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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

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

RATY

USŁUGI TRANSPORTOWE 
SAMOCHODAMI SMOWYŁADOWCZYMI OD 1,5 DO 27 TON
PTC FIRMA TRANSPORTOWA ANDRZEJ LIPKA

TEL. 508 300 401

OFERUJEMY:
- kostka
- orzech
-groszek 1
- ekogroszek  
  (pieklorz,ekoret, retopal)
- miał - groszkomiał
- ROKITA - EKOMIAŁ - NOWOŚĆ
- węgiel brunatny
- koks

ELEKTRONICZNA WAGA 60 TON Z WYDRUKIEM Z PARAGONU

TEL. 530 130 159
www.lipka-węgiel-wargowo.pl, biuro@lipka-wegiel-wargowo.pl

DOWÓZ 
GRATIS

POWYŻEJ 1 TONY
do 25 km
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Drodzy Czytelnicy!

Z Nowym Rokiem nowym krokiem – głosi stare porze-
kadło. Nowości na początku 2016 r. nie zabraknie więc i na 
naszych łamach. Przedstawiamy Państwu sympatyczną 
ekipę lekarzy weterynarii, którzy właśnie otworzyli w Złot-
nikach swój gabinet. Jak się okazuje, można tam wyleczyć 
nie tylko psa czy kota, ale także np. egzotycznego warana.

Inna nowość wynika z decyzji na szczeblu rządowym. 
Powiaty w całej Polsce otrzymały zadanie utworzenia 
punktów bezpłatnych porad prawnych. Jeden z takich 
punktów rozpoczyna działalność także i w Suchym Lesie, 
a konkretnie w Ośrodku Pomocy Społecznej. Czy pomysł 
się sprawdzi – czas pokaże.

Poza tym zmienia się formuła przedstawiania na naszych 
łamach oficjalnych informacji z gminy. Do tej pory były to 
informacje przygotowywane przez Urząd Gminy, a teraz – 
przez Radę Gminy. Te ostatnie zmiany nie zależą jednak od 
nas; wynikają z przyjętej podczas sesji uchwały rady.

A skoro o obradach Rady Gminy mowa, w tym numerze 
przedstawiamy Państwu relację aż z dwóch sesji. Nie ozna-
cza to jednak, że od teraz rada będzie obradować aż dwa 
razy w miesiącu. Sytuacja była wyjątkowa – trzeba było 
zwołać nadzwyczajną sesję, żeby uchwalić budżet.

Przy okazji – cieszy, że tak zapracowani rajcy znajdu-
ją czas także na pomoc ludziom w trudnych sytuacjach. 
Radny Dariusz Matysiak z Biedruska poprosił nas o opu-

blikowanie informacji o zbiórce 
pieniędzy dla ciężko chorych 
dzieci – Oli i Stasia. Informację 
oczywiście publikujemy, ape-
lując jednocześnie do Państwa 
o otwarcie serc i kieszeni.

Podwójna była ostatnio nie 
tylko sesja Rady Gminy, ale 
i impreza wigilijna na osiedlu 
Grzybowym. Dlaczego? O tym 
już przeczytajcie Państwo we-
wnątrz gazety.

Co poza tym? Jak zwykle – dużo informacji kultural-
nych, oświatowych, sportowych i motoryzacyjnych. Wy-
braliśmy się m.in. na nieodległą wycieczkę nad poznańską 
Maltę, by zaprosić Państwa do świata krążowników szos 
marki Honda. Takim krążownikiem będziecie mogli Pań-
stwo śmiało wybrać się w podróże o wiele dalsze. Czego 
oczywiście Państwu życzymy.

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

28Kolorowy świat folkloru

7 Konkurs dla poznańskich 
liderów biznesu

MYJNIA RĘCZNA
praniezz

sprzątaniezz

polerowanie zz

woskowaniezz

WULKANIZACJA
naprawazz

wymianazz

sprzedaż oponzz

KLIMATYZACJA
dezynfekcjazz

odgrzybianiezz

napełnianiezz

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 

W SPRZEDAŻY OPONY ZIMOWE
NOWE I UŻYWANE

KOMPLET

JUŻ OD 

400 zł

Wigilia na placu Grzybowym

21 Klubowicze świętowali 
wspólnie

21

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH, OGŁOSZEŃ  
I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA
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Dlaczego zdecydowali się Państwo 
na założenie Przychodni Weteryna-
ryjnej w gminie Suchy Las?

dr n. wet. Joanna Szymczak: 
W zasadzie to chyba zrządzenie losu. 
Mieszkają tutaj nasi przyjaciele. Nie-
jednokrotnie mówili nam, jak miło 
i rozwojowo jest w Suchym Lesie. 
I tak się złożyło, że na sprzedaż zosta-
ła wystawiona działka z przeznacze-
niem na działalność usługową. Przy-
jechaliśmy z Wrocławia zobaczyć, czy 
nam się tutaj spodoba. Ja zakochałam 
się w tej okolicy od pierwszego wej-
rzenia. Mąż przyznał po jakimś czasie, 
że i jemu się tu od razu spodobało. 

lek. wet. Szymon Szymczak: Tak, 
to prawda. To magiczne miejsce, a lu-
dzie, których tutaj spotykamy są wyjąt-
kowo życzliwi. Gdy opowiadamy zna-
jomym o tutejszej przyjaznej i wręcz 
rodzinnej atmosferze, nie mogą nam 
uwierzyć. To jest nasze miejsce. 
Kiedy narodziła się miłość do zwie-
rząt na tyle silna i głęboka, że stała 
się sposobem na życie?

Joanna Szymczak: W moim ży-
ciu pomysł na związanie się z wete-
rynarią był obecny od dzieciństwa. 
Rodzice nie od razu byli temu przy-
chylni, mieli własne wizje, ale widząc 
moją miłość do zwierząt, a szczegól-
nie do koni, zaakceptowali mój w y-
bór stanowiąc ogromne wsparcie. 
Teraz wiedzą już, że nie mogłabym 
inaczej żyć. Najpierw były studia, 
a następnie praca na wrocławskim 
Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Katedrze i K linice Chirurgii, na 
bloku diagnostyki obrazowej. Ta 
dziedzina zafascynowała mnie bez 
reszty i temu też poświęciłam swoją 
pracę doktorską. Diagnostyka obra-
zowa to mój sposób na szybszą i sku-
teczniejszą pomoc, którą niesiemy 
naszym mniejszym braciom.

Szymon Szymczak: Ja także już 
od czasów dziecięcych miałem częsty 
i na tyle dobry kontakt ze zwierzęta-
mi, że z łatwością przerodziło się to 
w późniejszą decyzję o wyborze stu-
diów. Dziś mój zawód daje mi dużą 
satysfakcję i cieszę się, że mogę łączyć 
swoją pasję z pracą. 
Na ile trudna psychicznie jest Pań-
stwa praca?

Joanna Szymczak: Jak wiadomo, 
bycie lekarzem wymaga uwagi, kon-
centracji i ciągłego uczenia się, dotyczy 
to również weterynarii. Choć wykła-
dam na uniwersytecie, prowadzę licz-
ne kursy i szkolenia dla innych lekarzy, 
to przecież sama też musze się ciągle 
doskonalić. Zajmujemy się ratowa-
niem życia i zdrowia żywych stworzeń, 
które odczuwają ból oraz emocje. Nasi 
pacjenci nie potrafią nam powiedzieć, 
co im dolega, choć cierpią tak samo jak 
każdy z nas. Tak, to trudna i odpowie-
dzialna praca.
Pani jest znakomitym diagnostą 
obrazowym, a Pan cenionym w śro-
dowisku chirurgiem internistą. 
Czy takie połączenie to recepta na 
zawodowy sukces?

Joanna Szymczak: To nie był plan. 
Tak wyszło. Poznaliśmy się na uni-
wersytecie. Ja już pracowałam, a mąż 

– wtedy jeszcze mój chłopak - kończył 
studia. Dziś każde z nas robi to, co 
kocha. Ale rzeczywiście, połączenie 
naszych specjalizacji i doświadczeń 
jest wyjątkowo dobre dla zwierzaków 
w potrzebie – niemal wszystko dostają 
w jednym gabinecie. 

Szymon Szymczak: Zgadzam się 
z Joasią. Chcemy pomagać zwierzę-
tom najlepiej jak potrafimy, dlatego 
postanowiliśmy zainwestować rów-
nież w oddział szpitalny. Trafia do 
nas coraz więcej połamanych psów, 
które nie znają umiaru w zabawie. 
Ich leczenie to – oprócz skompliko-
wanych zabiegów chirurgicznych – 
również stała opieka szpitalna. 

Joanna Szymczak: Opieka całodo-
bowa i hospitalizacja zwierząt w cięż-
kim stanie, wymagających ciągłego 
zaopatrzenia medycznego to wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom zapracowa-
nych właścicieli naszych pacjentów. 
Nie wszyscy mogą poświęcić pięć czy 
sześć dni na stałą opiekę nad zwierzę-
ciem w potrzebie. Taki pacjent zostaje 
wtedy u nas pod stałą opieką, a my na 
bieżąco możemy modyfikować jego 
leczenie, jeśli zachodzi taka potrzeba. 
W jaki sposób nawiązują Państwo 
nić porozumienia ze swoimi 
pacjentami, którzy przecież nie 
powiedzą, co im dolega, co ich boli?

Szymon Szymczak: To jedno z naj-
większych wyzwań dla lekarza aby 
rozpoznać przyczynę bólu czy choroby. 
Nasi pacjenci nam rzeczywiście nie po-
wiedzą lecz często „pokażą” swoją reak-
cją podczas badania i zachowaniem ich 
problem, a naszym zadaniem jest odpo-
wiednio to rozpoznać i zinterpretować.  
Istotne jest aby zminimalizować stres 
dla zwierzaka w gabinecie, bo często 
utrudnia on właściwe rozpoznanie dla-
tego dobry kontakt to podstawa. 

Joanna Szymczak: Oprócz tego, że 
przeprowadzamy wywiad z właścicie-
lem, który przekazuje nam najbardziej 
istotne informacje, cały czas obserwu-
jemy zwierzę i badamy je również kli-
nicznie. Jego każdy ruch, pisk, skulenie 
czy spojrzenie to sposób, w jaki komu-
nikuje się z nami. 
Jakie przypadki chorób zwierząt są 
najtrudniejsze? 

Joanna Szymczak: Każdy pacjent 
wymaga innego podejścia. Szczególnie 
trudno jest, gdy trafia do nas zwierzak, 
który dosłownie wyje z bólu, a tak się 
często dzieje po wypadkach i przy zła-
maniach. Trudne są również przypad-
ki, w których wiele różnych objawów 
nakłada się na siebie, a diagnoza nie 
jest od razu jasna i klarowna. Wyko-
nujemy wówczas szereg badań, zanim 
odnajdziemy przyczynę choroby. 

Szymon Szymczak: Bardzo trudne 
są także przypadki, kiedy postawimy 
diagnozę, wdrożymy leczenie i widzimy, 
że medycyna już nie daje rady. To jest 
zawsze najtrudniejszy moment, bardzo 
obciążający nas psychicznie – robimy 
wszystko, co możemy, ale bywa tak, że 
medycyna okazuje się bezsilna. 
Psy i koty to najczęściej spotykane 
zwierzęta domowe, ale czy mieli 
Państwo bardziej egzotycznych 
pacjentów?

Joanna Szymczak: Tak, na przy-
kład młody waran stepowy, na szczę-
ście niezbyt duży. Trafiają do nas także 
chore świnki morskie, chomiki, króli-
ki czy szczury. 

Rozmawiała Marta Łuczkowska

WYWIAD

Sucholescy weterynarze z pasją
W naszej gminie pojawiła się nowa, specjalistyczna przychodnia weterynaryjna. To pierw-
sze tego typu miejsce, w którym każdy domowy zwierzak ma zapewnione komplekso-
we badania. Wiedza i profesjonalizm lekarzy w połączeniu ze specjalistyczną aparaturą 
diagnostyczną to wielka radość dla opiekunów psów, kotów i innych pupili. O miłości do 
zwierząt, weterynarii oraz niezwykłej atmosferze gminy Suchy Las rozmawiałam z Joanną 
i Szymonem Szymczakami, właścicielami nowej przychodni w Złotnikach.
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Konkurs dla poznańskich 
liderów biznesu
To już trzynasta edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego 
Lidera Przedsiębiorczości”. Organizatorami są starosta 
poznański Jan Grabkowski oraz prezydent Poznania Jacek 
Jaśkowiak.

Konkurs skierowany jest do śred-
nich i małych przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw działających 
na terenie powiatu poznańskiego i Po-
znania. Organizatorzy liczą na udział 
w konkursie firm z tego sektora z terenu 
metropolii Poznań, które notują suk-
cesy na rynku, cechuje je przedsiębior-
czość, angażują się w działalność spo-
łeczną, a także posiadają ciekawą ofertę 
oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich 
zobowiązań. Ponadto organizatorzy za-
praszają do udziału również firmy typu 

„Start up”, czyli działające od niedawna, 
poszukujące nowych produktów czy 
rynków. Mogą to być także firmy jed-
noosobowe. Prezydent i starosta pod-
kreślają, że metropolia poznańska to 
dobre miejsce do prowadzenia biznesu 
nie tylko przez duże przedsiębiorstwa 
o ugruntowanej pozycji rynkowej, ale 
także przez podmioty na początko-
wym etapie rozwoju. 

Podczas konferencji prasowej 
w starostwie opowiadali o tym staro-
sta Jan Grabkowski,  dyrektor Wydzia-
łu Działalności Gospodarczej i Rolnic-
twa UM w Poznaniu Joanna Jajus oraz 
Marek Pankowski  z firmy F5 Konsul-
ting Sp. z o.o. (która jest partnerem me-
rytorycznym konkursu).

- W przeciwieństwie do wielu innych 
konkursów tu żaden przedsiębiorca nie 
poniesie kosztów uczestnictwa, jeśli 
natomiast zdobędzie tytuł lidera, może 
liczyć na profity – zapewniał starosta.

- U nas się tytułu nie kupuje, wystar-
czy mieć po prostu dobra firmę – do-
dała dyrektor Joanna Jajus. 

Po raz pierwszy konkurs będzie 
odbywał się w oparciu o nieco zmo-
dyfikowane formularze, które w za-
łożeniach mają być łatwiejsze do 
wypełnienia dla przedstawicieli firm 
startujących. Organizatorzy dopusz-
czają także możliwość przesłania zgło-

szenia elektronicznie, a w oryginale 
jedynie oświadczenia.

- Co roku zgłasza się ok. 100 firm, 
ale nie wszystkie spełniają wymagane 
kryteria – zastrzega dyrektor Jajus.

Najlepsze w poszczególnych 
kategoriach firmy, których ocenę 
przeprowadzi partner merytoryczny 
konkursu (wspomniana wyżej firma 
F5 Konsulting Sp. z o.o.), otrzymają 
tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsię-
biorczości”. Do liderów trafią nagrody, 
których fundatorami kolejny raz będą 
członkowie kapituły konkursu: Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich 
Sp. z o.o. (reprezentowane przez pre-
zesa Przemysława Trawę), PKO Bank 
Polski SA (reprezentowany przez dy-

rektora Tomasza Frąckowiaka) oraz 
Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu (reprezentowany przez rektora 
Mariana Gorynię). Nagrody dodat-
kowe fundują również Uniwersytet im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu oraz firma 
Signal Group.

Termin składania wniosków kon-
kursowych upływa 29 lutego 2016 roku. 
Regulamin, formularze zgłoszeniowe 
oraz materiały informacyjne dostępne 
są do pobrania ze stron internetowych 
www.poznan.pl/lidermsp oraz www.
pfpp.com.pl. Można też zasięgnąć in-
formacji telefonicznie, dzwoniąc do 
Urzędu Miasta Poznania (nr 61 878 47 
77) lub starostwa (tel. 61 841 88 26).

Redakcja

Bezpłatne porady prawne  
dla części mieszkańców
W naszym Ośrodku Pomocy Społecznej znajdziecie wspar-
cie nie tylko materialne. Znajdziecie tam prawników, którzy 
udzielą wam dobrych rad.

W styczniu w całym województwie 
wielkopolskim rozpocznie działalność 
138 punktów udzielania bezpłatnych po-
rad prawnych, w całej Polsce półtora tysią-
ca. Skąd pieniądze na pomoc? Z budżetu 
państwa, a w naszym przypadku z puli 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Wojewoda przekaże powiatom na 
ten cel 8,5 mln zł. Pomoc przysługiwać 
będzie m.in. młodzieży do 26. roku życia 
i seniorom, którzy ukończyli 65. rok życia, 
posiadaczom karty dużej rodziny, komba-
tantom i weteranom oraz podopiecznym 
pomocy społecznej. Porad udzielać będą 
adwokaci i radcy prawni wskazani przez 
swoje samorządy zawodowe, a pomoc 
dotyczyć będzie różnych dziedzin prawa, 
a w tym m.in. prawa cywilnego i karnego. 
Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej darmowapomoc-
prawna.ms.gov.pl/pl/, gdzie też znajdziecie 
mapkę punktów udzielania porad praw-
nych. Mieszkańcy naszej gminy mogą 
znaleźć taki punkt w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy 
ulicy Bogusławskiego 17.

- W sumie w całym powiecie jest 14 
takich punktów – mówi nam Zygmunt 
Jeżewski, członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego. – Otwieramy je w ramach 
zadania rządowego. Podpisujemy też 
porozumienia z gminami oraz izbami 
radców prawnych i adwokackimi. Stara-
my się też, żeby informacja o punktach 
pomocy prawnej dotarła do mieszkań-

ców. Akurat wczoraj wysyłałem pisma 
do wójtów i burmistrzów, prosząc ich 
o współpracę z mediami.

Czy zdaniem władz powiatowych 
takie punkty to dobry pomysł?

- Bardzo dobry – nie ma wątpliwo-
ści starosta Jan Grabkowski. – Tyle, że 
pieniędzy na organizację punktów jest 
trochę mało. Dla nas to nowy obowią-
zek. Wiemy jednak, że placówki mają 
służyć mieszkańcom, więc zrobimy 
wszystko, żeby działały dobrze. Je-
stem wdzięczny za współpracę wój-
tom i burmistrzom wszystkich gmin, 
w których powstają punkty.

Po 10 lutego do starostwa wpłynąć 
mają sprawozdania od prawników, 

pracujących w punktach pomocy 
prawnej. Wtedy będziemy wiedzieć, 
na ile pomysł sprawdził się w praktyce.

Krzysztof Ulanowski

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

POPRAWIANIE PO FACHOWCACH
Godzina napraw kosztuje tylko 75 zł. 

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

– pierwsza godzina + 100% 

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, 
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Joanna i Szymon Szymczakowie

Piesek szykuje się do prześwietlenia

Ważenie pacjenta

Dyr. Joanna Jajus, starosta Jan Grabkowski i Marek Pankowski

Starosta Jan Grabkowski
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Szanowni Czytelnicy, 
mieszkańcy Gminy Suchy Las,

począwszy od 2016 r. Rada Gminy Suchy Las stała się 
dysponentem stron, które od wielu lat wykupuje Gmi-
na Suchy Las w Magazynie Sucholeskim. Będziemy na 
łamach „Magazynu”  informować Państwa rzetelnie 
i obiektywnie o pracach Rady Gminy. Mamy nadzieję, 
że ta nowa formuła zyska Państwa akceptację i spotka 
się z uznaniem, na czym nam bardzo zależy. 

Pod koniec roku prace komisji stałych Rady Gminy 
Suchy Las koncentrowały się wokół spraw budżetowych. 

To naturalne, bowiem budżet to najważniejsza uchwała w roku i przesądza o wszyst-
kich gminnych inwestycjach. Oprócz kwestii finansowych radni przeprowadzali pla-
nowe kontrole, analizowali plany zagospodarowania przestrzennego, a także zastana-
wiali się na zwiększeniem bezpieczeństwa w gminie. Komisja Społeczna analizowała 
pracę Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, a komisja komunalna obradowała 
między innymi nad bardzo ważnym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Zachęcam do lektury informacji przewodniczących poszczególnych Komisji.
Zbigniew Hącia

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las

Komisja Rewizyjna
W ostatnich dwóch miesiącach 2015 roku komisja zajmowała się rozpatry-

waniem dwóch skarg na działalność wójta. Jedną ze 
skarg komisja uznała za zasadną, natomiast drugą za 
bezzasadną. Komisja analizowała też informację wójta 
z realizacji budżetu za I półrocze.

Na zlecenie Rady Gminy przeprowadzono kontro-
lę problemową przedszkola w Chludowie w zakresie 
poprawności wykonania instalacji audio w placówce. 
Przeprowadzono wizję lokalną na terenie przedszkola 
oraz konsultacje z dyrektorem placówki, przedstawi-

cielem Rady Rodziców oraz pracownikiem Urzędu Gminy. Kontrola zakończyła 
się wnioskiem upoważniającym wójta do zabezpieczenia środków celem zakupu, 
w porozumieniu z Radą Rodziców, sprzętu średniej klasy.

Komisja przyjęła też plan pracy na 2016 rok oraz rozpoczęto planową kontrolę 
w zakresie remontów placówek oświatowych w 2015 r. Skontrolowano też inwesty-
cję drogową w Biedrusku – remont chodnika w ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja odbyła 2 posiedzenia – 26.11 oraz 3.12. Podczas listopadowego posie-

dzenia Komisja zatwierdziła plan pracy na 2016 r., a tak-
że harmonogram posiedzeń na rok 2016. 

Na grudniowym posiedzeniu wraz z zaproszonymi 
gośćmi:  Komendantem Policji w Suchym Lesie An-
drzejem Pabijanem i Komendantem Straży Gminnej 
Markiem Dłużewskim, a także w obecności przybyłych 
gości zainicjowano rozmowy dotyczące wspólnych 
nocnych patroli Policji ze Strażą Gminną. Po krótkich, 
ale bardzo rzeczowych ustaleniach, panowie Komen-

danci umówili się na dalsze rozmowy w celu doprecyzowania organizacji wspól-
nych patroli, co spowoduje podwojenie ich liczby.

Komisja została zaskoczona informacją Pana Komendanta Straży Gminnej 
Marka Dłużewskiego o fakcie planowanego pozostawienia Straży Gminnej 
w obecnie zajmowanym lokalu przy ul. Poziomkowej. Należy nadmienić, że od 
pierwszego dnia powstania idei rozbudowy Urzędu Gminy, założeniem było 
umiejscowienie tej jednostki w rozbudowanym urzędzie. Wszyscy członkowie 
Komisji negatywnie odnieśli się do nowej propozycji Pana Wójta.                                                                       

Po zapoznaniu się ze sprawami bieżącemu, Komisja podjęła prace nad głów-
nym punktem posiedzenia tj. opiniowaniem projektu budżetu na rok 2016. Ko-
misja opiniowała kilkanaście propozycji do budżetu nad którymi toczyły się sze-
rokie dyskusje. Pozytywnie zaopiniowano:

• dofinansowanie dodatkowych patroli Straży Gminnej Suchy Las,
• zwiększenie kwoty łącznej (do 40.000,00 zł) dla Policji Suchy Las,
• dofinansowanie ochrony wód na terenie Gminy Suchy Las, w tym monito-

ringu zbiornika Łysy Młyn.
• zmiana nazwy zadania: Suchy Las - Rozbudowa Urzędu Gminy Suchy Las 

z uwzględnieniem w nim lokalizacji Straży Gminnej oraz rozbudowa Komisaria-
tu Policji w Suchym Lesie.

• wykonanie gminnego monitoringu na bazie powstałej koncepcji,
• Złotniki Wieś - sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości,
• Złotniki Wieś- uzupełnienie oświetlenia przy placu zabaw i boisku,
• Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Szkółkarską na skrzyżowaniu 

z ul. Borówkową w Suchym Lesie.
Negatywnie natomiast komisja odniosła się do zakupu nowego samochodu 

dla Staży Gminnej oraz obniżyła kwotę na przebudowę jej pomieszczeń. Nega-
tywnie  zaopiniowano też zadanie: ,, Budowa łącznika pieszo/rowerowego nad ul. 
Obornicką w Suchym Lesie” i ,,Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Sucholeska /Powstańców Wlkp./Perłowa”, w obu przypadkach Komisja zale-
ciła analizę kosztów i dalsze procedowanie.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego
Podczas listopadowego posiedzenia komisja nie 

opiniowała złożonych wniosków o zmianę miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 
w Suchym Lesie i Biedrusku. Komisja postanowiła za-
prosić wnioskodawców na jedno z kolejnych posiedzeń, 
gdyż radni chcieliby, przed podjęciem decyzji poznać 
ich opinie. Szczególnie ważne jest stanowisko wspól-
noty mieszkaniowej bloku 301 w Biedrusku, która bez-
pośrednio przylega do działki dla której miałaby zostać 

przeprowadzona zmiana mpzp.
Komisja opiniowała projekty uchwał na listopadową sesję. Radni klubów ko-

alicyjnych – INICJATY WA MIESZKAŃCÓW - GMINA RAZEM zdecydo-
wanie opowiedzieli się za niższym podatkiem od wolnostojących garaży i małych 
budynków gospodarczych. Wójt proponował stawkę na poziomie maksymalnie 
w Polsce dopuszczalnym, czyli 7,68 zł. Ja natomiast postulowałem obniżenie tego 
podatku o około 20% do kwoty 6 zł. Niestety radni klubu wójta – Nowoczesna 
Gmina (dawniej: Zgoda i Rozwój) głosowali przeciwko obniżce i przy stosunku 
głosów 3 do 3 wniosek został odrzucony. Biorąc jednak pod uwagę społeczne zna-
czenie tej sprawy zdecydowałem się na powtórne jego zgłoszenie podczas  Sesji 
Rady Gminy Suchy Las. Tym razem wniosek został przyjęty głosami radnych 
koalicji INICJATY WA MIESZKAŃCÓW -  GMINA RAZEM. Była to odpo-
wiedź na apel wielu mieszkańców północnej części gminy, a także użytkowników 
wolnostojących garaży w Biedrusku. 

W grudniu komisja opiniowała projekt budżetu na 2016 r. W toku dyskusji 
nad przyszłorocznym budżetem radni komisji wprowadzili ponad 90 poprawek, 
które w większości przyjął wójt wprowadzając stosowne autopoprawki do przy-
gotowanego projektu budżetu. Wnioski nieuwzględnione były omawiane pod-
czas sesji budżetowej. Część z nich została przyjęta, natomiast część odrzucona.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

 Komisja społeczna
Na grudniowym posiedzeniu komisja wydała 

opinię do budżetu na 2016 r. Sformułowano kilka 
wniosków, które skierowano do komisji finansowo 
– budżetowej. Przyjęto również  plan pracy na 2016 
r. Ponadto Komisja gościła w Centrum Kultury i Bi-
bliotece Publicznej. Działalność CKiBP w 2015 roku 
przedstawiała się imponująco. Śmiało możemy powie-
dzieć, że CKiBP to SUCHOLESKA MARKA.

W 2015 roku odbyło się 40 imprez, w których 
uczestniczyło ok.12.600 osób.

1. Działalność  edukacyjno-artystyczna. W roku 2015 w zajęciach uczestni-
czyło ok. 600 osób. Pracownie: plastyczne dla dzieci, malarstwa i rysunku dla 
dorosłych, rysunku architektonicznego dla młodzieży i dorosłych, ceramiczne 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, witrażu i fusingu dla dorosłych, zajęcia teatral-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (dodatkowo zajęcia dla seniorów w ramach 
porozumienia z OPS), taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, baletowe dla 
dzieci, muzyczne indywidualna nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach i per-
kusji, nauka śpiewu, szachy. Organizacja czasu wolnego w czasie wakacji letnich 
i ferii zimowych.

2. Konfrontacje Teatralne „Dzień Dobry Sztuko” obejmujące województwo 
wielkopolskie we współpracy z Poznańską Fundacją Artystyczną. W 2015 roku 
w finale wzięło udział 16 zespołów teatralnych z Wielkopolski. Finał trwał 2 dni, 
uczestniczyło w nim ok. 200 osób.
Działalność Biblioteki Publicznej w 2015 roku

1. W Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie wraz z filiami w Złotnikach 
i Chludowie w roku 2015 zapisanych było 5.160 czytelników, którzy  wypoży-
czyli łącznie  80.000 książek, wydawnictw elektronicznych oraz 1.000 czasopism. 
Czytelnie działające przy bibliotekach odwiedziło 16.500 osób, które skorzystały 
z 17.200 książek i czasopism.

2. Czytelnicy korzystają z księgozbioru składającego się z 71.000 książek, 900 
audiobooków i 205 filmów. Wartość księgozbioru to 1.166.485 zł.

3. Biblioteka pozyskała  dofinansowanie:
• na zakup nowości wydawniczych w 2015 roku ze środków finansowych Bi-

blioteki Narodowej w wysokości 12.785 zł.,
• na zakup komputerów ze środków Instytutu Książki w wysokości 30.000 zł.
4. W ramach działalności wydawniczej  CKiBP, promując literaturę regional-

ną, wydało książkę zatytułowaną „Insza inszość”, Andrzeja Janusza Stanisław-
skiego - zbiór sonetów napisanych z wykorzystaniem poznańskiej gwary.

5. W maju Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las otrzymała nagrodę Tem-
plum Libri za najlepsze wyniki czytelnicze i promocję czytelnictwa w wojewódz-
twie wielkopolskim za rok 2014 w kategorii bibliotek gmin wiejskich.

Przewodniczący Komisji Społecznej
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska
24 listopada 2015 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała 

uchwałę w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Ponadto obra-
dowano nad planem pracy KKiOŚ na rok 2016. Przedsta-
wiłam tematy,  jakimi Komisja zajmowała się w roku 2015 
i poprosiłam radnych o składanie propozycji na  2016 r. 

03 grudnia 2015 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt budżetu gminy na 2016 r. w zakresie zadań doty-

czących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, pod warunkiem wprowadze-
nia trzech nowych pozycji:

1. Akcja “antyreklamowa”  w kwocie  10 tys. zł.
2. Zwiększenie kwoty na zadanie 921/92120/2720 „Dotacje celowe z budże-

tu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finan-
sów publicznych” o 50 tys. zł (do 200 tys. zł).

3. Ochrona wód na terenie Gminy Suchy Las, w tym monitoring zbiornika 
Łysy Młyn w kwocie 5 tys. zł.

Jako finansowanie powyższych wniosków wskazano środki z zadania 
926/92601/6050/RON/WPF/2015/8  „Teren aktywnej edukacji i sportu w Su-
chym Lesie” 

8 grudnia 2015 r. Komisja obradowała nad Planem Gospodarki Niskoemisyj-
nej. Jest to dokument zawierający m.in. wytyczne oraz harmonogram finansowo-
rzeczowy dla zadań gminy związanych z ograniczaniem niskiej emisji. Przyjęcie 
Planu poprzedziła prezentacja przygotowana przez autorów. Następnie odbyła 
się burzliwa dyskusja dotycząca szczegółowych zadań Urzędu Gminy w tym 
zakresie, a zwłaszcza tzw. działań miękkich związanych z promocją i edukacją 
ekologiczną. Ostatecznie Plan zaopiniowano pozytywnienie. Ponadto podczas 
posiedzenia członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali Plan 
Pracy KKiOŚ na 2016 r.  

15 grudnia 2015 r. Komisja omawiała 2 uchwały. Uchwała dotycząca przejęcia 
zarządzania niektórymi drogami powiatowymi nie była opiniowana, ponieważ za-
wierała nieścisłości natury formalnej. Natomiast uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do 
kategorii dróg gminnych zaopiniowano pozytywnie. W drugiej części posiedzenia, 
wstępnie podzielono między radnych zadania wynikające z rocznego planu pracy.

Podczas wszystkich posiedzeń omawiano liczne drobne sprawy, np. kwestię 
poszukiwania instytucji mogącej przeprowadzić badania odorowe wokół śmiet-
niska ZZO, problem degradacji krajobrazu przez coraz liczniejsze reklamy usta-
wiane przy ul. Sucholeskiej i indolencję Powiatu w tej sprawie, sposób wyłonienia 
firmy zajmującej się odbiorem odpadów, kwestię sprzątania psich odchodów, 
oświetlenia ulic, podczyszczania wód opadowych, czy brakującego przejścia dla 
pieszych przez ul. Jagodową w pobliżu ul. Bajkowej w Suchym Lesie.

Przewodnicząca KKiOŚ
Agnieszka Targońska

Planowanie przestrzenne 
w Gminie Suchy Las

W grudniowym numerze Gazety Sucholeskiej (nr 
10/154) wójt sugerował, że radni koalicyjni zablokowali 
uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla 40-hektarowego terenu w Złotkowie. In-
formacja nieaktualna – radni bowiem ten plan uchwalili 
17 grudnia br.  Mało tego, uchwalili go szybko i bez zbęd-
nej zwłoki, choć nie bez wątpliwości. Warto przypomnieć 
wójtowi, że plan ten był procedowany od 23 lutego 2012 
r. , a poprzednia Rada nie była w stanie uporać się z nim 

do końca swojej kadencji, czyli przez prawie 3 lata!!! Plan więc „odziedziczyła” nowa 
Rada, która uporała się z nim w tempie ekspresowym, czyli przez niespełna 7 miesięcy 
(projekt planu został przedłożony po raz pierwszy nowej Radzie 28 maja 2015 r.).

Radna dr A. Targońska – wspierana przez naszą koalicję stoczyła prawdziwą bata-
lię o zachowanie zdrowego rozsądku przy formułowaniu ostatecznych zapisów pod-
czas tworzenia planu dla węzła drogowego w Złotkowie. W tym rejonie zaplanowano 
mianowicie zasadniczą zmianę obecnej funkcji terenu z rolniczej na przemysłowo-
usługową. Tak drastyczne przeobrażenia, bez uwzględnienia właściwych rozwiązań 
w zakresie gospodarki wodnej, mogą spowodować degradację rolnictwa oraz nieko-
rzystne zmiany w ekosystemach łąkowo-wodnych i leśnych na obszarze daleko wy-
kraczającym poza granice planu. Ponadto planowana zabudowa i utwardzenie terenu 
ograniczy naturalną retencję glebową. Byłoby to szczególnie niekorzystne z uwagi na 
już występujące niesprzyjające warunki gruntowo-wodne (podłoże nie sprzyja szyb-
kiemu wsiąkaniu wód opadowych, o czym świadczy fakt, że w przeszłości pola w oko-
licach Złotkowa wielokrotnie były okresowo zalane wodą).

Do projektu uchwały złożono uwagi, których celem było częściowe zrówno-
ważenie niekorzystnego wpływu zmiany zagospodarowania terenu na potencjał 
biologiczny tej części gminy. Żadna z uwag, choćby w części  nie została jednak 
uwzględniona przez Wójta, który akcentował prymat kwestii ekonomicznych 
i oczekiwań inwestorów nad zagadnieniami ekologicznymi.

Argumentacja dr A. Targońskiej była jednak na tyle merytoryczna, że szef klubu 
radnych ugrupowania wójta złożył wniosek podczas posiedzenia komisji, o wyłączenie 
tego planu z porządku obrad majowej sesji, celem dokładniejszego przeanalizowania 
nieuwzględnionych przez wójta uwag. Wniosek ten wydłużył ostatecznie uchwalenie 
planu o kilka miesięcy, jednak dzięki temu udało się znaleźć kompromis w kwestiach 
o zasadniczej wadze dla środowiska i krajobrazu w tym rejonie naszej gminy.

Podczas procedowania planu starły się dwie wizje planowania przestrzennego 
w Gminie. Radna klubu Gmina Razem – dr Agnieszka Targońska, członkini Land-
scape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe (LE-
:NOTRE), która naukowo i zawodowo zajmuje się architekturą krajobrazu, repre-
zentuje nowoczesny pogląd o konieczności zapewnienia w miejscowych planach 
elementarnego ładu przestrzennego, zachowania właściwych zasad kształtowania 
zabudowy oraz określenia stosownych wskaźników zagospodarowania terenów.

Ważne są też dla p. A. Targońskiej aspekty krajobrazowe oraz wymagania z za-
kresu ochrony środowiska. Grzegorz Wojtera natomiast akcentuje oczekiwania 
przede wszystkim przyszłych inwestorów. Dla wójta miejscowe plany są sposo-
bem na podratowanie finansów naszej zadłużonej Gminy, ratunkiem dla nieuda-
nych i zbyt kosztownych inwestycji. Plany winny być być uchwalane pośpiesznie, 
a merytoryczne uwagi zgłoszone do planu, których w procedurze wójt zazwyczaj 
nie uwzględnia, Rada winna również odrzucić.  Dr Agnieszka Targońska postrze-
ga zagadnienia planowania przestrzennego oraz skutki podejmowanych decyzji 
w długoletniej perspektywie, perspektywie na dziesięciolecia.

Małgorzata Salwa-Haibach
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las
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Obrady pod świątecznym 
drzewkiem
Ostatnia w ubiegłym roku, grudniowa sesja Rady Gminy 
Suchy Las była wyjątkowo krótka – trwała niecałe dwie 
i pół godziny. Do tego rajcy prawie się nie spierali. Może 
dzięki stojącej na sali Bożonarodzeniowej choince?

Sesja rozpoczęła się od prośby wójta 
Grzegorza Wojtery o wykreślenie z po-
rządku obrad projektu uchwały w spra-
wie gospodarki niskoemisyjnej dla gmi-
ny Suchy Las i wpisanie w to miejsce 
projektu uchwały w sprawie zgody na 
wspólny zakup energii elektrycznej.

Agencja wyraziła niepokój
- Pan wójt, jako autor projektu, nie 

musi prosić, może po prostu projekt 
wycofać – zauważył radny Jarosław 
Ankiewicz.

- Tak czy inaczej radni oczekiwaliby 
ode mnie wyjaśnienia motywów mo-
jej decyzji – odparł gospodarz gminy.

Na tym wymiana zdań właściwie się 
zakończyła, a wysoka rada zmianę po-
rządku obrad zaakceptowała. Następnie 
bez dyskusji przyjęto protokół z poprzed-
niej sesji. Dłużej rozmawiano dopiero na 
temat miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla rejonu węzła 
komunikacyjnego w Złotkowie.

- Według strategii rozwoju głów-
nym celem jest m.in. ożywienie gospo-
darcze – przypomniał wójt. – Projekt 
uchwały przewiduje udział powierzch-
ni biologicznej czynnej w wysokości 
20 proc., choć wymagane minimum 
to 15 proc. Teren od kilku lat prze-
znaczony jest pod zabudowę, w tym 

usługową, a Agencja Nieruchomości 
Rolnej w Poznaniu wyraziła niepokój 
z powodu przedłużającego się procesu 
planistycznego – ostrzegł.

Rada poprzedniej kadencji dysku-
towała nad projektem przez trzy lata 
i nie zdążyła go uchwalić. Tym razem, 
po krótkiej dyskusji radni przyjęli plan 
10 głosami za.

Już bez dyskusji rajcy przyjęli ko-
lejne projekty, w tym uchwałę o zmia-
nie uchwały w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych za 2016 r. dla Gmin-
nego Zakładu Budżetowego oraz 
uchwałę w sprawie pomocy finansowej 
dla Poznania. Bez problemów zgodzo-
no się też na bezprzetargowe zawarcie 
przez wójta kilku umów najmu. 

Rowerzyści muszą poczekać
Chwilę dyskutowano na temat pro-

jektowanej drogi rowerowej z Radoje-
wa do Biedruska. Samorządowcy nie 
są bowiem zadowoleni z przedłużają-
cego się terminu budowy ścieżki.

– Planowana ścieżka znajdzie się 
w pasie drogi powiatowej, a zatem ist-
nieje konieczność podpisania nowego 
porozumienia – wyjaśnił zgromadzo-
nym zastępca wójta Marcin Buliński.

Pod koniec tej części sesji radni 
wyrazili jeszcze jednogłośnie zgodę na 

wspólne dokonywanie zakupów ener-
gii elektrycznej.

Kiedy nadszedł czas na informacje 
wójta gminy, głos ponownie zabrał 
wicwewójt Marcin Buliński, który po-
wiedział kilka słów na temat bieżących 
inwestycji:

- Trwa budowa w rejonie ulicy 
Diamentowej, wykonano już 90 proc. 
kanalizacji sanitarnej i 80 proc. desz-
czowej – zapewnił. – Zakończyła 
się już modernizacja Żurawinowej, 
w styczniu zakończy się przebudowa 
Szkółkarskiej, a prace przy zbiorniku 
retencyjnym będą kontynuowane. Do 
maja 2016 r. powinny zakończyć się 
prace przy skrzyżowaniu Rzepakowej 
i Słonecznikowej w Złotkowie.

W ramach informacji przewodni-
czących komisji Rady Gminy, Krzysz-
tof Pilas opowiedział o wizycie, jaką 
radni z Komisji Społecznej odbyli 
w Centrum Kultury i Bibliotece Pu-
blicznej oraz w filiach bibliotecznych 
w Złotnikach i Chludowie.

- CKiBP to już dobra, sucholeska 
marka, rozpoznawalna w całym woje-
wództwie – chwalił K. Pilas. – W 2015 
r. 1260 osób wzięło udział w 40 róż-
nych imprezach, jak np. koncerty czy 
spektakle teatralne. A 40 tys. osób wy-
pożyczyło łącznie 80 tys. książek!

Laserem w pasażera
W dalszej części sesji radny Zbi-

gniew Hącia po raz kolejny wyraził 
niepokój o losy linii autobusowej nr 
905, łączącej Chludowo z Poznaniem.

- Autobusy są dla nas, a nie my dla 
autobusów – zwrócił uwagę. – Nie 
likwidujmy linii, którą mieszkańcy 

Chludowa, Złotnik i innych miejsco-
wości dojeżdżają do szkół i urzędów 
w Poznaniu. Linia ma największe ob-
łożenie, co potwierdzają też dokumen-
ty z Zarządu Transportu Miejskiego!

Kilka krytycznych słów o komu-
nikacji, tym razem indywidualnej, po-
wiedział także radny Pilas:

- Zauważyłem, że kierowcy na ulicy 
Obornickiej nagminnie łamią zakazy 
skrętu – oburzał się. – Zazwyczaj jest 
tak, że jeden kierowca decyduje się zła-
mać zakaz, a zaraz za nim jadą kolejni.

- To już sprawa dla policji – wes-
tchnął wójt Wojtera. – Natomiast 
w 2016 r. na polecenie ZTM będą 
w autobusach montowane laserowe 
liczniki pasażerów, co pozwoli precy-
zyjnie określić obłożenie.

Pod sam koniec sesji rozmawiano 
też o odpadach zielonych. 

- Rezygnujemy z worków na rzecz 
pojemników – oświadczył wójt Wojtera. 

- Dziś tona odpadów zielonych kosztuje 
ok. 200 zł, a jest ich w naszej gminie spo-
ro. Jeśli nie będziemy mieli możliwości 
dostarczania ich do biokompostowni, 
marszałek województwa będzie musiał 
wskazać nam instalację zastępczą.

- Czy ogłoszono już przetarg na 
przebudowę ulic Malinowej i Aronio-
wej? – zmieniła temat radna Agnieszka 
Targońska.

- Jeszcze nie – odparł wójt. – Spraw-
dzę i poinformuję panią, kiedy będzie 

– obiecał.
Zaraz potem przewodnicząca Mał-

gorzata Salwa-Haibach zamknęła se-
sję, życząc wszystkim zdrowych świąt 
i pomyślności w nowym roku.

Krzysztof Ulanowski

Wytężona praca 
przyniosła owoce
Styczniowa sesja budżetowa zakończyła się sukcesem. 
Wprawdzie przez kilka godzin spierano się ostro, ale bu-
dżet uchwalono. Zabrzmiały oklaski.

- Apeluję o precyzyjne wypowiedzi 
– powiedziała na powitanie przewodni-

cząca Rady Gminy Małgorzata Salwa-
Haibach. – Sesja nie powinna trwać 
dłużej niż pięć godzin.

Dalszy rozwój gminy
Potem głos zabrał zastępca wójta 

gminy Marcin Buliński, który zgłosił 
dwa dodatkowe punkty do porządku 
obrad.

- Chodzi o projekt uchwały w spra-
wie wydatków niewygasających oraz 
w sprawie Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – wyjaśnił M. Buliński.

Wysoka rada jednomyślnie zgodzi-

ła się na dopisanie obu punktów do po-
rządku. W dalszej kolejności skarbnik 
Monika Wojtaszewska przedstawiła 
radnym projekt budżetu na 2016 r.

- Projekt został pozytywnie zaopi-
niowany przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową – podkreśliła. – Były tylko 
drobne zastrzeżenia, a wójt natych-
miast dokonał korekty.

Generalnie pozytywnie oceniły 
też projekt poszczególne komisje 
Rady Gminy, choć jednocześnie zło-
żyły szereg własnych wniosków, które 
w większości zostały przyjęte przez 
gospodarza gminy.

- W sumie było 317 wniosków, 
z czego tylko 138 nie zostało uwzględ-

nionych – wyliczył szybko wójt Grze-
gorz Wojtera.

Zaakceptowane wnioski zosta-
ły przez wójta zgłoszone w postaci 
autopoprawek. Umniejszono więc 
np. wydatki reprezentacyjne wójta, 
zwiększono natomiast wydatki na 
płatne patrole policyjne. Dodatko-
we pieniądze przeznaczono na park 
w Biedrusku. Na wniosek Komisji 
Finansowo-Budżetowej 35 tys. zł prze-
znaczono na projekt ulicy Kukułczej 
na osiedlu Grzybowym. Rozszerzono 
też zadanie polegające na budowie 
pełnej infrastruktury w rejonie ulicy 
Lisiej i kilku innych ulic na kolejne 
ulice, przeznaczając oczywiście na tę 
inwestycję więcej pieniędzy.

- W imieniu klubów Inicjatywa 
Mieszkańców i Gmina Razem chciał-
bym powiedzieć, że zasadniczo pozy-
tywnie oceniam projekt budżetu po-
wstały w wyniku współpracy radnych 
z wójtem – pochwalił Michał Przybyl-
ski, przewodniczący klubu Gmina Ra-

zem. – Kilka punktów pozostało spor-
nych, ale w 2016 r. można oczekiwać 
dalszego rozwoju gminy – podkreślił.

Co mówiły jaskółki?
Kolejne autopoprawki wójta przyj-

mowano jednogłośnie. Radny Krzysz-
tof Pilas zainteresował się jednak, jaka 
część z pieniędzy przeznaczonych na 
promocję, faktycznie tej promocji służy.

- Promocja w naszym przypadku 
polega na współpracy z firmami trans-
portowymi oraz na prowadzeniu biura 
LARG – wójt Wojtera. – Wynagro-
dzenia dla pracowników agencji też 
znajdują się w tej puli. To się przekła-
da na konkretne pieniądze, bo dzięki 
działalności LARG w biurze rejestruje 
się więcej podmiotów gospodarczych.

- Był jednak pomysł, żeby spółki 
GCI i LARG połączyć w jedną – za-
uważył Michał Przybylski. – Wtedy 
zaoszczędzilibyśmy np. na wynagro-
dzeniach członków rad nadzorczych. 
Poza tym trudno ocenić, jaki konkret-

ny efekt finansowy przyniosła działal-
ność LARG – wytknął.

- Bo to rzeczywiście trudno stwier-
dzić – zgodził się wójt. – Trzeba by 
zrezygnować z projektu i odczekać  1 

– 2 lata. A spotkanie rad nadzorczych 
odbywa się akurat dzisiaj i będziemy 
dyskutować też o ewentualnej fuzji. 
Problem stanowią jednak trzyletnie 
umowy, zawarte z podmiotami gospo-
darczymi. W umowach tych jako firma 
rejestrująca podana jest LARG.

- Tak czy inaczej Rada Gminy nie 
ma kontroli nad spółkami, a my chcie-
libyśmy wiedzieć, na co przeznaczane 
są pieniądze podatników – zwrócił 
uwagę radny Krzysztof Pilas.

- W Suchym Lesie mamy rozwią-
zanie może nietypowe, ale skuteczne 

– kontrargumentował doradca wójta 
Janusz Kobeszko. – A w takim np. 
Białym Borze zachętą dla podmiotów 
gospodarczych ma być plakat na stacji 
benzynowej – kpił.

- Jednak nie jesteśmy w stanie 
ocenić skuteczności działań agen-
cji – uciął M. Przybylski. – Proponuję 
korektę autopoprawki i zmniejszenie 
kwoty o 95 tys. zł – do 300 tys. zł.

Wójt zgodził się na tę propozycję, 
a skorygowaną autopoprawkę radni 
przyjęli jednogłośnie.

Także jednomyślne wysoka rada 
przegłosowała walkę z barszczem So-
snowskiego, dofinansowanie dożynek 
w Chludowie, Wianki w Golęczewie 
i Złotnickie Święto Plonów. Dofinanso-
wano też Koła Gospodyń Wiejskich. 

Delfin da się lubić
Dłuższą chwilę dyskutowano nad 

dofinansowaniem działalności prowa-
dzonej przez lokalne kluby sportowe. 
Radny Dariusz Matysiak zapropono-
wał zwiększenie dofinansowania dla 
klubu „Delfin”. Wójt replikował, że 
pieniądze płyną do wspólnej puli dla 
wszystkich klubów.

Bez sporów natomiast, 14 głosami 
zdecydowano o budowie miejsc par-
kingowych w rejonie ulic Malinowej 
i Aroniowej w Suchym Lesie, a 15 
głosami o przeznaczeniu pieniędzy 
na projekt ulicy Kukułczej na osie-
dlu Grzybowym oraz o wyznaczeniu 
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulic Szkółkarskiej i Poziomkowej w Su-
chym Lesie. Również jednogłośnie 
zdecydowano o pomocy finansowej 
dla Poznania na budowę drogi pieszo-
rowerowej na Morasku. Wątpliwości 
wzbudził natomiast planowany Park 
Aktywnej Edukacji i Sportu w pobliżu 
wysypiska odpadów komunalnych.

- Kto będzie uprawiał aktywną re-
kreację w takim miejscu? – dopytywał 
M. Przybylski. - Zastanówmy się lepiej 

nad „parkiem pasywnej edukacji”, czy-
li po prostu cmentarzem w centralnej 
części gminy, która przecież wciąż się 
rozrasta – podsunął.

- Jednak geoparki pełnią na świe-
cie ważną rolę – zaoponował doradca 
wójta Janusz Kobeszko. – A jeśli zrezy-
gnujemy z parku, stracimy cenny teren 
na granicy Poznania – zwrócił uwagę.

- Nie chodzi przecież o kupno, tylko 
o nieodpłatne przekazanie lub dzierża-
wę – dodał radny Ryszard Tasarz.

Podobnych wątpliwości nie wzbudził 
już system monitoringu na terenie gmi-
ny Suchy Las, budowa placówki przed-
szkolno-szkolnej w Złotnikach i oświe-
tlenie ulic Rolnej, Zbożowej i Pszennej 
w Golęczewie. W tych przypadkach 
radni przyjęli uchwały jednogłośnie.

Powszechnej zgody już nie było 
w przypadku budowy szykan i zmiany 
organizacji ruchu na osiedlu Grzybo-
wym, co miałoby chronić mieszkań-
ców przed nadmiernym ruchem sa-
mochodowym.

- Może jednak poczekajmy z rezer-
wowaniem na to środków do momen-
tu, aż będziemy mieć koncepcję – za-
proponował wójt.

Zgodziło się z nim sześciu radnych, 
którzy zagłosowali przeciwko propo-
zycji. Jeden się wstrzymał, a ośmiu za-
głosowało za. Propozycję przyjęto.

Wiadukt czy perła?
Dłużej dyskutowano nad projek-

tem bezpiecznego skrzyżowania ulicy 
Sucholeskiej z Perłową.

- Perłowa już teraz jest budowana, 
a wiadukt na Sucholeskiej to odleglej-
sza przyszłość – zwróciła uwagę radna 
Agnieszka Targońska.

- W ciągu najbliższych dni wystąpię 
do starosty z ofertą współpracy – za-
pewnił wójt Wojtera.

- Wychodzimy przed szereg, jak 
z ruchem na osiedlu Grzybowym – za-
niepokoił się radny Tasarz. – Poczekaj-
my lepiej na koncepcję i projekt.

- Najlepiej, żeby koncepcja i pro-
jekt wykonane zostały przez powiat 

– uznał wójt. – Trzeba tylko podpisać 
dobre porozumienie, co może się udać 
w ciągu miesiąca.

- Obawiam się tylko, żebyśmy 
w przyszłości, kiedy zacznie się budo-
wa wiaduktu, nie musieli skrzyżowa-
nia z Perłową rozbierać – martwił się 
radny Włodzimierz Majewski.

- Jestem członkinią Komisji Komuni-
kacji Rady Powiatu – powstała ze swego 
miejsca radna powiatowa Grażyna Gło-
wacka. – Sprawa wiaduktu na Suchole-
skiej zawsze była odsuwana na bliżej nie-
określoną przyszłość, bo pierwszeństwo 
miał wiadukt na Plewiskach. Ale w koń-
cu przekonałam innych radnych, że Su-

choleska jest jednak bardziej obłożona. 
Jeśli nasza gmina będzie zdetermino-
wana, jest szansa, że powiat rozpocznie 
budowę – dodawała otuchy.

- Ale jest też obawa, że Poznań prze-
straszy się zatłoczonej Strzeszyńskiej 

– przestrzegła przed nadmiernym 
optymizmem radna Małgorzata Sal-
wa-Haibach.

Sporo krócej trwała dyskusja nad wy-
kupem stron w gazetach, celem publika-
cji informacji Rady Gminy. Rajcy przede 
wszystkim chcieli się upewnić, gdzie te 
informacje miałyby się ukazywać.

- Czy chodzi o istniejące pisma czy 
o tworzenie nowych? – zastanawiał się 
Jarosław Ankiewicz.

- Mieszkańcy dobrze nie odbiorą 
tworzenia takich odrębnych kanałów 
informacyjnych – wyraził z kolei oba-
wę wójt Wojtera.

W głosowaniu wysoka rada podzie-
liła się prawie po równo – osiem osób 
zagłosowało za, a siedem przeciwko.

Prawie czyni jednak różnicę, bo 
uchwałę przyjęto. Inaczej było w kwe-
stii propozycji przejęcia infrastruktury 
oświetleniowej na osiedlu Poziom-
kowym w Suchym Lesie. Najgorętsza 
orędowniczka projektu, czyli radna 
Agnieszka Targońska, w tym przypad-
ku wyłączyła się, a pozostałe głosy po-
dzieliły się siedem przeciwko siedmiu. 
Oznacza to, że uchwała nie została 
przegłosowana i wniosek przepadł.

Brawo my!
Ostatecznie całą uchwałę budże-

tową na 2016 r. przyjęto piętnastoma 
głosami, czyli jednogłośnie. Tak samo 
uchwałę o wieloletnim Planie Finan-
sowym na lata 2016 – 2026. Po głoso-
waniu wybuchły burzliwe oklaski.

Później dłuższą chwilę dyskutowa-
no nad programem przeciwdziałania 
alkoholizmowi. Poszło o to, czy zespół 
zajmujący się walką z tą patologią, po-
winien spotykać się „nie częściej niż 
trzy razy w miesiącu”.

- Jako kurator w sądzie rodzinnym 
mam do czynienia z osobami naduży-
wającymi – poinformował radny Zbi-
gniew Hącia. – Stąd wiem, że czasem nie 
można czekać, tylko działać od razu.

- Z drugiej strony projekt uchwały 
jest nastawiony na oszczędności – 

fot
. Ja

ro
sła

w 
Śl

ęz
ak

, fi
rm

a N
EO

Wiceprzewodniczący Zbigniew Hącia pyta o połączenia autobusowe

Radni Włodzimierz Majewski (z lewej) martwi się o skrzyżowanie z Perłową

Radny Krzysztof Pilas (z lewej) 
liczy pieniądze podatników

10 Sucholeski.EU       styczeń 2016      nr 1 (48)  nr 1 (48)       styczeń 2016      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 11



Z SESJI RADY GmINY / WYDARZENIA  Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAmA

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

z USG z RTG z CHIRURGIA z
z INTERNA z LECZENIE STACJONARNE zPRZEWOZY 

OSÓB
 z� AUTOKARY
 z� BUSY

Wysoki komfort jazdy 
tanie przewozy, 
wyceny od ręki

Zadzwoń:
ATM Transport

Tadeusz Mańdziak
tel. 512-068-560
tel. 604-310-219

lub napisz:
biuro@atmtransport.pl

zwrócił uwagę wójt. – Pamiętajmy, że 
członek komisji dostaje wynagrodze-
nie za udział w każdym posiedzeniu. 
A posiedzenia te zazwyczaj dotyczą 
koncesji na sprzedaż alkoholu, co nie 
jest przecież sprawą aż tak pilną.

- W takim razie napiszmy „nie czę-
ściej niż trzy razy w miesiącu, nie czę-
ściej niż siedem razy na kwartał” – za-
proponował salomonowe rozwiązanie 
radny Paweł Tyrka. 

W ramach kolejnej części sesji, tej 
pod hasłem „Informacje wójta gminy”, 
wójt Grzegorz Wojtera podziękował 
radnym za ostatnie miesiące pracy nad 
projektem budżetu.

- Budżet jest proinwestycyjny, oby 
nam tylko nie przeszkodziły regulacje 
ogólnokrajowe… - westchnął.

Zastępca wójta Marcin Buliński 
podzielił się z radnymi informacjami 
o ostatnich inwestycjach:

- Skończyliśmy modernizować Żura-
winową, a pod koniec roku nabyliśmy od 
PKP dworzec w Złotnikach – oznajmił. 

– Ponadto rozstrzygnięto przetarg na 
konserwację i utrzymanie oświetlenia 
ulicznego. Wygrała firma z Rogoźna.

Po wystąpieniu obu wójtów, prze-
wodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Salwa-Haibach poinformowała ze-
branych, że otrzymała cztery pisma 
z poparciem dla budowy szkoły w Go-
lęczewie: od sołtysa, Koła Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszenia Golęcze-
wian i OSP.

W ramach interpelacji i zapytań 
radny Zbigniew Hącia kontynuował 

temat autobusów gminnych, kursują-
cych z Chludowa do Poznania.

- Obawiamy się likwidacji czy też 
racjonalizacji bez konsultacji – powie-
dział radny. – Powinniśmy działać przy 
otwartej kurtynie – przypomniał.

- Uczestniczymy w rozmowach 
organizowanych przez ZTM i jeśli 
pojawią się tego typu propozycje, po-
informujemy o nich – uspokajał wójt 
Wojtera.

Przedszkolaki dadzą radę
- Jak wiemy, przedszkolaki zostają 

w przedszkolach rok dłużej – zmienił 
temat radny Pilas. – Damy radę?

- I czy jest ryzyko, że z powodu 
sześciolatków zabraknie miejsc dla 
trzylatków? – sprecyzował Dariusz 

Matysiak.
- Zrobimy wszystko, by trzylatków 

przyjąć – zapewnił wójt. – W każdym 
razie nie widzę ryzyka, że zabraknie 
dla nich miejsc w Biedrusku – dodał.

- Słyszałem, że droga rowerowa 
w Biedrusku ma mieć odbicie w kie-
runku przejścia nad Wartą – tym ra-
zem to radny Matysiak zmienił temat.

- Tak, ponieważ w porozumieniu 
z innymi gminami staramy się o pie-
niądze z ZIT – odparł zastępca wójta 
Marcin Buliński.

A ponieważ więcej pytań nie było, 
przewodnicząca Salwa-Haibach za-
mknęła sesję.

Krzysztof Ulanowski

Urodziny Teatru Muzycznego w Poznaniu
Opowieści zimowe Maury Yestona, premiera „Księżniczki czardasza”, koncert z okazji 1050 
rocznicy Chrztu Polski oraz czerwcowy koncert jubileuszowy – tak przedstawia się pierw-
sza połowa 2016 roku w poznańskim Teatrze Muzycznym
Opowieści zimowe

6 lutego na deskach Teatru Mu-
zycznego odbędzie się polska pra-
premiera „Opowieści zimowych” 
Maury Yestona – kompozytora do-
skonale znanych i lubianych broad-
way’owskich musicali. W roli głównej 
wystąpi Edyta Krzemień, mająca 
w swoim dorobku wiele znakomitych 
ról. Najbardziej rozpoznawalna solist-
ka musicalowa występowała w takich 
produkcjach jak „Les Miserables”, 

„Upiór w operze”, „Ghost”, „Jekyll&Hy-
de”. Na scenie będzie jej towarzyszyło 
sześciu instrumentalistów Orkiestry 
Teatru Muzycznego w Poznaniu. 

- Pieśni Maury Yestona są niczym 
bursztyny znalezione na plaży w zimowy, 
sztormowy poranek: przebłyski nadziei 
i zastygniętego słońca wśród bezkresu 
zimnej szarości – mówił o „Opowie-
ściach zimowych” Janusz Kruciński, au-
tor koncepcji inscenizacyjnej.

- To piękne, plastyczne melodie – 
dodał Piotr Deptuch.

Tłumaczenie tekstów przygotował, 
specjalnie dla Teatru Muzycznego 
w Poznaniu, Lesław Haliński.  Pio-
senkom śpiewanym przez Edytę Krze-
mień towarzyszyć będą projekcje mul-
timedialne autorstwa Anny Pelc. 

„Opowieści zimowe” to przepiękna 
muzyka i wzruszająca historia o roz-
staniu i mocy wspomnień. Światowa 
prapremiera cyklu odbyła się w 1991 
roku w Weill Recital Hall w Nowym 
Jorku i od tamtej pory jest z powodze-
niem wystawiany w całej Europie. Na 
deskach poznańskiego Teatru zagości 
6, 7, 8 i 9 lutego. 

1050-lecie Chrztu Polski
16 kwietnia na INEA Stadionie 

w Poznaniu Teatr Muzyczny zreali-
zuje widowisko, którego celem jest 
upamiętnienie Chrztu Polski podczas 
ogólnopolskich obchodów jego 1050. 
rocznicy. Pierwszą część koncertu 
stanowić będzie multimedialny quiz, 
podczas którego zostanie wybrany 

„Człowiek 1050-lecia”. W drugiej czę-
ści widowiska odbędzie się koncerto-
we wykonanie musicalu „Jesus Christ 
Superstar” Andrew Lloyda Webbera. 

- Ten przełomowy utwór w historii 
musicalu, mimo swej kontrkulturowej 
otoczki, zawiera głębokie humani-
styczne przesłanie, mocno zakorzenio-
ne w kulturze chrześcijańskiej – mówił 
Przemysław Kieliszewski, Dyrektor 
Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Podczas koncertu wystąpią soliści, 
zespół wokalno-taneczny oraz Orkie-
stra Teatru Muzycznego, a także za-
proszeni goście związani ze sceną roz-
rywkową. Całością dyrygować będzie 
Piotr Deptuch, choreografię stworzy 
Paulina Andrzejewska, inscenizację 
przygotuje Sebastian Gonciarz. Za ko-
stiumy i koncepcję scenograficzną od-
powiadać będzie Mariusz Napierała. 

Klasyka operetki
21 maja odbędzie się premiera ope-

retki „Księżniczka czardasza” Emmeri-
cha Kálmána. Na scenie będzie można 
zobaczyć młodych, zdolnych solistów 
wyłonionych w drodze dwuetapowe-
go castingu. „Księżniczka czardasza” 
to absolutna klasyka, jedno z najważ-
niejszych dzieł światowej operetki.

- Chcemy pokazywać teatr muzycz-
ny jakim jest i jakim był w szerokiej 
perspektywie historycznej – mówił 
Piotr Deptuch, zastępca dyrektora ds. 
artystycznych.

Reżyserii nowej, odświeżonej wer-
sji „Księżniczki czardasza” podjął się 
Grzegorz Chrapkiewicz, który współ-
pracował z Teatrem Muzycznym już 
przy „Akompaniatorze” Anny Bu-

rzyńskiej. Kierownikiem muzycznym 
spektaklu została Agnieszka Nagórka, 
autorem choreografii jest Jarosław Sta-
niek, a światła przygotuje Olaf Tryzna.

- Zależy nam na dobrym teatrze, ale 
także na wysokim poziomie muzycz-
nym spektaklu – podkreślała Agniesz-
ka Nagórka. 

Jubileusz
25 czerwca w Auli UAM w Pozna-

niu odbędzie się koncert z okazji jubi-
leuszu 60-lecia Teatru Muzycznego. 
W pierwszej części wieczoru zostanie 
przedstawiony dorobek Teatru, który 
stanie się podstawą twórczego dialogu 
z tradycją operetkową. Publiczność 
usłyszy najbardziej znane przeboje 
tego gatunku.

W drugiej części koncertu będzie 
królował musical. Nie zabraknie frag-
mentów doskonale przyjętych przez 
publiczność najnowszych premier 
oraz zapowiedzi i planów na kolejne 
sezony artystyczne. Na scenie wystą-
pią soliści, chór, balet, orkiestra Teatru 
Muzycznego oraz zaproszeni goście. 
Podczas koncert uhonorowani i na-
grodzeni zostaną pracownicy Teatru. 

Muzyce będzie towarzyszyła wy-
stawa prezentująca dorobek 60 lat hi-
storii Teatru Muzycznego w Poznaniu. 

Mecenasem jubileuszowego se-
zonu w Teatrze Muzycznym został 
PGNiG Obrót Detaliczny.

- Jesteśmy dumni z tego, że może-
my być mecenasem sezonu jubileuszo-
wego – mówiła podczas spotkania 
z dziennikarzami Emilia Tomalska, 
rzecznik prasowy PGNiG Obrót De-
taliczny – Często wspieramy projek-
ty kulturalne i edukacyjne, ale Teatr 
Muzyczny w Poznaniu jest pierwszym 
teatrem, z którym podjęliśmy współ-
pracę. Mam nadzieję, że będzie to 
współpraca długofalowa. 

Marta Łuczkowskafot
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Jemy Nie Tyjemy - Dietetyka,  Estetyka ciała

Skorzystaj z porad DIETETYKA, ZABIEGÓW 
Z WYKORZYSTANIEM SPECJALISTYCZNEGO 
SPRZĘTU MEDYCZNEGO, TRENINGÓW 
POD OKIEM WYKWALIFIKOWANEGO 
TRENERA PERSONALNEGO. 

Suchy Las, ul. Szkolna 11, Poznań, ul. Na Murawie 8/2 (gabinet w salonie Sekrety Urody)
Oborniki, ul. Czarnkowska 84, www.jemynietyjemy.pl  tel. 790 400 637

POZBĄDŹ SIĘ UPORCZYWYCH KILOGRAMÓW,
WYMODELUJ SYLWETKĘ, ZREDUKUJ OPORNIE 
ZGROMADZONĄ TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ 
ORAZ CELLULIT, POPRAW NAPIĘCIE, 
ELASTYCZNOŚĆ, WYGLĄD SKÓRY. 

Rzecznik Emilia Tomalska, dyr. Przemysław Kieliszewski, 
kierownik Agnieszka Nagórka i zastępca dyrektora Piotr Deptuch
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REKLAmA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

NOWOŚĆ!
KARBOKSYTERAPIA DUAL MC2  
już w naszym salonie!
Zapraszamy na zabiegi na twarz i ciało

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

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

www.jota-edu.pl

Untitled-1   2 22.01.2016   09:38
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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

CZYNNE  
PN.-PT.: 11.00 - 18.00
SOBOTA: 12.00 - 17.00
NIEDZIELA: 12.00 - 17.00
tel. 693 900 282

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

Znajdź nas na facebooku

ZAPRASZAMY!

PROMOCYJNE ABONAMENTY NA OBIADY RODZINNE  
- 11 ZESTAWÓW DNIA W CENIE 10

W KAŻDY PIĄTEK SERWUJEMY SZARE KLUSKI 
Z KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ - 12,90 zł, A W NIEDZIELE 
ROSÓŁ Z DOMOWYM MAKARONEM

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

          

                     

 ATRAKCY O 20% 

 

TEL. 600 337 640
WWW.SUSHIMAIKO.PL
GALERIA SUCHOLESKA

               /sushimaiko

  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 

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

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

ZUPY
Rosół, pomidorowa   ........................3,90
Ogórkowa, jarzynowa,  
pieczarkowa, żurek  .........................5,90
Żurek z jajkiem, rosół z domowym  
makaronem, grochówka  .................6,90
Pieczywo do zupy  ...........................1,00
DANIA
Rumsztyk z cebulą,
pulpety w sosie koperkowym  .........6,90 
Kotlet schabowy, karkówka, stek, 
filet drobiowy panierowany, stripsy  . 7,90
De volaille, szwajcar, filet w płatkach 
kukurydzianych, zraz wieprzowy,
rolada wieprzowa z pieczarkami,
filet z dorsza świeżego  ....................8,90

PIEROGI
Ruskie, z mięsem,staropolskie,  
z serem  (10 szt.)  .............................9,90
PIEROGI DOMOWE 
Ruskie, z mięsem, z kapustą  
i grzybami, z serem (7 szt.) ............14,90
SAŁATKI 
z kurczakiem, z camembertem
mała  ................................................9,90
duża  ..............................................14,90
DODATKI
Ziemniaki, ryż, zestaw surówek  ......3,50
Frytki, kasza gryczana,  
kasza jaglana kluski śląskie  .............4,00
Kethup  ............................................1,00
Opakowanie  ....................................0,50

USG PEŁEN ZAKRES  
(usg brzucha,węzłów chłonnych,  

piersi, stawów, doppler)

Tel. 61 812 50 00
OLCIA I STAŚ KRÓLIKOWSCY – SUBKONTO NR 834/K 

Jesteśmy z Biedruska. Moje dzieci /bliźnięta/ 
Ola i Staś przyszły na świat 20 lipca 2014 roku, 
w 28 tygodniu ciąży. Urodziły się w stanie cięż-
kim, córka otrzymała 8,6 punktów w skali ap-
gar, a synek 6,8. Dzieci wychowuję samotnie.. 
Na oddziale intensywnej terapii przebywały 1,5 
miesiąca, a w szpitalu w sumie ponad 2 mie-
siące. Przeszły wiele - poprzez zapalenie płuc, 
sepsę, wylewy dokomorowe do główek /córcia 
4 stopnia, synek 2/3/, retinopatie, kilkakrotne 

przetaczanie krwi, dysplazje oskrzelowo-płucną itp..   Jako skrajne wcześniaki są rehabilitowane 
w zasadzie od początku tj. od momentu wyjścia ze szpitala.. Obydwoje mają orzeczoną nie-
pełnosprawność, są pod opieką wielu specjalistów /neurologa, okulisty, kardiologa, chirurga, 
ortopedy, pediatry/. Synek jest w lepszej kondycji, aczkolwiek często choruje, ze względu na 
dysplazję oskrzelowo-płucną jest pod stałą kontrolą lekarza pulmonologa. Córcia ma niedowład 
spastyczny czterokończynowy, jeszcze nie siedzi samodzielnie, jest intensywnie rehabilitowana 
3-4 razy w tygodniu, koniecznym jest nabycie dla niej specjalistycznego sprzętu - na tą chwilę 
jest to siedzisko z funkcją pionizatora.

Proszę o wsparcie na leczenie i rehabilitację moich dzieci
• poprzez wpłatę w formie darowizny na konto Fundacji Pomocy Osobom Niepełnospraw-

nym  „Słoneczko” 77-400 Złotów, Stawnica 33A  NIP: 767-15-85-965 w Spółdzielczym Banku 
Ludowym w Zakrzewie, oddział Złotów, nr konta: 

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem darowizna 
dla Aleksandry i Stanisława Królikowskich nr subkonta 834/K

• bądź jako wpłata z 1% podatku, wpisując w PIT  KRS: 0000186434 - cel szczegó-
łowy: Aleksandra i Stanisław Królikowscy nr subkonta 834/K

Zbieramy również nakrętki plastikowe na w/w cel.  
Prosimy o wsparcie, wystarczy wysłać sms lub zadzwonić  
pod nr telefonu 515 159 684 i podjedziemy je odebrać.

Za wpłaty z góry dziękuję - mama bliź-
niaków Małgorzata Królikowska 
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Oczywiście wigilijne spotkanie 
w klubie to nie Wigilia w domu rodzin-
nym. Na stole nie musi się więc pojawić 
cała dwunastka tradycyjnych, wigilij-
nych potraw. Chodzi przecież o sym-
bol, o dobrą atmosferę i o integrację 
społeczności. A przy kawie i słodkim 
poczęstunku miło spędziło ze sobą 
czas aż kilkudziesięciu członków klubu 

„Dębowy Liść”, nie tylko mieszkańców 
osiedla Grzybowego. Swoją drogą, Wi-
gilia dla mieszkańców też się na osiedlu 
odbyła – piszemy o tym obok.

Wspólne życzenia
Klub „Dębowy Liść” działa na osie-

dlu Grzybowym od roku. W grudniu 
2015 r. w klubie odbyło się spotkanie 
wigilijne mieszkańców. Rolę gospoda-
rzy pełnili przewodnicząca Zarządu 
Osiedla (i Rady Gminy jednocześnie) 
Małgorzata Salwa-Haibach oraz dy-
rektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Suchym Lesie Sylwia Nowak-Ka-

bacińska. Dodajmy w tym miejscu, że 
to właśnie OPS sprawuje opiekę nad 
klubem „Dębowy Liść”.

Zebranych mieszkańców powitała 
Paulina Żebrowska, która wymieniła 
gospodarzy spotkania i podkreśliła 
fakt, że klub kończy rok. Złożyła też 
wszystkim życzenia:

- Boże Narodzenie to czas rado-
ści i cudownych chwil spędzonych 
wraz z najbliższymi – przypomniała. 

– Takich właśnie pięknych świąt wam 
wszystkim życzę!

Kwiaty przewodniczącej Zarządu 
Osiedla i pani dyrektor OPS wręczyła 
członkini Zarządu Osiedla Urszula 
Dulatkiewicz.

Zdrowie jest najważniejsze
Następnie głos zabrała dyrektor 

Sylwia Nowak-Kabacińska:
- Faktycznie, to już minął rok – rozpo-

częła. – Aż trudno uwierzyć, że czas aż tak 
szybko leci – uśmiechnęła się. – Bardzo 

miło was tu wszystkich widzieć. Klub 
„Dębowy Liść” działa pod patronatem 
Ośrodka Pomocy Społecznej, ale nasze 
spotkanie wigilijne doszło do skutku dzię-
ki pracy i zaangażowaniu pani Małgorza-
ty Salwy-Haibach– zaznaczyła. – Wszyst-
kim wam życzę nie tylko zdrowych 
i spokojnych świąt, ale i szczęśliwego 
Nowego Roku – dodała na koniec.

Jako ostatnia przemówiła wymienia-
na przed chwilą przewodnicząca Zarzą-
du Osiedla Małgorzata Salwa-Haibach, 
która wyraziła radość z tego, że klub 
działa na terenie osiedla Grzybowego.

- Oby nam się rozwijał! – wy-
raziła życzenie. – Z pewnością mu 
w tym zresztą pomożemy – zapewni-
ła. – W tej chwili czekamy jeszcze na 
fundusze do wykorzystania na 2016 r. 

Pieniędzy z pewnością wystarczy na 
meble, na przykład szafy, w których bę-
dzie można przechowywać prace arty-
styczne wykonane przez członków 
klubu. A już dziś wam życzę przepięk-
nych, radosnych i pachnących choinką 
świąt Bożego Narodzenia. A przede 
wszystkim życzę wam zdrowia, bo to 
zdrowie jest przecież najważniejsze. 
To od niego bowiem zależy, na ile się 
spełnią nasze pozostałe zamierzenia. 

Na koniec pani przewodnicząca 
wyraziła przekonanie, że wszyscy spo-
tkają się w tym samym gronie i w tym 
samym miejscu także i za rok. My zaś 
jesteśmy pewni, że po tak udanym spo-
tkaniu w grudniu 2015 r., grono w przy-
szłym roku będzie jeszcze większe.

Krzysztof Ulanowski

Zarząd Osiedla, który zorgani-
zował spotkanie, kultywuje tradycję 

„najstarszych stażem” mieszkańców 
osiedla, którzy zapoczątkowali trady-
cję sąsiedzkich spotkań wigilijnych na 
wolnym powietrzu, na ulicy Koźlarzo-
wej. Od kilku lat Wigilia dobywa się 
na placu Grzybowym, „ pod choinką”, 
a od czasu, kiedy mieszkańcy mają 
swoją  świetlicę, przed świetlicą przy  
placu Grzybowym 16. 

- I tym razem dopisali mieszkańcy, 
którzy licznie przybyli z całymi rodzi-
nami, z dziećmi i z wnukami – zazna-
czyła przewodnicząca zarządu Małgo-
rzata Salwa-Haibach.

Przybyli też zaproszeni goście: wójt 
Grzegorz Wojtera, radna powiatowa 
Grażyna Głowacka z mężem, radny 
Michał Przybylski (przewodniczący 
klubu Gmina Razem) z małżonką, 
radny Grzegorz Łukszo z Biedruska, 
komendant sucholeskiego posterunku 
policji Andrzej Pabijan oraz kierownik 
Ogniwa Prewencji Tomasz Muszyń-
ski. Nie mogło w takim wydarzeniu 

zabraknąć również naszego „Sucho-
leskiego Magazynu Mieszkańców 
Gminy”. Pojawiła się redaktor naczel-
na Agnieszki Łęcka i fotoreporter Ma-
ciej Łuczkowski, który specjalnie na tę 
okazję upiekł wspaniały sernik!

Mieszkańców oraz gości trady-
cyjnie przywitała przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Małgorzata Salwa-
Haibach, która złożyła też zebranym 
serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe 
i noworoczne. Następnie zabrał głos 
wójt Grzegorz Wojtera, który również 
przyłączył się do świątecznych życzeń 
i życzył mieszkańcom wszystkiego co 
najlepsze. Korzystając z okazji, że czas 
świątczny to również czas dawania 
prezentów, a któż może wręczyć miesz-
kańcom lepszy podarek niż sam gospo-
darz gminy, przewodnicząca poprosiła 
o prezent dla mieszkanców na ten nowy 
rok, mianowicie o uspokojenie ruchu 
samochodowego na osiedlu.

- Mieszkańcy czekają na to cierpli-
wie już od lat - podkreśliła.

- Może to być co prawda prezent  

„na zająca”, ale obiecuję, że prezent bę-
dzie! – zapewnił w odpowiedzi wójt, 
nie tracąc rezonu.

Swoją obecnością zaszczycił miesz-
kańców również proboszcz złotnickiej 
parafii ks. Jakub Knychała, który wy-
głosił krzepiące słowa i udzielił błogo-
sławieństwa oraz zaprosił do dzielenia 
się opłatkiem. 

Po tych wystąpieniach przewodni-
cząca zaprosiła wszystkich na wigilijny 
poczęstunek: barszcz czerwony, rybę 
po grecku, pierogi, kapustę z grzybami, 
domowe wypieki przyniesione przez 
mieszkańców oraz grzańca.

Mieszkańcy radośnie świętowali 

na wolnym powietrzu (zarząd przy-
gotował stoły biesiadne i ławy) oraz 
w pięknie przystrojonej świetlicy, przy 
choince oraz przy dźwięku kolęd. Hu-
mory i apetyty dopisywały wszystkim. 

Wigilii osiedlowej mieszkańców 
os. Grzybowego zawsze towarzyszy 
akcja charytatywna, którą organizuje 
zarząd osiedla. Zbiórkę artykułów 
spożywczych dla ubogich i potrzebu-
jących od kilku już lat firmuje Caritas.

Nam, jako redakcji miło było 
wspólnie świętować z  mieszkańcami 
osiedla Grzybowego. Mamy nadzieję, 
że zobaczymy się za rok!

Redakcja

WYDArZeNIA 

Wigilia na placu Grzybowym
Tuż przed Bożym Narodzeniem mieszkańcy osiedla Grzy-
bowego i ich goście spotkali się na wigilijnym spotkaniu 
na placu Grzybowym. Pogoda była, jak na tę porę roku, 
wyjątkowa, iście wiosenna!

Klubowicze świętowali 
wspólnie
Wigilia z grzybami kojarzy się jednoznacznie – w czasie 
wieczerzy wigilijnej podaje się wszak pyszne potrawy 
z grzybów. A jeśli uroczystość dodatkowo odbywa się  
na osiedlu Grzybowym, musi być wigilijna podwójnie!
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Przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach i prof. Mirosław Hamrol

Od lewej dyr. Sylwia Nowak-Kabacińska i przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach

Uczestnicy dzielą się opłatkiem

Przemawia przewodnicząca  Małgorzata Salwa-
Haibach, obok proboszcz Jakub Knychała Wójt Grzegorz Wojtera

Mieszkańcy przygotowali 
paczki pod choinkę

Uczestników częstowano gorącym barszczem i pierogami

Klubowicze spożyli posiłek przy wspólnym stole

ABC Kuchni i restauracja Trzy Kolory 
zadbały,  żeby nikt nie był głodny

Przewodnicząca  Małgorzata Salwa-Haibach

Jolanta Kusza (z lewej) 
i Paulina Żebrowska

Wiesław Szymański Zofia Iwińska i przewodnicząca Hanna Furmańczuk
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SPOrT

Za nami gorące emocje piłkarskiego 
V Turnieju Mikołajkowego!
Podczas mikołajkowego weekendu, 5/6 grudnia 2015 roku, w Hali Gminnego Ośrodka 
Sportu w Suchym Lesie odbyła się piąta już edycja piłkarskiego Turnieju Mikołajkowego 
o Puchar Wójta Gminy Suchy Las organizowana co roku przez  Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Red Box.

W sobotnich zmaganiach udział 
wzięło 12 zespołów z klas III-IV, które 
parę dni wcześniej zostały podzielone 
na dwie grupy. W grupie A rywalizo-
wały: S.P. Złotkowo, Suchary Suchy 
Las, S. P. Kaźmierz, Red Box Piłkarska 
Akademia Biedrusko, S. P. 19 Poznań 
i Red Box Piłkarska Akademia Poznań. 
W grupie B natomiast spotkały się dru-
żyny: Red Box Piłkarska Akademia 
Suchy Las, Salos Poznań, S. P. Pępowo, 
ESAE Olimpijczyk, S.P. 2 Luboń i S. S. 
Fighter Suchy Las. System rozgrywek 
przedstawiał się następująco: w fazie 
grupowej obowiązywała formuła „każ-
dy z każdym” po 8 min cały mecz, bez 
zmiany stron. Dwie najlepsze ekipy 
z każdej grupy, awansowały do półfi-
nałów, natomiast zespoły z miejsc trze-
cich, czwartych, piątych oraz szóstych 
grały ze sobą mecze o miejsca 5-12.

W GRUPIE A najskuteczniej gra-
ły Red Box P.A. Poznań oraz Suchary 
Suchy Dalsze miejsca zajęły drużyny 
S.P. Kaźmierz, S.P.27 Złotkowo, S.P. 
19 Poznań, Red Box P.A. Biedrusko. 
W GRUPIE B najlepiej spisywali się 
zawodnicy S. P. Pępowo, którzy bez 
problemu wygrali wszystkie spotka-
nia, strzelając rywalom osiemnaście 
bramek (najlepsza ofensywa turnieju), 
a tracąc tylko jedną. Warto dodać, że 
aby wziąć udział w zawodach przeje-
chali prawie 100 km. Dalsze miejsca 
zajęły zespoły Salos Poznań, S.P.2 Lu-
boń, ESAE Olimpijczyk, S.S. Fighter, 
Red Box P.A. Suchy Las.

Wyniki półfinałów: 1 Półfinał - S.P. 
Pępowo – Suchary Suchy Las 2:1; 2 
Półfinał – Red Box P.A. – Salos Po-
znań 0:1. Mecz o 3 miejsce: Suchary 
Suchy Las – Red Box P.A.: 3:0. Mecz 

o 1 miejsce: S.P. Pępowo - Salos Po-
znań 2:0.

Sobotnim rozgrywkom towarzy-
szyła akcja charytatywna „Świąteczny 
Red Box dla potrzebujących”. Kupując 
cegiełkę za symboliczne 5 zł można 
było wylosować wspaniałe nagrody. 
Nikt nie odchodził z pustymi rękoma. 
Zgromadzone w ten sposób środki 
zostały przeznaczone na zakup paczek 
dla rodzin o niskim statusie material-
nym, podopiecznych Ośrodka Pomo-
cy Społecznej z Gminy Suchy Las.

Niedzielna rywalizacja najmłod-
szych zawodników z klas I-II  odbywała 
się również w dwóch grupach, których 
skład wyłoniło wcześniejsze losowa-
nie. W grupie A znalazły się drużyny: 
Red Box Piłkarska Akademia Poznań, 
Sucholeskie Stowarzyszenie Fighter Su-
chy Las, Szkoła Podstawowa Chludowo, 
ESAE Olimpijczyk, Szkoła Podstawo-
wa Biedrusko, Szkoła podstawowa nr 2 
w Luboniu. W skład grupy B weszły ze-
społy Suchary Suchy Las, Szkoła Pod-
stawowa nr 19 w Poznaniu, Red Box 
Piłkarska Akademia Suchy Las, Red 
Box Piłkarska Akademia Chludowo/
Golęczewo, Szkoła Podstawowa Kaź-
mierz, Szkoła Da Vinci.

W GRUPIE A Pierwsze miejsce 
w grupie zajęła SP Chludowo, drugie 
SP 2 Luboń, natomiast dalsze miejsca 
to Red Box Piłkarska Akademia  Po-
znań, ESAE Olimpijczyk, S.S. Fighter, 
S.P. Biedrusko. W GRUPIE B pierw-
sze miejsce zajęła szkoła Da Vinci, dru-
gie Suchary Suchy Las, a kolejne Red 
Box Piłkarska Akademia Suchy Las, 
S.P. Kaźmierz, Red Box Piłkarska Aka-
demia Golęczewo/Chludowo i szóste 
S.P. nr 19 Poznań.

Wyniki półfinałów: 1 Półfinał - S.P. 
Chludowo – Suchary Suchy Las 0:2; 2 
Półfinał - Szkoła Da Vinci – S.P. 2 Lu-
boń 2:0. Mecz o 3. Miejsce: S.P. Chlu-
dowo – S.P. 2 Luboń 1:2. Mecz o 1 
miejsce: Suchary Suchy Las – Szkoła 
Da Vinci 3:1

Piłkarskie zmagania zarówno 
w sobotę, jak i w niedzielę kończyła 
ceremonia wręczenia nagród. Ob-
darowani zostali wszyscy uczestnicy 
turnieju, każdy z nich otrzymał medal 
i torbę pełną słodkich upominków. 
Dla trzech najlepszych zespołów ufun-
dowane zostały puchary oraz zestawy 
oficjalnych piłek EURO 2016 – adidas 
Beau Jeu. Specjalnymi nagrodami 
uhonorowano najlepszych zawod-
ników turnieju. W kategorii klas I-II 
trofea otrzymali: Najlepszy Bramkarz 

- Mateusz Muszyński (S.S. Fighter Su-
chy Las), Najlepszy Strzelec - Antoni 
Kaczmarek (Da Vinci) oraz Najlepszy 
Zawodnik turnieju - Kacper Torba 
(Suchary Suchy Las). W kategorii klas 
III-IV laureatami nagród indywidu-
alnych zostali: Najlepszy Bramkarz 

- Jan Nowak (Salos Poznań), Najlepszy 
Zawodnik - Małgorzata Dziamska 
(Suchary Suchy Las), Król Strzelców - 
Bartek Paris (S.P. Pępowo). 

Nagrody wręczali zaproszenie 
goście i organizatorzy Turnieju: Grze-
gorz Wojtera Wójt Gminy Suchy Las, 
Krzysztof Kotorowski (Lech Poznań), 
Jacek Rejniak (Bank Zachodni WBK), 
Marek Furmański (PZU), Andrzej 
Chyliński, Mariusz Wełna (Lidl 
Polska), Krzysztof Graczyk i Maciej 
Jankowiak (Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Red Box). Ceremonię wrę-
czenia nagród każdego dnia rozpo-
czynały podziękowania dla Partnerów 
Turnieju, czyli lokalnych Świętych 
Mikołajów, bez których ten wspaniały 
turniej nie mógłby się odbyć. A byli to: 
Gmina Suchy Las, Gminny Ośrodek 
Sportu, Bank Zachodni WBK, PZU, 
Sodexo, Lidl, Chata Polska, Berpo s.c., 
Kathay-Haster, Dom Wydawniczy 
REBIS, AM:PM, Zakłady Mięsne 
Viando, Płytnik – stomatologia, NM 
Polska, Cafe Szkolna 16, Przychodnia 
Lekarska Eumedica, Alan Tasarz, te-
lewizja internetowa redboxtv.pl, Red 
Box Sport World. Gorąco dziękuje-
my! Wielkie podziękowania należą 
się także wszystkim zawodnikom za 
stworzenie wspaniałej atmosfery, za to 
że wspierali swoich kolegów z trybun, 
za wszystkie fantastyczne akcje, zdo-
byte gole i parady bramkarskie. Brawa 
również rodzicom i trenerom, którzy 
dopingowali swoich małych piłkarzy, 
często pobudzając ich do jeszcze lep-
szej gry i większego zaangażowania. 

Dziękujemy i do zobaczenia za rok! 

Wydarzenie Termin Miejsce
Koncert Katarzyny Groniec 30. 01. 2016 r. CKiBP, sala widowiskowa 
ZOO z piosenkami Agnieszki Osieckiej godz. 18.00 Bilety: 50/40 zł (N/U)
Głośne Czytanie Bajek 7. 02. 2016 r. CKiBP 
Dinozaury jakie lubimy godz. 11.00 Bezpłatne wejściówki do 
   odbioru w bibliotece
Koncert na zakończenie karnawału  9. 02. 2016 r. CKiBP, sala widowiskowa 
Orkiestry Dętej z Chludowa  godz. 19.00 Bilety: 20/15 zł (N/U)
Wernisaż wystawy  13. 02. 2016 r. CKiBP, Hol 
Edwarda Kłonkowskiego Oblicza godz. 17.00 wstęp wolny
Koncert Meli Koteluk 20. 02. 2016 r. CKiBP, sala widowiskowa 
Migracje godz. 18.00 Bilety wyprzedane
Seks dla opornych 27. 02. 2016 r. CKiBP, sala widowiskowa 
Spektakl teatralny w wykonaniu  godz. 18.00 Bilety: 50/40 zł (N/U) 
Marii Pakulnis i Mirosława Kropielnickiego  
Spektakl Teatru Fuzja 1. 03. 2016 r. CKiBP, sala widowiskowa 
SHABADABADA czyli… PODWÓRKOWY godz. 10.00 Bilety: 5 zł 
savoir vivre godz. 11.30 
Monodram Bóg, ja i pieniądze  4. 03. 2016 r. CKiBP, sala widowiskowa 
Hanna Bieluszko – aktorka Teatru godz. 19.00 Bilety: 50/40 zł (N/U) 
im. J. Słowackiego w Krakowie  
Koncert jubileuszowy Andrzeja 7. 03. 2016 r. CKiBP, sala widowiskowa 
Poniedzielskiego LIVE? godz. 19.00 Bilety: www.biletyna.pl 
Organizator: BIMECO POLSKA  oraz tel. 601 22 40 37
Spektakl Listy miłosne 18. 03. 2016 r. CKiBP, sala widowiskowa 
z Grażyną Wolszczak i Piotrem Machalicą godz. 19.00 Bilety: 50/40 zł (N/U)
POKOLEŃ WIELE 21.03.2016r. CKiBP, sala widowiskowa 
Spotkanie trzech pokoleń uczestników godz. 19.00 Wstęp wolny 
zajęć teatralnych w CKiBP: grupa teatralna   
młodzieżowa, grupa teatralna dorosłych 
PRZYSTANEK TEATR, grupa teatralna  
seniorów POMIĘDZY
Koncert kameralny z cyklu  3. 04. 2016 r. CKiBP, sala widowiskowa 
Cztery pory roku, Koncert wiosenny godz. 17.00 Bilety: 25/20 zł (N/U) 
Wykonawcy: Lech Bałaban, Agnieszka   
Bałaban, Jan Bałaban, Piotr Niewiedział  
Przegląd Młodego Teatru Wielkopolski 22-23.04. 2016 r. CKiBP, sala widowiskowa 
Dzień Dobry Sztuko  Wstęp wolny

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

WIĘCeJ INFOrmACJI:  www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CkiBP, 
twitter.com/CkiBP_Suchylas. Zastrzegamy prawo zmian w programie
Bilety dostępne w CKiBP (Sekretariat) i na stronie www.bilety24.pl

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

Świąteczna Ania Rusowicz
10 grudnia w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej 
w Suchym Lesie odbył się wyjątkowy, całkiem premierowy 
koncert jednej z największych artystek młodego pokolenia. 
Ania Rusowicz pojawiła się na scenie w długiej, jasnej sukni 
i białym futerku. Swoim wyglądem przypominała śnieżyn-
kę zwiastującą nadejście Świąt Bożego Narodzenia.

Premierowe pastorałki
- Mam takie marzenie, żeby usiąść przy 

wigilijnym stole i móc posłuchać pastora-
łek w wykonaniu Ani Rusowicz. Wspól-
nie z zespołem poczyniliśmy pierwszy 
krok i napisaliśmy takie świąteczne, ciepłe 
piosenki. Płyta ukaże się w przyszłym 
roku, a już dzisiaj zaprezentujemy nasze 
pastorałki, po raz pierwszy publiczności – 
zapowiedziała swój występ artystka. 

Sucholeska publiczność poczuła się 
wyróżniona. Jako pierwsza w całej Pol-
sce miała możliwość usłyszeć całkiem 
premierowy materiał, który po raz pierw-
szy został zaprezentowany słuchaczom. 
Już od pierwszych taktów wiadomo było, 
że nie są to zwykłe, smutne świąteczne 
utwory. To była prawdziwa bomba ener-
getyczna, a niemal wszystkie pastorałki 

wpisują się w nurt  rock’n’rolla i big beatu. 
Gatunki tak bliskie artystce. 

Mocne uderzenia perkusji i gita-
rowe riffy to cechy charakterystyczne 
pastorałek Ani Rusowicz. Rockowe 
brzmienie dopełniają subtelne dźwię-
ki saksofonu oraz fletu poprzecznego,  
a całość spinają melodyjne klawisze. 
Jeśli doda się do tego mocny, a jedno-
cześnie ciepły wokal artystki powstaje 
magiczna, nastrojowa kompozycja. 
Koncert wprowadził publiczność 
w niepowtarzalną, radosną atmosferę 
Świąt Bożego Narodzenia.

Gwiazdy wśród gwiazd
Podczas świątecznego koncertu 

Ani Rusowicz w Centrum Kultury 
w Suchym Lesie wystąpiły prawdzi-

we gwiazdy polskiej sceny muzycznej.  
Artystka zaprosiła do wspólnego kolę-
dowania Renatę Przemyk, Stanisława 
Karpiela-Bułeckę i Szymona Chyca 
z kapeli Future Folk,  Adama Nowa-
ka z formacji Raz, Dwa, Trzy oraz 
Anię Brachaczek z zespołów Pogodno 
i BiFF. Było rockowo, folkowo, rado-
śnie, ale również nastrojowo, magicz-
nie i spokojnie. 

Pastorałki z mocnym, rocko-
wym pazurem zaprezentowały dwie 
panie Anie: Rusowicz i Brachaczek. 
Ich wspólny występ niemal porwał 
publiczność do tańca – nogi same 
odrywały się od parkietu. Później nie 
było wcale spokojniej. Kiedy na scenie 
pojawili się Stanisław Karpiel-Bułecka 
i Szymon Chyca z grupy Future Folk, 
atmosfera zrobiła się naprawdę gorąca. 
Salę widowiskową wypełniły dźwięki 
skrzypiec, a mocny wokal artystów za-
chwycił publiczność. 

Nieco spokojniej i bardziej melan-
cholijnie zrobiło się, kiedy na scenę 
wszedł Adam Nowak z formacji Raz, 
Dwa Trzy. Magiczna, świąteczna bal-

lada zaśpiewana na dwa głosy przy-
pomniała o zbliżających się Świętach 
Bożego Narodzenia. Równie magicz-
ny klimat towarzyszył występowi Ani 
Rusowicz i Renaty Przemyk. Obie 
wokalistki zaczarowały sucholeską 
publiczność mocnym, dojrzałym wo-
kalem. Koncert zakończyła wiązanka 
najpopularniejszych polskich kolęd 
zagranych w mocno rockowym klima-
cie. „Przybieżeli do Betlejem”, „Pójdź-
my wszyscy do stajenki” czy „Gdy 
się Chrystus rodzi” zostały wspólnie 
odśpiewane przez wszystkich arty-
stów, a wspomagała ich zachwycona 
publiczność. Wzbogacona została 
również strona instrumentalna – na 
scenie pojawiły się dzwonki, maraka-
sy i tamburyn. 

Świąteczny koncert Ani Rusowicz 
i jej muzycznych gości wprowadził 
publiczność w wyjątkowo radosny 
i magiczny nastrój Świąt. Było ener-
getycznie, klimatycznie i oczywiście, 
muzycznie. Zabrakło tylko delikatnie 
prószącego śniegu. 

Marta Łuczkowska
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INFOrmACJe Z CeNTrUm kUlTUrY / reklAmA

Renata Przemyk i Ania Rusowicz
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Budżetowe kontrowersje…
W projekcie tegorocznego budże-

tu największe kontrowersje budziły 
wydatki na promocję gminy, wydatki 
na gminną biurokrację i obsługę infor-
matyczną oraz niektóre projekty i in-
westycje o zasięgu ogólnogminnym.

W rankingu prestiżowego pisma 
WSPÓLNOTA na najtańszy samo-
rząd zajmujemy niestety niechlubne 5 
miejsce… od końca wśród 260 sklasy-
fikowanych gmin wiejskich mających 
powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Jeste-
śmy jednym z najbogatszych, ale i pra-
wie najdroższym samorządem w Polsce. 
Nie bacząc na te oczywiste fakty, w pro-
jekcie budżetu na 2016 rok wójt zapro-
ponował dalszy wzrost wydatków na 
administrację - aż o ok. 1,5 mln złotych. 
Postanowił też w najbliższych dwóch 
latach rozbudować Urząd Gminy.

Nic zatem dziwnego, że nasze dzia-
łania w zakresie wydatków bieżących 
koncentrowały się na redukcji wydat-
ków na administrację. Na rozbudowę 
Urzędu Gminy zgodziliśmy się tylko 
pod warunkiem usytuowania w nim 
służb odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo w gminie, tj. policji oraz straży 
gminnej. Mamy nadzieję, że swoją sie-
dzibę w rozbudowanym budynku znaj-
dą też inne gminne agendy, co obniży 
istotnie koszty ich funkcjonowania.

Sporo kontrowersji wśród mieszkań-
ców budzą wydatki na gminną promocję. 
W tak małej gminie tym aspektem dzia-
łalności zajmuje się w zasadzie aż 6 osób 
(3 osoby w referacie promocji, 2 osoby 
w spółce LARG oraz asystent wójta ds. 
komunikacji społecznej, którego w oce-
nie wielu mieszkańców, jedyną misją 
jest zwalczanie radnych kontestujących 
niektóre pomysły wójta. Dla odmiany 
sprawami komunalnymi zajmują się 3 
osoby, a gminnymi inwestycjami war-
tymi kilkadziesiąt milionów zaledwie  4. 
Pozyskiwaniem środków zewnętrznych 
zajmuje się …1 osoba (nie licząc dorad-
cy wójta). Nic więc dziwnego, że wydatki 
finansowane ze środków unijnych w la-
tach 2004–2014 klasyfikują gminę Su-
chy Las na odległej 1.444 pozycji wśród 
1.566 sklasyfikowanych gmin wiejskich. 
Czy może być gorzej?

Mniej na promocję
Biorąc pod uwagę powyższe fakty 

zmniejszyliśmy między innymi wy-
datki związane z funkcjonowaniem 

gminnej spółki LARG zajmującej się 
głównie promocją gospodarczą. 

Z zaproponowanych przez wójta 
450.000 zł pozostawiliśmy 300.000 
zł. W niektórych obszarach wydatków, 
np. na obsługę informatyczną, nieco 

„odpuściliśmy” dając wójtowi swoisty 
kredyt zaufania. Wójt zadeklarował np. 
podjęcie działań zmierzających do połą-
czenia dwóch spółek gminnych: LARG 
(promocja gospodarcza) oraz GCI (ob-
sługa informatyczna) i przeprowadze-
nie zmian w obszarze informatycznego 
funkcjonowania gminy. Czekamy na 
rezultaty tych zapowiedzi. Zmieniliśmy 
też dysponenta wykupywanych od wie-
lu lat stron w Magazynie Sucholeskim 

– będzie nim teraz Rada Gminy. 

Park aktywnej edukacji, 
czyli bizantyjskie fanaberie 
za publiczne pieniądze

Wiele kontrowersji budzi projekt 
lansowany przez etatowego doradcę 
wójta – „Park aktywnej edukacji i spor-
tu w Suchym Lesie”. Ma być on zloka-
lizowany w bezpośrednim sąsiedztwie 
wysypiska śmieci. Przypomnijmy, że 
chodzi o to samo wysypisko, z odorem 
którego mieszkańcy Suchego Lasu 
walczą od lat.

Na początku 2015 roku Rada 
Gminy wyraziła zgodę na zmiany 
w najważniejszym dokumencie plani-
stycznym gminy, jakim jest Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego. Celem 
zmian było  nieodpłatne  pozyskanie 
od Agencji Rolnej Skarbu Państwa 
terenu pod wspomniany Park. Obszar 
ten może zostać gminie przekazany, 
jeśli ta zobowiąże się do wykorzysty-
wania go na cele oświaty lub sportu. 
Zgłaszaliśmy rok temu obawy co do 
tej transakcji. Przypuszczaliśmy, że 
deklarowana przez wójta kwota 2 mln. 
Zł konieczna do zainwestowania w za-
gospodarowanie terenu w ciągu 10 
lat może okazać się niewystarczająca. 
Urzędnicy jednak uspakajali, że posia-
dana przez gminę koncepcja budowy 
Parku zakłada alokację właśnie takich 
środków. Niestety, nasze obawy oka-
zały się uzasadnione. Wójt zapropono-
wał zwiększenie kwoty przeznaczonej 
na Park do ponad… 11 mln. zł. 

Poparcie tego absurdalnego po-
mysłu spowodowałoby wstrzymanie 
lub ograniczenie wielu inwestycji dro-

gowych i kanalizacyjnych. Stoimy na 
stanowisku, że teren pod Park należy 
oczywiście przejąć, ponieważ będzie 
stanowić naturalny bufor izolujący 
mieszkańców od uciążliwości wysy-
piska. Ponadto jego przejęcie utrudni 
ewentualną rozbudowę wysypiska. 
Jednak w ciągu najbliższych 10 latach 
zakres jego finansowania powinien 
zostać utrzymany na zakładanym, za-
akceptowanym przez Agencję pozio-
mie, tj. 200.000 zł/ rok. Nie ma sensu 
inwestować więcej środków niż jest to 
konieczne. Po co np. sprowadzać nad-
morski piasek w celu odtworzenia Po-
morza w Suchym Lesie, jeśli w sąsiedz-
twie tego Parku ludzie od lat czekają 
na drogi i kanalizację. Apelowaliśmy 
zatem do wójta o więcej zdrowego 
rozsądku!

Autobus szkolny – 
dlaczego nie?

Sporo zamieszania wywołał wśród 
radnych wniosek przewodniczącej 
Rady Małgorzaty Salwy- Haibach 
o uruchomienie szkolnego autobusu 
dowożącego dzieci do szkół na trasie:  
Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś, os. 
Grzybowe,  Jelonek, Suchy Las. 

Zdaniem radnej, za wprowa-
dzeniem autobusów szkolnych 
dowożących dzieci do szkoły prze-
mawiają przede wszystkim względy 
bezpieczeństwa i względy społeczne. 
Konieczność dowożenia i odwożenia 
nierzadko kilkorga dzieci w rodzinie 
skutecznie uniemożliwia aktywność 
zawodową jednego z rodziców, co jest 
niezgodne z deklarowaną w gminie 
polityką prorodzinną, a pośrednio 
wpływa również na przychody do bu-
dżetu gminy.

Wprowadzenie autobusów szkol-
nych, którymi dzieci mieszkające 
w gminie dojeżdżałyby bezpiecznie do 
szkół, pod opieką wykwalifikowane-
go opiekuna, rozwiązuje wszystkie te 
problemy, a jednocześnie buduje fun-
damenty solidnej gminy, bezpiecznej 
i przyjaznej rodzinom.  Ponadto przy-
czyni się do choćby częściowego rozła-
dowania porannych korków i polepsze-
nia przejezdności ulic wokół szkół. 

Ma to być projekt pilotażowy, re-
alizowany zresztą z powodzeniem 
w wielu mniej zamożnych gminach 
w Polsce. Wniosek poprało ostatecz-
nie 10 radnych.

Suchy Las
W stolicy naszej gminy kontynu-

owana będzie budowa ulic w rejonie 
Diamentowej, ale nie tylko. Moderni-
zowana będzie także ulica Sasankowa 
oraz Stefańskiego a we  wschodniej 
części rozpocznie się przebudowa ulic 
w rejonie Kubackiego.

Duże kontrowersje wzbudziła 
kwestia bezpiecznego skrzyżowania 
ulic: Powstańców Wlkp., Sucholeskiej 
i Perłowej w Suchym Lesie. Wójt pla-
nował zająć się tym skrzyżowaniem 
dopiero przy okazji budowy wiaduktu 
lub tunelu nad/pod torami kolejowy-
mi w ul. Sucholeskiej. Radna Agniesz-
ka Targońska oraz przewodniczący 
Zarządu Osiedla Suchy Las Michał 
Dziedzic byli zdania, że skrzyżowa-
niem należy się zająć już w tym roku. 
Budowa bezpiecznego skrzyżowania 
nad/pod torami to odległa przyszłość. 
Inwestycja ta będzie bardzo kosztow-
na i w związku z tym nie ma porozu-
mienia w zakresie współpracy przy jej 
realizacji wszystkich partnerów: Mia-
sta Poznania, PKP, Starostwa Poznań-
skiego oraz naszej gminy.

Mieszkańcy rejonu osiedla Po-
ziomkowego doczekają się wreszcie 
modernizacji skrzyżowania oraz no-
wych miejsc postojowych w rejonie 
Malinowej i Aroniowej. Ruszą też 
prace nad przejęciem infrastruktury 
oświetlenia osiedlowego przez gminę, 
która pokryje jednak tylko 1/3 kosz-
tów. Na pełne sfinansowanie tej inwe-
stycji niestety nie pozwolili radni z klu-
bu Nowoczesna Gmina (wcześniej: 
Zgoda i Rozwój).

W bieżącym roku planowana jest 
budowa ulicy Jeżynowej oraz wykup 
gruntu i budowa  miejsc parkingo-
wych wzdłuż  ulic Truskawkowej i Je-
żynowej. Radna Agnieszka Targoń-
ska zabiegała o to od prawie roku.

W latach 2017/2018 powstanie 
wreszcie ścieżka rowerowa w ciągu 
ulic Borówkowej i Wałeckiej. Wielo-
letnie starania radnego Krzysztofa Pi-
lasa wsparł tym razem Zarząd Osiedla 
Grzybowego. 

Z prośbą o pomoc zwrócili się do 
nas mieszkańcy rejonu ulicy Mokrej 
w Suchym Lesie, którzy zebrali prawie 
80 podpisów pod petycją wyrażającą 
protest przeciwko negatywnemu stano-
wisku wójta w zakresie budowy ulic: Mo-
krej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, 
Chmielnej, Zakole, Strumykowej. 

Mieszkańcy akcentowali, że 
jest to inicjatywa długo oczekiwa-
na. Wyrażali też przekonanie, że po 
zbudowaniu kolektora sucholeskiego 
nie ma już przesłanek technicznych 
uniemożliwiających realizację tego 
zadania. Ostatecznie, na nasz wniosek 
ulice te zostały dołączone do zadania 

-  budowa ulic w rejonie Sprzecznej 
i zagwarantowano środki w tegorocz-
nym budżecie na wykonanie projektu 
z kosztorysem, co umożliwi właściwe 
zaplanowanie kolejności budowy tych 

Budżet 2016 – niższe podatki,  
mniej na administrację, więcej na inwestycje
Do projektu budżetu przygotowanego przez wójta koalicja klubów INICJATYWA MIESZ-
KAŃCÓW – GMINA RAZEM  złożyła 67 wniosków, z których wójt zaakceptował w całości 
lub części ponad połowę z nich.

ulic w latach następnych. Sprawy bę-
dziemy pilnować – obiecujemy!

Analizowaliśmy też stan tech-
niczny świetlicy socjoterapeutycznej 
w Suchym Lesie z zamiarem przezna-
czenia środków na jej remont. Okaza-
ło się jednak, po wyjaśnieniach wójta, 
że remont został już zrealizowany, 
a planowane prace wykończeniowe 
(malarskie) zostaną sfinansowane ze 
środków bieżących.  

Osiedle Grzybowe - 
Złotniki Wieś - Jelonek

Zarząd Osiedla Grzybowego zło-
żył do tegorocznego budżetu szereg 
wniosków, które zostały uwzględnione 
już na etapie jego tworzenia. Jednym 
z najważniejszych jest przebudowa  
skrzyżowania ulic Nektarowej i Obor-
nickiej z bezpiecznym prawo i lewo-
skrętem w ul. Obornicką. Z inicjatywy 
Zarządu budowany będzie chodnik 
w ul. Jaskółczej – projekt w 2016r., a re-
alizacja – 2017 r. Ruszy wreszcie budo-
wa ulicy Kruczej, o co zabiegała radna 
Małgorzata Salwa- Haibach. 

Zaprojektowana w tym roku zosta-
nie również ulica Kukułcza. Wykona-
nych będzie też kilka progów zwalnia-
jących w newralgicznych miejscach na 
terenie osiedla. Radni zarezerwowali 
też środki na realizację tworzącej się 
właśnie koncepcji uspokojenia ruchu, 
która ma wreszcie skutecznie zabez-
pieczyć osiedle przed nadmiernym 
ruchem samochodowym, zwłaszcza 
tranzytowym. Skutecznych rozwiązań 
w tym względzie domaga się również, 
kierowana przez radnego Włodzimie-
rza Majewskiego Komisja Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego. 

W zakresie pielęgnacji terenów zie-
lonych zwrócono uwagę na zbyt wy-
bujałą zieleń w niektórych zakątkach 
osiedla oraz konieczność przeprowa-
dzenia akcji nasadzenia drzew w ciągu 
ul. Sosnowej i Muchomorowej. W bu-
dżecie znalazła się również pozycja 
dotycząca wykupu działki nr 859 (na-
rożnik Jaskółczej i Muchomorowej)
z przeznaczeniem pod zieleń, a wokół 
zbiorników retencyjnych będą prze-
prowadzane regularne opryski.

Nie zapomniano o rekreacji. Za-
rząd Osiedla zabiega o wykup lub wy-
dzierżawienie od firmy Vastbouw dział-
ki przy boisku przy ul. Sosnowej, aby 
zagospodarować ją na cele aktywności 
ruchowej. Na ulicach Muchomorowej 
i Sosnowej zostaną wytyczone oznako-
wania poziome ścieżek rowerowych. 

Na terenie osiedla zapanuje więk-
szy porządek. Do budżetu wpisano 
montaż większych koszy na śmieci 
i częstsze ich opróżnianie. Będą za-
montowane też dodatkowe kosze na 
psie odchody.

W Złotnikach Wsi, z inicjatywy 
radnego W. Majewskiego, w ul. Sło-
necznej zostanie zamontowana sygna-
lizacja świetlna z pomiarem prędko-
ści oraz realizowana będzie budowa 
chodnika. Oświetlone zostanie też 
boisko, teren rekreacyjny i powstanie 
ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż uli-
cy Łagiewnickiej. W Jelonku oświetlo-
na zostanie ulica Krótka.

Złotniki - Złotkowo
Udało się wreszcie przełamać nie-

moc inwestycyjną w Złotnikach. Rok 
2016 zapowiada się obiecująco. Z ini-
cjatywy przewodniczącego Grzego-
rza Słowińskiego, Zarząd Osiedla 
ZŁOTNIKI – OSIEDLE przesłał do 
wójta stosowny wniosek o rozpoczę-
cie budowy przedszkola. W 2016 r. po-
wstanie projekt. Realizacja inwestycji 
planowana jest w latach 2017-2018. 

W bieżącym roku zostaną zmo-
dernizowane ulice w zachodniej części 
osiedla: Zielona, Wrzosowa, Bluszczowa, 
Radosna, Kwiatowa, Tulipanowa, Iryso-
wa, Różana, Łagiewnicka, Pawłowicka.

Mieszkańcy ulicy Cichej doczekają 
się nawierzchni z kostki brukowej. Po-
wstanie również projekt modernizacji 
ulic: Pagórkowa, Spacerowa, Kalinowa, 
Prosta, Żukowa, Krótka, Miła, Okręż-
na, Graniczna, Jelonkowa, Działkowa.

W sierpniu zostanie ukończony 
projekt dla ulic: Kochanowskiego, Reja, 
Prusa, Słowackiego, Pawłowickiej oraz 
Dworcowej. W IV kwartale 2016 r. pla-
nowany jest przetarg na budowę ulic: 
Kochanowskiego i Reja. Realizacja in-
westycji planowana jest w 2017 r.

W ramach budowy kolei metropo-
litalnej zostanie zrewitalizowana stacja 
kolejowa oraz zagospodarowany teren 
w rejonie ulicy Dworcowej. 

W najbliższym czasie doświetlo-
ny zostanie odcinek ul. Jelonkowej 
w Złotnikach - od Prostej do Azalio-
wej, a na oświetlenie ulicy Forsycjowej 
powstanie projekt (realizacja w 2017r.). 
W Złotkowie natomiast zaświecą lam-
py przy ul. Rzepakowej.

Na początku poprzedniego roku 
przyspieszyliśmy o 2 lata budowę  peł-
nego uzbrojenia w Złotkowie (ulice: Li-
powa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platy-
nowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, 
Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów 
aktywizacji gospodarczej). Pod koniec 
roku zwiększyliśmy środki na realizację 
tego zadania do kwoty 1,7 mln. zł, co 
umożliwi jego realizację w 2016 r.

Chludowo – Zielątkowo 
- Golęczewo

W tegorocznym budżecie zagwa-
rantowano stosowną kwotę na upo-
rządkowanie terenu wokół tzw. Sta-

rego Baru, zabezpieczenie budynku  
oraz wykonanie projektu funkcjonal-
no – użytkowego. Projekt taki pozwoli 
ubiegać się o środki unijne na rewita-
lizację zabytków. Upór i zaangażowa-
nie radnego Zbigniewa Hąci zostały 
w końcu nagrodzone.

Nasza koalicja poparła też szereg 
drobnych, ale niezwykle istotnych wnio-
sków Zebrania Wiejskiego w Chludo-
wie: budowę oświetlenia w ulicy Strumy-
kowej, remont chodników dla pieszych 
w ul. Golęczewskiej oraz w ul. Kościelnej, 
a także dofinansowanie remontu dachu 
w chludowskim, zabytkowym kościele. 
Drobną kwotę przeznaczyliśmy też na 
dofinansowanie współpracy polsko-wę-
gierskiej realizowanej przez chludowskie 
stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że ruszy wreszcie 
największa inwestycja gminna, czyli 
budowa kanalizacji wraz z drogami 
w Golęczewie i Zielątkowie. Wartość 
środków zarezerwowanych na tę po-
zycję budżetową to prawie 22 mln. zł. 
Mamy nadzieję, że w końcu zacznie 
się coś dziać w zakresie realizacji tej 
inwestycji. Czas przełamać niemoc 
w tym względzie. Ludzie mają prawo 
oczekiwać realnych i skutecznych 
działań wójta. Zamiast wykonywać, 
jak powiedział kiedyś wójt Grzegorz 
Wojtera „jeden krok do tyłu, żeby móc 
wykonać dwa do przodu” biegnijmy 
do mety, choćby truchcikiem!

W Zielątkowie poparliśmy budo-
wę oświetlenia w ulicy Daglezjowej, 
a w Golęczewie ulic: Rolnej, Zbożo-
wej i Pszennej.

W Golęczewie zaprojektowana 
będzie też nowa szkoła. Jej realizację 
planuje się na lata 2018-2019. Niestety 
prace koncepcyjno – projektowe mu-
siały zostać wstrzymane z uwagi na nie-
wiedzę w zakresie planowanego przez 
władze państwowe ustroju szkolnego. 

Biedrusko
Biedrusko to obok Złotnik, miej-

scowość w naszej gminie, którą w naj-
bliższych latach czeka bardzo dyna-
miczny przyrost mieszkańców. Na 
skutek migracji Poznań traci rocznie 
około 2 tysiące osób - głównie w wie-
ku ok. 30 lat, które wyjeżdżają wraz 
z dziećmi do podpoznańskich gmin. 
Nic więc dziwnego, że właśnie w tej 
miejscowości zaplanowano na lata 
2016-2018 budowę obiektu przed-
szkolno – szkolnego. Właśnie w Bie-
drusku działają deweloperzy, którzy 
budują domy i mieszkania dla nowych 
mieszkańców naszej gminy.

Nie tylko o nową szkołę zabiegali 
radni z Biedruska: Grzegorz Łukszo 
i Dariusz Matysiak. Dzięki ich inicjaty-
wie rozpoczną się prace związane uru-

chomieniem stanicy kajakowej na War-
cie. Poprawi się też stan zieleni – zostaną 
usunięte stare żywopłoty, a przy ulicy 
Zjednoczenia zagospodaruje się okoli-
ce parku i placu zabaw. Pojawią się też 
nowe nasadzenia kwiatowe.  Oświetlo-
ne i ogrodzone zostaną boiska, a w ulicy 
Poznańskiej przybędą trzy nowe wiaty 
autobusowe. Utwardzone zostaną też 
miejsca postojowe przy ul. Chludow-
skiej, a w ulicy 1 Maja będzie naprawiany 
chodnik. Powstanie wreszcie chodnik 
od cmentarza do os. Błękitny Staw oraz 
od ronda do przystanku końcowego - ul. 
Świerczewskiego. W ulicy tej powstanie 
też nowa zatoczka autobusowa.  

Będzie też bezpieczniej między skle-
pem DINO a Osiedlem – zaplanowano 
budowę oświetlenia. Lampy pojawią 
się też na os. Kamieni Szlachetnych,  na 
ul. Jesionowe oraz w ul. Zjednoczenia. 
W kilku miejscach powstaną też nowe  
progi zwalniające, o które od dawna 
zabiegają mieszkańcy (ul. Zjednocze-
nia, ul. Szmaragdowa, ul. Powstańców 
Wlkp. oraz Chludowska).  

W 2016 roku zostanie też opracowa-
na koncepcja zagospodarowania terenu 
działki 40/5. Odnowiona zostanie szko-
ła (elewacja, malowanie sal, korytarzy 
itp.). Zostaną wymienione słupy oświe-
tleniowe (15 szt. – 1 etap). Kanalizacji sa-
nitarnej doczekają się mieszkańcy rejonu 
ul. Ogrodowej (dz. 44/2) oraz ul. 7. Puł-
ku Strzelców Konnych - do ul. Leśnej.

Nie zapomniano też o wydatkach na 
cele społeczne. W porozumieniu z Za-
rządem Osiedla, zabezpieczono środki 
na wynagrodzenie animatora w klu-
bie „CIAO!” przy Domu Osiedlowym, 
zwiększono środki na działalność KS 
DELFIN oraz jedynego na terenie naszej 
gminy - Klubu Honorowych Dawców 
Krwi Błękitna Kropelka. Przedszkole 
w Biedrusku zostanie doposażone w za-
bawki edukacyjne, a plac zabaw przy ul. 
Powstańców Wlkp. Będzie zmoderni-
zowany. Planuje się również zorganizo-
wać dzieciom miejsce zabaw zimowych. 
Młodzież z Biedruska może natomiast li-
czyć na dofinansowanie 46. GDH Wid-
mo. Nie zapomniano też o seniorach 

– dofinansowany zostanie „Teatrzyk na 
Luzie” (stroje, rekwizyty, dekoracje).

Michał Przybylski 
INICJATYWA MIESZKAŃCÓW 

- GMINA RAZEM.
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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
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mOTOrYZACJAPrAWNIk rADZI / reklAmA

Honda Karlik na przestrzeni lat
Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego na tablicach rejestracyjnych większości samocho-
dów marki Honda w naszym regionie widnieje napis Karlik? Co sprawia, że to właśnie ten 
dealer samochodowy cieszy się największą popularnością wśród mieszkańców Wielko-
polski i nie tylko? Chcąc odkryć ten sekret wyruszyliśmy w podróż do położonego nad 
jeziorem Malta, nowoczesnego Autoryzowanego Salonu Honda Karlik, gdzie mieliśmy 
możliwość porozmawiać z tymi, którzy od lat pracują na sukces i wyniki firmy.

Pierwszą osobą, która uchyliła 
rąbka tajemnicy z historii firmy jest 
Dyrektor Serwisu Rafał Jaroni, który 
w Honda Karlik pracuje od samego 
początku. „Autoryzowany Salon i Ser-
wis Honda Karlik istnieje od 1994 roku 
i o czym nie wszyscy wiedzą, jest naj-
starszą marką w portfolio firmy Karlik. 
Zaczynaliśmy jako 13 osobowy zespół, 
który składał się m.in. z handlowców, 
mechaników oraz osób odpowiedzial-
nych za czynności administracyjne. 
Pamiętam, że pierwszym samocho-
dem, który wyjechał z naszego salonu 
była Honda Civic czwartej generacji 
w kolorze Milano Red, co ciekawe jego 
właściciel jest naszym stałym klientem 
do dziś i obecnie porusza się Hondą 
CR-V zakupioną również w naszym 
salonie! Nie ma nic cenniejszego niż 
moment, w którym klient powraca 
do nas by zakupić kolejny samochód. 
Przez te wszystkie lata w naszym sa-
lonie zaprezentowało się 47 różnych 
modeli. Począwszy od małej Hondy 
Jazz, przez popularną na całym świe-
cie gamę modeli Civic aż po rodzinną 
Odyssey i luksusową Legend. Posiada-
liśmy również w naszej ofercie amery-
kańskie modele oferowane pod marką 
Acura. Łącznie sprzedaliśmy tysiące 
Hond” – wspomina Rafał Jaroni.

Firma od zawsze stawiała na 
rozwój, wyznaczając za kluczową 

wartość spełnianie marzeń klientów 
i zaspokojenie ich potrzeb na najwyż-
szym poziomie. „Każdego dnia stara-
my się aby standard obsługi klienta 
w naszym salonie i serwisie Honda 
Karlik był bardzo profesjonalny. Do-
kładamy wszelkich starań aby każdy, 
kto decyduje się na zakup lub serwi-
sowanie pojazdu u nas był zadowolo-
ny z jakości obsługi. Wszyscy pracow-
nicy to pasjonaci motoryzacji, którzy 
z niecierpliwością wyczekują nowych 
modeli i chętnie dzielą się swoją wie-
dzą z nabywcami. Nie wyobrażam 
sobie aby sprzedawcą samochodów 
był ktoś kto nie posiada tego zami-
łowania. Dla mnie każdy model jest 
niepowtarzalny.” – mówi Kierownik 
Salonu Karol Chyżyński. 

Najnowszym samochodem, któ-
ry jesienią 2015 pojawił się w salonie 
Honda Karlik jest Civic Typ-R, stwo-
rzony z myślą o osobach ceniących so-
bie ponad wszystko właściwości jezd-
ne, nieposkromioną moc oraz szybkie 
pokonywanie kolejnych kilometrów. 
Jest to model, który spełni oczekiwa-
nia nawet najbardziej wymagającego 
klienta. Przed wprowadzeniem na 
rynek przeszedł bardzo rygorystycz-
ny proces projektowania, zakończony 
testami na słynnej północnej pętli 
toru Nurburgring – Nordschleife. To 
robi wrażenie i potwierdza mocno 

sportowy charakter modelu. Warto 
dodać, że Type-R jest najszybszym 
samochodem przednionapędowym 
w historii tej trasy, a okrążenie toru 
pokonał szybciej niż sportowe legen-
dy takie jak Ferrari F430, Lamborghi-
ni Gallardo LP 560-4 czy Porsche 911 
Turbo! Piękne rysy idą więc w parze 
z najwyższym poziomem techno-
logicznego zaawansowania. Ten 
cudowny popis kunsztu inżynierów 
Hondy można zobaczyć w salonie 
nad Maltą, a w pierwszej połowie lu-
tego w Galerii King Cross Marcelin 
planowana jest ekspozycja tego mo-
delu. Najbardziej spragnionym nie-
samowitych wrażeń salon proponuje 
jazdę próbną, która na pewno nikogo 
nie zawiedzie. 

Dużą popularnością wśród klien-
tów, którzy od swojego samochodu 
oczekują komfortu oraz funkcjonal-
ności cieszy się Honda HR-V. Ten 
mały miejski SUV zaskakuje prze-
stronnością wnętrza oraz pakowno-
ścią, którą uzyskuje dzięki zastosowa-
niu nowatorskiego systemu siedzień 
Magic Seats. Dodatkowo, za niewy-
górową cenę nabywca zapewni sobie 
oraz pasażerom najwyższy poziom 
jazdy, a to wszystko w smukłym nad-
woziu o sportowej sylwetce.

W firmie Honda Karlik każdy pa-
sjonat motoryzacji znajdzie coś dla 

siebie, co wynika z faktu, że firma jako 
jedna z nielicznych na rynku prowadzi 
zarówno sprzedaż jak i wypożyczalnię 
motocykli. Co więcej, salon dysponu-
je jednym z najlepiej wyposażonych 
warsztatów motocyklowych w Polsce. 
Oprócz standardowych usług serwi-
sowych i naprawczych możliwy jest 
pomiar mocy motocykla na nowo-
czesnej hamowni, a także laserowy 
pomiar ramy, który pozwala klientom 
sprawdzić stan techniczny motocykli 
przed zakupem. Na klientów salonu 
czeka prawdziwe bogactwo wyboru. 
Wśród szerokiej gamy modeli, dostęp-
ny jest m.in. najbardziej oczekiwane 
enduro ostatnich lat – Africa Twin, 
super-sportowa CBR 1000RR Fire-
blade SP czy niesamowity krążownik 
szos – luksusowa Honda GL 1800 
Gold Wing. 

Aktualnie Honda Karlik zatrud-
nia już kilkadziesiąt osób, które sa 
odpowiedzialne za kompleksową 
obsługę klientów. Oferta zawiera 
zarówno sprzedaż samochodów no-
w ych, jak i uży wanych, oferując każ-
demu naby wcy usługę serwisu gwa-
rancyjnego oraz pogwarancyjnego. 
K lient w jednym miejscu znajdzie 
wszystko co niezbędne dla swojego 
modelu, zaczynając od akcesoriów 
skończy wszy na doradztwie finan-
sow ym oraz kompleksowej pomocy 
w zakresie likwidacji szkód komuni-
kacyjnych.

Now y Rok każdy rozpoczyna 
od postanowień, które ma również 
Honda Karlik: „Pragniemy aby było 
o nas jeszcze głośniej, jednak nie tyl-
ko ze względu na ofertę, ale na licz-
bę zadowolonych klientów, którzy 
opuszczają nasz salon z samocho-
dem swoich marzeń.” – mówi Prezes 
firmy Mikołaj Karlik. 

Na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny?
Już prawie rok obowiązuje w naszym systemie prawnym „ustawa o odwróconym kre-
dycie hipotecznym”, która pozwala seniorom na „podratowanie” domowego budżetu 
poprzez zawarcie z bankiem szczególnej umowy. Polega ona na  udostępnieniu senio-
rowi przez bank środków finansowych, w zamian za ustanowienie przez seniora na rzecz 
banku hipoteki na nieruchomości należącej do tegoż seniora.

Prościej rzecz ujmując jest to umo-
wa adresowana do osób w wieku około 
emerytalnym, które są właścicielami 
bądź współwłaścicielami mieszkania, 
domu czy też posiadają własnościowe 
prawo do mieszkania spółdzielczego 
i chcą od banku otrzymać dodatkowe 
środki finansowe, które przeznaczą na 
dowolnie wybrany przez siebie cel.

Odwrócony kredyt 
hipoteczny w praktyce

Z prawnego punktu widzenia insty-
tucja odwróconego kredytu hipoteczne-
go polega na tym, że bank zobowiązuje 
się w pisemnej umowie do wypłacania 
seniorowi określonej kwoty (w ratach 

bądź jednorazowo), a senior w zamian 
za przekazane mu środki pieniężne 
zobowiązany jest do ustanowienia 
na rzecz banku zabezpieczenia spłaty 
kredytu. Zabezpieczenie to przybiera 
postać hipoteki ustanowionej na nie-
ruchomości należącej do seniora, przy 
czym spłata kredytu, zgodnie z ustawą 
o odwróconym kredycie hipotecznym 
ma miejsce dopiero po śmierci seniora.

Po śmierci seniora i objęciu przez 
bank prawa własności nieruchomo-
ści, nieruchomość ta jest przez bank 
sprzedawana po aktualnej cenie ryn-
kowej. Przy czym warto zaznaczyć, że 
różnica pomiędzy wypłaconymi ra-
tami (raty są powiększane o odsetki) 
a wartością sprzedanej nieruchomości 
przypada spadkobiercom seniora (dot. 
to wyłącznie sytuacji, w której senior 
wybrał ratalny sposób spełnienia 
przez bank umowy). Dodatkowo ani 
seniorzy, ani ich potencjalni spadko-
biercy nie muszą się obawiać sytuacji, 
w której kwota wypłaconego kredytu 

przewyższy wartość nieruchomości, 
bowiem przepisy ustawy o odwróco-
nym kredycie hipotecznym ogranicza-
ją odpowiedzialności seniorów i ich 
spadkobierców wyłącznie do nieru-
chomości stanowiącej zabezpieczenie 
odwróconego kredytu hipotecznego. 

Oznacza to, że bank nie może żą-
dać zaspokojenia z innych składników 
majątku seniora ani jego spadkobier-
ców w sytuacji gdy nieruchomość zo-
stanie przez bank zbyta poniżej warto-
ści udzielonego kredytu.

Podkreślam także, że senior, któ-
ry zawarł z bankiem umowę odwró-
conego kredytu hipotecznego po-
zostaje do końca życia właścicielem 
swojej nieruchomości. Ewentualni 
spadkobiercy seniora zachowują 
prawo do objęcia nieruchomości 
obciążonej odwróconym kredytem 
hipotecznym pod warunkiem w y-
rażenia chęci jej zatrzymania i spła-
cenia zobowiązania zaciągniętego 
przez seniora.  

W przypadku braku woli spadko-
bierców seniora do objęcia prawa wła-
sności nieruchomości, bank przejmuje 
wyżej wymienioną nieruchomość na 
własność i  zobowiązany jest do zwrotu 
spadkobiercom seniora różnicy, o jaką 
wartość nieruchomości przewyższa na-
leżność banku z tytułu umowy odwró-
conego kredytu hipotecznego, o ile taka 
nadwyżka w ogóle powstanie.

O czym należy pamiętać? 
Senior zawierając umowę odwró-

conego kredytu hipotecznego musi 
pamiętać, że odwróconego kredytu 
hipotecznego może udzielić w yłącz-
nie instytucja finansowa podlegają-
ca publicznemu nadzorowi sprawo-
wanemu przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. Dodatkowo senior ma 
prawo żądać od banku udzielenia 
mu rzetelnej informacji o zasadach 
zawierania umów dot. odwróconych 
kredytów hipotecznych, a także 
udzielenia mu informacji dot. wszel-
kich kosztów związanych z udziele-
niem kredytu. 

Nadmieniam także, że to wyłącz-
nie od woli seniora zależeć będzie chęć 
zawarcia umowy odwróconego kre-
dytu hipotecznego, która to decyzja 
powinna być poprzedzona wnikliwą 
analizą finansową. 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 23 października 

2014 r. o odwróconym kredycie hipo-
tecznym

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
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WYDArZeNIA

Kolorowy świat 
folkloru
Dostojny polonez, skoczna polka, kujawiak, krakowiak i wią-
zanka tańców góralskich złożyły się na program jubileuszo-
wego koncertu Zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie, który 
odbył się 21 listopada w Hali Sportowej w Suchym Lesie. 

Wśród zaproszonych gości byli 
wójt gminy Grzegorz Wojtera, zastęp-
ca wójta Marcin Buliński, przedstawi-
ciel starostwa powiatowego Michał 
Dziedzic, radni gminy Suchy Las, soł-
tysi wsi, z których pochodzą członko-
wie zespołu, a także dyrektorzy szkół, 
nauczyciele i przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych grup folklorystycznych: 
Siekieracy, Goślinianie, Cepelia, AWF 
Poznań i Lusowiacy. Gościem specjal-
nym jubileuszowego koncertu była 
grupa Młode Bartusie z Murzasichle. 

15 urodziny Zespołu Pieśni 
i Tańca Chludowianie

Zespół Pieśni i Tańca Chludowia-
nie powstał jesienią 2000 roku. Pomy-
słodawcą i założycielem był ówczesny 
dyrektor Zespołu Szkół w Chludowie, 
Jarosław Krajewski. Pierwszym chore-
ografem został Kazimierz Brdęk, a o stro-

nę wokalną zadbała Danuta Śpiewak. W 
roku 2009 kierownikiem Zespołu został 
Dariusz Nowik, choreograf i tancerz, so-
lista Teatru Muzycznego w Poznaniu. 

Zespół Pieśni i Tańca Chludowia-
nie podzielony jest na trzy grupy: gim-
nazjalistów i absolwentów, uczniów 
szkół podstawowych oraz dzieci w 
wieku przedszkolnym. Łącznie na 
scenie występuje około 100 tancerzy. 
Podczas jubileuszowego koncertu 
publiczność miała okazję podziwiać 
niemal ich wszystkich. 

- Dzisiaj na scenie zobaczymy 82 
osoby, ale to nie są wszyscy członkowie 
zespołu. Mamy jeszcze całą gromadę 
dzieci przedszkolnych, które w tym 
roku rozpoczęły swoją przygodę z folk-
lorem. Mamy też chórzystów, którzy 
zaprezentują się dopiero jutro podczas 
uroczystej Mszy św. – zdradziła jeszcze 
przed rozpoczęciem koncertu Monika 

Jabłuszewska, prezes Stowarzyszenia 
Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie. 

Jubileuszowy koncert rozpoczął 
dostojny i energiczny polonez, a tak-
że wiązanka tańców wielkopolskich 
wykonanych w strojach biskupińskich, 
które są z zespołem od początku jego 
istnienia. Założyciel Kazimierz Brdęk 
uważał, że właśnie biskupianie repre-
zentowali najważniejsze i najbardziej 
charakterystyczne dla regionu całej 
Wielkopolski cechy – przywiązanie 
do ziemi i pracowitość. 

Później zaprezentowano tańce ka-
szubskie i śląskie, a także tańce z Rze-
szowszczyzny i Lubelszczyzny. Wszyst-
kie wykonywane były w tradycyjnych 
strojach ludowych. Obecnie Chludo-
wianie posiadają aż 200 kompletów 
strojów z dziewięciu regionów Polski. 

Przyjaciele z Podhala
Gościem specjalnym jubileuszo-

wego koncertu był zespół Młode Bar-
tusie z Murzasichle. 

- Z tym zespołem łączy nas wyjątkowa, 
szczególna przyjaźń. To są bardzo bliskie 
relacje między członkami naszych ze-
społów. Piszemy do siebie, odwiedzamy 
się nawzajem. Pomaga nam również fakt, 
że Poronin jest  gminą partnerską Su-
chego Lasu i to ułatwia nam codzienne 

kontakty. Pragnę jednak podkreślić, że 
nasza przyjaźń była pierwsza – mówiła  
Monika Jabłuszewska. 

Młode Bartusie zaprezentowały 
wiązankę tańców góralskich tańczo-
nych tradycyjnie na polanie, w czasie 
wolnym od pracy. Ich 15-minutowy 
występ wzbudził ogromną radość pu-
bliczności, która nagrodziła tancerzy 
długimi brawami. 

Nie mniejsze uznanie zdobył Ze-
spół Pieśni i Tańca Chludowianie, a 
każdy występ wywoływał uśmiech na 
twarzach widzów.  Radość z dzielenia 
się muzyką ludową i uczestniczenia w 
koncercie kultywującym dziedzictwo 
narodowe, stworzyła niepowtarzalną 
atmosferę koncertu. Wspólna, jubi-
leuszowa zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. Pozostaje życzyć 
Chludowianom kolejnych jubileuszy 
oraz sukcesów na ogólnopolskich 
przeglądach i festiwalach. 

- Największym sukcesem jest to, 
że zespół istnieje już od 15 lat.  Wciąż 
przychodzą do nas nowi ludzie, którzy 
chcą poznawać polski folklor, chcą 
śpiewać, tańczyć i rozwijać się w tym 
właśnie kierunku. Myślę, że to właśnie 
jest nasz największy sukces – wyznała 
prezes Monika Jabłuszewska.

Marta Łuczkowska

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie
23 sale lekcyjne, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, dobrze wyposażona 
biblioteka z czytelnią, świetlica, stołówka, sala gimnastyczna i sala do rytmiki, a także gabinet 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz możliwość korzystania z hali widowi-
skowo-sportowej, pływalni, placu zabaw i boisk sportowych. 27 listopada budynek Szkoły 
Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie obchodził swoje 60 urodziny.

Uroczyste spotkanie nauczycie-
li, uczniów i absolwentów odbyło się 
w Hali Widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 
Wśród zaproszonych gości byli mię-
dzy innymi wójt gminy Grzegorz Woj-

tera, zastępca wójta Marcin Buliński, 
przewodnicząca Rady Gminy Mał-
gorzata Salwa-Haibach, wielkopolski 
kurator oświaty Elżbieta Walkowiak 
oraz członkowie prezydium Rady Ro-
dziców Szkoły Podstawowej. 

Życzenia, prezenty 
i wspomnienia

Uroczyste obchody jubileuszu po-
przedziły poranna premiera spektaklu 
przygotowanego przez rodziców dla 
najmłodszych uczniów. Dzieci z klas 
4-6 mogły natomiast poznać tajem-
nice świata fizyki i chemii podczas fe-
stiwalu nauki zorganizowanego w bu-
dynku szkoły. 

Punktualnie o godzinie 17:00 
w Hali GOK rozpoczął się koncert 

„Co nam w duszy gra”, podczas którego 
na scenie zaprezentowali się ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Suchym 
Lesie.  Występy artystyczne poprze-
dziły życzenia urodzinowe składane 
między innymi przez wielkopolską 
kurator oświaty Elżbietę Walkowiak, 

która podkreślała dużą rolę wiary 
w talent uczniów, stawianie wyzwań 
i wymagań oraz wytrwałość w proce-
sie edukacyjnym. Z kolei wójt gminy 
Grzegorz Wojtera przywołał wspo-
mnienia związane z przejmowaniem 
przez gminę placówek oświatowych, 
które odbyło się już w 1993 roku. 
Przywołując słowa Wojciecha Bogu-
sławskiego, patrona szkoły  – „Gdzie 
jest miłość i zgoda, tam słodko lata 
schodzą”, przekazał na ręce dyrektor 
Beaty Radomskiej obraz namalowa-
ny w 2010 roku. Autorką portretu 
Wojciecha Bogusławskiego - twórcy 
polskiego teatru narodowego jest jed-
na z absolwentek Szkoły Podstawowej 
w Suchym Lesie. 

Tę część wieczoru uzupełniły 
prezentacje związane z rozbudową 
szkoły oraz osiągnięciami uczniów 
na wojewódzkich i ogólnokrajowych 
konkursach, olimpiadach i zawodach 
sportowych.

- Zawsze starałam się, aby szkoła 
była naszym drugim domem – zdra-

dziła Maria Jankowiak, była dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Suchym Le-
sie - Największym wyzwaniem jakie 
przede mną stanęło, była rozbudowa 
szkoły i stworzenie dla uczniów możli-
wie jak najlepszej przestrzeni do nauki 
i rozwoju. 

Oficjalną część uroczystości za-
kończyło wręczenie statuetek „Przyja-
ciel szkoły”. Wśród laureatów znaleźli 
się między innymi Sylwia Nowak-Ka-
bacińska - dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Suchym Lesie oraz Ry-
szard Tasarz, radny gminy i absolwent 
Szkoły Podstawowej.

- Nie spodziewałem się, że zostanę 
uhonorowany taką statuetką i chciał-
bym wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego wyróżnienia, bardzo ser-
decznie podziękować – powiedział 
Ryszard Tasarz. - Dla mnie zaszczy-
tem było chodzenie do tej szkoły, po-
nieważ to właśnie tutaj nauczyłem się 
poszanowania godności człowieka 
i patriotyzmu. Każdy dzień spędzony 
w tej szkole był dniem atrakcyjnym. 
To był czas, kiedy wszystko się prze-
obrażało. Mieliśmy tutaj pierwsze 
kino, tańczyliśmy, recytowaliśmy, 
śpiewaliśmy, a nawet uczyliśmy się jak 
naprawiać książki. Naprawdę ta szkoła 
nie tylko edukowała, ale także rozwi-
jała nas pod względem kulturalnym 
i sportowym.

Co nam w duszy gra?
Miłe wspomnienia absolwentów 

przeplatały się tego wieczoru z wystę-
pami artystycznymi obecnych uczniów. 
Na scenie zaprezentował się zespół An-
dante, grupy taneczne, instrumentalne, 
a także soliści: Marysia Walkowiak, 
która wykonała „Nokturn cis moll” 
Fryderyka Chopina, Jaś Kruszyk we 
własnej tanecznej interpretacji utworu 

„Tsunami”, Wiktoria Janus w pokazie 
baletu współczesnego oraz najmłodsza 
członkini grupy wokalnej Andante, Ula 
Nadolna, która zaśpiewała „Piosenkę 
okolicznościową”. Część artystyczną 
zakończył utwór „Inspiracja” wyko-
nany przez mieszkańca Suchego Lasu 
Jacka Mezo Mejera oraz Sabinę Gole-
niowską. Niestety, piosenka zabrzmiała 
z głośników, gdyż plany zawodowe nie 
pozwoliły artyście na występ na scenie 
Gminnego Ośrodka Sportu. 

- W tej szkole był i nadal jest pod-
trzymywany duch przyjaźni i ciepło 
rodzinne. Duża w tym zasługa pani 
dyrektor Beaty Radomskiej, która 
potrafi to wszystko utrzymać – wspo-
minał Maciej Jankowiak, radny gminy 
Suchy Las, a jednocześnie absolwent 
Szkoły Podstawowej - Od kiedy skoń-
czyłem tę szkołę minęło 25 lat, ale przy 
takim jubileuszu jak ten dzisiejszy, to 
nawet łezka w oku się kręci.

Marta Łuczkowskafot
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Występy artystyczne

Dyr. Beata Radomska

Wójt Grzegorz Wojtera wręczył 
portret Wojciecha Bogusławskiego

Wielkopolski kurator 
oświaty Elżbieta Walkowiak

Radni Ryszard Tasarz i Krzysztof 
Pilas byli kolegami z klasy

Prowadzący imprezę
Dyr. Krzysztof Linkowski i dyr. 

Sylwia Nowak Kabacińska
Była dyrektor szkoły Maria Jankowiak 

i jej syn, radny Maciej Jankowiak

Występy dzieci
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Turniej nie tylko dla Andrzejów
Mieszkańcy osiedla Grzybowego zostali zwycięzcami 
tradycyjnego już, XI Deblowego Turnieju Andrzejkowego 
o Puchar Wójta Gminy Suchy Las.

Turniej odbył się na początku grud-
nia, czyli tuż po andrzejkach. Zawodnicy 
rywalizowali tradycyjnie w sobotę na 
kortach Centrum Tenisowego Sobota, 
czyli w jednym z najlepszych ośrodków 
tenisowych w Polsce. W turnieju brało 
udział 20 amatorów gry w tenisa z terenu 
naszej gminy, ale także z Poznania i gmin 
sąsiednich. Wszyscy podzieleni zostali 
losowo na dwie grupy, a każda z par mu-
siała rozegrać minimum cztery mecze.

Turniej rozpoczął się po południu, 
a półfinał i finał kończył się późnym wie-
czorem - o 23.00. W przerwach pomię-
dzy rozgrywkami zawodnicy chętnie ko-
rzystali z możliwości poznania kunsztu 
szefa kuchni centrum tenisowego, a także 
kosztowali smakołyki  naszej miejscowej 
cukierni „Jagódka”. Zgodnie oceniono, że 
atmosfera spotkania była wspaniała.

Zwycięzcami turnieju zostali miesz-
kańcy osiedla Grzybowego, a konkretnie 
para: Chęciński Maciej i Jagielski Maciej. 
Drugie miejsce zajęła para: Tataruk Ro-
betr i Tigana Andrzej. Trzecie miejsce 
przypadło parze: Dera Roman i Pie-
przycki Arkadiusz. Za pierwsze trzy miej-

sca zwycięzcy otrzymali  puchary oraz 
upominki promujące naszą gminę, ufun-
dowane jak co roku przez wójta gminy 
Suchy Las Grzegorza Wojterę. Pozostali 
uczestnicy również zostali obdarowani 
różnymi niespodziankami, ufundowa-
nymi przez sponsorów imprezy.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
za pomoc wójtowi gminy oraz spon-
sorom: drukarniom BESTEL Poznań, 
DRUK POZNAŃ, firmie Kaczor Ser-
wis, hurtowni zabawek ABLEX, firmie 
GOLS i Cukierni „Jagódka”. Wszyst-
kie te firmy ufundowały dla uczestni-
ków upominki lub słodkości.
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