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Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

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

Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las

sPecjaliŚci PRzycHodni sPecjalistycznej „euMedica”
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TWOJE ROZLICZENIE ROCZNE ZA 2018 R. 
twój e-Pit to przygotowane przez administrację 

skarbową twoje rozliczenie. znajdziesz 
w nim informacje od pracodawcy, dane 

z ubiegłorocznych zeznań takie jak: numer 
twojego rachunku bankowego, ulga na dzieci czy 

dane organizacji pożytku publicznego (oPP).

Wśród podatników urzędu skarbowego Poznań-
Winogrady aplikacja cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem, skorzystało z niej już 10.892 osoby.

jak skorzystać z usługi – w serwisie  
podatki.gov.pl – wybierz twój e-Pit
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Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  
(badania techniczne wszystkich typów pojazdów)

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

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

Dla firm i flot korzystne umowy

galeRia PestKa 1 PiętRo
aleje solidaRnoŚci 47, tel. 509 900 545

                     - nowa wiosenna kolekcja ubrań i butów
Fryzjer dziecięcy. 

Zapraszamy serdecznie :)

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
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Szanowni Państwo!

Z zaciekawieniem i wzruszeniem przeczytałam wywiad red. Aga-
ty Czyżak z prof. Stefanem Sajdakiem. Ze wzruszeniem, ponieważ 
znam osobiście Profesora i poza tym, że szanuję go jako świetnego leka-
rza, specjalistę, to także lubię jako dobrego, ciepłego człowieka. Jakimż 
zresztą innym człowiekiem mógłby być Pan Profesor, skoro miał takie 
wspaniałe wzorce. Jego dziadek, Jan Sajdak, był rektorem Uniwersyte-
tu Poznańskiego w czasach sanacyjnych. Gdy profesura zaprotestowa-
ła przeciwko bezprawnemu przetrzymywaniu więźniów politycznych 
w Berezie Kartuskiej, dwunastu profesorów zostało zwolnionych z pra-
cy. Co wówczas zrobił rektor Jan Sajdak? Podał się do dymisji. Nie mu-
siał przecież, ale uczynił to, bo wiedział, jak ważna jest solidarność.

Pasją prof. Stefana Sajdaka jest ginekologia. Jak sam mówi, rze-
czą bezcenną jest uczestnictwo w ludzkim szczęściu, towarzyszenie 
ludziom w momencie, gdy na świat przychodzą ich dzieci. Dzieci to 
przyszłość, żeby jednak ta przyszłość była dobra, najpierw mali lu-
dzie winni znaleźć się w odpowiednich placówkach pod dobrą opieką. 
O tym, jak powinny wyglądać dobre przedszkole i żłobek, przeczytacie 
na naszych stronach edukacyjnych.

Tymczasem nadal trwają kontrowersje wokół szkoły przy ulicy 
Konwaliowej. Przypomnijmy, że chodzi o wysokie koszty inwestycji. 
Sprawą zajęło się CBA, do czego podczas lutowej sesji nawiązał opo-
zycyjny radny Michał Przybylski. Radny przypomniał też, że służba 
zainteresowała się również gminną spółką ZGK. Pytał, co się w tej 
sprawie dzieje. Przewodnicząca rady Anna Ankiewicz zaapelowała do 
radnego, by do tematu już nie wracał, gdyż „wszyscy są już nim znudze-
ni”. Jak się wkrótce jednak okazało, wcale nie wszyscy. Wójt Grzegorz 
Wojtera zapewnił podczas konferencji prasowej, że znudzony nie jest, 
a radny ma prawo pytać.

Oczywiście nasza lokalna, gminna 
polityka to nie tylko kontrowersyjne 
inwestycje, którymi zajmują się trzylite-
rowe służby. To także działania, które 
wszystkich cieszą, jak chociażby naby-
cie przez spółkę ZKP nowych autobu-
sów marki Solaris. Miałam frajdę prze-
jechać się jednym z tych nowoczesnych 
pojazdów (jeszcze na terenie fabryki), 
a także zwiedzić halę zakładów pro-
dukcyjnych Solarisa. Wrażenie nieza-
pomniane!

Cieszyć też musi wojna, którą nasza gmina wydała smogowi. Jak 
wiemy, jest to wróg numer jeden mieszkańców polskich miast i wsi. 
Wróg, który zabija.

Zdrowie jest bardzo ważne, a zdrowie to nie tylko czyste powietrze. 
To także ruch. Może to być ruch na świeżym powietrzu, jednak w dni, 
kiedy nas miejscowością wisi smog, lepiej nie uprawiać sportu na otwar-
tej przestrzeni. Na szczęście na nieodległych Podolanach mamy klub 
36minut. Jest to miejsce, w którym seniorzy mogą ponownie poczuć się 
młodzi. Jak to możliwe? Przeczytajcie!

Miłej lektury!
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Mamy oręż do walki
ze smogiem

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

To będzie rok decyzji

22Ogromna potrzeba budowania 
wartościowych relacji

13

W Metropolii przeciwko grypie

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

Z miłości do piękna

Druga usługa w salonie Lafayette - 50 % 
Oferta rabatowa dotyczy usługi tańszej.
Oferta promocyjna ważna do 14.04.2019

Fryzjerstwo  Kosmetyka  Masaże

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

Suchy Las, ul. Sucholeska 1

„SMACZNY ZAKĄTEK” - ZNAJDŹ NAS

ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI
IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

CODZIENNIE
INNE 

DANIE DNIA

tel. 693 900 282

OBIADY DOMOWE

DANIE DNIA 16 ZŁ

DUŻE DANIE DNIA 22,50 ZŁ

WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA 14,50 ZŁ

DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ
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Panie Profesorze, tematem naszej 
dzisiejszej rozmowy jest rak szyjki 
macicy. Okazuje się, że to czwarty 
najczęściej występujący nowotwór 
z wysokim poziomem śmiertelno-
ści u kobiet. Ponadto, każdego dnia 
ten nowotwór wykrywany jest u 10 
pań. Połowa z nich umiera przed 60. 
rokiem życia. Czy kobiety przycho-
dzą za późno dlatego, że nie mają 
żadnych objawów?

Rak szyjki macicy na początku nie 
daje żadnych dolegliwości. On daje 
dopiero objawy wtedy, gdy jest bar-
dziej zaawansowany. Im szybsze jest 
rozpoznanie nowotworu, tym nasza 
skuteczność terapeutyczna jest więk-
sza. Z drugiej strony koszty są mniej-
sze. Myślę tu o kosztach materialnych 
i społecznych, a także cierpieniu. Idea 
polega na tym, by jak najwcześniej roz-
poznawać i zapobiegać. W tej chwili na 
całym świecie, a i w Polsce też dyspo-
nujemy coraz nowocześniejszą cytolo-
gią, która jest doskonałym narzędziem. 
Najważniejszy punkt to terminowe, 
regularne wykonywanie badań gine-
kologicznych wraz z rozmazem cyto-
onkologicznym.
Z tym jednak u kobiet różnie bywa, 
bo pomimo tego, że mamy X XI wiek, 
mimo dużej świadomości, sporej 
wiedzy kobiet dotyczącej profilak-
tycznych badań, dbania o siebie, 

panie trzeba do regularnych badań 
wciąż namawiać. Dlaczego?

Pani Redaktor, Pani doskonale to 
ujęła. Kiedyś było inaczej albo myśle-
liśmy, że było inaczej. Sądziliśmy, że 
kobiety nie wiedziały i dzięki mediom, 
profilaktycznym programom ta wie-
dza wzrosła kolosalnie. Jestem głębo-
ko przekonany, że nie ma już niedoin-
formowania kobiet w Polsce. Chyba te 
zaniedbania, które mają miejsce nie są 
spowodowane niewiedzą, tylko...
Strachem? 

Przed czym? 
Przed rakiem. 

Nielogiczne. Ale one tak to często 
tłumaczą: brakiem czasu, nadmiarem 
obowiązków, diagnozą lub strachem 
przez terapią, bólem... Często też sły-
szy się o braku dostępności badania 
ginekologicznego z wymazem. A to 
nieprawda.  Kobiety jak chcą to mają 
dostępność. Czasem kobieta przycho-
dzi ze względu na objawy. I kiedy oka-
zuje się, że ma raka pytam się: kiedy 
była pani ostatni raz na badaniu? Ona 
odpowiada: po ostatnim porodzie, tzn. 
40 lat temu.
Czyli bardzo dawno temu... 

Tak. Ważna jest, więc profilaktyka – 
stały partner/partnerka, ale na pewno 
w tej profilaktyce są też szczepienia 
przeciw wirusowi HPV. Jest on nie tyl-
ko czynnikiem sprawczym raka szyjki 

macicy, ale też innych nowotworów, 
m.in. prącia, gardzieli, odbytu, infekcja 
dotyczy obu płci.
Australia jest bliska wyelimino-
waniu raka szyjka macicy, dzięki 
decyzji sprzed 13 lat dotyczącej bez-
płatnych szczepień przeciwko HPV, 
szczepi się dziewczynki w wieku 12-
13 lat, szczepieni są także chłopcy. 
W Polsce coraz więcej samorządów 
organizuje programy bezpłatnych 
szczepień. Czy w Polsce jesteśmy 
więc na dobrej drodze do wyelimi-
nowania tego nowotworu?

Tak. Świadomość roli szczepień 
jest u kobiet coraz większa. Ale samo-
rządy również nie śpią. Poznań szczepi 
dzieci (muszą być zameldowane w Po-
znaniu). Gdy dziecko ma 13 lat (zarów-
no dziewczynki jak i chłopcy), rodzice 
dostają zaproszenie na szczepienie. Są 
gminy, są miasta, które szczepią. Ja 
kiedyś taką akcję prowadziłem z wła-
dzami Kalisza, jak pracowałem w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w tym mieście. Zaproponowałem, by 
szczepić 13-latki zameldowane na 
terenie Kalisza. Na początku było 
oburzenie, bo to straszne koszty. Ale 
jak przyszło co do czego, to wyszło, 
że tych dziewczynek w danym roku 
wcale tak dużo nie ma. Dziennikarze 
wyliczyli też, że rocznie koszt zaszcze-
pienia dziewczynek wynosi tyle, co 
wylanie 100 metrów asfaltu.
Ale szczepienie nie daje gwarancji, 
że nie zarazimy się wirusem HPV, 
że nie zachorujemy na nowotwór?

Tak. Dlatego też szczepienie nie 
eliminuje konieczności badań cyto-
logicznych. Czy można być zainfeko-
wanym wirusem? Wyjątkowo rzadko. 
Czy można mieć raka szyjki macicy? 
Tak, ale zdecydowanie rzadziej.
Jakie są rokowania u kobiet, u któ-
rych zdiagnozowano raka szyjki 
macicy? Najlepiej, jeśli rak zostanie 
wykryty w stadium przedinwazyj-
nym, prawda?

Najlepiej, żeby go w ogóle nie było. 
To zależy od zaawansowania. Jeżeli 
jest to bardzo wczesna postać raka, 
przedinwazyjna - to zabiegi są oszczę-
dzające do tego stopnia, że kobieta 
w wieku rozrodczym może zachować 
płodność. Jeżeli jest to rak bardziej 
zaawansowany, jest to rak inwazyjny – 
to też u kobiet młodych staramy się tę 
płodność zachować. Im jest to bardziej 
zaawansowane, tym nasza radykalność 
jest niestety większa. Są zabiegi drob-
ne – oszczędzające i większe zabiegi, 
np. wycięcie macicy, uzupełniająca ra-
dioterapia, a w niektórych sytuacjach 
uzupełniająca radiochemioterapia.  
W bardzo zaawansowanych stanach, 
tam gdzie nie jest możliwa operacja, 

tam zostaje już tylko radioterapia bez 
operacji, a rokowanie jest zdecydowa-
nie gorsze.
Zdarzają się sytuacje, kiedy pacjenta nie da 
się uratować. Jak Pan się z tym wtedy czuje?

To są przykre momenty. To są też 
bardzo trudne rozmowy. Szczególnie 
z chorym. Rodzina najczęściej pro-
si, aby lekarza przekazał informację 
o złym rozpoznaniu choremu. Tu 
trzeba wyjątkowej delikatności i do-
boru słów, wyczucia sytuacji, empatii. 
Długotrwałych rozmów, tłumaczeń 
i planowania dalszych elementów 
terapii z uwzględnieniem preferencji 
chorego człowieka. Czasem rodzina 
potrafi przyjść i powiedzieć, że widzie-
li tę walkę i oni też walczyli. No i stało 
się, i dziękują.  Zdarza się też, że przy-
chodzą ludzie, którzy mają żal. Coraz 
mniej ich jest, ale są. Ale lekarz nie jest 
cudotwórcą. 
Czy w najbliższym czasie planowa-
na jest konferencja związana z ra-
kiem szyjki macicy?

Tak, 18 maja. Konferencję orga-
nizuję czwarty raz pod nazwą ,,Gine-
kologia onkologiczna, kontrowersje”. 
Zaprosiłem na tę konferencję specja-
listów-onkologów ginekologicznych 
z Polski, uznane autorytety. Są to naj-
częściej kierownicy klinik z całej Pol-
ski, profesorowie, trochę docentów też. 
W tym roku planuję zrobić również 
sesję młodzieżową, by młodzi mogli 
się wykazać, a także aktywizować to 
coraz młodsze pokolenie. Oprócz raka 
szyjki macicy, podczas konferencji zo-
staną również poruszone tematy zwią-
zane z rakiem jajnika, endometrium 
oraz z najnowszymi technikami roz-
poznawania raka. Wcześniej, organi-
zowałem także konferencje w Kaliszu 
i w Lesznie o podobnej tematyce.
Oprócz raka szyjki macicy, jakie są 
jeszcze inne choroby, które najczę-
ściej diagnozuje się u kobiet?

Inne groźne choroby... To rak jaj-
nika zwany cichym zabójcą. W Polsce 
odnotowuje się 3700 nowych zacho-
rowań rocznie. Kiedyś mówiono, że 
jednym z objawów tego raka jest objaw 
krawcowej, czyli poszerzanie paska 
spódnicy w związku z wodobrzuszem. 
Ale to wodobrzusze występuje w póź-
nych stadiach.  My chcemy rozpozna-
wać raka wcześniej. Trzeba regularnie 
chodzić do kontroli, wykonywać ba-
dania ultrasonograficzne. A w zakresie 
terapii posiadamy dostępność do naj-
nowszych technologii, leków – che-
mioterapii. No i do tego potrzebna jest 
jeszcze wiedza. Dlatego też aktywnie 
uczestniczymy w konferencjach za-
równo krajowych, jak też poza grani-
cami kraju. Dlatego też sami organizu-
jemy konferencje.

WyWiadWyWiad

Profesor Stefan Sajdak
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Lekarz z pasją i powołaniem
Najważniejszy jest dla niego człowiek. Jego zdrowie, 
samopoczucie, życie. Największą satysfakcję daje mu 
wyleczenie pacjentki. Kontakt z kobietą, która przychodzi 
i mówi: dziękuję, żyję. O raku szyjki macicy, zamiłowaniu 
do ginekologii, dziadku Janie Sajdaku rozmawiałam z prof. 
Stefanem Sajdakiem, zastępcą dyrektora ds. lecznictwa 
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwer-
sytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Panie Profesorze, czekając na wy-
wiad, zauważyłam wychodzące 
z Pana gabinetu zapłakane małżeń-
stwo. Diagnoza była zła?

Tak. Bardzo zła. To było małżeń-
stwo z ciążą, z wadą rozwojową. Roz-
ważali terminację ciąży. Ginekolodzy 
też stykają się z tym problemem.  Są to 
sytuacje bardzo dramatyczne, wyma-
gające znacznej empatii i odporności 
psychicznej.
Jest wiele specjalności lekarskich. 
Skąd u Pana Profesora zaintere-
sowanie ginekologią? Zawsze Pan 
chciał zostać ginekologiem? 

Ja już na czwartym roku medycyny 
myślałem o ginekologii. Zapisałem się 
do koła studenckiego ginekologiczne-
go, co mnie tylko utwierdziło w tym 
działaniu. Poza tym, urodziłem się 
przy ulicy Polnej i pewnie tu skończę 
swój żywot. Tak że jestem związany 
z tą Polną od 40 lat. 
A co wyróżnia ginekologię spośród 
innych specjalności lekarskich?

Oj, parę rzeczy. To jest fantastyczna 
sprawa. To jest ginekologia z położnic-
twem, potem są podspecjalności takie 
jak np. ginekologia onkologiczna. Gi-
nekolog położnik ma możliwość pracy 
na oddziałach porodowych, gdzie jest 
to szczęście, krótkie i szybkie działanie, 
czasem ból. I jest fantastyczny efekt. To 
jest bardzo budujące dla zespołu lekar-
skiego: to szczęście ludzkie i przycho-
dzenie na świat dzieci, możliwość bra-
nia w tym udziału, udzielanie pomocy. 
Z drugiej strony ginekologia posiada 
również cały zakres operatywy – dla 
lekarzy, którzy lubią operować w każ-
dym zakresie od tego największego do 
najmniejszego. I zostaje jeszcze cała 
onkologia. Ginekologia i położnictwo 
jest to bardzo duża specjalność, która 
łączy bardzo wiele możliwości lekar-
skich, ale jest to trudna specjalność 
wymagająca wysiłku fizycznego i czę-
sto nieprzespanych nocy.
A więc ważne jest w tej dziedzinie cią-
głe doskonalenie się, kształcenie...

Postęp wiedzy jest bardzo duży. 
Przyjmuje się, że powielanie informa-
cji medycznej następuje w ciągu naj-
bliższych 10 lat, trzeba być bardzo na 
bieżąco i właśnie ta konferencja, która 
odbędzie się w maju ma to na celu, by 
ludziom przybliżyć te problemy. Po-
budzić do myślenia, sięgania po nowe 
narzędzia, możliwości. Być na bieżąco. 
Polscy lekarze to doskonale rozumieją 
i potrafią z tego korzystać.
To, co daje Panu Profesorowi naj-
większą satysfakcję? Co Pan najbar-
dziej w swojej pracy lubi?

Największą satysfakcję daje mi wy-
leczenie człowieka. Kontakt z kobietą, 
która przychodzi i mówi: dziękuję, żyję. 

A poza medycyną, co Pan Profesor 
lubi robić w wolnym czasie?

Zawsze miałem psa i uważam, że 
pies spełnia ogromną rolę w rodzinie, 
w wychowaniu dzieci i nie tylko.
Mówi się, że pies to najlepszy przyja-
ciel człowieka...

Tak, to jest bez wątpienia przyja-
ciel, który wszystko rozumie. Zawsze 
bezinteresowny, i to jest członek ro-
dziny, który daje niebywałą satysfak-
cję. Coraz mniej jeżdżę na nartach, 
bo mam coraz mniej czasu, ale lubię 
wyjeżdżać do ziemi nowosądeckiej. 
Tam mam posiadłość w Muszynie po 
moim dziadku, Janie Sajdaku. Uwiel-
biam tam jeździć. Lubię też przebywać 
w weekendy w lasach wielkopolskich.
A więc kontakt z naturą...

Tak, kontakt z naturą, ze wsią 
i zwierzętami, ale też motocykle, tyl-
ko polskie. Mam już prawie wszystkie 
modele.
Wspomniał Pan Profesor o dziadku. 
Był on profesorem nauk humani-
stycznych, filologiem klasycznym, 
filozofem,  a także rektorem Uni-
wersytetu Poznańskiego, prawda?

Tak. Jan Sajdak pochodził z Ma-
łopolski. To był góral, który pokochał 
Wielkopolskę. Był filologiem klasycz-
nym, był profesorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz profesorem Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
To były czasy na początku ubiegłego 
stulecia. Po uzyskaniu przez Polskę 
niepodległości został zaproszony 
w 1919 r. przez tworzącą się Wszechni-
cę Piastowską (taką wtedy nazwę nosił 

Uniwersytet Poznański) do stworze-
nia kierunku – Katedry Filologii Kla-
sycznej. I on to przyjął. Przyjechał do 
Wielkopolski. Tu zresztą urodziło mu 
się trzech synów, w tym mój ojciec i tu 
zbudował Katedrę Filologii Klasycz-
nej. Następnie został rektorem Uni-
wersytetu Poznańskiego w latach 20. 
XX wieku.
Były to dość trudne czasy.

Tak, były to trudne czasy dla ca-
łej społeczności akademickiej w Pol-
sce. Potem nastały czasy marszałka 
Piłsudskiego, na którego Wielko-
polanie patrzą inaczej niż warsza-
wiacy. Środowisko akademickie 
polskie w ystąpiło wtedy z protesta-
mi przeciwko temu, co działo się za 
czasów Piłsudczyków. Konkretnym 
momentem była Bereza Kartuska 
i protest przeciwko traktowaniu 
głównie więźniów politycznych. 13 
profesorów podpisało protest w pra-
sie, 12 profesorów straciło pracę. Jan 
Sajdak był wtedy rektorem, i On nie 
został zwolniony. Ale On w geście 
solidarności ustąpił sam. I to jest 
jedyny przypadek w historii akade-
mickiej społeczności Polski, żeby 
rektor abdykował, odszedł sam. 
Co robił potem?

Wybudował dwie szkoły prywatne 
w Poznaniu. Gdy wybuchła wojna, do 
tych szkół wkroczyli Niemcy, były tam 
magazyny. Jan Sajdak został wysiedlo-
ny z domu na Matejki z moim ojcem, 
był w obozie na Głównej w Poznaniu 
i potem go wypuścili pod Kielcami. 
I on wrócił potem do Poznania, ale 

w tym domu już byli Niemcy. Wy-
jechał, więc do Małopolski i osiadł 
w Tuchowie pod Tarnowem. Dodam 
jeszcze, że w czasie wojny dziadek zor-
ganizował tajne komplety i nauczanie 
młodzieży szkół średnich. Tajne matu-
ry wojenne po wojnie zostały uznane 
przez ministra oświaty.
Jest Pan dumny z dziadka?

Duma... To duże słowo – czuję za-
dowolenie, że takiego mam przodka 
i staram się w moim zakresie zawo-
dowym kontynuować to, co najlepiej 
potrafię. 
Życzę Panu dalszych sukcesów 
i spełnienia w zawodzie. Dziękuję 
za rozmowę. 

Rozmawiała Agata Czyżak

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego pułkownikowi Edwardowi Mandell House`owi w Paryżu
 Profesor Jerzy Sajdak (z lewej) wręcza dyplom nadania tytułu doktora honoris causa pułkownikowi Edwardowi Mandell House`owi. Widoczni 

m.in. ambasador RP we Francji Alfred Chłapowski (2. z prawej), Ignacy Paderewski (4. z prawej). Data wydarzenia: 1925-06,  miejsce: Paryż.
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Zapraszamy do Niepublicznego 
Żłobka AK A DEMOS w Złotnikach 

– to miejsce, w którym zapewnimy 
Twojemu dziecku odpowiednią 
opiekę i zadbamy o jego prawidłow y 
rozwój. Nasze „ciocie” – w ykwalifi-
kowane opiekunki żłobkowe – ob-
darzą Twoje dziecko dużą uwagą, 
wesprą w rozwoju ruchow ym, po-
znawczym i emocjonalnym. Wraz 
z nim będą się śmiać, a jeśli będzie 
trzeba to przytulą i pocieszą. 

Nauka poprzez zabawę
Sale, w których przebywają dzieci, 

są dostosowane do ich wieku i możli-
wości. Zabawki zaś mają atesty i nada-
ją się dla maluchów poniżej trzeciego 
roku życia. Oczywiście – jak każdy 
żłobek – posiadamy odpowiednie wy-

posażenie, jak np.: łóżeczka, leżaczki, 
przewijak, pomieszczenie do wypa-
rzania nocników, czy miejsce do prze-
chowywania wózków/fotelików, itp.

Jednak żłobek to nie tylko opieka 
nad dzieckiem w trakcie nieobecności 
rodziców – to także miejsce, w którym 
maluszek nawiązuje pierwsze przy-
jaźnie, nabywa nowe umiejętności, 
ale powinien się też przy tym dobrze 
bawić. No i właśnie w naszym żłobku 
stawiamy na naukę przez zabawę! 

Małym żłobkowiczom oferujemy 
całą gamę rozmaitych zajęć kształtu-
jących kreaty wność, rozwijających 
ciekawość poznawczą oraz kompe-
tencje społeczne. Dogoterapia, za-
jęcia ruchowe czy umuzykalniające, 
język angielski, Kuchcikowo, Mały 
Naukowiec, bajkoczytanie, kino, 

koncert czy teatrzyk – lista atutów 
jest długa. W żłobku dzieci mają 
zapewnioną dużą ilość bodźców, 
których nie doświadczyłyby w do-
mow ych warunkach, dzięki czemu 
szybciej się rozwijają.

    Dzieci, które chodzą do żłobka, 
wcześniej niż ich rówieśnicy zaczynają 
płynniej mówić i chodzić, są bardziej 
śmiałe i samodzielne – zarówno pod 
względem ubierania się, jedzenia, czy 
higieny osobistej. 

Współpraca w grupie
Korzyści jakie niesie za sobą 

uczęszczanie dziecka do żłobka jest 
naprawdę wiele. „Ciocie” uczą malucha 
współpracy z innymi dziećmi, poprzez 
różnorodne formy zajęć wzbogacają 
jego wyobraźnię, uczą także sponta-
nicznego wyrażania emocji i radzenia 
sobie z trudnościami.  Dlatego też war-
to – choćby na kilka godzin dziennie 

– zapisać dziecko do żłobka. 
Dodatkowym plusem naszego 

żłobka jest własna kuchnia, w której 
wszystkie posiłki przygotowywane są 
tego samego dnia, w którym zostają 
podane dzieciom. Jest też możliwość 
wyboru sposobu żywienia dziecka 
poprzez wybór diety: ogólnej, bezglu-
tenowej czy bezmlecznej.

Chcemy stworzyć żłobek pełen 
empatii. W komunikacji z dziećmi 
i rodzicami będziemy się opierać na 
metodzie Porozumienia Bez Przemo-
cy – oznacza to w skrócie komunika-
cję opartą na rozumieniu uczuć oraz 
potrzeb własnych i cudzych. Głownie 
chodzi o to, żeby być w kontakcie ze 
swoimi emocjami i świadomym tego, 
czego się chce. Równie ważne jest 
słuchanie komunikatów nadawanych 
przez drugą osobę, wyrażanych przez 
nią potrzeb i stanów emocjonalnych. 
Dzięki takiej postawie -  uważności 

na siebie i drugiego - tworzy się prze-
strzeń do szczerego, lecz wyzutego 
z agresji i ocen, dialogu. Komunika-
cja oparta na empatii chroni przed 
przerzucaniem odpowiedzialności za 
własne samopoczucie na innych, uczy 
rozumienia i kontroli emocji.

Odwaga się opłaca
Decyzja o zapisaniu pociechy 

do żłobka to sprawa indy widual-
na i nie należy do najłatwiejszych 
w życiu. Rodzicom, którzy przecież 
dotąd mieli dziecko tylko dla siebie, 
na pewno trudno jest rozstać się 
z nim na kilka godzin. Czasem jed-
nak warto się odważyć i umożliwić 
dziecku kontakt z innymi dziećmi 
oraz udział w zajęciach w żłobku, 
które będą to dziecko rozwijały 
w każdym możliw ym obszarze. Jeśli 
podejmiecie Państwo taką decyzję, 
to zapraszamy do Nas. Niepubliczny 
Żłobek AK A DEMOS w Złotnikach 
startuje od 1 kwietnia 2019 r. Nabór 
cały czas trwa i pozostało nam jesz-
cze kilka wolnych miejsc! 

Na opłatę miesięczną składa się 
czesne w wysokości 700 zł/m-c + 
koszt wyżywienia. Nie pobieramy 
opłaty wpisowej! 

Zachęcamy do kontaktu: 
numer telefonu: 
608 040 131
e-mail: 
przedszkole@akademosprzedszkole.pl

eduKacja eduKacja  / ReKlaMa

Akademos – nowy Niepubliczny 
Żłobek w Złotnikach
Długo wyczekiwana ciąża, szczęśliwe jej rozwiązanie, 
upragnione niemowlę,  poza którym świata nie widzisz… 
Przychodzi jednak taki moment, w którym chcesz wrócić 
do pracy i zastanawiasz się komu oddać swój skarb pod 
opiekę – babcie na ogół są zajęte, bo wciąż aktywne zawo-
dowo. Niania zaś nie jest tania i często w kalkulacji okazuje 
się, że nie warto pracować, aby całą pensję oddać niani. 
Może zatem żłobek???

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 WIOSNĘ
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Spotkanie rozpoczęto koncertem 
tria smyczkowego, który zaprezentował 
standardy muzyki klasycznej i trans-
krypcje przebojów muzyki rozrywkowej. 
Następnie wojewoda podsumował pracę  
administracji w roku 2018 i przedstawił 
oczekiwania na przyszłość.

Podziękowania na początek
 – Dziękuję za dotychczasową 

współpracę i duże zainteresowanie 
moją działalnością jako przedstawicie-
la rządu w terenie – mówił Zbigniew 

Hoffmann. – To cieszy, bo dziennika-
rze stanowią „pas transmisyjny”, który 
przekazuje informacje obywatelom. 

Wojewoda dziękował też dzienni-
karzom za przekazywanie informacji 
w czasach głębokich podziałów między 
Polakami

Wojewoda Hoffmann zapowiadał 
większe niż dotąd pieniądze i wsparcie dla 
lokalnej infrastruktury drogowej oraz na 
program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019. Łączna kwota, która z obu progra-

mów trafiła do wielkopolskich samorzą-
dów, w zeszłym roku wyniosła ponad 100 
mln zł.  Teraz ma być więcej.

– Bez nowoczesnej, sprawnej infra-
struktury drogowej nie można mówić 
o właściwym poziomie cywilizacyj-
nym – skonstatował mówca.

Zbigniew Hoffman nie ukrywał, że 
większość inicjatyw wymaga współ-
działania z samorządami.

– Współpraca, pomimo różnic poli-
tycznych, jest dobra – oceniał. – Małym 
problemem jest Poznań. Jednak i tu w naj-
bliższym czasie pojawi się współdziałanie 

– zapewnił, ale tematu nie rozwinął. Rów-
nie tajemniczo wypowiadał się na temat 
powołania wicewojewody. Zdradził tylko, 
że będzie to kobieta.

Europejskie i parlamentarne
Podsumowując rok 2018 Zbigniew 

Hoffmann zauważał, że był to rok jubile-
uszy, jak 100-lecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości i 100-lecie wybuchu 
powstania wielkopolskiego. Teraz nad-
szedł rok decyzji. Największe znaczenie 
dla Europy i Polski będą mieć te podej-
mowane przez Wielkopolan przy urnach 
wyborczych. Wojewoda Hoffmann liczy, 
że mieszkańcy naszego regionu  podejmą 
rozważne i roztropne decyzje, bo z tego 
są znani w kraju. Pierwszy sprawdzian 
będzie 26 maja w trakcie wyborów do 

Parlamentu Europejskiego. Kolejny na-
dejdzie jesienią, gdy wybierać będziemy 
posłów do Sejmu i Senatu. Wojewoda 
zachęcał do uczestnictwa w wyborach.

Przedstawiciel rządu nie odżegny-
wał się też od tematów lokalnych, ale 
ważnych dla całego regionu. W tym 
kontekście mówił m.in. o bezpieczeń-
stwie na stadionie w  trakcie meczów 
piłkarskich w Poznaniu. Zapewniał, że 
nie zawaha się w podjęciu drastycznych 
decyzji w przypadku burd. Dostrze-
gał też konieczność dużych nakładów 
zarówno na stadionie, jak i pobliskich 
parkingach.

Piotr Górski

z sesji Rady gMiny z sesji Rady gMiny / WydaRzenia / ReKlaMa

Nie ma obowiązku wchodzić 
na strony służb specjalnych
Lutowa sesja Rady Gminy Suchy Las była dość krótka, ale 
burzliwa. Przewodnicząca rady w pełnych emocji słowach 
apelowała do radnego opozycji, by nie wracał już do wąt-
ku CBA i szkoły przy ulicy Konwaliowej. Argumentowała, że 
to nudne.

W sesji wzięło udział wszystkich 
15 radnych. Na początku wójt Grze-
gorz Wojtera wzniósł o zmianę po-
rządku obrad poprzez dodanie punk-
tu dotyczącego projektu uchwały 
w sprawie warunków udzielenia 
i wysokości stawki procentowej bo-
nifikaty od opłaty jednorazowej od 
przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów. Radni zgo-
dzili się na tę zmianę porządku jed-
nomyślnie.

Wielomilionowa wrzutka
Podobnie jednomyślnie rajcy 

przyjęli też miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla rejonu 
cmentarza w Biedrusku. Zdecydowa-
ną większością głosów, przy jednym 
głosie wstrzymującym przyjęto też 
plan miejscowy dla rejonu ulic Złot-
nickiej i Sosnowej w Jelonku.

Do dłuższej dyskusji doszło do-
piero przy okazji zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2019-
2029. K iedy skarbnik Monika Woj-
taszewska przedstawiła projekt, głos 
zabrał radny Michał Przybylski, któ-
ry poprosił o wyjaśnienie, czy w kil-
ku pozycjach nie ma przypadkiem 
błędów rachunkowych.

– Faktycznie – przyznała pani 
skarbnik.

– W imieniu klubu Inicjatywa 
Mieszkańców Gmina Razem wno-
szę też o wykreślenie pozycji, w któ-
rej mowa o gospodarce odpadami 

– kontynuował radny Przybylski. – 
Projekt otrzymaliśmy dopiero wczo-
raj po południu, choć mowa w nim 
o kwocie ponad 33 mln zł. W historii 
sucholeskiego samorządu chyba się 
jeszcze nie zdarzyło, żeby tak dużą 
kwotę przemycać na 24 godziny 
przed głosowaniem w formie „wrzut-
ki” – grzmiał.

CBA zanudza?
Rajca przypomniał też, że CBA 

złożyło do prokuratury zawiadomie-
nie w sprawie możliwości popełnie-
nia przestępstwa w przypadku bu-
dowy szkoły przy ulicy Konwaliowej. 
Służba ta zajęła się też sprawą nowej 
siedziby ZGK. 

– W przypadku Konwaliowej nie 
brak komentarzy, w przypadku ZGK 
panuje cisza – dziwił się samorządo-
wiec. – Nie potrafię sobie wyobrazić, 
że przekażemy spółce ZGK tak dużą 
sumę bez upewnienia się, że pienią-
dze zostaną wykorzystane w sposób 
należyty. Przypomniał, że na rad-
nych ciąży taki obowiązek. Niedo-
pełnienie obowiązku przez funkcjo-
nariuszy publicznych to poważne 
przestępstwo, a radni są takimi funk-
cjonariuszami. 

– Wydruki z wynikami głosowa-
nia na pewno trafią na biurka pracow-
ników CBA i prokuratorów. Niechże 
nie będzie to dla nas źródłem przy-
szłych kłopotów – apelował.

– Dziękuję za arcyciekawy wykład 
prawny, ale proponuję zakończyć już 
dyskusję – głos radnej Joanny Ra-
dziędy ociekał ironią.

– Nie komentuję artykułów pra-
sowych, a oficjalnie nic nie wiem 
o postępowaniu w sprawie ZGK – 
oświadczył Jerzy Świerkowski, pre-
zes spółki (ale obecny na sesji jako 
radny powiatowy).

–  Panie prezesie, nie powoływa-
łem się na artykuły w prasie, mówi-
łem o oficjalnym komunikacie CBA, 
znajdującym się na stronie interne-
towej tej instytucji – wyjaśnił radny 
Przybylski.

– Nie mam obowiązku wchodzić 
na strony CBA i nie wchodzę, aż tak 
mnie ta sprawa nie interesuje – za-
pewnił prezes Świerkowski. – Ani 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
ani prokuratura nie przesłały mi żad-
nych informacji. 

– Słowa pana Michała odbieram 
jako szantaż – zabrała głos skarbnik 
Monika Wojtaszewska. – Nie chodzi 
o miliony dla spółki, tylko o określe-
nie, ile kosztować będzie nas system 
gospodarowania odpadami przez 
siedem lat, o wskazanie wydatków 
w wieloletnim planie finansowym. 
Wychodzi 4,8 mln zł na rok – tłu-
maczyła. – Niezależnie od tego, czy 
przekażemy pieniądze ZGK, gmina 
i tak będzie ponosić koszty gospo-
darki odpadami. 

– Apeluję do pana Przybylskiego, 
żeby nie wracał co sesję do wątku 
CBA i Konwaliowej – poprosiła prze-

wodnicząca Anna Ankiewicz. – Je-
steśmy tym już znudzeni – wyraziła 
przekonanie.

Rada to nie związek
Zaraz potem pani przewodniczą-

ca ogłosiła przerwę, by kluby mogły 
się naradzić.

Po przerwie Monika Wojtaszew-
ska zgłosiła w imieniu wójta autopo-
prawkę, w której nie było już mowy 
o 33 mln, lecz 9,6 mln zł.

– Czyli dwa razy 4,8 mln – zwróci-
ła uwagę pani skarbnik.

– Nie zdarzyło się w ostatnich 
latach, byśmy podpisali umowę na 
odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów z inną firmą niż ZGK, należy 
więc domniemywać, że tak będzie 
i tym razem – uznał M. Przybylski. – 
Pamiętajmy jednak, że nie jesteśmy 
związkiem zawodowym ZGK, lecz 
Radą Gminy, a to oznacza, że musi-
my dbać o finanse publiczne.

– Jestem zwolennikiem kompro-
misów, podobnie jak pani skarbnik 

–zadeklarował wójt Wojtera. – 4,8 
mln to koszt całego systemu. Wszy-
scy wiemy, że ta kwota będzie praw-
dopodobnie większa, bo liczba 
mieszkańców gminy rośnie. 

Ostatecznie za wprowadzeniem 
do porządku obrad zmodyfikowa-
nej autopoprawki do wieloletniej 
prognozy finansowej zagłosowała 
zdecydowana większość rajców. Tyl-
ko trzech radnych się wstrzymało. 
Zdecydowaną większością głosów, 
przy czterech wstrzymujących się, 
przyjęto też całą wieloletnią progno-
zę finansową.

Zima to także lód
W dalszej kolejności Wysoka 

Rada zajęła się zmianą uchwały 
w sprawie uchwały budżetowej na 
2019 r.

– Zwiększamy kwotę na zimowe 
utrzymanie dróg o sto tysięcy – za-
uważył radny Przybylski. – To ile 
zapłacimy, jeśli przyjdzie kiedyś 
prawdziwa zima? Kto w naszej gmi-
nie zajmuje się odśnieżaniem?

– Pan radny z pewnością wie, że 
ZGK – odparł wójt.

– Zimowe utrzymanie to nie tyl-
ko usuwanie śniegu, ale także szadzi 
i lodu z chodników – przedstawiła 
argument radna Ankiewicz.

Ostatecznie Wysoka Rada przy-
jęła zmieniony budżet.

Projekt uchwały w sprawie niewy-
rażenia zgody na wyodrębnienie w bu-
dżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki rajcy przyjęli jedno-
myślnie. Podobnie projekt uchwały 
w sprawie zawarcia przez wójta umo-

wy najmu w trybie bezprzetargowym. 
A także projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na 
lata 2016-2020. Jednomyślnie też 
przyjęto projekt uchwały w sprawie 
programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami i zapobieganiu bezdom-
ności zwierząt w 2019 r. 

W dalszej kolejności Wysoka 
Rada 15 głosami za zmieniła statut 
sołectwa Golęczewo, a także statut 
gminy Suchy Las. Zmieniono też na-
zwę ronda w Biedrusku. Przyczyną 
tej ostatniej zmiany był błąd ortogra-
ficzny – wcześniej bowiem nadano 
rondu nazwę „31 grudnia 2018 r.”. 
Nazwa ronda jest jednak nazwą wła-
sną, zatem słowo „grudnia” powinno 
w tym przypadku być pisane dużą 
literą.

Odwracanie kota ogonem?
Następnie rajcy zajęli się skargą 

na wójta wniesioną przez sąsiadów 
sklepu spożywczego przy ulicy Le-
śnej. Skarżącym przeszkadzają hała-
sy, które mają miejsce przed sklepem. 
Uważają, że wójt robi w tej sprawie za 
mało i mają o to pretensje. Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji wyraziła 
opinię, by skargę odrzucić. Zdanie 
odrębne zgłosił radny Włodzimierz 
Majewski.

– U źródeł problemu leży samo-
wola budowlana – tłumaczyła Iwona 
Koźlicka, przewodnicząca komisji. 

– Nie możemy wchodzić w rolę sę-
dziów, ani SKO. Właściciel budynku 
mógł działać z premedytacją. To fru-
struje, ale urzędników obowiązują 
przepisy, procedury…

– Nie otrzymaliśmy odpowiedzi 
na pytania komisji – przypomniał 
radny Majewski. – Nie chodzi o sa-
mowolę, lecz o odpowiednią reakcję 
wójta. Brak nam pełnej wiedzy na te-
mat tej sprawy, dlatego nie mogłem 
głosować za.

– Z dokumentów wynika, że ktoś 
buduje dom, a potem okazuje się, że 
powstał hotel dla cudzoziemców 
i sklep spożywczy – wtrącił radny 
Michał Przybylski. – Z punktu wi-
dzenia sąsiadów to istotna różnica 

– zauważył. – Ci sąsiedzi kołaczą do 
nas o pomoc. Wypracujmy skutecz-
ne reguły postępowania – apelował.

– Zajmujemy się skargą, która nie 
powinna do nas trafić – stwierdziła 
radna Anna Ankiewicz.

– Jednak trafiła i teraz nie należy 
odwracać kota ogonem – odparł su-
cho Włodzimierz Majewski.

– Może bardziej mógłby pomóc 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu? 

– podsunęła Anna Ankiewicz, zerka-

jąc w kierunku Jerzego Świerkow-
skiego, radnego powiatowego.

– Temat znam w zasadzie od 
dzisiaj, ale dowiem się szczegółów – 
obiecał radny Świerkowski.

– Komisja zaleciła, by o problemie 
poinformować główną siedzibę tej 
sieci sklepów spożywczych – wtrą-
ciła radna Koźlicka. – Bo więcej jest 
takich przypadków cynicznego wy-
korzystywania luki w prawie.

– Droga Iwono, proszę się nie ob-
rażać, ale o czym my tu dyskutujemy? 

– zapytał retorycznie radny Majewski. 
– Mieliśmy się zająć skargą na wójta.

– Składam wniosek o zakończenie 
dyskusji – powstał ze swego miejsca 
radny Maciej Jankowiak.

Wysoka Rada zgodziła się z tym 
wnioskiem.

Mercedes w Golęczewie
Następnie radni zajęli się projek-

tem w sprawie warunków udzielenia 
i wysokości stawki procentowej bo-
nifikaty od opłaty jednorazowej od 
przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów.

– Nie możemy porównać się z in-
nymi gminami, które mają 95 proc 
bonifikaty? – zapytał W. Majewski. 

– Równajmy do najlepszych.
– Analizowaliśmy te uchwały. My 

mamy 90 proc., ale mamy bardzo 
prostą umowę – odparła A. An-
kiewicz. – Inne uchwały są długie, 
skomplikowane i zakładają dużą 
liczbę warunków. Biorąc to wszystko 
pod uwagę, nasze 90 proc. to napraw-
dę sporo – przekonywała.

I najwyraźniej przekonała, bo 
uchwałę przyjęto jednomyślnie.

W ramach punktu pod nazwą 
„Informacje wójta gminy” głos zabrał 
wicewójt Marcin Buliński, który 
rozpoczął od tego, że na ulicy Ste-
fańskiego kontynuowane są prace 
brukarskie, zaś termin zakończenia 
robót to maj 2019.

– Trwa też renowacja Starego 
Baru w Chludowie, modernizacja 
dworca PK P w Golęczewie i budowa 
kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie 

– kontynuował swoją relację M. Bu-
liński. – W najbliższych miesiącach 
odbędzie się przetarg na budowę 
drogi rowerowej w Złotnikach Wsi, 
a za tydzień otwarcie ofert w sprawie 
dworca PK P w Złotnikach.

Później głos zabrała przewodni-
cząca Rady Gminy Anna Ankiewicz, 
która odczytała list od mieszkańców 
Golęczewa. Autorzy listu skarżyli 
się, że Rada Gminy zlekceważyła 

głos mieszkańców i uwagi radnego 
Mariana Bajera. A poszło o to, że di-
ler Mercedesa wybudował na skraju 
wsi swoją siedzibę i prowadzącą do 
tej siedziby drogę. Chciał też, żeby 
uliczka nosiła imię niemieckiego 
konstruktora samochodów Gottlie-
ba Daimlera. Na zebraniu mieszkań-
ców sprzeciwiono się tej nazwie. Jak 
podkreślono w liście, w miejscowo-
ści wciąż żyją ludzie skrzywdzeni 
przez Niemców.

– Decyduje jednak Rada Gminy, 
a zebranie ma głos doradczy – przy-
pomniała przewodnicząca Ankie-
wicz. – Warto pamiętać też, że Da-
imler zmarł w 1900 r.

W domyśle – nie mógł krzywdzić 
Polaków w czasie II wojny światowej.

Okleją białe auto
Po przewodniczącej rady głos za-

brała sekretarz gminy Joanna Nowak, 
która podała terminarz wyborów 
do rad sołeckich i zarządów osiedli. 
W Złotnikach Osiedlu zebranie wy-
borcze wyznaczono na 13 marca, na 
godz. 18.00, w Golęczewie na 20 mar-
ca, na godz. 18.00, w Złotnikach Wsi 
na 27 marca, na godz. 18.00, w Chlu-
dowie na 29 marca, na godz. 19.00, 
w Złotkowie na 10 kwietnia, na godz. 
19.00, w Biedrusku na 11 kwietnia, na 

godz. 18.00, na osiedlu Grzybowym 
na 15 kwietnia, na godz. 19.00, w Su-
chym Lesie na 24 kwietnia, także na 
godz. 18.00, zaś w Zielątkowie na 26 
kwietnia, na godz. 19.00.

– Chciałabym podziękować sołty-
som i przewodniczącym zarządów za 
cztery lata ciężkiej pracy – skłoniła 
się przewodnicząca Anna Ankie-
wicz. – Mam nadzieję, że większość 
z was znów wystartuje i po wyborach 
znów się spotkamy.

W ramach punktu pod nazwą „In-
terpelacje i zapytania” radna Joanna 
Radzięda zapytała o samochód ku-
piony dla Straży Gminnej.

– Auto jest nadal białe, czy zo-
stanie przemalowane? – dociekała. 
I z jakiego budżetu?

– Pojazd zostanie oklejony, a pie-
niądze na to weźmiemy z budżetu 
straży, czyli gminnego – odparł wójt 
Wojtera. – Oklejenie jest tańsze niż 
lakier – dodał.

Przed samym końcem sesji prze-
wodnicząca Ankiewicz zaprosiła 
wszystkich na spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet zorganizowane w Cen-
trum Kultury i Bibliotece Publicznej 
przez zarządy osiedli Suchy Las i Su-
chy Las-Wschód oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich Golęczewo.

Krzysztof Ulanowski

To będzie rok decyzji
Pod koniec lutego wojewoda Zbigniew Hoffmann trady-
cyjnie spotkał się z redaktorami naczelnymi i dziennika-
rzami z regionu.  Wśród zaproszonych była red. Agnieszka 
Łęcka z z Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy.
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Red. Marcin Szafrański - Przegląd Koniński, red. Agnieszka Łęcka, wojewoda Zbigniew Hoffmann

BiuRo RacHunKoWe
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

ul. janiny oMaŃKoWsKiej 
115c loK. 2

60-465 PoznaŃ
tel. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl
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Naszą wizją było stworzenie miej-
sca, które będzie przyjazne dzieciom 
i ich rodzinom. Pierwsze miesiące wy-
tężonej pracy pedagogów i personelu 
pomocniczego oraz ścisłej współpra-
cy z rodzicami zaowocowały tym, że 
dzielne maluchy szybko się zaaklima-
tyzowały i z uśmiechem przekraczają 
próg swojego przedszkola. Czują się 
tutaj bezpieczne i szczęśliwe. Pu-
bliczne Przedszkole AKADEMOS 
w Złotnikach tworzy wszystkim dzie-
ciom przyjazne i bezpieczne warunki 
harmonijnego rozwoju. U nas każde 
dziecko jest wyjątkowe i osiąga sukce-
sy na miarę swoich możliwości. 

Metody pracy 
Koncepcję pracy przedszkola  

opieramy na Systemie Planu Daltoń-
skiego (według Helen Parkhurst), 
który umożliwia indywidulaną pracę 
dziecka, dostosowaną do jego po-

trzeb i możliwości rozwojowych. Jego 
filarami są: współpraca, samodziel-
ność, odpowiedzialność oraz refleksja. 
Pracujemy również według Teorii 
Inteligencji Wielorakich (według dr 
Howarda Gardnera). W myśl tej teo-
rii zakładamy, że każde dziecko jest 
zdolne, każde posiada wszystkie typy 
inteligencji, lecz u każdego są one 
w różnym stopniu rozwinięte. Pozna-
nie profilu pozwala odkryć wachlarz 
możliwości dziecka i w konsekwencji 
podejmowanych działań dydaktycz-
no-wychowawczych wesprzeć rozwój 
zarówno słabych, jak i mocnych stron 
dziecka.  

Pracę metodą Planu Daltońskiego 
wprowadzaliśmy małymi krokami – 
i tak, od stycznia 2019 r., każda grupa 
pracuje już z kalendarzem daltońskim, 
zegarem daltońskim, sygnalizatorem, 
czy tablicą nie/obecności. W najbliż-
szych miesiącach wprowadzimy kolej-

ne elementy: tablicę planu dnia, tablicę 
obowiązków, przedszkolną tablicę 
zadań, czy też tablicę Co już umiem? 
Ważnym elementem będzie wizuali-
zacja emocji, przy której pomocne 
okażą się pacynki, gra memory Nasze 
emocje lub Ekspresje, czy też plansze 
Twarze i Uczucia. 

W podstawie programowej oferu-
jemy: zajęcia dydaktyczne w oparciu 
o program wychowania przedszkolne-
go „Wokół przedszkola” (wyd. MAC 
Edukacja), języka angielski, zajęcia 
umuzykalniające dwa razy w tygodniu 
z wykwalifikowaną nauczycielką ryt-
miki, jak również wsparcie logopedy 
i psychologa. Poza tym wychowawcy 
w każdej grupie raz w miesiącu prowa-
dzą zajęcia „Kuchcikowo” - z zakresu 
zdrowego odżywiania się i poznawa-
nia kuchni z całego świata oraz „Mały 
Naukowiec” – są to eksperymenty 
fizyko-chemiczne na poziomie danej 
grupy wiekowej. Ważnym elementem 
naszej pracy jest wczesne nauczanie 
języka obcego nowożytnego. Zajęcia 
z wykwalifikowanym lektorem języka 
angielskiego odbywają się pięć razy 
w tygodniu. W nowym roku szkolnym 
2019/2020 będziemy partnerem pro-
gramu „Dwujęzyczne Dzieci”. W pla-
nach jest również współpraca między-
narodowa poprzez udział w programie 
eTwinning.

Porozumienie bez przemocy 
Chcemy tworzyć przedszkole peł-

ne empatii. W komunikacji z dziećmi 
i rodzicami opieramy się na metodzie 
Porozumienia Bez Przemocy – ozna-
cza to w skrócie komunikację opartą 
na rozumieniu uczuć oraz potrzeb 
własnych i cudzych. Głownie chodzi 
o to, żeby być w kontakcie ze swoimi 
emocjami i świadomym tego, czego 
się chce. Równie ważne jest słuchanie 
komunikatów nadawanych przez dru-
gą osobę, wyrażanych przez nią po-
trzeb i stanów emocjonalnych. Dzięki 
takiej postawie – zwracania uwagi na 
siebie i drugiego człowieka – tworzy 
się przestrzeń do szczerego, lecz wyzu-
tego z agresji i ocen, dialogu. Komuni-
kacja oparta na empatii chroni przed 
przerzucaniem odpowiedzialności za 
własne samopoczucie na innych, uczy 
rozumienia i kontroli emocji.

Co jeszcze się u nas dzieje? 
Raz w miesiącu odwiedza nas 

Teatr Krokodyl z Poznania ze spekta-
klem dedykowanym dla dzieci lub Pan 
Świerszcz z Prosinfoniki (z Filharmonii  
Poznańskiej) – z koncertem dla dzieci. 
Dzieci korzystają także z oferty kultu-
ralnej gminnego ośrodka kultury, czy 
też z bajkoczytania w bibliotece gminnej. 

W ramach projektu „Poznajemy zawo-
dy” wychowawcy organizują dzieciom 
wycieczki, np. do banku, do sklepu, do 
salonu samochodowego, itp. Odwiedził 
nas także ratownik medyczny w „Dniu 
numeru 112” i poprowadził warsztaty 
z udzielania pierwszej pomocy. Współ-
pracujemy także z poradnią stomato-
logiczną ProDentis ze Złotnik, która 
przeprowadza u nas warsztaty dla dzieci 
oraz profilaktyczne badania stomatolo-
giczne. Natomiast dwie najstarsze grupy 
wiekowe (6- i 5-latki) w drugim seme-
strze uczestniczą w warsztatach adapta-
cyjnych w gminnych szkołach podsta-
wowych. Warsztaty te mają umożliwić 
dzieciom poznanie szkoły „od środka” – 
zanim jeszcze dzieci przekroczą jej mury 
we wrześniu 2019 roku oraz złagodzić 

„przejście” między przedszkolem a szkołą.

  Bezpłatna opieka 
Publiczne Przedszkole Akademos 

w Złotnikach oferuje pięć godzin 
opieki bezpłatnej w ramach podsta-
wy programowej w godzinach 8.00-
13.00. Każda kolejna rozpoczęta 
godzina to opłata rzędu 1 zł. W przy-
padku dzieci 6-letnich opieka jest cał-
kowicie bezpłatna. 

Oferujemy opiekę nad dziećmi 
w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnio-
nych przypadkach – również nad 
dziećmi, które ukończyły 2,5 roku. 

W trosce o wygodę i komfort ro-
dziców oferujemy elastyczne godziny 
otwarcia przedszkola od 6.00 do 18.00. 
Przerwa wakacyjna wynosi u nas zale-
dwie dwa tygodnie i zaplanowana zo-
stała w drugiej połowie sierpnia. 

Szeroka gama zajęć 
dodatkowych    

Wachlarz odpłatnych zajęć do-
datkowych, który oferujemy popołu-
dniami, jest również szeroki: robotyka, 
judo, trening funkcjonalny, warsztaty 
naukowe (fizyko-chemiczne), dwie 
sekcje tańca (balet i hip-hop) oraz pił-
ka nożna.

Zapraszamy do nas. Publiczne 
Przedszkole AKADEMOS w Złotni-
kach - NABÓR TRWA!

Zachęcamy do kontaktu: 
nr telefonu: 608 040 131

eduKacja eduKacja  / ReKlaMa

Miejsce przyjazne dla dzieci
Na terenie nowego osiedla Złotniki Park w Złotnikach 
w gminie Suchy Las od 1 września 2018 r. działa Publiczne 
Przedszkole AKADEMOS.

catering
obiady dla firm od 12 zł

tel. 76745887
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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
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Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

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

kontakt@cherryads.pl
tel. 518 619 690
www.cherryads.pl

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

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

Gajowa 12 Bistro&Cafe
Ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las

Telefon 533 327 347

www.qarson.pl



Na terenie siedziby firmy Solaris, 
zlokalizowanej na ul. Obornickiej 
w Bolechowie Osiedlu, odbyła  się pre-
zentacja dwóch autobusów, przezna-
czonych dla mieszkańców gminy Su-
chy Las. Na zaproszenie firmy Solaris 
na spotkaniu pojawili się przedstawi-
ciele Zakładu Komunikacji Publicznej 
w Suchym Lesie.

Niskopodłogowe, 
wygodne, bezpieczne

Nowe nabytki to Solaris Urbino 12. 
Charakteryzują się one najwyższym 
standardem. 

– Autobusy, które na dniach trafią do 
przewoźnika w Chludowie są całkowicie 
niskopodłogowe, z przyklękiem i rampą 
dla inwalidy. Posiadają bardzo rozbudo-
wany system elektroniczny, który zapew-
nia bezpieczeństwo dla kierowców i pa-
sażerów. Pojazdy posiadają także system 
monitoringu, system opłat zgodny ze 
standardem Peki Poznańskiej, 38-calowy 
wyświetlacz LCD informujący o innych 
przystankach, system zapowiedzi przy-
stanków.  Dochowany tutaj standard 
zapewni mieszkańcom, szczególnie 
osobom niepełnosprawnym, dzieciom, 
młodzieży wygodne, bezpieczne podró-
żowanie na terenie gminy, jak i Poznania 

– zachwala nowe pojazdy Andrzej Sienkie-
wicz, dyrektor sprzedaży krajowej z firmy 
Solaris Bus&Coach S.A. – Dokładamy 
wszelkich sił i środków, aby przewoźnicy 
doceniali jakość produkowanych przez 
nas autobusów, a pasażerowie  podró-
żowali w komfortowych, bezpiecznych 

i wygodnych warunkach. Oczywiście, 
podobnie jak to już miało miejsce przy 
poprzednich dostawach do Suchego Lasu, 
autobusy wyposażone są w pełną klima-
tyzację – dodaje.

Podczas spotkania dyrektor sprze-
daży krajowej firmy Solaris dodał tak-
że, że pojazd spełnia najwyższą normę 
emisji spalin EURO 6. 

Zakład Komunikacji 
Publicznej o nowym taborze

– Te pojazdy są bardzo nowoczesne, 
wyposażone w najlepsze rozwiązania 
techniczne. Komfort jazdy jest niepo-
równywalny  z tymi autobusami, które 
dotychczas mieliśmy. Bardzo pięknie się 
nimi jeździ. Kierowcy sobie też chwalą 
jazdę tymi pojazdami. Ten autobus, 
przed którym stoimy, to już jest dziewiąty 
autobus, fabrycznie nowy, który do gmi-
ny Suchy Las przyjeżdża – mówi Edward 
Miśko, prezes Zarządu ZKP Suchy Las. – 
W ramach tej inwestycji powstaną także 
ścieżki rowerowe i dworce w Chludowie 
oraz Golęczewie. Wszystko to będzie 
jakby zintegrowane – dodaje.

Spotkanie przebiegało sympatycznie 
i sprawnie. Wydarzenie było okazją do 
wymiany doświadczeń, poglądów i pro-
pozycji związanych z potencjałem i roz-
wojem komunikacji miejskiej w gminie 
Suchy Las. Podczas spotkania odbyła się 
także pierwsza pokazowa jazda nowym 
autobusem. W przejażdżce wzięli udział 

przedstawiciele Zakładu Komunikacji 
Publicznej, w tym prezes Edward Miśko, 
Sebastian Bryła, Eugeniusz Szablewski 
i Szymon Warkocz, a także dyrektor 
sprzedaży krajowej firmy Solaris Andrzej 
Sienkiewicz, kierownik projektu firmy 
Solaris Kamila Wiśniowska-Stanżewska 
oraz redaktor naczelna Agnieszka Łęcka 
z Sucholeskiego Magazynu Mieszkań-
ców Gminy. Pasażerowie byli zachwyceni 
przejażdżką.  

Autobus Urbino 12 marki Solaris 
może pomieścić 90 pasażerów. Pojaz-
dy zakupiono dzięki dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej w wysokości 1 504 
500 mln złotych. Dofinansowanie do-
tyczy „Realizacji węzła przesiadkowe-
go w Chludowie i Golęczewie w celu 
zwiększenia dostępności linii kolejo-
wej nr 354 Poznań – Piła”

Nowe autobusy będą obsługiwać 
głównie linie 905 i 907. 

Nowe autobusy już 
na ulicach gminy

Zakupione za około 1,8 mln zło-
tych pojazdy Solaris Urbino 12 zasi-
lają już tabor Zakładu Komunikacji 
Publicznej w Suchym Lesie. 14 marca 
dwa nowe, niskopodłogowe autobusy 
dostarczono do gminy. Finalne prze-
kazanie pojazdów odbyło się na terenie 
Zakładu Komunikacji Publicznej przy 
ul. Tysiąclecia w Chludowie. Spotka-
nie swoją obecnością zaszczycili wójt 
Grzegorz Wojtera i zastępca wójta 
Marcin Buliński.

– Na pewno jest to wygoda dla 
wszystkich klientów naszej spółki, a tak-
że dla mieszkańców, którzy będą mogli 
podróżować bezpiecznie, komfortowo. 
To już jest dziewiąty autobus, który 
odebraliśmy z unijnych dotacji. Mo-
dernizujemy tabor. Zakupione pojazdy 
z udziałem środków Unii Europejskiej 
dotyczą realizacji węzła przesiadkowe-
go w Chludowie i Golęczewie. Autobu-
sy będą dowozić mieszkańców na węzły 
przesiadkowe – mówi Grzegorz Wojte-
ra, wójt gminy Suchy Las.

AGACZYK

URODA - ŚWIAT PIĘKNA DERM EXPERT NA PODOLANACH / REKLAMA
Wiosenna regeneracja – jaki jest idealny zabieg by pobudzić skórę po zimie? 
Skóra po zimie często jest matowa, odwodniona i poszarzała. Zdrowy i promienny wygląd przywrócą 
jej zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej. Wszelkie ingerencje nie powinny być jednak jedynie 
próbą zatrzymania czasu, lecz także przemyślaną i zaplanowaną, a przy tym wieloetapową kuracją. 
Zaplanowane i regularne odstępy czasowe  między zabiegami przekładają się na możliwość cieszenia 
się urodą i zdrową skórą na wszystkich etapach naszego życia. Sprawią jednocześnie, że nasza cera 
pomimo upływającego czasu na długo pozostanie zdrowa, jędrna i promienna. Z taką ideą właśnie 
wychodzi Klinika Piękna Derm Expert, która oferuje zabiegi przede wszystkim biostymulujące, 
wpływające na odnowę komórkową. 

Jak zatem powinien wyglądać taki proces regeneracji po zimie? 
Każdą pielęgnację rozpoczyna się od zabiegów oczyszczająco-nawilżających. 
Do najlepszych i najbardziej popularnych możemy zaliczyć między innymi: mikrodermabrazję 
korundowo-laserową, medyczny peeling kawitacyjny, laserowy peeling węglowy oraz zabiegi 
z użyciem kwasów.
Drugim etapem pielęgnacji są zabiegi silnie regenerujące, nawilżające i odbudowujące skórę. Do tej 
grupy zabiegowej zaliczymy te z użyciem lasera, termolifting medyczny,  radiofrekwencję igłową 
Mesotherm lub mocniejszą wersję na urządzeniu Intraject. 

Dlaczego RF mikroigłowa jest tak skuteczna?
Ponieważ podczas zabiegu skóra jest nakłuwana mikroigłami a włókna kolagenowe silnie pobudzone 
przez RF- kluczem skuteczności jest połączenie wielu medycznych technologii w jednym zabiegu. 
Jest to pierwsza tak precyzyjna i bezpieczna metoda odmładzania skóry.

Jeden zabieg- wiele korzyści – czy to możliwe? 
Radiofrekwencja mikroigłowa to zabieg polecany do skutecznego odmłodzenia skóry, szczególnie 
twarzy, szyi i dekoltu. Może być również stosowany na wiotkie ramiona, brzuch, uda, okolice kolan 
i dłonie. Pozwala naprawić skórę, usuwając zmarszczki, blizny i zamykając pory skórne. Ogromna 
skuteczność i wyjątkowo krótki okres rekonwalescencji stawiają ją w czołówce zabiegów medycyny 
estetycznej. O skuteczności zabiegu przekonasz się już po pierwszej wizycie. Z każdym dniem następuje 
poprawa jędrności i napięcia skóry, jej odświeżenia i odmłodzenia. I co ważne- w okresie wiosny i lata 
jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż laseroterapia, ponieważ nie powoduje światłouczuleń na 
skutek kontaktu skóry ze słońcem. 

Czy wiosną należy zadbać tylko o twarz? 
W naszej  Klinice ogromną popularnością cieszą się także zabiegi na ciało, które mają za zadanie 
ujędrnić skórę, zniwelować cellulit oraz zniszczyć komórki tłuszczowe. O naszą skórę należy zadbać 
kompleksowo, na każdą partię ciała- dobierając odpowiednie zabiegi do naszych potrzeb oraz 
oczekiwań. W związku z powyższym już niedługo w naszej ofercie pojawią się programy, które idealnie 
zadbają o nasze całe ciało!

Zapraszamy. Klinika Piękna Derm Expert ul. Strzeszyńska 96, Poznań, www.dermexpert.pl

Z tym numerem Magazynu Sucholeskiego -20% na pierwszy zabieg. 

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

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

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

WYDARZENIA

Nowe autobusy odebrane
Mają dwanaście metrów długości. Są ekologiczne, wygod-
ne, supernowoczesne. Do gminy Suchy Las trafiły autobu-
sy wyprodukowane przez wielkopolską firmę Solaris.  
To inwestycja o wartości około 1,8 mln złotych.
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Wizyta w Solarisie

dr Alicja Malewicz-Pełczyńska, Dyrektor Komunikacji Marketingowej, Edward Miśko, 
Prezes zarządu ZKP Suchy Las,  Kamila Wiśniowska-Stanżewska Kierownik Projektu 
i Andrzej Sienkiewicz Dyrektor sprzedaży krajowej Solaris Bus&Coach S. A.

Uroczyste przekazanie autobusow 

Firma Melho oferuje:

- zabudowy drewniane oraz w cegle

- zlecenia indywidualne, współpracujemy z projektantami wnętrz

- wykończenie loftowe wnętrz mieszkalnych i biurowych, 

- ścianki z cegły oraz z drewna

- regały sklepowe oraz domowe z drewna

- układa- układamy panele, deskę barlinecką, deskę surową wraz z malowaniem

- skręcamy i montujemy meble z wszystkich firm na rynku

- wyjątkowe stoły, stoliki oraz inne elemety wykończeniowe

Melho wood and design

www.melho.pl

facebook - Melho wood and design

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76
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ZDROWIE / REKLAMA

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

Chcesz zagwarantować sobie 
przedłużoną młodość?
Dołącz do grona aktywnych seniorów w klubie 36minut 
Podolany! Z nami poprawisz swoją kondycję ruchową, a co 
za tym idzie – uzyskasz większą sprawność w wykonywa-
niu codziennych zajęć i uchronisz się przed urazami.

Ćwiczenia na naszym obwodo-
wym systemie milon dostosowane są 
do potrzeb osób starszych, ponieważ 
nie obciążają stawów ani kolan. To 
idealne miejsce również dla osób mało 
wysportowanych i po kontuzjach.

Podczas pierwszego treningu wpro-
wadzającego fizjoterapeuta przepro-
wadza konsultację na temat obecnego 
stanu zdrowia, wykonuje analizę skła-
du ciała oraz ustawia parametry każdej 
z maszyn. Bierze on pod uwagę wzrost, 
siłę fizyczną i wydolność tak, żeby tre-
ning był prosty, bezpieczny i efektywny. 
Ustawienia te zapisywane są na specjal-
nej karcie czipowej, która wsunięta do 
maszyny powoduje, że wszystko już 
później ustawia się automatycznie. Na 
każdym etapie służymy jednak pomocą, 
motywujemy i kontrolujemy postępy 
naszych klubowiczów. Indywidualna 
opieka jest naszą najmocniejszą stroną.

Cały trening trwa zaledwie 36 
minut! Odwiedzając nas dwa razy w 
tygodniu uchronisz się przed wielo-
ma chorobami i poprawisz swoje sa-
mopoczucie. 

Trening szyty na miarę         
Specjalna formuła ćwiczeń oparta 

na wiedzy i wieloletnich badaniach 
sprawia, że trening obwodowy milon 
jest prosty, efektywny i bezpieczny.

Systemy milon gwarantują, że czas 
przeznaczony na ćwiczenia zostanie 
optymalnie wykorzystany i przyniesie 
pożądane efekty.                

Ćwiczenia są dla każdego. Obwo-
dy treningowe milon są przeznaczone 
dla seniorów, osób, które potrzebują 
opieki trenera, osób, które źle czują się 
w tradycyjnych klubach, wszystkich, 
którzy wymagają od swojego treningu 
wysokiej efektywności, przy zachowa-
niu bezpieczeństwa.

Oszczędność czasu 
18 minut – tyle trwa jeden obwód, 

podczas którego użytkownik wy-
konuje 8 minitreningów na główne 
partie mięśniowe i układ krążenia. 
Dwa obwody dają w sumie 36 minut 
kompletnego treningu, którego efekty 
trwają do kilku godzin po ukończonej 
sesji treningowej 

Możesz liczyć na opiekę trenera i 
fizjoterapeuty. Klubowicze milon ni-
gdy nie są pozostawieni samym sobie, 
co ma czasem miejsce w tradycyjnych 
siłowniach. Kadra klubów z milon za-
pewnia profesjonalną pomoc na każ-
dym etapie treningu, dla wszystkich, 
którzy tego potrzebują.

Trzeba też wspomnieć o synergii 
dwóch typów treningu. Istotą obwo-
du milon jest połączenie dwóch wza-
jemnie dopełniających się rodzajów 
treningu: siłowego i wytrzymałościo-
wego.

Oznacza to 130 proc. efektywności 
względem tradycyjnego treningu

Zasady milon potwierdzone 
przez naukę 

Treningi w celu zapewnienia naj-
bardziej efektywnej koncepcji szkole-
nia dla każdego użytkownika. Trening 
milon jest zawsze oparty na najnow-
szych osiągnięciach nauki. We współ-
pracy z niemieckim Uniwersytetem 
Sportowym w Kolonii opracowaliśmy 
program Milon Intensity Training 
(MIT), który precyzyjnie dopasowuje 
kontrolowany przez tętno sprzęt, aby 
zapewnić krótkie, duże obciążenia w 
idealnym, zdrowym zakresie trenin-
gowym. 

Jakie korzyści wynikają z trenin-
gu? Trening milon nie tylko poprawia 
kondycję organizmu i pozwala spalać 
tkankę tłuszczową, ale także wspiera 
procesy rehabilitacyjne, przywracając 
sprawność organizmu po przebytych 
kontuzjach lub urazach. Ćwiczenia 
w obwodzie milon przyniosą ulgę w 
bólu kręgosłupa i stawów, zapobiegają 
chorobom wynikającym z niskiej ak-
tywności fizycznej i wzmacniają cały 
organizm.

Umów się na darmowy, niezobo-
wiązujący trening, a dowiesz się więcej 
i bliżej zapoznasz się z naszą ofertą. 
Czekamy właśnie na Ciebie

Wstąp do naszego klubu 36minut 
Podolany, na tyłach Galerii Podolany, 

obok przedszkola Magiczna Kraina, 
zadzwoń pod nr 530 809 019 lub na-
pisz do nas: podolany@36minut.pl.

36minut PODOLANY
ul. Strzeszyńska 67A  
(na tyłach Galerii Podolany)
60-479 Poznań
tel. +48 530 809 019
e-mail: podolany@36minut.pl

Nasz klubowicz - pan Jerzy

 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las / REKLAMA

Sponsorzy Patroni medialni

Bilety do nabycia: 

XL JUBILEUSZOWY

WIOSNA 2019
POKAZY 

MISTRZÓW
Bloki o godz.;

09.00, 11.30, 14.00

14.04.2019
Suchy Las
ul. Szkolna 20, Hala GOS

18.00 GALA TANECZNA

Sponsorzy Patroni medialni

www.taniecjawor.pl

www.suchylas.pl

                 

 

 

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że 

Oddział 48 w Poznaniu PKO Banku Polskiego 
oraz 

Oddział 1 w Suchym Lesie PKO Banku Polskiego 
prowadzą pełną obsługę gotówkową i bezgotówkową, 

ponadto w naszej ofercie znajdują się: 
 obsługa rachunków klientów indywidualnych i firmowych, 

 obsługa kredytów dla klientów indywidualnych, 
 obsługa szerokiej gamy produktów oszczędnościowych. 

Zapraszamy do Oddziałów PKO Banku Polskiego
ul. Naramowicka 176 w Poznaniu 

poniedziałek i wtorek w godz. 09:00-16:00, 
od środy do piątku w godz. 11:00-18:00, 

tel. 61 82 90 162/-167. 

Pl. Nowy Rynek 7 w Suchym Lesie, 
od poniedziałku do piątku w godz. 09:30 – 17:00, 

tel. 61 81 17 251/-252.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług PKO Banku Polskiego! 
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– To niezwykle ważne aby kobie-
ty miały swoją przestrzeń i mogły 
w sprzyjających warunkach poruszać 
ważne dla siebie tematy – powitała 
gości Kinga Tomczak-Nowak, ko-
ordynatorka projektu. –  Cytując 
E.E. Schmytta: ,,Stwórca czyniąc nas 
kobietami, niełatwe postawiła przed 
nami zadanie”.

– Rola kobiety w życiu społecz-
nym jest bardzo ważna, ale niestety 
nie zawsze doceniana. Dlatego tak 
ważne jest wzajemne wspieranie się 
kobiet przez kobiety, pielęgnowanie 
wartości oraz  wymiana doświadczeń 

– dodała Magda Burdzińska, prezes 
Stowarzyszenia Integracji Europej-
skiej Aktywni.

Siła kobiety
Spotkanie w sali konferencyjnej 

Parku Wodnego „Octopus” w Suchym 
Lesie miało charakter seminarium, 
prowadzonego przez doktor gineko-
log Alicją Kujawą pod tytułem „Zdro-
wie Kobiety – Siła Kobiety”. 

Podczas spotkania był czas na 
kwestie merytoryczne, jak i interesu-
jące rozmowy przy kawie, winie i prze-
pysznych ciastach. Tradycją naszych 
spotkań jest to, że angażujemy się 
w akcje charytatywne. Tym razem też 
tak się stało. Cudowne i empatyczne 
Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Golęczewie „GolęczeWianki” kwe-
stowały na rzecz Adriana Cebulskiego 

– chłopca, który zmaga się z glejakiem. 
Natomiast w czasie przerwy, dzięki 

profesjonalnym poradom pań; Beaty 
Staszczuk, Marty Kowalskiej i Eweli-
ny Różyckiej, uczestniczki wydarzenia 

mogły dowiedzieć się, jak dbać o cerę, 
skórę i zdrowie.

Gościem, który zadbał o część ar-
tystyczną eventu, był Marcin Kępiń-
ski-Uretzki. Artysta zaprezentował 
nastrojowe rytmy rocka. 

Dzięki naszym partnerom Colwey, 
Atlantic, Ewelina Różycka, Euforia, 
Jemy nie tyjemy, Jagódka, Prestige, 
Sisel, Stylish Look nasze uczestniczki 
otrzymały vouchery na luksusowe za-
bieg i produkty.

Zadbać o swoje potrzeby
Na seminarium przybyło ponad 

120 kobiet, które na co dzień same 
angażują się w działalności społecz-
ną, prowadzą gospodarstwa domo-
we, pracują, są matkami, siostrami, 
babciami, córkami, żonami. Każdego 
dnia przyjmują różne role, a także  
tworzą i kreują rzeczywistość.

Celem naszego spotkania było 
stworzenie warunków, w których 
uczestniczki mogły się zatrzymać, 
odetchnąć i przyjrzeć się bliżej sa-
mym sobie, a także zadbać o swoje 
potrzeby.

Najmłodsza uczestniczka spotka-
nia to sześciomiesięczna Maja, która 
przybyła na seminarium razem ze 
swoja mamą.

Dzięki takim spotkaniom wiemy, 
że jest ogromna potrzeba budowania 
wartościowych relacji kobiet z kobie-
tami. To dla nas ogromny zaszczyt 
i przyjemność być częścią społecz-
ności, jaką tworzą mądre, świadome 
siebie i swoich potrzeb kobiety. Dzię-
kujemy, że nam zaufałyście. 

MO

Właśnie zakończył się nabór wnio-
sków na dofinansowanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub  
robót budowlanych w roku 2019 przy 
obiektach wpisanych do rejestru za-
bytków lub znajdujących się w gmin-
nej ewidencji i położonych na terenie  
powiatu poznańskiego. Spłynęło  
26 podań od rozmaitych instytucji, osób 

prywatnych czy fundacji. Do rozdyspo-
nowania jest niebagatelna suma 1,7 mln 
zł. Niektóre z projektów są kontynuacją 
rozpoczętych prac, inne to zupełnie 
nowe przedsięwzięcia. O fundusze 
wnioskują zarówno parafie, jak i prywat-
ni właściciele. Jedno jest pewne: wiele 
remontów nie byłoby możliwych bez 
zewnętrznych źródeł finansowania. 

- Liczba wniosków, które otrzymali-
śmy, jasno pokazuje, że nasi mieszkań-
cy są świadomi, jak cenne budynki nas 
otaczają i jak istotne jest zachowanie ich 
od ruiny. Z roku na rok chętnych do sko-
rzystania z dofinansowania przybywa, 
dlatego też systematycznie zwiększamy 
pulę środków – twierdzi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. – Bardzo cie-
szy mnie fakt, że przekazane przez nas 
pieniądze trafiają do wrażliwych oraz 
zaangażowanych ludzi i tak szybko prze-
kładają się na widoczne efekty. 

W ubiegłym roku udało się m.in. zreali-
zować kolejny etap odnowy zamku kórnic-
kiego – tym razem jego fasady zachodniej. 

W poprzednich latach również elewacja 
frontowa przeszła gruntowny remont. Cał-
kowicie swoje oblicze zmienił teren oraz 
kościół św. Mikołaja w Owińskach. Pod-
dane renowacji wnętrza świątyni i przyko-
ścielny XVIII-wieczny mur znów zachwy-
cają. Kościół pw. św. Marii Magdaleny 
w Długiej Goślinie także odzyskał blask. 
W minionym roku na renowacje niemal 
20 cennych obiektów powiat poznański 
przekazał 1,5 miliona złotych. 

Ogłoszenie wyników nastąpi po 
najbliższej sesji Rady Powiatu w Po-
znaniu. Więcej informacji na stronie 
powiat.poznan.pl
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Na ratunek zabytkom
Powiat poznański ogłosił drugi otwarty konkurs ofert.  
Do 15 marca można było zgłaszać przedsięwzięcia w ob-
szarach kultury i sztuki oraz pomocy społecznej. 1,7 mln 
złotych z budżetu powiatu poznańskiego pozwoli zrewita-
lizować wiele zabytkowych obiektów.

Tylko w styczniu bieżącego roku 
w Wielkopolsce odnotowano blisko 
77 tysięcy przypadków zachorowań 
i podejrzeń zachorowań na tę choro-
bę. Ponad pół tysiąca osób wymagało 
hospitalizacji, a dwie nawet zmarły. – 
Dlatego należy się szczepić. I to regu-
larnie, każdego roku, ponieważ mamy 
różnego rodzaje mutacje tej choroby 

– podkreślił Jan Grabkowski, będący 
jednocześnie wiceprezesem Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań.

– Projekt realizowany jest w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych dla Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego Poznania. Szczepienia prze-
ciwko grypie będą przeprowadzone 
w trzech najbliższych sezonach grypo-
wych. Przewidujemy, że zaszczepio-
nych zostanie 45 tysięcy osób. Grupą 
docelową są osoby w wieku 50-64 lata 

oraz młodsze, od 25 do 49 lat, które 
wykonują zawód wymagający kontak-
tu z dużą liczbą ludzi, pracują w han-
dlu, transporcie publicznym, oświacie, 
ochronie zdrowia czy też administracji 

– mówił Wojciech Jankowiak, wicemar-
szałek województwa wielkopolskiego.

Szczepienia będą udzielane  
w 40 punktach zlokalizowanych w pla-
cówkach POZ na terenie Metropolii 
Poznań oraz w punktach szczepień 
organizowanych w zakładach pracy, 
których pracownicy należą do grup 
zwiększonego ryzyka. Równolegle ze 
szczepieniami będą prowadzone dzia-
łania informacyjno-edukacyjne, upo-
wszechniające wiedzę mieszkańców 
Metropolii dotyczące grypy, jej powi-
kłań i profilaktyki. Zaplanowano rów-
nież szkolenia na temat profilaktyki gry-
py dla pracowników służby zdrowia.

Koszt całkowity projektu to po-
nad 4,5 miliona złotych. – Ten pro-
gram idealnie wpisuje się w politykę 
prozdrowotną powiatu poznańskie-
go. Od 2008 roku prowadzimy 
szczepienia przeciwko wirusowi 
HPV. W tym czasie objętych nimi 
zostało ponad osiem tysięcy dziew-
czynek. Od 2013 roku szczepimy 
dzieci przeciwko pneumokokom, 
z czego skorzystało kolejnych sie-
dem tysięcy maluchów. W tym 
samym roku zaczęliśmy szczepić 
przeciwko grypie – przypomniał 
Jan Grabkowski.

– To wszystko sprawia, że pod tym 
względem jesteśmy absolutnym lide-
rem wśród samorządów. Ważne jest, 
że za programem szczepień przeciw-
ko grypie pójdą działania edukacyjne. 
Ludzie muszą wiedzieć, że jest to po-
trzebne i konieczne  – dodał starosta 
poznański. O tym, że ta edukacja jest 
potrzebna, przekonywał również Ta-
deusz Czajka. – Polska cały czas należy 
do krajów o najniższych wskaźnikach 
pod względem liczby osób zaszcze-
pionych przeciwko grypie – stwierdził 
wójt gminy Tarnowo Podgórne.

TS

W Metropolii przeciwko grypie
– Na każdym kroku podkreślam, że warto się szczepić.  
To, że w obecnych czasach mamy do czynienia z tak dużą 
liczbą chorób, w dużej mierze wynika właśnie z tego, że co-
raz więcej ludzi unika szczepień – mówił starosta poznański, 
Jan Grabkowski, na konferencji prasowej w Urzędzie Mar-
szałkowskim, podczas której podpisano umowę ze Stowa-
rzyszeniem Metropolia Poznań na dofinansowanie realizacji 
projektu pod nazwą „Profilaktyczny program szczepień 
przeciwko grypie dla mieszkańców Metropolii Poznań”.
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Kościół pw. św. Mikołaja w Owińskach

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

 Od lewej: Tadeusz Czajka, Jan Grabkowski, Wojciech Jankowiak

Ogromna potrzeba budowania 
wartościowych relacji
Stowarzyszenie Integracji Europejskiej wspólnie z grupą 
kreatywną Manufaktura Osobowości po raz kolejny zorga-
nizowało spotkanie dla Kobiet z Kobietami o Kobietach w 
rytmie pozytywnej energii.
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Paweł Głogowski z Poznańskie-
go Alarmu Smogowego przeprowa-
dził w Sali Konferencyjnej Parku 
Wodnego „Octopus” w Suchym 
Lesie szkolenie z zakresu edukacji 
antysmogowej. 

Niechlubna czołówka
Frekwencja na spotkaniu nie była, 

niestety, przesadnie wysoka, pojawili 
się jednak przedstawiciele samorządu: 
radni gminni Marian Bajer i Radosław 
Banaszak, a także członkowie Zarzą-
du Osiedla Grzybowego Małgorzata 
Salwa-Haibach i Jarosław Dutkie-
wicz. Była też nasza redaktor naczelna 
Agnieszka Łęcka. 

– Ubolewam nad niską frekwencją 
– mówi Małgorzata Salwa-Haibach. – 

Po części to kwestia terminu, trwały 
przecież ferie. Można było jednak spo-
tkanie bardziej nagłośnić.

– Dostałem informację z Urzędu 
Gminy  – mówi radny Marian Bajer. 

– Uznałem, że moim obowiązkiem 
jest na wykładzie być, tym bardziej, 
że jestem przewodniczącym Komisji 
Bezpieczeństwa Porządku Publiczne-
go i Ochrony Środowiska. Poza tym 
temat uważam za ważny.

Podobne wykłady odbyły się 
w wielu innych miejscowościach na-
szego powiatu, a także w Poznaniu 
i w Śremie. Organizatorem całego 
cyklu jest Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań.

Właśnie, czy w Poznaniu i otacza-
jących to miasto gminach powinni-
śmy obawiać się zanieczyszczonego 
powietrza?

– Smog najczęściej kojarzy się Po-
lakom z K rakowem, jednak Poznań 
także należy do miast zagrożonych 

– nie pozostawiał wątpliwości Paweł 
Głogowski. – Mieszkańcy Poznania 
mają dziwne przekonanie, że w sto-
licy Wielkopolski nie jest jeszcze aż 
tak źle, jednak wskaźniki temu prze-
czą. Generalnie, jeśli chodzi o po-
ziom zanieczyszczeń, polskie miasta 
należą do niechlubnej, europejskiej 
czołówki.

Mówca nie ukrywał, że zanie-
czyszczenie powietrza stanowi przy 
tym kwestię polityczną. Od niedawna 
mówią o tym media ogólnopolskie, 
ale wciąż w kwestii edukacji jest sporo 
do zrobienia.

Niebezpieczny dla dzieci
A póki co, mamy powody, żeby się 

bać?
– Smog jest najbardziej niebezpiecz-

ny dla osób starszych i dzieci – nie taił 
Paweł Głogowski. – Od lat mówi się, 
że z powodu wypadków drogowych 
traci życie wiele osób. Jednak na pol-
skich drogach ginie 3,3 tys. ludzi rocz-
nie, zaś z powodu zanieczyszczonego 
powietrza przedwcześnie umiera aż 
43 tys. osób.

Co zatem robić? Przestać wycho-
dzić z domu?

– Na pewno nie biegać w czasie 
smogu – ostrzega mówca. – Podczas 
wysiłku fizycznego nabieramy do płuc 
więcej powietrza niż podczas spo-
czynku. A tym samym i więcej zanie-
czyszczeń. 

Jak się wykład podobał publiczno-
ści?

– Mówca zaprezentował wiedzę, 
którą już posiadałem, była to taka 
propedeutyka wiedzy o smogu. Jed-
nak uczynił to w ciekawy sposób i był 
otwarty na rozmowę – chwali radny 
Marian Bajer. – Poza tym wykład 
połączony był z pokazem slajdów, zaś 
slajdy czarno na białym pokazały to, 
o czym mówił prelegent.

No dobrze, mówiliśmy dotąd o Po-
znaniu i innych dużych miastach. Czy 
pod Poznaniem sytuacja jest lepsza? 
Np. na terenie naszej gminy?

– Od pół roku mamy czujnik jakości 
powietrza na budynku Urzędu Gminy, 
a od grudnia 2018 r. także na gmachu 
szkoły w Chludowie – mówi nam kie-
rownik Wiesław Orczewski z Referatu 
Ochrony Środowiska UG w Suchym 
Lesie. – W ten sposób możemy kon-
trolować jakość powietrza, jeśli chodzi 
o ilość zawartego w nim pyłu zawie-
szonego PM10 oraz PM2,5, w odległo-
ści do kilometra od czujników.

Wspomniane wyżej symbole od-
noszą się do średnicy zawartych w po-
wietrzu cząstek pyłu. PM10 oznacza 
cząstki o średnicy do 10 mikronów, 
a PM2,5 – odpowiednio 2,5 mikro-
na. Mikron to jedna milionowa metra. 
Mniejsze cząstki uważane są za bar-
dziej dla nas szkodliwe.

– W ciągu ostatnich dwóch mie-
sięcy w miejscowości Suchy Las mie-
liśmy cztery dni z przekroczeniami 
norm – informuje kierownik Wiesław 

Orczewski. – Chwilowych przekro-
czeń było oczywiście więcej. 

Śmierć z komina
W tym roku czujniki zamon-

towane mają zostać na wszystkich 
szkołach w gminie, w związku z czym 
będziemy mogli wejść w posiada-
nie jeszcze dokładniejszych danych. 
Tymczasem zaś możemy na bieżąco 
sprawdzać stan powietrza, zarówno 
w naszej gminie, jak i w całej Polsce, 
na stronie panel.syngeos.pl. W chwili 
pisania tego tekstu powietrze w miej-
scowości Suchy Las było bardzo do-
bre, a w Chludowie dobre.

Od czego to zależy? Wszak Suchy 
Las jest bliżej dużego miasta niż Chlu-
dowo. No cóż, m.in. od nas samych, 
a konkretnie od tego, co spalamy w do-
mowych piecach.  Co zatem możemy 
zrobić, jeśli zauważymy (i poczujemy), 
że z komina nieopodal bucha podej-
rzanie wyglądający, cuchnący i gryzą-
cy dym? Najlepiej zadzwonić na straż 
gminną.

– Straż wyposażona jest w kubełki, 
za pomocą których sprawdza zawar-
tość domowych palenisk – wyjaśnia 
kierownik Orczewski. – Strażnicy 
mogą działać na podstawie zgłoszeń 
od mieszkańców, ale także z własnej 
inicjatywy. Próbki wysyłane są do 
przebadania na Śląsk.

Jak na razie w przypadku aż 75 
proc. przebadanych palenisk istniały 
przesłanki do ukarania właścicieli pie-
ców. Za spalanie śmieci grozi mandat 
w wysokości do 500 zł.

– Instalowanie czujników to dobry 
kierunek, bo w ten sposób także edu-
kujemy społeczeństwo – przyznaje 
radny Marian Bajer. – Potrzebne by-
łoby jednak pospolite ruszenie: ocie-
plenie domów i wymiana urządzeń 
na gazowe. Gdyby takim programem 
objąć większość domów w naszej gmi-
nie, strażnicy gminni mieliby mniej 
posesji do kontrolowania.

Mapa zagrożeń
Wójt Grzegorz Wojtera przypomi-

na tymczasem, że już ok. 90 proc. do-

mostw w naszej gminie jest ogrzewana 
gazowo.

– Przygotowujemy jednak mapę 
potencjalnych zagrożeń, żeby zidenty-
fikować nieruchomości, gdzie pali się 
węglem – dodaje. – Wówczas będzie-
my mogli złożyć konkretne propozycje 
konkretnym podmiotom – podkreśla.

Mapa powinna być gotowa w lipcu 
tego roku. Dopiero potem właścicie-
le domostw ogrzewanych węglowo 
mogą się spodziewać pytać od gmin-
nych urzędników.

Krzysztof Ulanowski

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 
60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego „Małżonek rozwiedziony, który 
nie został uznany za wyłącznie winne-
go rozkładu pożycia i który znajduje się 
w niedostatku, może żądać od drugiego 
małżonka rozwiedzionego dostarcza-
nia środków utrzymania w zakresie 
odpowiadającym usprawiedliwionym 
potrzebom uprawnionego oraz możli-
wościom zarobkowym i majątkowym 
zobowiązanego”. Oznacza to bowiem, 
że przesłanką roszczeń alimentacyjnych 
rozwiedzionego małżonka jest jego stan 
niedostatku. Stan ten nie musi istnieć 
w chwili orzeczenia rozwodu, według 
bowiem przeważającego poglądu żą-

danie świadczeń alimentacyjnych jest 
uzasadnione także wtedy, gdy uprawnio-
ny do alimentów małżonek znalazł się 
w niedostatku dopiero po upływie pew-
nego czasu od orzeczenia rozwodu.

Natomiast jeśli chodzi o samo 
pojęcie niedostatku to zostało one 
zinterpretowane przez Sąd Najwyż-
szy w wyroku z dnia 5 lipca 2000 r. 
(I CKN 226/00) w  którym wskazano, 
iż w niedostatku pozostaje nie tylko 
taki uprawniony, który nie dysponuje 
żadnymi środkami utrzymania, lecz 
także taki, którego usprawiedliwione 
potrzeby nie są w pełni zaspokojone. 
Tym samym można uznać, że w nie-
dostatku znajduje się osoba, która 
własnymi siłami nie ma możliwości 
zaspokoić swoich usprawiedliwio-
nych potrzeb w całości lub w określo-
nej części. Usprawiedliwione potrzeby 
natomiast w skrócie można określić 
jako potrzeby dotyczące mieszkania, 
wyżywienia, odzieży, leczenia, pielę-
gnacji w chorobie itp.

Wskazać należy, iż w art. 60 § 2 Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego usta-
wodawca uregulował tzw. rozszerzony 
obowiązek alimentacyjny w myśl któ-
rego „Jeżeli jeden z małżonków został 
uznany za wyłącznie winnego rozkładu 
pożycia, a rozwód pociąga za sobą istot-
ne pogorszenie sytuacji materialnej 
małżonka niewinnego, sąd na żądanie 
małżonka niewinnego może orzec, że 
małżonek wyłącznie winny obowiąza-
ny jest przyczyniać się w odpowiednim 
zakresie do zaspokajania usprawiedli-
wionych potrzeb małżonka niewin-
nego, chociażby ten nie znajdował się 

w niedostatku”. Ocena, w jakim zakre-
sie nastąpiło istotne pogorszenie sytu-
acji materialnej małżonka niewinnego 
zależy od porównania sytuacji, w jakiej 
niewinny małżonek znalazł się wskutek 
orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej 
znajdowałby się, gdyby rozwodu nie 
orzeczono i gdyby pożycie małżonków 
funkcjonowało prawidłowo. W wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
18 marca 2015 r. (I ACa 5/15) wskazano, 
że podział ról w małżeństwie, w ramach 
których żona zajmowała się wycho-
waniem i codzienną troską o dziecko, 
a mąż pracując zawodowo, miał dostar-
czać środków utrzymania dla rodziny 

– w sytuacji kiedy niepracująca żona 
– po rozwodzie – zostaje tych środków 

pozbawiona i musi sama zabiegać o ich 
pozyskiwanie, stanowi o znacznym 
pogorszeniu jej sytuacji spowodowanej 
rozwiązaniem małżeństwa. 

W orzecznictwie przyjmuje się, iż 
obowiązek alimentacyjny małżonka 
wyłącznie winnego rozkładu pożycia 
nie sięga tak daleko, aby miał zapewnić 
małżonkowi niewinnemu równą stopę 
życiową, niemniej jednak, w zależno-
ści od okoliczności konkretnej sprawy, 
zakres przyczyniania się małżonka 
wyłącznie winnego do utrzymania 
małżonka niewinnego mieści się mię-
dzy granicą, poniżej której istnieje już 
niedostatek, a granicą, której przekro-
czenie byłoby zrównaniem stopy życio-
wej obojga małżonków. Inaczej można 
określić, iż daje temu małżonkowi pra-
wo do bardziej dostatniego życia.

Przepisy, które normują obowią-
zek alimentacyjny między rozwiedzio-

nymi małżonkami, stosuje się także do 
obowiązku alimentacyjnego między 
małżonkami, których małżeństwo zo-
stało unieważnione. Zgodnie z art. 21 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
do skutków unieważnienia małżeń-
stwa w zakresie stosunków majątko-
wych między małżonkami stosuje się 
odpowiednio przepisy o rozwodzie. 
Natomiast brzmienie art. 130 Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego, w któ-
rym jest mowa o dostarczaniu środ-
ków utrzymania po rozwiązaniu lub 
unieważnieniu małżeństwa również 
przemawia za stosowaniem art. 60 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
do małżonków, których małżeństwo 
zostało unieważnione.

Obowiązek alimentacyjny wzglę-
dem byłego małżonka wygasa zawsze 
w przypadku zawarcia przez niego 
kolejnego małżeństwa. W przypadku 
jednak, gdy doszło do orzeczenia roz-
wodu bez wskazania jednej osoby wy-
łącznie winnej rozpadu małżeństwa 
obowiązek alimentów wygasa także 
z upływem pięciu lat od orzeczenia 
rozwodu, chyba że ze względu na wy-
jątkowe okoliczności sąd, na żądanie 
uprawnionego, przedłuży wymie-
niony termin pięcioletni. Nie są nato-
miast wyjątkowymi okolicznościami: 
stopniowy ubytek sił, dolegliwości 
i schorzenia małżonka uprawnionego 
dotykające go w miarę upływu cza-
su (wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
3 września 1998 r., I CKN 1029/97). 
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PRAWNIK RADZI / REKLAMA

Kancelaria Adwokacka 
Iwona Kęsik-Sójka
ul. Młyńska 6/5, 61-730 Poznań
tel. 790 739 689
kancelaria@adwokat-kesiksojka.pl
www.adwokat-kesiksojka.pl

WYDARZENIA 

Alimenty na rzecz 
byłego małżonka
Alimenty po rozwodzie mogą otrzymywać nie tylko dzieci, 
ale również były małżonek. W przypadku zaistnienia prze-
słanek wskazanych przepisami prawa była żona czy też były 
mąż może żądać zasądzenia alimentów zarówno w wyroku 
rozwodowym jak i później, w odrębnym postępowaniu.

Mamy oręż do walki 
ze smogiem
Zanieczyszczenie powietrza to problem, którego nie 
powinniśmy lekceważyć. Smog w naszym kraju zabija aż 
43 tys. osób rocznie.  Urząd Gminy przygotowuje mapę 
nieruchomości, na terenie których spala się węgiel.

Radni Radosław Banaszak i Marian Bajer

Moderator Paweł Głogowski

Przewodnicząca Osiedla Grzybowego 
Małgorzata Salwa-Haibach
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31 stycznia 2019 r. na sesji Rady Gmi-
ny odczytano pismo z Prokuratury Okrę-
gowej w Koninie dotyczące sposobu bu-
dowy filii Szkoły Podstawowej w Suchym 
Lesie. Z treści wynika, że wójt Grzegorz 
Wojtera „posiadał wiedzę, że inwe-
stycja  może zostać sfinansowana 
z kredytu inwestycyjnego”, a wybrał 
kosztowną i niekorzystną dla gminy 
dzierżawę budynku. Postępowanie 
prokuratora dotyczy zatem możliwego 
wyrządzenia przez wójta Gminy Suchy 
Las szkody wielkich rozmiarów – ok. 
10,9 mln zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Anna 
Ankiewicz zaproponowała wszystkim 
powstrzymanie się od komentarzy w tej 
sprawie. Przewodniczącej nie posłuchał 
jednak wójt Grzegorz Wojtera, który 
miesiąc później zorganizował specjalną 
konferencję prasową dotyczącą tylko tej 
kwestii. Publiczny zachwyt oświadcze-
niem wójta zaprezentowała również jed-
na z radnych stronnictwa wójta. Tak więc  
prawo formułowania opinii w tej sprawie 
miałoby przysługiwać tylko zwolenni-
kom  jedynie słusznej opcji, pozostali zaś 
mają siedzieć cicho i milczeć. 

Do sprawy tej, bez względu na apel 
przewodniczącej, nie chciałem już wra-
cać. Jednak oświadczenie wójta zawiera 
błędy i  nieścisłości, a nawet informacje 
nieprawdziwe. Nie sposób zatem pomi-
nąć je milczeniem.

Czy gmina nie miała zdolności 
kredytowej, bo przekraczała 
60% wskaźnik zadłużenia?

Wójt twierdzi, że wskaźnik zadłu-
żenia w 2013 r. wyniósł 62,48% przekra-
czając 60% próg. Z tej przyczyny gmina 
rzekomo nie mogła zaciągnąć kredytu na 
budowę szkoły i trzeba było szukać innych 
sposobów jej finansowania. Zabrakło jed-
nak informacji, że już od 1 stycznia 2014 
r. wskaźnik ten przestał obowiązywać. 
Zamiast tego ustawodawca wprowadził 
nowy wskaźnik, liczony w zupełnie inny 
sposób (art. 170 i 243 ustawy o finansach 
publicznych). Dzięki temu od 1 stycznia 
2014 r. możliwości zaciągania  kredytów 
przez naszą gminę automatycznie wzro-
sły! Tymczasem umowy dotyczące bu-
dowy szkoły wójt zawierał – jak wynika 
z pisma prokuratury do gminy – między 
10 lutego a 12 maja 2014 r. 

Z publicznie dostępnych dokumen-
tów wynika, że na rok 2014 nowy wskaź-
nik maksymalnego zadłużenia dla gminy 
Suchy Las wynosił 17,86. Tymczasem 
gmina zaplanowała zadłużenie na pozio-
mie 10,08.  Stosowna uchwała Regional-
nej Izby Obrachunkowej (RIO) dostępna 

jest pod adresem: http://www.bip.po-
znan.rio.gov.pl/?c=748

Właśnie dlatego RIO nigdy nie miała 
zastrzeżeń co do wyboru przez gminę ta-
kiego, a nie innego  modelu finansowania 
tego zadania. Należy pamiętać, że RIO 
analizuje coś innego. Ta instytucja nie 
bada celowości ani gospodarności wydat-
ku, lecz jego legalność. A zawarcie umów 
co do zasady było legalne, tzn. zarówno 
umowa dzierżawy, jak i sprzedaży są 
znanymi i przewidzianymi w kodeksie 
cywilnym rodzajami umów.

Czy dzierżawa jest 
opłacalna dla gminy?

Łączny koszt dzierżawy budynku to 
kwota  ok. 26,4 mln zł (15 rocznych  rat 
po ok. 1,76 mln zł). Zgadzam się z wójtem, 
że w celu określenia opłacalności modelu 
dzierżawy kwotę 26,4 mln zł należy po-
mniejszyć. Decydując się na dzierżawę nie 
ponosimy kosztów: projektu i budowy 
budynku, jego ubezpieczenia i koniecz-
nych remontów przez okres dzierżawy, 
czyli 15 lat. Spoczywa to na podmiocie, 
od którego budynek dzierżawimy.

Ponadto, gdybyśmy zbudowali szko-
łę na kredyt, nie wpływałyby do budże-
tu gminy opłaty z tytułu podatku od nie-
ruchomości oraz opłaty za użytkowanie 
wieczyste działki. Kwoty te również 
odejmujemy od kosztów dzierżawy.

Wójt ponadto założył, że suma od-
setek od kredytu na sfinansowanie bu-
dowy szkoły  na 15 lat wyniosłaby ok. 
9 mln zł. Tę kwotę również odliczył od 
kosztów dzierżawy.  Z wyliczeń wójta 
dowiedzieliśmy się zatem, że łączne 
koszty wynikające z budowy i eksplo-
atacji budynku, które ponieślibyśmy 
budując budynek na kredyt oraz utra-
cone wpływy do budżetu, wyniosłyby 
w ciągu 15 lat ok. 21 mln zł. 

A więc, jeśli od 26,4 mln odejmiemy 
21,0 mln zł to wychodzi, że nadpłacamy 
ok. 5,4 mln zł. Wójt natomiast przy-
znaje się zaledwie do 4 mln zł. Trzeba 
przyznać, że to i tak niezwykle odważ-
na deklaracja zważywszy, że o szkodzie 
w wielkich rozmiarach zaczynamy roz-
mawiać już od kwoty 1 mln zł (artykuł 
115 § 6 kk). 

Niestety, moim zdaniem jest znacz-
nie gorzej. Wójt popełnił w swoich obli-
czeniach bardzo poważny błąd w odnie-
sieniu do kosztów kredytu. Otóż wartość 
odsetek kredytowych od kredytu w wy-
sokości 10 mln zł, przy średnim w Pol-
sce w grudniu 2013 r. oprocentowaniu 
na poziomie ok. 5 %, przy 15-letnim 
okresie spłaty, wyniosłaby nie 9 mln zł, 
lecz ok. 4,2 mln zł.

A to oznacza, że nadpłacimy ok. 10,2 
mln zł. I właśnie mniej więcej taka kwota 
stanowi przedmiot dociekań prokuratury.

W przeciwieństwie do wójta, który 
przyznał, że nie posiada oferty żadnego 
z banków, moje ustalenia opierają się na 
przeprowadzonej kwerendzie w kilku 
największych działających w Polsce 
bankach.

Warto też uświadomić sobie, że gdy-
byśmy wzięli kredyt inwestycyjny/hipo-
teczny,  kalkulując roczną jego obsługę 
na poziomie raty dzierżawy, to szkołę 
spłacilibyśmy w ciągu 7 lat. W przypad-
ku dzierżawy płacić będziemy w sumie 
15 lat. Oczywiście z zastrzeżeniem, że 
musielibyśmy ten budynek ubezpieczać, 
pewnie raz pomalować, no i nie mieliby-
śmy wpływów z tytułu podatku od tej 
nieruchomości i opłaty za użytkowanie 
wieczyste gruntu. 

Pamiętajmy, że gmina to podmiot 
publiczny, a takiemu co do zasady nie 
grozi upadłość, bo ma stałe, pewne 
dochody z podatków i duży majątek. 
Dla banków gmina jest więc mało ry-
zykownym, bardzo dobrym klientem, 
co pozwala zakładać kredyt na jeszcze 
lepszych warunkach.

Osobną kwestię stanowią wolne 
środki i depozyty, o których wójt nie 
wspomina. Czy faktycznie gmina 
w latach 2012-2014 ich nie posiadała? 
Uruchomienie części tych środków 
mogłoby znacznie obniżyć kwotę po-
trzebnego kredytu. 

Oprócz kredytu gmina mogła na 
przykład wyemitować obligacje komu-
nalne. To popularna w samorządach 
alternatywa dla kredytu bankowego. 
Obligacje takie emitował Suchy Las np. 
w 2011 roku. Mogliśmy też, podobnie 
jak w Rokietnicy, starać się o środki 
unijne. 

Czy budowę nowej szkoły 
poparła Rada Gminy?

Teza prawdziwa, ale należy pamiętać, 
że „stronnictwo” wójta w ówczesnej 15-
osobowej Radzie Gminy dysponowa-
ło 11 głosami. Dominacja była zatem 
ogromna, a wójt był niekwestionowa-
nym liderem klubu Zgoda i Rozwój. 

Ponadto przed skutkami tej fa-
talnej decyzji przestrzegał nie tylko 
radny opozycyjny – K rzysztof Pilas. 
Czyniła to również np. Anna Małłek 

– ówczesna wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy z ugrupowania wójta, która 
stwierdziła, że „budowanie nowej szko-
ły byłoby szyciem garnituru na duży 
wyrost ”, a w innej części swojej w y-
powiedzi podczas sesji w lipcu 2012 
roku, odwołując się do doświadczeń 
niemieckich, konstatowała: „Nasi 
partnerzy w Isernhagen dobudowali 

niedawno nowe skrzydło do dużego cen-
trum szkół, z lat 60. Ja zawszę mówię , 
że Niemcy wiedzą jak się to robi i oni 
dobrze liczą. Nie budowali nowej szkoły, 
dobudowali nowe skrzydło, które archi-
tektonicznie nie do końca pasuje do beto-
nowego gmachu z lat 60. Podejrzewam, 
że zdecydowali się na takie rozwiązanie , 
ponieważ jest o wiele tańsze w budowie 
i utrzymaniu (…)”.

Pamiętajmy, że powyższa, krytycz-
na opinia odnosiła się do szkoły mają-
cej powstać za ok. 8,2 mln zł. Wkrótce 
okazało się jednak, że szkoła kosztować 
będzie znacznie więcej.

Michał Przybylski
Przewodniczący 
Klubu Radnych

Inicjatywa 
Mieszkańców  

– Gmina Razem

INFORMACJE KLUBU RADNYCH INICJATYWA MIESZKAŃCÓW - GMINA RAZEMWYDARZENIA / REKLAMA

Wójt nie czuje się znudzony 
ulicą Konwaliową
Wójt Grzegorz Wojtera zwołał konferencję prasową po 
tym, jak sprawa szkoły przy Konwaliowej trafiła z CBA do 
prokuratury. Dziennikarze mieli sporo pytań.

Przypomnijmy, że Centralne 
Biuro Antykorupcyjne uznało, że 
budynek kosztował gminę zbyt 
dużo. Według kosztorysu z 2013 r. 
budowa szkoły powinna pochło-
nąć ponad 9,8 mln zł . 

Władze gminy przyjęły rozwią-
zanie, że w ykonawca będzie wła-
ścicielem budynku, a gmina przez 
15 lat będzie mu płacić czynsz 
dzierżawny. Łączna wartość tego 
czynszu w yniesie ok. 26,8 mln zł. 
Zgodnie z umową w 2029 r. gmina 
ma odkupić budynek za symbolicz-
ny grosz. Tego grosza nikt się oczy-
wiście nie czepiał, natomiast kwota 
26,8 mln zł w ydawała się zaw yżona 
nie tylko CBA, ale i wielu radnym.

Coraz więcej dzieci
Na samym początku konferen-

cji wójt podkreślił, że już w latach 
szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 
stało się oczy wiste, że jakieś roz-
wiązanie jest konieczne z uwagi 

na rosnącą liczbę dzieci w wieku 
szkolnym.

– Nie chcieliśmy dwu-, trzyzmia-
nowej szkoły – tłumaczył G. Woj-
tera. – Rozmawialiśmy więc o roz-
wiązaniu problemu z rodzicami 
i z dyrekcją Szkoły Podstawowej.

Pod uwagę brano m.in. w yko-
rzystanie pomieszczeń w gmachu 
Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej, a także rozbudowę 
podstawówki przy ulicy Szkolnej. 
Pierwsze rozwiązanie odrzucono 
z uwagi na przepisy sanitarne, dru-
gie z uwagi na to, że w ymagałoby to 
likwidacji dwóch boisk. Nie byłoby 
też miejsca na salę gimnastyczną. 
Ostatecznie zapadła decyzja, by 
budować na gminnym terenie przy 
Konwaliowej.

– Część radnych proponowało 
jednak budowę szkoły w Złotni-
kach, w centrum gminy – przypo-
mnieliśmy wójtowi.

– To i ja przypomnę, że działka 
w Złotnikach należała do pry wat-
nego właściciela – odparł G. Wojte-
ra. – Mogliśmy ją odkupić, ale i tak 
dla tego terenu nie było wówczas 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

– Plotka głosi, że działkę przy 
Konwaliowej w ybrano z tego po-
wodu, by w ybudować tam drogę 
z całą infrastrukturą , która następ-
nie posłuży hotelowi – drążyliśmy 
dalej.

– Ta plotka to bzdura – uciął 
wójt. – Dzięki infrastrukturze gmi-
na mogła jednak korzystniej sprze-
dać działki. A hotel i K FC płacą 
dziś gminie podatki.

Kredyt i srebra
No dobrze, dlaczego jednak 

gmina nie mogła wziąć na budo-
wę szkoły kredytu inwestycyjnego 
albo postarać się o dofinansowa-
nie z funduszy unijnych?

– Zadłużenie przekraczało wów-
czas 60 proc., nie było więc możli-
wości zaciągnięcia kredytu – roz-
łożył ręce G. Wojtera.

– Pytał pan wójt w bankach? – 
dociskaliśmy. – W ilu?

– Nie pytałem – odparł włodarz. 
– Musielibyśmy mieć pozyty wną 

opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, żeby w ogóle myśleć 
o kredycie, a takiej opinii nie było. 
Zresztą szacunkow y koszt odsetek 
kredytow ych płaconych przez 15 
lat to 9 mln zł .

A pieniądze z innych źródeł? 
Może sprzedaż nieruchomości?

– Mamy swoje „srebra rodowe” 
przy ulic Sprzecznej, ale tam rów-
nież brak miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 

– rozłożył ręce wójt.
Włodarz podkreślał jednak, że 

brak środków nie oznacza braku 
pomysłów. Zasięgnął zatem opinii 
kancelarii prawnej i powołał zespół 
radców prawnych.

– Inwestycję kontrolowała też 
Regionalna Izba Obrachunkowa – 
zaznaczył wójt. – W październiku 
2013 r. skierowano do R IO projekt 
wieloletniej prognozy finansowej, 
gdzie wpisano czynsz dzierżawny 
w w ysokości 700 tys. zł rocznie, 
przez 15 lat. Izba w ydała opinię 
pozyty wną. W listopadzie 2015 r. 
prezes R IO wezwała nas do przed-
stawienia wszystkich umów doty-
czących szkoły przy Konwaliowej. 
Przesłałem te umow y. Izba nie 
przedstawiła żadnego stanowiska, 
ani zalecenia.

A jak zerwie dach?
No dobrze. Jednak radni z klu-

bów Gmina Razem i Inicjaty wa 
Mieszkańców nie ukry wali, że ich 
zdaniem 26,8 mln zł to dużo za 
dużo.

– Faktyczny koszt, który gmina 
ma ponieść z tytułu umow y dzier-
żaw y to niecałe 24,8 mln zł – od-
parł wójt. – Łączny koszt dzierżaw y 
należy bowiem pomniejszyć o do-
chód gminy z tytułu użytkowania 
wieczystego, z tytułu podatku od 
nieruchomości z działalności go-
spodarczej i z tytułu zakupu pro-
jektu w ykonawczego budynku.

Włodarz dodał, że przez 15 lat 
trwania umowy dzierżawy wykonaw-
ca ponosi koszty większych napraw.

– A może się przecież zdarzyć 
taka sytuacja, jak w gimnazjum 
przy ulicy Poziomkowej, gdzie po 
11 latach doszło do uszkodzenia 
dachu i trzeba było go w ymieniać… 

– zawiesił głos G. Wojtera.

Układanie segregatorów
Pod koniec swego w ystąpienia 

włodarz dodał, że kiedy zadłużenie 
gminy spadło już poniżej 60 proc., 
pojawiła się możliwość aplikowa-
nia o środki unijne.

– I w 2015 r. złożyliśmy pięć 
wniosków o wartości 15 mln zł – 
zatarł ręce.

Jednak w 2018 r. do Urzędu 
Gminy wkroczyło CBA. Jeden 
z dziennikarzy zapytał, czy w tej 
sytuacji wójt nie chciałby cofnąć 
czasu i podjąć innej decyzji.

– Dziś w sprawie budow y szkoły 
podjąłbym taką samą decyzję – za-
deklarował G. Wojtera. – Najw yżej 
inaczej poukładałbym segregatory.

– Na wczorajszej sesji Rady 
Gminy przewodnicząca A nna 
Ankiewicz apelowała do radnego 
Michała Przybylskiego, by przestał 
wciąż pytać o CBA i Konwaliową, 
bo to już nudne. Czy pan wójt czuje 
się znudzony? – zapytaliśmy.

– Wolałbym, żeby pewne pyta-
nia nie padały – przyznał włodarz. 

– A le radny ma prawo pytać, a ja na 
pytania odpowiadam. Nie jestem 
znudzony – zapewnił .

A co z ZGK?
Dziennikarze pytali wójta Woj-

terę także o sprawę nowej siedziby 
spółki ZGK . Przypomnijmy, że rad-
ni klubów Inicjaty wa Mieszkańców 
i Gmina Razem krytykowali fakt, 
że spółka nie kupiła budynku, lecz 
w ydzierżawiła go od powołanej ad 
hoc spółki J&B, która z kolei nabyła 
obiekt od Volkswagena.

– To był standardowy salon samo-
chodowy, jednopoziomowy – przy-
pomniał G. Wojtera. – Zmieniono 
tam wszystko, teraz obiekt ma dwie 
kondygnacje, a ZGK ma dodatkowe 
340 m2 pod wynajem. Bodaj pięć 
podmiotów wynajmuje tam po-
wierzchnię i płaci niezły czynsz.

– Na sesji prezes ZGK Jerzy 
Świerkowski mówił, że nie wie, czy 
sprawa spółki trafiła już z CBA do 
prokuratury. Czy pan ma może 
większą wiedzę w tej sprawie? – za-
daliśmy pytanie.

– Nie mam wiedzy, do mnie 
również nie dotarły dokumenty 
dotyczące spraw y ZGK – pokręcił 
głową wójt.

Krzysztof Ulanowski
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CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

Szkoła przy Konwaliowej 
– fakty i mity
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Restauracja Gajowa 12 powstała 
siedem lat temu na poznańskich Jeży-
cach, zaś swą nazwę wzięła od adresu 
lokalu. Klientom restauracja się spodo-
bała, więc interes się rozwijał. Kolejny 
lokal – Bufet i Pracownia-Cukiernia 

– otworzył swoje podwoje przy ulicy 
Szarych Szeregów na Podolanach. 

Są ciasta wegańskie
W taki oto sposób Gajowa 12 coraz 

bardziej zbliżała się do granic Suchego 
Lasu, aż w tym roku uroczyście otwar-
to Bistro Cafe w gmachu Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej przy 
ulicy Szkolnej.

W uroczystości wzięli udział popu-
larny aktor Mieczysław Hryniewicz 
z małżonką, piosenkarz Bartek Wrona 
z małżonką, Jakub Reszka z programu 
Top Chef, wicedyrektor CKiBP Ma-
tylda Strebejko-Komarowska, radny 
powiatowy Jerzy Świerkowski oraz 
dyr. Beata Radomska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1. W otwarciu uczestni-
czyli również blogerzy kulinarni. Była 
też nasza redaktor naczelna Agnieszka 
Łęcka.

Właścicielami sieci lokali Gajowa 
12 są Marcin Kantorski i Konrad Lupa. 
Pana Marcina pytamy, co możemy 
zjeść w nowym lokalu. Nazwa sugeru-
je, że to nie tylko kawiarnia.

– Oferujemy śniadania, lunch, obia-
dy, desery oraz kawę – wylicza Marcin 
Kantorski. – Proponujemy jajecznicę, 
owsiankę, spaghetti, croissanty, jest też 
mini-karta restauracyjna.

Jeżeli chodzi o ciasta, dla każdego 
jest coś miłego. Są ciasta wegańskie, 
bezglutenowe i bez laktozy.

– Część naszych klientów ma aler-
gie pokarmowe, część to zwolennicy 
nowych, różnych trendów – mówi 
pan Marcin. – Oni też muszą mieć 
możliwość skosztowania smacznego 
deseru!

Wybór kaw
A skoro w nazwie lokalu wystę-

puje słowo „Cafe”, to w menu jest też 
oczywiście i kawa. Wybór szeroki, jak 
w każdej dobrej kawiarni.

– Sprowadzamy włoską kawę Mu-
setti – podkreśla nasz rozmówca. – 
A do kawy poza zwykłym mlekiem 
można zamówić mleko bez laktozy, 
sojowe i migdałowe.

Właściciele mają też w planach 
wprowadzenie lodów tradycyjnych, 
wina i piwa rzemieślniczego. A co 
w nieco dalszej przyszłości? 

– Kiedy zrobi się ciepło, chcemy 
otworzyć letni ogródek i urządzać 
imprezy pod gołym niebem – uchyla 
rąbka tajemnicy Marcin Kantorski. – 
Zapewniamy też, że nasz lokal będzie 
otwarty do samego wieczora, także 
w weekendy.

Krzysztof Ulanowski

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

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

Nie czekaj na otwarcie 
letniego ogródka
Włoska kawa dotarła do Suchego lasu z Jeżyc, po drodze 
zahaczając o Podolany. W niedawno otwartym lokalu, 
który działa w gmachu Centrum Kultury, zjecie też do kawy 
coś dobrego.
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AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań, ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-370  
www.auto-centrum.com.pl 
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Kwiecień w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
KOSZYCZEK  30. 03. 2019 r. CKiBP, sala plastyczna 
warsztaty szydełkowe godz. 10.00 - 13.00 koszt: 80 / 50 zł z własnymi 
 i 15.00 - 18.00 materiałami 
  zapisy i informacje: 
  612 500 402
ZIELONO MI 01. 04. 2019 r. CKiBP, hol 
wystawa dziecięcej godz. 17.00 wystawa potrwa do 30. 04 
i młodzieżowej pracowni  wernisaż wstęp wolny 
ceramicznej
MONTOWNIA WYOBRAŹNI 05. 04. 2019 r. CKiBP, biblioteka 
warsztaty plastyczne dla godz. 16.00 zapisy w bibliotece 
dzieci 6-8 lat  pod numerem  
  tel.: 612 500 401
Głośne czytanie bajek 07. 04. 2019 r. CKiBP, biblioteka 
PRZYGODY MIKOŁAJKA godz. 11.00 darmowe wejściówki 
czyta Piotr Witoń  do odbioru w bibliotece
RPWL / support LEBOWSKI 13. 04. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
koncert godz. 19.00 bilety: 70 zł do nabycia 
  w sekretariacie CKiBP 
  i na www.bilety24.pl
RECITAL KABARETOWY 26. 04. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
ARTURA ANDRUSA godz. 19.00 bilety wyprzedane
SZYDEŁKUJEMY PLECAK 27. 04. 2019 r. CKiBP, sala plastyczna 
warsztaty godz. 10.00 - 13.00 koszt: 100/50 zł z własnymi 
  materiałami
PIOTR SOCHA 8 - 31. 05. 2019 r. CKiBP, hol 
z cyklu Mistrzowie Ilustracji  wstęp wolny
PÓŁ NA PÓŁ 11. 05. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
spektakl z Piotrem Szwedesem godz. 17.00 bilety: 50/40 zł do nabycia 
i Piotrem Polkiem i godz. 20.30 w sekretariacie CKiBP 
  i na www.bilety24.pl
WOJCIECH TOCHMAN 20. 05. 2019 r. CKiBP, biblioteka 
spotkanie autorskie godz. 19.00 darmowe wejściówki 
  do odbioru w bibliotece

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

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

  NASZE MENU  
Zupy 
Żurek domowy z jajkiem  .............................. 12
Rosół z kurczaka zagrodowego z ręcznie 
robionym makaronem  ............................  11,90
Barszcz czysty  ...............................................  7
Barszcz z kołdunami   ................................... 10
Zupa dnia  .................................................... 11

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

Sosy i dodatki
Sos czosnkowy  ................................................ 3
Sos śmietanowo-koperkowy  ........................... 3
Ostry sos chilli ................................................. 3
Dip jogurtowo-bazyliowy  ............................... 3
Kwaśna śmietana  ........................................... 3
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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 REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

TYLKO W LIDLU 
JUŻ OD PONIEDZIAŁKU, 25.03

SMAKI
Wykwintne
SMAKI
Wykwintne

JUŻ OD PONIEDZIAŁKU, 25.03
Wykwintne
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