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Drodzy Czytelnicy!

Choć na świecie robi się coraz bardziej niebezpiecznie, nasza wiel-
kopolska gmina wciąż jest spokojna. Wprawdzie gminni radni się 
kłócą, jak – nie przymierzając – posłowie w Warszawie, ale w końcu 
udało im się zdyscyplinować i nie przeciągają już tych kłótni do póź-
nych godzin nocnych. No i kłócą się nie o ideologię, lecz o sprawy kon-
kretne, jak np. wysokość hotelu czy lokalizacja miejsc parkingowych. 
A co najważniejsze, czasami udaje się naszym lokalnym politykom 
zrobić wspólnie coś dobrego. I tak mieszkańcy Biedruska cieszą się 
z odzyskania poczty, o którą wspólnie walczyły dwie radne z tej miej-
scowości, a także wójt i poseł. Nasza gmina może się też pochwalić 
biedruskim społecznikiem i gminnym urzędnikiem, który osiąga 
znaczące sukcesy na polskich maratonach rowerowych. A im trud-
niejszy teren, tym łatwiej mu się wyprzedza rywali.

Wolicie cztery kółka od dwóch? Nie ma sprawy, w Suchym Le-
sie mamy przecież salon Opla, w którym odbyły się niedawno Dni 
Otwarte Astry. Nawet sam wójt, choć mówi o sobie, że nie jest samo-
chodziarzem, był i się zachwycał. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu 
na prezent pod choinkę, kupcie komuś z rodziny astrę. Zapewniam, 
że na taki prezent nikt nie będzie kręcił nosem! A jeśli zostanie wam 
jeszcze trochę gotówki, idźcie na świąteczne zakupy do Sono Idoni 
do poznańskiego Starego Browaru. Małżonek na pewno ucieszy się 
z gustownego garnituru i ręcznie szytych butów , a małżonka z ele-
ganckiej sukienki! A do tego zamówcie w naszej Pierogarni Bume-
rang pyszne, świąteczne potrawy. Ostatnio tamtejszymi pierogami 
zachwycali się fotograficy z Sucholeskiego Klubu Fotograficznego. Co 
ciekawe, w przeciwieństwie do innych osób odwiedzających ten lokal, 
zachwycali się nie smakiem, lecz wyglądem pierogów. Artyści wpa-

dli bowiem na interesujący pomysł, 
by urządzić w pierogarni warsztaty 
fotograficzne, a właścicielka lokalu 
przyjęła ich z otwartymi rękoma. 
Gratuluję idei i czekam na dalsze cie-
kawe inicjatywy! Nie wątpię zresztą, 
że się doczekam, bo czego, jak czego, 
ale fajnych pomysłów mieszkańcom 
naszej gminy nie brakuje. Weźmy 
np. mieszkańców Golęczewa, którzy 
walczą o nową szkołę. Co zrobili w tej 
sprawie? Oflagowali się, poszli z ka-
mieniami na urząd, bili się z policją? Jasne, że nie. Owszem, była wal-
ka, ale w wykonaniu średniowiecznych wojów. Mieszkańcy bowiem 
zwrócili uwagę na swoje potrzeby, organizując festyn. 

Zresztą zostawmy gminę. Wojewoda wielkopolski i starosta na-
szego powiatu wziął udział w uroczystości w Bolechowie, podczas 
której uhonorowano nie jakichś VIP-ów, lecz zwykłego policjanta 
z Murowanej Gośliny. A właściwie niezwykłego, bo pan Patryk 
ryzykował życie, ratując bliźniego z płonącego budynku. I co, czy 
Warszawa i świat nie powinny się od Wielkopolski uczyć?

Miłej lektury!
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Osiedle domów jednorodzinnych Rozalin w Lusówku oferuje:
mieszkanie z ogródkiem 41 - 77 m2

w cenie od 168 100 zł  Przedsprzedaż: rabat 30 000 zł*
bliźniak 107 m2 na działce 585 m2

tylko 395 000 zł 
szeregowiec 107,74 m2 na działce  257 m2  
tylko 362 000 zł
wolnostojący 116,83 m2 na działce 917 m2

tylko 464 000 zł
Biuro Sprzedaży: Novum Plus Sp. z o.o., ul. Storczyka 31B, Lusówko

oferuje:
pięknie położone działki  
budowlane w pełni uzbrojone
domy  w cenie  4600 zł / m  2

tel. 516 066 984*rabat dla wytypowanych mieszkań

www.osiedle-rozalin.pl
tel. 516 066 984

12Bezpieczeni w powiecie 
poznańskim

8
Nowa szkoła  
w Golęczewie

Obornicka to priorytet 9

Nie wolno wznosić się 
za wysoko10
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- Czy można Pana nazy wać 
męskim odpowiednikiem Mai 
Włoszczowskiej?

- Jedno nas niewątpliwie łączy. 
Oboje jeździmy na rowerach marki 
Kross. Jednak porównywanie mnie 
z Mają Włoszczowską to ogromna 
przesada, pozostawię to bez komenta-
rza (uśmiech).

- Jednak oboje ścigacie się po trud-
nych, żeby nie rzec ekstremalnych 
trasach.

- Tak, to prawda, jeździmy w ekstre-
malnych warunkach. Jest to dla mnie 
nowe wyzwanie. Jazda na rowerze 
zawsze sprawiała mi przyjemność. 
Z zaprzyjaźnioną grupą z Suchego 

Lasu i Poznania byliśmy rowerami tu-
rystycznie na Węgrzech. Dotarliśmy 
tam przez Polskę, Czechy i Słowację. 
W kolejnym roku pojechaliśmy przez 
Litwę, Łotwę i Estonię do Finlandii, 
na wyspy Alandzkie i do Szwecji. To 
wtedy właśnie Piotr Kurek, uczestnik 
wyprawy, znany dziennikarz poznań-
ski i pasjonat kolarstwa, namówił mnie 
na starty w maratonach MTB. Tak to 
się zaczęło i trwa do dziś. W roku 2012 
założyłem team kolarski pod nazwą 
Stowarzyszenie Biedrusko Jakś-Bud.

- Te maratony MTB zawsze stanowiły 
dla mnie pewną tajemnicę. Bo o ile 
w biegowych maratonach ulicznych 
zawsze pokonuje się 42,195 km, 
w biegowych maratonach górskich 
czasami trochę więcej, ale też czter-
dzieści kilka, tak w rowerowych ta 
liczba się zmienia…

- Maratony MTB to dystans mini, 
czyli 30 - 40 km oraz dwukrotnie dłuż-
szy dystans mega (60 – 80 km). W za-
wodach tych uczestniczy z roku na rok 
coraz więcej kolarzy. Pamiętam start 
w Suchym Lesie w 2009 roku. Było nas 
chyba 120 - 130 śmiałków. Dzisiaj przy-
jeżdża 500 - 700 pasjonatów kolarstwa. 
Zaczyna się robić ciasno i niebezpiecz-
nie - jest dużo groźnych wypadków, 
a i poziom każdego roku wzrasta.

- Widzę jeszcze jedną różnicę 
pomiędzy maratonami biegowy-
mi a rowerowymi – te drugie są 
droższe.

- Oczywiście, jest to bardzo drogi 
sport, bo oprócz zakupu profesjonalne-
go roweru trzeba zapłacić za jego serwi-
sowanie oraz części, które się zużywają, 
za odpowiednią odzież sportową oraz za 
przejazdy. Także opłaty startowe to duże 
kwoty. Mamy szczęście, że od samego 
początku wspiera nas firma Jakś-Bud 
z prezesem Ryszardem Jakś na czele 
(który również startuje), a od przyszłego 
roku wspomagać nas będzie nowy spon-
sor – GCI Sp. z o.o. z Suchego Lasu.

- Ilu Was jest?
- Dzisiaj team liczy 10 osób. Chce-

my w nadchodzącym roku powiększyć 
zespół o 2 - 3 zawodników. Dominują 
w naszym teamie wspaniałe dziew-
czyny: Justyna Lirsz, Wiesia Prycińska 
i Martyna Paszkowska. To one zgarnia-
ją medale na zawodach, których trochę 
w tym roku było. Justyna i Wiesia staru-
ją w maratonach oraz półmaratonach 
biegowych i dają sobie doskonale radę. 
Z kolei Martyna zajęła w tym roku, w ka-
tegorii K2, trzecie miejsce open. Ja nato-
miast, nie chwaląc się, w elicie byłych 
zawodowych kolarzy zająłem w 2014 r. 
piąte miejsce, a w tym roku siódme, co 
uważam za duży sukces. Taką opinię 
podziela zresztą Piotr Kurek.

- Słyszałem też, że potrafi Pan 
pozostawić z tyłu młodszych 
zawodników.

- Młodsi mężczyźni są oczywiście 
silniejsi, ale bywa, że nie doceniają star-
szych. Czasem dopiero na trasie otwie-
rają oczy ze zdumienia, że kolarz, który 
mógłby być ich ojcem, okazuje się szyb-
szy. Powinniśmy się więc nawzajem sza-
nować. A wracając do mnie, to bywa, że 
młody zawodnik, który bez problemu 
wyprzedzi mnie na równym asfalcie, 
zostanie z tyłu, kiedy trasa jest piaszczy-
sta i biegnie pod górkę. Bo ja akurat na 
takich trasach trenuję i je lubię.

- Trenowanie kolarstwa musi być 
chyba dość trudne?

- Niewątpliwie wymaga dobrej kon-
dycji, sprawności i siły. Na pewno też 
wymaga refleksu, bo czasem dochodzi 
do groźnych wypadków. Nie jest to 
sport ani bezpieczny, ani dla wszystkich.

- Jak trenujecie?
- Przede wszystkim ważny jest 

trening przez cały rok, co oznacza 
tysiące kilometrów w nogach. Trzeba 
rozpoznać teren, bo standardem na za-
wodach jest woda, błoto, piach, strome 
zjazdy, podjazdy. Ważne też, żeby mieć 
trochę pokory, szczególnie, kiedy ma 
się do czynienia z lepszymi od siebie. 
Trenujemy także zimą. Zdarzają się 
wtedy upadki na lodzie.

- Gdzie zimą można trenować?
- Na asfalcie, ale i w terenie, np. 

w Puszczy Zielonce. Zresztą puszcza 
fajna jest o każdej porze roku. Latem 

zdarza mi się, że zrywam się o czwartej 
rano, żeby jechać do Zielonki. Tam te-
ren jest naprawdę urozmaicony, a natu-
ra pokazuje swój lwi pazur. Rowerzysta 
musi więc pokonać górki, piach i kocie 
łby. To wszystko potem procentuje na 
maratonach.

- Rozpoznanie terenu dużo ułatwia?
- Niewątpliwie. Ścigałem się na tra-

sie, którą przecina rzeka. Większość 
kolarzy przez nią przejeżdża. Ja wolę 
zamoczyć nogi i rower przenieść. Bo 
wiem, że za chwilę jest pylista droga, 
co skończy się tym, że łańcuch i zębat-
ki pokryte zostaną skorupą błota. 

- Jak to się w ogóle stało, że zakochał 
się Pan w rowerze?

- Sport zawsze sprawiał mi przyjem-
ność. W  czasach szkolnych domino-
wała piłka ręczna, później tenis i pły-
wanie, biegi, a teraz nowe wyzwanie 
to rower.

- Jakie macie plany na najbliższy rok?
- Chcemy utrzymać wysoką pozycję 

w klasyfikacji drużynowej, a jeśli cho-
dzi o indywidualną, chcemy również, 
żeby kilkoro naszych zawodników, 
podobnie jak w latach poprzednich, 
zostało sklasyfikowanych i stanęło 
na podium. Jako, że wspomaga nas 
finansowo strategiczny sponsor firma 
Jakś-Bud, a teraz jeszcze GCI Sp. z o.o. 
z Suchego Lasu, chcemy uszyć drugi 
komplet strojów dla wszystkich za-
wodników startujących w maratonach. 
Pomoc sponsorów jest nieoceniona, 
jednak podkreślić trzeba, że główny 
ciężar finansowy spoczywa na samym 
zawodniku. Łańcuch, kasetę, ogumie-
nie trzeba zmieniać często, a to ozna-
cza setki złotych.

- Mówimy cały czas o kolarstwie, 
ale przecież jest Pan także, a może 
przede wszystkim społecznikiem.

-Zgadza się, jestem przewodni-
czącym zarządu Stowarzyszenia Bie-
drusko, organizatorem wielu imprez 
plenerowych, jak Dzień Dziecka, Dni 
Biedruska czy Wigilia dla osób samot-
nych. Zresztą team Stowarzyszenie 
Biedrusko Jakś-Bud też ja zakładałem.

- Skąd się Pan w ogóle wziął w Bie-
drusku?

- Ojciec był oficerem Wojska Pol-
skiego, więc zmieniał miejsce zamiesz-
kania. Urodziłem się w Poznaniu, 
przez rok mieszkałem w Skwierzynie, 
a potem przenieśliśmy się do Biedru-
ska, gdzie mieszkam do dziś.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Stowarzyszenie Biedrusko Jakś-Bud
Mirosław Stencel, Martyna Paszkow-
ska, Justyna Lirsz, Wiesława Pryciń-
ska, Piotr Przybył, Sebastian Łontka, 
Andrzej Wenski, Krzysztof Pryciński, 
Tomasz Antuchowski, Ryszard Jakś.

WYWIAD WYDARZENIA
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Zwycięstwo obrońców Poczty 
Polskiej w Biedrusku
O placówkę pocztową w Biedrusku walczyły radne po-
przedniej kadencji – Danuta Wilk i nieżyjąca już Grażyna Gro-
nowska. Poseł Marek Niedbała wraz z wójtem Grzegorzem 
Wojterą zabiegali o nią w Warszawie. Wreszcie udało się.

Na uroczystości otwarcia biedru-
skiej placówki pojawili się poseł Ma-
rek Niedbała, wójt Grzegorz Wojtera, 
byli i obecni radni, dyrektor regionu 
sieci Poczty Polskiej w Poznaniu 
Grzegorz Jaroszewski wraz z zastępcą 
Rafałem Makowskim, przedsiębiorca 
Ryszard Jakś, mjr Rafał Matera z Cen-
trum Szkolenia Wojsk Lądowych, 
kierownik Domu Osiedlowego Mi-
rosław Stencel, nowy proboszcz pa-
rafii św. Wawrzyńca w Biedrusku ks. 
ppłk Wiesław Okoń, nasza redaktor 
naczelna Agnieszka Łęcka, a także 
mieszkańcy Biedruska.

- Serdecznie dziękuję wszystkim 
za przybycie – skłonił się zebranym 
wójt Grzegorz Wojtera. – Chcieliśmy 
dokonać sprawnego, szybkiego tech-
nicznego otwarcia, jednak poczta to 
sprawa na tyle istotna dla tutejszej 
społeczności, że trzeba było zorgani-
zować tę małą uroczystość. Pamiętaj-
my, że Biedrusko to osiedle wojskowe, 
a żołnierze nie mają zbyt wiele czasu 
na dojazdy do innych miejscowości. 
Zaś tzw. „samowolka” oznacza suro-
we kary – zwrócił uwagę.

Przypomnijmy, że jeszcze w cza-
sie poprzedniej kadencji Rady Gmi-
ny na wielu sesjach o otwarcie poczty 
w Biedrusku prosiły ówczesne radne 
biedruskie Danuta Wilk i Grażyna 
Gronowska, argumentując, że do-
jazd autobusem z położonego na 
uboczu gminy osiedla do Suchego 
Lasu stanowi prawdziwą w yprawę.

- Zwróciłam się o pomoc do posła 
Marka Niedbały, naszego przyja-
ciela, a także do zawsze nam życzli-
wego wójta Wojtery – wspominała 
podczas uroczystości Danuta Wilk. 

– Dziś chciałabym podziękować im 
za pomoc. Rozumiem, że technika 
idzie do przodu, że poczta ma dziś 
mniej klientów niż kiedyś, jednak 
pieniądze nie powinny być ważniej-
sze niż człowiek. A dla starszych 
ludzi dojazdy to rzecz w yjątkowo 
uciążliwa. Zatem niech placówka 
pocztowa w Biedrusku działa do 
końca świata i jeden dzień dłużej!

- Pani radna Wilk przez wiele lat 
mobilizowała do działania i mnie, 
i pana wójta – ukłonił się nisko swo-
jej przedmówczyni poseł Marek Nie-
dbała. – To dzięki niej, dzięki świętej 
pamięci Grażynie Gronowskiej, 

dzięki wójtowi Wojterze i otwar-
tości obecnych tu przedstawicieli  
Poczty Polskiej możemy dziś cieszyć 
się z otwarcia placówki – podkreślił .

- Nie zamykamy placówek, chce-
my być blisko klientów – zastrzegł 
dyrektor Grzegorz Jaroszewski. – Co 
najw yżej nasze placówki zmieniają 
formę organizacyjną. Pamiętajmy 
jednak, że Poczta jest nie tylko in-
stytucją , która świadczy usługi swo-
im klientom, ale także pracodawcą, 
który musi swoim pracownikom 
w ypłacać pieniądze.

- Oby jak najwięcej radnych za-
biegających o dobro mieszkańców 
i jak najwięcej posłów otwartych 
na zw ykłych ludzi – powiedziała 
tymczasem nasza redaktor naczel-
na Agnieszka Łęcka, przypominając 
jednocześnie, że poseł Niedbała pro-
wadził w Poznaniu biuro, w którym 
artyści z naszego regionu w ystawiają 
swoje prace.

- Nie zapominajmy, że szczęśliw y 
finał zawdzięczamy też biedruskie-
mu deweloperowi Ryszardowi Jakś, 
który wszedł do partnerstwa z Pocz-
tą Polską – wtrącił wójt Wojtera. – 
W każdym razie cieszę się, że wszyst-
ko skończyło się dobrze. A pamiętam 
jeszcze, jak z posłem Niedbałą pere-
grynowaliśmy do dyrektora Poczty 
w Warszawie – wspominał.

Ryszard Jakś jest właścicielem 
budynku, w którym mieści się pla-
cówka pocztowa. Mury tegoż bu-
dynku poświęcił now y proboszcz 
parafii św. Wawrzyńca ks. Wiesław 
Okoń:

- Poczta jest stara jak świat – przy-
pomniał duchowny. – Już w Starym 
Testamencie rolę posłańców pełnili 
archaniołowie, a także gołąb, który 
przyniósł Noemu gałązkę oliwną – 
przypomniał. – Dziś podziękujmy 
za powrót poczty do Biedruska. Bę-
dziemy w ysyłać nawet puste koperty, 
żeby tylko ją utrzymać – zażartował.

Powrót, ponieważ placówkę pocz-
tową otworzyli w Biedrusku jeszcze 
Prusacy pod koniec XIX wieku. Pod 
koniec X X wieku placówkę przenie-
siono na ul. Zjednoczenia, a w 2011 r. 
zamknięto. Dziś poczta działa przy 
ul. Świerczewskiego 7, a otwarta jest 
w godz. 10.00 – 17.00.

Krzysztof Ulanowski

Być jak Maja Włoszczowska
Z Mirosławem Stenclem, przewodniczącym zarządu 
Stowarzyszenia Biedrusko, koordynatorem Domu Osiedlo-
wego w Biedrusku oraz świetlic wiejskich, społecznikiem 
i zagorzałym cyklistą, rozmawiamy o kolarskich marato-
nach i turystyce rowerowej.

Danuta Wilk, Marek Niedbała, wójt Grzegorz Wojtera i dyr. Grzegorz Jaroszewski przecinają wstęgę

Dyr. Rafał Makowski, wójt Grzegorz Wojtera, Danuta Wilk, Marek 
Niedbała, dyr. Grzegorz Jaroszewski i radny Dariusz Matysiak

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy

Marek Niedbała wręcza kwiaty Danucie Wilk

Red. Agnieszka Łęcka wysłała pierwszy list.  
Obok ks. Wiesław OkońMirosław Stencel i mjr Rafał Matera

Mirosław Stencel, Martyna Paszkowska, Andrzej Wenski, Piotr Przybył 

Justyna Lirsz biegnie po kolejny medal 
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WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA

Nowa szkoła w Golęczewie
Pokazy średniowiecznych wojów, malowanie twarzy, kon-
kurencje sportowe, a także ogromna dmuchana zjeżdżal-
nia, grill i ognisko to tylko część atrakcji, które przygotowa-
no dla najmłodszych podczas festynu zorganizowanego 
w Szkole Podstawowej w Golęczewie.

Pomysłodawcą i organizatorem 
festynu wiejskiego, który odbył się 
w sobotę, 10 października była Rada 
Rodziców, która chciała w ten sposób 
przybliżyć mieszkańcom potrzebę bu-
dowy nowej szkoły. 

- Obecnie w szkole i przedszkolu 
mamy łącznie 120 dzieci,  a szkoła mieści 
zaledwie 80. Już kilka lat temu powstał 
pomysł, żeby wybudować nową szkołę. 
Projekt został wpisany do wieloletniego 
planu inwestycyjnego całej gminy i ge-
neralnie mamy już zarezerwowane na 
ten cel pieniądze – mówi Katarzyna Ka-
chel, Przewodnicząca Rady Rodziców. 

Trudne warunki lokalowe
Obecnie szkoła znajduje się w nie-

dużym, dwupiętrowym budynku, 
w którym uczą się przedszkolaki oraz 
najmłodsi uczniowie klas 1-3. Wszystkie 
pomieszczenia zostały zaadaptowane na 
potrzeby szkolno-wychowawcze, a i tak 
liczba dzieci przekracza ilość miejsc. 

- Aby zapewnić dzieciom opiekę 
w świetlicy w czasie kiedy ich rodzice 
pracują, musimy rozstawiać dodat-
kowe stoliki, musimy organizować 
warunki, które pozwolą uczniom od-
począć po nauce, czy odrobić zadania 
domowe. W tej chwili mamy już dwie 
grupy popołudniowe świetlicowe 
i dwie grupy przedszkolne – mówi 
kierowniczka szkoły w Golęczewie, 
Danuta Kamińska. 

W 1994 roku budynek szkoły został 
rozbudowany, dzięki czemu ucznio-
wie zyskali dwie sale lekcyjne oraz 
pomieszczenie służące za salę gimna-
styczną. Niestety, znajduje się ona na 
najwyższym piętrze budynku, a zajęcia 
sportowe zakłócają naukę pozostałym 
dzieciom.  W szkole brakuje gabinetów 
specjalistycznych dla pedagoga, psy-
chologa i logopedy, brakuje biblioteki, 
która obecnie zajmuje część korytarza, 
a także pokoju nauczycielskiego.  

- Mimo trudnych warunków loka-
lowych nauczyciele nie chcą zmienić 
pracy – tak bardzo pokochali naszą 
szkołę, że chcą tutaj zostać. Pracują za 
minimalną stawkę, nie mają gdzie zo-
stawić płaszczy, ale nie zgodzili się na 
pracę w innych placówkach, chociaż 
wielokrotnie składano im takie propo-
zycje – tłumaczy Katarzyna Kachel. 

Wsparcie radnych
Wśród zaproszonych gości, na festy-

nie w Szkole Podstawowej w Golęczewie 
uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale 
również radni gminy Suchy Las i radni 
Powiatu Poznańskiego, którzy aktywnie 
wspierają projekt budowy nowej szkoły. 

- Radni klubu Nowoczesna Gmi-
na, który reprezentuję w pełni popie-
rają inicjatywę budowy nowej szkoły 

w Golęczewie – mówi Jarosław Ankie-
wicz, radny gminy Suchy Las. - Wielu 
członków naszego klubu było radny-
mi w poprzednich kadencjach i już 
kilka lat temu zapisali budowę szkoły 
w wieloletnim planie finansowym. 

Gmina posiada działkę przy ul. 
Bocznej w Golęczewie, dla której obec-
nie opracowywany jest plan zagospo-
darowania przestrzennego. Ma on za-
gwarantować, że na tym terenie będzie 
mógł stanąć budynek nowej szkoły. 

- Na rok 2016 w planie finansowym 
mamy zarezerwowane 80 tysięcy na 
projekty i plany inwestycyjne, a na 
rok 2017 są zapisane aż 4 miliony, już 
na samą budowę – zdradza Urszula 
Ćwiertnia, radna gminy Suchy Las. - 
Zrobimy wszystko, aby pierwszy 
dzwonek zabrzmiał w nowej szkole 1 
września 2017 roku. Jeśli się nie uda, 
to zostaniemy zmuszeni wprowadzić 
dwuzmianową naukę w starej szkole. 

Szkoła na dwie zmiany
Szkoła Podstawowa w Golęczewie 

już teraz cierpi na brak miejsca. W przy-
szłym roku do szkoły przyjdą kolejne 
grupy przedszkolne i niestety, uczniowie 
będą zmuszeni podjąć naukę na dwie 
zmiany. Powstanie nowej, większej szko-
ły rozwiązałoby problem, który w naj-
większym stopniu szkodzi dzieciom. 

- Nowa szkoła będzie łączyła dzieci 
tu i teraz – mówi Ewa Kuleczka-Drau-
sowska, radna Powiatu Poznańskiego. 

- Dowożenie dzieci do innych szkół 
rozbije to działanie. Pod względem 
psychicznym i fizycznym nie będzie 
to dobre rozwiązanie dla dzieci, które 
powinny rozwijać się w swojej lokalnej 
społeczności. Dzieci wożone do innych 
szkół będą zmęczone, będą miały pro-
blemy z koncentracją i nie będą czuły 
potrzeby przywiązania się do swojego 
regionu, do swojej miejscowości. 

Rodzicom, nauczycielom i radnym 
nie brakuje determinacji w realizacji 
projektu budowy nowej szkoły w Golę-
czewie. Podsumowaniem dotychczaso-
wych działań był sobotni festyn, który 
przybliżył mieszkańcom złożoność 
problemu związanego z obecną, trudną 
lokalową sytuacją. Dla najmłodszych 
przygotowano szereg atrakcji: malowa-
nie twarzy, pokazy średniowiecznych 
wojów i dmuchaną zjeżdżalnię. Ta 
ostatnia, udostępniona nieodpłatnie 
przez firmę Nad Stawem Laura Augu-
styniak i Michał Sokołowski, cieszyła 
się największym zainteresowaniem.  

- Wierzymy, że 1 września 2017 
roku nasi uczniowie rozpoczną naukę 
w nowym budynku szkoły – z optymi-
zmem spogląda w przyszłość Danuta 
Kamińska. 
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Piłkarski V Turniej 
Mikołajkowy coraz bliżej!
Jak co roku Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box 
przygotowuje dla najmłodszych mnóstwo świątecznych 
niespodzianek podczas specjalnego, piątego już Turnieju 
Mikołajkowego o Puchar Wójta Gminy Suchy Las. Patronat 
honorowy nad turniejem objął Wójt Gminy Suchy Las oraz 
Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie.

Podobnie jak w minionych latach 
rozgry wki odbędą się w nowocze-
snej Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Suchym Lesie, a  udział w nich 
wezmą  reprezentacje szkół podsta-
wow ych z całej Wielkopolski. Trady-
cyjnie drużyny zostaną podzielone 
na dwie kategorie wiekowe. W so-
botę, 5 grudnia, turniejowe mecze 
rozegrają zawodnicy z klas III-IV, 
natomiast w niedzielę, 6 grudnia, do 
piłkarskiej ry walizacji przystąpią 
klasy I-II. Podczas Turnieju w yło-
nieni zostaną także Najlepszy Bram-
karz, K ról Strzelców oraz Najlepszy 
Zawodnik. Na zw ycięzców czekają 
puchary, medale i nagrody. Oczy-
wiście medale i mikołajkowe upo-
minki otrzymają również wszyscy 
zawodnicy Turnieju. Po raz kolejny 
piłkarskim zmaganiom towarzyszyć 
będzie szlachetna akcja „Świąteczny 
Red Box dla potrzebujących”, czy-

li losowanie upominków i zbiórka 
pieniędzy na zakup gwiazdkow ych 
paczek dla potrzebujących rodzin 
z Gminy Suchy Las. 

Przypomnijmy, że w zeszłym 
roku tytuł mistrzowski zdobyły dru-
żyny SP Kaźmierz (klasy I-II) oraz 
Red Box Piłkarska Akademia (kla-
sy V-VI).  Kto zostanie zw ycięzcą 
V Turnieju Mikołajkowego przeko-
namy się już niedługo. Zapraszamy 
wszystkich chętnych, lista uczest-
ników jeszcze otwarta! Zapraszamy 
również do współpracy wszystkich, 
chcących przystąpić do grona Part-
nerów V Turnieju Mikołajkowego 
i razem z nami uatrakcyjnić to w y-
jątkowe piłkarskie święto! 

Więcej informacji : 
tel. 730 992 150 lub 790 204 549.  
E-mail: akademia@redboxsport.pl  
www.skfredbox.pl

Dr Bartłomiej Wróblewski: 
Obornicka to priorytet
Przebudowa ulic Obornickiej była jednym z tematów 
spotkania dra Bartłomieja Wróblewskiego, kandydata PiS 
do Sejmu, z mieszkańcami Suchego Lasu. - Zamierzam 
wspierać sprawę przebudowy ulicy Obornickiej, zwłaszcza 
jej poznańskiego odcinka. Jestem do dyspozycji, jeśli trze-
ba będzie zabiegać o środki na jej modernizację – mówił 
Bartłomiej Wróblewski.

Ulica Obornicka jest wiecznie 
zakorkowaną drogą, łączącą Poznań 
z Suchym Lasem. Codziennie jeź-
dzi nią tysiące samochodów, w tym 
również ciężarówek. Koszmarem dla 
kierowców są zwłaszcza godziny po-
ranne i popołudniowe. - Udrożnienie 
ruchu i zwiększenie przepustowości 
ulicy Obornickiej jest priorytetem, 
zwłaszcza że jest to droga wlotowa 
i wylotowa z Poznania – podkreślił B. 
Wróblewski. 

- Od lat staramy się zwrócić uwagę 
władzom Poznania, że modernizacja 
tych odcinków drogowych, które de 
facto są północnymi bramami wjaz-
dowymi do miasta, powinna być także 
zrealizowana ze względu na ład i este-
tykę przestrzenną – wtórował B. Wró-
blewskiemu Grzegorz Wojtera, wójt 
Suchego Lasu. 

Obecny na spotkaniu poznański 
radny Michał Boruczkowski (PiS) 
wspomniał o projekcie przebudowy 
ulicy, przygotowanym jeszcze przed 

Euro 2012. Jak podkreślił, projekt ten 
musi być zaktualizowany (poprawio-
ny i  uzupełniony), bo zaproponowa-
ne w nim niektóre rozwiązania nie 
odpowiadają kierowcom.  Dotyczy to 
przede wszystkim ilości pasów ruchu 
i rond. Na kilku odcinkach powin-
ny pojawić się nawet trzy pasy ruchu 
w jedną stronę o odpowiednich sze-
rokościach, a na kilku skrzyżowaniach 

– ronda kompaktowe, czyli małe ronda 
o wąskich jezdniach zmuszające kie-
rowców do znacznego zmniejszenia 
prędkości przed wjazdem na takie 
skrzyżowanie. Wzdłuż ulicy powinny 
też znaleźć się bezpieczne pasy dla pie-
szych i rowerzystów. 

Szacunkowy koszt przebudowy 
ulicy Obornickiej to niecałe sto mi-
lionów złotych. Zdaniem obecnych na 
spotkaniu, rozbudowa ulicy powinna 
zostać wpisana do wieloletniego planu 
inwestycyjnego, a środki na jej moder-
nizacji pochodzić m.in. z programów 
operacyjnych. (pw) 

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

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

POPRAWIANIE PO FACHOWCACH
Godzina napraw kosztuje tylko 75 zł. 

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

– pierwsza godzina + 100% 
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Poznański radny Michał Boruczkowski, poseł Bartłomiej Wróblewski i wójt Grzegorz Wojtera
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Nie wolno wznosić 
się za wysoko
Czy w naszej gminie jest za mało hoteli? Czy panuje chaos 
parkingowy? Czy radni są terroryzowani? Czy mieszkańcy 
karani są za kompostowanie? Takie i inne pytania pojawiały 
się w czasie październikowej sesji.

Radni tym razem się sprężyli i sesję 
zakończyli stosunkowo szybko. Co 
nie oznacza, że obyło się bez ostrych 
sporów. Ale zaczęło się sympatycznie.

Zjednoczeni ponad 
podziałami

Na sesji pojawił się były kandydat 
na posła z ramienia Nowoczesnej Ma-
riusz Rembicki, który podziękował 
wszystkim swoim wyborcom, wyraził 
wdzięczność sekretarz Joannie Nowak 
za współpracę ze strony Urzędu Gminy, 
a także radnej powiatowej Grażynie 
Głowackiej, radnemu Krzysztofowi 
Pilasowi oraz przewodniczącym zarzą-
dów sucholeskich osiedli Annie Ankie-
wicz i Michałowi Dziedzicowi za życzli-
we uwagi i konstruktywną krytykę.

- Cieszę się, że sucholescy politycy 
z różnych partii zjednoczyli się, by 
wspólnie działać na rzecz naszej gmi-
ny – zakończył M. Rembicki.

List z podziękowaniem przesłał na 
ręce przewodniczącej Rady Gminy tak-
że poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

Po tych grzecznościach przystąpio-
no do właściwej pracy. Na początku 
wszystko szło gładko. Bez sporów przy-
jęto protokół z poprzedniej sesji oraz 
zmiany w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego. Dyskusja rozpoczęła się dopiero 
przy okazji próby zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla działki nr 217/8 w Suchym Lesie. 
Chodzi o miejsce, gdzie powstaje hotel 
Ibis. Inwestor chciałby mieć możliwość 
dobudowania czwartej kondygnacji.

Ibis chciałby wzlecieć
- Stanowisko Komisji Finansowo-

Budżetowej i Rozwoju Gospodarcze-
go jest jednak negatywne – rozłożył 
ręce radny Michał Przybylski.

Wtedy z ław dla publiczności po-
wstała reprezentująca inwestora Da-
nuta Jaruszewska.

- Potencjał waszej gminy jest duży, ho-
teli mało, a Ibis to hotel sieciowy i reno-
mowany, a zatem z pewnością nie będzie 
problemu z obłożeniem – rozpoczęła. 

– Obecnie plan przewiduje budynek wy-
sokości 12 m, ja proszę o 15 m. Wyższy 
gmach to lepsza osłona akustyczna dla 
mieszkańców – podała argument.

- Najpierw dopełnia się proce-
dur, a potem buduje – pouczył radny 
Krzysztof Pilas. – Wy postępujecie 
odwrotnie.

- Nie! – zaprzeczyła żywo przedsta-
wicielka inwestora. – Budujemy zgodnie 
z planem. Mocowanie, które widać, słu-
żyć ma do reklamy zewnętrznej. To nie 
jest kolejna kondygnacja – zapewniła.

- A budowalibyście hotel, gdyby nie 
mógł być wyższy? – upewniał się jesz-
cze K. Pilas.

- Tak – pokiwała głową D. Jaru-
szewska.

- Otrzymaliśmy list od mieszkanki, 
która pisze, ze zaparkowanie w okolicy 
szkoły graniczy z cudem – włączył się 
do dyskusji radny M. Przybylski – Ro-
dzice, którzy przywożą dzieci do szko-
ły, parkują na chodnikach i polach. 
Wójt nie uwzględnił żadnych zaleceń 
Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód, 
a kolejne piętro to większy ruch. 

- Przydałby się tam większy parking, 

jednak powierzchnia działki jest, jaka 
jest, w związku z czym nie dało się wy-
kroić z niej nic więcej – odparła prze-
wodnicząca Anna Ankiewicz. – Jeżeli 
natomiast chodzi o hotel, nie mieliśmy 
uwag co do wysokości budynku. Mie-
liśmy co do pylonów, bo obawialiśmy 
się, że rejon Malwowej będzie oświe-
tlony przez szyld.

- A mieszkanka w liście odnosi się 
do obecnej sytuacji, gdy trwa budowa 
i wzmożony ruch – wtrącił radny Woj-
ciech Korytowski.

- Skumulowanie problemów parkin-
gowych dotyczy krótkiego okresu 15 

– 20 minut – dodał wójt Grzegorz Woj-
tera. – To nie oznacza, że gmina obowią-
zana jest zapewnić parking na 70 miejsc. 
Być może autorka pisma proponowała 
wcześniej, by działki nie sprzedawać, 
lecz zorganizować na niej parking. Nie 
byłoby to w interesie gminy.

W dalszej kolejności Wysoka Rada 
po kolei głosowała swoje stanowisko 
co do różnych uwag do planu zagospo-
darowania przestrzennego. Była wśród 
nich i uwaga o ograniczeniu wysokości 
hotelu do trzech kondygnacji. Głosy 
w tym przypadku rozłożyły się siedem 
do siedmiu, co oznacza, że uwagi nie 
przyjęto. Podobnie nie przyjęto całego 
projektu uchwały planistycznej, gdyż 
i w tym przypadku głosy rozłożyły się 
siedem do siedmiu.

Nie było natomiast dyskusji w kwe-
stii Wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Suchy Las na lata 2015 – 2029, 
ani w kwestii zmiany budżetu na 2015 
r. W obu przypadkach proponowane 
uchwały bez problemu przegłosowano. 
Zgodzono się także na wywołanie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
działki przy ulicy Szkolnej w Suchym 
Lesie, choć jeszcze podczas poprzedniej 
sesji radni nie byli co do tego przekonani.

Stawiani pod ścianą
Do sporu natomiast doszło w przy-

padku stawek dotacji budżetowej dla 
Gminnego Ośrodka Sportu na 2016 r.

- Komisja Finansowo-Budżetowa 
nie wydała opinii, bo utraciliśmy qu-
orum, gdyż członków zdziesiątkowały 
choroby – oświadczył radny M. Przy-
bylski. – Ponadto straciliśmy masę cza-
su na dyskusje z dyrektorem Krzyszto-
fem Linkowskim na tematy związane 
z etykietą. Pan dyrektor uznał, że nie 
został właściwie zaproszony, a poza 
tym miał pretensje do przewodniczą-
cego komisji, który napisał w jakimś 
artykule, że GOS zrobił coś niewłaści-
wego na którymś z boisk. Nie dowie-
dzieliśmy się też, czy GOS w ogóle jest 
konkurencyjny w stosunku do innych 
firm świadczących takie same usługi. 
Wnoszę więc o wykreślenie uchwały 

z porządku obrad. Zajmiemy się nią 
później, po dokładnym zapoznaniu się 
ze sprawą.

- Proponuję jednak nie zmieniać 
porządku obrad – powstał ze swego 
miejsca wójt Wojtera. – Musiało nastą-
pić nieporozumienie, przecież znacie 
dyrektora Linkowskiego, znacie jego 
pedanterię i zaangażowanie! Uchwała 
jest ważna dla budżetu, a swoją drogą 
na posiedzenie komisji nie został też 
zaproszony nikt z urzędu, a powinien, 
bo sprawa była ważna.

- Dziękuję za uświadomienie, co sta-
nowi nasz obowiązek – radny Przybylski 
nie krył ironii. – Proszę jednak nie zakła-
dać, że w razie niezmieniania porządku 
obrad Rada Gminy uchwałę przyjmie. 
Bo może jednak nie – zawiesił głos.

- Gminny Ośrodek Sportu wyzna-
cza standardy czystości, porządku, ja-
kości – włączył się do dyskusji Jarosław 
Ankiewicz, przewodniczący klubu 
„Nowoczesna Gmina”. – Na wszyst-
kich boiskach, może poza jednym, 
prace były wykonywane perfekcyjnie. 
Nasz klub jest przeciwko wykreślaniu 
punktu z porządku obrad.

- Podziwiam pracę szanownego 
pana dyrektora – pokiwał głową radny 
Ryszard Tasarz.

- Ale ja się z oceną osoby pana dy-
rektora zgadzam, to nie o to chodzi 

– powstał powtórnie radny Przybylski. 
– Swoją drogą na komisji była obecna 

pani skarbnik – spojrzał znacząco na 
wójta Wojterę.

- Nie wiedziałem – odparł wójt.
- Cóż, nie odpowiadam za prze-

pływ informacji w urzędzie – wzruszył 
ramionami M. Przybylski.

- Cieszę się, że pan Przybylski po-
dziela moje zdanie co do jakości usług 
świadczonych przez GOS – powrócił 
do meritum J. Ankiewicz. – Jednak za 
tą jakością stoją stawki – zaznaczył.

- OK, nie rozumiem jednak, cze-
mu nie rozmawialiśmy o tym miesiąc 
temu – odparł M. Przybylski. – Teraz 
bowiem po raz kolejny stawiani jeste-
śmy pod ścianą. Słyszymy, że Rada 
Gminy musi przyjąć uchwałę, bo jak 
nie, to będzie problem.

- Jesteśmy przekonani, że projekt 
został prawidłowo przygotowany – ła-
godził Wojciech Korytowski.

- Przyjmijmy uchwałę teraz, 
a w przyszłym roku powrócimy do 
dyskusji – poprosił J. Ankiewicz. – Ina-
czej położymy budżet.

- Zgadzam się, że problem i dysku-
sja wynikają stąd, że radzie nie przed-
stawiono projektu wcześniej – włączy-
ła się do rozmowy radna Małgorzata 
Salwa-Haibach.

- Mówię o tym od 10 lat – przytak-
nął radny Krzysztof Pilas. – Stwier-

dzenie, że coś musimy, jest dla mnie 
obraźliwe. Nie siedzimy w Urzędzie 
Gminy po osiem godzin dziennie, jak 
jego pracownicy. Potrzebujemy czasu.

- Zrobię wszystko, żeby następnym 
razem projekt został przedstawiony 
wcześniej – obiecał J. Ankiewicz. – Te-
raz jednak bardzo proszę o kompromis 

– zaapelował.
- Jednak projekt uchwały został zło-

żony zgodnie z procedurą – podkre-
śliła skarbnik Monika Wojtaszewska. 

– Data wpływu to 12 października, 
a w tym roku doszły nam trzy obiekty 
sportowe, w związku z czym doku-
ment musiał być obszerniejszy.

Terror psychiczny
Michał Przybylski poprosił o krót-

ką przerwę na przedyskutowanie spra-
wy wewnątrz klubu „Gmina Razem”. 
Po przerwie zabrał głos ponownie:

- Wycofuję swój wniosek. Nasz 
klub wstrzyma się od głosu, by uchwa-
ła mogła zostać przegłosowana – obie-
cał. – Apeluję jednak do osób piszą-
cych projekty uchwał, by dokumenty 
obszerniejsze, ważniejsze trafiały do 
nas wcześniej. Bo inaczej mamy do 
czynienia z terrorem psychicznym. 
A mieszkańcy wybrali nas przecież, by-
śmy decydowali o ich pieniądzach. To 
nie są tylko pieniądze Przybylskiego 
i Ankiewicza – zwrócił uwagę.

- W tym celu trzeba by jednak praw-
dopodobnie dokonać korekty pro-
cedury budżetowej – zauważył wójt 
Wojtera.

Po tej uwadze radni przystąpili 
do głosowania. Uchwała przeszła 
siedmioma głosami „za” przy siedmiu 
wstrzymujących się.

Kolejnych kilka uchwał przyjęto 
bez dyskusji. Jednogłośnie zgodzono 
się na sprostowanie błędu pisarskiego 
w uchwale budżetowej na 2015 r. Jed-
nogłośnie też uchwalono pomoc dla 
powiatu poznańskiego na 2016 r. Wąt-
pliwości wzbudziła natomiast kwestia 
ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Karani za kompostowanie
- Komisja Bezpieczeństwa i Po-

rządku Publicznego nie opiniowała 
pakietu projektów dotyczących go-
spodarki odpadami – oświadczył 
przewodniczący komisji Włodzimierz 
Majewski. – Za mało mieliśmy czasu 
na analizę. Proszę jednak wójta o auto-
poprawkę; niech w paragrafie trzecim 
będzie nie 12, lecz 11 zł, a w paragrafie 
czwartym 22 zamiast 18. Odpady zie-
lone nie mają tak dużego wpływu na 
całokształt cen, a poza tym chciałbym 
zmotywować społeczeństwo do segre-
gowania śmieci.

- To szczytne z ekologicznego punk-
tu widzenia – przyznał wójt Wojtera. 

– Ale ekonomicznie segregacja wciąż 
jest dla gminy niezbyt korzystna. Poza 
tym zaledwie 649 osób u nas nie segre-
guje odpadów – poinformował.

- Mam kompostownik, więc nie 
odstawiam trawy w workach – wtrą-
cił radny Zbigniew Hącia. – Dlaczego 
miałbym płacić wyższą stawkę?

- Cóż, poprzedni system był bar-
dziej sprawiedliwy – przyznał wójt.

- Jednak nie dzielmy naszych 
mieszkańców na producentów zieleni 
i mieszkańców bloków – zaapelował 
Jarosław Ankiewicz.

- Skąd się właściwie bierze grupka 
niesegregujących? – zainteresował się 
Wojciech Korytowski. – Czy to nie-
świadomość czy brak warunków?

- Chwała kompostującym, jednak 
musimy starać się przeciwdziałać pa-
tologiom – wójt Wojtera przedstawił 
sprawę od drugiej strony. – Mieliśmy 
problem z mieszkańcem, który wysta-
wił sto worków z zielonymi odpadami, 
a ma tylko mały ogródek. Natomiast 
jego syn i znajomi syna mają działki. 
Boję się też wyrzucania zielonego na 
tereny niczyje, np. do lasu. Tego typu 
proceder musimy ograniczyć.

- A skąd w ogóle podwyżka? – po-
wstał z ław dla publiczności jeden 
z mieszkańców gminy. – Czy proble-
mem są właśnie odpady zielone?

- Problemem jest zwiększona ilość 
odpadów ogółem, ale szczególnie od-
padów zielonych – odparł wójt.

- Ustawa nie zachęca do komposto-
wania – powiedział z żalem Krzysztof 
Pilas. – Nigdy nie wystawiałem wor-
ków z zielonym, ale teraz będę – zade-
klarował.

- Ponieważ pan wójt nie złożył auto-
poprawki, o którą prosiłem, sam skła-
dam odpowiedni wniosek – oświad-
czył radny W. Majewski.

Wniosek radnego przegłosowano 
ośmioma głosami przy trzech wstrzy-
mujących się i trzech przeciwko. Cała 
uchwałę przyjęto zaś ośmioma gło-
sami przy pięciu wstrzymujących się 
i jednym przeciwko.

Żadnych praktycznie wątpliwości 
rajcy nie mieli już natomiast podczas 
głosowania nad wniesieniem przez 
gminę wkładu niepieniężnego do 
spółki Aquanet. Rzeczoną uchwałę 
przyjęto bez dyskusji.

Boją się odoru
W części sesji pod nazwą „Informa-

cje wójta gminy”, zastępca wójta Mar-
cin Buliński poinformował zebranych, 
że trwa budowa kanalizacji deszczo-
wej z odtworzeniem nawierzchni w re-
jonie ulic Szkółkarskiej i Żurawinowej. 

Rozpoczęto budowę zbiornika reten-
cyjnego przy kościele w Suchym Lesie. 
Kończy się też przebudowa skrzyżowa-
nia Obornickiej z Pawłowicką w Złot-
nikach. Natomiast przetarg w sprawie 
pomiarów odorowych po raz wtóry 
został unieważniony. Gmina zamierza 
wskazać zatem wykonawcę pomiarów 
w trybie bezprzetargowym.

- Ale jak to jest, że nikt się nie zgło-
sił do przetargu? – dopytywał radny 
Krzysztof Pilas.

- No cóż, to specyficzne zlecenie – 
rozłożył ręce wójt Wojtera.

- Ukończyliśmy też prace związane 
z Rubinową i Kamienną w Biedrusku, 
a obecnie kładziemy płyty na Spor-
towej i Wierzbowej w Zielątkowie 

– kontynuował tymczasem zastępca 
wójta. – Aquanet kończy też prace ka-
nalizacyjne na skrzyżowaniu Leśnej 
i Sprzecznej. Samo skrzyżowanie zaś 
zostanie podniesione.

Z Wartą warto
Z kolei wójt Grzegorz Wojtera po-

informował, że gminy leżące nad War-
tą, w tym i nasza gmina, podpisały list 
intencyjny w sprawie projektu „Warta”. 
Chodzi o wspólne działania na rzecz 
uatrakcyjniania rzeki i terenów nad-
rzecznych.

W dalszej kolejności przewodni-
cząca rady Małgorzata Salwa-Haibach 
przekazała zebranym terminarz kolej-
nych sesji. Dodatkowa sesja budżeto-
wa odbędzie się 21 grudnia, a w roku 
następnym sesje wyznaczono na 14 
stycznia, 25 lutego, 24 marca, 28 kwiet-
nia, 19 maja, 23 czerwca, 25 sierpnia, 
29 września, 27 października, 24 listo-
pada oraz 15 i 19 grudnia. Kolejna sesja 
odbędzie się 26 stycznia 2017 r.

Pani przewodnicząca odczytała 
też pismo mieszkańców ul. Sportowej 
w Suchym Lesie, którzy domagają się 
podwyższenia skrzyżowania Modrze-
wiowej i Sportowej. Miałoby to skłonić 
kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Te-
mat jest o tyle istotny, że skrzyżowanie 
służy za skrót dla mieszkańców osie-
dla Grzybowego.

- Z przyjemnością informuję też, 
że Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie ocenia dotychczasowe 
wykonanie budżetu przez naszą gmi-
nę – uśmiechnęła się Małgorzata Sal-
wa-Haibach.

Na koniec przewodnicząca odczy-
tała wniosek Włodzimierza Majewskie-
go z Komisji Bezpieczeństwa. Chodzi 
o zmianę organizacji ruchu na placu 
Sokoła oraz na ulicy Muchomorowej 
w rejonie lecznicy dla zwierząt. Zmiana 
polegać ma na tym, by kierowcy wjeż-
dżali na parking lecznicy i wyjeżdżali 
zeń tylko od strony ulicy Kukułczej.

- Przychylam się do wniosku, bo 
jest tam duży spadek, co zwłaszcza 
zimą może doprowadzić do groźnych 
zdarzeń – skinęła głową M. Salwa-Ha-
ibach.

W ramach interpelacji i zapytań, 
radny Grzegorz Łukszo przypomniał, 
że chodnik w Biedrusku miał być go-
towy do 1 listopada.

- Tymczasem wiadomo, że nie bę-
dzie – dodał.

- ZGK Suchy Las wykonuje chodni-
ki i w Biedrusku, i w Chludowie – wy-
jaśnił wicewójt Marcin Buliński. – Zde-
cydowaliśmy, że Chludowo powinno 
mieć jednak pierwszeństwo, gdyż cho-
dzi tam zdecydowanie więcej ludzi.

Maliny kontra Poziomki
Pod sam koniec sesji z ław dla 

publiczności powstały Magdalena 
P. i Aleksandra D. z ulicy Malinowej 
w Suchym Lesie. Panie zaprotestowa-
ły przeciwko wyznaczeniu miejsc par-
kingowych przy Malinowej.

- Owszem, widzimy byle jak za-
parkowane auta, ale dlaczego mamy 
ponosić konsekwencje pozwolenia na 
budowę tak dużego osiedla, jak Po-
ziomkowe? – pytały.

- 106 miejsc parkingowych na tere-
nach po Pepsi rozwiąże problem – za-
pewnił wójt Wojtera. – Tym niemniej 
bardzo panie przepraszam za kłopo-
ty – skłonił się. – Przyznaję, że prawo 
własności wymaga szerszej ochrony 

– dodał.
- Widzę, że pan wójt zaczął mieć 

serce dla mieszkańców – zareagowała 
natychmiast radna Małgorzata Sal-
wa-Haibach. – To może uwzględni 
pan też prośby innych mieszkańców, 
którzy muszą znosić ruch tranzytowy 
za oknem? – zrobiła aluzję do osiedla 
Grzybowego.

- Niechże jednak pan wójt otwo-
rzy też swoje serce na mieszkańców 
osiedla Poziomkowego – zaapelowała 
tymczasem radna Agnieszka Targoń-
ska. – Proszę się zastanowić, ilu oso-
bom miejsca parkingowe na Malino-
wej pomogą, a ilu będą wadzić. Proszę 
nie skreślać projektu.

- Przejeżdżałam ostatnio tamtędy 
– wzdrygnęła się M. Salwa-Haibach. – 
Horror. Auta stoją jedno na drugim. 
A jeśli chodzi o mniejszość i większość, 
to czasy te bezpowrotnie minęły. Każ-
dy jest obywatelem i ma prawo do 
ochrony swojego dorobku życiowego.

- Idzie zima, a ja muszę pilnować 
odśnieżania ulic i sypania piaskiem 

– włączył się do dyskusji prezes Jerzy 
Świerczyński z ZGK. – Przy tak dzi-
kim parkowaniu nie będę w stanie 
tego robić.

Krzysztof Ulanowski

Przewodniczący Michał Przybylski 
czuje się przyparty do muru

Mieszkanki Malinowej protestują

Prezes Jerzy Świerkowski nie ręczy za odśnieżanie
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Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

l USG l RTG l CHIRURGIA l
l INTERNA l LECZENIE STACJONARNE l

CHOINKI PROSTO Z POLA

PLANTACJA ZIELĄTKOWO
ul. Leśna 14

tel. 694 970 870

Bezpieczni w powiecie 
poznańskim
Gośćmi pikniku rodzinnego w Bolechowie byli wojewoda 
Piotr Florek oraz starosta Jan Grabkowski. W trakcie imprezy 
uhonorowano strażaka, który uratował człowieka z płoną-
cego budynku.

Piknik odbył się na terenie Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bolechowie. 
Hasło imprezy brzmiało „Bezpieczni w 
powiecie poznańskim”. Swoje bezpie-
czeństwo zawdzięczamy oczywiście 
strażakom, a teraz jesteśmy jeszcze 
bezpieczniejsi, jako że starosta Jan 
Grabkowski przekazał dwudziestu jed-
nostkom Ochotniczej Straży Pożarnej 
z naszego powiatu agregaty prądotwór-
cze ze stabilizatorami napięcia, które 
mogą zasilać urządzenia do podtrzy-
mywania życia.

Same urządzenia nic by jednak nie 
zdziałały, gdyby nie bohaterscy ludzie, 
którzy nie wahają się poświęcać dla in-
nych. Podczas pikniku w Bolechowie wy-
różnienie otrzymał st. sierż. Patryk Pagel, 
27-letni policjant z Murowanej Gośliny, 
który uratował mężczyznę z płonącego 
budynku w Obornikach Wlkp.

– Takie postawy trzeba doceniać 
– podkreślił w swoim przemówieniu 

starosta Jan Grabkowski.
Warto wspomnieć, że starosta miał 

tego dnia urodziny, w związku z czym 
dostał w prezencie tort, a nasza redak-
tor naczelna Agnieszka Łęcka wręczy-
ła mu kwiaty.

- Jest pan dla nas jak ojciec – pod-
kreśliła, składając życzenia.

Po przemówieniach VIP-ów, 
mieszkańcy Bolechowa mogli podzi-
wiać pokazy ratownictwa techniczne-
go straży pożarnej oraz zawody spor-
towe, w których brali udział strażacy. 
Chętni mogli się także zarejestrować 
jako dawcy szpiku, jako że na terenie 
jednostki zaparkował krwiobus.

W czasie pikniku nie zabrakło też 
atrakcji dla dzieci oraz poczęstunku 
dla wszystkich uczestników imprezy.

Krzysztof Ulanowski
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Komendant poznańskiej policji Roman 
Kuster oraz st. sierż. Patryk Pagel z rodziną

Red. Agnieszka Łęcka 
i starosta Jan Grabkowski

Piknik miał charakter rodzinny

Starosta Jan Grabkowski i wojewoda Piotr Florek (w środku) Muzycy z Orkiestry Dętej Chludowo

Komendant Roman Kuster, naczelnik Wydziału Prezydialnego 
KMP Zbigniew Paszkiewicz i starosta Jan Grabkowski Atrakcji dla najmłodszych nie brakowało

Zastępca komendanta wojewódzkiego straży pożarnej Jerzy Ranecki, wiceprezes OSP Chludowo  
Piotr Julkowski, wójt Grzegorz Wojtera, komendant gminny ZOSP RP w Suchym Lesie Jarosław Sznajder, 
Adam Gumny z OSP Zielątkowo, prezes OSP Chludowo Jerzy Świerkowski i starosta Jan Grabkowski
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NOWOŚĆ!
Karboxyterapia w zabiegach 
na twarz i ciało
W GRUDNIU CENY PROMOCYJNE 

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

ENDOKRYNOLOG
GINEKOLOG

USG

Tel. 61 812 50 00

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

www.jota-edu.pl

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

PRZESTRZEŃ. JAKOŚĆ. NATURA.

Nowe Złotniki DATOR Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Grunwaldzka 52
60-311 Poznań

T. 61 646 84 45 /  605 258 888
E. nowezlotniki@dator.pl
www.dator.pl

Osiedle Nowe Złotniki
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URZĄD GMINY
www. suchylas.pl
tel. 61 8926 250

tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEK
ZŁOTNIKI

Galeria Sucholeska 
509 473 120

JELONEK

JÓŹWIAK S.C.

tel. 
61 652 28 13

33
SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���

Dla Ciebie

ul. Nektarowa 15
62-002 Suchy Las

Zmieniamy sportowe życie Polski!
Już ruszyliśmy! Dołącz do nas!

www.GdzieGramy.pl

tel. 602 456 154

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

Tel. 668 178 831   piotrgajewski73@wp.pl

KOMPLEKSOWA I CAŁOROCZNA 
PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

PIOTR GAJEWSKI
WYCINKA I KOREKTY DRZEW 
PRACE PORZĄDKOWE I BRUKARSKIE 
ZAKŁADANIE I UTRZYMYWANIE  
TERENÓW ZIELONYCH
NAWADNIANIE 
MONTAŻ OGRODZEŃ 



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

„FITBOX”:  
POSIŁKI DIETETYCZNE -  
1200, 1500, 1800 KCAL  
PRZYGOTOWYWANE  
WE WSPÓŁPRACY  
Z PROFESJONALISTĄ

CZYNNE  
PN.-PT.: 11.00 - 18.00
SOBOTA: 12.00 - 17.00
NIEDZIELA: 12.00 - 17.00

Suchy Las, ul. Obornicka 117, tel. 693 900 282 

Znajdź nas na facebooku

ZAPRASZAMY!

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
PROMOCYJNE
ABONAMENTY
NA OBIADY RODZINNE

W KAŻDY PIĄTEK SERWUJEMY 
SZARE KLUSKI Z KAPUSTĄ 
ZASMAŻANĄ, A W NIEDZIELE ROSÓŁ 
Z DOMOWYM MAKARONEM

Dla Ciebie

ul. Nektarowa 15
62-002 Suchy Las

Znajdź nas na Facebooku: 
Delikatesy Centrum Suchy Las

Poniedziałek-sobota: 6.00 - 22.00
Niedziela: 8.00 - 20.00

MYJNIA RĘCZNA
praniezl

sprzątaniezl

polerowanie zl

woskowaniezl

WULKANIZACJA
naprawazl

wymianazl

sprzedaż oponzl

KLIMATYZACJA
dezynfekcjazl

odgrzybianiezl

napełnianiezl

MECHANIKA I ELEKTRYKA SAMOCHODOWA

Dla stałych Klientów RABATY 
- oferujemy program lojalnościowy

Współpracujemy z firmami w zakresie obsługi floty 

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

PN-SOB  8.00-19.00
NIEDZIELA  9.00-15.00 

Partnerzy technologiczni

newsweek_205_268_5sp_2.indd   1 13.11.2015   10:32

W SPRZEDAŻY OPONY ZIMOWE
NOWE I UŻYWANE

KOMPLET

JUŻ OD 

400 zł
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Tłumy przybyłych witał serdecz-
nym uśmiechem dyrektor Regionu 
Wielkopolskiego Sławomir Gwóźdź. 
Wśród oglądających znalazł się także 
sam wójt Grzegorz Wojtera:

- Nie jestem może jakimś wielkim 
samochodziarzem, nie miałem też jesz-
cze czasu się przejechać, ale Astra mi się 
podoba – powiedział nam. – Smako-
wała mi też kawa i ciastko. Ale przede 
wszystkim cieszę się, że firma chce się 
angażować w gminne inicjatywy.

Plusów jest dużo
Zenon Mencwel, w przeciwień-

stwie do gospodarza gminy, astrą już 
się przejechał:

- I podobało mi się – zapewnił nas. 
– Komfort jazdy był wysoki, a samo-

chód spełnia moje wymagania.
Mam opla mokkę, a wcześniej jeź-

dziłem vectrą  – zdradził nam jeden 
z mężczyzn. – Jestem zadowolony 
z marki, samochód jest niedrogi w eks-
ploatacji. Teraz zastanawiam się nad 
zakupem astry dla mojej córki.

Inni oglądający chętnie wspomi-
nali swoje doświadczenia związane 
z innymi modelami i markami.

- Jeździłam już maluchem, potem 
uno, a teraz corsą – dodaje pani Elwira.

Corsę mają też Małgorzata i Tadeusz. 
Wcześniej jeździli gran vitarą i volvo.

- Corsa jest mniejsza od vitary, ale 
dobrze wyposażona, no i wygodna do 
miasta, na zakupy – orzekają.

Gertruda i Edmund Pawołkowie 
najpierw mieli syrenę, którą jeździli 
18 lat, potem 3- drzwiową corsę, którą 
użytkowali 10 lat i obecnie zamienili 
na wygodniejszą 5- drzwiową.

- Lubię auta, jeżdżę dużo, ale nie 
przekraczam prędkości – zastrzega 
pan Edmund. – Nie jestem wariatem, 
ani piratem.

A co się oglądającym najbardziej 
podoba w Astrze? Jedna z pań nie ma 
wątpliwości i jednym tchem wylicza:

- Komputer pokładowy, radio, CD, 
podgrzewane lusterka, czujniki par-
kowania z tyłu i regulacja siedzenia 
kierowcy. Dużo plusów. Tylko kolor 
chciałabym inny – wzdycha.

Bogini domowego ogniska
- Początek roku 2015 był dla rynku 

motoryzacyjnego w Wielkopolsce ro-
kiem wyjątkowym, a to za sprawą salonu 
Opel Westmotor, nowej marki w portfo-
lio Grupy PGD, pierwszej polskiej grupy 

dealerskiej i prekursora wielomarko-
wości – podkreśla w rozmowie z nami 
Aldona Klimek – Kozak, specjalista ds. 
marketingu. - Ekspansja na rynek wiel-
kopolski, czwarty po Małopolsce, Ma-
zowszu i Śląsku, to kolejny w historii Gru-
py PGD rozdział. Był to wynik zakupu 
poznańskiego dealera Opla, dotychczas 
funkcjonującego pod nazwą CK Auto.

Nazwa „Westmotor” uosabia roz-
wój Grupy PGD w zachodniej Polsce, 
a to przez skojarzenie z Westą, rzym-
ską boginią domowego ogniska, ma 
być też synonimem ciepła i bliskich 
relacji z klientami.

Przypomnijmy, że salon jest znako-
micie zlokalizowany w Suchym Lesie, 
przy drodze krajowej nr 11. W ofercie 
ma zarówno samochody osobowe, jak 
i dostawcze.

- Posiadamy aż 11 samochodów 
demonstracyjnych, pozwalających na 
przetestowanie wybranego modelu, 
a także 50 samochodów dostępnych 
od ręki – kontynuuje Aldona Klimek 

– Kozak. - Oferta salonu jest kom-
pleksowa; istnieje możliwość zakupu 
nowego samochodu, ustalenie dogod-
nego finansowania (gotówka, kredyt, 
leasing) oraz ubezpieczenia auta.

Opel Westmotor to jednak nie tylko 
salon samochodów nowych, ale również 
Autoryzowany Serwis, w którym doko-
nać można napraw, przeglądów gwaran-
cyjnych czy wymiany opon. Wspomnieć 
również należy o salonie samochodów 
używanych Pewne Używane, który 
obecnie ma w ofercie aż 38 modeli.

WESTMOTOR
ul. Obornicka 125, Suchy Las
tel. (61) 610 41 41
e-mail: astraV@westmotor.pl
www.westmotor.pl

Jerzy Berger

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

ZAWSZE
PRZY TOBIE

Mopar z 

Podane ceny promocyjne dotyczą wybranych modeli.
O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na strony internetowe:
jeep.mopar.eu, fi at.mopar.eu, lancia.mopar.eu, alfaromeo.mopar.eu,
abarth.mopar.eu, fi atprofessional.mopar.eu
www.czesci.fcapoland.pl

ZAWSZE
PRZY TOBIE

Mopar z 

ZIMOWA KONTROLA

PUNKTÓW

8 59ZŁ

ZA JEDYNE

OFERTA SPECJALNA
 JUŻ OD
KLOCKI HAMULCOWE 112 ZŁ
WYCIERACZKI SZYB 85 ZŁ
AKUMULATOR 187 ZŁ
OPONA 118 ZŁ
BAGAŻNIK 381 ZŁ
BOXY DACHOWE 916 ZŁ

Mopar to Usługi Serwisowe, Obsługa Klienta,
Oryginalne Części Zamienne i Akcesoria

dla marek Fiat Chrysler Automobiles

AUTO-CENTRUM S.A.
Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne

ul. Wojciechowskiego 7-17
60-685 Poznań

tel. 61 8290-354, 61 8290-345
e-mail: serwis@auto-centrum.com.pl

Astrą dojedziesz nawet do gwiazd
Dni Otwarte Astry w salonie Opla Westmotor w Suchym 
Lesie przyciągnęły sporo ludzi. Można było samochody 
obejrzeć, odbyć próbną przejażdżkę, a na deser skoszto-
wać ciastka z symbolem Opla.
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Salon WESTMOTOR w Suchym Lesie

Sławomir Gwóźdź - dyrektor regionu wielkopolskiego, Joanna 
Dolna - kierownik działu produktów finansowych, Michał Błaszczyk 
- kierownik handlowy, Patrycja Marchwicka - doradca ds. sprzedaży

Gertruda i Edmund Pawołkowie oraz 
Adam Nickel - doradca ds. sprzedaży Wójt Grzegorz Wojtera i Sławomir Gwóźdź

Pan Zenon z Suchego Lasu podziwia nową astrę Pani Małgorzata i jej nowa corsa 

6 czerwca 2015 związek 
małżeński zawarli 

Kinga Cieśla
i Damian Majchrzak

- nasi przyjaciele i sympatycy  
Sucholeskiego Magazynu  

Mieszkańców Gminy.
Z tej okazji Młodej Parze życzymy  

szczęścia, wszelkiej pomyślności  
i nieustającej miłości oraz  

realizacji wspólnych planów
Redakcja

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36
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Wszystkich gości oficjalnie po-
witała Prezes Zarządu szpitala, Ewa 
Wieja. – Chciałabym […] podzięko-
wać władzom powiatu poznańskiego 
za wieloletnie zaangażowanie i realne 
wsparcie finansowe. W przypadku 
Oddziału Kardiologicznego było to  
1 100 tys. zł. – powiedziała.

 Dumny z oddanej do użytku 
nowej części placówki był Jan Grab-
kowski. – Kiedy jedenaście lat temu 
zaczęliśmy zarządzać szpitalem nawet 
nie marzyłem, że tak to będzie teraz 
wyglądać. Wtedy musieliśmy spłacać 
długi, a teraz otwieramy nowy oddział, 
który spełnia wszystkie wymogi sta-
wianie w XXI wieku. A to nie koniec 
naszych inwestycji. Już wkrótce rozpo-
czynamy budowę bloku operacyjnego 

– zapowiedział Starosta Poznański.
Na Oddziale Kardiologicznym le-

czeni będą pacjenci ze schorzeniami 
układu krążenia, dróg oddechowych, 
przewodu pokarmowego, nerek, 
tkanki łącznej, krwi oraz chorzy na 
nadciśnienie i cukrzycę. Na oddzia-
le znajduje się sala intensywnego 

nadzoru kardiologicznego. Oddział 
oferuje także podstawową diagno-
stykę kardiologiczną. Wykonuje testy 
wysiłkowe na cykloergometrze oraz 
bieżni, badania echokardiologiczne, 

całodobowe monitorowanie EKG 
i ciśnienia tętniczego przy użyciu 
aparatów typu Holter.

– To już nawet nie XXI, a XXII 
wiek. Jestem pewien, że wielu kole-
gów po fachu będzie mi zazdrościć, że 
mogę pracować w tak nowoczesnym 
miejscu. Pamiętajmy jednak, że to 

„trudny” oddział, zajmujący się przede 
wszystkim diagnostyką i leczeniem. 
Leczymy wszystkie jednostki choro-
bowe. W większości trafiają do nas 
osoby wymagające natychmiastowej 
hospitalizacji – powiedział Zygmunt 
Górny, ordynator Oddziału Kardiolo-
gicznego w Puszczykowie.

Celem przeprowadzonej właśnie 
inwestycji była szeroko pojęta moder-
nizacja oddziału, co w praktyce ozna-
cza zwiększoną liczbę łóżek oraz bez-
pośredni dostęp do węzła sanitarnego. 
Oprócz dużych projektów zrealizowa-
nych przez szpital, bądź realizowanych 
w niedalekiej przyszłości, szpital doko-
nuje także modernizacji poszczegól-
nych oddziałów w podobnym zakresie. 
Analogiczne inwestycje zostały już 
przeprowadzone na oddziałach chi-
rurgii i intensywnej terapii.

Tomasz Sikorski,  
Wydział Promocji  

i Aktywności Społecznej

Oddział na miarę XXI wieku
W Powiatowym Szpitalu w Puszczykowie im. prof. Stefana 
Tytusa Dąbrowskiego otwarto Oddział Kardiologiczny z 
Pododdziałem Chorób Wewnętrznych z pododdziałem 
wszczepiania rozruszników serca i intensywnego nadzoru 
kardiologicznego z pracownią EKG. W uroczystości uczest-
niczyli m.in. Starosta Poznański, Jan Grabkowski; Wojewoda 
Wielkopolski, Piotr Florek; parlamentarzyści, radni powiatu 
oraz przedstawicie lokalnych władz. 

Do końca września w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestro-
wanych było 13140 osób – 8338 w Po-
znaniu i 4802 w powiecie poznańskim. 
Aktualna sytuacja na rynku zbliżona 
jest do tej, którą odnotowano w 2007 r. 
Wówczas zarejestrowane były ogółem 
13634 osoby bezrobotne, w tym z po-
wiatu poznańskiego –  4332, a z Pozna-
nia – 9302. Stopa bezrobocia wynosiła 
w Poznaniu 2,9%, a w powiecie 3,5%. 
Liczba ofert w 2007 r. wyniosła 17480. 

Intensywny rozwój gospodarczy 
oraz dogodna lokalizacja sprawia, że 
Wielkopolska jest dla pracodawców 
bardzo atrakcyjna. W 2015 r. do PUP 
zgłosili oni 16509 ofert pracy. Na lo-
kalnym rynku poszukiwani są specja-
liści z różnych dziedzin. Wśród osób 
z wykształceniem wyższym najczęściej 

poszukiwano księgowych, specjali-
stów ds. kadr i płac oraz specjalistów  
ds. handlu.  Obecnie na rynku jedną 
z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się branż jest sektor IT. Pracodawcy 
szukają doświadczonych informatyków, 
analityków czy programistów aplikacji. 
Proponowane wynagrodzenie kształtu-
je się na poziomie od 4 do 9 tys. zł brutto, 
w zależności od poziomu kwalifikacji 
kandydata do pracy. Spośród osób z wy-
kształceniem średnim potrzeba tech-
ników elektryków (z wynagrodzeniem 
od 1750 – 2500 zł brutto), spedytorów 
i przedstawicieli handlowych (z wyna-
grodzeniem ok. 2500 zł brutto +prowi-
zja), pracowników biurowych (z wyna-
grodzeniem od 1750 zł brutto).

Największe trudności w znalezieniu 
zatrudnienia mają absolwenci kierun-

ków humanistycznych oraz absolwenci 
turystyki i hotelarstwa. Najliczniejsze 
oferty kierowane są natomiast do osób 
z wykształceniem zasadniczym zawo-
dowym (zwłaszcza kucharzy, kierow-
ców, fryzjerów, rzeźników-wędliniarzy, 
krawców, sprzedawców/kasjerów) oraz 
nieposiadających kwalifikacji zawodo-
wych. To około 45% wszystkich ofert 
zgłaszanych przez pracodawców. Naj-
częściej poszukiwani są magazynierzy, 
co związane jest z lokalizacją w powiecie 
poznańskim licznych firm logistycznych, 
a także pakowacze, pracownicy ochrony, 
sprzątaczki, pomoce kuchenne, pra-
cownicy produkcyjni, telemarketerzy. 
Oferenci poszukujący pracowników 
z niskimi kwalifikacjami zawodowymi 
proponują płace kształtujące się na po-
ziomie wynagrodzenia minimalnego.

Pracodawcy z regionu poznańskie-
go są zainteresowani zatrudnieniem cu-
dzoziemców. Od początku 2015 roku 
Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 
12428 oświadczeń o zamiarze powie-
rzenia wykonywania pracy obywate-
lom Republiki Armenii, Białorusi, Gru-
zji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz 

Ukrainy. 90% składanych oświadczeń 
dotyczy mieszkańców Ukrainy. Tylko 
we wrześniu br. na złożonych 1868 
oświadczeń, 1835 dotyczyło Ukrainy. 
W ramach oświadczeń proponowano 
pracę głównie w budownictwie, trans-
porcie, przetwórstwie przemysłowym 
oraz gospodarce magazynowej.

W 2015 r. do PUP w Pozna-
niu wpłynęły 22 zawiadomienia 
o planowanych zwolnieniach 1052 
pracowników. Z  terenu powiatu  
3 pracodawców (Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski – Oddział 
w Buku, Jeronimo Martins Polska SA 
z siedzibą w Kostrzynie oraz Eurocash 
SA z siedzibą w Komornikach) zgłosi-
ło zamiar przeprowadzenia zwolnień 
grupowych 154 pracowników.

Na obszarze  podlegającym Powia-
towemu Urzędowi  Pracy wymówie-
nie dostało 146 osób, w tym z terenu 
powiatu poznańskiego 18. W  stosun-
ku do 65 zatrudnionych pracodawcy 
zaniechali zwolnień.

Maria Sowińska, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Poznaniu

Bezrobocie jak przed kryzysem
Utrzymuje się korzystna sytuacja na rynku pracy, o czym 
świadczy niska stopa bezrobocia, w Poznaniu – 2,5% oraz 
powiecie poznańskim – 2,9%. W województwie bezro-
bocie kształtuje się na poziomie 6,2%, a w skali kraju na 
poziomie 9,7%. 

Poznaliśmy naszych sąsiadów!
Impreza integracyjna dla mieszkańców Suchego Lasu 
okazała się bardzo udana. Nie brakowało atrakcji ani dla do-
rosłych, ani dla dzieci. Podobały się pokazy straży pożarnej, 
a także zumby i karate.

Festyn pod hasłem „Poznaj sąsiada” 
zorganizował Zarząd Osiedla Suchy 
Las. Impreza odbyła się na placu zabaw 
obok osiedla Poziomkowego. Przyszło 
około pół tysiąca osób, w tym całe ro-
dziny. Najmłodsi byli zachwyceni licz-
nymi zabawami, które przygotowali dla 
nich organizatorzy.

Sportowe widowiska
Animatorzy malowali dzieciom buzie, 

chętni też mogli wziąć udział w licznych 
rywalizacjach sportowych, jak np. wyścig 
w workach. Sportowe widowiska, jak 
sama nazwa wskazuje, dały dużo rado-
ści nie tylko uczestnikom, ale i widzom, 
którzy uważnie obserwowali zarówno 
turniej piłki nożnej, jak i pokaz karate.

- Pokaz karate, obok tańca zumba i po-
pisów straży pożarnej, stanowił moim 
zdaniem największą atrakcję tej impre-
zy – podkreśla Justyna Kniaziewicz-Sta-
chowska, współorganizatorka festynu. – 
Bardzo dużo pracy w organizację włożyli 
członkowie Komisji Sportu, Rekreacji 
i Integracji z Mieszkańcami – dodaje.

- Pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Suchym Lesie zapewnił dorosłym 
i dzieciom niesamowite wrażenia oraz 
nadał ton imprezie – zgadza się z nią 
przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy 
Las Michał Dziedzic, który podzielił się 
swoimi wrażeniami na Facebooku.

Z pomocą przyjaciół
Atrakcji byłoby zapewne mniej, 

gdyby nie pomoc licznych firm, 
które wsparły organizację imprezy. 
Wśród tych firm znalazły się dru-
karnia Serigraf, Jacko-Land.pl, Sub-
way Polska, Ilonn Hotel, Synexus 
Polska, A kademia Reissa, Berpo 
i Fabryka Formy.

- Turniej piłki nożnej by się nie od-
był, gdyby nie Met-Bud SC, a pokaz ka-
rate zawdzięczamy Szkole Karate-Do 
Fighter Mariusza Sieberta – podkreśla 
Michał Dziedzic.

- Bardzo fajnie, że w czasie festynu 
prezentowały się różne firmy, nie tylko 
z naszej gminy – chwali Justyna Knia-
ziewicz-Stachowska. – Część z nich 
proponowała różne atrakcje dla dzieci, 
np. firma Berpo budowle z pianek.

Czy na podobne atrakcje można 
będzie liczyć w czasie następnych edy-
cji imprezy „Poznaj sąsiada”?

- Na kolejnych imprezach można 
śmiało powtórzyć grę w cymbergaja 

– mówi Justyna Kniaziewicz-Stachow-
ska. – Poza tym można by zaprosić 
jakieś planetarium lub „miasteczko”, 
w którym młodzi ludzie mogliby prze-
prowadzać doświadczenia z chemii 
czy fizyki – zastanawia się głośno.

Krzysztof Ulanowski

PRZYJMUJEMY 
ZAMÓWIENIA

NA PIEROGI I INNE 
POTRAWY ŚWIĄTECZNE

ul. Obornicka 2, Suchy Las - Złotniki
tel. 61 8 116 028
www.bumerang.net.pl

ZAMÓWIENIA DO 15 GRUDNIA

Radny Krzysztof Pilas, Lucyna Prokop (wygrała konkurs na najlepszy placek), przewodniczący 
Zarządu Osiedla Suchy Las Michał Dziedzic i Justyna Kniaziewicz-Stachowska z zarządu

Ujeżdżanie byka Najwięcej witaminy...

Na renowację zabytkowej sikawki strażackiej zebrano 930 zł

Przyszły całe rodziny

Zumbę tańczą m.in. red. Agnieszka Łęcka i radny Krzysztof Pilas

Mariusz Siebert i jego młodzi karatecy
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 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las

Wójt Gminy Suchy Las
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabu-
dowanej położonej w Suchym Lesie przy ulicy Maciejkowej,  zapisanej w księdze 
wieczystej PO1P/00060446/0  jako własność Gminy Suchy Las, przeznaczonej pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

Lp. Działka 
nr

Powierzchnia Cena wywoławcza zł Kwota wadium 

1. 1060/29 0,0793 ha 170.500,00 + 23%VAT 20.000,00

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ogłoszony odpowiednio na dzień 22 lipca 2015 r.,  9 wrze-
śnia 2015 r.  i 28 października 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu  4 grudnia  2015 r.  (piątek) o godzinie 10:00  w sali 105 
Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bip.suchylas.pl w zakładce 
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy – Wykaz.

Gmina za unijne pieniądze kupiła 
samochód dla OSP Golęczewo

W środę 14 października Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz 
Wojtera oficjalnie przekazał strażakom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Golęczewie nowoczesny, średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy zakupiony przez gminę Suchy Las 
dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych.

Wniosek o dofinansowanie 
projektu pn. „Zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśni-
czego 4x4 wraz z normatywnym 
wyposażeniem dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Golęczewie” został złożony 
w październiku 2014 roku w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Projekt decyzją 
z dnia 19 maja bieżącego roku zo-
stał objęty współfinansowaniem 
przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 
W czerwcu zostało ogłoszone po-
stępowanie przetargowe, które 
miało na celu wyłonienie dostaw-
cy. Zostało nim Przedsiębiorstwo 
Specjalistyczne „bocar” Sp z o.o. 
z Korwinowa koło Częstochowy.

 Koszt zakupu samochodu to 
875.880 zł, z czego aż 700.704 zł 
pochodzi z dotacji, a pozostała 
część dołożona została z budżetu 

gminy Suchy Las. Celem  realizacji 
projektu  jest  poprawa  bezpie-
czeństwa  mieszkańców  gminy  
oraz  zabezpieczenie  i  ochrona  
środowiska  naturalnego  przed  
skażeniami  powstałymi  podczas  
nagłych  zdarzeń  i  zagrożeń  
miejscowych. Nowy samochód 
marki Mercedes Benz Atego 4x4 
GBA 3/16 z pewnością przyczy-
ni się do realizacji tych zadań 
właściwie. Nowoczesny pojazd 
został bowiem, w ramach środ-
ków pochodzących z projektu, 
znakomicie uzbrojony. Na wypo-
sażeniu ma między innymi: apa-
raty powietrzne, nożyce do cięcia 
prętów, wentylator oddymiający, 
pilarkę spalinową, agregat prą-
dotwórczy, kamerę termowizyjną 
i kompletny zestaw do ratownic-
twa medycznego. Poza tym wy-
posażony został w kompleksowy 
sprzęt do ratownictwa drogo-
wego z rozpieraczami, nożycami 
hyrdaulicznymi, piłą do cięcia 
szyb samochodowych i innymi 
ważnymi urządzeniami.

Samorządowy Orzeł dla Wójta
W październiku w Serocku odbył się dwudniowy XVI Kongres Gmin 

Wiejskich RP. Jednym z punktów programu Kongresu było uhonoro-
wanie samorządowców, których pracę doceniają mieszkańcy, powie-
rzając im przez kolejną kadencję zarządzanie gminą. 

Wśród nagrodzonych był Wójt Gminy Suchy Las. Grzegorz Wojtera 
funkcję wójta sprawuje nieprzerwanie od 1998 roku. Wcześniej był se-
kretarzem Gminy Suchy Las.

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

Wybory do Sejmu RP (okręg wyborczy nr 39)
Obwód Nr 1 Biedrusko

Komitet wyborczy Łączna liczba  
oddanych  
głosów

W tym: 
Kandydaci, którzy otrzymali  
największą liczbę głosów z danej listy

KW Prawo i Sprawiedliwość 153 Bartłomiej Wróblewski  38
KW Platforma Obywatelska 390 Szymon Ziółkowski  98
KW Razem 51 Leszek Kwiatkowski 20
KW KORWiN 38 Artur Bednarz 16
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 15 Wojciech Jankowiak 7
KW Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

227 Marek Niedbała 159

KWW Kukiz’15 72 Michał Pilc 17
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 140 Joanna Schmidt 81
KWW JOW Bezpartyjni 5 Michał Tkaczuk 4
Głosy nieważne 25

Obwód Nr 2 Chludowo
Komitet wyborczy Łączna liczba  

oddanych  
głosów

W tym: 
Kandydaci, którzy otrzymali  
największą liczbę głosów z danej listy

KW Prawo i Sprawiedliwość 303 Ewa Drausowska-Kuleczka 124
KW Platforma Obywatelska 182 Szymon Ziółkowski  50
KW Razem 22 Leszek Kwiatkowski 14
KW KORWiN 42 Artur Bednarz 24
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 26 Wojciech Jankowiak 6
KW Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

59 Marek Niedbała 28

KWW Kukiz’15 53 Michał Pilc 20
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 128 Joanna Schmidt 82
KWW JOW Bezpartyjni 7 Michał Tkaczuk 4
Głosy nieważne 19

Obwód Nr 3  Suchy Las
Komitet wyborczy Łączna liczba  

oddanych  
głosów

W tym: 
Kandydaci, którzy otrzymali  
największą liczbę głosów z danej listy

KW Prawo i Sprawiedliwość 248 Tadeusz Dziuba  86
KW Platforma Obywatelska 439 Szymon Ziółkowski  108
KW Razem 41 Leszek Kwiatkowski 21
KW KORWiN 56 Artur Bednarz 32
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 11 Wojciech Jankowiak 7
KW Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

76 Marek Niedbała 32

KWW Kukiz’15 43 Michał Pilc 20
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 274 Joanna Schmidt 160
KWW JOW Bezpartyjni 4 Michał Tkaczuk 3
Głosy nieważne 9

Obwód Nr 4  Suchy Las
Komitet wyborczy Łączna liczba  

oddanych  
głosów

W tym: 
Kandydaci, którzy otrzymali  
największą liczbę głosów z danej listy

KW Prawo i Sprawiedliwość 220 Bartłomiej Wróblewski  54
KW Platforma Obywatelska 367 Waldy Dzikowski  83
KW Razem 39 Leszek Kwiatkowski 22
KW KORWiN 63 Artur Bednarz 32
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 14 Wojciech Jankowiak 5
KW Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

80 Marek Niedbała 42

KWW Kukiz’15 45 Michał Pilc 16
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 210 Joanna Schmidt 127
KWW JOW Bezpartyjni 4 Zbigniew Zakrzewski 2
Głosy nieważne 12

Obwód Nr 5  Suchy Las
Komitet wyborczy Łączna liczba  

oddanych  
głosów

W tym: 
Kandydaci, którzy otrzymali  
największą liczbę głosów z danej listy

KW Prawo i Sprawiedliwość 255 Bartłomiej Wróblewski  56
KW Platforma Obywatelska 497 Rafał Grupiński  125
KW Razem 44 Leszek Kwiatkowski 28
KW KORWiN 85 Artur Bednarz 46
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 13 Wojciech Jankowiak 4 

Marcin Kalemba 4
KW Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

71 Marek Niedbała 28

KWW Kukiz’15 58 Michał Pilc 14
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 261 Joanna Schmidt 158
KWW JOW Bezpartyjni 2 ---
Głosy nieważne 15

Obwód Nr 6  Złotniki
Komitet wyborczy Łączna liczba  

oddanych  
głosów

W tym: 
Kandydaci, którzy otrzymali  
największą liczbę głosów z danej listy

KW Prawo i Sprawiedliwość 198 Tadeusz Dziuba  61
KW Platforma Obywatelska 468 Rafał Grupiński  118
KW Razem 43 Leszek Kwiatkowski 19
KW KORWiN 58 Artur Bednarz 27
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 6 Marek Baumgart 2 

Marcin Kalemba 2
KW Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

72 Marek Niedbała 29

KWW Kukiz’15 33 Michał Pilc 13
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 287 Joanna Schmidt 190
KWW JOW Bezpartyjni 2 ---
Głosy nieważne 13

Obwód Nr 7  Złotniki
Komitet wyborczy Łączna liczba  

oddanych  
głosów

W tym: 
Kandydaci, którzy otrzymali  
największą liczbę głosów z danej listy

KW Prawo i Sprawiedliwość 217 Bartłomiej Wróblewski  78
KW Platforma Obywatelska 318 Szymon Ziółkowski  73
KW Razem 34 Leszek Kwiatkowski 18
KW KORWiN 34 Artur Bednarz 21
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 9 Marcin Kalemba 4
KW Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

73 Marek Niedbała 34

KWW Kukiz’15 55 Michał Pilc 20
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 138 Joanna Schmidt 86
KWW JOW Bezpartyjni 2 ---
Głosy nieważne 20

Obwód Nr 8  Golęczewo
Komitet wyborczy Łączna liczba  

oddanych  
głosów

W tym: 
Kandydaci, którzy otrzymali  
największą liczbę głosów z danej listy

KW Prawo i Sprawiedliwość 183 Tadeusz Dziuba  57
KW Platforma Obywatelska 177 Waldy Dzikowski  40

KW Razem 10 Leszek Kwiatkowski 5
KW KORWiN 18 Artur Bednarz 8
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 14 Wojciech Jankowiak 3 

Marcin Kalemba 3
KW Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

30 Marek Niedbała 11

KWW Kukiz’15 48 Michał Pilc 14
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 88 Joanna Schmidt 53
KWW JOW Bezpartyjni 3 ---
Głosy nieważne 25

Wybory do Senatu RP (okręg wyborczy nr 90)
Obwód głosowania Piotr Florek

KW PO
Sławomir Hinc
KW PiS

Katarzyna 
Kierzek-Koperska
KW Nowoczesna 
R.Petru

Głosy nieważne

Nr 1 Biedrusko 553 181 355 28
Nr 2 Chludowo 239 324 246 32
Nr 3 Suchy Las 500 273 403 23
Nr 4 Suchy Las 414 245 360 33
Nr 5 Suchy Las 553 289 414 45
Nr 6 Złotniki 526 212 408 33
Nr 7 Złotniki 381 232 253 34
Nr 8 Golęczewo 213 203 156 23
Razem w Gminie 3379 1959 2595 251

FREKWENCJA WYBORCZA
Obwód głosowania Liczba uprawnionych 

do głosowania
Liczba wyborców 
którym wydano karty 
do głosowania + liczba 
wyborców głosujących 
korespondencyjnie 

Frekwencja 

Nr 1 Biedrusko 1753 1116 63,7%
Nr 2 Chludowo 1455 841 57,8%
Nr 3 Suchy Las 1572 1201 76,4%
Nr 4 Suchy Las 1503 1054 70,1%
Nr 5 Suchy Las 1787 1302 72,9%
Nr 6 Złotniki 1536 1180 76,8%
Nr 7 Złotniki 1420 900 63,4%
Nr 8 Golęczewo 890 596 66,9%
Razem w Gminie 11.916 8.190 68,7%

WYNIKI WYBORÓW, KTÓRE ODBYŁY SIĘ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 
W GMINIE SUCHY LAS
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SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

Poznań, os. Przyjaźni 21 N/144
obok kliniki weterynaryjnej 

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

Wystawiam recepty ulgowe
LECZENIE: trądziku, łuszczycy, grzybicy, 
alergii, chorób skóry, włosów i paznokci, 

chorób przenoszonych drogą płciową.
USUWANIE: kurzajek, brodawek, 

klykcin, włókniaków, naczyniaków, 
mięczaków zakaźnych itp.

POGOTOWIE 
KLUCZOWE 
New Key

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

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

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

AWARIE 24h

WYDARZENIA / REKLAMA

Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282

Poszukiwana osoba do opieki nad osobą starszą

Poszukuję osoby, odpowiedzialnej 
i doświadczonej do opieki nad osobą starszą.

Pani jest sprawna i samodzielna, potrzebuje 
pomocy w codziennym funkcjonowaniu, 

przygotowywaniu posiłków.

Praca na pełen etat. Preferowana osoba 
zamieszkująca w Suchym Lesie lub okolicach.

Kontakt:  
opiekaseniora15@gmail.com , tel: 503058549

MASZ TRUDNOŚCI W BANKACH 
ABY UZYSKAĆ POŻYCZKĘ 

- PRZYJDŹ DO NAS.

Biuro czynne codziennie  
od pon do pt  

w godz. 12:00-17:00  
w Poznaniu na ul. Wilczak 13S,

telefon 884-225-225.

Firma Arpress Sp. z o.o. oferuje  
pożyczki bankowe i pozabankowe  
Klientom będącym w różnych 
sytuacjach finansowych.
Oferujemy udzielenie pożyczek 
pozabankowych Klientom:

którzy nie mają stałego dochodu   
(pożyczka na dowód osobisty  
lub oświadczenie)
którzy mają zajęcia komornicze 

Panie Stanisławie,
 gdy wspólnie przy okazji organizacji 
Międzynarodowego Turnieju Tańca 

świętowaliśmy w Suchym Lesie Jubileusz 
50-lecia Pana działalności artystycznej,  
życzyliśmy Panu następnego półwiecza. 

Mieliśmy nadzieję na wiele lat współpracy. 
Ta nadzieja dziś gaśnie…

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie Zmarłego

Śp. Stanisława Jawora
składa  

Wójt Gminy Suchy Las 
Grzegorz Wojtera  

wraz z pracownikami Urzędu.

Pierogi nie tylko do jedzenia
Pasjonaci z Sucholeskiego Klubu Fotograficznego odwie-
dzili pierogarnię Bumerang. Zamiast jednak jeść pierogi, 
robili im artystyczne zdjęcia.

W pierogarni w Złotnikach pojawi-
ło się dwunastu fotografików, przedsta-
wicieli klubu, który istnieje już w naszej 
gminie od dwóch lat. Dookoła obficie 
zastawionych, wyniesionych na taras 
stołów, tłoczyli się ludzie z aparatami fo-
tograficznymi. Owoc ich pracy można 
podziwiać na Facebookowym fanpage-

’u Sucholeskiego Klubu Fotograficzne-
go. A skąd w ogóle pomysł?

Pierogi z pieca
- Już od jakiegoś czasu chciałem 

zorganizować takie warsztaty, ale nie 
było odpowiedniego miejsca – mówi 
Mikołaj Kamieński z klubu. – Podczas 
jakiejś rozmowy zagadnąłem o to pa-
nią Annę Zielazek, właścicielkę piero-
garni. Zgodziła się od razu.

- Było bardzo fajnie – cieszy się 
Anna Zielazek. – Specjalnie przygo-
towaliśmy pierogi z pieca, które nie-
bawem będą gościć w naszym menu. 
Poza tym ugotowaliśmy też zupy 
i upiekliśmy ciasta. Cieszę się, że foto-
graficy dobrze się u nas czuli. Jesteśmy 

otwarci na takie inicjatywy, zwłaszcza 
jeśli widzimy, że ktoś ma zapał.

Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby 
odwiedzić lokal w innym celu niż ro-
bienie zdjęć, także jest mile widziany. 
W listopadzie lokal oferuje pierogi z gę-
siną, pieczonym jabłkiem i żurawiną, 
w listopadowe weekendy dodatkowo 
rosół z gęsiny z domowym makaronem, 
a w trzeci czwartek listopada pierogar-
nia (ale ta w Kiekrzu) urządza święto 
młodego wina Beaujolais nouveau.

Przełamanie słoty
- Z tej okazji zapraszamy nie tylko 

na wino, ale i na dziczyznę oraz świeże 
małże – zachęca Anna Zielazek. – To 
taki sposób na przełamanie jesiennej 
słoty – tłumaczy.

Bumerang szykuje się też już na 
święta Bożego Narodzenia. Przyjmo-
wane będą zamówienia na pierogi ze 
świątecznym farszem, ciasto mako-
wo-jabłkowe, sernik, zupę grzybową, 
a także inne potrawy.

A jakie plany mają sucholescy foto-

graficy? Odwiedzą kolejną restaurację?
- Jeśli zostaniemy zaproszeni, to oczy-

wiście tak – mówi Mikołaj Kamieński 
z SKF. – Poza tym chcemy zaprosić na 
klubowe spotkanie pana Waldemara, 
pszczelarza ze Złotnik. A wiosną myśli-
my o plenerze w pasiece.

Mikołaj Kamieński zachęca też 
wszystkich, którzy interesują się fo-
tografią do udziału w kolejnej edycji 
konkursu „Flaga RP w obiektywie”. 
Konkurs odbywa się od 2009 r. pod 
patronatem prezydenta Polski. Szcze-
góły pod adresem www.flagarp.pl.

Jerzy Berger

Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
ruskie  ..................................................................................... 19,90
z kapustą i grzybami  ....................................................... 19,90
z prawdziwkiem  ...............................................................  21,00
z podgrzybkiem  .................................................................19,90
z kurkami  .............................................................................  21,00
razowe ze szpinakiem i ricottą .................................... 19,90
ze szpinakiem w cieście wegańskim  ........................ 19,90
piwne z żółtym serem  .................................................... 19,90
z mozzarellą  ........................................................................ 19,90
z łoscypkiem  ......................................................................  23,00
z bobem  ............................................................................... 19,90
z chińskimi warzywami  .................................................. 19,90

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  .................................................................................. 19,90
z jagodami  ........................................................................... 19,90
z truskawkami  .................................................................... 19,90
z wiśniami  ............................................................................ 19,90
z czereśniami (sezonowo)  ............................................. 19,90
z bananem  ........................................................................... 19,90
z serem ricotta i malinami  ............................................  21,00
z suszoną śliwką  ................................................................ 21,00

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  ....................................................... 23,90

Miksy pierogowe
talerz Zgaduj-Zgadula (21 różnych pierogów  
            mięsnych i wegetariańskich)  .........................   46,00 
spróbuj wszystkiego! (dla 3-4 osób, 30 pierogów 
na słono, a na deser 10 na słodko + 3 sosy)  ........... 89,00 
miks mięsny (10 szt.) .......................................................  23,90
miks wegetariański (10 szt.)  ........................................  23,90 
miks słodki (10 szt.)  .........................................................  23,90
miks grzybowy (9 szt.: 3 z prawdziwkiem,  
            3 z podgrzybkiem,  3 z kurkami)  .................... 21,00
Trzy kolory (9 szt.: 3 szpinakowe z cielęciną,  
             3 buraczane z wołowiną,  
             3 curry z indykiem)  ............................................. 21,00

Zupy 
żurek domowy podawany w chlebie  ....................... 12,00
barszcz z kołdunami ...........................................................8,00
barszcz czysty  .......................................................................6,00
zupa dnia od  ....................................................................... 10,00

Sałatka Bumerang
zaskakujące połączenie gruszki, boczku, sera feta  
          z dresingiem paprykowo-malinowym  ...........19,50

Sosy i dodatki
sos czosnkowy  ......................................................................3,00
sos śmietankowo-koperkowy  ........................................3,00
ostry sos chilli  ........................................................................3,00
dip jogurtowo-bazyliowy .................................................3,00
kwaśna śmietana ..................................................................3,00
bita śmietana  ........................................................................3,00
sos waniliowy  ........................................................................3,00

Sałatki
kapusta kwaszona zasmażana  ...................................... 4,50
sałatka vinegret (sałata lodowa, pomidor,  
            ogórek i rzodkiewka)  ............................................ 4,00
sałatka grecka  ...................................................................... 6,00
surówka dnia domowej roboty  .....................................4,00

Dania obiadowe 
filet z sandacza podawany z masłem  
           koperkowym, z dzikim ryżem i surówką  ..... 33,90
panierowane sznycelki z polędwiczki wieprzowej 
           z ziemniakami purre i mizerią  ...........................27,00
grillowany filet z kurczaka z cukinią  
           i serem pesto ziemniaki pieczone  
           z sosem czosnkowym i  surówką  .................... 26,00
pieczeń z karkówki z pyzami i modrą kapustą  ..... 24,50
szpinak z jajkami sadzonymi i ziemniakami purre  ...17,90
dla dzieci panierowane sznycelki z kurczaka  
z purre i gotowaną marchewką junior ...................... 19,00

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem i cebulką
z mięsem  ...............................................................................19,90
szpinakowe z cielęciną  ................................................... 21,00 
pielmieni ................................................................................19,90
buraczane z pikantną wołowiną ................................. 21,00
curry z indykiem  ................................................................19,90 
z kurczakiem ........................................................................19,90
z dziczyzną  ..........................................................................23,00
z mięsem daniela  .............................................................  24,50 
z kaszanką .............................................................................19,90  
z gęsiną  .................................................................................23,00  
z jagnięciną  .........................................................................23,00 
z małżami  ............................................................................  21,00
z łososiem  ...........................................................................  21,00

  NASZE MENU  

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 
NOWOŚĆ! Pierogi zapiekane z serem mozarella (7 szt.)
Pierogi z mięsem zapiekane w sosie serowo-brokułowym  ...........................  23,90
Pierogi ze szpinakiem zapiekane w sosie pomidorowym  .............................  23,90
Pierogi z wołowiną zapiekane w sosie myśliwskim  ...............................................  23,90

NEKROLOGI / REKLAMA
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Specjalistyczny Gabinet Dietetyczny
dr n.biol. Iwona Koźlicka

Poznań, ul. Naramowicka 240
(budynek Harmony Spa),
tel. 601 72 64 46
CM EUMEDICA
Suchy Las, Obornicka 126
tel. 61 8125 000
www.iwonakozlicka.pl

PROFESJONALNIE, 
DYSKRETNIE, SKUTECZNIE

Pierogi z pieca

Pstrykają zamiast jeść
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Wydarzenie Termin Miejsce

ATRAMENTOWA 29 listopada CKiBP, sala widowiskowa 

Recital Stanisławy Celińskiej godz. 18.00 Sala widowiskowa 

  Brak biletów

Sucholeska Noelka Filmowa 6 grudnia CKiBP 

Od poranka filmowego, przez  od godz. 10.00 Szczegóły na stronie 

Głośne Czytanie Bajek, po świąteczne  do godz. 18.00 www.osrodekkultury.pl 

filmy i baśnie na dużym ekranie,   

finał Konkursu na Szopkę  

Bożonarodzeniową oraz koncert  

niezapomnianych bajkowych piosenek  

w wykonaniu Studia Accantus

Koncert Świąteczny: 10 grudnia CKiBP, sala widowiskowa 

Ania Rusowicz z zespołem w świątecznej  godz. 19.00 Bilety: 50/40 (N/U) 

odsłonie z Gośćmi: Renata Przemyk,   Bilety grupowe od 15 os. 

Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy,   40 zł/os. 

Stanisław Karpiel-Bułecka z zespołu   w CKiBP (sekretariat) 

Future Folk oraz Ania Brachaczek   i www.bilety24.pl 

z zespołów Pogodno, BiFF

Koncert Norowoczny 3 stycznia Bilety w promocyjnej 

Macieja Markiewicza godz. 17.00 cenie: 25 zł/os 

  w CKiBP (sekretariat) 

  i www.bilety24.pl

Seks dla opornych 23 stycznia CKiBP, sala widowiskowa 

Spektakl teatralny w wykonaniu  godz. 18.00 Bilety: 50/40 zł (N/U) 

Marii Pakulnis i Mirosława Kropielnickiego  w CKiBP (sekretariat) 

  i www.bilety24.pl

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

WIĘCEJ INFORMACJI:  www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CKiBP, 
twitter.com/CKiBP_SuchyLas. Zastrzegamy prawo zmian w programie

INFORMACJA
Adwokat Agnieszka Wiese  

informuje, iż od września 2015r.  
w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 19.00  

pełnić będzie dyżur adwokacki  
w siedzibie swojej kancelarii -  

ul. Nowy Rynek 3, 62-002 Suchy Las,  
tel. 696-048-474

Metamorfoza w Sono Idoni
Jarosław Szado, reżyser pokazów mody i stylista gwiazd 
postanowił zobaczyć, jak ubierają się Wielkopolanki. W pią-
tek można było spotkać stylistę i poddać się jego krytyce 
stylisty w salonie Sono Idoni w Starym Browarze.

Sono Idoni to pierwszy w Polsce 
salon dedykowany włoskim markom, 
które stanowią ciekawą propozycję 
dla wszystkich poszukujących czegoś 
nowego i odmiennego. Kompozycja 
marek to wachlarz około trzydziestu 
czołowych włoskich producentów 
wyróżniających się doskonałą jakością 
materiałów i precyzyjnym wykona-

niem.  Sono Idoni to również unikato-
wy na rynku polskim serwis wzorowa-
ny na włoskich butikach.

- Ludzie, których zatrudniamy są sty-
listami pracującymi w branży modowej 
już bardzo długo. Jest to specjalnie wy-
szukiwany i wyczekiwany zespół. Mamy 
stylistów, którzy doskonale potrafią 
ubrać „od stóp do głów”, co potwierdzają 

nasi klienci – mówi Paweł Ciechanowski, 
Prezes Zarządu Sono Idoni.

Spotkaj się ze stylistą
W piątek, 30 października na 

pokładzie Sono Idoni stanął stylista 
gwiazd, Jarek Szado, który doradzał 
klientkom butiku. Pytany o ubiór co-
dzienny Polek podkreślał, że zaletą 
polskich kobiet jest umiejętność pa-
trzenia, a moda właśnie na tym polega 

– na obserwowaniu, porównywaniu 
i przetwarzaniu na siebie. Kobietom, 
które zdecydowały się na piątkowe 
spotkanie i wspólne zakupy doradzał 
przede wszystkim to, na co same nigdy 
by nie spojrzały. 

- Warto odejść od wieszaka z ubra-
niami, które znamy, które lubimy, 
warto zmierzyć coś zupełnie innego 
i zaryzykować. Nie potrzeba do tego 
żadnych stylistów, wystarczy spojrzeć 
na siebie pod innym kątem niż do-
tychczas. Warto też co jakiś czas od-
świeżyć swoją szafę - poszukać nowej 
kolorystyki, nowych fasonów, nowych 
krojów – zachęcał stylista. 

Jedną z wielkopolanek, które zde-
cydowały się skorzystać z porad Jarka 
Szado była Maria Frąckowiak, której 
stylista zaproponował dwie kompozy-
cje – zwiewną sukienkę podkreślającą 
biust i szczupłą talię oraz wygodniej-
szy zestaw ze spodniami. 

- Ta stylizacja łączy jeansy typu 
„boyfriend”, trochę bardziej obcisłe 
niż standardowy krój i luźny swete-
rek z odsłoniętym ramieniem, na tyle 
krótki, że widać fragment brzucha. 
Mam dość wąską talię i stylista posta-
nowił to podkreślić. Ta stylizacja bar-
dzo przypadła mi do gustu, ponieważ 
jeansy, mimo iż są luźne i wydawało-
by się, że spłaszczają pupę, to jednak 
eksponują kobiece kształty – mówiła 
Maria Frąckowiak - Dowiedziałam 
się także, że powinnam nosić ubrania 
w kolorach czerwonym, pomarań-
czowym  – kolorach polskich warzyw, 
które podkreślają moją urodę. 

Wszystkie klientki butiku, które 
zdecydowały się na spotkanie ze stylistą 
podkreślały trafność wyborów, na które 
same nigdy by się nie zdecydowały. Się-
ganie po nowe kolory, łączenie rozma-
itych wzorów geometrycznych czy też 
odważne podkreślanie kobiecych kształ-
tów było tym, co najbardziej zaskoczyło 
klientki Sono Idoni, w tym naszą redak-
tor naczelną, Agnieszkę Łęcką. 

- Stylista w zaledwie dwie minuty za-
proponował mi ubrania, które idealnie 
podkreślają moje atuty. Gdybym sama 
poszła do sklepu, znalezienie czegoś od-
powiedniego zajęłoby mi dużo więcej 
czasu i nie miałabym pewności, że wy-
glądam dobrze – podkreślała Maria. 

Powstaje pytanie, co zrobić w sytu-
acji, kiedy nie możemy sobie pozwolić 
na skorzystanie z porad stylisty.

- Należy iść do salonu, takiego jak ten, 
w którym się teraz znajdujemy gdzie są 
ludzie, którzy interesują się modą, jeż-
dżą na targi i wiedzą, co w trawie piszczy 

– doradzał stylista, Jarek Szado. 
- Obecnie wprowadzamy nowy pro-

dukt, czyli doradcę mobilnego. Jest to 
osoba, która daje możliwość umówienia 
się w dowolnym miejscu Wielkopolski  

– Kaliszu, Koninie czy Suchym Lesie. 
Pracownik jedzie do klienta, sprawdza 
jego oczekiwania i wraca z wybranymi 
kompozycjami stylistycznymi – mówił 
Paweł Ciechanowski – Drugą wyjątko-
wą usługą, jaką oferujemy naszym klien-
tom jest „Made to measure”, czyli Szycie 
na miarę. Dzięki temu można nie wyjeż-
dżając z Poznania sprawić sobie włoską 
koszulę i włoski garnitur - szyty na miarę, 
a więc idealnie dopasowany do sylwetki. 
Nasi styliści dokonują odpowiednich 
pomiarów, wybierają z klientem mate-
riał i przesyłają komplet informacji do 
Włoch, gdzie krawcy z włoskich materia-
łów szyją ubranie na zamówienie. Moż-
na wybrać naprawdę wszystko - nawet 
guziki – tłumaczył Paweł Ciechanowski 

- To doskonała usługa, której wcześniej 
nie było w Poznaniu. 

Marta Łuczkowska

klimatyzowana 
sala zabaw

kawiarnia dla 
rodziców z wifi

organizacja urodzinek dla dzieci
organizacja imprez okolicznościowych

NOWOŚĆ!!!  
URODZINKI TEMATYCZNE 
MINIONKI ROZRABIAJĄ, 
KRAINA LODU, MYSZKA 
MINNIE, PIŁKARSKIE!!!

OTWARTE CAŁY TYDZIEŃ
OD 11:00 DO 19:00 

promocja!!! 6zł/h zabawy  
w godz.11-14 od pn-pt.

KOMUNIE -
WOLNE TERMINY  

NA 2016!

516-216-301

POZNAŃ, ul. Piołunowa 1-3
(NARAMOWICE-RADOJEWO

PENSJONAT POD KASZTANEM

www.monsterkowo.hubanero.pl

INFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / MODA / REKLAMA

Prezes Paweł Ciechanowski i stylista Jarek Szado

Red. Agnieszka Łęcka i Jarek Szado

Czerwona bluzka podkreśla urodę 
Marysi Frąckowiak, a dżinsy 
eksponują jej kobiece kształty

Marysia Frąckowiak w zwiewnej sukiencefot
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Szczegóły oferty na  www.lafayette.pl
POZNAŃ, Galeria Pestka, tel. 511 505 503
PRZEŹMIEROWO, ul. Rynkowa 114, tel. 880 020 766 
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