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„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

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

składamy Państwu 
wiosenne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy  
w Waszych sercach, 
rodzinach i domach  

zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja 

odradzającego się życia.

Właściciele i personel
Smacznego Zakątka
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Pragniemy złożyć życzenia zdrowych  
i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

obfitości na świątecznym stole, 
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju  

w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Suchy Las sp. z o.o.
składa 

najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,  smacznego jajka, mokrego dyngusa 

oraz  mnóstwo wiosennego optymizmu.

Jerzy Świerkowski
Prezes ZGK Suchy Las

z Pracownikami

Prezes Zarządu 
Edward Miśko

i Pracownicy Zakładu Komunikacji  
Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.

GALERIA PESTKA 1 PIĘTRO
ALEJE SOLIDARNOŚCI 47, TEL. 509 900 545

SUKIENKI I FRYZURY KOMUNIJNE
ZAPRASZAMY SERDECZNIE :)

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

www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette

POLECAMY 
UPIĘCIA ŚLUBNE 
I KOMUNIJNE

Z miłości do piękna
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Szanowni Państwo!

Przede wszystkim chciałabym pogratulować nowo wybranym prze-
wodniczącym osiedla i sołtysom. W chwili oddawania tego numeru do 
druku wiedzieliśmy już, że sołtysem Chludowa ponownie została Halina 
Gramsch, sołtysem Złotnik Wsi – Ewa Korek, a przewodniczącym Złot-
nik Osiedla – Grzegorz Słowiński. Natomiast w Golęczewie mamy nową 
panią sołtys – Katarzynę Kachel. Wszystkim zwyciężczyniom i zwycięz-
com wyborów serdecznie gratuluję!

Proszę Państwa, przed nami Wielkanoc, święto chrześcijańskie, w cza-
sie którego wspominamy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jednak 
i w czasach przedchrześcijańskich ludzie w tym okresie świętowali. Cie-
szyli się z wiosny, z powrotu przyrody do życia. Stąd zresztą wielkanocne 
jajko, symbol płodności.

Ta radość z powrotu wiosny jest całkowicie zrozumiała także dla 
współczesnego człowieka, bo przecież nadal oczy nam się cieszą, kiedy 
widzimy kwiaty i świeże listki na drzewach. Wiosnę witały też radośnie 
nasze morsy z klubu „Złotniki Morsują”. Kolorowa czeredka przebierań-
ców, z sołtys Ewą Korek na czele, ze śmiechem wkroczyła w chłodną toń 
Jeziora Kierskiego.

Radośnie świętowano nie tylko nad jeziorem, ale także w kilku miej-
scowościach i na kilku osiedlach naszej gminy: w Złotnikach, Suchym 
Lesie i na os. Grzybowym. A także w Salonie Lafayette w Galerii Pestka 
na nieodległych od naszej gminy Winogradach. Tym razem przyczyną 
świętowania był Dzień Kobiet, ale to przecież nie przypadek, że tak miłe 
święto obchodzimy tuż przed kalendarzowym początkiem wiosny. Pro-
szę Państwa, wiosna jest przecież kobietą!

Wiosną ożywia się przyroda, ale czasem rozkwita także biznes. 
W Golęczewie swoje podwoje otworzył nowy salon Mercedesa. Najwięk-
szy w Polsce salon i serwis samochodów dostawczych tej marki. Dyrekto-
rom Marcinowi Budzyńskiemu i Jakubowi Wojtylakowi oraz wszystkim 
pracownikom gratulujemy i życzymy powodzenia!

Niestety, nie wiadomo, czy wiosenne 
zabawy będą mieli gdzie urządzać miesz-
kańcy Złotnik Wsi. Owszem, mają pięk-
ny teren rekreacyjny nad stawkiem. Mogą 
się tam bawić, kiedy jest ciepło i pogodnie. 
Liczyli jednak na dużą i wygodną świe-
tlicę w budynku dawnego przedszkola. 
Mogłyby tam się odbywać zebrania wiej-
skie, a także przyjęcia i zabawy – w nieco 
chłodniejsze lub bardziej deszczowe dni. 
Wszystko wydawało się być na dobrej 
drodze: mieszkańcy przegłosowali, że 
chcą mieć w dawnym budynku przed-
szkola dom seniora i świetlicę. Obecny na zebraniu wójt temu przyklasnął. 
Teraz jednak wszystko stanęło pod znakiem zapytania. Dlaczego? Sami 
się nad tym zastanawiamy…

Polityka bywa brutalna, o czym świadczy także marcowa sesja Rady 
Gminy. Pod sam koniec sesji doszło do ostrego sporu pomiędzy radnymi 
różnych klubów. A spierano się o sposób w jaki przegłosowano protokół 
podczas posiedzenia jednej z komisji…

Proszę Państwa, na szczęście przed nami święta i na kilka dni będzie-
my mogli zapomnieć zarówno o sporach, jak i o polityce. Będziemy mogli 
się cieszyć wiosną i odpoczynkiem na łonie rodziny.

Spokojnych świąt!

Wydawca 
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Nagrody dla ludzi kultury
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

W poznańskim jeziorze
kąpały się zebry

19Nowości w trychologii, czyli… 
włos Ci z głowy nie spadnie

15

Dzień Kobiet w Salonie Lafayette

.
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Wygoda dla największych
Powierzchnia terenu inwestycji 

wynosi ponad 28 tysięcy m2. W skali 
piłkarskiej to prawie 4 pełnowymiaro-
we boiska! Natomiast w skali vanowej 
to niedostępny wcześniej komfort dla 

kierowców samochodów dostawczych. 
– Dziś wewnątrz obiektu możemy 

zaprezentować każdy model, nawet 
w najdłuższej i najwyższej konfiguracji 

– mówi Marcin Budzyński, Dyrektor 
Sprzedaży Samochodów Dostawczych 
Duda-Cars. W stałej ekspozycji można 
znaleźć takie modele, jak Sprinter, Vito, 
Klasa V, Klasa X oraz Citan. 

Na klientów czeka również sze-
roka oferta pojazdów używanych 
z certyfikatem jakości. 24 stanowiska 
serwisowe pozwalają na sprawną ob-
sługę pojazdów klientów salonu. – Od 
początku celem nadrzędnym było 
oferowanie kompleksowej obsługi 
dla kierowców. W rezultacie klienci 
odwiedzając Daimlera 21 poczują się 
jak w domu – dodaje Jakub Wojtylak, 
Dyrektor Zarządzający ds. Serwisów 
Duda-Cars. 

Nowoczesne technologie 
i klasyczna motoryzacja

Salon Duda-Cars w Golęczewie jest 
jednym z najbardziej nowoczesnych 
kompleksów blacharsko-lakierniczych 
na skalę europejską. – Wyposażenie ta-
kie, jak promiennik tunelowy Hendson 

czy urządzenie do natrysku metalicz-
nych powłok ochronnych, jest rzadko 
spotykane w polskich serwisach. To 
nowe możliwości w zakresie obsługi 
klientów Van ProCenter oraz wszystkich 
klientów Duda-Cars, niezależnie od tego, 
czy na co dzień korzystają z usług salonu 
w Poznaniu, Lesznie czy we Wrocławiu 

– mówi Jakub Wojtylak. W Golęczewie 
będzie zlokalizowane centrum likwida-
cji szkód dla wszystkich oddziałów deale-
ra. Będą z niego mogli również korzystać 
zewnętrzni klienci, którym będzie zale-
żało na profesjonalnej obsłudze. – Sprzęt, 
którym dysponujemy znacząco uspraw-
nia procesy naprawcze, dzięki czemu 
jesteśmy w stanie realizować zlecenia 
szybciej i z największą precyzją – dodaje 
Wojtylak. 

Niespotykane jest też połączenie 
samochodów dla profesjonalistów 
z klasycznymi samochodami Merce-
des-Benz. Firma Duda-Cars jest znana 
w Polsce z marki Legends, która ma 
w ofercie ponad 100 takich pojazdów. 
Teraz wszystkie można obejrzeć przy 
Daimlera 21 – to największe centrum 
klasycznych Mercedesów w Polsce. Na 
miejscu można podziwiać najbardziej 
kultowe modele, które opuściły fabryki 
na przestrzeni ostatnich dekad XX-ego 
wieku. Powstała również dedykowana 
hala serwisowa przeznaczona wyłącz-
nie klientom marki Legends. Warto 
również dodać, że salon oferuje kom-
pleksowe usługi renowacji dla miłośni-
ków klasycznej motoryzacji, takie jak 
odświeżenie powłoki lakierniczej lub 
wnętrza oraz kompletną odbudowę po-
jazdu. Całemu procesowi towarzyszy 
profesjonalna dokumentacja zdjęcio-

wa, tak by klient na każdym etapie miał 
wgląd w postęp prac. 

Ambitna strategia rozwoju
Inwestycja w Golęczewie jest 

czwartą lokalizacją Duda-Cars i jed-
nocześnie trzecim punktem dealera 
zlokalizowanym przy drodze eks-
presowej. – To kolejny krok milow y 
w rozwoju Duda-Cars. Z roku na rok 
obserwowaliśmy coraz większą dy-
namikę sprzedaży samochodów do-
stawczych, dlatego zdecydowaliśmy 
się na zwiększenie komfortu kupują-
cych poprzez zaoferowanie najw yż-
szego poziomu usług, opieki i doradz-
twa. Samochody dostawcze służą 
naszym klientom w zwiększaniu zy-
sków. Cieszymy się, że będziemy mie-
li w tym coraz większy udział – mówi 
Marcin Stępczak, Wiceprezes Zarzą-
du Duda-Cars. Otwarcie tak dużego 
obiektu to również nowe miejsca 
pracy dla mieszkańców gminy Suchy 
Las. W salonie pracę znajdzie blisko 
70 osób na różnych stanowiskach. 
Szczegóły można znaleźć pod adre-
sem w w w.praca.duda-cars.pl. 

Dealer planuje organizację spo-
tkań integracyjnych dla kierowców 
vanów oraz m.in. piknik, który odbę-
dzie się na przełomie maja i czerwca. 

– Wierzymy, że staniemy się miejscem, 
o którym kierowcy vanów Merce-
des-Benz z całej Polski będą mówić 
z uśmiechem na twarzy. Zapraszamy 
wszystkich do odwiedzin naszego 
nowego salonu – podsumowuje Mar-
cin Budzyński. Trzymamy kciuki za 
pierwszy rok funkcjonowania Van 
ProCenter w Golęczewie i z niecier-
pliwością czekamy na piknik.  

PB

www.duda-cars.pl
ul. Gottlieba Daimlera 21,
62-001 Golęczewo 
+48 61 623 52 00

MOTORYZACJA / REKLAMAMOTORYZACJA

E-PITY 2018 – ten rok będzie rekordowy !!!
Uwaga! Zostały niecałe dwa tygodnie na wypełnienie obowiązku 

złożenia zeznania podatkowego za 2018 r.
Z elektronicznych aplikacji  - „Twój e-PIT” i „e-Deklaracje” – skorzy-

stało 85,5% podatników w stosunku do ogółu, rozliczających się według 
właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań –Winogrady.

Pozostałym podatnikom przypominamy, że termin złożenia zeznania 
podatkowego za 2018 r. upływa z dniem 30.04.2019 r. (wtorek)

Polecamy wysyłkę zeznań rocznych droga elektroniczną – szczegól-
nie za pomocą aplikacji „Twój e-PIT”

CO ZYSKASZ?
  wygodę
  bezpieczeństwo
  oszczędność czasu
  szybszy zwrot nadpłaty podatku (maksymalnie 45 dni od dnia 

złożenia rozliczenia)
A TAKŻE:

  zdążysz na czas
  nie pomylisz się
  łatwo wykonasz elektroniczny przelew (w przypadku niedopła-

ty podatku)
  nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania, wystar-

czy przeglądarkę i dostęp do Internetu.

Pomoc znajdziesz w serwisie podatki.gov.pl

Golęczewo ma największy 
w Polsce salon dostawczych 
Mercedesów
W tym roku w gminie Suchy Las zakończyła się inwestycja 
dealera Duda-Cars, który przy trasie S11 wybudował naj-
większy w kraju salon i serwis samochodów dostawczych 
Mercedes-Benz. Ale to nie wszystko. Co jeszcze znajdziemy 
w nowym salonie Duda-Cars?

Marcin Budzyński – Dyrektor Sprzedaży 
Samochodów Dostawczych Duda-Cars

WYWIAD

DUDA

E-PITY 2018 – ten rok będzie rekordowy !!!
Uwaga! Zostały niecałe dwa tygodnie na wypełnienie obowiązku 

złożenia zeznania podatkowego za 2018 r.
Z elektronicznych aplikacji  - „Twój e-PIT” i „e-Deklaracje” – skorzy-

stało 85,5% podatników w stosunku do ogółu, rozliczających się według 
właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań –Winogrady.

Pozostałym podatnikom przypominamy, że termin złożenia zeznania 
podatkowego za 2018 r. upływa z dniem 30.04.2019 r. (wtorek)

Polecamy wysyłkę zeznań rocznych droga elektroniczną – szczegól-
nie za pomocą aplikacji „Twój e-PIT”

CO ZYSKASZ?
 � wygodę
 � bezpieczeństwo
 � oszczędność czasu
 � szybszy zwrot nadpłaty podatku (maksymalnie 45 dni od dnia 

złożenia rozliczenia)
A TAKŻE:

 � zdążysz na czas
 � nie pomylisz się
 � łatwo wykonasz elektroniczny przelew (w przypadku niedopła-

ty podatku)
 � nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania, wystar-

czy przeglądarkę i dostęp do Internetu.

Pomoc znajdziesz w serwisie podatki.gov.pl
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Minister rolnictwa Jan Krzysztof 
Ardanowski w liście do sołtysów pod-
kreślał: „To Państwo jesteście najbliżej 
ludzi. Jesteście włodarzami wsi i naj-
lepiej znacie sprawy, które nurtują jej 
mieszkańców. Dbacie o swoje małe 
ojczyzny, poświęcając czas i uwagę 
lokalnym problemom, które interesują 
mieszkańców”.

Wieś się zmienia
Z kolei starosta Jan Grabkowski 

zauważał, że bardzo liczny udział 
przedstawicieli władz w tym święcie 
jest dowodem uznania dla społecznej 
działalności sołtysów powiatu po-
znańskiego.

– Dzisiejsza wieś bardzo się zmie-
niła, zwłaszcza ta w powiecie poznań-
skim. Tam, gdzie tradycyjnie domino-
wała działalność rolnicza, pojawiają się 
ludzie z Poznania, którzy chcą miesz-
kać na wsi, ale nie zamierzają być rolni-
kami – zauważył starosta.  

Niezależnie od tych zmian sołtys 
jest głosem lokalnej społeczności, któ-
ry dociera do władz powiatowych. 

– To wy macie najlepszy kontakt ze 
swoimi sąsiadami i bez waszej pomo-
cy nie mamy szans zaistnieć w wielu 
miejscowościach – przyznał mówca. 

W uroczystości wzięli udział se-
nator Piotr Florek, wicemarszałek 
województwa Wojciech  Jankowiak, 

przewodniczący Rady Powiatu Piotr 
Burdajewicz, przedstawiciele Zarzą-
du Powiatu, radni powiatowi, burmi-
strzowie i radni gminni. Obecni byli 
także prezes Jarosław Maciejewski ze 
Stowarzyszenia Sołtysów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i prezes Zbi-
gniew Tomaszewski ze Stowarzysze-
nia Sołtysów Powiatu Poznańskiego.

Pozytywne myślenie 
Senator Piotr Florek zachęcał 

do tworzenia funduszów sołeckich. 
W ubiegłym roku w całym kraju 72 
proc. gmin  utworzyło taki fundusz. 
Na cele zgłoszone przez sołectwa wy-
datkowano z tego funduszu ponad 
550 mln zł. 

– Dziś sołtys musi być asertywny, 
wiedzieć co jest potrzebne, umieć 
o to się starać, potrafić argumento-
wać i przekonywać – podsumował 
senator Florek. 

– W naszym szalenie spolaryzo-
wanym społeczeństwie niezbędni są 
lokalni działacze pozytywnie myślący 
o swojej społeczności – mówił z kolei 
wicemarszałek Wojciech Jankowiak. 

– Nie potrafię wyobrazić sobie, jakby 
wyglądały nasze wsie właśnie bez ta-
kiego lidera, który uspakaja, łagodzi, 
jednoczy, który proponuje pozytywne 
rozwiązania. 

Ksiądz Grzegorz Zbączyniak, ka-
pelan sołtysów powiatu poznańskiego, 
apelował o zjednoczenie wszystkich 
sołtysów w powiecie wokół starosty, 
którego określił jako sołtysa sołtysów. 
A do życzeń zdrowia i  błogosławień-
stwa dołączył prośbę, by pamiętać 
o tych sołtysach, którzy chorują, cier-
pią, potrzebują pomocy. 

Przychodzi i dokładać
Sołtys Regina Roszczyk z Zielątko-

wa zaznacza, że już nie ubiega się o po-
nowny wybór.

– Teraz jest czas młodych, żeby 
objęli to stanowisko – uważa. – Pro-
blemem dla starszych jest technika. 

Tylko dzięki swoim dzieciom, które 
mnie podszkoliły, dawałam sobie radę 
z tymi wszystkimi portalami, e-maila-
mi. Sołtys to nie jest, jakby się wydawa-
ło,  taka wdzięczna praca. To jest wysi-
łek  społeczny i pieniędzy raczej z tego 
nie ma. Przychodzi i dokładać.

– Nasz poprzedni sołtys Ryszard Ja-
nasik zrezygnował właśnie dlatego, że 
uznał, że czas na przekazanie pałeczki 
młodym, którzy znają nowinki tech-
niczne i mają więcej sił – kiwa głową 
sołtys Ewa Korek ze Złotnik Wsi. –  
Z drugiej strony każdy powinien sam 
podjąć taką decyzję, samemu ocenić, 
czy nadąża za zmianami. 

Zgodnie z tradycją starosta po-
znański wręczył statuetki oraz listy 
gratulacyjne najbardziej wyróżniają-
cym się sołtysom. Uhonorował m.in. 
Barbarę Widelicką, która przez 16 lat 
była sołtyską w Borowo – Młynie, Do-
rotę Kaczmarek z Wiktorowa, która 
po raz drugi zyskała zaufanie miesz-
kańców swojej wsi i została wybrana 
na kolejną kadencję oraz  Zenona 
Marciniaka, dotychczasowego sołty-
sa Wagowa, który po 20 latach pracy 
postanowił przekazać pałeczkę w ręce 
młodszych mieszkańców sołectwa. 
Ponadto wyróżniono: Annę Kwaśnik 
z Więckowic, Marzenę Pietraszewską 
z sołectwa Sanniki oraz Eugeniusza 
Kęsego z Kalwy.

Uwieńczeniem uroczystości był 
występ zespołu „Aspirynki” z Ko-
mornik, który zaprezentował reper-
tuar znany i lubiany. Nic więc dziw-
nego, że do śpiewania przyłączyła się 
publiczność.

Słuchać mieszkańców
Święto jest okazją do refleksji, do 

postawienia pytania, co sołtys może?  
Minister w liście określił to tak: 

„W Państwa kompetencjach znajduje się 
reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, 
zwoływanie i prowadzenie zebrań 
wiejskich czy też realizacja uchwał rady 
gminy dotyczących sołectwa”. Miesz-
kańcy natomiast sołtysa znają przede 
wszystkim z  sąsiedzkich kontaktów. 
Wiedzą o jego staraniach o środki na 
budowę dróg, chodników czy oświetle-
nia, o organizacji imprez integrujących, 
koncertów i festynów. Są przekonani, 
że sołtys w całości zaangażowany jest 
w życie sołectwa i jego społeczności. 
Przecież, gdyby było inaczej, to by go 
nie wybrali.  Rzadko mówią, że tyle 
może, ile mu wieś pomoże.

– Jak ja widzę sołtysowanie? – za-
stanawia się Ewa Korek. – Mam różne 
swoje wizje, ale najważniejsze jest dla 
mnie to, czego chcą mieszkańcy. Sta-
ram się ich słuchać.

Piotr Górski

Historia linii sięga II połowy XIX 
wieku. Została oddana do eksploatacji 
w 1879 r. jako jednotorowa. Dobudowę 
drugiego toru zakończono w 1885 r.  
Linia stanowiła połączenie Piły (jed-
nego z głównych węzłów kolejowych 
ówczesnych wschodnich Niemiec) 
z Poznaniem.

Po odzyskaniu niepodległości rola 
linii uległa istotnemu osłabieniu. Wła-
dze polskie podjęły decyzję o częścio-
wej rozbiórce linii na odcinku granicz-
nym (Piła Kalina-Dziembówko) oraz 
likwidacji drugiego toru na odcinku 
Rogoźno-Dziembówko. W czasie II 
wojny światowej Niemcy odbudowali 
odcinek Piła Kalina-Dziembówko, ro-
zebrali natomiast drugi tor na odcinku 
Złotniki-Rogoźno. W latach 70-tych 
odbudowano drugi tor na odcinku 
Złotniki-Oborniki. 

Charakterystyka linii
Posiada charakter dwu i jednoto-

rowy. Na odcinku 25,7 km (Poznań-
-Oborniki) oraz 11,2 km  (Dziembów-
ko-Piła) – w sumie 36,9 km, linia jest 
dwutorowa. A na liczącym ponad 56 
km odcinku Oborniki-Dziembówko 
linia posiada jeden tor. Linię  zelektry-
fikowano w 1990 r. Obsługuje ona nie 
tylko ruch regionalny, łącząc ważne 
ośrodki miejskie północnej Wielkopol-
ski, ale również ruch dalekobieżny z po-
łudnia kraju do Kołobrzegu. 

Dokumentacja 
przedprojektowa 

W 2011 r. podpisana została umowa 
pomiędzy samorządem województwa, 
reprezentowanym przez Wicemarszał-
ka Wojciecha Jankowiaka i PKP PLK 
S.A. na opracowanie Studium Wyko-
nalności. Koszt dokumentacji wyniósł 
niemal 1,5 mln zł i w połowie sfinan-
sowany został ze środków samorządu 
województwa. 

Modernizacja linii jest jedną z najbar-
dziej oczekiwanych inwestycji kolejowych 
w Wielkopolsce i całym kraju, a także 
największą inwestycją prowadzoną w ra-
mach regionalnych programów operacyj-
nych (w tym przypadku WRPO 2014-
2020) na sieci zarządzanej przez PKP PLK 
S.A. Inwestycja obejmuje kompleksową 
modernizację 94 km linii, w tym przebu-
dowę 18 stacji i przystanków, budowę aż 

czterech nowych przystanków: Poznań 
Podolany, Złotniki Grzybowe, Złotkowo 
i Bogdanowo. Ogółem w ramach inwe-
stycji powstaną lub zostaną zmodernizo-
wane 34 perony uwzględniające potrzeby 
osób niepełnosprawnych. Nastąpi także 
modernizacja układu torowego i systemu 
sterowania ruchem kolejowym oraz prze-
budowa 63 przejazdów kolejowo-drogo-
wych. Maksymalna prędkość pociągów 
zostanie podniesiona  do 120 km/h. 
Modernizacji podlegać będą też takie 
elementy jak: 2 przejścia pod torami, 91 
przepustów, 4 mosty oraz 8 wiaduktów. 
Na terenie Gminy Suchy Las powstanie 
m.in. przejście pieszo-rowerowe. W wy-
niku przeprowadzonej inwestycji nastą-
pi skrócenie czasu przejazdu z Poznania 
do Piły aż o 40 minut.

Realizacja projektu i koszty 
Postępowanie przetargowe zrealizo-

wane zostało przez PKP PLK S.A. Jest 
to projekt pozakonkursowy w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Umowa na dofinansowanie podpisana 
została w kwietniu 2017 r.  przez repre-
zentujących województwo Marszałka 
Marka Woźniaka i Wicemarszałka Woj-
ciecha Jankowiaka. Również w kwietniu 
nastąpiło podpisanie umowy z wyko-
nawcą, którym jest PORR Polska S.A. 
Koszt całej inwestycji to 615 mln zł, a do-
finansowanie z funduszy unijnych będą-
cych w gestii samorządu województwa 
to aż 425 mln zł, czyli 85 proc. kosztów 
kwalifikowalnych.

Realizacja inwestycji rozpoczęła 
się jeszcze we wrześniu 2017 od prac 
na jednym z torów odcinka Poznań-

-Wargowo. Prace przebiegały z zacho-
waniem przejezdności i zakończyły 
się już w grudniu tego roku. Głównym 
zadaniem zaplanowanym na rok 2018 
była modernizacja liczącego 65 km od-
cinka Oborniki-Dziembówko. W tym 
samym roku realizowane były prace na 
odcinkach dwutorowych (Dziembów-
ko-Piła (tor nr 1) i Wargowo-Oborniki 
(tor nr 2). W roku bieżącym realizo-
wane są prace na torze nr 2 odcinka 
Dziembówko-Piła, a wkrótce będą kon-
tynuowane również  na drugim torze 
odcinka Poznań-Wargowo. 

Częścią inwestycji jest także uru-
chomienie komputerowych urzą-

dzeń sterowania (LCS Poznań) oraz 
wyposażenie wszystkich peronów 
w tzw. małą architekturę, czytelne 
oznakowanie i funkcjonalne oświe-
tlenie. Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest, zgodnie z umową, na 
grudzień 2019 r. 

Modernizacja w liczbach
16.900 ton szyn kolejowych, 
230.000 szt. podkładów,  
280.000 ton kruszyw, 
93 szt. rozjazdów, 
192 km nowych łączy światłowodowych, 
134 km torów. 

WYDARZENIA / REKLAMA WYDARZENIA

Tyle sołtys może,  
ile wieś pomoże?
W obchodach Dnia Sołtysa udział wzięło  blisko 100 sołty-
sek i sołtysów. Rolę gospodarza pełnił starosta Jan Grab-
kowski, nazywany „sołtysem sołtysów”.
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BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

Kompleksowa modernizacja 
linii Poznań – Piła  
z funduszy unijnych
Koszt inwestycji to 615 mln zł, z czego aż 425 mln zł 
pochodzi z funduszy unijnych przekazanych przez 
samorząd województwa.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w dn. 21.04.2017. 

W trakcie realizacji prac – most Oborniki 

Zmodernizowany przystanek 
Poznań Strzeszyn 

Budowa nowego przystanku 
Złotkowo - kwiecień 2019 r. 

Marszałek Wojciech Jankowiak wraz z posłem 
Krzysztofem Paszykiem doglądają realizacji prac
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Starosta Jan Grabkowski, radni powiatu Grażyna Głowacka i Jerzy Świerkowski, 
sołtysi z gminy Suchy Las: Halina Gramsch, Przemysław Majkowski, Ewa Korek, 
Regina Roszczyk, senator Piotr Florek i wicemarszałek Wojciech Jankowiak
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Gościem sesji była Anna Małłek, 
była radna i przewodnicząca Sucho-
leskiego Stowarzyszenia Przyjaciół 
Europy. Pani przewodnicząca opo-
wiedziała radnym o naszych miastach 
partnerskich, w tym o ukraińskim 
Hniwaniu. Tamtejszy kościół św. Jó-
zefa, zniszczony w czasach sowieckich, 
został już odbudowany. Na kościelnej 
wieży nadal jednak brakuje zegara. Su-
choleskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Europy prowadzi zbiórkę na ten zegar.

– Niechaj zawiśnie na wieży i od-
mierza lepszy czas dla mieszkańców 
Hniwania – zakończyła swoją mowę 
Anna Małłek.

Nie trzeba chyba dodawać, że su-
cholescy samorządowcy okazali się 
hojni.

Pospacerujemy później
Tymczasem przewodnicząca Rady 

Gminy Anna Ankiewicz złożyła gra-
tulacje nowo wybranym szefom jed-
nostek samorządu pomocniczego.

– Serdecznie gratuluję zarówno no-
wej sołtys Golęczewa Katarzynie Ka-
chel, jak i ponownie wybranej sołtys 
Ewie Korek ze Złotnik Wsi oraz prze-
wodniczącemu Grzegorzowi Słowiń-
skiemu z Zarządu Osiedla Złotniki 
Osiedle – skłoniła się przewodnicząca 
Ankiewicz.

Zgromadzeni zareagowali okla-
skami.

Zaraz potem wójt Grzegorz Wojte-
ra zawnioskował o dwie zmiany w po-
rządku obrad.

– Przesuńmy na kolejną sesję gło-
sowanie w sprawie dotacji na budowę 
i renowację ścieżek spacerowych na 
terenie zespołu parkowo-pałacowego 
w Biedrusku – zaproponował. – Obec-
nie czekamy na stanowisko konserwa-
tora zabytków – wyjaśnił.

Gospodarz gminy złożył też wnio-
sek o dodanie do porządku projektu 
uchwały w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 1459 i 472 w Biedrusku.

Oba te wnioski wójta Wysoka 
Rada przyjęła jednomyślnie. 

W dalszej kolejności rajcy zajęli 
się projektami uchwał planistycznych. 
Pierwszy z nich dotyczył miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działek nr 333/1-5 w Bie-
drusk  u, dla terenu pomiędzy ulicami 

Szkółkarską i Stefańskiego w Suchym 
Lesie oraz dla działek nr 1459 i 472 
w Biedrusku. Wszystkie trzy uchwa-
ły przyjęto jednomyślnie, podobnie 
zresztą, jak i uchwałę w sprawie opłaty 
reklamowej.

– Co istotne, opłaty nie wejdą w ży-
cie w listopadzie tego roku, lecz dopie-
ro w 2021 r. – zaznaczyła przewodni-
cząca Ankiewicz.

Golęczewianie zatańczą
Jednomyślnie przyjęto też uchwa-

łę w sprawie wprowadzenia zmian 
w  uchwale dotyczących zasad i wa-
runków usytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych 
i  ogrodzeń oraz uchwałę zmieniającą 
budżet na 2019 r. 

Bez sprzeciwów podjęto decyzję 
w  sprawie dotacji na remont sali ta-
necznej w Golęczewie, prace budow-
lane przy kilku zabytkowych budyn-
kach w tejże miejscowości, a także na 
remont kasyna wojskowego w Biedru-
sku. Przyjęto też uchwałę o dotacji na 
budowę groty w parku w Chludowie.

Do krótkiej dyskusji doszło przy 
okazji uchwały o wieloletnim planie 
rozwoju urządzeń wodociągowych 
Aquanetu. 

– Proponuję poprawkę, by ulicę 
Zacisze w Golęczewie też objąć tym 
planem – powstał ze swego miejsca 
radny Marian Bajer, mieszkaniec tejże 
miejscowości.

– Ulica Słoneczna w Chludowie nie 
doczekała się kanalizacji – dodał rad-
ny Zbigniew Hącia. – A to centrum 
miejscowości – zaznaczył. – Chciał-
bym też zauważyć, że dostarczanie 
wody z Poznania w sytuacji, kiedy 
mamy ujęcia w Chludowie i Zielątko-
wie, można uznać za dyskusyjne.

– Jestem za skanalizowaniem ulicy 
Słonecznej, ale sytuacja Golęczewa 
jest jednak inna – wyraził opinię rad-
ny Bajer.

– Eksploatujemy ujęcie w Chludowie 
na prywatnej działce, płacimy czynsz – 
włączył się do dyskusji radny powiatowy 
Jerzy Świerkowski. – Stan techniczny 
ujęcia jest słaby i nie ma możliwości 
zwiększenia wydajności – poinformo-
wał. – Chludowo razem z Zielątkowem 
nie zapewnią wystarczającej ilości wody 
dla tej części gminy. Stąd konieczność 
dostarczania jej z Poznania.

Ostatecznie uchwałę przyjęto 14 
głosami. Przeciwko głosował radny 
Hącia.

Do której szkoły?
Do dyskusji doszło też przy okazji 

uchwały w sprawie wskazania miejsca 
realizacji obowiązku szkolnego. 

– Uchwała ma porządkować spra-
wy związane ze Szkołą Podstawową 
nr 1 i 2 – pokiwał głową Zbigniew Hą-
cia. – Niech to nie będzie jednak zbyt 
rygorystyczne, bo są różne sytuacje 
życiowe – zasugerował.

– Nigdy nie zadowolimy wszyst-
kich, bo to drażliwy temat – odparła 
radna Joanna Radzięda. – Przyjmijmy 
uchwałę w obecnym kształcie, obie 
szkoły i tak są blisko siebie.

– Obie szkoły przypisaliśmy uchwa-
łą do konkretnych jednostek pomoc-
niczych – przypomniał radny Michał 
Przybylski. – Tymczasem zgłosiło 
się do mnie kilka, może kilkanaście 
osób ze Złotnik Osiedla, ale i z osiedla 
Suchy Las-Wschód. Osoby te chcia-
ły, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, 
przepisać swoje dzieci do szkoły ob-
wodowej. Ponoć nie wyrażono zgody. 
Apeluję zatem do dyrektorów szkół, 
by podejmowali decyzje zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy.

Ostatecznie uchwałę w sprawie 
wskazania miejsca realizacji obowiąz-
ku szkolnego przyjęto 14 głosami. 
Wstrzymał się radny Hącia.

Podobnych emocji nie wzbudził 
już projekt uchwały o wyrażeniu zgo-
dy na zawarcie przez wójta umowy 
najmu w trybie bezprzetargowym. 
Chodzi o działkę pod przepompow-
nię Aquanetu. Wysoka Rada przegło-
sowała tę uchwałę jednomyślnie.

Nie było też sporów w kwestii 
prac pielęgnacyjnych na pomnikach 
przyrody przy ulicy Morwowej w Zie-
lątkowie. 15 radnych zagłosowało za, 
a Marian Bajer nawet podziękował za 
taki projekt uchwały.

Również jednomyślnie przegło-
sowano uchwałę w sprawie programu 
Karta Dużej Rodziny oraz uchwałę 
o zmianie statutu osiedla Biedrusko.

– Dziękuję, to ułatwi działanie Za-
rządowi Osiedla – ukłonił się wszyst-
kim radny Radosław Banaszak, wybra-
ny właśnie z Biedruska.

Po krótkiej przerwie głos zabrał 
zastępca wójta Marcin Buliński, któ-
ry opowiedział o typowo wiosennych 
pracach.

– Poprawiamy znakowanie pozio-
me i pionowe, sprzątamy po zimie, na-
prawiamy nawierzchnie bitumiczne, 
utwardzamy i wyrównujemy drogi, 
a także przeglądamy gminne place za-
baw i boiska – wyliczał.

Nadal też trwają prace przy Starym 
Barze w Chludowie oraz przy budowie 
węzłów przesiadkowych w Chludo-
wie i Golęczewie.

Młodzież czeka
Potem głos zabrała przewodni-

cząca Ankiewicz, która na wstępie 
podziękowała sołtysowi Złotkowa 
Michałowi Brdękowi za cztery lata 
pracy. Samorządowiec z powodów 
zawodowych zrezygnował bowiem 
z kandydowania na kolejną kadencję.

– Dziękuję wszystkim za współpra-
cę i życzę wytrwałości w życiu samo-
rządowym – skłonił się zgromadzo-
nym M. Brdęk.

Tymczasem przewodnicząca 
Anna Ankiewicz, po przeczytaniu li-
stu do jednego z mieszkańców Biedru-
ska, zwróciła się do radnego Michała 
Przybylskiego:

– Panie Michale, proszę nie powta-
rzać, że nie chcemy budowy szkoły 
w  Biedrusku, bo tak nie jest – napo-
mniała surowo.

– To ja proszę, żeby pani na każdej 
sesji nie pouczała mnie, co mam mó-
wić – odparł lekko podirytowany rad-
ny Przybylski. – Nie napisałem, że nie 
chcemy budowy, tylko że wykreślono 
to zadanie z wieloletniego planu finan-
sowego. To wszystko.

W ramach informacji przewodni-
czących poszczególnych komisji Rady 
Gminy jako pierwsza zabrała głos 
Joanna Pągowska, szefowa Komisji 
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospo-
darczego.

– Mieliśmy dwa posiedzenia, a na 
jedno z nich zaprosiliśmy dyr. Kata-
rzynę Kustoń z Gminnego Ośrodka 
Sportu oraz kierownik Aurelię Szczę-
sną z Referatu Budowlano-Inwesty-
cyjnego Urzędu Gminy – wyjawiła 
J. Pągowska.

– My z kolei dyskutowaliśmy 
o  Młodzieżowej Radzie Gminy – po-
informowała Joanna Radzięda z Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych. – Młodzież z naszych 
szkół bardzo na tę radę czeka – dodała.

– Naszym gościem był kierownik 
Wiesław Orczewski z Referatu Ochro-
ny Środowiska – zdradził Marian Bajer, 
przewodniczący Komisji Porządku 
Publicznego, Ochrony Środowiska 
i  Spraw Komunalnych. – W posiedze-
niu uczestniczyła też redaktor Barbara 
Stachowiak, która pokazała nam na slaj-
dach zabytki przeznaczone do remontu.

Biel i granat z kapelusza
Kiedy nadszedł czas na interpela-

cje głos ponownie zabrała radna Ra-
dzięda, która przypomniała wójtowi, 
że samochód Straży Gminnej wciąż 

Czy tajne głosowania 
są nieetyczne?
W czasie marcowej sesji Rady Gminy większość uchwał 
przyjęto bez sporów. Najostrzej posprzeczano się o sposób 
głosowania nad protokołem z posiedzenia jednej z komisji. 
Padły słowa o podstawówce i piaskownicy.

nie jest dostosowany do wymogów 
ustawowych (pojazd jest biały, a powi-
nien być w kolorze granatowym).

– Będę pytać o to do znudzenia – 
uprzedziła lojalnie.

– Nie chcę wprowadzać w błąd 
i podawać informacji z kapelusza – su-
mitował się wójt Wojtera. – Potraktuję 
sprawę jako bardzo istotną – obiecał.

– Urząd Wojewódzki napomykał 
coś o dużych pieniądzach związanych 
z budową dróg lokalnych – powstał 
ze swego miejsca radny Włodzimierz 
Majewski. – Czy złożyliśmy jakieś 
wnioski? – zainteresował się.

– Wniosków nie było, bo nie było 
jeszcze naboru w ramach tego pro-
gramu – odparł wójt Wojtera. – My 
będziemy przede wszystkim starali się 
realizować inwestycje objęte porozu-
mieniami z powiatem.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków mikrofon ponownie wziął do 
ręki radny powiatowy Jerzy Świerkow-
ski, który poinformował o możliwości 
starania się o dotację na wymianę pie-
ców na gazowe czy elektryczne.

– Można aplikować o dotację do 
wysokości 7 tys. zł – dodał.

Standard białoruski?
Tymczasem ze swego miejsca wstał 

radny Majewski, który poddenerwo-

wanym głosem rzucił w przestrzeń, 
że jeszcze się dotąd nie zdarzyło, żeby 
ktoś zanegował czyjeś uwagi do wła-
snych słów zapisanych w protokole 
z posiedzenia komisji Rady Gminy.

– To standard białoruski – oskarżył.
– 200 głosowań, w których pan 

dotąd brał udział, nie zwalnia pana 
z  kultury – odparowała radna Pągow-
ska. – Mówię o treści pańskich maili 

– dodała.
O co obojgu chodziło? Wyjaśniła 

to Iwona Koźlicka, przewodnicząca 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
która przyznała, że na posiedzeniu tej-
że komisji przez nieuwagę nie przyjęto 
protokołu z poprzedniego posiedzenia.

– Dlatego też głosowaliśmy drogą 
mailową – wyjaśniła. – Ale załóżmy, 
że głosowalibyśmy podczas posiedze-
nia. Czy wówczas miałby pan czas  
i  ochotę na wnioski redakcyjne? – za-
pytała Włodzimierza Majewskiego. 

– W swoim mailu napisał pan do nas, 
że reprezentujemy poziom szkoły pod-
stawowej i piaskownicy. To żenujące 

– oceniła.
– Rzecz w tym, że nie dostałem od 

was żadnego maila i nie wiedziałem, że 
już protokół przegłosowaliście – tłu-
maczył W. Majewski. – Gdybym wie-
dział, może bym i nie drążył. Możecie 
się oburzać, ale gdybym nie poruszył 

tej sprawy, nawet byście się nad tym 
nie zastanowili. Nie róbcie mi uwag 
o  etyce, bo nieetyczne są tajne głoso-
wania. Przemyślcie swoją postawę – 
zasugerował.

– Protokoły nie są scenariuszami – 
zauważyła przewodnicząca rady Anna 
Ankiewicz. – Poza tym może pan się 
nie zgadzać z innymi członkami komi-
sji, ale nie powinien pan dyskutować 
takim tonem.

– Niech pan nas nie traktuje, panie 
Majewski, jak chłopców do bicia – do-
dał radny Krzysztof Łączkowski. – Ow-
szem, jesteśmy nowi i – cytując prezy-
denta – wszyscy ciągle się uczymy.

– To są emocje – tonował radny Mi- 
chał Przybylski. – Padają słowa, któ-
rych się potem żałuje. Mam jednak 
prośbę, żeby mailowe zatwierdzanie 
protokołów było wyjątkiem, a nie re-
gułą. Unikniemy nieporozumień.

– Wiem, że protokolanci często są 
w trudnej sytuacji – pokiwał głową 
W.  Majewski. – Zwłaszcza wtedy, kie-
dy cztery osoby mówią jednocześnie 

– pozwolił sobie na odrobinę ironii.

W piwnicznej izbie
Pod sam koniec sesji głos zabrała 

Anna Ohirko, przewodnicząca Rady 
Rodziców przy Szkole Podstawowej 
nr 1.

– Dziękuję radnym z Komisji 
Oświaty za pomoc dla naszej jed-
nostki – skłoniła głowę. – Taki powi-
nien być radny, działać w terenie i być 
z  mieszkańcami – chwaliła.

Pani Anna miała też pytanie jako 
rodzic, do radnego powiatowego Je-
rzego Świerkowskiego.

– W naszej szkole pomieszczenia 
wynajmuje Poradnia Psychologiczno-

-Pedagogiczna – przypomniała. – Z jej 
usług korzystają dzieci z Suchego Lasu 
i  Rokietnicy. Jednak warunki do pracy 
nie są najlepsze. Dzieci na wózku mają 
problem z pokonaniem piwnicznych 
schodów. Prowadzone są badania wy-
magające koncentracji, w czym przeszka-
dza typowy dla szkoły podstawowej ha-
łas – wyliczała. – Może pan radny i pan 
wójt coś na to zaradzą? – zapytała.

– Myślałem, że ta poradnia już od 
dawna mieści się w nowej siedzibie 
w  Rokietnicy – przyznał J. Świerkow-
ski. – Zainteresuję się sprawą i odpo-
wiem na następnej sesji – zapewnił.

– W ogóle, żeby zrobić kilka różnych 
badań, trzeba objechać pół powiatu 

– wtrącił radny Hącia. – Tymczasem 
powiat dysponuje wielką przychodnią 
przy ulicy Słowackiego – zwrócił uwa-
gę. – Może tam powinny się odbywać 
wszystkie badania? – zasugerował.

Krzysztof Ulanowski

NIEZALEŻNY SERWIS MARKI HONDA
Suchy Las, ul. Klonowa 4

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

AUTO SERWIS - WSZYSTKIE MARKI POJAZDÓW
zz naprawy blacharsko lakiernicze
zz samochody zastępcze
zz wulkanizacja
zz hotel opon
zz kompleksowa obsługa układów klimatyzacji
zz mechanika, przeglądy i naprawy bieżące

WYMIEŃ 

OPONY

NA WIOSNĘ
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Przypomnijmy, że zebranie wiej-
skie w Złotnikach Wsi odbyło się we 
wrześniu ubiegłego roku w obecnej 
świetlicy wiejskiej. 

– Zebranie zostało zwołane na 
prośbę moją i radnego Włodzimierza 
Majewskiego – mówi Krzysztof Pilas, 
gminny radny poprzedniej kadencji. – 
W sierpniu bowiem spotkaliśmy się 
w gabinecie wójta, który zobowiązał 
się, że przygotuje propozycje dotyczące 
budynku po przedszkolu. Potem mieli-
śmy spotkać się ponownie.

Sala pękała w szwach
Podczas wspomnianego spotkania 

byli też obecni sołtys Ewa Korek oraz 
członkowie Rady Sołeckiej Ryszard 
Janasik i Stanisław Korek.

– Wójt jednak żadnej propozycji nie 
przedstawił, stąd nasza propozycja ze-
brania wiejskiego, które dawało szansę 
na skłonienie gospodarza gminy do 
zdeklarowania się – wyjawia K. Pilas.

Zebranie prowadziła sołtys Ewa 
Korek, był też na nim obecny wójt 
Grzegorz Wojtera oraz Krzysztof Pi-
las, wówczas przewodniczący Komisji 
Społecznej Rady Gminy. A przede 
wszystkim był tłum mieszkańców. 
Niewielka sala pękała w szwach. Część 
ludzi stała na korytarzu.

Wszyscy za świetlicą
Wójt już na wstępie obiecał, że 

w budynku po przedszkolu przy ulicy 
Słonecznej nie będzie mieszkań socjal-
nych.

– Mówię to z pełną odpowiedzial-
nością, taką decyzję podjęliśmy, ten 
budynek nie zostanie przeznaczony na 
mieszkania socjalne, nie zostanie budy-
nek zbyty – zapewnił.

Zaproponował dwa inne rozwiąza-
nia: żłobek lub świetlicę.

– Ja z kolei, na skutek rozmów z miesz-
kańcami, zaproponowałem, że w dni 
powszednie obiekt mógłby służyć jako 
dzienny dom seniora, a w razie potrzeby 
jako świetlica wiejska i sala na komunie, 
zabawy sylwestrowe etc. – mówi Krzysz-
tof Pilas. – Oczywiście, uzgodniłem tę 
propozycję z panią sołtys.

Za tym właśnie rozwiązaniem za-
głosowało 57 mieszkańców. Przeciwko 
nie był nikt.

Pełna gwarancja
Zaraz po głosowaniu Grzegorz 

Wojtera przyznał, że wola lokalnej spo-

łeczności została wyrażona w sposób 
jednoznaczny.

– Pamiętam też, że pan wójt obiecał, 
że wola mieszkańców zostanie przeku-
ta w projekt budżetu, że sam złoży od-
powiedni wniosek – zapewnia K. Pilas.

Dokładnie gospodarz gminy po-
wiedział wtedy:

– Jeszcze raz przekazuję państwu 
pełną gwarancję, że głosowanie pań-
stwa zostanie uwzględnione w projek-
cie, który będzie zakładał budżetowa-
nie tego remontu adaptacyjnego. 

Z kolei radny Pilas nie krył wtedy 
radości, że wieś znów ma szansę zaist-
nieć na kulturalnej mapie gminy. Wyra-
ził też nadzieję, że przyszły wójt uszanu-
je decyzję mieszkańców.

– Nie tylko wpisze do budżetu, ale 
wykona, bo to dwie różne rzeczy, za-
znaczył rajca.

– Tak, tak, oczywiście – przytaknął 
wójt.

W październiku 2018 r. okazało się, 
że tym przyszłym wójtem będzie wójt 
dotychczasowy. W styczniu br. radny 
Włodzimierz Majewski złożył interpe-
lację, w której pytał, jakie środki zostały 
zabezpieczone i jakie czynności podję-
te, by wójt mógł wywiązać się ze swoje-
go zobowiązania.

Wójt może wszystko
W odpowiedzi na interpelację wójt 

przyznał, że nie zabezpieczył żadnych 
środków. Dodał, że wniosku w tej sprawie 
nie złożyło sołectwo Złotniki Wieś. Poin-
formował, że w Urzędzie Gminy trwają 
analizy odnośnie możliwości urządzenia 
w budynku mieszkań. Nie wykluczył, że 
będą to… mieszkania socjalne. 

– To my mieliśmy złożyć wniosek? – 
dziwi się sołtys Ewa Korek. – Przecież 
sołectwo nie ma narzędzi, by wyliczyć, 
jakie środki są potrzebne. Odpowiedni 
specjaliści pracują w Urzędzie Gminy. 
A skoro wójt oczekiwał, że to my złoży-
my wniosek, to dlaczego nam o tym nie 
powiedział? – pyta retorycznie.

– Na zebraniu zrozumieliśmy, że 
wójt sam złoży odpowiedni wniosek 

– Krzysztof Pilas również nie ukrywa 
zdziwienia. – Oczekiwałem od wójta, 
że okaże się dżentelmenem i wywią-
że się ze słowa danego mieszkańcom. 
Cóż, okazało się coś zupełnie innego. 
Wójt może wszystko, nawet oszukać 
mieszkańców – nasz rozmówca nie 
kryje goryczy.

Potrzeba wizji
Warto w tym miejscu dodać, że 

w Złotnikach Wsi są już mieszkania 
socjalne. 

– Mieszkania socjalne są potrzebne, 
ale potrzebna jest wizja tworzenia ta-
kich domów. Takiej też wizji od wójta 

oczekiwałem, o taką wizję do niego 
apelowałem – mówi Krzysztof Pilas. – 
W gminie są także inne miejscowości, 
nie tylko Złotniki. W większej miejsco-
wości uciążliwi mieszkańcy byliby pod 
większą kontrolą. Jeżeli natomiast cho-
dzi o Złotniki, jest to wieś oddalona od 
stolicy gminy. Nie tak łatwo mieszkań-
com przyjechać np. do Centrum Kultu-
ry i Biblioteki Publicznej. Świetlica by ich 
aktywizowała na miejscu.

Cele rozrywkowe
Dlaczego więc gospodarz gminy 

nie chce wywiązać się  obietnicy, którą 
złożył na zebraniu mieszkańców?

– Zebranie było bardziej zebraniem 
wyborczym zorganizowanym wspól-
nie przez panią sołtys i kandydatów 
z Gminy Razem niż klasycznym ze-
braniem wiejskim – mówi nam wójt 
Grzegorz Wojtera. – Przyznaję, że 
odbyło się głosowanie które zakwestio-
nowało możliwość funkcjonowania 
żłobka w budynku byłego przedszkola. 
Głosowanie to miało charakter opinii. 
Musimy uwzględniać różne potrzeby 
mieszkańców – dlatego rozważam róż-
ne warianty wykorzystania budynku – 
w tym również mieszkania komunalne. 
Jeśli okaże się, że istnieje możliwość ta-
kiej adaptacji, że powstanie tych miesz-
kań więcej niż cztery, to powinniśmy to 
bardzo poważnie rozpatrzyć.

– Jakie spotkanie wyborcze zorgani-
zowane przez Ewę Korek? – Krzysztof 
Pilas jest zszokowany. – Przede wszyst-
kim pani Ewa nie jest członkinią Gmi-
ny Razem. Po zakończeniu zebrania 
mieszkańców Złotnik była krótka prze-
rwa, a dopiero potem rozpoczęło się 
zebranie wyborcze prowadzone przez 
radnego i kandydata na wójta Michała 
Przybylskiego – przypomniał.

– Taka okazja do zapewnienia świe-
tlicy Złotnikom Wsi już się nigdy nie 
powtórzy – konstatuje z goryczą sołtys 
Ewa Korek. – Nie mamy więcej podob-
nych budynków.

Krzysztof Ulanowski

No jak to co, nadeszła wiosna! 
Kilkadziesiąt barwnie przyodzianych 
morsów ze Złotnik, innych miejsco-
wości naszej gminy, z innych gmin na-
szego powiatu oraz z Poznania powita-
ło najpiękniejszą porę roku w chłodnej 
toni jeziora. Najpierw była wspólna 
fotka na brzegu, a potem wspólne wej-
ście do wody.

Skąd jednak pomysły na stroje?
– Każdy wymyśla je sobie sam – 

informuje Ewa Korek, sołtys Złotnik 
Wsi i liderka klubu „Złotniki Morsu-
ją”. – I każdy załatwia na własną rękę. 
Jedni sami je szyją, inni wypożyczają, 
a jeszcze inni kupują. Zawsze też ktoś 
strojem zaskoczy. Rok temu ktoś się 
nawet przebrał za… muszlę klozeto-
wą. A w tym roku fajną niespodziankę 
zrobili nam Magda i Michał.

Michał przebrał się za supermena, 
a Magda za superwoman. On z wi-
zgiem opon podjechał samochodem 
nad jezioro, a ona stała, wychylona 

przez otwarty szyberdach i po królew-
sku pozdrawiała oczekującą na brzegu 
resztę towarzystwa.

A inne przebrania? Za zebrę prze-
brała się Ewa Korek i jej siostra Maja 
Krause. Za ministranta Stanisław 
Korek, mąż pani sołtys. Był też ksiądz, 
kucharz, Czerwony Kapturek, wilk itd.

No dobrze, jaka by jednak chłodna 
woda pod koniec marca nie była, czy 
kąpiel w jeziorze wiosną nadal można 
nazwać morsowaniem?

– Na pewno to już nie to – mówi 
z namysłem Ewa Korek, której nie-
straszna kąpiel w lodowej przerębli. 

– Niby woda miała 6 stopni, jednak ta-
kiego fajnego uderzenia zimna już nie 
czułam.

Z uderzeniem czy bez, nasze mor-
sy tradycyjnie kąpią się jednak aż do 
początku kwietnia. Wśród regularnie 
morsujących są też znani samorzą-
dowcy – poza sołtys Ewą Korek tak-
że prezydent Jacek Jaśkowiak (który 

w tym roku wiosny w Jeziorze Kier-
skim nie witał, bo kąpał się pod wodo-
spadem w Przesiece, w Sudetach).

A kolejny sezon morsy rozpoczy-

nają w październiku. Kiedy dokład-
nie? To już zależy od pogody. Musi być 
przecież wystarczająco zimno.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA / REKLAMA WYDARZENIA / REKLAMA

Dżentelmen wywiązuje 
się z danego słowa
Na zebraniu mieszkańców Złotnik Wsi wójt Grzegorz Woj-
tera zapewnił, że w budynku po przedszkolu nie będzie 
mieszkań socjalnych. Mieszkańcy jednomyślnie zagłosowa-
li, że chcą tam domu seniora i świetlicy. Wójt przyznał, że 
wola mieszkańców jest jednoznaczna. Dziś jednak „rozwa-
ża różne warianty”.

W poznańskim jeziorze 
kąpały się zebry
Przechodzący spacerowicze mogli się zdziwić. Do Jeziora 
Kierskiego wchodzili tłumnie księża, ministranci, superme-
ni, dwie zgrabne zebry i wielu innych przebierańców. Co 
takiego się działo w ten piękny, marcowy dzień?

Radosnych Świąt  
Wielkanocnych 

Zmartwychwstania  
Pańskiego 

oraz  
Błogosławieństwa Bożego 

życzy 
Magda Osypiuk

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

Za stołem prezydialnym siedli wójt Grzegorz 
Wojtera, sołtys Ewa Korek i przewodniczący 
Komisji Społecznej Krzysztof Pilas

W świetlicy wiejskiej pojawił się spory tłum mieszkańców

Do chłodnej wody jeziora wszedł barwny tłumek morsów

Furorę wśród morsów zrobili superwoman i superman (w środku)
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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 127

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
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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

Suchy Las, ul. Sucholeska 1

ZDROWA ŻYWNOŚĆ



Najmłodszych pacjentów od-
wiedziła dr Lilianna Brdęk oraz 
asystentka Ewa. Pani doktor opo-
wiedziała dzieciom, czym zajmuje 
się dentysta i jak dbać o ząbki, żeby 
mieć piękny i zdrow y uśmiech. 
Dzieci odpowiadały na pytania na 
temat zdrowego jedzenia, rozpo-
znawały różne przedmioty, które 
znajdują się w gabinecie stomatolo-
gicznym oraz uczyły się poprawnie 
szczotkować na ząbkach „Smoka 
Zębowego”.

Po wszystkim pani stomatolog 
przeprowadziła podstawowe ba-

danie jamy ustnej. Dzieci dostały 
dyplomy, kolorowanki oraz drobny 
upominek od gabinetu ProDentis, 
a dla rodziców każdego z dzieci zo-
stał przygotowany specjalny pasz-
port z diagramem zębów i informa-
cją o stanie ząbków pociechy.

W podziękowaniu dzieci przy-
gotowały piękne rysunki oraz fi-
gurki które z pewnością długo będą 
ozdabiać gabinet w Złotnikach.

Udział w badaniu wzięła ponad 
setka dzieci w wieku od 2,5 do sze-
ściu lat.

Red.

– Co to jest fizjoterapia uroginekolo-
giczna?

To inaczej kobieca fizjoterapia, 
w Polsce jeszcze stosunkowo mało 
znana dziedzina fizjoterapii, która zaj-
muje się oceną i leczeniem zaburzeń 
funkcjonalnych z zakresu stanów 
i chorób ginekologicznych i urologicz-
nych

– Kiedy powinnam się zgłosić do fi-
zjoterapeuty?

Kiedy chciałabyś nauczyć się 
świadomej pracy z własnym ciałem, 
zwłaszcza z dnem miednicy. To do-
tyczy zarówno profilaktyki, jak i kon-
kretnych zaburzeń. Także w ciąży, gdy 
coś ci dolega, albo chcesz się przygoto-
wać do porodu. Również, kiedy chcesz 
się przygotować do operacji urogini-
nekologicznej albo potrzebujesz po 
niej wsparcia fizjoterapeutycznego.  

– Jakie są najczęstsze przypadłości, 
które wymagają terapii?

Dysfunkcje dna miednicy, np. 
nietrzymanie moczu, pęcherz nadak-
tywny czy obniżenie narządu rodne-
go. Fizjoterapeuta uroginekologiczny 
pracuje także z rozstępem mięśnia 
prostego brzucha po ciąży, dolegliwo-
ściami bólowymi w obrębie brzucha, 
miednicy, blizną po operacjach (cesar-
skie cięcie, nacięcie krocza), bolesnym 
miesiączkowaniem czy bolesnym 
współżyciem. 

– Jak dużo czasu potrzeba, aby efekty 
terapii były odczuwalne?

Wszystko zależy od tego z jakim 
problemem zgłasza się pacjentka. Je-
śli chodzi o np. dolegliwości bólowe 
w ciąży, zwykle wystarcza kilku wizyt. 
Terapia dna miednicy wymaga zwykle 
kilku-kilkunastu miesięcy ćwiczeń.

– Skąd bierze się nietrzymanie moczu?
Jest to problem, który dotyczy co 

trzeciej z nas. Nietrzymanie moczu 
najczęściej pojawia się po ciąży, niekie-
dy także już w ciąży. W ciąży problem 
powoduje wzrastająca macica, która 
w niektórych okresach uciska na pę-
cherz moczowy albo wydzielanie hor-
monu relaksyny, który ma za zadanie 
przygotowanie naszego ciała do poro-
du. Hormon wpływa na rozluźnienie 
mięśni, stawów, więzadeł, by dziecko 
łatwiej mogło przyjść na świat. Nega-
tywnym skutkiem działania relaksyny 
jest rozluźnienie mięśni odpowie-

dzialnych za utrzymanie moczu, stąd 
przykre epizody, zwłaszcza w czasie 
kaszlu, kichania, aktywności fizycznej. 

– Po porodzie jest gorzej?
Dolegliwości bywają bardziej na-

silone. Sprzyja temu wielomiesięczne 
przeciążenie dna miednicy rosnącą 
macicą i dzieckiem, poród drogami 
natury, a w efekcie czterokrotne roz-
ciągnięcie mięśni dna miednicy. Nie-
korzystny jest też zbyt szybki powrót 
do aktywności fizycznej.

–  Jakie mięśnie należy wzmacniać, 
aby zmniejszyć prawdopodobień-
stwo nietrzymania moczu?

Powszechnie uważa się, że należy 
wzmacniać osłabione mięśnie dna 
miednicy.  Ale to nie słabe mięśnie 
powodują nietrzymanie moczu, a mię-
śnie, które nie są wytrzymałe! Wytrzy-
małość to zdolność do długotrwałego 
utrzymania napięcia. Trzeba dbać 
o wytrzymałość mięśni dna miednicy, 
a nie siłę.

–  Czy fizjoterapia uroginekologicz-
na wskazana jest podczas ciąży?

Niejednokrotnie wręcz stano-
wi jedyną możliwą pomoc w wielu 
dolegliwościach. Rosnący brzuch, 
zmieniający się środek ciężkości, 
działanie relaksyny powodują, że ko-
biety skarżą się na bóle kręgosłupa, 
miednicy, krocza. Wtedy skutecznie 
może pomóc fizjoterapeuta urogine-
kologiczny. Przygotowanie do poro-
du też jest elementem naszej pracy. 
Z kolei osteopatia ginekologiczna 
zajmuje się dodatkowo m.in. zgagą 
w ciąży, mdłościami, obrzękami, 
przedwczesnymi skurczami, vulvo-
dynią czy coccygodynią, bolesnym 
współżyciem.

– Jak zadbać o ciało po porodzie?
Dać sobie czas. Sześć tygodni 

połogu to czas cofania się zmian 
w układzie rozrodczym (obkurcza się 
macica). Całe ciało (brzuch, krocze, 
postawa) potrzebują o wiele więcej 
czasu. Najlepiej odwiedzić fizjote-
rapeutę uroginekologicznego. Nie 
czekać aż sześciu tygodni. Terapeuta 
oceni postawę ciała, brzuch, krocze, 
gojące się tkanki po cesarskim cięciu 
lub nacięciu krocza i w zależności od 
stanu zaleci indywidualnie dobrane 
ćwiczenia. W połogu warto wykony-
wać pierwsze ćwiczenia. I koniecznie 
zadbać o prawidłowe wykonywanie 
czynności życia codziennego (kar-
mienie dziecka, korzystanie z toalety), 
by odciążyć dno miednicy. Zalecane 
są ćwiczenia mięśni dna miednicy, 
ćwiczenia stabilizujące nasze ciało, 
praca z blizną, spacery.

URODA - DERM EXPERT RADZI / REKLAMAZDROWIE / WYDARZENIA

Dzieci uczyły się szczotkować 
na ząbkach smoka
W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień Dentysty. Gabinet 
stomatologiczny ProDentis ze Złotnik ufundował bezpłat-
ne badanie profilaktyczne dla wszystkich dzieci z przed-
szkola Akademos.

 

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

Dlaczego słabną i wypadają? 
Czy jesteśmy na to skazani?

Zacznijmy od kilku faktów na te-
mat włosów. Pojedynczy włos składa 
się w 85% z keratyny, 10% z wody, po-
została część to pigmenty, minerały 
i lipidy. Przeciętnie mamy na głowie 
100000 włosów i rosną one o centy-
metr miesięcznie. Jesteśmy narażeni 
na zwiększone wypadanie włosów 
w okresie jesienno-zimowym, w cza-
sie zwiększonego stresu, w ciąży, po 
ciąży, gdy mamy problemy z tarczycą 
lub po prostu z racji wieku. Czy musi-
my z tym się godzić i jesteśmy skazani 
na łysienie? NIE. Trychologia (nauka 
o włosach i owłosionej skórze głowy) 
bardzo rozwinęła się w ostatnich la-
tach. Mamy teraz bardzo skuteczne 
aparatury, które w widoczny sposób 
poprawiają jakość włosów, ograni-
czając wypadanie, odżywiając, sty-
mulując wzrost. Naprzeciw naszym 
potrzebom wyszła włoska firma Bio-
tec, tworząc Intrajecta- aktualnie nr 
1 na świecie jeśli chodzi o aparaturę 
stosowaną w trychologii. To nowość 
w Poznaniu, z dobrodziejstw której 
skorzystać możecie  właśnie w klinice 
DERM EXPERT przy ul. Strzeszyń-
skiej 96 w Poznaniu. 

Aparatura Intraject? 
Jak to działa?

Podczas pierwszej wizyty w na-
szej klinice wykonujemy szczegóło-
wą konsultację, stanowiącą podstawę 

dalszych działań związanych z zabie-
gami. W trakcie takiej rozmowy sta-
ramy się znaleźć możliwe przyczyny 
pogorszenia stanu skóry głowy, a tak-
że wykluczamy przeciwwskazania do 
terapii. Drugim etapem jest obejrze-
nie przydatków za pomocą aparatu 
trychologicznego, co daje nam moż-
liwość oceny struktury włosa oraz 
ukrwienia skóry głowy. Ostatnią fazą 
jest dobór odpowiedniego zabiegu 
oraz pielęgnacji.

Widoczne efekty terapii łysienia 
oraz wzmacniania włosów i poprawy 
ukrwienia uzyskujemy dzięki zabie-
gom trychologicznym z wykorzysta-
niem ww. urządzenia Intraject:

Pełen zabieg składa się z trzech 
etapów:

1. Kawitacyjny peeling medyczny 
– jest to etap oczyszczenia skóry z za-

brudzeń, nagromadzonego łoju oraz 
zrogowaciałego naskórka. Peeling ka-
witacyjny wykonuje się na zwilżonej 
skórze, gdzie pod wpływem fal ultra-
dźwiękowych 

2. Rozprowadzenie i wmasowanie 
ampułki – innowacyjny skład serum 
Neohair wspomaga odżywienie wło-
sów, poprawia ukrwienie oraz działa 
osłonowo na skórę głowy. Składniki 
aktywne wchodzące w jej skład to 
głównie witaminy (biotyna) i  ami-
nokwasy (cysteina, tauryna) oraz 
ekstrakty roślinne (z nasion drzewa 
chrzanowego, wąkroty azjatyckiej).

3. Radiofrekwencja igłowa z elek-
troporacją - czyli unikalne połączenie 
dwóch technologii działających syner-
gistycznie wspomaganych mikrona-
kłuwaniem w jednej głowicy! Już po 
kilku zabiegach zobaczysz efekty. 

Jeśli dotyczy Ciebie problem wypa-
dających lub słabych włosów i jesteś 
zainteresowana/y możliwościami 
jakie daje współczesna trychologia, 
zapraszamy do Kliniki na konsulta-
cje tel.  574 685 233 
Klinika Piękna DER M EXPERT 
ul. Strzeszyńska 96, 
Poznań-Podolany

Nowości w trychologii, czyli… 
włos Ci z głowy nie spadnie
Włosy są niezwykle ważnym elementem naszego wizerun-
ku. Błyszczące i gęste stanowią o naszym zdrowiu. Dodają 
nam pewności siebie lub wręcz przeciwnie, jeśli zaczynają 
wypadać. Włosy odgrywają dla człowieka bardzo ważną 
rolę estetyczną.  Nie należy jednak zapominać o funkcjach 
biologicznych, jakie pełnią, takich jak ochrona skóry głowy 
przed czynnikami zewnętrznymi (np. promieniowaniem 
UV) lub termoregulacja. 

Katarzyna Hemmerling 
kosmetolog-trycholog Derm Expert 

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

Nie siła mięśni,  
lecz ich wytrzymałość!
Rozmawiamy o tym, jak radzić sobie z problemami 
w czasie ciąży i porodu. Pomóc może fizjoterapeuta 
uroginekologiczny.

Dr n.med. Wioleta Ostiak 
Tomaszewska osteopata

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

oraz Współpracownikom radości i pogody ducha!

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

Pogodnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

oraz mokrego Dyngusa 
życzy 

Joanna Sznajder
właścicielka 

kwiaciarni Cattleya
z pracownikami
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POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

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

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

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

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy Mieszkańcom 

Gminy Suchy Las
najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten wyjątkowy czas napełni nas wiarą, 
nadzieją i radością,

a spotkania przy wielkanocnym stole 
upłyną w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Naszym najmłodszym Mieszkańcom 
życzymy bogatego Zająca,

a Wszystkim obfitego śmigusa – dyngusa.

Przewodnicząca 
Rady Gminy Suchy Las

Anna Ankiewicz  

Wójt Gminy
Suchy Las

Grzegorz Wojtera

Ruszyła kolejna edycja programu 
likwidacji azbestu

Urząd Gminy Suchy Las informuje, że można już składać wnioski o udział w pro-
gramie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Wzorem ubiegłych lat Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu i Urząd Gminy zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału  
w programie, pozwalającym na pozbycie się z terenu nieruchomości niebezpiecznych 
i szkodliwych wyrobów azbestowych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?
Właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości nieprowadzący dzia-

łalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Pra-
wo przedsiębiorców.

Co podlega dofinansowaniu?
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport  

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
W jaki sposób skorzystać z dofinansowania?
Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy,  

62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13.
Czy każdy składający wniosek otrzyma dofinansowanie?
Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać – wnioski rozpatrywane będą do chwili 

wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku. W przypadku pozy-
tywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawierający azbest usunięty zostanie z terenu 
nieruchomości.

Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski przyjmowane będą do 15 lipca 2019 r. lub do wyczerpania środków finan-

sowych na realizację zadania.
Ile to kosztuje?
Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierają-

cych azbest wynosi 100%.

Uwaga! W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane 
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty związane 
z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

Urząd Gminy Suchy Las prosi o dokładne wypełnianie składanych wniosków. 

Formularze: wniosku, informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, oświadcze-
nia o pomocy de minimis w rolnictwie oraz regulamin można pobrać w Urzędzie Gmi-
ny w Biurze Obsługi Interesanta oraz ze strony internetowej www.suchylas.pl.

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

Zespół Szkoły Języków 
Obcych „MENTORES”
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- Kocham tańczyć i dlatego bardzo 
się cieszę, że zostałem zauważony. To 
wyróżnienie daje mi motywację do 
dalszego rozwoju – powiedział sucho-
lesianin Robert Krajewski. – Staram 
się uczestniczyć w rozmaitych warsz-
tatach i poznawać różne style tańca, 
także klasyczne, bo stanowią dosko-
nałą podstawę do nauki tych nowo-
czesnych. 

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 
w Suchym Lesie, tylko w ubiegłym 
roku, biorąc udział w turniejach rangi 
ogólnopolskiej oraz międzynarodo-
wej, zdobył niezliczoną liczbę nagród 
oraz wyróżnień tańcząc urban street 
oraz hip hop. Święcił nawet triumfy na 
mistrzostwach świata i Europy.

Wyróżniony został także Bogdan 
Żyłkowski, który wyreżyserował kil-
kadziesiąt spektakli. Przez 10 lat pro-
wadził grupę teatralną „Niegrzeczne 
dzieci” w Suchym Lesie. Był koordy-
natorem projektu Gminnego Ośrodka 
Kultury SEZAM  w Tarnowie Podgór-

nym „Teatr w każdej wiosce”. Obecnie 
jest także opiekunem artystycznym 
Studia Teatralnego „Próby” w CK Za-
mek w Poznaniu. Ma na koncie wiele 
inicjatyw propagujących sztukę dra-
matyczną. 

–  Z powiatem poznańskim jestem 
związany emocjonalnie od 20 lat. Ta 
nagroda jest potwierdzeniem sensu 
mojej pracy, która daje mi wiele satys-
fakcji –  mówił Bogdan Żyłkowski.

Pierwszą nagrodę otrzymał chór 
z Lubonia za działalność oraz popu-
laryzację amatorskiego ruchu śpiewa-
czego. Artystów można było usłyszeć 
podczas licznych koncertów, festiwali 
oraz przeglądów, a także na uroczy-
stości wręczenia powiatowych wyróż-
nień. „Bard” istnieje od 1935 r. i od tego 
czasu wielokrotnie bywał odznaczany, 
m.in. statuetką „Siewca roku 2014”. –  
To dla nas bardzo ważne wyróżnienie. 
Tym bardziej, że przed ogłoszeniem 
wyników żaden z chórzystów nie wie-
dział, po co konkretnie jedzie do staro-

stwa – mówił zaraz po ogłoszeniu wer-
dyktu Arkadiusz Klemczak, dyrygent 
i kierownik artystyczny chóru  „Bard”. 

–  Co roku staramy się doceniać 
tych, którzy wzbogacają swoją działal-
nością tę bardzo ważną sferę życia, jaką 
jest kultura – mówił Tomasz Łubiński, 
wicestarosta poznański.  –  Powiat po-
znański jest bogaty nie tylko pod wzglę-
dem gospodarczym, ale także kultu-
ralnym. Mamy znakomite zespoły 
śpiewacze, taneczne. Mieszka i tworzy 
tu wielu artystów, którzy przyczyniają 
się do promocji regionu – podsumował. 

Założycielem jedynego w Polsce 
oraz jednego z niewielu na świecie mu-
zeów tyflologicznych jest Marek Jaku-
bowski, który także odebrał nagrodę 
z rąk wicestarosty poznańskiego. 

– To, co robię, robię z pasją i bardzo 

mnie cieszy, że zostałem doceniony. 
Podobne muzea są jeszcze w Berlinie, 
Wiedniu, Brnie, Bolonii, Sankt Peters-
burgu i Moskwie. W Polsce jesteśmy 
jedyni. Co nas wyróżnia? Posiadamy 
największą na świecie kolekcję starych 
map dotykowych dla niewidomych. – 
wyjaśniał laureat, który na co dzień 
uczy w ośrodku w Owińskach. Sta-
ram się pokazać, jak edukowano ludzi 
z dysfunkcjami wzroku 200 lat temu 

– dodał.
W muzeum w Owińskach można 

zobaczyć wiele eksponatów, takich jak 
m.in. mapy tyflologiczne a także naj-
starszy atlas dla niewidomych. Dzięki 
zaangażowaniu Marka Jakubowskie-
go liczba zbiorów wzrosła ze 130 do 
blisko 2000 unikalnych okazów.

JSJ

Nagrody dla ludzi kultury
Prawie 20 tysięcy złotych wyniosła tegoroczna pula 
wręczanych od 10 lat nagród powiatu poznańskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upo-
wszechniania i ochrony kultury. Wśród laureatów znaleźli 
się m.in. młody zdolny tancerz z Suchego Lasu czy twórca 
jednego z nielicznych na świecie muzeów tyflologicznych 
w Owińskach.

Nagrodzony sucholesianin Robert Krajewski z Tomaszem Łubińskim, wicestarostą poznańskim, Grażyną 
Głowacką, radną powiatu poznańskiego i Piotrem Burdajewiczem, przewodniczącym Rady Powiatu fot
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W tym szczególnym czasie go-
ściem specjalnym był Marek Szulc, 
edukator Kérastase, jednej z najbar-
dziej luksusowych marek w pielęgna-
cji włosów. 

Wyjątkowa okazja
Marek Szulc przez cały czas wspo-

magał ekipę salonu, zajmował się m.in. 
diagnozą skóry głowy i włosów klien-
tek, a zainteresowanym paniom poma-
gał dobrać indywidualnie najlepsze dla 
nich kosmetyki, przeznaczone rów-
nież do domowego użytku. Pan Szulc 
był otwarty na różne pytania i chętnie 
dzielił się swoimi cennymi wskazów-
kami dotyczącymi pielęgnacji włosów. 
Kuracja Kérastase w ramach usługi 
fryzjerskiej była gratis.

Na wszystkie panie czekała także 
wyjątkowa okazja: makijaż dzienny 

w promocyjnej cenie, a każda z klien-
tek, która skusiła się na masaż całego 
ciała (jakże zasłużony, szczególnie 
w tym dniu!) dostawała dodatkowo 
darmowy peeling.

Uśmiechnięte i przepiękne
8 marca Salon Urody i Pielęgnacji 

Lafayette stanął na wysokości zadania 
i był miejscem, w którym na każdym 
kroku dało się zobaczyć zadowolone, 
uśmiechnięte i przepiękne panie. A to 
z pewnością cel każdego salonu urody.

Mamy nadzieję, że Lafayette rów-
nież za rok zorganizuje takie przyjemne 
wydarzenie, a wszystkie panie, które 
chcą poczuć się naprawdę wyjątkowo 
i zrobić sobie mały prezent (nie tylko 8 
marca) zapraszamy do salonu znajdu-
jącego się w Galerii Pestka w Poznaniu.

Red.

Dzień Kobiet  
w Salonie Lafayette
W tym roku Salon Lafayette zrobił wszystkim paniom 
miłą niespodziankę i świętował Dzień Kobiet przez dwa 
dni. Każda z pań przekraczająca progi tego wyjątkowego 
miejsca mogła liczyć nie tylko na profesjonalną obsługę, 
ale także na słodki poczęstunek, lampkę wyśmienitego 
prosecco i mały upominek.

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
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Betacyjany to występujące w bu-
raku barwniki. Te substancje wyka-
zują silne właściwości antyutlenia-
jące, wspierające układ krwionośny 
i regulujące ciśnienie krwi. Jedno 
z badań wykazało, że ochotnicy, któ-
rzy wypili 500 ml soku z buraka, mieli 
znacznie obniżone ciśnienie krwi po 
jego spożyciu. 

Buraczane barwniki chronią
Barwniki zawarte w buraku 

chronią nas nie tylko przed cho-
robami serca lecz ze względu na 
silne działanie  przeciw utleniające 
posiadają zdolność do w ygaszania 
wolnych rodników. Wolne rodni-
ki mogą doprowadzić do rozwoju 
wielu chorób, w tym nowotworów, 
więc sk ładniki buraka są bardzo 
pomocne zarówno w zapobieganiu 
chorobie nowotworowej, jak i po-
mocnicze w jej leczeniu.

Sposobem na przygotowywania za-
kwasu z buraka jest kiszenie, które nale-
ży do najstarszych metod konserwacji 
żywności. Z kolei barszcz buraczany 
na zakwasie jest jedną z tradycyjnych 
polskich potraw, serwowanych od wie-
lu, wielu lat przez nasze mamy, babcie 
i prababcie.

Właściwości zakwasu 
buraczanego

Zarówno zakwas jak i  barszcz 
na zakwasie z buraków jest nie tyl-
ko smaczny, ale też i bardzo, bardzo 
zdrow y. Podczas fermentacji bu-
raków powstaje prawdziw y napój 
mocy o wielu wspaniałych właści-
wościach. Taki zakwas nie tylko 
dodaje energii, ale również reguluje 
przemianę materii przyczyniając 
się do redukcji zaparć. Doskonale 
wspomaga leczenie anemii, dostar-
czając niezbędnych sk ładników od-

ży wczych. Jego działanie regulują-
ce poziom cholesterolu wspiera cały 
uk ład krwionośny. Ma właściwości 
probiotyczne przez co korzystnie 
w pły wa na mikrof lorę jelitową. 
Dodatkowo może być pomocny 
przy wielu chorobach uk ładu tra-
wiennego. 

Przygotowanie zakwasu 
buraczanego

Kiszenie buraków jest proste, ale 
należy znać kilka podstawowych za-
sad.  Warto wybrać buraki z czystej 
uprawy,  czyli takie, które nie miały 
kontaktu ze środkami ochrony roślin. 
Woda którą zalewamy buraki, musi 
w całości je zasłaniać.

Składniki:
1 kg buraków
4 ząbki czosnku
2 litry wody
2 łyżki soli kamiennej lub innej 
niejodowanej
3 liście laurowe
2 łyżki zmielonego korzenia  
mniszka lekarskiego
2 łyżki zmielonego korzenia  
cykorii podróżnika
5 ziaren pieprzu

Przygotowanie: 
Buraki myjemy, obieramy i kroimy 

w ósemki lub cienkie plasterki. Ząbki 
czosnku kroimy na pół. Plasterki bu-
raka układamy warstwami w słoiku, 
a pomiędzy wkładamy przyprawy, 
czosnek i zmielone korzenie. Zale-
wamy zimną wodą z dodatkiem soli, 
tak, by całkowicie przykryła buraki. 
Na wierzchu kładziemy coś, co nie 
pozwoli burakom podnieść się ponad 
poziom wody. Słoik przykrywamy 
gazą, związujemy gumką i odstawia-
my w ciepłe miejsce na około siedem 
dni. Codziennie należy zbierać pian-
kę która powstaje na powierzchni, aby 
nie dopuścić do powstania niezdro-
wej pleśni. Po tym czasie mamy już 
ukiszony zakwas, który przecedzamy 
i przelewamy do słoików. Przechowu-
jemy w lodówce.

Katarzyna Kamińska
Fitoterapeuta, Zielarnia Sucholeska

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

Eliksir zdrowia –  
sok z kiszonego buraka
Badania naukowe na całym świecie potwierdzają, że 
zakwas buraczany to bardzo zdrowy produkt. Jego walory 
zdrowotne wynikają z dużej zawartości błonnika, a także 
bogactwa składników  mineralnych, jak fosfor, magnez, 
wapń i żelazo oraz liczne witaminy.  

ZDROWIE / REKLAMA

Pojęcie błędu medycznego nie ma 
powszechnie uznanej definicji. Błąd 
medyczny możemy określić jako za-
winione postępowanie (działanie lub 
zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, 
pielęgniarki, położnej, ratownika me-
dycznego lub innej osoby wykonującej 
zawód medyczny powodujące szkodę 
pacjenta. 

Możemy wyróżnić następujące 
rodzaje błędów medycznych: diagno-
styczny, którego przyczyną jest niepro-
fesjonalna analiza specjalistycznych 
wyników badań czy też niedokładny 
wywiad z pacjentem; terapeutyczny 
polega na stosowaniu metod niezgod-
nych z obowiązującą wiedzą i praktyką 

medyczną oraz na stosowaniu, w trak-
cie terapii, wadliwych metod leczenia; 
techniczny, który można określić jako 
zwykłe zaniedbanie, niepoprawne 
realizowanie decyzji lekarskich już 
podjętych oraz organizacyjny, który 
dotyczy szpitali, przychodni rejono-
wych czy też gabinetów prywatnych 
a spowodowany jest podjęciem złych 
decyzji przez osoby kierujące wyżej 
wymienionymi placówkami jak np. 
brak dostępu do diagnostyki lub wła-
ściwego sprzętu. 

Lekarz ma obowiązek wykony-
wać zawód, uwzględniając wskazania 
aktualnej wiedzy medycznej, dostęp-
ne mu metody i środki zapobiegania, 
rozpoznawania i leczenia chorób, jed-
nocześnie zachowując zasady etyki 
zawodowej oraz należytą staranność. 
Na lekarzu ciąży obowiązek nieustan-
nego kształcenia się oraz podnoszenia 
kwalifikacji. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (tekst jedn.:Dz.U. 
z 2019 r. poz. 537 z późn.zm.) lekarz 
ma ustawowy obowiązek stałego do-
skonalenia zawodowego. W związku 
z tym posłużenie się przezeń nieaktu-
alną, uważaną za przestarzałą, metodą 
leczenia jest uważane za błąd.

Odpowiedzialność lekarza za błąd 
medyczny może być wielopłaszczyzno-
wa, obejmując nie tylko odpowiedzial-
ność cywilną i zawodową ale i również 
odpowiedzialność za przestępstwo.

Odpowiedzialność cy wilna 
jest odpowiedzialnością majątko-
wą dłużnika. Główną funkcją tej 
odpowiedzialności jest funkcja 

kompensacyjna, której celem jest 
w yrównanie uszczerbku doznanego 
przez poszkodowanego w dobrach 
prawnie chronionych. Jeśli postę-
powanie lekarza doprowadziło do 
uszkodzenia ciała pacjenta lub w y-
wołania u niego rozstroju zdrowia, 
poszkodowany może domagać się 
odszkodowania za poniesioną przez 
niego szkodę. Naprawienie szkody 
obejmuje wszelkie w ynikłe z tego 
powodu koszty jak np. przykład 
koszty zakupu leków, opatrunków, 
koszty poniesione na zakup sprzętu 
medycznego czy w związku z ko-
niecznością uczęszczania na reha-
bilitację. Natomiast w określonych 
przypadkach pacjent może domagać 
się przyznania na jego rzecz renty. 
Będzie to możliwe wówczas, gdy po-
szkodowany utracił całkowicie lub 
częściowo zdolność do pracy zarob-
kowej albo jeżeli zwiększyły się jego 
potrzeby lub zmniejszyły widoki po-
wodzenia na przyszłość.

Poszkodowany może również 
domagać się zadośćuczynienia za do-
znaną krzywdę. Zadośćuczynienie 
jest tzw. roszczeniem niemajątkowym, 
osobistym mającym na celu wynagro-
dzenie całej krzywdy ( takich jak ból, 
cierpienie, oraz skutki w sferze emo-
cjonalnej, zawodowej i osobistej), któ-
ra powstała u pacjenta w wyniku błędu 
medycznego. 

W przypadku odpowiedzialności 
karnej pociągnięcie lekarza do odpo-
wiedzialności karnej będzie możliwe, 
gdy zostaną spełnione następujące 
przesłanki: działanie lekarza będzie 
sprzeczne z powszechnie uznanymi 

zasadami wiedzy medycznej; wystą-
pi skutek w postaci śmierci pacjenta, 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
innego naruszenia czynności narzą-
du ciała lub rozstroju zdrowia; zaist-
nieje związek przyczynowy pomię-
dzy działaniem lekarza a skutkiem, 
weryfikowany poprzez ustalenie 
czy skutek nastąpiłby, gdyby lekarz 
nie popełnił błędu; wina lekarza. 
Lekarz najczęściej ponosi odpowie-
dzialność karną z art. 155 kodeksu 
karnego tj. za nieumyślne spowo-
dowanie śmierci; z art.156 kodeksu 
karnego za spowodowanie ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu; z art. 160 
§ 3 kodeksu karnego za narażenia na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu. Należy w tym miej-
scu podkreślić, iż spraw y karne 
przeciwko lekarzom, czy też perso-
nelowi medycznemu charakteryzują 
się swoją specyfiką i są to niewątpli-
wie spraw y skomplikowane. 

Podsumowując, uzyskanie od-
szkodowania od szpitala czy też innej 
placówki medycznej w przypadku, 
gdy doszło do popełnienia błędu me-
dycznego, jest jak najbardziej moż-
liwe. Należy jednak pamiętać o gro-
madzeniu dokumentacji medycznej 
oraz dokumentów potwierdzających 
wysokość poniesionych przez pacjen-
ta kosztów pozostających w związku 
z wyrządzoną szkodą, ponieważ to na 
pacjencie ciąży bowiem obowiązek 
wykazania faktu poniesienia tych 
kosztów. Natomiast w przypadku żą-
dania zasądzenia zadośćuczynienia 
za błąd medyczny poszkodowany zo-
bowiązany jest udowodnić te wszyst-
kie elementy krzywdy, które pozwolą 
sądowi ocenić jej rozmiar  a więc 
rodzaj, intensywność i czas trwania 
cierpień fizycznych i psychicznych, 
ewentualny stopień nieodwracal-
nych uszkodzeń, rokowania na przy-
szłość, utrata lub zmniejszenie szans 
na normalne życie. 

Odpowiednie przygotowanie się do 
sprawy daje bowiem dużo większą szan-
sę na powodzenie i wygranie procesu.

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

Błąd medyczny
Na wstępnie należy podkreślić, iż z roku na rok zwiększa się 
liczba spraw, w których pacjenci lub ich rodziny występują 
z roszczeniami w związku z błędami medycznymi. Wynika 
to przede wszystkim z rosnącej świadomości pacjentów 
o przysługujących im prawach w zakresie ubiegania się 
o odszkodowanie.
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Z okazji Dnia Kobiet zorganizowa-
no imprezę w Centrum Kultury i Bi-
bliotece Publicznej. Dla uczestniczek 
przygotowano wiele atrakcji. Panie 
mogły m.in. spróbować unikalnych 
win i pysznych ciast pieczonych przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Golęcze-
wa, skorzystać z bezpłatnego makija-
żu, porad stylistek w zakresie doboru 
kolorów czy dietetyczki. Każda z pań 
została także obdarowana tulipanem. 
Organizatorzy wydali aż 300 wejśció-
wek na wspólne świętowanie Dnia 
Kobiet.

Zniżki na zabiegi, bezpłatne 
badania i porady

– Panie mogą od nas otrzymać ulotki 
z 10 proc. zniżką na zabiegi z kosmeto-
logii. Mamy m. in. całą gamę zabiegów 
na twarz, zabiegi z zakresu kosmetolo-
gii estetycznej, zabiegi na ciało, a także 
fryzjerstwo i solarium – mówi Agniesz-
ka Czabańska z Salonu Urody Sisel.

– Na moim stoisku można wykonać 
analizę składu ciała. Wszystkie chętne 
panie mogą uzyskać krótką poradę na 

temat zdrowego odżywania – mówi 
Maria Walkowiak z Poradni Diete-
tycznej Reforma.

Organizatorzy o imprezie
– To wspólna inicjatywa zarządów 

osiedla Suchy Las i Suchy Las Wschód, 
czyli tak naprawdę całej miejscowości 
Suchy Las. Za każdym razem, kiedy są 
tego typu okazje, staramy się coś faj-
nego dla mieszkańców zrobić. Mamy 
na to swoje odrębne budżety – mówi 
Michał Dziedzic, przewodniczący Za-
rządu Osiedla Suchy Las. 

Przewodniczący przekazał też ży-
czenia dla pań. 

– Za pośrednictwem „Magazynu” 
przekazuję życzenia dla wszystkich 
kobiet z gminy Suchy Las. Dużo rado-
ści, szczęścia, zdrówka, zadowolenia 
z mężów, z narzeczonych, kolegów, 
partnerów, dzieci, wnuków.

– Planowaliśmy spotkanie w taki 
sposób, aby każdy mógł dla siebie 
coś znaleźć. Panie mogły najpierw 
spotkać się i porozmawiać, jeśli któ-
raś z pań miała potrzebę konsultacji 

kosmetycznych lub innych, mogła 
z nich skorzystać. Takie spotkania to 
ważny element gminnego życia. Mo-
żemy po kolei podejść do wszystkich 
znajomych czy nieznajomych pań i po 
prostu porozmawiać – mówi radna Jo-
anna Pągowska.

I dodaje, że ważne jest też kwesto-
wanie na rzecz chorego Adriana, który 
jest mieszkańcem gminy.

– Panie z Golęczewa zawsze stają 
na wysokości zadania i przygotowały 
nam stół słodkości, żeby każdy mógł 
dla Adriana na rehabilitację wrzucić 
symboliczną złotówkę – zaznacza.

– Jest sporo pań, wejściówek wy-
daliśmy 300. To pierwsza tak duża 
impreza z okazji Dnia Kobiet. Zarząd 
Osiedla Suchy Las-Wschód co roku 
robi eventy z okazji 8 marca. Wcześniej 
były to małe imprezy, a w tym roku 
udało się nam zaprosić do współpracy 
osiedle Suchy Las oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich Golęczewo – informu-
je Anna Ankiewicz, przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód.

Uczestniczki o imprezie
– Jestem kobietą i chcę świętować 

z koleżankami ten dzień. Dowiedzia-
łam się o tej imprezie z Facebooka, 
odebrałam wejściówkę i bardzo mi się 
tutaj podoba – mówi zadowolona pani 
Magda.

– Możemy porozmawiać na bab-
skie tematy, spędzić miło czas, wypo-
cząć i zrelaksować się – dodaje pani 
Sylwia. 

– Stwierdziłam, że po pracy trzeba 
iść do ludzi, spotkać ze znajomymi – 
mówi pani Melania. 

W tym samym dniu swoje święto 
celebrowały również przedstawicielki 
płci pięknej w Złotnikach. W świetli-
cy wiejskiej panie mogły delektować 
się smacznymi, domowymi wypieka-
mi oraz sprawdzić pomiar ciała. Każda 
z pań dostała piękną różę. 

– Wykonujemy dla wszystkich 
uczestników bezpłatną analizę składu 

ciała. Mamy najnowocześniejszy ana-
lizator, wskazujemy jaki jest poziom 
tłuszczu mięśni i zawartość wody 
w organizmie oraz proponujemy plan 
treningowy. Panie z rajstop wyskaku-
ją i chętnie korzystają z naszej oferty 

– mówi Aneta Grobelna, właścicielka 
klubu 36 minut.

Podczas spotkania 10 osób zapi-
sało się na bezpłatny trening wprowa-
dzający.

Kilka słów o spotkaniu
– Co roku spotykamy się tutaj 

i świętujemy Dzień Kobiet. Jest Za-
rząd Osiedla i radni. To wieloletnia 
tradycja. Można powiedzieć, że panie 
na tym osiedlu wiodą prym, jeśli cho-
dzi o organizowanie rozmaitych im-
prez dla mieszkańców – mówi radny 
Michał Przybylski.

I dodaje, że panie stanowią trzon 
i sól tej ziemi. 

– Wykonują mrówczą pracę, która 
pewnie jest niezauważalna, ale bez 
niej nie odbyłaby się w zasadzie żad-
na impreza – przyznaje. – Szacunek, 
uznanie należy im się po prostu cały 
czas. Chciałbym przekazać życzenia 
wszystkim mieszkankom naszej gmi-
ny.

– Jest nas 35 członkiń, zawsze nam 
umilają to święto panowie z Rady 
Osiedla oraz radni naszej miejscowo-
ści. Dostałyśmy pyszny tort od Rady 
Osiedla, każda z pań otrzymała także 
różę. Mamy też zorganizowane bada-
nia tłuszczyku – informuje Elżbieta 
Raflik, przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Złotnikach.

– Kolejny raz spędzam czas razem 
z Kołem Gospodyń Wiejskich. Można 
pogawędzić na różne tematy. Jest miła 
atmosfera – zachwala pani Wiesława

–Bardzo miły dzień. Czasem każ-
demu potrzeba relaksu – mówi pani 
Martyna.

Niespodzianki na 
Grzybowym

Świętowano również w świetlicy 
na os. Grzybowym. Panie mogły po-
słuchać prelekcji psychologa dotyczą-
cej kobiecości, komunikacji między 
mężczyzną a kobietą. Dowiedziały się 
też, jak prawidłowo dobrać bieliznę. 
Miały także okazję obejrzeć pokaz 
makijażu, poznać zasady ukrywania 
niedoskonałości oraz aktualne trendy. 
Podczas trwania imprezy można było 
zajadać kolorowe, pyszne kanapki 
i ciasta. 

– Bardzo cieszę się, że jest wiele pań. 
Zarząd Osiedla po raz pierwszy zorga-
nizował Dzień Kobiet – mówi Małgo-
rzata Salwa-Haibach, przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Grzybowego.

– Starałam się paniom podać nie-
zbędne informacje, jak należy dobrać 
bieliznę. Dobór biustonosza jest waż-
ny ze względu na zdrowie, utrzymanie 
prawidłowej postawy, komfort i wygo-
dę noszenia. Niestety w sklepach sie-
ciowych liczba rozmiarów jest mocno 
ograniczona, co między innymi jest 
powodem nieprawidłowego doboru 
biustonosza. Mimo, że brafitting jest 
już popularny od kilku lat, nadal sporo 
pań przychodzi do nas i prosi o pomoc 
w określeniu rozmiaru – mówi Marta 
Janiak, brafitterka.

Wśród najczęstszych błędów można 
wymienić zbyt luźny obwód i za małe 
miseczki. Na spotkaniu brafitterka sta-
rała się przekazać podstawową wiedzę. 

Było dużo pań zainteresowanych tema-
tem, padały pytania o aktualne trendy.

– Wydawać by się mogło, że raczej 
młodsze panie idą z duchem czasu 
i będą bardziej świadome w temacie 
doboru bielizny, ale często tak nie jest 

– ubolewa. – Myślę, że jest to spowo-
dowane ogromną liczbą obowiązków 
jak praca, dbanie o dzieci i dom. Panie, 
które dzieci odchowały, łatwiej znaj-
dują czas dla siebie.

Niezależnie od wieku, warto aby 
każda kobieta przynajmniej raz na 
pół roku skontrolowała swój rozmiar 
i dobrała odpowiednią bieliznę. Dzień 
Kobiet to okazja, żeby sobie o tym 
przypomnieć! 
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WYDARZENIA

Sucholeskie panie 
świętowały razem
Dzień Kobiet to święto z długą tradycją. Przedstawicielkom 
płci pięknej składa się życzenia i wręcza upominki. To oka-
zja do miłego spędzenia wolnego czasu i dobrej zabawy. 
W naszej gminie przygotowano z myślą o paniach wiele 
niespodzianek. Imprezy odbyły się m.in. w Suchym Lesie, 
w Złotnikach i na os. Grzybowym.
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Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Golęczewa – zbiórka dla Adriana

Święto Kobiet w Złotnikach

Agnieszka Czabańska 
- Salon Sisel

Przewodnicząca Rady Gminy Anna 
Ankiewicz i Radna Joanna Pągowska

Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las 
Michał Dziedzic rozdawał Paniom kwiaty

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Grzybowego Małgorzata Salwa-Haibach

Marta Janiak – brafitterka

Panie z Klubu 36 minut wykonały analizę ciała wszystkich pań

Maria Walkowiak udziela porad dietetycznych

Redaktor Agnieszka Łęcka  
z Anną Ohirko (Rada Rodziców)

W Złotnikach znalazła się miłe niespodzianki dla radnych, które wręczyła Elżbieta Raflik

26 Sucholeski.EU       kwiecień 2019      nr 4 (87)  nr 4 (87)       kwiecień 2019      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 27



Bo Toyota jest na świecie zdecydo-
wanym liderem wśród samochodów 
ekologicznych, w tym właśnie hybryd. 
Co miesiąc polscy kierowcy kupują ty-
siąc nowych samochodów z napędem 
hybrydowym i logo Toyoty na masce! 
W  salonach Toyoty prowadzonych 
przez Tadeusza Ukleję w  Suchym 
Lesie k. Poznania i  w  Ujściu k. Piły 
świetnie sprzedają się takie modele, jak 
Toyota C-HR Hybrid, Auris Hybrid 
i  RAV4 Hybrid. To czołówka, choć 
niejedyne modele: Toyota Ukleja 
proponuje swoim klientom aż siedem 
modeli Toyoty z  napędem hybrydo-
wym, począwszy od miejskiego Yarisa 
przez kompaktowego Aurisa z  nad-
woziem hatchback i  kombi (Touring 
Sports), liftbacka Prius i  Prius Plug-

-in Hybrid, crossovera Toyota C-HR,  
7-osobowego mnivana Prius+, i wresz-
cie - rodzinnego SUV-a RAV4.

Spójrzmy, jakie są podstawowe 
atuty samochodów z  napędem hybry-
dowym, według ekspertów Toyota 
Ukleja:

– bezawaryjna obsługa – o  czym 
świadczą czołowe miejsca w  rankin-
gach zadowolenia klientów i  bezawa-
ryjności aut przeprowadzanych przez 
niezależne instytuty badawcze. Toyo-
ta Prius wielokrotnie została uznana 
za najmniej awaryjne auto w  segmen-
cie D według raportu TÜV, zajmując 
pierwsze miejsca w  kategoriach aut 
6- i 7-letnich oraz 8- i 9-letnich,

– komfortowa, cicha i  ekologiczna 
jazda dzięki silnikowi elektrycznemu. 
Także bezpieczna, bo system nie po-
zwala na przeładowanie lub komplet-
ne rozładowanie akumulatorów,

– pewna jednostka napędowa – 
układ hybrydowy tworzą niewysilo-
ny, wolnossący, trwały i  niezawodny 
silnik benzynowy oraz dołączony do 
niego silnik elektryczny,

– niskie zużycie paliwa, – niskie 
koszty eksploatacji, m.in. dzięki bra-
kowi standardowych w innych autach 
części do wymiany, takich jak sprzęgło, 
alternator, rozrusznik, paski klinowe,

– wysoka wartość przy potencjalnej 
odsprzedaży,

– bezpłatne bądź ulgowe parkowa-
nie samochodów hybrydowych w stre-
fach postoju wielu miast.

Warto dodać, że nabywców znaj-
dują nie tylko nowe samochody pro-
sto z  salonów. Także auta używane 
1-3- letnie, z niewielkimi przebiegami, 
w  pełni sprawdzone i  z  firmowymi 
gwarancjami sprzedawcy, dają na-
bywcom wiele satysfakcji. Toyota 
Ukleja zaprasza po nie do swojego 
najnowszego salonu w  Poznaniu na 
Zawadach - przy ul. Głównej. Przyja-
ciele firmy wiedzą, że ten nowoczesny 
salon z  pełnym zapleczem, będący 
profesjonalnym centrum samocho-
dów używanych, powstał w  miejscu, 
gdzie koczowali bezdomni i  rosły 
dzikie wysypiska śmieci. Tadeusz 
Ukleja zagospodarował teren po mi-
strzowsku i  dziś można tu kupić sa-
mochód pewny i  bezpieczny. Gdyby 

– teoretycznie – serwisanci, przyjmu-
jąc samochód do odsprzedaży, mieli 
wątpliwości co do jakichś części, są 
one wymieniane, a przyszły nabywca 
dostaje auto w pełni sprawne, z  infor-
macją o  przeprowadzonej wymianie, 
z firmowym certyfikatem.

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

ALFA ROMEO GIULIA

WOLNOŚĆ WYBORU   
W BIZNESIE

ALFA ROMEO GIULIA
OD 1300 ZŁ NETTO/MIES. BEZ WPŁATY WŁASNEJ

Operatorem programu jest LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) sp. z o.o., ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa. Program dotyczy nowych samochodów i jest skierowany 
do przedsiębiorców. Podane ceny są cenami netto, do opłaty miesięcznej zostanie doliczony podatek VAT. Klient może korzystać z pojazdu w ramach 24-miesięcznego limitu 
przebiegu kilometrów wskazanego w umowie (20 000 km) w okresie jej obowiązywania (24 miesiące), po którego upływie samochód jest zdawany przez klienta operatorowi 
programu. Brak wpłaty własnej. W ramach stałej opłaty miesięcznej operator pokrywa koszty rejestracji samochodu, ubezpieczenia (OC/AC/NNW) oraz koszty przeglądów 
serwisowych (wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i bez codziennej obsługi serwisowej pojazdu). Pakiet ubezpieczenia oraz gwarancja pojazdu obowiązują na 
terenie Unii Europejskiej. Decyzja o możliwości zawarcia umowy zostanie podjęta przez operatora programu po analizie dokumentów dostarczonych przez klienta. Niektóre 
prezentowane opcje nie stanowią wyposażenia podstawowego i są dostępne wyłącznie za dopłatą. Alfa Romeo Stelvio – zużycie paliwa 7,9-8,1 l/100 km, emisja CO2:  
183-187 g/km. Alfa Romeo Giulia – zużycie paliwa 6,6-7,0 l/100 km, emisja CO2: 153-162 g/km. Więcej informacji na alfaromeo.pl/abonament.

AUTO ALFA LOREMIPSUM - VIA LOREMIPSUM, 00 - TEL. 0000000000

alfaromeo.pl/abonament

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

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

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

Toyota Ukleja – Centrum 
Samochodów Używanych 
w Poznaniu
Znakomite hybrydy – ekologiczne, 
ekonomiczne i pewne!
Hasło „hybryda” nikogo już dziś nie dziwi, co więcej – bar-
dzo dobrze się kojarzy kierowcom i nabywcom aut. Jazda 
samochodem hybrydowym jest dziś nie tylko modna, ale 
też dobrze widziana z powodów troski o ekologię, walki ze 
smogiem, a także ze względów ekonomicznych. Hybrydy 
mają zdecydowanie niższe koszty eksploatacji, a można je do 
tego kupić coraz częściej w bardzo korzystnych cenach: np. 
używane bardzo „młode” roczniki, z niewielkim przebiegiem, 
reprezentujące szczególnie modną markę – Toyotę, znajdzie-
my w Poznaniu na Zawadach.

Salon Toyota Ukleja
na Zawadach 38, 61-002 Poznań

tel. 61/629 90 00
www.toyota-ukleja.pl

www.uzywane-ukleja.pl 

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

e-mail: abcars@o2.pl
www.kupieautopoznan.pl
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 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMAINFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / REKLAMA

Maj w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce

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 

wystawa z cyklu Mistrzowie   wstęp wolny 
Ilustracji  

PÓŁ NA PÓŁ 11. 05. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 

spektakl z Piotrem Szwedesem godz. 17.00 bilety wyprzedane 

i Piotrem Polkiem i godz. 20.30 

Głośne czytanie bajek 12. 05. 2019 r. CKiBP, biblioteka 

O WILKU, KTÓRY NIE LUBIŁ  godz. 11.00 darmowe wejściówki 

CZYTAĆ  do odbioru w bibliotece 

czyta Piotr Witoń

WOJCIECH TOCHMAN 20. 05. 2019 r. CKiBP, biblioteka 

spotkanie autorskie godz. 19.00 darmowe wejściówki 

  do odbioru w bibliotece

SUPERMENKA 25. 05. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 

spektakl z Jowitą Budnik godz. 18.00 bilety: 50/40 zł do nabycia 

  w sekretariacie CKiBP i na 

  www.bilety24.pl

BREAKING SCHOOL BATTLE  26. 05. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 

vol. VI 12.00 - 19.00 szczegóły na 

  www.osrodekkultury.pl

DZIEŃ DZIECKA 1. 06. 2019 r. Szczegóły wkrótce!

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 

PRYWATNY OŚRODEK 
TERAPII I  LECZENIA UZALEŻNIEŃ

TEL. 669 667 265
GWARANTOWANA DYSKRECJA  

I ANONIMOWOŚĆ
WYKWALIFIKOWANA KADRA
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