
Popieram
Katarzynę Kretkowską;
odważna,
energiczna, 
doświadczona, 
kompetentna.
Wybierzmy ją,
a będzie to
bardzo dobry wybór
dla Was,
dla nas wszystkich.
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Liczy się człowiek
Samorządowiec, przedsiębiorca, motocyklista, ale przede 
wszystkim Poznańczyk. Tak można w skrócie opisać Macie-
ja Wituskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.
Spędziłeś kilka lat w Sejmiku Wo-
jewódzkim. Skąd wziął się pomysł, 
żeby wystartować w wyborach? Nie 
boisz się tego 9-tego miejsca na li-
ście wyborczej?

Chcę mieć większe możliwości 
pracy na rzecz Wielkopolski. Przez 
te 3 kadencje dobrze poznałem re-
alia pracy w Sejmiku Wojewódzkim 
i wiem jak dużo można zrobić, będąc 
posłem. Chcę pokazać, że polityk na 
najwyższym szczeblu, nadal można 
być bardzo dobrym samorządowcem. 
Naturalnie 9-te miejsce nie jest naj-
szczęśliwsze. Natomiast już raz star-
towałem z końca listy, raz z jej środka 
i udało mi się dostać do Sejmiku Wo-
jewódzkiego. Miałem poparcie kilku 
tysięcy osób, które mi zaufały i wiem, 
że ich nie zawiodłem. Wierzę, że liczy 
się człowiek i to, co sobą reprezentuje. 
Twoim głównym postulatem jest 
poprawa sytuacji osób starszych. 
Dlaczego akurat na seniorach zależy 
Tobie najbardziej?

Sam mam starszych rodziców. Są 
oni na szczęście sprawni i mogą cie-

szyć się życiem. Znam osoby, które 
muszą bardzo dużo czasu poświęcić 
na opiekę niepełnosprawnych rodzi-
ców i państwo w żaden sposób im 
w tym nie pomaga. Ostatnio trafiłem 
na specjalny wieczorek dla seniora. 
Starsi ludzie mogli ze sobą potańczyć 
i porozmawiać. Chciałbym, żeby takie 
drobne inicjatywy były codzienno-
ścią. Oprócz tego proponuję bezpłatną 
taksówkę do przychodni czy utworze-
nie stanowiska asystenta. Pomagałby 
osobom starszym, rozmawiał z nimi, 
dzięki temu nie czuliby się samotni. 
Pamiętajmy, że nasi rodzice nas wy-
chowali i wszystkiego nauczyli. Teraz 
my musimy o nich zadbać.
Mówisz o sobie Poznańczyk. Co to 
dla Ciebie znaczy?

Poznańczyk to jest ktoś, kto iden-
tyfikuje się z Poznaniem poprzez war-
tości, które przez całe wieki to miasto 
wykreowało. Z pracowitością, rzetel-
nością i patriotyzmem. To ktoś, kto 
kocha to miasto, ale również dostrzega 
jego ułomności, bo przecież angażuje 
się w ich pokonanie. 

Masz wiele zainteresowań, a wśród 
nich jazda na motocyklu. Dużo czasu 
spędzasz na takim podróżowaniu? 

Zawsze się śmieję, że mam ciągle 
tą samą żonę, a już piąty motor. Zde-
cydowanie za mało czasu spędzam na 
podróżowaniu. Od kilku lat spoty-
kamy się w gronie znajomych moto-
cyklistów i razem jeździmy w różne 
rejony Polski. W tym roku byliśmy 
w Soplicowie. Była to nietypowa 
wycieczka, żeby dostać klucz do po-
koju musiałem zacytować z pamięci 

fragment Pana Tadeusza. Ostatniego 
dnia odgrywaliśmy scenki. Przypadła 
mi rola Jacka Soplicy i wyszło bardzo 
zabawnie.
Czy jest coś, co wiąże Ciebie z Su-
chym Lasem? 

Bardzo lubię to miejsce i mam tu-
taj kilkoro znajomych motocyklistów. 
Zdarzało się nam rozpoczynać nasze 
wycieczki właśnie w Suchym Lesie. 
Poza tym często jestem tutaj ze wzglę-
dów zawodowych. Jest to bardzo przy-
jemny rejon do zamieszkania.
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prąd za free od oferta dla firm oraz osób prywatnych
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Szanowni Państwo!

Wybory za pasem, więc dziwić nie powinno, że niniejszy numer jest 
w dużej mierze wyborczy. Możecie poczytać wywiady z kandydatka-
mi i kandydatami najróżniejszych komitetów i wybrać osobę, której 
program i poglądy trafiły do Was najbardziej. Zagłosujcie zgodnie ze 
swoim sumieniem, ale koniecznie idźcie na wybory!

Oczywiście na wyborach świat się nie kończy. Wybór właściwych 
ludzi, którzy będą decydować o sprawach naszego kraju jest bardzo 
ważny. Jednak najważniejsze jest zdrowie. Z serca polecam Wam wy-
wiad z Haliną Kujawą, która opowie Wam, w jaki sposób pokonała 
raka piersi. Warto też przeczytać opublikowaną obok wywiadu sondę. 
Znamienici mieszkańcy naszej gminy i jej okolic mówią w niej, co są-
dzą o profilaktyce antynowotworowej.

Zdrowie to także medycyna estetyczna. Wprawdzie fałdki tłuszczu, 
wystające tu i ówdzie, są oczywiście o wiele mniej groźne od choroby 
nowotworowej, jednak potrafią popsuć nam nastrój. A chory duch 
może oznaczać chore ciało. Dlatego dobrze znać nowoczesne sposoby 
na pozbycie się tłuszczu. Możemy się tego dowiedzieć dzięki Salonowi 
Pielęgnacji Urody Lafayette.

Zdrowie jest ważne, ale ważna jest także edukacja. Z przyjemnością 
odnotowaliśmy więc fakt, że na mapie Poznania i całej aglomeracji po-
znańskiej działa nowe liceum ogólnokształcące. Na uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego było wzniośle. Powiecie, że tak jest z reguły na tego 
typu uroczystościach. I pewnie będziecie mieli rację. Warto jednak uważ-
nie wsłuchać się w treść wystąpień szkolnych oficjeli. Czy nie zaufalibyście 
szkole, w której mówią Wam, że jesteście wyjątkowi? Bo ja tak.

Żeby dotrzeć do kliniki, do szkoły, 
pracy czy do rodziny, potrzebny jest 
jakiś środek komunikacji. Pociąg nie 
wszędzie dociera, samochód nie wszyscy 
mają, ważne jest więc, by nie zaniedby-
wać połączeń autobusowych. Z radością 
informujemy, że nasz starosta podpisał 
porozumienia z bliższymi i dalszymi 
powiatami, z Poznaniem, podpoznań-
skimi gminami i spółką PKS. Dzięki 
tym porozumieniom połączenia auto-
busowe będą utrzymane, a mieszkańcy będą mieli czym jeździć

Jest czas pracy, jest też i czas świętowania. Starosta, który dba o swo-
ich mieszkańców, ma do tego świętowania pełne prawo. Tym bardziej, 
że i okazja do zorganizowania uroczystości w Owińskach była wyjąt-
kowa, jako że powiat poznański obchodził dwudziestolecie swojego ist-
nienia. Gratulujemy i życzymy stu lat, jeśli nie więcej!

Nie każda uroczystość jest radosna. Czasem uroczystość sprzyja re-
fleksjom. W Łagiewnikach tradycyjnie obchodzono rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Tym razem rocznicę okrągłą, bo osiemdziesiątą. 
Proszę Państwa, niech z tej okazji po raz kolejny dobitnie wybrzmią 
słowa: „Nigdy więcej wojny!”.

Owocnej lektury!
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Celem szkoły jest rozwój
talentów młodych ludziZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  

OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

Skończmy z językiem wykluczającym  
poszczególne grupy społeczne

9
PKS Poznań uratowany!
Samorządy zapłaciły za połączenia

6

Powiat poznański świętuje  
swoje dwudziestolecie
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Kandyduje Pani do Sejmu z 3 miej-
sca listy Lewicy. Społeczniczka,  
samorządowiec, nauczycielka aka-

-demicka i szkolna, lewicowa po-
lityczka, aktywistka miejska, tłu-
maczka. Jest Pani niezwykle czynną 
osobą i to od wielu lat. 

– Tak, od 1980 roku, gdy ukoń-
czyłam filologię angielską na UAM 
w Poznaniu i rozpoczęłam tam pra-
cę, ucząc historii kultury i współcze-
snych stosunków politycznych i spo-
łecznych. Wstąpiłam wówczas do 

„Solidarności” i działałam aktywnie 
w opozycji demokratycznej lat 80-
tych jako jej „lewe skrzydło”. 

– Zawodowo zajmuje się Pani na-
uczaniem? 

– Głównie nauczaniem, na uczel-
niach i w szkołach. Nauczanie i kon-
takt z młodzieżą są dla mnie ważne. 
Ukończyłam także studia podyplo-
mowe w Polsce i Wielkiej Brytanii 
z zakresu prawa, gospodarki i finan-
sów Unii Europejskiej, z historii kul-
tury, z zarządzania oświatą. Odbyłam 
kilkadziesiąt zagranicznych staży, 
studia doktoranckie w Szkocji i w Po-
znaniu. Byłam główną specjalistką 
w banku ds. funduszy europejskich, 
specjalistką ds. promocji międzyna-
rodowej, koordynatorką międzynaro-
dowych projektów. 

– Pan prezydent Kwaśniewski mówi 
o Pani społecznym doświadczeniu. 
Przez wiele lat była Pani poznańską 
radną, znaną z uporu i skuteczności.

– Byłam radną przez sześć kadencji, 
od 1994 roku. W latach 1994-1998 
byłam zastępcą prezydenta Poznania 
ds. społecznych i oświaty, następnie 
przewodniczącą Komisji Oświaty, wi-
ceprzewodniczącą Rady Miasta, prze-
wodniczącą Klubu Lewicy. 

– Zakładała Pani w przeszłości licz-
ne stowarzyszenia i tworzyła inicja-
tywy społeczne…

– Głównie takie działające na rzecz 
dzieci i młodzieży, kobiet, praw lokato-
rów, ochrony środowiska, seniorów. 

– Często widać Panią na demonstra-
cjach.

– Byłam współorganizatorką Czar-
nych Protestów, koordynowałam 
zbiórkę podpisów pod obywatelskim 
projektem „Ratujmy Kobiety”, brałam 
udział w Łańcuchach Światła w obro-
nie sądownictwa i w zawieszonym 
obecnie nauczycielskim Strajku z Wy-
krzyknikiem.

– Jest Pani lewicową polityczką, wie-
rzy w równość i sprawiedliwość spo-
łeczną. Jakie lewicowe priorytety 
ma Pani w programie?  

– Mamy bardzo konkretny pro-
gram i bardzo konkretne, nowoczesne 
rozwiązania i wsparcie dla wielu grup 
społecznych. Wśród moich priorytetów 
jest wzrost pensji budżetowych o tysiąc 
złotych, milion tanich mieszkań na raty, 
alimenty ściągane jak podatki, leki po 
5 złotych, likwidacja haniebnych kole-
jek do lekarzy specjalistów, skrócenie 
oczekiwania do 30 dni maksymalnie, 
bezpłatne miejsca w żłobku dla każdego 
dziecka, przywrócenie praworządności, 
równość płac i emerytur kobiet i męż-
czyzn, więcej środków na naukę i kulturę, 
czyste powietrze i zahamowania kryzy-
su klimatycznego, odejście od węgla i za-
miana 2 milionów pieców węglowych 
na ekologiczne źródła energii, ochrona 
praw zwierząt, likwidacja Funduszu Ko-
ścielnego i opodatkowanie księży  – za-
praszam do lektury całego programu na 
mojej stronie: www.kretkowska.pl.

– Mieszkańcy Suchego Lasu mówią, 
że wybrani przez nich posłowie wi-
doczni są tutaj jedynie w czasie kam-
panii wyborczej, później o Suchym 
Lesie zapominają…

– W moim przypadku na pewno 
tak nie będzie. Mam doświadczenie 
w pozyskiwaniu środków na lokalne 
inwestycje, potrafię skutecznie za 
nimi lobbować. Chcę, by moja wiedza 
i doświadczenie teraz służyły miesz-
kankom i mieszkańcom Suchego Lasu 
w Warszawie, środkami centralnymi 
na lokalne inwestycje, jak remont ulicy 
Obornickiej, dzisiaj korkującej wjazd 
do Suchego Lasu. 

– Na Pani dyżury radnej zgłaszało 
się zawsze bardzo wiele osób, w tym 
wielu ludzi starszych, których przy-
bywa także wśród społeczności Su-
chego Lasu. 

– Owszem. Udało mi się przez te 
lata pomóc bardzo wielu ludziom, 
w tym seniorom. Jednak nadal nie-
rozwiązanym problemem są niskie 
emerytury. Tego z pozycji samorządu 
nie da się załatwić, stąd między inny-
mi decyzja, by kandydować do Sejmu. 
Należy znieść opodatkowanie eme-
rytur, wprowadzić zasadę dziedzicze-
nia emerytury przez współmałżonka, 
podnieść je do godziwych wysokości. 
Obecnie mamy jedne z najniższych 
emerytur w Europie. To wstyd.

– A co Lewica proponuje ludziom 
prowadzącym działalność gospo-
darczą?

– Odciążenie. Odciążenie ZUS. 
Ponadto firmy rozliczane będą w y-
łącznie przez internet. Interpretacje 
podatkowe będą jednolite dla całe-
go kraju. 

– Pani koleżanki z Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, chociaż same kan-

dydują apelują o głosowanie na Panią.
– Tak, bardzo wspierają moją kam-

panię. Bardzo wiele osób liczy na to, że 
dostanę się do Sejmu.

– W 2015 roku kandydując z trzecie-
go miejsca do Sejmu ze Zjednoczo-
nej Lewicy zdobyła Pani najlepszy 
wynik na liście. Teraz znowu kandy-
duje Pani z trzeciego miejsca. Życzę 
powodzenia!

Jako doświadczony 
samorządowiec wiem,  
co jest ważne dla ludzi

Głosujemy na  
Katarzynę Kretkowską,  
prawdziwą liderkę Lewicy

– Niechętni mówią, że stała się Pani 
rozpoznawalna dzięki prezydento-
wi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi, 
a także dzięki jednemu słowu wy-
powiedzianemu dwa lata temu pod-
czas Czarnego Protestu. Co by im 
Pani odpowiedziała?

– Nazwisko Jaśkowiak noszę od po-
nad 30 lat. W tym okresie skończyłam 
studia prawnicze, aplikację notarialną 
i zbudowałam własną kancelarię. Na 
rozpoznawalność w Poznaniu i Wiel-
kopolsce w dużej mierze zapracowałam 
sama. Podobnie w kwestii słowa, które 
pani przypomniała. Są tacy, którzy pa-
miętają tylko słowo. Wierzę, że więk-
szość zapamiętała jednak cały kontekst 
mojej wypowiedzi. A kontekst ten to 
walka w obronie praw kobiet. 

– Kiedy Grzegorz Schetyna przed-
stawiał Pani kandydaturę, nazwał 
Panią działaczką KOD-u. Skąd taka 
pomyłka?

– Pewnie stąd, że Grzegorz Sche-
tyna pamiętał właśnie sprawę mojego 
wystąpienia podczas Czarnego Prote-
stu. Większość protestów/manifesta-
cji w ostatnich latach organizowana 
była z inicjatywy czy we współpracy 
ze strukturami KOD-u. 

– Z kolei Pani oczekiwała od Grze-
gorza Schetyny, że na liście Koalicji 
Obywatelskiej będzie więcej kobiet 
i więcej nowych twarzy. Czy Pani 
oczekiwania się spełniły?

– Obecny kształt listy jest dla 
mnie satysfakcjonujący i głęboko 
wierzę, że odpowiadać będzie także 

w yborcom. Cieszę się, że wśród kan-
dydatów znalazło się wiele kobiet, 
ale i osób, które stosunkowo nie-
dawno rozpoczęły swoją przygodę 
z polityką.

– Tłumacząc, dlaczego weszła Pani 
do polityki, powiedziała Pani, że 

„ktoś to musi robić”. Czy rzeczywi-
ście chętnych jest tak mało?

– Nie mam wątpliwości, że poli-
tyką od wielu lat zajmują się te same 
osoby. Oznacza to z jednej strony, 
że partyjne struktury pozostają za-
mknięte dla debiutantów, ale i to, że 
chętnych do podjęcia takiej dzia-
łalności jest mniej niż mogłoby się 
w ydawać. 

– Obawiała się Pani, że wejście do 
polityki będzie oznaczało nie tyl-
ko utratę prywatności, ale i ryzyko 
spotkań z przeciwnikami, którzy 
zamiast argumentów używają wy-
zwisk. Nie żałuje Pani, że jednak do 
polityki weszła?

– Wejście do polityki motywu-
ję wyłącznie koniecznością walki 
o fundamentalne wartości, które od 
czterech lat są zagrożone. Zdaję sobie 
sprawę ze wszelkich ryzyk, ale kwe-
stią mojej odpowiedzialności jest to, 
by nie zwracać na nie uwagi. 

– Obecność w polityce to czasem 
również sytuacje przyjemne. Bo-
haterka Czerwca’56 Aleksandra 
Banasiak publicznie nazwała Panią 
osobą bardzo pomocną. Takie kom-
plementy dodają sił?

– Komplementy dodają energii 
i pozwalają wierzyć w sens podejmo-
wanych działań. Tym bardziej, gdy 
wypowiadają je osoby takie jak pani 
Ola Banasiak.

– Jest Pani prawniczką, notariusz-
ką, która od 20 lat prowadzi swoją 
kancelarię. Jak zamierza Pani wy-
korzystać w Sejmie swoje prawnicze 
doświadczenie?

– Wiedza prawnicza to podsta-
wa działalności poselskiej. Rolą 
posłów jest w końcu praca nad sta-

nowieniem prawa. Osobiście chcia-
łabym podjąć pracę w Komisji Spra-
wiedliwości i Praw Człowieka oraz 
Komisji Ustawodawczej, ewentual-
nie też Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny. Myślę, że tam najlepiej 
spożytkuję 20 lat doświadczenia 
prawniczego.

– Nie ukrywa Pani, że zszokowała 
Panią przemoc, jakiej dopuścili się 
w Białymstoku przeciwnicy Marszu 
Równości. Czy ma Pani receptę, jak 
zatrzymać tę falę przemocy?

– Nie ma prostej recepty jak to 
zrobić. Należy skończyć z tak cha-
rakterystycznym dla PiS-u językiem 
wykluczającym poszczególne grupy 
społeczne. Trzeba szanować prawa 
mniejszości i stwarzać im możliwość 
wyrażania własnych poglądów. Nie 
można uprzywilejowywać jednych 
względem drugich. 

– Podkreślała Pani, że fundamen-
tem jest dla Pani trójpodział władzy. 
Sytuacja zrobiła się jednak na tyle 
zagmatwana, że chyba nie będzie 
łatwo ten trójpodział przywrócić?

– Obecna sytuacja prawna jest bar-
dzo trudna. Musimy wrócić do prze-
strzegania reguł gry, które ustaliliśmy 
w Konstytucji. Organy władzy muszą 
działać na podstawie i w granicach 
prawa. Należy znowelizować ustawy 
budzące wątpliwości co do ich kon-
stytucyjności. Sądy należy uwolnić 
od politycznych wpływów. To proces, 
który wymaga czasu.

– Póki co pracuje Pani w Sejmiku. 
Jedną z Pani idei są zadrzewie-
nia śródpolne w naszym regionie. 
Może warto zaszczepić tę ideę w ca-
łej Polsce?

– Pozytywnych funkcji zadrze-
wień śródpolnych jest wiele. Biorąc 
pod uwagę skalę upraw rolnych 
w Polsce, korzystny wpływ na wzrost 
plonów, jest wystarczającym argu-
mentem, by ideę tę wdrażać w innych 
regionach kraju. 

MŁ

Skończmy z językiem 
wykluczającym poszczególne 
grupy społeczne
Joanna Jaśkowiak, bezpartyjna kandydatka na posłankę 
z ramienia Koalicji Obywatelskiej, nie ukrywa, że powrót 
do konstytucyjnych reguł gry nie będzie łatwy. Ale jest 
konieczny.

WYWIAD / REKLAMA
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Przypomnijmy, że w marcu 2019 
roku prezydent Poznania poinformo-
wał starostów, burmistrzów i wójtów, że 
jako właściciel spółki PKS zmuszony jest 
podjąć decyzję o jej rozwiązaniu z uwagi 
na stałe ponoszenie strat. Tym samym 
od 1 lipca PKS Poznań miał zlikwidować 
wszystkie połączenia. Wówczas z ini-
cjatywą ratowana linii autobusowych 
wyszedł starosta poznański. W toku ko-
lejnych spotkań część powiatów i gmin 
obsługiwanych przez spółkę zadeklaro-
wała chęć powołania celowego związku 
powiatowo-gminnego, który w przyszło-
ści przejąłby nieodpłatnie akcje poznań-
skiego PKS, a następnie mógł aplikować 
po środki unijne na odnowę taboru. 

Jednak do czasu jego powołania ko-
nieczne było podpisanie porozumienia 
międzypowiatowego, aby stworzyć sieć 
linii autobusowych, szczególnie tam, 
gdzie nie dociera Poznańska Kolej Me-
tropolitalna. 

– Po pierwsze podjęte przez nas 
działania mają zapobiec wykluczeniu 
transportowemu mieszkańców po-
szczególnych gmin. To z kolei pozwoli 
zapewnić podobny standard funkcjo-
nowania przewozów autobusowych na 

całym obszarze metropolii Poznań i na 
obszarach przylegających. Dzięki na-
szej inicjatywie uda się też  ograniczyć 
liczbę miejscowości, które obecnie nie 
są obsługiwane przez żaden transport 
zbiorowy – wyjaśnia Jan Grabkowski, 
starosta poznański. – Niezwykle waż-
ne jest zapewnienie osobom, które nie 
mają samochodu dojazdu do zakładów 
pracy i szkół zlokalizowanych na tere-
nie powiatu, a także swobodnego prze-
mieszczania się z powiatów sąsiednich 
i z Poznania. Zachowanie istniejącej 
sieci autobusowej powinno wpłynąć 

także na utrzymanie natężenia ruchu 
na drogach powiatowych – dodaje sta-
rosta poznański. 

Porozumienia zakładają, że samo-
rządy będące ich stronami przekazują 
powiatowi poznańskiemu środki fi-
nansowe na utrzymanie i organizację 
przewozów.  

– Po raz kolejny pokazaliśmy, że 
jesteśmy odpowiedzialni za swych 
mieszkańców. To dzięki pełnej solidar-
ności możemy dziś mówić o sukcesie 
i sile samorządów – dodaje Jan Grab-
kowski, który na spotkaniu serdecznie 

podziękował członkom porozumienia. 
Starosta poznański zapowiedział też 
jego poszerzenie o powiaty: grodziski 
i szamotulski już w październiku.

Porozumienie będzie funkcjono-
wać do końca 2020 roku i do tego czasu 
powstać ma spółka powiatowo-gminna, 
która przejmie 100 procent udziałów 
PKS Poznań. 

Do 2020 roku powiat poznański 
przeznaczy na realizację zadania 1,7 
mln zł, pozostali członkowie porozu-
mienia  – 4,5 mln zł. 

KG

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

PKS Poznań uratowany! 
Samorządy zapłaciły za połączenia.
Starosta Jan Grabkowski podpisał porozumienia z powiata-
mi: obornickim, międzychodzkim, nowotomyskim, kościań-
skim, śremskim, podpoznańskimi gminami i Poznaniem oraz 
spółką PKS na utrzymanie linii autobusowych. Zrobiono 
tym samym poważny krok w kierunku powstania związku 
powiatowo-gminnego, który w całości będzie odpowiadał 
za przewozy PKS w  metropolii Poznań i na obszarach przy-
legających. Do 2020 roku powiat poznański wraz z samorzą-
dami – członkami porozumienia – planuje przeznaczyć na 
utrzymanie linii blisko 6,2 mln zł.
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słowa. Obejrzeli bowiem sprawnie 
i dowcipnie zarazem zrealizowaną  

„Powiatową kronikę filmową”, sty-
lizowaną na dawną Polską K ronikę 
Filmową – z jej charakterystycznym 
nawiązaniem do propagandy sukce-
su, w przypadku powiatu pokaza-
nego jednak rzetelnie i w dobrych 
proporcjach, odebrali nagrody sta-
rosty za wspólną pracę dla powiatu, 
w ysłuchali koncertu AudioFeels, 
a podzieleni na grup – dla sprawnej 
organizacji – zwiedzili Ośrodek. Do 
przyjrzenia się warunkom, w jakim 
pracują dzieci z dysfunkcjami wzro-
ku, zachęcił ich zresztą specjalnie 
starosta Jan Grabkowski, dodając, 
że o tym obiekcie potrafi myśleć tyl-
ko sercem…

Sam Specjalny Ośrodek Szkol-
no – Wychowawczy wraz z Parkiem 
Orientacji Przestrzennej w Owiń-
skach jest miejscem niezw ykłym, 
w którym profesjonalną opiekę i na-
ukę zyskują dzieci i młodzież z dys-
funkcjami wzroku wzroku – niewi-
dome i słabowidzące. Korzystają one 
z otwartego w 2012 roku pierwszego 
w Europie Parku Orientacji Prze-
strzennej, w którym uczą się samo-
dzielnego poruszania w aglomeracji 
miejskiej, a jednocześnie dobrze ba-
wią się w pięknym otoczeniu. Wła-
dze powiatu poznańskiego otoczyły 
Ośrodek swoją opieką i wsparciem, 
inwestując w teren placówki i daw-
nego klasztoru pocysterskiego 50 
milionów złotych. W efekcie, dzięki 
uzyskaniu dotacji unijnych powsta-
ło miejsce unikatowe w skali konty-
nentu, służące integracji społecznej, 
w yjątkowa architektoniczna perła 
regionu, która słusznie została uzna-
na za jeden z „siedmiu Cudów Fun-
duszy Europejskich”. I dziś Ośrodek 
jest chętnie odwiedzany przez gości 

– nie tylko mieszkańców powiatu 
poznańskiego, ale i mieszkańców in-
nych województw i zagranicy.  

Paweł Okoński

20-lecie powiatu: Suchy Las 
też ma powody do dumy
Grzegorz Wojtera,  
wójt gminy Suchy Las

Jeśli miałbym wymienić najważ-
niejsze wspólne cele powiatu i gminy, 
to bezsprzecznie będzie to Poznańska 
Kolej Metropolitalna, budowa ścieżki 
rowerowej do Biedruska, czy realizo-
wany od lat program redukcji azbestu. 
Aktualnie wspólnie pracujemy nad 
wieloma projektami dotyczącymi 
poprawy komunikacji  w północnej 
części powiatu. Szczególne miejsce 
w tym obszarze zajmuje wiadukt na 
powiatowej ulicy Sucholeskiej. Wie-
rzę, że z tak wytrawnym partnerem 
jak Powiat Poznański i w tej sprawie 
osiągniemy sukces. 

To jedno z niezwykłych miejsc, 
otoczonych opieką i wsparciem po-
wiatu, który zainwestował w teren pla-
cówki i dawnego klasztoru pocyster-
skiego 50 milionów złotych. Dzięki 
uzyskaniu dotacji unijnych powstało 
tu miejsce unikatowe w skali konty-
nentu, w którym profesjonalną opie-
kę i naukę zyskują dzieci i młodzież 
z dysfunkcjami wzroku  – niewidome 
i słabowidzące. Ośrodek z Parkiem są 
przecież uznane za jeden z „siedmiu 
Cudów Funduszy Europejskich”.  
I właśnie tu na miłą uroczystość przy-
jechali zaproszeni goście, wśród któ-
rych był m.in. arcybiskup Stanisław 
Gądecki, senator Jadwiga Rotnicka, 
posłowie Bożena Szydłowska, Rafał 
Grupiński, Adam Szłapka, konsul Fe-
deracji Rosyjskiej Iwan Kosonogow,  
Andrea Fischer, stojąca na czele dele-
gacji z Hanoveru i Grzegorz Wojtera, 
wójt gminy Suchy Las. Nie zabrakło 
również Agnieszki Łęckiej, redaktor 
naczelnej Sucholeskiego Magazynu 
Mieszkańców Gminy.  

To nasz sukces
- Za sukces uważam to, że jeste-

śmy wszyscy razem, że potrafimy ze 
sobą rozmawiać, rozwiązy wać pro-
blemy ludzi, że się rozumiemy zna-
komicie, przez co nasza praca przy-
nosi bardzo dobre efekty – mówi 
Jan Grabkowski, starosta powiatu 
poznańskiego. - Reforma samo-

rządowa jest tym, co nam się udało 
najlepiej w III Rzeczypospolitej. Bo 
samorząd to sól tej ziemi. A powiat 
poznański ma szczęście do ludzi 
z charakterem, z wizją , z pasją , praw-
dziw ych liderów małych ojczyzn.

- Powiat poznański wyróżnia się 
tym, że jest największy, najludniejszy, 
że ja tu mieszkam… Oczywiście żartu-
ję! Wyróżnia się tym, że jest powiatem 
szalenie pozytywnym, wyjątkowym, 
podejmującym duże wyzwania; nic 
dziwnego, że ludzie stąd utożsamiają 
się z nim, że z dumą mówią – u nas 
w powiecie, nasz powiat – zapewnia 
Wojciech Jankowiak, wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego.

- Dwadzieścia lat Powiatu Po-
znańskiego, to także dwadzieścia lat 
funkcjonowania Gminy Suchy Las 
w tymże powiecie – dodaje Grze-
gorz Wojtera, wójt gminy Suchy Las. - 
Śmiało więc można powiedzieć, że jest 
to również nasze święto. Dwadzieścia 
lat naszej współpracy to tysiące, jeśli 
nie dziesiątki tysięcy, różnego rodzaju 
relacji i operacji wykonywanych przez 
administrację powiatową na rzecz 
mieszkańców. Współpracujemy rów-
nież od początku jako urzędy, realizu-
jąc wspólnie ważne dla gminy i powia-
tu projekty i zadania.

I ci właśnie ludzie, gospoda-
rze swojego terenu, przyjechali do 
Owińsk,  by słuchać, że ich praca jest 
doceniana i nie są w swoich działa-
niach osamotnieni. Z zadowoleniem 
słyszeli, że ich praca sprawia, że powiat  
poznański jest znany ze stwarzania 
optymalnych warunków do rozwoju 
firmom, instytucjom i inwestorom 
chcącym postawić na rozwój tego tere-
nu. I, że ten powiat  stara się zapewnić 
im - oraz mieszkańcom  - bezpieczeń-
stwo, przekazując miliony złotych na 
sprzęt, szkolenia, budowę strażnic, czy 
komisariatów.

Jest bezpiecznie!
– Hasło „Bezpieczni w powiecie 

poznańskim” zobowiązuje: przez 
minione lata wydaliśmy na bezpie-
czeństwo blisko 18 milionów złotych 

– mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański. -Tym samym hasło „bez-
pieczny powiat” wypełniamy treścią 
i ponad milion złotych planujemy 
przeznaczyć na wsparcie Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu, a także 
na dofinansowanie remontu Komisa-
riatu Policji w Tarnowie Podgórnym. 
Ponadto sfinansujemy też budowę 
nowej strażnicy PSP na potrzeby 
JRG-4 w Poznaniu.

Przypomnijmy, że w latach 2000-
2018 Powiat Poznański przekazał Ko-
mendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej środki finansowe w wyso-
kości ponad 9.1 mln. zł, a w bieżącym 
roku zabezpieczył  środki w wysokości 
1.2 mln. zł. W całym 20-leciu funk-
cjonowania Powiatu Poznańskiego 
daje to kwotę 10.3 mln zł! Ponadto 
wsparciem powiatu cieszą się też 
jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Środki powiatu pozwoliły 
dotąd na zakup m.in. 9-ciu zestawów 
tzw. „sań lodowych” z wyposażeniem 
do działań na wodzie, 17 zestawów 
oświetlenia dla tymczasowych lądo-
wisk śmigłowców dla Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, 19 pomp szla-
mowych, 62 szt. czujników bezruchu, 
16 defibrylatorów AED, 180 szt. kom-
pletów składających się ze sztormiaka 
i spodniobutów, 20 sztuk agregatów 
prądotwórczych, 32 sztuk pił spalino-
wych, 20 pomp szlamowych, 36 prą-
downic Rosenbauer i 108 odcinków 
węża do motopomp. 

Tam gdzie myśli się sercem
Goście zebrani w Ośrodku 

w Owińskach mogli naocznie prze-
konać się, że podsumowanie dwu-
dziestolecia powiatu, to nie tylko 

WYDARZENIA WYDARZENIA

Powiat poznański świętuje 
swoje dwudziestolecie –  
i ma się czym pochwalić!
Powiat poznański świętował właśnie swoje dwudziestole-
cie. Inaugurację świętowania przygotował w Owińskach, 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym wraz 
z Parkiem Orientacji Przestrzennej, które przy okazji z dumą 
zaprezentował zaproszonym gościom. 
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Starosta Jan Grabkowski  
i wicemarszałek Wojciech Jankowiak

Starosta Jan Grabkowski i Zygmunt Jeżewski,  
były członek zarządu powiatu

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Małgorzata Waszak 
i Piotr Zalewski, członek zarządu powiatu

Starosta Jan Grabkowski z uhonorowanymi uczestnikami uroczystości Kandydatka na posłankę Joannę Jaśkowiak

Red. Agnieszka Łęcka, i starosta 
poznański Jan Grabkowski Starosta Jan Grabkowski kroi tort dla gości

Posłanka Bożena Szydłowska i poseł Adam Szłapka
Marek Lis -  były wieloletni radny powiatu,  radni 

powiatu: Małgorzata Halber i Jarosław Dobrowolski

Burmistrz Dariusz Urbański, wójt Grzegorz Wojtera

Dyr. Małgorzata 
Kaniewska z Wydziału 

Komunikacji 
Starostwa 

Powiatowego

Pawel Bugajny - prezez firmy TRUST,  Wojciech Kruk - Wielkopolska Izba Przemysłowo-
Handlowa, Mieczysław Zienkiewicz - przedsiębiorca, Ireneusz Szpot - przedsiębiorca

Ireneusz Szpot i red. Agnieszka Łęcka
Maria Tomaszewska - 

dyrektor SOSW w Owińskach Ośrodek Szkolno – Wychowawczy wraz z Parkiem Orientacji Przestrzennej 

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

QASHQAI
Cena od:
79 190 zł

X-TRAIL
Cena od:
99 500 zł

LEAF
Cena od:
155 500 zł

NOWY JUKE
Cena od:
67 900 zł

NAVARA
Cena od:
103 740 zł

MICRA
Cena od:
54 040zł

ul. Tymienieckiego 38           Godziny Otwarcia:        tel. 61 825 50 96
   (przy Mieszka I)                 pon-pt: 8.00-18.00       sprzedaz@polody.pl 
          Poznań                          sob: 8.00-14.00         www.nissan.polody.pl

WYBIERZ NISSANA!
IDZIESZ NA WYBORY?

URODA

O dokształcanie pracowników 
w tej dziedzinie zadbał Salon Pielęgna-
cji Urody Lafayette, mieszczący się na al. 
Solidarności (Galeria Pestka) w Pozna-
niu. Pod czujnym okiem pani Magdy, 
pracownicy uczyli się m.in., na czym 
polega działanie kriolipolizy, jak prawi-
dłowo ją wykonać oraz jak przygotować 
klientkę do zabiegu.
Kriolipoliza narodziła się w Stanach 
Zjednoczonych, a jej twórcami są 
dwaj lekarze ze szpitala Massachus-
setts. Zabieg zyskuje coraz większą 
popularność w Polsce. Zatem, co to 
jest kriolipoliza, jak wygląda zabieg 
za pomocą nowoczesnej technolo-
gii CoolTech?

Zabieg polega na zamrożeniu 
komórek tłuszczowych. Następnie 
dochodzi do krystalizacji tych ko-
mórek, potem dochodzi do apoptozy 
komórek (zniszczenia) oraz ich zme-
tabolizowanie przez wątrobę. Dzięki 

zabiegowi następuje u klientki utrata 
centymetrów w wybranych partiach 
ciała, czyli na tych, na których wyko-
nywany jest zabieg.
Dla kogo przeznaczona jest krioli-
poliza?

Praktycznie jest to zabieg dla każ-
dego. Nie jest to zabieg odchudzający, 
a  jedynie modelujący sylwetkę, czyli 
przeznaczony jest dla osób, którym 
odkłada się tkanka tłuszczowa w wy-
branych partiach ciała, np. na bokach, 
na brzuchu czy wewnętrznej stronie ud.
Które partie ciała najczęściej pod-
dawane są kriolipolizie?

Zdecydowanie brzuch i bryczesy 
Tam się odkłada najwięcej tłuszczu?

Tam się odkłada, jednak przy bar-
dzo szczupłych osobach zdarzają się 
też boczki. 
Zauważyłam, że zabieg jest wykony-
wany za pomocą specjalnego urzą-
dzenia, jak działa?

Tak, jest to urządzenie medycz-
ne, co oznacza, że posiada certyfikat 
medyczny. Jest bezpieczne, ponieważ 
znamy parametry. Urządzenie ma dwie 
głowice, które podłączamy, następnie 
dobieramy odpowiednie parametry 
w zależności od tkanki tłuszczowej, 
partii ciała. Na koniec przykładamy 
głowicę. Zabieg trwa 70 minut.
O czym powinny pamiętać klientki, 
zanim podadzą się takiemu zabie-
gowi? Jakie są przeciwwskazania?

Jest to zabieg nieinwazyjny, jednak 
są pewne przeciwwskazania. Są to 
stany zapalne, ciąża, karmienie pier-
sią, przebyte choroby nowotworowe 
i operacje chirurgiczne, nietolerancja 
na zimno, niewydolność krążeniowa 
i wątroby, a także przewrażliwienie 
na ból, choć zabieg nie jest bolesny. 
W przypadku, gdy klient jest bardzo 
jest przewrażliwiony na punkcie swo-
jego ciała i bólu, zawsze odradzamy 
lub uprzedzamy go o tym. 
Obserwując reakcje klientki, widzę, 
że czuje się ona komfortowo pod-
czas zabiegu, prawda?

Klientka, która ma wykonywany 
zabieg nawet momentami przysypia, 
więc zabieg jest komfortowy, w zasa-
dzie bezbolesny, ewentualnie w pierw-
szych 2-3 minutach klientka może 
poczuć lekki dyskomfort. Może też 
odczuwać dyskomfort podczas odłą-
czenia głowic, kiedy rozmasowujemy 
zamrożone komórki. Kilka dni po 
wykonaniu tego zabiegu można mieć 
także te partie ciała bardziej wrażliwe 
(jakby to miejsce było troszeczkę po-
obijane, były zakwasy).
Czy taki zabieg trzeba powtarzać?

Nie trzeba.  Efekt będzie widoczny 
już po pierwszym zabiegu, chyba że 
ktoś oczekuje dużo większych efektów 
lub ma więcej partii ciała, które chciał-
by poddać takiemu zabiegowi. Mak-
symalnie możemy wykonać pod rząd 
trzy zabiegi w odstępie sześciu tygodni 
na daną partię ciała. 
Ile centymetrów można zgubić po 
takim zabiegu?

Po pierwszym zabiegu można 
zgubić od 5 do 8 centymetrów w da-
nej partii ciała, przy trzech zabiegach 
ten efekt będzie większy. Zależy to 
od indywidualnej mobilizacji pa-
cjenta, wypijanej wody, stylu życia. 
Nie oszukujmy się, jeśli ktoś będzie 
wykonywał zabiegi regularnie, ale po 
zabiegu będzie zajadał się pączkami, 
kremówkami i  popijał słodką kawę, 
wówczas tego efektu nie będzie lub 
będzie bardzo mały. 
Jakie są zalecenia po zabiegu?

Zalecenia po zabiegu to picie du-
żej ilości wody, żeby wątroba mogła 
przetransportować złogi tłuszczów, 

a także regularne masaże modelujące. 
Medycyna estetyczna to dziedzina, 
która bardzo rozwija się, to branża, 
w której nieustannie warto podno-
sić swoje kompetencje, prawda?

Obserwujemy bardzo duży roz-
wój techniki i technologii zarówno 
jeśli chodzi o kosmetykę białą, sprzęt 
jak i zabiegi bardziej inwazyjne z za-
kresu medycyny chirurgii estetycznej. 
Warto znać wszystkie trendy. Bardzo 
widoczny jest na świecie trend dąże-
nia do doskonałości. Bardzo boimy 
się starości. Chcemy za wszelką cenę 
starzeć się coraz wolniej, pięknie 
wyglądać także w wieku 60 lat, być 
szczupli, młodzi.
Sporo osób jest w stanie zrobić bar-
dzo wiele dla pięknego ciała, ale 
trzeba też zachować umiar, zdrowy 
rozsądek, prawda?

Zabiegi z dziedziny medycyny 
estetycznej to metody wspomagające, 
ale przede wszystkim należy pamiętać 
o prowadzeniu zdrowego trybu życia, 
ważne jest też piękno duszy i zdrowe, 
szczęśliwe podejście do życia. Może 
zdziałać ono więcej niż sprzęt, a sprzęt 
i medycyna estetyczna może nam 
w tym pomóc.

Klientka poleca

Pani Halina
Jestem bardzo zadowolona. Pod-

czas zabiegu nie czułam żadnego 
bólu, czuję się rewelacyjnie. Poczu-
łam jedynie moment zassania, tego 
nie spodziewałam się, ale myślę że 
panie, które zdecydują się na ten za-
bieg, będą zadowolone, tak jak ja. Za-
wsze należałam do osób szczupłych, 
ale niestety, jak przeszłam na emery-
turę, to zaczęłam by wać na różnych 
spotkaniach towarzyskich i troszkę 
mi się przybrało na wadze. Najbar-
dziej przeszkadzał mi odkładający 
się tłuszcz na brzuchu, dlatego pod-
jęłam decyzję, że muszę zacząć coś 
ze sobą zrobić.

Agata Czyżak

Nowoczesny sposób na 
pozbycie się tłuszczu
Zimno, szczupło, a przede wszystkim skutecznie. Kriolipoli-
za to jeden z najczęściej polecanych zabiegów medycyny 
estetycznej modelujących sylwetkę. Polega na zamrożeniu 
niechcianych komórek tłuszczowych, jest nieinwazyjny 
i bezbolesny. To ogromna szansa, dla tych, którym tłuszcz 
odkłada się tylko miejscowo. O szczegóły zabiegu pytam 
Magdalenę Ciepierską, szkoleniowca.

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

Ewa Kaczmarek i Paulina Andrzejak z salonu Lafayette
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WYDARZENIA 

Celem szkoły jest rozwój 
talentów młodych ludzi
Było podniośle i uroczyście. Cytowano Einsteina i Platona. 
Nowe Liceum Ogólnokształcące na mapie aglomeracji 
poznańskiej rozpoczęło działalność.

Uroczystość rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego w Liceum Ogólno-
kształcącym Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług w Poznaniu zaczęła się od 
przemarszu pocztu sztandarowego 
i odśpiewania hymnu Polski. 

Pasje i wyzwania 
Potem przemówiła założyciel 

WSHiU Magdalena Górska, która 
podkreśliła, że rozpoczęcie roku za-
wsze jest świętem całej społeczności 
szkolnej. 

– To nowy rok kształcenia, rodzą-
cych się pasji  i nowych wyzwań – wy-
mieniała. – Dzisiejszy dzień jest szcze-
gólny, gdyż Liceum WSHiU dołączyło 
do listy najlepszych liceów w Poznaniu 
i mam nadzieję, że zajmie na niej czo-
łowe miejsce.  

W dalszej kolejności Magdale-
na Górska podziękowała za ogrom 
włożonej pracy dyrektor LO Ewie 
Krąkowskiej,  kadrze dydaktyczno-na-
ukowej, wszystkim pracownikom ad-
ministracji oraz kanclerzowi uczelni. 
Podziękowała też rodzicom za zaufa-
nie, a uczniom pogratulowała wyboru.

– Szczególne podziękowania  za 
sprawne rozpatrzenie wniosków 
i szybkie wydanie decyzji admini-
stracyjnych w sprawie dokumentacji 
naszego liceum  kieruję w stronę Ku-
ratorium Oświaty i Wydziału Oświa-
ty Urzędu Miasta Poznania – konty-
nuowała mówczyni. – Dziękuję też 
komendantowi wojewódzkiemu 
Państwowej Straży Pożarnej Andrze-
jowi Bartkowiakowi, który objął  
patronatem specjalność pożarniczą 
w naszym liceum.  

Drzewa bez ryb
Magdalena Górska zaznaczyła też, 

że liceum dostarczy uczniom wiedzę 
nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną.

– W klasie medialnej poznawać 
będziecie techniki wystąpień publicz-
nych oraz język mediów – podała 
przykład. – Sami będziecie tworzyć 
własne szkolne media, gazetę czy tele-
wizję internetową. A uczniowie klasy 
menadżersko-ekonomicznej tworzyć 
będą własne biznesplany i elementy 
kampanii reklamowej. 

Pod koniec swojego w ystąpienia 
mówczyni zacytowała Alberta Ein-
steina, który powiedział, że „każdy 
jest geniuszem, ale jeśli oceniasz 

rybę przez pryzmat jej umiejętno-
ści do wspinania się na drzewa, to 
spędzi ona całe życie wierząc, że 
jest głupia.” Tak samo uczniowie są 
różni, jeden interesuje się przedmio-
tami humanistycznymi, inny ma ta-
lent do nauk ścisłych, a jeszcze inny 
osiąga sukcesy w sporcie.

– Nie mierzcie się cudzą miarą, bo 
każdy z was jest wyjątkowy – podsu-
mowała swoje przemówienie Magda-
lena Górska.

Szóstka jest słodka
Wspomniana ciepło przez założy-

cielkę WSHiU dyrektor liceum Ewa 
Krąkowska rozpoczęła z kolei swoje 
wystąpienie od podkreślenia, że to nie 
stopnie są celem nauki w szkole. Pomi-
mo, że dobre oceny potrafią uzależnić, 
jak cukier.

– Celem szkoły jest jednak rozwój 
talentów młodych ludzi, którzy do tej 
szkoły przychodzą – zwróciła uwagę 
dyrektor Krąkowska. – Zaś rolą na-
uczyciela jest dopomożenie uczniowi 
w indywidualnym rozwoju. Wiele 
można osiągnąć poprzez wspólną pra-
cę, rozmowę i wzajemną motywację.

Przedmówczyni pani dyrektor 
cytowała Einsteina, tymczasem Ewa 
Krąkowska cofnęła się znacznie dalej 
w przeszłość i zacytowała Platona.

– Celem rozumnego życia jest my-
śleć to, co prawdziwe, czuć to co pięk-
ne, i kochać co dobre – powtórzyła za 
słynnym, greckim filozofem.

Mówczyni dodała, że fundamen-
tem efektywnej nauki są dobre relacje, 
dlatego też należy o nie dbać. 

– Jaki będzie najbliższy rok, w naj-
większej mierze zależy od was, od wa-
szych postaw, motywacji do pracy, 
podejścia do obowiązku, jakim jest 
szkoła – zwróciła się bezpośrednio do 
uczniów. – To wy, pracujecie na to, jak 
będzie wyglądała wasza przyszłość, ta 
najbliższa, ale i ta dalsza. Musicie mieć 
tę świadomość, że już teraz pracujecie 
na to, jak będzie wyglądało wasze ży-
cie za kilka lat. My, nauczyciele, posta-
ramy się wspierać was w tym zadaniu, 
pokazywać odpowiednią drogę – za-
kończyła.

Nie tylko renesans
Następnie pani dyrektor ode-

brała od uczniów ślubowanie. Po 
nim nastąpiła ceremonia pasowania, 

a po niej Magdalena Górska każde-
mu uczniowi po kolei złożyła serdecz-
ne gratulacje.

Uwieńczeniem uroczystości był 
krótki koncert chóru, który wykonał   
trzy utwory muzyczne. Na pierwszy 
ogień poszła pięknie wykonana frasz-
ka… „Na zdrowie” Jana Kochanow-
skiego. Następnie przenieśliśmy się 
z renesansu w czasy bardziej współ-
czesne i wysłuchaliśmy nostalgicznej 
pieśni „Nie żałuję” Edyty Geppert, 
do którego tekst napisała Agnieszka 
Osiecka.  Potem chór zaśpiewał utwór 

„Na weselu”. 
Na zakończenie uroczystości od-

śpiewano pieśń „Gaudeamus Igitur”, 
pieśń studencką, gdyż liceum mam 
charakter akademicki i w swojej dzia-
łalności będzie do tego nawiązywał, 
szczególnie w poprzez formę prowa-
dzenia zajęć. 

Jerzy Berger
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Założyciel WSHiU Magdalena Górska

Dyrektor LO Ewa Krąkowska

Magdalena Górska i Ewa Krąkowska 
z Piotrem Paisertem, członkiem 

Zarządu Wielkopolski Zwiazku 
Pracodawców Prywatnych

Uczniowie składają ślubowanie

501 770 921

INFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / REKLAMA / US INFORMUJE

Jesień w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
KINO OBJAZDOWE FERMENT 09. 10. 2019 r. CKiBP 
repertuar na  bilety na  
www.osrodekkultury.pl  www.eko-bilet.pl/kino-ferment
Wystawa pracowni rysunku 16. 10. 2019 r. CKiBP, hol 
i malarstwa Aleksandry Kołaczyk  wystawa potrwa do 8.11 
  wstęp wolny
Spotkanie autorskie  18. 10. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
z MARCINEM KYDRYŃSKIM godz. 19.00 wejściówki do odbioru 
  w bibliotece
NATALIA KUKULSKA 25. 10. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
akustycznie godz. 19.00 bilety wyprzedane
SZYDEŁKUJEMY GETRY 26. 10. 2019 r. CKiBP, sala plastyczna 
warsztaty godz. 10.00 - 13.00 zapisy: 612 500 400/ 402
SPEKTAKL DLA NAJMŁODSZYCH 25. 10. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
– szczegóły wkrótce! godz. 11.00
TEST WIEDZY O GMINIE  26. 10. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
SUCHY LAS  godz. 16.00 – rejestracja 
  uczestników, godz. 17.00 
   – początek testu
TYMON TYMAŃSKI  11. 11. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
ŚPIEWA UTWORY  godz. 19.00 bilety: 40/30 zł do nabycia 
GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO  w sekretariacie CKiBP 
  oraz na www.bilety24.pl

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

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

  NASZE MENU  
Zupy 
Żurek domowy z jajkiem  .............................. 13
Rosół z kurczaka zagrodowego z ręcznie 
robionym makaronem  ................................. 13
Barszcz czysty  ...............................................  8
Barszcz z kołdunami   ................................... 12
Zupa dnia  ..............................................   od 12

Sałatki
Sałatka Bumerang 
 zaskakujące połączenie gruszki, boczku  
 i ciepłego sera feta z dressingiem  
 paprykowo-malinowym  ............................  24

Sosy i dodatki
Sos czosnkowy  ................................................ 4
Sos śmietanowo-koperkowy  ........................... 4
Ostry sos chilli ................................................. 4
Dip jogurtowo-bazyliowy  ............................... 4
Kwaśna śmietana  ........................................... 4
Sos waniliowy  ................................................ 4
Kapusta kwaszona zasmażana  ....................... 6
Sałatka vinegret: sałata lodowa,  
pomidor, ogórek i rzodkiewka  ........................ 6
Sałatka grecka  ...............................................12 
Surówka dnia  ................................................. 6

Pierogi zapiekane z serem 
mozzarella
Pierogi z mięsem zapiekane  
w sosie serowo-brokułowym  ....................... 29 
Pierogi z wołowiną zapiekane  
w sosie myśliwskim  ..................................... 29
Pierogi z łososiem zapiekane  
w sosie śmietanowo-szpinakowym .............. 29

Dania obiadowe 
Krewetki na maśle z czosnkiem i chilli  
 podawane z bagietką  ............................ 28
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 .............................................. 28
Grilowana pierś z kruczaka 
 podawana z warzywami z patelni 
 i dipem mango-chilli .............................. 28
Tradycyjny kotlet schabowy  
 podawany z ziemniakami i kapustą 
 kwaszoną zasmażaną  ............................ 28

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem  
i cebulką
z mięsem  ...................................................... 24
szpinakowe z cielęciną   ................................. 26
pielmieni 20 szt.  ........................................... 24
buraczane z pikantną wołowiną  ................... 25
curry z indykiem  ........................................... 24
z kurczakiem  ................................................ 24
z dziczyzną  ................................................... 26
z kaszanką  .................................................... 24
z gęsiną  ........................................................ 26
z jagnięciną  .................................................. 26
z małżami  ..................................................... 24
z łososiem  ..................................................... 26

Dla dzieci
Sznycelek z kurczaka, ziemniaki puree,  
marchewka junior (surówka) .......................... 24

Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
Ruskie  .......................................................... 23
z kapustą i grzybami  ..................................... 23
z prawdziwkiem  ........................................... 25
z podgrzybkiem  ............................................ 23
z kurkami  ..................................................... 25
ze szpinakiem w cieście wegańskim  ............. 23 
razowe ze szpinakiem i ricottą  ...................... 23
piwne z żółtym serem ................................... 23
z mozzarellą  ................................................. 23
z łoscypkiem  ................................................. 25
z bobem  ........................................................ 25
z chińskimi warzywami  ................................ 23

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  ......................................................... 23
z jagodami  .................................................... 25
z truskawkami  .............................................. 23
z wiśniami  .................................................... 23
z czereśniami  ................................................ 25
z bananem  .................................................... 23
z serem ricotta  .............................................. 23
ze śliwką  ....................................................... 25

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 ................................... 28

Miksy pierogowe
Talerz Zgaduj - Zgadula 
 21 różnych pierogów mięsnych  
 i wegetariańskich  .............................  59,90
Miks mięsny
 10 sztuk różnych pierogów  
 mięsnych  ..................................................... 29
Miks wegetariański
 10 sztuk różnych pierogów  
 wegetariańskich  .................................... 28
Miks słodki
 10 sztuk różnych pierogów  
 na słodko  ............................................... 28
Miks grzybowy
 9 sztuk: 3 szt. z prawdziwkiem,  
 3 szt. z podgrzybkiem,  
 3 szt. z kurkami  ...................................... 28
Trzy kolory
 9 sztuk pierogów:  
 3 szt. szpinakowe z cielęciną, 
 3 szt. buraczane z wołowiną,  
 3 szt. curry z indykiem  ........................... 28

Pierogi bezglutenowe  
7 sztuk, z mąki gryczanej
Ruskie  .......................................................... 27
z kurczakiem  ................................................ 27
ze szpinakiem i ricottą  .................................. 27
z serem na słodko  ......................................... 27
z truskawkami  .............................................. 27

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 

INFORMACJA O SZKOLENIU
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady zapra-

sza na darmowe spotkanie informacyjne w zakresie 

MECHANIZMU PODZIELNEJ PŁATNOŚCI W VAT  
- obowiązujące zmiany od 1 listopada 2019 r.

Termin szkolenia: 11.10.2019 r., godzina 9.00

Miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady,  
ul. Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań

Na szkolenie można zapisywać się: 
osobiście - biuro podawcze Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady,  

mailowo – us.poznan-winogrady@mf.gov.pl

WYNAJMĘ LOKAL 120 m2

ul. Lutycka/Juraszow 22, Poznań
(100 m od Ronda Obornickiego)

 Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM 
GASTRONOMICZNYM ORAZ PARKINGIEM

MOŻE BYĆ Z PRZEZNACZENIEM NA
zz PIEKARNIĘ,

zz PIJALNIĘ PIWA I INNE
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Ogłoszono też laureatów konkur-
sów: „Polska Nalewka Roku” i na naj-
lepszy chłodnik.

Kuchnia łączy pokolenia
Zdaniem prezesa Wojciecha Le-

wandowskiego z Fundacji Ogólno-
polskiego Festiwalu Dobrego Smaku, 
kuchnia jest tym miejscem, które two-
rzy rodzinne tradycje. 

– Na co dzień rzadko znajdujemy 
czas, aby wspólnie usiąść i porozma-
wiać, a stół jest do tego idealnym miej-
scem - mówił. – Zaprosiliśmy więc bab-
cie z wnukami, stryjów z pociotkami, 
pradziadków oraz rodziców z dziećmi.

Każdemu z uczestników warszta-
tów wręczono notes, w którym mógł 
zapisać rodzinne, ponadczasowe prze-
pisy kulinarne. Warsztaty prowadziła 
Katia Roman-Trzaska, a ich realizacja 
była możliwa dzięki wsparciu Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta Poznania.

W czasie festiwal można było tak-
że podszkolić się w przygotowywaniu 
potraw greckich, gruzińskich i tajskich, 
zgłębić tajniki koktajli serwowanych 
na całym świecie, dowiedzieć się jak 
wykorzystać walory serów i poznać 
smak pstrąga w trakcie warsztatów 

„Pstrąg Ojcowski od A do Z”.

Medalowe i schrzanione
Adam Chrząstowski to znawca na-

lewek i członek jury konkursu „Polska 
Nalewka Roku”. 

– Jeśli chodzi o nalewki, to ważne 
są trzy aspekty: przede wszystkim 
w yrazistość głównego składnika, 
balans między alkoholem a cukrem 
oraz harmonia wszystkich smaków, 
jakie są w niej zawarte – w ymienia.

Zdaniem jury tym roku najbliż-
sza ideałowi była nalewka z czarnej 
porzeczki, czyli smorodinówka, 
przygotowana przez Roberta Wierz-
chołowskiego z Ostrówka Wę-
growskiego na Mazowszu. Laureat 
jednak nagrody nie odebrał, bo… 
się jej nie spodziewał. Nie było go 
w Poznaniu. Drugie miejsce zajęła 
pigwówka na miodzie z płatkami 
róży w ytworzona przez Macieja 
Kwiatkowskiego ze Starej Gadki 
w województwie łódzkim. Nagro-
dy otrzymali też Maciej Kwiatkow-
ski ze Starej Gadki w Łódzkiem za 
nalewkę z pigwowca na miodzie 
z płatkami róży oraz Mariusz Fik 
z Bydgoszczy za trunek na owocach 
ałyczy. Chodzi o owoc śliw y wiśnio-
wej, rośliny z rodziny różowatych, 
często mylonej z mirabelką. A łycza 
w y wodzi się z Kaukazu, Azji Środ-
kowej i Zachodniej i z Południowo-

-Wschodniej Europy.
Mariusz Fik był przy tym chyba 

najbardziej uradowanym w ytwórcą 
nalewek, bo z Poznania w yjechał 
z kompletem medali. Złoto otrzy-
mał za ałyczówkę, srebro za dere-
niówkę, a medal brązow y przynio-
sła mu nalewka z pigw y.  

W 13. edycji konkursu „Polska 
Nalewka Roku” uczestniczyło 106 
trunków z całego kraju. Niektóre 
z nich zaskakujące, jak nalewka na 
chrzanie. Jury jednak nie stawiało 
na ekstrawagancję.

Czego kucharz nie spróbuje… 
…tego gość z pewnością nie zje – 

można było usłyszeć w trakcie serwo-
wania konkursowych chłodników.  

– Do rywalizacji kulinarnej przy-
stąpiło 22 restauracji prezentując 32 
chłodniki – informuje Szymon Wa-
gner, doświadczony kucharz. – Od 
klasycznego chłodnika litewskie-
go, przez owocowe, z kiszonek, po 
wzorowane i wytworzone według 
specyficznych technik inspirowane 
kuchniami świata gazpacho, taratory 
i wiele innych. 

Podczas degustacji niektórych 
chłodników jurorzy mieli wrażenie, że 
są one niedopracowane. 

– Można było dojść do wniosku, że 
kucharz nie spróbował tego co ugoto-
wał, a w efekcie potrawa nie dawała się 
zjeść – konkluduje Szymon Wagner. 

Juliusz Podolski, krytyk kuli-
narny i członek konkursowego jury, 
jako ciekawostkę podaje, że zgłosił 
się doń kucharz z Podhala, który 
był skłonny poddać pod ocenę swój 
chłodnik  z… rosołu. Składnikami 
dania był m.in. w y war z jagnięciny, 
żętycy oraz z oscypka. 

– My zaprezentowaliśmy chłod-
nik tradycyjny litewski z buraków 
oraz chłodnik egzotyczny – mówi 
z kolei Łukasz Śliwa, szef kuchni 
w ABC Kuchni i restauracji „3 Ko-
lory”. – Tradycyjny różnił się od 
tego znanego z domu tym, że buraki 
były kiszone w zsiadłym mleku, do-
dana została piklowana rzodkiewka, 
a ogórek był skompresowany. Z kolei 
egzotyczny jest z mango, melonem 
oraz kokosem i oliwą chili.

W konkursie  zwyciężył chłodnik 
z Restauracji Sushi Katei z Puszczy-
kowa. Zupę przygotowano z ogórka 
i kolendry z opiekanymi dodatkami 
w postaci łososia i tuńczyka. Drugie 
miejsce zajął chłodnik szczawiowy 
przyrządzony przez Restaurację In-
dian Steak z Poznania, zaś trzecie miej-
sce ex aequo restauracja hotelu Mercu-
re Poznań (chłodnik litewski z ozorem 
wołowym) oraz Hotel i Restauracja 
Wawrzyniak z Perzyc w powiecie kro-
toszyńskim (chłodnik jagodowy z lo-
dami z rokitnika). 

Goście z zagranicy
Szymon Wagner cieszy się, że na te-

gorocznym Jarmarku Dobrego Smaku 
wśród blisko 100 sprzedawców zna-
leźli się Gruzini, Litwini, mieszkańcy 
Bałkanów oraz przedstawiciele wielu 
innych nacji.

– Większy niż przed laty jest też 
udział przedstawicieli polskich winnic, 
w tym producentów najlepszych, kra-
jowych win gronowych – dodaje. 

Co dalej? Na razie wiadomo, że 14. 
edycja festiwalu rozpocznie się w Po-
znaniu 15 sierpnia 2020 r.

Piotr Górski

t: 883 204 205 zlotnikipark.pl

Kameralne osiedle Złotniki Park  
z nowoczesnym przedszkolem publicznym

akademosprzedszkole.pl

t: 608 040 131

Przedszkole
publiczne 

Rozgrzewający trunek 
i chłodna zupa
W połowie sierpnia, jak każdego roku, na poznańskim  
Starym Rynku był tłok. Tłum oblegał liczne stragany ze 
specjałami z Polski i różnych stron świata. Po kilku latach 
przerwy 13. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego 
Smaku towarzyszyła też Scena Muzyczna. Dominowały 
utwory z Bałkanów Zachodnich.

WYDARZENIA

Mariusz Fik  z Bydgoszczy z największą liczbą medali 
(złoty, srebrny i brązowy) za 3 swoje nalewki,

Jury degustujące chłodniki

Łukasz Śliwa - szef kuchni  
w ABC Kuchni i restauracji 3 Kolory

fot
. P

iot
r G

ór
sk

i

Chłodnik litewski z boćwinki 
przygotowany przez ABC Kuchni 3 Kolory
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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

Te
l. 6

93
 74

9 3
33

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

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

Telefon 533 327 347

www.qarson.pl

Suchy Las, ul. Sucholeska 1

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

www.mojaStomatologia.pl/poznan

tel. +48 61 881 93 42 
+48 571 345 323 

SPECJALISTYCZNY 
GABINET STOMATOLOGICZNY

lek. stom.  
Magdalena Osypiuk

Os. Poziomkowe 10a / 1b
tel. 61 652 16 60, 609 450 410

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek. stom.  

Magdalena Osypiuk
Os. Poziomkowe 10a / 1b

tel. 61 652 16 60, 609 450 410

ul. Akacjowa 4, Suchy Las
tel. 506 775 727, 616 793 793

www. entradom.krishome.pl
ul. Akacjowa 4, Suchy Las

tel. 666 223 122


