator zabytków. – Brama pochodząca 
co najmniej z XVIII wieku została 
odtworzona zgodnie z archiwalnymi 
zdjęciami, które się zachowały. Stara-
liśmy się również zrekonstruować jak 
najwierniej drewniane wrota. 

Do tej pory na samą rewitalizację 
muru przy owińskim kościele z budże-
tu powiatu poznańskiego wydanych 

zostało ponad 100 tysięcy złotych.  
– Mam nadzieję, że do końca 2019 

roku zakończymy renowację ogro-
dzenia. Zamieścimy też na nim tablice 
z informacjami na temat tego miejsca. 
W tej chwili trwają jeszcze prace wy-
kończeniowe przy instalacji elektrycz-
nej w kościele. Chcemy także odnowić 
zabytkowe pomniki nagrobne – mówi 
o. Leszek Gólczyński, proboszcz parafii 
w Owińskach. – Trafiają do nas turyści, 
którzy znają ten teren sprzed rozpoczę-
cia inwestycji i pytają… a gdzie jest ta 
ruina? – śmieje się L. Gólczyński. 

KW
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Gdzie ta ruina?
Zakończyły się zaplanowane na 2018 r. prace restaurator-
skie przy zabytkach w powiecie poznańskim. Udało się 
m.in. zrealizować kolejny etap odnowy Zamku Kórnickie-
go – tym razem jego fasady zachodniej. Niemal równo 
rok temu elewacja frontowa przeszła gruntowny remont. 
Całkowicie swoje oblicze zmienia teren przy kościele św. 
Mikołaja w Owińskach. Właśnie odbył się odbiór prac po 
renowacji XVIII w. muru. W tym roku powiat poznański 
przekazał na prace restauratorskie blisko 1,5 miliona zło-
tych. Program dotacji będzie kontynuowany w 2019 r.

Nowa Rada, nowy Zarząd
Po raz piąty z rzędu Jan Grabkowski został starostą po-
znańskim, a to oznacza, że od 20 lat nieprzerwanie na tym 
stanowisku zarządza powiatem. Przez kolejne pięć lat w 
najbliższym gronie współpracować z nim będą: Tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański oraz członkowie Zarządu, 
Piotr Zalewski i Antoni Kalisz. Ten ostatni zastąpił Zygmun-
ta Jeżewskiego, który po 6 latach zrezygnował z funkcji. 
Przewodniczącym Rady Powiatu został ponownie Piotr 
Burdajewicz.

Jan Grabkowski, starosta poznański Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański

Piotr Zalewski, członek Zarządu Powiatu w Poznaniu

Antoni Kalisz, członek Zarządu Powiatu w Poznaniu
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Na wstępie należy podkreślić, że 
prawo własności do nieruchomo-
ści nie ma charakteru absolutnego. 
Zgodnie z treścią art. 140 Kodeksu 
cy wilnego, w granicach określo-
nych przez ustaw y i zasady współ-
życia społecznego - właściciel może, 
z w yłączeniem innych osób, korzy-
stać z rzeczy w yłącznie zgodnie ze 
społeczno-gospodarczym przezna-
czeniem swego prawa. Dodatkowo 
w ślad za brzmieniem  art. 144 Ko-
deksu cy wilnego, właściciel nieru-
chomości powinien przy w ykony-
waniu swego prawa powstrzymy wać 
się od działań, które by zakłócały 
korzystanie z nieruchomości są-

siednich ponad przeciętną miarę, 
w ynikającą ze społeczno-gospodar-
czego przeznaczenia nieruchomości 
i stosunków miejscow ych. 

Immisją będzie więc takie dzia-
łanie właściciela nieruchomości na 
własnym gruncie, którego skutki 
odczuwalne są na gruncie sąsied-
nim. W doktrynie w yróżnia się dwa 
rodzaje immisji, pośrednią i bezpo-
średnią. Immisja pośrednia stanowi 
niejako „skutek uboczny” w ykony-
wania przez właściciela uprawnie-
nia do korzystania ze swej nierucho-
mości. Będzie to w szczególności 
takie zachowanie, którego skutkiem 
jest powstawanie np. hałasu, dymu, 
zapachu, wibracji, fal radiow ych, 
promieniowania, itp. O ile immisje 
pośrednie w ynikają z naturalnego 
korzystania przez właściciela z nie-
ruchomości, o tyle immisje bez-
pośrednie stanowią bezpośrednie 
naruszenie cudzej własności i z tego 
powodu zawsze są bezprawne (np. 
skierowanie wody deszczowej na 
grunt sąsiedni lub porzucenie na cu-
dzym gruncie innych nieczystości). 

Wbrew literalnemu brzmieniu 
przepisu, sprawcą immisji może być 
nie tylko sam właściciel nieruchomo-
ści (w prawnym tego słowa znacze-
niu), lecz każdy, kto wykonuje upraw-
nienia właściciela, na przykład na 
podstawie (innego) stosunku praw-
nego łączącego go z właścicielem. 
Tym samym ewentualne roszczenia 
z tytułu immisji można kierować wo-
bec najemcy, dzierżawcy, biorącemu 
w użyczenie, użytkownikowi, upraw-

nionemu ze służebności lub innego 
ograniczonego prawa rzeczowego. 

Należy z drugiej strony pamiętać, 
że nie wszystkie zachowania właści-
ciela nieruchomości, w ynikające 
z w ykony wania przez niego przy-
sługujących mu praw, nawet jeśli są 
dla sąsiadów odczuwalne, należy 
automatycznie traktować jako bez-
prawne. Zgodnie ze stanowiskiem 
judykatury - właściciel nierucho-
mości musi liczyć się z normalnym 
oddziały waniem nieruchomości 
sąsiedniej na swoją nieruchomość. 
Ustawodawca jednoznacznie prze-
sądza, że immisja pośrednia jest nie-
dopuszczalna wtedy, jeśli przekra-
cza przeciętną miarę, w ynikającą ze 
społeczno-gospodarczego przezna-
czenia nieruchomości i stosunków 
miejscow ych. Przeciętna miara po-
winna zatem podlegać indy widual-
nej ocenie na podstawie dwóch kry-
teriów, tj. społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości oraz 
stosunków miejscow ych. Dla przy-
kładu warto w yjaśnić, że hodowla 
trzody chlewnej, a co z tym związa-
ne dokony wanie innych czynności 
technicznych, mogących powo-
dować powstanie nieprzyjemnych 
zapachów oraz hałasu, w obrębach 
wiejskich będzie mniej rygorystycz-
nie kwalifikowana, niż w dużych 
aglomeracjach miejskich.

W przypadku zdiagnozowania 
zachowań sąsiada, które są nadmier-
ne i przekraczają granice w ynikające 
z uprawnień właściciela nierucho-
mości, należy w pierwszej kolejności 

wezwać (najlepiej w sposób pisem-
ny) sąsiada do zaprzestania naruszeń 
i zajęcia oficjalnego (również najle-
piej pisemnego) stanowiska w spra-
wie. Jeśli tego rodzaju polubowna 
inicjaty wa załatwienia spraw y nie 
przyniesie oczekiwanych rezultatów, 
istnieje możliwość złożenia pozwu 
do sądu przeciwko sąsiadowi, z żąda-
niem zaprzestania naruszeń i przy-
wrócenia stanu zgodne z prawem. 
Należy w takim przypadku oczy wi-
ście pamiętać, iż to na wnoszącym 
pozew spoczy wa ciężar w ykazania, 
że właściciel nieruchomości sąsied-
niej w ykonuje przysługujące mu 
prawo własności w sposób sprzecz-
ny z prawem. W tym celu warto do-
konać pomiarów immisji, powołać 
dowody z zeznań świadków oraz 
opinii biegłych. Sąd, po przeprowa-
dzeniu postępowania, może nakazać 
sprawcy zaniechanie immisji lub ich 
zredukowanie do poziomu zgodne-
go z prawem.

Podsumowując, warto podkre-
ślić, że w przypadku zdiagnozowania 
nadmiernego i uciążliwego zachowa-
nia sąsiada, wpływającego na kom-
fort naszej przestrzeni życiowej, nie 
musimy pozostawać bezradni, gdyż 
każdemu przysługuje prawo do sądu 
w celu uzyskania wyroku nakazują-
cego zaniechanie immisji lub przy-
wrócenie stanu zgodnego z prawem. 
Warto jednak pamiętać, że zasadność 
ewentualnego roszczenia należy każ-
dorazowo poprzedzić wnikliwą anali-
zą, czy konkretne zachowanie sąsiada 
faktycznie jest bezprawne.

PRAWNIk RADZI / REklAmA

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

Jak poradzić sobie z uciążliwym 
sąsiadem – sprawcą immisji?
W niniejszym artykule wyjaśnione zostanie, co to są immi-
sje oraz jakie prawne działania można skutecznie podjąć 
wobec uciążliwego sąsiada, który swoim samowolnym 
zachowaniem utrudnia życie innym mieszkańcom sąsied-
nich nieruchomości. 

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

Pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej 
pomyślności 
z okazji 
nadchodzącego 
Nowego Roku
życzy
Kwiaciarnia 
Cattleya
z Galerii
 Sucholeskiej

 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

Zespół  „MENTORES”
Merry Christmas  
and a Prosperous New Year!

Wszystkim Czytelnikom  Sucholeskiego  
życzymy pięknych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia  
pełnych miłości i rodzinnego ciepła, 
a na Nowy Rok - samych pomyślnych dni.

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

www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette
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Sosy i dodatki
Sos czosnkowy  ................................................ 3
Sos śmietanowo-koperkowy  ........................... 3
Ostry sos chilli ................................................. 3
Dip jogurtowo-bazyliowy  ............................... 3
Kwaśna 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 z wołowiną zapiekane  
w sosie myśliwskim  ................................ 26,90
Pierogi z łososiem zapiekane  
w sosie śmietanowo-szpinakowym .........  27,90

Dania obiadowe 
Krewetki na maśle z czosnkiem i chilli  
 podawane z bagietką  .......................  26,50
Dziki burger - wariacja na temat hamnurgera 
 burger z dzika, z konfiturą z czerwonej  
 cebuli, ser cheddar, sałata, pomidor, 
 ogórek kwaszony, sos BBQ, frytki 
 stek house ..........................................24,50
Grilowana pierś z kruczaka 
 podawana z warzywami z patelni 
 i dipem mango-chilli .......................... 27,90
Tradycyjny kotlet schabowy  
 podawany z ziemniakami i kapustą 
 kwaszoną zasmażaną  .......................  27,90

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem  
i cebulką
z mięsem  ................................................. 22,50
szpinakowe z cielęciną   ............................  23,50
pielmieni 20 szt.  ...................................... 22,50
buraczane z pikantną wołowiną  ..............  23,50
curry z indykiem  ........................................... 23
z kurczakiem  ................................................ 22
z dziczyzną  ................................................... 25
z kaszanką  .................................................... 21
z gęsiną  ........................................................ 25
z jagnięciną  .................................................. 25
z małżami  ..................................................... 23
z łososiem  ..................................................... 25

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

Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
Ruskie  .....................................................  21,90
z kapustą i grzybami  ................................  21,90
z prawdziwkiem  ........................................... 25
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  ....................................................  21,90
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  .............................  49,90
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  ...................................... 26
Trzy kolory
 9 sztuk pierogów:  
 3 szt. szpinakowe z cielęciną, 
 3 szt. buraczane z wołowiną,  
 3 szt. curry z indykiem  ........................... 26

Pierogi bezglutenowe  
7 sztuk, z mąki gryczanej
Ruskie  .......................................................... 25
z kurczakiem  ................................................ 25
ze szpinakiem i ricottą  .................................. 25
z serem na słodko  ......................................... 25
z truskawkami  .............................................. 25

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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Wyprzedaż samochodów 
z  rocznika 2018 w salonach 
Toyota Ukleja trwa!!!
Samochody Toyoty z rocznika 2018 są  dostępne w ofercie 
wyprzedaży, obejmującej wszystkie modele marki. Rabaty 
sięgają 30 000 zł. 

Rozpoczęta 12 listopada promocja 
to dobra okazja, aby kupić nowe mode-
le Toyoty na korzystnych warunkach. 
W nowej ofercie najtańsza Toyota 
kosztuje 36 300 zł. Funkcjonalny fur-
gon PROACE można nabyć nawet za 
64 900 zł netto. Najbardziej atrakcyjne 
rabaty wynoszą 30 000 zł. Dostępne 
korzyści obejmują zarówno obniżki 
cen samochodów, jak i akcesoriów.

Auta miejskie
Nowa Toyota AYGO po faceli-

ftingu po raz pierwszy jest dostępna 
w cenie od 36 300 zł za wersję „x” z pa-
kietem Comfort, wyposażoną m.in. 
w klimatyzację i system audio. Mak-
symalny rabat na ten model wynosi 
9750 zł. Możliwy jest także zakup kół 
zimowych z aluminiowymi obręcza-
mi w promocyjnej cenie 3 160 zł lub ze 
stalowymi za 1450 zł.

Yaris kosztuje teraz od 39 000 zł, 
a upusty na miejską Toyotę sięgają  
9 150 zł. Ceny za hybrydowego Yarisa 
Active o mocy 100 KM wynoszą od 64 
400 zł.

Samochody kompaktowe 
i średniej wielkości

Oferta wyprzedażowa na kompak-
towe Toyoty pozwala zakupić pod-
stawową wersję Aurisa i Corolli z sil-
nikiem 1,33 l o około 10 000 zł taniej. 
Auris Hatchback Active kosztuje od 
58 900 zł, zaś Corolla Active od 60 900 
zł. Ze względu na ograniczoną pulę ich 
dostępność w tej ofercie należy spraw-
dzać bezpośrednio u dilerów.

Rabaty na pozostałe wersje sięgają 
od 4 000 zł do 12 200 zł w przypad-
ku Aurisa i od 6 000 zł do 12 200 zł 
dla Corolli. Na hybrydowego Aurisa 
w podstawowej wersji Active trzeba 
wydać od 84 400 zł, o 4 000 zł mniej 
niż dotychczas.

Toyota Avensis jest objęta rabata-
mi w wysokości od 18 000 do niemal  
25 000 zł. Ceny auta rozpoczynają się 
od 72 900 zł. Obniżki obejmują także 
dodatkowe pakiety, w tym system mul-

timedialny z nawigacją Toyota Touch 
2 with GO za 1 900 zł oraz kompletne 
koła zimowe 17’’ w cenie 6 150 zł.

Crossovery i SUV-y
Toyota C-HR objęta wyprzeda-

żą to bogato wyposażony crossover 
w wersjach Premium, Prestige i Selec-
tion, zarówno z napędem hybrydo-
wym, jak i silnikiem 1.2 Turbo. Rabaty 
na ten model mogą wynieść 15 400 zł. 
Toyota C-HR Premium z systemem 
multimedialnym Toyota Touch 2, ka-
merą cofania, 17-calowymi felgami 
aluminiowymi i dwustrefową klima-
tyzacją automatyczną kosztuje 83 900 
zł. Specjalna oferta na koła zimowe 
z 18-calowymi obręczami aluminio-
wymi w cenie 7 060 zł przynosi dodat-
kową korzyść 3840 zł.

Przy zakupie Toyoty RAV4 moż-
na zaoszczędzić do 21 200 zł. Śred-
niej wielkości SUV jest dostępny od  
99 900 zł, zaś wersja hybrydowa od 
130 900 zł za wersję Premium. Obniżki 
dotyczą także niektórych elementów 
dodatkowego wyposażenia, w tym 
skórzanej tapicerki, kół zimowych czy 
nawigacji.

Auta terenowe i vany
Land Cruiser w wersji Prado kosz-

tuje od 209 000 zł. Rabaty na terenową 
Toyotę wynoszą do 18 000 zł. Rabaty 
na Hiluxa mogą sięgnąć 8 200 zł.

Toyota PROACE, przestronny 
van o ładowności do 1400 kg, kosz-
tuje teraz od 64 900 zł netto za wersję 
nadwozia Furgon Compact. Upusty 
sięgają od 19 000 do 23 000 zł netto. 
Oferta wyprzedażowa obejmuje także 
osobowego vana PROACE VERSO 
w odmianie nadwozia Medium i Long. 
Ceny za wersję Medium o długości  
4,9 m rozpoczynają się od 134 200 zł, a ra- 
baty wynoszą od 25 000 do 30 000 zł.  
Dodatkowe korzyści to m.in. gwaran-
cja PRO na 3 lata lub aż 1 milion km 
przebiegu oraz promocja na wybrane 
zabudowy przestrzeni ładunkowej 
modelu PROACE Furgon.

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

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

Święta Bożego Narodzenia  
to czas życzliwości, przebaczenia, 

refleksji oraz okazywania sobie  
wzajemnie troski i miłości.

Życzymy Państwu Wesołych Świąt  
oraz Wigilii przy suto zastawionym stole,  

w rodzinnej, radosnej i magicznej  
atmosferze, a w Nowym 2019 roku 

dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

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

ZDROWIE / REklAmA

Maść świerkowa –  
to zdrowy, świąteczny dar
Dobroczynne właściwości maść zawdzięcza składnikom 
zawartym w igliwiu i żywicy. Dzięki nim maść ma działanie 
rozgrzewające, przeciwbólowe i dezynfekujące.

Święta Bożego Narodzenia to 
czas, kiedy do domu przynosimy 
drzewko zwane choinką i pięknie 
je ozdabiamy. Najczęściej takim 
drzewkiem jest świerk. 

Nie wyrzucaj!
Zanim jednak go wstawimy w 

stojak, należy drzewko odpowiednio 
przygotować. Najczęściej obcina się 
w tym celu kilka dolnych gałązek i 
zeskrobuje żywicę. Przeważnie te nie-
potrzebne kawałki świerka wędrują do 
kosza na śmieci. Czy zastanawialiście 
się kiedyś, co można z nich zrobić ? 
Czy jest jakieś zastosowanie dla obcię-
tych gałązek i zaschniętej żywicy?

Maść świerkowa – to zdrowy, 
świąteczny dar, jaki daje nam drzewko. 
Można ją zrobić w naprawdę prosty 
sposób. Co potrzebujesz do jej przygo-
towania?

Otóż jedną szklankę igieł należy 
zblendować lub zmielić, a następnie 
skropić alkoholem i odczekać około 

godziny. Później zalać igliwie rozto-
pionym olejem kokosowym lub gę-
sim smalcem (około 100 ml) i pozo-
stawić na trzy tygodnie w chłodnym 
miejscu. Po tym czasie roztapiamy tę 
miksturę i przecedzamy przez sitko 
o drobnych oczkach aby oddzielić 
tłuszcz od igliwia. Kolejnym krokiem 
jest połączenie uzyskanego oleju 
świerkowego z zebraną wcześniej z 
drzewka żywicą. Można też dodać 
łyżkę wosku pszczelego. Tak po-
wstałą, jeszcze ciepłą i płynną maść 
przelewamy do słoiczka i trzymamy 
w lodówce. Można ją przechowywać 
nawet kilkanaście miesięcy i nie traci 
swoich cennych właściwości.

Jakie działanie?
Swoje dobroczynne właściwo-

ści świąteczna, świerkowa maść za-
wdzięcza dobrodziejstwu składników 
zawartych w igliwiu i żywicy. Są one 
bogate w witaminy, kwasy organicz-
ne, a także terpentyny. Dzięki takiej 

mieszaninie wspaniałości maść ma 
działanie rozgrzewające, przeciwbólo-
we i dezynfekujące (przeciwgrzybicze, 
przeciwbakteryjne i przeciwwiruso-
we). Doskonale udrażnia układ odde-
chowy wsmarowana w klatkę piersio-
wą, plecy lub tuż pod nosem. 

W okresie zimowym nasilają się 
dolegliwości reumatyczne. Maść świą-
teczno-świerkowa stanowi remedium 
również na nie. Ponieważ ma działanie 
przeciwbólowe i rozgrzewające, jest 
niezwykle skutecznym specyfikiem 
pomagającym w takich stanach, ale 
również można ją stosować w przypad-
ku marznących stóp. A skoro mowa o 
stopach – ze względu na swoje właści-

wości przeciwgrzybicze można nią rów-
nież smarować zakażoną skórę stóp.

Jakie kombinacje?
Tutaj ogranicza nas tylko nasza 

fantazja. Bo przecież możesz dodać 
do maści wiele innych składników, 
które wzbogacą jej działanie. Mogą to 
być na przykład wyciągi z roślin, inne 
żywice czy też olejki eteryczne, a tak-
że przyprawy. Możesz zrobić własną, 
niepowtarzalną mieszankę i korzystać 
z niej jeszcze długo po świętach, wciąż 
pamiętając jaki to wspaniały dar dało 
ci drzewko bożonarodzeniowe.

Katarzyna Kamińska
Fitoterapeuta, Zielarnia Sucholeska
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Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia  
i Nowego Roku życzymy  
wszystkim naszym Klientom  
radości, szczęścia, spokoju 
oraz wszelkiej pomyślności.
Zespół Mezopuls
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Pod koniec września Pałac w Bie-
drusku zamienił się w prawdziwie hisz-
pańską tawernę. Były tańce, niezwykłe 
występy, mnóstwo śmiechu, dobrej za-
bawy i pysznego jedzenia. Liczna gru-
pa mieszkańców Biedruska, ale i in-
nych miejscowości, z przyjemnością 
wczuła się w hiszpański klimat, będąc 
tym samym częścią tego niezwykłego, 
kulturalnego wydarzenia.

Śródziemnomorska zabawa
Wszelkie organizowane imprezy ma-

jące miejsce w Biedrusku mają na celu 
zjednoczyć mieszkańców i zapewnić 
im odpowiednią dawkę dobrej zabawy 
w oryginalnym wydaniu. Tym razem 
postawiliśmy na hiszpańskie akcenty, 
dzięki którym każdy mógł poczuć ten 
niezwykły klimat, cudowną atmosferę, 
iście śródziemnomorską zabawę.  

Całość wieczoru hiszpańskiego 
poprowadzili Liliana Kasprzak i Ma-
ciej Berkowski, którzy ze scenariuszem 
w ręku od początku do końca wypeł-
nili swoje zadania perfekcyjnie. Po nie-
zwykle miłym powitaniu rozpoczęły 
się stanowiące punkt wieczoru wystę-
py i tych najmłodszych i tych nieco 
starszych, ale nadal młodych duchem 
artystów. Nie zabrakło oczywiście 
Akademii Bajek pod przewodnictwem 
pani Grażynki, którzy w rytm hisz-
pańskiej muzyki wykonali niezwykle 
efektowny taniec. Gościnnie na scenie 
wystąpiła instruktor tańca z Pozna-
nia Blanca Rische, która zachwyciła 
wszystkich obecnych swoim talentem 
i możliwościami tanecznymi. 

Hiszpańskie specjały
Scenę opanowała do perfekcji Gru-

pa Taneczna ,,Zakręcone Babki” wraz 
z doskonale nam znanym ,,Teatrzy-
kiem na luzie”, którzy tanecznym kro-
kiem zapewnili nam ogrom wrażeń. 
Całość zakończył występ Andrzeja 
Brzozowskiego na skrzypcach i Mar-
tyny Cichackiej w pięknej oprawie wo-
kalnej. A jeśli Hiszpania, to nie mogło 
zabraknąć i gwiazdy wieczoru, czyli 
Zorbo, w którego rolę wcielił się Miro-
sław Gensler. 

Jeśli dobra zabawa, to oczywiście 
przy niezwykle pysznym jedzeniu. 
Grażyna Kobyłka wraz z grupą pań 
z ,,Teatrzyku na Luzie” i w tej kwestii 
nie zawiodła. Goście mogli skoszto-
wać smacznych przekąsek, hiszpań-
skich specjałów i cudownych owoców.

Cała sceneria została przygotowana 
w klimacie tego kraju, zadbano w pełni 
o oprawę muzyczną, poznanie trady-
cji i obyczajów Hiszpanów. Całość 
dopełniły hiszpańskie stroje, w które 
przebrani byli organizatorzy, artyści, 
ale również i co niektórzy mieszkańcy 
będący w pałacu w roli gości. Nie ma co 
ukrywać – spisali się na medal. 

Cudowna zabawa bez wątpienia 
połączyła pokolenia. Doskonale ba-
wiły się zarówno dzieci, jak również 
i dorośli. Biedrusko to miejsce, w któ-
rym dzięki wspaniałej grupie osób 
wciąż możemy cudownie się bawić, 
odkrywać swoje talenty i niezależnie 
od wieku – być częścią naszej spo-
łeczności.

Natalia Gryska
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Wydarzenia w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
 
Pocket Concert –  27. 12. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Fantazja Polska, czyli godz. 19.00 Darmowe wejściówki 
Paderewski all inclusive  do odbioru w sekretariacie. 

 
Koncert 05. 01. 2019 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
MIECZYSŁAW SZCZEŚNIAK godz. 19.00 Bilety: 60 zł / 50 zł (N/U)  
  do nabycia w sekretariacie  
  CKiBP i na www.bilety24.pl. 

 
Koncert U STUDNI 11. 01. 2019 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
podsumowujący rok  godz. 19.00 Darmowe wejściówki 
czytelniczy  do odbioru w bibliotece. 

 
FERIE ZIMOWE 14-18. 01. 2019 r. CKiBP 
Tropiciele Faktów 21-25. 01. 2019 r. Koszt: 420 zł 
i Tropiciele Gwiazd  Szczegóły na: 
  www.osrodekkultury.pl 

 
Koncert 14. 02. 2019 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
MIKROMUSIC godz. 19.00 Bilety: 35 zł do nabycia 
  w sekretariacie CKiBP 
  www.bilety24.pl 

WIĘCEJ INFORmACJI NA STRONACH:  
www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CkiBP.

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

Hiszpania zawitała do Biedruska
Och, cóż to był za wieczór… bo choć w Hiszpanii nikt 
z nas tej niedzieli nie był, to wszyscy poczuliśmy się tak, 
jakbyśmy tam właśnie się znaleźli. A wszystko to za sprawą 
naszej jak zawsze niezawodnej i cudownej organizatorki 
Grażyny Kobyłki. 
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SUCHY LAS
UL. OBORNICKA 127

ZAPRASZAMY DO SKLEPU

LIDL_mag_sucholeski_199.5x283.5_ryneczek.indd   2 06/12/2018   10:17
36 Sucholeski.EU       grudzień 2018      nr 12 (83)


