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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:
- KOKS 1000 zł
- KOSTKA 26 KJ 880 zł
- KOSTKA 28 KJ 830 zł
- ORZECH 30 KJ 760 zł
- GROSZEK 30 KJ 690 zł
- MIAŁ 23 KJ 490 zł
- MIAŁ 29 KJ 610 zł
- WĘGIEL BRUNATNY 300 zł
- EKO RETOPAL 24 KJ 760 zł
- EKO - SKARBEK 28 KJ 920 zł
- EKO - SKARBEK 26 KJ 975 zł

DREWNO KOMINKOWE W PALETACH
- SOSNA 160 zł za metr
- BRZOZA 180 zł za metr
- WIĄZ 210 zł za metr
- JESION 210 zł za metr
- DĄB 210 zł za metr
- AKACJA 210 zł za metr
- GAŁĘZIÓWKA 150 zł za metr

ELEKTRONICZNA WAGA 60 TON Z WYDRUKIEM Z PARAGONU
www.lipka-węgiel-wargowo.pl, biuro@lipka-wegiel-wargowo.pl

DOWÓZ 
GRATIS

POWYŻEJ 1 TONY
do 25 km

TEL. 530 130 159

OSTATNIA

POŁÓW
KA

NA SPRZEDAŻ
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ul. Strzeszyńska 96
tel. 61 820 32 80

www.DermExpert.pl

Ekskluzywne pakiety świąteczne  
z zabiegami anti-aging oraz SPA

Idealny prezent:
dla Najbliższych �

dla kontrahentów i partnerów   �

biznesowych firmy
dla najlepszych pracowników   �

i kluczowych klientów

kup do 20 grudnia i wygraj
ulubiony zabieg gwiazd Intraceuticals®  

o wartości 500 zł !
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Drodzy Czytelnicy!

W najnowszym numerze naszego „Magazynu” polecam Pań-
stwu przede wszystkim nader ciekawy wywiad z dyrektorem firmy 
Matrix Media. Nasza dziennikarka bardzo dociekliwie wypytuje 
swojego rozmówcę o szczegóły oferty tej firmy. Piszemy też o innych 
podmiotach gospodarczych, jak np. Villa Sucholeska, która niedaw-
no organizowała swoje dni otwarte, czy nowy Lidl, który właśnie 
otworzył swoje podwoje w sąsiadującym z naszą gminą Poznaniu. 
Warto również poczytać o klinice Derm Expert Beauty Clinic, 
prężnie działającej na terenie dzielnicy Podolany. Mieszkanki na-
szej gminy nie mają więc daleko!

Jednak życie gminy i aglomeracji to nie tylko gospodarka. To 
także polityka. A polityka to – wiadomo – spory. Podczas ostat-
niej sesji Rady Gminy spierano się o rzeczy ważne, jak np. czystość 
cieku wodnego w Chludowie, bałagan reklamowy na terenie gminy, 
koegzystencję ludzi i dzikich zwierząt czy sprawy porządkowe na 
pograniczu Suchego Lasu i Poznania. Jako zatroskana obywatel-
ka gminy cieszę się bardzo, że spierano się w sposób cywilizowany, 
kulturalny, bez tak powszechnego w polityce ogólnokrajowej hejtu, 
czyli mowy nienawiści.

Ale życie gminy to też nie tylko polityka. To również codzien-
na, mrówcza praca na rzecz mieszkańców naszej małej ojczyzny, 
w tym tych starszych. Mam tu na myśli m.in. działalność takich 
organizacji, jak klub Seniora „Dębowy Liść” czy koła gospodyń 
wiejskich. Klub świętował właśnie pięciolecie swojego istnienia, 
a Koło Gospodyń Wiejskich w Golęczewie po raz kolejny zorgani-
zowało Dzień Seniora. I bynajmniej nie była to odfajkowana kawa 

z ciasteczkami, tylko przygotowane 
dużym nakładem pracy fajne atrak-
cje. Chwała naszym społeczniczkom 
i społecznikom, że im się chce!

A skoro o jubileuszach mowa, to 
namnożyło nam się ich w ostatnim 
czasie. Niedawno obchodziliśmy 
urodziny Centrum Kultury i Biblio-
teki Publicznej, a teraz ćwierćwiecze 
działalności przedszkola Leśne Lud-
ki. Dbajmy o naszych najmłodszych, 
bo to oni przecież będą w przyszłości 
konsumentami i twórcami sucholeskiej kultury!

Oczywiście na jubileuszach też się nie kończy lista ważnych wy-
darzeń, które dzieją się w naszej gminie. Niedawno uczestniczyliśmy 
w zorganizowanym przez Szkołę Języków Obcych i odbywającym 
się na terenie Centrum Kultury Wielkim Teście Języka Angielskiego. 
A przed nami dalsza część dyskusji na temat przebiegu północno-
wschodniej obwodnicy Poznania.  

Owocnej lektury!
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30Wiszące ogrody 
w Suchym Lesie

23 Pięciolecie klubu 
„Dębowego Liścia”

Poznaliśmy mistrzów 
gminy Suchy Las

24 Pasowani na uczniów 
czarodziejskim ołówkiem

24

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH, OGŁOSZEŃ  
I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

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

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 
1693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 
39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta 
na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na prezentowanym 
przykładzie. „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy z tytułu 
wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta BZ WBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r.
dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r. 

Szybka gotówka dla Ciebie,
zaświadczenia na aut 

KREDYT GOTÓWKOWY

Weź do 4000 zł bez zaświadczeń. Oprocentowanie stałe,
4% w skali roku. Skorzystaj z promocji do 31.01.2017 r.
(RRSO kredytu z ubezpieczeniem 37,93%)

Zapraszamy do 1 Oddzia u w Suchym Lesie 
ul. Szkolna 20  
tel. 61 811 72 94, pn.–pt. 10:00–17:00
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WYWIAD / URZĄD SKARBOWY INFORMUJEWYWIAD

Ambasador z wyższej półki
Podobno branża RTV/AGD – mimo że dynamicznie roz-
wijająca się – powiedziała już wszystko, a nawet za dużo. 
Tymczasem z rozmowy z dyrektorem firmy Matrix Media 
Wojciechem Szymczakiem wyszłam napojona białą kawą, 
z głową wypełnioną wieloma nowymi informacjami 
i z półtorej godziny nagranego materiału. Jaka jest tajem-
nica Matrix Media? Czym jest przymierzalnia sprzętów 
elektronicznych?
Na sam początek: czym jest Matrix 
Media, czym się zajmuje?

Matrix Media to firma powstała 
w 1990 roku. Od 2008 jesteśmy ofi-
cjalnym dystrybutorem Sony. Pierw-
szy salon Sony Centre otworzyliśmy 
w Starym Browarze. Od tamtej pory 
rozwijamy działalność w zakresie skle-
pów monobrandowych. Posiadamy 
16 salonów w całej Polsce. Poza Sony 
Centre również Samsung Brand Store 
około 2013 roku zaczął inwestować 
w sklepy monobrandowe na polskim 
rynku. W ostatnich trzech latach na-
sza współpraca rozwija się niezwykle 
prężnie. Patrząc z perspektywy Matrix 
Media – skupiamy się bezpośrednio 
na półce produktów prestiżowych – 
półce premium. Żaden z  konkurentów 
się na tym nie koncentruje, to pierwsza 

z wyróżniających nas cech. Nie tylko 
pozyskujemy klienta, lecz staramy się 
dostarczać mu to, czego potrzebuje.

Naszym głównym celem jest bycie 
specjalistą audio-wideo, rozumiejąc tu 
rzecz jasna ekran jako nośnik wizual-
ny w połączeniu z audio, czyli najróż-
niejszymi sposobami odtwarzania 
dźwięku. To właśnie po to powołane 
są nasze sklepy monobrandowe. Nie 
zamierzam ukrywać faktu, że mamy 
wiedzę, jak komunikować się z klien-
tem. Przekierowujemy ją do sklepu 
internetowego, poza poziomem skle-
pów stacjonarnych - nie lekceważąc 
oczywiście tych drugich. Na tę chwilę 
wśród oferowanych przez Matrix Me-
dia produktów znajdziemy wiele ma-
rek, między innymi takie jak Kärcher 
czy Panasonic.

Rynek RTV/AGD jest dość szeroki. 
Jaki jest sposób Matrix Media, by się 
wyróżnić, być innym niż rynkowi 
konkurenci?

Nie jesteśmy tylko dostawcami 
towaru. Dzięki poznawaniu potrzeb 
odbiorców zdobywamy wiedzę o tym, 
co chce otrzymać klient i jak dostar-
czać towar najwyższej jakości. Nacisk 
kładziemy na doradztwo, do którego 
niezbędny jest odpowiednio wy-
szkolony oraz profesjonalny personel, 
który działa również w kwestii opie-
ki nad stroną internetową. Jesteśmy 
zorientowani w ofercie konkurencji 
i w ramach tego doradzamy klientowi 
jak najlepiej. Kolejną wyróżniającą nas 
cechą jest kwestia prezentacji naszych 
produktów, odbywająca się na zupeł-
nie innych niż zakodowane w głowach 
klientów zasadach. Załóżmy – klient 
chce dokonać zakupu. Może umówić 
się z nami w sklepie, wtedy stuprocen-
towo angażujemy sprzedawcę – po-
święca on swój czas tylko i wyłącznie 
dla jednego klienta.

Oferujemy również możliwość 
podjęcia decyzji w swoim własnym 
domu – telewizor inaczej prezentuje 
się w salonie, a inaczej w domu klien-
ta. Warto też zauważyć, że w lokalnej 
branży jesteśmy pionierami w kwestii 
dowożenia produktów do miejsca za-
mieszkania w celu przymiarki. To coś 
w rodzaju przymierzalni RTV/AGD, 
dzięki której sprawdzamy, jaki telewi-
zor najlepiej sprawdzi się w czyimś sa-
lonie. Płatności również można doko-
nać na miejscu, już po zamontowaniu 
urządzenia przez naszych fachowców.
Czy Matrix Media skupia się na jakimś 
konkretnym gronie odbiorców?

Nasze produkty są skierowane do 
wszystkich. Wydaje mi się, że Polacy 
faktycznie lubią kupować ,,raz, a do-
brze” – nie chcą wydawać pieniędzy 
ze świadomością, że tańszy produkt 
zostanie później oddany do serwisu. 
Rynek oraz pośpiech produkcyjny po-
wodują, że tańsze produkty są bardziej 
awaryjne. Widzimy zupełnie inne po-
dejście producenta do jakości i wyko-
nania oraz zastosowanej technologii 
w przypadku wyższej półki.

Dlatego właśnie oferujemy nie 
tylko produkt, ale i rozwiązanie jego 
dotyczące. Jako przykład mogę przy-
wołać sterowanie lodówką, chłodziar-
ką, zmywarką... z poziomu telefonu 

– rozmaite marki to oferują. Samsung 
wypuścił w tym roku chłodziarkę, 
w której zamontowane jest…kilkana-
ście kamer. Będąc na zakupach, mo-
żemy sprawdzić na ekranie naszego 
telefonu, co znajduje się w chłodziarce 
w domu. Samsung prowadzi już na ten 
temat rozmowy z przedstawicielami 

polskich marketów i delikatesów. Pola-
cy coraz więcej zaufania mają do tego 
typu produktów. Jestem przekonany, 
że tego typu urządzenia już niedługo 
będą cieszyć się tak dużym uznaniem, 
jak na Zachodzie.
Zostając jeszcze na moment przy 
klientach – można zaobserwować 
jakiś trend? Jaką markę klienci ce-
nią i kupują najchętniej? Jak Pan 
myśli – dlaczego?

Trudno być całkowicie obiektyw-
nym w tej kwestii. Z jednej strony dane 
sprzedażowe są nieubłagane. Powiem 
szczerze – dane to fakty. Jeśli chodzi 
o sprzedaż, firma Samsung przoduje 
we wszystkich rankingach, dominuje 
w każdej kategorii. Jest to marka, któ-
ra na pewno w Polsce, a być może i na 
świecie jako jedyna ma w swoim port-
folio produkt dla każdego. Tyczy się 
to zarówno niższej i średniej półki jak 
i bezpośrednio produktów premium. 
W przypadku tej firmy stykamy się 
z urządzeniami takimi, jak tańszy te-
lefon czy lodówka oraz jednocześnie 
telewizor za kilkaset tysięcy złotych, 
sprzedawany wyłącznie na zamówie-
nie, ze specjalną obsługą i montażem. 
Z drugiej strony pralka od 900 zł, aż 
do 6 tysięcy złotych z technologią Ad-
Wash – dodawanie produktów czasie 
prania, podobno rozwiązanie dość pro-
ste, ale nieużywane przez innych. Sam-
sung inwestuje duże pieniądze w proste 
i niezwykle funkcjonalne rozwiązania. 
Weźmy choćby lodówkę z drzwiami 
podwójnymi Side By Side oraz samodo-
mykającą się szufladą. Dzięki innowa-
cyjnej chłodziarce połączonej właśnie 
z lodówką produkty są świeże, a zara-
zem trzymane w odpowiedniej, niskiej 
temperaturze. Nawet tu mamy do czy-
nienia z pomysłowością Samsunga.

My – Matrix Media – dostarczamy 
te produkty, wiemy co zrobić z wszyst-
kimi cechami, które przywołałem 
wcześniej, jak te produkty sprzedać. 
Z drugiej strony stoi Sony. To ono 
jest właśnie cały czas kojarzone i nie-
rozerwalnie związane z produktami 
prestiżowymi, skupia się głównie na 
telewizorach, sprzęcie audio oraz – co 
ciekawe – fotografii cyfrowej. To jedna 
z niewielu firm będąca w tej właśnie 
kwestii bardzo innowacyjna – poka-
zuje, że wciąż jest na tym polu sporo 
do zrobienia, choć mogłoby wydawać 
się wręcz przeciwnie. Wypuszczono 
aparat kompaktowy o możliwościach 
lustrzanki cyfrowej. Daje to szerokie 
możliwości przykładowo w tak zwanej 
fotografii streetowej. To kwestia intym-
na, psychologiczna – wychodząc na 
ulicę, bardzo łatwo rozpoznać takiego 
fotografa. Lustrzanka gigantycznych 
rozmiarów może peszyć, przechodzień 

będący potencjalnym modelem nie za-
chowuje się już całkowicie naturalnie. 
Tu perfekcyjnie sprawdzi się wspomnia-
ny wcześniej kompakt. Sony w kwestii 
fotografii produkuje rzeczy, które – nie 
ukrywam – kocha rynek!

Muszę podkreślić, że nie fawory-
zuję żadnej marki, nie stawiam jednej 
ponad drugą – obydwa projekty nie-
ustannie rozwijamy, jesteśmy w nie 
bardzo zaangażowani – 19 paździer-
nika otworzyliśmy dwa nowe sklepy 
w galerii Posnania – Samsung Brand 
Store i Sony Centre w zupełnie nowych 
wizualizacjach, przez klientów przyjęte 
bardzo pozytywnie. Chcemy docierać 
do klientów na nowych poziomach i to 
kolejny ku temu celowi krok.
Samsung Brand Store, Sony Cen-
tre… ile pracy wymaga otwieranie 
sklepów monobrandowych?

Współpracujemy z wieloma ludź-
mi. W otwieranie sklepu zaangażo-
wane jest mnóstwo osób – ze strony 
Matrix Media osobisty kontakt mamy 
od kierownika budowy począwszy, na 
firmie meblarskiej skończywszy. To ki-
lometry kabli elektrycznych do wypo-
sażenia w prąd każdego kąta, kontakty 
ze wszystkimi osobami wdrożonymi 
w cały projekt.
Jak wygląda kwestia kadry? Popro-
szę o konkretne liczby.

W każdym naszym sklepie pracuje 
średnio od sześciu do siedmiu osób. 
Do tego dochodzi centrala wspomaga-
jąca proces sprzedaży w sklepach: kwe-
stie zamówień, dostaw do klientów i 

salonów, księgowość, przyjmowanie 
dostaw – na tę chwilę w tym sektorze 
zatrudniamy około 120 osób.
Słyszałam też nieco o nowych tech-
nikach usług. Rozwinie Pan temat?

Myślę, że warto wspomnieć o usłu-
dze consierge. Świat posuwa się do przo-
du cały czas, zatem i ludzie zmieniają 
sprzęty na nowsze. Problem pojawia 
się jednak w momencie, gdy musimy 
przenieść również to, co znajduje się na 
przykład na telefonie – numery, zdjęcia, 
filmy… jak to zrobić, by uniknąć straty 
ważnych dla nas danych? Nasza kadra 
robi to dla klientów w sklepach. W skró-
cie – można do nas przyjść, kupić nowy 
telefon i wyjść z przeniesionymi już na 
niego istotnymi dla nas rzeczami. Wy-
daje się, że robią to wszyscy – jednak my 
nie przyjmujemy za ten zabieg jakich-
kolwiek dodatkowych opłat.

Aktywnie też działamy w kwestii 
doradztwa – to nowy, również nie-
płatny poziom kontaktu przy zakupie 
telefonu, tabletu, a nawet telewizora. 
Jesteśmy w stanie doradzać i poma-
gać w odkrywaniu nowych funkcji tej 
samej osobie codziennie przez rok i 
nadal nie pobierzemy za to od niej ani 
złotówki. Chciałbym też zaznaczyć, że 
nasze produkty zdecydowanie różnią 
się od tych kupionych u operatorów 
razem z umową. Mamy też przy Sam-
sung Brand Store swój własny serwis, 
większość napraw realizuje się w ciągu 
kilku godzin. Sklep producenta działa 
razem z serwisem, bardzo ułatwia to 
cały proces naprawy.

Mówimy dużo o telefonach. A akce-
soria?

Samsung posiada bardzo dużą 
bazę akcesoriów dedykowanych – w 
naszych sklepach znaleźć można bar-
dzo szeroką ofertę, od komfortowej 
konstrukcji etui po folie i szkła harto-
wane. To kolejna kwestia pokazująca 
naszą dbałość o szczegóły.
To pytanie musiało się pojawić. Jak to 
jest z opłatami? Przeceny, promocje?

– Istnieje, rzecz jasna, możliwość 
płatności w systemie ratalnym oraz 
leasing. W marketingu prowadzimy 
też akcje promocyjne oferujące pełne 
usługi consierge, o których rozma-
wialiśmy przed chwilą. Promocje? 

„Często i gęsto”, zarówno w sklepach 
internetowych, jak i stacjonarnych. 
Staramy się przyglądać potrzebom 
klientów: niektórzy potrzebują wła-
śnie pakietu usług, opieki posprzeda-
żowej. Często doradzamy też zakup 
produktu z dodatkową gwarancją pro-
ducenta. Standardowa gwarancja trwa 
zazwyczaj – ustawowo, na terytorium 
Rzeczpospolitej – dwa lata. Większość 
innych firm umożliwia zakup ubezpie-
czenia, jednak niejednokrotnie jest to 
koszt podwójnej wartości telewizora! 
My oferujemy dodatkową gwarancję 
trwającą od czterech do pięciu lat. W 
przypadku zepsucia urządzenia klient 
otrzyma wówczas pełen zwrot wyda-
nych wcześniej pieniędzy.
Na sam koniec: jaka jest idea przyświe-
cająca całemu personelowi firmy?

Bezpośredniość to kolejna ważna 

dla nas rzecz. Opieka posprzedażowa 
funkcjonuje u nas zatem na poziomie 
znacznie wyższym niż standardowo. 
Dla naszej firmy wiele znaczy otwar-
tość na każdego klienta i równe trak-
towanie – niezależnie od tego, czy to 
klient oddany nam, czy konkurencji, 
niezależnie od pokolenia, niezależnie 
od jakichkolwiek czynników. Chcemy 
być kimś w rodzaju ambasadora.

Rozmawiała Małgorzata Pelka
Kontakt w sprawie ofert indywidu-
alnych specjalnie dla czytelników 
Sucholeskiego Magazynu Miesz-
kańców Gminy: wojciech.szym-
czak@matrixmedia.pl

Taksówki i sprzedaż paliw.  
Nowe branże premiowane w loterii
Już w ostatnim kwartale 2016 r. każdy, kto zarejestruje 
paragon fiskalny od taksówkarza na stronie Narodowej 
Loterii Paragonowej, będzie mieć szansę na wygranie Opla 
Insignii. Natomiast od stycznia do marca 2017 r. nagrodę 
specjalną będzie można wygrać w zamian za paragon za 
tankowanie na stacjach paliw. Dzięki przedłużeniu loterii 
o 6 miesięcy premiujemy branie i wydawanie dowodów 
zakupu w kolejnych dwóch popularnych branżach.

Nowymi branżami premiowanymi 
w Narodowej Loterii Paragonowej będą 

„działalność taksówek osobowych” (IV 
kw. 2016 r.) oraz „sprzedaż detaliczna 
paliw do pojazdów silnikowych na sta-
cjach paliw” (I kw. 2017 r.). To wynik 
przedłużenia naszej akcji edukacyjnej 
o pół roku, do 31 marca 2017 r.

Dodatkowe 6 miesięcy to efekt 
entuzjazmu Polaków dla kampanii, 
w której zarejestrowali już prawie 110 
milionów paragonów fiskalnych (stan 
na 27.09.16) i odebrali dziesiątki cen-
nych nagród. Obok nagród głównych 
(Opli Astra) i sprzętu elektronicznego 
co 3 miesiące losujemy nagrody do-

datkowe, czyli Ople Insignie, za para-
gony zgłoszone w tzw. branżach spe-
cjalnych. Wybieramy je, kierując się 
ich popularnością w społeczeństwie, 
a także obowiązkiem stosowania 
w nich kas fiskalnych. Dlatego dotych-
czas promowaliśmy m.in. fryzjerstwo 
i pozostałe zabiegi kosmetyczne czy 
konserwację i naprawę samochodów 
osobowych oraz sprzedaż detalicz-
ną części i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych. Jeszcze do końca 
września można rejestrować paragony 
za restauracje i inne placówki gastro-
nomiczne oraz przygotowanie i poda-
wanie napojów.

Narodowa Loteria Paragonowa 
to akcja edukacyjna Ministerstwa Fi-
nansów, w której chcemy zwiększyć 
liczbę prawidłowych dowodów zaku-
pu w obiegu handlowym, a w efekcie 
doprowadzić do zmniejszenia szarej 
strefy i uszczelnienia systemu podat-
kowego.

W loterii może wziąć udział każdy 
paragon fiskalny wystawiony na kwotę 
minimum 10 zł. Uczestnikami loterii 

mogą być osoby, które ukończyły 18 
lat i zarejestrują paragon na loteriapa-
ragonowa.gov.pl (link otwiera nowe 
okno w innym serwisie).
Centrum Obsługi Podatnika
Urząd Skarbowy  
Poznań-Winogrady
ul. Zygmunta Wojciechowskiego 3/5
60-685 Poznań
tel.: +48 61 827 01 00
email: us3025@wp.mofnet.gov.pl
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Dyrektor Wojciech Szymczak

Siedziba Matrix Media przy ul. Wierzbowej
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CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las 

Podczas paździer-
nikowych posie-
dzeń komisji sta-
łych opiniowano 
przede wszyst-
kim projekty uch- 
wał na sesję. 

Dyskutowano na temat miejscowych 
planów. Rozpoczęła się też kontrola 
budynku filii szkoły podstawowej przy 
ul. Konwaliowej w Suchym Lesie. Ko-
misja Społeczna wizytowała świetlice 
środowiskowe i uczestniczyła w próbie 
orkiestry w Chludowie.

Pełną treść relacji przewodni-
czących Komisji można przeczy-
tać na www.gminarazem.pl, a pro-
tokoły z wszystkich posiedzeń 
komisji na www.bip.suchylas.pl/
Rada Gminy/Komisje 

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja Rewizyjna
Komisja konty-
nuowała kontrolę 
referatu promo-
cji. Rozpoczęła 
się też kontrola 
niezwykle kon-
trowersyjnej in- 

westycji - budynku filii szkoły pod-
stawowej przy ul. Konwaliowej w Su-
chym Lesie. Przypomnijmy, że wielu 
mieszkańców kwestionuje zarówno 
lokalizację jak i sposób finansowania 
tej inwestycji.

Chociaż nie sformułowano jeszcze 
wniosków pokontrolnych, to działania 
komisji wzbudzają daleko idącą nerwo-
wość. W gminnych mediach publikuje 
się anonimowe, ordynarne oszczer-
stwa godzące w moje dobre imię, cześć 
oraz wizerunek. Po tygodniu informa-
cje te wstydliwie się usuwa, przyznając, 
że faktycznie naruszały dobra osobiste. 
Te żenujące, manipulatorskie i nieod-
powiedzialne zachowania są charak-
terystyczne dla działań służb z czasów 
słusznie minionych. Świadczą one jed-
nak o właściwym kierunku i sposobie 
działania Komisji Rewizyjnej. 

Wszystkim mieszkańcom dzięku-
ję za okazy wane wsparcie. Obiecuję, 
że Komisja będzie kontynuować 
swoją pracę w sposób konsekwentny, 
obiekty wny i rzeczow y. Z pewnością 
nie poddam się żadnym naciskom 
i nie dam się zastraszyć. Wobec osób 
w y wierających na mnie presję, jako 

na przewodniczącym Komisji Rewi-
zyjnej, będę podejmował działania 
zmierzające do zgłoszenia faktu po-
pełnienia przestępstwa oraz ścigania 
jego sprawcy.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

W października 
Komisja zapla-
nowała prace na 
2017 r. Będzie-
my zajmować się 
kwestiami, które 
były przedmio-

tem naszego zainteresowania w latach 
ubiegłych jak i nowymi zagadnienia-
mi mającymi na celu usprawnienie 
i rozszerzenie zakresu działań Komisji. 
Plan pracy na 2017 r. został przyjęty 
jednogłośnie. 

17.10 odbyłem spotkanie z przed-
stawicielami OSP Suchy Las, a 19.10 
wziąłem udział w zebraniu Zarządu 
Gminnego OSP Suchy Las. Spotka-
nia dotyczyły głównie spraw zwią-
zanych z poprawą relacji pomiędzy 
Zarządem Gminnym a OSP Suchy 
Las. Według oceny większości osób 
biorących udział w zebraniu osią-
gnięto długo oczekiwany kompro-
mis i porozumienie.

Komisja zapoznała się z kore-
spondencją , między innymi doty-
czącą budow y sygnalizacji świetlnej 
z czujnikiem prędkości w Złotkowie 
oraz skrzyżowania ulicy Obornickiej 
z ulicą Sobocką. W odniesieniu do 
pierwszej kwestii przyjęto wniosek 
do budżetu, natomiast drugi zosta-
nie rozpatrzony w szerszym gronie, 
gdyż skrzyżowaniem tym zarządza 
nie tylko nasza gmina. 

Poruszono także sprawy związa-
ne z niedostatecznym oświetleniem 
ul. Obornickiej w rejonie Jelonka 
oraz niedogodnościami komunika-
cji pieszej w rejonie Jelonka. W tej 
sprawie chcę dokonać wizji w terenie 
z udziałem pracownika Referatu Ko-
munalnego.  

W dalszej części posiedzenia 
zaopiniowano pozytywnie projek-
ty uchwał na październikową sesję. 
Kontrowersje wzbudziła jednak kwe-
stia transparentności w przyznawa-
niu dotacji na renowację zabytków.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Podczas dwóch 
październikowych 
posiedzeń Komi-
sji opiniowano 
projekty uchwał 
na najbliższą 
sesję. Na pierw-

szym posiedzeniu zajmowano się 
kwestiami budżetowymi. Pozytywnie 
zaopiniowano między innymi wnie-
sienie aportu do ZGK Sp. z o.o. na re-
alizację planów związanych z nową sie-
dzibą dla gminnej spółki komunalnej. 
Szerzej na ten temat na str. 11. 

Opiniowano też miejscowe 
plany zagospodarowania prze-
strzennego, o które zabiegają wła-
ściciele działek – przedsiębiorcy. 
Niestety w naszej gminie cały czas 
akcentuje się podczas procedury 
planistycznej doraźne oczekiwania 
przyszłych inwestorów. Zbyt mało 
uwagi przy wiązuje się do koniecz-
ności zapewnienia w miejscow ych 
planach elementarnego ładu prze-
strzennego, zachowania właściw ych 
zasad kształtowania zabudow y oraz 
określenia stosownych wskaźników 
zagospodarowania terenów. Próbuje 
się często narzucić radnym pośpiech 
i bylejakość w opiniowaniu uchwał 
planistycznych. 

Przykładem takich złych praktyk 
są plany dla rejonu ul. Jagodowej i Rol-
nej, dla działki 311/5 w Suchym Lesie, 
a także dla planu pod nowe osiedle 
w Złotkowie, który np. zupełnie pomi-
ja fakt planowania w tym miejscu prze-
biegu północno-wschodniej obwodni-
cy aglomeracji poznańskiej. Staramy 
się zmieniać te fatalne dla planowania 
przestrzennego nawyki wójta.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W październiku 
Komisja odbyła 
dwa wyjazdowe 
spotkania. Pierw-
sze z nich to spo-
tkanie z człon-
kami Orkiestry 

Dętej w Chludowie. Radni wysłuchali 
sprawozdania kapelmistrza p. Krzysz-
tofa  Żeleśkiewicza i przyglądali się 
próbie. Członkowie Orkiestry upo-
wszechniają kulturę muzyczną wśród 
mieszkańców, biorą czynny udział 
w życiu kulturalnym Gminy, tworząc 
warunki dla rozwoju artystycznego 
młodych i utalentowanych osób. Pro-
pagują wśród dzieci i młodzieży model 
życia wolnego od nałogów.

Drugie posiedzenie odbyło 
się wspólnie z Gminną Komisją 
Rozwiązy wania Problemów Alko-
holow ych. Odwiedziliśmy cztery 
z dziewięciu świetlic opiekuńczo-
w ychowawczych (Suchy Las, os. 
Grzybowe, Złotniki Wieś, Złotko-
wo). Radni mieli okazję zapoznać 
się z funkcjonowaniem świetlic oraz 
sprawdzić warunki w jakich prze-
by wają dzieci, które biorą udział 
w zajęciach prowadzonych przez 
instruktorów: muzykoterapii, pla-
styce, kuchcikowaniu oraz pomocy 
w odrabianiu lekcji. Świetlice działa-
ją dwa razy w tygodniu.

Przewodniczący Komisji
(-) Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

W październiku 
Komisja nie ob-
radowała. Człon- 
kowie Komsji 
brali udział w kon- 
sultacjach i szko-
leniach. 

12 października 2016 r. w Su-
chym Lesie odbyły się konsultacje 
projektu Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego 
Poznania na lata 2016-2025. Zo-
stał on opracowany  na zlecenie 
Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań, którego członkiem jest Gmi-
na Suchy Las. Celem planu jest 
zaspokojenia potrzeb mobilności 
ludzi oraz gospodarki w miastach 
i ich otoczeniu, dla popraw y jako-
ści życia. Podczas spotkania auto-
rzy przedstawili główne założenia 
planu i harmonogram realizacji. 
Odbyła się też dyskusja z udzia-
łem publiczności.

25 października 2016 r. w Colle-
gium da Vinci miało miejsce Metropo-
litalne Forum Planowania Przestrzen-
nego. Podczas forum przedstawiono 
Koncepcję Kierunków Rozwoju 
Przestrzennego Metropolii Poznań 
i rozmawiano o zasadach wdrażania 
jej ustaleń. Uczestnicy forum wzięli 
udział w debatach na temat tych za-
gadnień. Więcej na ten temat: http://
www.poznan.pl/

Jak się okazało – dyskusja nad 
tymi dokumentami wzbudziła zain-
teresowanie w yłącznie radnych ko-
alicji INICJATY WA MIESZK AŃ-
CÓW - GMINA R AZEM. Radni 
klubu NOWOCZESNA GMINA 
niestety nie wzięli udziału w obra-
dach. Szkoda!

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Nowa siedziba Zakładu 
Gospodarki Komunalnej 
z Warsztatem Terapii 
Zajęciowej

Podczas październikowej sesji 
podjęto uchwałę o wniesieniu aportu 
finansowego do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. Ta gminna spół-
ka odbiera nasze śmieci i świadczy sze-
reg innych usług. 

Zakres prac i tym samym znacze-
nie spółki stale wzrasta, ponieważ od-
dawane są kolejne inwestycje. Trzeba 
je utrzymywać, konserwować i napra-
wiać. Oczywiście można te usługi ku-
pować na zewnątrz, jednak ze wzglę-
dów praktycznych zdecydowana 
większość samorządów, w tym Suchy 
Las, korzysta z usług własnej spółki.

ZGK obecnie mieści się w ma-
łym budynku przy ul. Młodzieżowej 
w Suchym Lesie. Jest to obiekt z lat 
sześćdziesiątych, zupełnie niedostoso-

wany do obecnych potrzeb. Poza tym 
stan techniczny budynku, szczególnie 
w zakresie socjalnym budzi już poważ-
ne zastrzeżenia. Ciasnota i brak godzi-
wych warunków sanitarnych to jego 
podstawowe mankamenty.

Od kilku lat trwają zatem gorącz-
kowe poszukiwania nowej siedziby. Po-
mysłów było wiele. Działka pomiędzy 
osiedlem Grzybowym a ul. Łagiewnic-
ką w Złotnikach, teren przy ul. Szkół-
karskiej w Suchym Lesie, nieużytek 
przy działkach w Złotnikach. Rozważa-
no też lokalizację w Chludowie. Jednak 
siedziba na skraju gminy generowałaby 
dodatkowe koszty - ok. 350.000 zł rocz-
nie z tyt. odbioru śmieci (koszty dojaz-
du do Złotnik i Suchego Lasu, gdzie jest 
najwięcej klientów). Tak więc szukali-
śmy siedziby w centrum gminy. 

W lipcu zlikwidowano salon sa-
mochodowy przy skrzyżowaniu ul. 
Nektarowej i Obornickiej. Obiekt wy-
stawiono na sprzedaż i obecnie trwają 
negocjacje dotyczące jego zakupu. 
Mamy nadzieję na szczęśliwy finał, 
ponieważ w naszej ocenie, to dobry 
punkt na tego typu działalność. Duży 
parking, dobre skomunikowanie to 
podstawowe atuty tego miejsca. 

Trzeba dodać, że w budynku tym 
będą mieściły się też inne gminne spół-
ki, które w tej chwili płacą kilkanaście ty-
sięcy za wynajem pomieszczeń. Na nasz 
wniosek przy ZGK powstanie Warsztat 
Terapii Zajęciowej (WTZ) dla osób 
dorosłych - niepełnosprawnych intelek-
tualnie. Celem takiego warsztatu jest 
wspomaganie rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz stwarzanie im możliwości pozy-
skania lub przywracania umiejętności 
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 
Cieszymy się, że nasz pomysł poparli 
też pozostali radni. Mamy nadzieję, że 
WTZ wkrótce powstanie, ponieważ 
zabiegają o to od dawna rodziny osób 
niepełnosprawnych. Byłby to jedyny 
tego typu obiekt w gminie.

Budżet 2017
Mamy już projekt budżetu na 2017 

r. Trwają prace w komisjach stałych. 
Sesja budżetowa przewidziana jest 
na 19 grudnia 2016 r. Mamy nadzieję, 
że ostatecznie wypracowany budżet 
będzie z jednej strony dalej oddłu-
żał gminę, z drugiej zakładał dalszy 
wzrost nakładów na inwestycje drogo-
we i kanalizacyjne. Mamy też nadzieję 
na skuteczne przeprowadzenie zmian 
w zakresie uspokojenia ruchu, a także 
sfinansowanie ważnych zadań spo-
łecznych.

Reklamowy galimatias
Od wielu lat na terenie gminy 

panuje poważny nieład reklamowy. 
Zwracają na to uwagę mieszkańcy Su-
chego Lasu, którzy bardzo często piszą 
o tym problemie do radnych. Pytają re-
torycznie, dlaczego wiele gmin w Pol-
sce poradziło sobie z tym problemem, 
a Suchy Las nie? 

Przez 2 lata apelowaliśmy zatem do 
wójta o poważne potraktowanie tego 
problemu. Pisaliśmy artykuły, poda-
waliśmy przykłady dobrych praktyk. 
O chaosie reklamowym dyskutowa-
liśmy też podczas obrad  sesji i komisji. 
Z ramienia naszej koalicji sprawą zajmu-
je się radna Agnieszka Targońska, która 
problem ten podnosiła już w kampanii 
wyborczej. Konkretnych działań ze 
strony wójta jednak nie było. 

Wobec takiej postawy, zmuszeni zo-
staliśmy do nadania naszym działaniom 
wymiaru formalnego w postaci uchwały 
Rady Gminy zobowiązującej wójta do 
zajęcia się tą sprawą. Trzeba jednak pod-
kreślić, że uchwała nasza przewiduje, że 
to wójt zaproponuje zakres, formę, har-
monogram czasowy oraz inne szczegóły 
konkretnych działań. 

Niestety, nasza propozycja nie spo-
tkała się z uznaniem wójta, który wska-
zał, że ustawa pozwalająca na podjęcie 
takiej uchwały została zaskarżona do 
Trybunału Konstytucyjnego.

 c.d. na  
s. 12 >>>

Koalicja Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Klub 
Nowoczesna 
Gmina

Reklamy są nie-
zbędnym ele-
mentem naszej 
rzeczy w istości, 
problem jednak 
w tym, by nie 
pr z esz k ad z a ł y, 
nie szpeciły, nie 

psuły otoczenia. Po to jesteśmy my-
radni, by dbać o to oraz podejmować 

decyzje rozsądne i rozważne w tej 
sprawie. Nikomu nie zależy na to-
lerowaniu reklamowego „bałaganu”, 
ale trzeba uważać, by w „nie wylać 
dziecka z kąpielą”. Wójt Grzegorz 
Wojtera ma pomysł jak tę sprawę 
rozwiązać w naszej gminie, a rad-
ni Klubu Nowoczesna Gmina z tą 
koncepcją się zgadzają. Popieramy 
utworzenie specjalnego zespołu do 
rozwiązania tej sprawy, jesteśmy za 
dyskusją i znalezieniem najbardziej 
optymalnych rozwiązań. Ta dysku-
sja już się zaczęła, dlatego poniżej 
publikujemy stanowisko Pana Wój-
ta w tej sprawie.

Na ostatniej se-
sji Rady Gminy 
Suchy Las radni 
podjęli uchwa-
łę „reklamową”, 
która jest począt-
kiem procesu 
z m i e r z a j ą c e g o 

do ustanowienia lokalnych reguł, do-
tyczących zasad sytuowania obiek-
tów małej architektury, ogrodzeń, 

a przede wszystkim urządzeń i tablic 
reklamowych. 

Nasza uchwała jest jedną z pierw-
szych podjętych w Wielkopolsce. 
Ostrożność w uchwalaniu tych prze-
pisów przez inne samorządy wynika 
z faktu, że przepisy ustawy regulującej 
te kwestie (ustawa o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym) zostały 
zaskarżone przez Business Centre Club 
do Trybunału Konstytucyjnego. 

Nie jestem przeciwnikiem tych 
przepisów – wręcz odwrotnie!!! Uwa-
żam, że mogą stać się podstawą wielu 
ważnych zmian w tym obszarze. Jed-
nak czułem się w obowiązku zwró-
cić radnym uwagę na fakt, o którym 
wcześniej wspomniałem – że ustawa 
czeka na rozstrzygnięcie TK. Może 
dla niektórych jest to mało istotne, ale 
dla mnie wyroki Trybunału Konsty-
tucyjnego miały, mają i będą miały 
znaczenie zasadnicze. Z drugiej strony 
potrafię też zrozumieć niecierpliwość 
radnych oraz chęć osiągnięcia szyb-
kiego wizualnego efektu.

Szkoda tylko, że zaproponowana 
przeze mnie ostrożność została oce-
niona jako unik i sprzyjanie reklamo-
wemu bałaganowi w naszej gminie. 

***
Zanim jednak gminna rewolucja na-

stąpi, przeprowadzona zostanie szczegó-
łowa inwentaryzacja wszystkich reklam. 
Ponadto planujemy przeprowadzenie 
cyklu konsultacji społecznych oraz an-
kiet, dotyczących tej sprawy. Zgodnie 
z przepisami zostanie także przygoto-
wana uchwała określająca stawki rekla-
mowe. Przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem tych wszystkich działań zajmie 
się powołany przeze mnie w dniu 7 listo-
pada br. specjalny zespół. 

Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób 
uczestnikami dziesiątek, a nawet se-
tek projektów reklamowych, które 
znajdziemy w przestrzeni naszych wsi 
i osiedli. Jedni z nas to bierni odbior-
cy – potencjalni klienci – nabywcy 
usług lub produktów, które reklamo-
dawcy starają się dzięki wizualnym 
reklamom wypromować. Są też inni 
uczestnicy tego rynku. To firmy, któ-
re zajmują się profesjonalnym przy-
gotowaniem różnego typu urządzeń 
i tablic reklamowych. Są też właści-
ciele nieruchomości, na których „re-
klamy” są instalowane. Wszystkim 
nam będzie zapewne zależało na 
stworzeniu optymalnych przepisów, 
uwzględniających zarówno dobro 
społeczne jakim niewątpliwie jest ład 
przestrzenny, ale także poszanowa-
nie interesów wspomnianych pod-
miotów, które obecnie mają wpływ 
na lokalny rynek reklam.

Dlatego już dzisiaj gorąco nama-
wiam do aktywnego włączenia się 
w publiczną dyskusję na ten temat. 
O etapach prac naszego zespołu 
będziemy informowali na bieżąco – 
zwłaszcza o terminach planowanych 
konsultacji.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

REKLAMY.  Początek 
rewolucji w Suchym Lesie
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 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las / Z SESJI RADY GMINY Z SESJI RADY GMINY
Obawy wójta związane z wyroka-

mi Trybunału Konstytucyjnego są 
dla nas w pewnej mierze zrozumiałe. 
Jak powszechnie wiadomo, organ 
ten zmaga się w ostatnich miesiącach 
z wieloma nieznanymi dotąd trud-
nościami. Niemniej jednak warto pa-
miętać, że zarówno dziś, jak i w latach 
poprzednich postępowania przed 
Trybunałem trwały nierzadko kilka 
lat, zaś następne kilka lat potrzebo-
wała władza wykonawcza, aby wyroki 
Trybunału wdrożyć. Jeżeli więc bę-
dziemy dziś czekać na rozstrzygnięcie 
Trybunału co do uchwał reklamo-
wych, to może się okazać, że potrzeb-
ne zmiany wprowadzimy dopiero za 
kilka, a może kilkanaście lat. Przez 
ten czas reklamy wieszane w ramach 

„wolnoamerykanki” będą skutecznie 
szpecić nasz krajobraz, a czasem także 
stanowić niebezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, zasłaniając widoczność. 

Północno – wschodnia 
obwodnica Poznania

Pojawiły się 3 zmodernizowane tra-
sy dla północno – wschodniej obwod-
nicy Poznania. Są one nieco lepsze niż 
poprzednich, ale dalekie od oczekiwań 
mieszkańców Złotkowa oraz Złot-
nik. W środę 16 listopada 2016 roku 
w Centrum Kultury w Suchym Lesie 

odbyło się spotkanie z Zarządem Dróg 
Powiatowych w Poznaniu w sprawie 
przebiegu przez teren gminy Suchy Las 
fragmentu projektowanej obwodnicy. 
Relację z tego spotkania zamieścimy 
w następnym numerze. Priorytetem 
dla naszej koalicji jest odsunięcie kory-
tarza obwodnicy od budynków miesz-
kalnych w Złotnikach oraz Złotkowie.

Wielki Test Języka 
Angielskiego

W niedzielę 20 listopada br. w sucho-
leskim Centrum Kultury odbył się Wiel-
ki Test Języka Angielskiego! Była okazja 
do sprawdzenia znajomości języka, ko-
rzystając z testu opracowanego przez 
specjalistów z Harvard University. Na-
szą koalicję reprezentował w tym roku 
radny Grzegorz Łukszo. O wrażeniach 
radnego poinformujemy czytelników 
w następnym numerze Magazynu.

Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Jakość prowadzonej debaty publicz-
nej w Polsce pozostawia wiele do życzenia. 
Nie jest to oczywiście problem jedynie 
naszego Kraju, ale również wielu innych. 

Zjawisko hejtu in-
ternetowego w prze-
strzeni publicznej 
zagościło na dobre 
i jest wszechobecne. 
Przestają się liczyć 
rzeczowe, meryto-

ryczne argumenty, ponieważ skuteczniej-
sza okazuje się często agresywna, nachal-
na i wrzaskliwa propaganda.

W naszej gminie do tej pory spór 
o rzeczy istotne dla mieszkańców kon-
centrował się wokół budżetu, planów za-
gospodarowania przestrzennego, spraw 
komunalnych czy komunikacji. Niestety, 
co jakiś czas zauważa się próby nadania 
debacie publicznej nowego wymiaru. 
Merytoryczny dyskurs zamienia się 
w spór o charakterze pozornym i doty-
czy spraw nieistotnych i drugorzędnych. 
Wobec braku argumentów zauważa się 
również tendencje do wywlekania spraw 
prywatnych i osobistych. 

Warto zatem przypomnieć jakie 
są warunki rzetelnego i kulturalnego 
dyskursu publicznego. Przede wszyst-
kim rzeczowy dobór argumentów, 
kultura języka debaty, otwartość na 
argumenty strony przeciwnej oraz 
przestrzeganie zasady niewkraczania 
w sferę prywatną adwersarzy. 

Wydaje się, że ta ostatnia zasada, 
wobec braku merytorycznych argu-

mentów, z wykorzystaniem gmin-
nych mediów została nie tak dawno 
złamana. Bez zażenowania publikuje 
się nieprawdziwe informacje, któ-
rych jedynym celem jest zdyskredy-
towanie w opinii publicznej swoich 
politycznych konkurentów. Informa-
cja ta znajduje się w przestrzeni pu-
blicznej przez tydzień, po czym jest 
usuwana z powodu naruszenia dóbr 
osobistych.

Co w takiej sytuacji powinny czy-
nić ofiary takiej nagonki? Radziłabym 
zachować spokój i nie eskalować sy-
tuacji konfliktowych. Jako przewod-
nicząca Rady Gminy otrzymuję wiele 
informacji. Są wśród nich również in-
formacje, które  dotyczą osób sprawu-
jących funkcje publiczne, natomiast 
nie mają żadnego związku ze sprawo-
waną przez nie funkcją. Dotykają sfery 
prywatnej i osobistej i bez wątpienia, 
w przypadku upublicznienia, narusza-
łyby dobra osobiste tych osób.  Stano-
wiłyby również doskonałą pożywkę 
dla generowania rozmaitych plotek, 
półprawd, insynuacji i pomówień. Ta-
kich informacji, jeśli  nie mają wymia-
ru formalnego, nie powinno się upu-
bliczniać. Trzeba przecież pamiętać, że 
gdzieś kończy się polityka, a zaczyna 
zwykła ludzka przyzwoitość.

Małgorzata Salwa-Haibach

Nie chcemy standardów Trzeciego Świata
W czasie ostatniej sesji rajcy zajmowali się m.in. przyrodą w Chludowie, bałaganem rekla-
mowym na terenie gminy, wizytą na Ukrainie i strzelaniem do dzików.

Sesja rozpoczęła się od wniesienia 
kilku poprawek do porządku obrad. Na 
pierwszy ogień poszedł projekt uchwały 
o zaopiniowaniu projektu uchwały Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego 
o zmianie uchwały o granicach aglome-
racji poznańskiej. Radni jednogłośnie 
zgodzili się na dopisanie tego punktu do 
porządku. Zaraz potem ze swego miej-
sca powstał radny Grzegorz Rewers:

– Składam wniosek o dopisanie do 
porządku także głosowania nad pro-

jektem uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie statusu sołectwa Złotkowo.

Chodzi o to, że statut wymaga, 
żeby na zebraniu wiejskim pojawiło się 
minimum 50 mieszkańców.

– Tymczasem dziś to nierealne – roz-
łożył ręce radny Rewers. – Proponuję 
zmniejszenie tej liczby do 20 osób.

Radni zgodzili się dopisać i ten 
punkt do porządku. W następnej ko-
lejności jednogłośnie przyjęto proto-
kół z poprzedniej sesji.

Przyroda nie ma ceny
Do krótkiej dyskusji doszło natomiast 

przy okazji zmian w Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Suchy Las. Radna 
Agnieszka Targońska wyraziła obawę, że 
przeznaczenie pod budowę terenów zielo-
nych w Chludowie doprowadzi do znisz-
czenia flory Kanału Chludowskiego.

– Są to tereny podmokłe – dodała 
radna.

– Właściciel działki przedstawił ba-
dania geologiczne, z których wynikało, 
że znajdują się tam grunty nośne – za-
oponował radny Dariusz Matysiak.

– To obszar wykorzystywany rolni-
czo o niewielkiej wartości ekologicznej 

– wyraził opinię radny Paweł Tyrka.
– Czy ekosystem zagwarantuje nam 

jakiś wpływ do budżetu? – ironizował 
radny Ryszard Tasarz. 

– Przecież nie wszystko da się 
przeliczyć na pieniądze – tłumaczyła 
radna Małgorzata Salwa-Haibach. – 
Pamiętajmy, że podejmujemy decyzje, 
których skutki my i nasi potomkowie 
będą odczuwać przez następne kilka-
dziesiąt lat – podkreślała.

– Wielu mieszkańców mówiło mi, 
że osiedlili się w naszej gminie, żeby 
słyszeć śpiew ptaków – wyjawił radny 
Krzysztof Pilas. – Mieszkamy na wsi, 
nie zabetonowujmy ziemi, ziemia po-
winna oddychać – apelował.

– Trzy czwarte naszej gminy to poli-
gon, tam jest dzika przyroda – Ryszard 
Tasarz okazał się nieprzejednany.

Uchwała w sprawie pomocy dla 
powiatu poznańskiego nie spowo-
dowała już równie burzliwej dyskusji, 
choć radni zastanawiali się chwilę, czy 
łatwiej załatwiać sprawy urzędowe na 
ulicy Jackowskiego w Poznaniu czy też 
w Murowanej Goślinie.

Przez kilka minut rozmawiano też 
o wniesieniu aportu do spółki ZGK, 
która stara się właśnie o nową siedzibę. 
Chodzi o kwotę 2 mln zł w czterech 
ratach po 500 tys. zł.

– To sporo – zauważył radny Michał 
Przybylski. – Zaakcentujmy może, że 
chodzi tu o działkę 1139. Poza tym trud-
no dawać pieniądze na same tylko biura. 
Spółce komunalnej nie powinno cho-
dzić tylko o zysk, powinna mieć też mi-
sję społeczną. Warsztaty terapii zajęcio-
wej oferują osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie rehabilitację przez pracę. 
Mamy okazję pomóc tym ludziom. 
Wiem, że prezes ZGK Jerzy Świerkow-
ski jest otwarty na takie inicjatywy.

Ostatecznie, radni jednogłośnie 
poparli wniosek koalicji Inicjatywa 
Mieszkańców-Gmina Razem o umiej-
scowienie Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej przy nowej siedzibie ZGK sp. z o.o. 

Ład architektoniczny
Bez dyskusji przyjęto już uchwały 

o wyrażeniu zgody na zawarcie przez 
wójta gminy umowy dzierżawy i najmu 
w trybie bezprzetargowym dwóch nie-
ruchomości – w pierwszym przypadku 
na okres do lat trzech, a w drugim do lat 
10. Dłuższą chwilę debatowano nato-
miast na temat planu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami pożytku publicznego. 
Chodziło o to, czy podwyższać stawkę 
wkładu własnego z 10 na 15 proc.

– Proponuję obniżenie stawki  po-
wstał ze swego miejsca radny Pilas. – 
W czasie wrześniowych konsultacji 
nie było mowy o jej podwyższeniu. 10 
organizacji pozarządowych protestuje. 
Jeśli podnosić, to stopniowo, a nie z za-
skoczenia.

– Organizacje pozarządowe wyka-
zują za małą aktywność, jeśli chodzi 
o pozyskiwanie środków z innych źró-
deł – uznał wójt Grzegorz Wojtera.

– To nie tak – zaoponowała Ilona 
Ciok z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Golęczewie. – Jeśli jakieś wydarze-
nie powinno się odbyć, to się odbywa, 
bo organizacje zdobywają właśnie pie-
niądze z innych źródeł.

Dłużej rozmawiano też o koniecz-
ności zapewnienia w gminie ładu 
przestrzennego. Chodzi tu o tablice 
reklamowe, ogrodzenia i obiekty ma-
łej architektury. Radna Targońska za-
proponowała przyjęcie uchwały opar-
tej na ustawie sejmowej.

– Ustawa ta została jednak zaskar-
żona do Trybunału Konstytucyjnego 
przez Business Centre Club – zauwa-
żył wójt Wojtera. – Wprawdzie nasza 
gmina nie przyjęła uchwały o uznawa-
niu orzeczeń trybunału bez ich publi-
kacji, ale nie możemy też całkowicie 
ignorować faktu, że taka skarga wpły-
nęła – wyraził przekonanie. – Nie po-
dejmujmy uchwały już teraz, poczekaj-
my na orzeczenie – zaproponował.

– Na to możemy czekać bardzo dłu-
go – wyraził obawę Michał Przybylski. 

– Zresztą wiele gmin uporządkowało 
kwestię reklam bez żadnej ustawy. Nie-
stety, na większości obszaru naszego 
kraju do dziś obowiązują standardy 
Trzeciego Świata. A przecież wystarczy 
wyjechać do Czech czy na Słowację, 
żeby się przekonać, że może być inaczej.

Na zielonej Ukrainie
W dalszej kolejności radni zajęli się 

wyborem członków komisji doraźnej 

ds. statutu Rady Gminy. Krzysztof 
Pilas na przewodniczącego zapropo-
nował Michała Przybylskiego.

– Zgadzam się – pokiwał na to 
głową ten ostatni. – Oby to jednak 
była ostatnia w tej kadencji komisja 
doraźna, bo przewodniczenie takim 
komisjom powoli staje się moją pracą 
etatową – zażartował.

Poza Michałem Przybylskim na 
członków komisji wybrano także Jarosła-
wa Ankiewicza, Krzysztofa Pilasa, Pawła 
Tyrkę i Małgorzatę Salwę-Haibach.

Po tym wyborze, którego dokona-
no jednogłośnie, Wysoka Rada zajęła 
się granicami aglomeracji poznańskiej.

– Uchwały rad gmin w tej sprawie są 
istotne, gdyż dzięki temu Sejmik Woje-
wództwa Wielkopolskiego nie będzie 
musiał czekać 30 dni na przegłosowa-
nie swojej uchwały – wytłumaczyła 
sekretarz gminy Joanna Nowak.

– Chodzi o włączenie do obszaru aglo-
meracji poznańskiej kilku ulic w Złotni-
kach i Złotkowie  dodał zastępca wójta 
Marcin Buliński. – Ma to znaczenie dla 
gospodarki ściekowej – wyjaśnił.

W tej sytuacji Wysoka Rada przy-
jęła projekt przy jednym głosie wstrzy-
mującym się.

Wątpliwości rajców nie wzbudziła 
także wspomniana na wstępie kwe-
stia statutu Złotkowa. Przegłosowa-
no zmniejszenie quorum z 50 do 20 
mieszkańców sołectwa, dzięki czemu 
zebranie wiejskie będzie mogło sku-
teczniej funkcjonować.

W ramach informacji wójta gmi-
ny jako pierwszy zabrał głos wicewójt 
Marcin Buliński, który poinformował 
zgromadzonych o rozstrzygnięciu 
przetargu na realizację węzła przesiad-
kowego w Złotnikach.

Z kolei wójt Grzegorz Wojtera krót-
ko zrelacjonował wizytę sucholeskiej 
delegacji w miasteczku Hniwań na 
Ukrainie. W skład delegacji wchodzili 
też przedstawiciele Sucholeskiego To-
warzystwa Przyjaciół Europy.

– Podpisaliśmy list intencyjny 
o współpracy – podsumował gospo-
darz gminy.

W ramach informacji przewodniczą-
cej Rady Gminy Małgorzata Salwa-Ha-
ibach opowiedziała zebranym o skardze, 
jaka wpłynęła na komendanta straży 
gminnej Marka Dłużewskiego.

– Mieszkanka złożyła skargę, po-
nieważ nie otrzymała od komendanta 
odpowiedzi na pytanie, ile razy została 
ukarana mandatem – wyjaśniła prze-
wodnicząca.

Dzik jest dziki
Przewodniczący Komisji Społecz-

nej Krzysztof Pilas zrelacjonował krót-
ko wspólne posiedzenie tejże komisji 

wraz z Gminną Komisją Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

– Wizytowaliśmy świetlice środo-
wiskowe – wyjaśnił K. Pilas. – A na ko-
lejnym posiedzeniu uczestniczyliśmy 
w próbie Orkiestry Dętej Chludowo.

Z kolei Włodzimierz Majewski 
z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego opowiedział o spotkaniu 
z przedstawicielami Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Suchym Lesie. Natomiast 
Michał Przybylski, przewodniczący 
komisji doraźnej powołanej w sprawie 
radnych Wojciecha Korytowskiego 
i Macieja Jankowiaka, poinformował 
o ostatnim spotkaniu tejże komisji. Jej 
członkowie po raz kolejny wysłuchali 
wyjaśnień W. Korytowskiego.

W ramach puntu pod nazwą ,,Inter-
pelacje i zapytania” Krzysztof Pilas po-
wrócił do sprawy pojemników na odzież.

– Na Sucholeskiej rozsypaną odzież 
ostatnio posprzątano, ale na Borówko-
wej jak dotąd nie – poskarżył się.

Przypomnijmy, że rzeczone konte-
nery stoją już na terenie Poznania, ale 
bardzo blisko granicy gminy Suchy Las.

– Najprościej zadzwonić pod nu-
mer 912, na poznańską straż miejską 

– podsunął Ryszard Tasarz. 
– A co się dzieje w sprawie dzików? – 

zmieniła temat Agnieszka Targońska.
Przypomnijmy, że dziki pojawia-

ją się na terenie Suchego Lasu i ryją 
w prywatnych ogródkach oraz na 
innych terenach zielonych. Niektórzy 
mieszkańcy obawiają się o swoje bez-
pieczeństwo, więc radni domagają się, 
by do zwierząt strzelać.

– Stopniowo zwiększamy limit od-
strzału – odparł zastępca wójta Marcin 
Buliński. – Starosta podejmuje w tej 
sprawie decyzje w oparciu o analizę 
zagrożenia bezpieczeństwa.

– W okolicy osiedla Grzybowego 
mieszkańcy obawiają się wychodzić 
na wieczorne spacery z psami – włą-
czyła się do dyskusji Małgorzata Sal-
wa-Haibach.

– Jestem myśliwym – przyznała się 

radna powiatowa Ewa Kuleczka-Drau-
sowska. – Dzikie zwierzęta wchodzą 
do miejscowości, ponieważ buduje-
my coraz więcej i w lasach miejsca dla 
zwierząt jest coraz mniej.

– Też jestem myśliwym – pochwa-
lił się sołtys Złotkowa Michał Brdęk. – 
W mojej ocenie dzików wcale nie jest 
coraz więcej. Pojawiają się one po pro-
stu w większej liczbie tam, gdzie mają 
dużo jedzenia.

Już pod sam koniec sesji dyskuto-
wano o kuchni w przedszkolu w Bie-
drusku.

– Kuchnia ma już osiem lat, a zatem 
nie jest nowa – skonstatował Dariusz 
Matysiak.

– Jest ze stali nierdzewnej, a  zatem 
jak nowa – zaoponował wójt Grzegorz 
Wojtera.

Krzysztof Ulanowski

INFORMACJA
Adwokat Agnieszka Wiese  

informuje, iż pełni dyżur adwokacki  
w każdy poniedziałek  

w godzinach od 16.00 do 19.00  
w siedzibie swojej kancelarii -  

ul. Nowy Rynek 3, 62-002 Suchy Las,  
tel. 696-048-474
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Przewodnicząca  
Rady Gminy Suchy Las  
informuje

Radny Michał Przybylski jest przekonany, że 
spółka komunalna to także misja społeczna

Ilona Ciok z KGW w Golęczewie nie 
ma wątpliwości, że organizacje 

pozarządowe potrafią zdobyć pieniądze

Prezes Jerzy Świerkowski jest otwarty 
na zatrudnianie niepełnosprawnych
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Sieć Lidl przygotowała dla klien-
tów wiele atrakcji. Jedną z nich był 
konkurs „600 nagród na 600. Otwar-
cie”. Do w ygrania były rowery, sprzęt 
AGD, bony zakupowe, w tym 10 na-
gród głównych – bony, każdy o war-
tości 6 tys. zł . Chętni do sięgnięcia 
po te nagrody mogli wziąć udział 
w konkursie. Przybili na otwarcie 
mogli skosztować tortu o masie 230 
kg. Było to dzieło mistrza Polski 
cukierników – Pawła Małeckiego. 
Organizatorzy nie zapomnieli o naj-
młodszych. Specjalnie dla nich przy-
gotowano pokaz mima. Szczudlarze 
natomiast rozdawali pociechom ko-
lorowe balony. Barmani i bariści czę-
stowali aromatyczną kawą. W osłu-
pienie wprawiał wielki ekspres, który 
miał ponad dwa metry w ysokości. 
Pasjonatów sztuki kulinarnej za-
proszono na pokazy carvingu, czyli 
sztuki ozdobnego krojenia owoców. 
Zajmował się tym mistrz tej sztuki – 
Paweł Sztenderski.

Innowacyjność sklepu
Nowy sklep jest inny od pozo-

stałych. Zadbano o większy komfort 
klientów. Postawiono na szersze alejki, 
nowoczesne kasy oraz toalety ze strefą 
pielęgnacji niemowląt, tzw. „przewijak”. 
Kierowcy mogą liczyć na 120 miejsc 
parkingowych oraz dwa stanowiska 
do ładowania samochodów elektrycz-
nych. Można też będzie liczyć na miej-
skie rowery, których punkt znajduje się 
przed sklepem. Będzie on połączony 
z resztą miejskiej infrastruktury. Czy 
to już koniec innowacji? Nie, nowy 
sklep stawia na odnawialne źródła 
energii. Skorzystano z fotowoltani-
ki, czyli paneli na energię słoneczną. 
Szklana fasada pozwoli maksymalnie 
wykorzystać światło dzienne. Nowo 
otwarta placówka jako jedyny obiekt 
w Polsce otrzymał prestiżowy certy-
fikat BREEM NEW CONSTRUC-
TION 2016.

Klienci będą mogli znaleźć w skle-
pie swoje ulubione produkty marek 

własnych: „Chrupiące z Pieca”, „Pikok”, 
„Świeża porcja” i „Rzeźnik”. Świeże 
owoce i warzywa zapewni „Ryneczek 
Lidla”. Sieć Lidl jest obecna w Polsce 
od 14 lat. Przez ten czas prężenie roz-
wijała się na terenie naszego kraju. 

Rozwój sieci
– Otwarcie 600. Sklepu jest ogrom-

nym sukcesem – zapewnił nas dyrek-
tor Ryszard Machoj. – Nie tak dawno, 
trzy lata temu, dokonaliśmy otwarcia 
500. Lidla. Było to niedaleko Poznania 
w Komornikach. Planujemy budowę 
kolejnych sklepów na terenie całej Pol-
ski. Rozwijamy się dość intensywnie 
ale i bardzo rozsądnie.

– Nasze sklepy stały się miejscem 
codziennych zakupów dla milionów 
Polaków. Stale dążymy do tego, aby za-
pewniać im ciekawą ofertę i produkty 
wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie 

– mówi z kolei Aleksandra Robaszkie-
wicz, PR manager Lidl Polska.

Mieliśmy okazję w dniu otwar-
cia porozmawiać z klientami, którzy 
przybili tłumnie na otwarcie nowego 
sklepu. Nasi rozmówcy cenią Lidla za 
atrakcyjne ceny, cotygodniowe pro-
mocje i wysoką jakość oferowanych 
produktów. Panu Maciejowi z Pozna-
nia nie była straszna poranna pobudka. 
Poproszony przez swoją teściową usta-

wił się w kolejce, żeby kupić nowocze-
snego robota kuchennego. Z czystym 
sumieniem możemy stwierdzić, że taki 
zięć to skarb. Pan Andrzej z kolei wziął 
wolne w pracy, aby móc wziąć udział 
w uroczystym otwarciu. Cieszy go, że 
nowy sklep jest blisko jego domu. 

PS
Naszym zdaniem

Uważamy, że otwarcie nowego Lidla 
przyda się mieszkańcom. Pozwoli za-
oszczędzić im, jakże cenny dziś, czas. Ich 
ulubiony sklep jest teraz na wyciągnięcie 
ręki. Obserwujemy w naszym kraju coraz 
większe zainteresowanie sklepami typu 
dyskont. Widzimy zmiany, jakie w nich 
zachodzą. Teraz to nowoczesne i prze-
stronne obiekty. Celem Lidla jest zadowo-
lenie klientów. Jest to tak samo ważne, jak 
krótki czas oczekiwania w kolejce do kas. 
We wszystkich sklepach można płacić za 
zakupiony towar kartą płatniczą, dzięki 
temu podczas robienia większych zaku-
pów nie jest konieczne posiadanie gotówki. 
Lidl zajmuje miejsce w pierwszej dziesiąt-
ce największych sieci sklepów spożywczych 
w Europie. Głównym założeniem, a tym 
samym kluczem do sukcesu, są proste i ja-
sno postawione zasady, na których opiera 
całą działalność. Zaoferowanie klientom 
artykułów codziennej potrzeby dobrej 
jakości i w korzystnej cenie to główny cel 
i wyzwanie dla sieci..

WYDARZENIA
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Tu każda kobieta 
stanie się piękna
Każda kobieta bez względu na wiek marzy, żeby choć 
przez jeden dzień być piękną, zadbaną, roześmianą, zrelak-
sowaną, wyjątkową. Czy to tylko marzenia? Już nie.

W Poznaniu na Podolanach po-
wstało miejsce, w którym każda pani 
właśnie tak się poczuje. To miejsce to 
Derm Expert Beauty Clinic przy ulicy 
Strzeszyńskiej 96.

Bądźcie coraz młodsze
- Działam od ponad piętnastu lat 

w branży kosmetycznej i anti-aging. 
Moim celem jest  zatrzymanie, a nawet 
odwrócenie procesu starzenia pacjen-
tów – mówi Iwona Endsminger-Fic, 
kosmetolog, właściciel. – Ta klinika 
jest zwieńczeniem moich aspiracji 
zawodowych, miłości do ludzi i pasji. 
Chcę, by ludzie byli szczęśliwi, staram 
się czynić ich piękniejszymi, a co za 
tym idzie dawać im radość. To jest po-
wód, dla którego powstało to miejsce.

Klinika jest wyjątkowa, ale nie 
tylko dla pań, bo coraz więcej panów 
również chce zadbać o siebie i również 
oni są gośćmi Derm Expert Beauty 
Clinic.

- To tutaj panie mają mieć swoją oazę, 
gdzie poczują się dobrze i gdzie sztab 
specjalistów zadba o ich piękno, zdro-
wie, doskonałe samopoczucie – mówi 
Iwona Endsminger-Fic.  - Chcemy, by 
zabiegi stały się też pretekstem do spo-
tkań towarzyskich, przyjacielskich, bo 
dlaczego nie zrobić imienin w klinice 
urody. Można się dobrze bawić i zadbać 
o siebie. Klinika jest miejscem, jakiego 
jeszcze nie ma w stolicy Wielkopolski. 
Pomysł podsunęły mi same klientki, 
które opowiadały, czego potrzebują.

Dlatego też wydzielono specjalną 
strefę SPA, gdzie masaże i zabiegi odprę-
żające pozwalają się wyciszyć i wprowa-
dzić w stan relaksu, a wiosną w ogrodzie  
powstanie patio, gdzie panie po zabie-
gach będą mogły się relaksować przy 
szklance świeżo wyciskanego soku lub 
filiżance wybornej kawy.

- Jesteśmy kliniką piękna. Specjali-
zujemy się w tworzeniu i realizowaniu 
protokołów zabiegowych dostoso-

wanych do indywidulanych potrzeb 
pacjentów – dodaje Iwona Endsmin-
ger-Fic. - Najczęstszymi problemami 
naszych pacjentek są: rozstępy, cellu-
lit, zmarszczki, utrata jędrności skóry, 
przebarwienia, popękane naczynka, 
blizny. Opiekujemy się również pa-
cjentkami po porodach i w czasie me-
nopauzy. 

Zespół specjalistów dokłada wszel-
kich starań, aby w ofercie poznańskiej 
kliniki znalazły sie najnowsze, najbar-
dziej innowacyjne, a zarazem najbez-
pieczniejsze dla pacjentów rozwiąza-
nia z zakresu kosmetologii estetycznej 
i anti-aging. 

Derm Expert Beauty Clinic jako 
pierwsza w Polsce ma najlepszy na 
świecie laser stosujący najnowszą 
technologię Motion Speed. Głowica 
laserowa pracuje w trybie ciągłym co 
ma szczególne znaczenie przy trwałej 
epilacji, bo zabieg wykonywany jest 
w bardzo krótkim czasie przy wyso-
kim komforcie pacjenta. Można przy 
wykorzystaniu tej aparatury odmła-
dzać skórę, usuwać zbędne owłosienie, 
tatuże, grzybicę paznokci, przebarwie-
nia, zamykać naczynka. Jest to laser 
medyczny, a  nie kosmetyczny.

Najwyższa jakość zabiegów
Zakres usług kliniki będzie stale 

poszerzany. W razie potrzeby będą 
pojawiać się także specjaliści z innych 
dziedzin.

- Kłopoty z cerą bardzo często zwią-
zane są z problemami zdrowotnymi 

– mówi Iwona Endsminger-Fic. – Stąd 
już niedługo dostępne będą konsulta-
cje m.in. dermatologa, dietetyka, try-
chologa. Chcę nawiązywać kontakty 
z różnymi specjalistami z branży me-
dycznej, fitness, cateringu dietetyczne-
go. To ma być klinika dla osób poszu-
kających sprawdzonych technologii  
i najwyższej jakości zabiegów – od 
anti aging, poprzez modelowanie syl-
wetki, po relaks w strefie SPA.

Korzystanie z  usług kliniki wcale nie 
musi oznaczać ogromnych wydatków, 
bo ceny są bardzo zróżnicowane. W kli-
nice można wykonać m.in. pedicure 
i manicure, zabiegi pielęgnacyjne, ma-
saże i rytuały SPA . Dużą popularnością 
cieszą się też vouchery upominkowe na 
dowolną kwotę, którymi można obdaro-
wać bliską osobę, a nasz personel dobie-
rze dla niej odpowiednie zabiegi.  

Derm Expert to wyjątkowa klinika 
kosmetologii estetycznej, która sprawi, 
że poczujesz się wyjątkowo! Przekona-
ły się o tym polskie gwiazdy i celebryci 

– przekonaj się i Ty!
Zapraszam serdecznie,
Iwona Endsminger-Fic

Morze nagród w Lidlu
Otwarto nowy sklep sieci Lidl w Poznaniu. Jest to 600. sklep 
tej sieci w Polsce. Liczne konkursy i promocje przyciągnęły 
tłumy. Supermarket ulokowany jest przy ul. Wilkońskich, 
blisko skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego. Jest 
to więc atrakcyjny punkt dla mieszkańców Jeżyc i Ogrodów.

ul. Strzeszyńska 96, 
60-479 Poznań
(61) 820 32 80, 

www.DermExpert.pl

Aleksandra Robaszkiewicz, PR manager, 
 Ryszard Machoj, dyrektor Pan Maciej

Pani Barbara i pan Jakub

Pan Czesław Pani Magdalena i pan Mariusz Pani Lucyna
Paweł Sztenderski 

- mistrz carvingu

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

SZAFY  
NA 

WYMIAR
601 492 036
KONKURENCYJNE 

CENY

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

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

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

ZUPY
Rosół, pomidorowa   ........................3,90
Ogórkowa, jarzynowa,  
pieczarkowa, żurek  .........................5,90
Żurek z jajkiem, rosół z domowym  
makaronem, grochówka  ................. 7,90
Pieczywo do zupy  ...........................1,00
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

DANIA
Rumsztyk z cebulą,
pulpety w sosie koperkowym  ......... 7,90 
Kotlet schabowy, karkówka, stek, 
filet drobiowy panierowany, stripsy  ...8,90
De volaille, szwajcar, filet w płatkach 
kukurydzianych, zraz wieprzowy,
rolada wieprzowa z pieczarkami,
filet z dorsza świeżego  ...................  9,90 
DODATKI
Ziemniaki, ryż, zestaw surówek  .....  3,50
Frytki, kasza gryczana,  
kasza jaglana kluski śląskie  ............ 4,00
Ketchup  ..........................................  1,00
Opakowanie  ...................................  0,50

DANIA NA MIEJSCU, NA WYNOS I Z DOWOZEM  
ZAPRASZAMY

NOWOŚĆ! GRÓCHOWKA Z CHLEBEM 
I SMALCEM DOMOWYM 

Venus
Studio Urody

tel. 511 981 166

Venus
Studio Urody

tel. 511 981 166

Venus
Studio Urody

tel. 511 981 166

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

ELEKTRYK
TEL. 506 308 306

AUTORYZOWANY INSTALATOR 
AUTOMATYKI DOMOWEJ

INSTALACJE KOMPLEKSOWO

PULMONOLOG, SPIROMETRIA
ALERGOLOG, UROLOG, USG

Tel. 61 812 50 00

Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124A

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

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

www.GdzieGramy.pl

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 



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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  
(badania techniczne wszystkich typów pojazdów)

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

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

Dla firm i flot korzystne umowy

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

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 

MYJNIA RĘCZNA
praniezl
sprzątaniezl
polerowanie zl
woskowaniezl

WULKANIZACJA
naprawazl
wymianazl
sprzedaż oponzl

KLIMATYZACJA
dezynfekcjazl
odgrzybianiezl
napełnianiezl

MECHANIKA I ELEKTRYKA SAMOCHODOWA

Dla stałych Klientów RABATY 
- oferujemy program lojalnościowy

Współpracujemy z firmami w zakresie obsługi floty 

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

PN-SOB  8.00-19.00
NIEDZIELA  9.00-15.00 

W SPRZEDAŻY OPONY ZIMOWE
NOWE I UŻYWANE

KOMPLET

JUŻ OD 

400 zł

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653
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Czas pokazał, jak bardzo ta inicjaty-
wa była trafiona. Dynamiczny wzrost 
chętnych do działania w klubie spo-
wodował, że na terenie gminy zaczęły 
powstawać jego filie: na Osiedlu Grzy-
bowym, w Chludowie i w Biedrusku. 
Ta ostatnia obchodzi właśnie swoje 
5-lecie. Jubileuszowa uroczystość odbyła 
się 22.września w Domu Osiedlowym 
w Biedrusku, przy udziale władz samo-
rządowych gminy Suchy Las. Obok 
wójta Grzegorza Wojtery w uroczysto-
ści uczestniczyła przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Salwa-Haibach, 
radny Ryszard Tasarz, przewodniczący 
Komisji Społecznej Krzysztof Pilas, oraz 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Sylwia Nowak - Kabacińska. Rolę gospo-
darza pełnił kierownik Domu Osiedlo-
wego Mirosław Stencel, przy wydatnej 
pomocy Pauliny Olszewskiej, pełniącej 
w klubie rolę koordynatora.

Imponująca frekwencja
Członkowie klubu stawili się na jubi-

leuszową uroczystość tak licznie, że choć 
nie było listy obecności, odnosiło się nie-
odparte wrażenie, ze nie zabrakło nikogo. 
Klub liczy około 100 członków i liczba ta 
ciągle wzrasta. Nic dziwnego, jeśli wziąć 
pod uwagę jak bardzo są oni ze sobą zinte-
growani i zżyci. Doskonale było to widać 
podczas prezentacji audiowizualnej, jaką 
bardzo profesjonalnie przygotował czło-
nek klubu Zbigniew Woliński. Zawierała 
ona zdjęcia i nagrania wideo z wycieczek, 

przeróżnych uroczystości i zajęć tema-
tycznych różnych  grup zainteresowań, 
jakie miały miejsce na przestrzeni 5 lat ist-
nienia klubu, a zebrani żywiołowo reago-
wali widząc siebie na ekranie w różnych 
wspomnieniowych sytuacjach.

Oprawę muzyczną uroczystości 
zapewnił duet muzyczny „Duo Band”, 
w składzie: Zygmunt Urbaniak i Jerzy 
Konopa. Obu panom oprócz tego, że 
zagrali kilka znanych i ciekawych stan-
dardów, udało się wciągnąć uczestników 
imprezy do wspólnej zabawy polegającej 
na odgadywaniu tytułów rozpoznanych 
utworów muzycznych. Trzeba przyznać, 
że zabawa była przednia. Równie uda-
nym występem wokalnym popisała się 
studentka psychologii, laureatka kon-
kursów wojewódzkich i ogólnopolskich 
a także wokalistka zespołu „AKCES” – 
Martyna Cichacka, która z sukcesem 
zaśpiewała covery m.in. Anny Jantar 
(„To co mam”), czy Czesława Niemena 
(„Dziwny, jest ten świat”).

Dobry żart tynfa wart
Nie po raz pierwszy przy takich oka-

zjach wykazał się poczuciem humoru 
wójt Grzegorz Wojtera. – Przy muzyce 
i piosence czas płynie bardzo radośnie 
i w związku z tym chciałbym państwu 
zrobić niespodziankę i powiedzieć, że 
aby było miło i sympatycznie, nie będę 
śpiewał – rozpoczął swoje krótkie wy-
stąpienie wójt. Jednak w dalszej jego 
części, zupełnie już poważnie zapew-

nił członków klubu o swoim pełnym 
życzliwości poparciu dla ich działań i  
aktywności społecznej. 

-- To nie jest tak, że od wójta wszyst-
ko zależy – mówił wójt. – To państwa 
pieniądze z podatków, ale i państwa in-
wencja i pomysły składają się na sukces. 
My z panią Sylwią i całym zespołem je-
steśmy jedynie skromnymi organiza-
torami, ale proszę o nas pamiętać, gdy 
będziecie znów coś organizowali, aby 
nie tylko burzliwe spotkania się tu od-
bywały, ale także takie miłe, jak te or-
ganizowane ostatnio. No i do następ-
nego jubileuszu! Tymi słowami wójt 
pożegnał się z klubowiczami, gdyż 
spieszył się do dalszych obowiązków, 
ale pomimo pospiechu poświęcił jesz-
cze kilka chwil na rozmowę z nami.

Obfitość jubileuszy
– Rzeczywiście trochę tych jubileuszy 

ostatnio się nawarstwiło – mówi wójt 
Wojtera – ale wynika to z bardzo dużej 
aktywności społeczności naszej gminy. 
W ponad 60 różnych stowarzyszeniach 
działa kilka tysięcy, śmiało można po-
wiedzieć że ponad połowa mieszkańców, 
którzy swoją kreatywnością i pomysło-
wością powodują, że tych pomysłów jest 
taka nieprzebrana ilość, że gdyby dało się 
to zamienić na pieniądze, to jako gmina 
ociekalibyśmy mlekiem i miodem. A tak 
zupełnie poważnie: dopiero w pewnym 
momencie każdy samorządowiec może 
zrozumieć, jak istotna jest ta obywatel-
skość w życiu społecznym, a kluby se-
niorskie na pewno prym w tym wiodą.

W podobnym duchu wypowiada 
się przewodnicząca Rady Gminy Mał-
gorzata Slwa-Haibach. Zapytana o to, 
jaka jest jej rola i wkład w działalność 
klubów seniora odpowiada, że czuje 
się dzisiaj tylko zaproszonym gościem, 
ale jako radna gminy dba m.in. o fun-
dusze na ten cel, bo byłoby szkoda, aby 
takie inicjatywy oddolne i takie talenty 
się marnowały. A rozmowa z kilkoma 
członkami senioralnego klubu potwier-

dza, że pani Małgorzata jest osobą sza-
nowaną i powszechnie lubianą.

Zasłużoną estymą i sympatią 
wśród członków klubu „Dębowy Liść” 
cieszy się Paulina Olszewska, która od 
początku istnienia klubu  pełni funk-
cję koordynatora i w praktyce nim za-
rządza. Przez to że pochodzi z tej miej-
scowości i wzrastała wśród tych ludzi, 
różnica wieku nie jest dla niej prze-
szkodą. – Od początku nie czułam się 
w klubie obco. Jestem społecznikiem 
i lubię działać wśród ludzi i dla ludzi 

– mówi o sobie pani Paulina. I w tym 
najprawdopodobniej tkwi tajemnica 
powodzenia znakomitej korelacji mię-
dzy panią Pauliną a seniorami.

Natomiast dyrektor OPS Sylwia 
Nowak-Kabacińska poproszona 
o krótką wypowiedź na temat klubu 

„Dębowy Liść” odpowiada: -- Mam 
ogromną satysfakcję, kiedy widzę jak 
te kluby żyją swoją siłą a seniorzy cie-
szą się życiem. Czego by sobie życzyła? 
Dobrej kondycji finansowej, aby były 
środki na dobre zarządzanie.

Ryszard Bączkowski

WYDARZENIA

Pięciolecie klubu „Dębowego 
Liścia” w Biedrusku
Z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchym Lesie Sylwii Nowak-Kabacińskiej, na mocy 
Zarządzenia Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2008 r. 
powołany został na terenie gminy klub seniora „Dębowy Liść”, 
którego statutowym zadaniem jest integracja i aktywizacja 
środowiska osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Suchy 
Las. Klub istnieje przy Ośrodku Pomocy Społecznej, który 
w pełni go finansuje i nadzoruje jego działalność.

Dzień Seniora to święto między-
narodowe, ale w Golęczewie obcho-
dzone w sposób szczególny. Nie tylko 
dlatego, że zgromadzeni wspólnie 
śpiewają, a przygrywa im na akorde-
onie utalentowany muzycznie Broni-
sław Goch (także senior).

– Co roku staramy się, żeby była 
jakaś niespodzianka – wyznaje Ilona 
Ciok z Koła Gospodyń Wiejskich. – 

W tym roku było to atelier fotogra-
ficzne: bujany fotel, kapelusze, fajka, 
boa z piór… Każdy otrzymał w pre-
zencie fotografię w ramce, co bardzo 
się obdarowanym spodobało.

Byli o wiele bardziej zachwyceni 
niż w latach poprzednich, kiedy upo-
minkiem niespodzianką była bombo-
nierka czy też serwetnik przygotowany 
podczas warsztatów decoupage’u.

– Zareagowali wręcz entuzjastycz-
nie – zapewnia nasza rozmówczyni. 

– W oczach niektórych pojawiły się 
nawet łzy wzruszenia.

Obdarowani seniorzy to miesz-
kańcy sołectwa, którzy ukończyli już 
75 lat. Choć oczywiście młodsi też są 
na spotkaniach mile widziani. Z urzę-
du zapraszany jest sołtys Przemysław 
Majkowski.

W Golęczewie mieszka około pół 
setki seniorów, w większości są to 
oczy wiście panie. Przychodzi część 
z nich, niektórzy wolą pozostać 
w domu. Ale może jeszcze zmienią 
zdanie?

Krzysztof Ulanowski

Seniorzy mieli swoje święto
W Golęczewie to już dobra tradycja. Jesienią, zazwyczaj 
w październiku najstarsi mieszkańcy sołectwa spotkają się 
w świetlicy wiejskiej przy kawie i domowych wypiekach, 
świętując Dzień Seniora.
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Radni: Ryszard Tasarz, Krzysztof Pilas 
i przewodnicząca Małgorzata Salwa Haibach

Wójt Grzegorz Wojtera

Paulina Olszewska, Sylwia Nowak-Kabacińska,  
Aleksandra Rewers-Taterka

Zygmunt Urbaniak i Jerzy Konopa

Martyna Cichacka
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Na boisku przy ul. Sosnowej na 
osiedlu Grzybow ym odbyły się III 
Mistrzostwa Szkół Podstawow ych 
Gminy Suchy Las w Piłce Nożnej. 
Turniej tradycyjnie zorganizował 
Zarząd Osiedla Grzybowego w Złot-
nikach pod honorow ym patronatem 
Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej.

Drożdżówki i banany
Jak co roku, rozgrywki odbyły się 

w dwóch kategoriach wiekowych, klasy 
I-III oraz klasy IV-VI. Turniej otworzył 
organizator mistrzostw, członek Zarzą-
du Osiedla Grzybowego Włodzimierz 
Majewski, który zaprosił naszą młodzież 
piłkarską do zabawy i rywalizacji fair 
play o najwyższe trofea. W pierwszym 
w dwumeczu finałowym spotkały się 
drużyny szkół podstawowych z Chludo-
wa oraz z Suchego Lasu. Pierwszy mecz 
zakończył się zwycięstwem zespołu z Su-
chego Lasu 4:2. W przerwie zawodnicy 
uzupełniali płyny, które zapewnił  zarząd 
osiedla, a pan Tomek ze sklepu na placu 
Grzybowym zadbał o strawę na wzmoc-
nienie organizmu (drożdżówki i banany 
). Pomimo ogromnych starań drużyny 
z Chludowa, w meczu rewanżowym po-
nownie wygrała 2:0 drużyna sucholeska. 
Mistrzem zatem została Szkoła Podsta-
wowa z Suchego Lasu. Brawo!

Turniej wzbudził wiele emocji na 
boisku oraz poza nim. Miał też swoich 
bohaterów. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został zawodnik drużyny Mi-
strzowskiej Hubert Korytowski. Kuba 
Ślęzak został Najwszechstronniejszym 

Zawodnikiem mistrzostw z Suchego 
Lasu, natomiast najlepszym zawodni-
kiem w tej kategorii został Kamil Matel-
ski z Chludowa. Po wręczeniu nagród, 
medali i pucharów, sędzia zawodów (od-
delegowany przez Wielkopolski Związek 
Piłki Nożnej ), rozpoczął rozgrywki fina-
łowe w grupie wiekowej klas IV-VI. Tutaj 
również w rozgrywce finałowej spotkały 
się drużyny podstawówek z Chludowa 
i Suchego Lasu. W pierwszym meczu 
tej rozgrywki, mimo wysiłków zawodni-
ków obu drużyn, spotkanie zakończyło 
się wynikiem bezbramkowym, co sta-
nowiło dobrą prognozę.

Emocje przed rewanżem
W przerwie uzupełnienie płynów, 

cukru oraz witamin i czas na rewanż. Za 
sprawą zawodnika Szkoły Podstawo-
wej z Suchego Lasu Filipa Zielińskiego, 
zdobywcy dwóch bramek w meczu re-
wanżowym tytuł mistrzowski zdobyła 
jego drużyna. Gratulacje! Zatem kró-
lem strzelców w tej kategorii został Filip 
Zieliński. Macieja Śpiewaka z Chludo-
wa wybrano najlepszym zawodnikiem. 
Tytuł najlepszego bramkarza przyzna-
no zawodnikowi Szkoły Podstawowej 

z Chludowa Filipowi Siewkowskiemu. 
Proponuję zwrócić uwagę na tego mło-
dego piłkarza, wykazał się jak na swój 
wiek rewelacyjną postawą na pozycji 
bramkarza.

Po ostatnim gwizdku sędziego nad-
szedł czas na podsumowanie i wręczenie 
nagród. Wszyscy zawodnicy w obydwu 
kategoriach zostali obdarowani upomin-
kami ufundowanymi przez firmy Man-
dersloot Polska, Grube z Suchego Lasu, 
Vastint Poland oraz Proton z Suchego 
Lasu, a nagrody główne w postaci kom-
pletów strojó1) piłkarskich dla drużyn 
mistrzowskich ufundowali właściciele 
Aptek Wielkopolskich – państwo Czer-
niewicz oraz Zarząd Osiedla Grzybowe-
go. Dziękujemy państwu Pawlukom za 
wypożyczenie namiotu, stołów i ławek. 
Pragniemy podziękować również pani 
doktor Marii Kruszyńskiej z Przychod-
ni TOP MED, która czuwała nad zdro-
wiem młodych piłkarzy. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania 
i przeprowadzenia III Mistrzostw Szkół 
Podstawowych Gminy Suchy Las w Pił-
ce Nożnej, a przede wszystkim uczest-
nikom turnieju oraz ich kibicom, a także 
prowadzącemu Bartkowi Majewskiemu 
bardzo dziękujemy. Słowa podziękowa-
nia także dla prowadzącego turniej Bart-
ka Majewskiego. Zapraszamy na kolejną 
edycję mistrzostw, które planujemy 
w ostatnią niedzielę września 2017 roku.

Włodzimierz Majewski

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE / INFORMACJE Z CENTRUM KULTURYWYDARZENIA

Wydarzenie Termin Miejsce
Mikołajkowe Głośne Czytanie Bajek  04. 12. 2016 r. CKiBP - Biblioteka 
 godz. 11.00 Bezpłatne wejściówki 
  do odbioru w bibliotece 
  pon.-pt.
Mikołajkowa niespodzianka: 6. 12. 2016 r. CKiBP 
BIURO DETEKTYWISTYCZNE  godz. 9.00 Sala widowiskowa 
LASSEGO I MAI.  godz. 11.00 Bilety: 5 zł 
STELLA NOSTRA 
film
SUCHOLESKA NOELKA 11. 12. 2016 r. Hol CKiBP 
rozdanie nagród w Konkursie na Szopkę    Wstęp wolny! 
Bożonarodzeniową i otwarcie wystawy  Szczegóły na stronie 
Spektakl Teatru Klinika Lalek  www.osrodekkultury.pl 
IZEROKOKARKONOSKA PASTORAŁKA 
+ niespodzianka przed CKiBP!
MIECZYSŁAW SZCZEŚNIAK    14. 12. 2016 r. CKiBP 
& KRZYSZTOF HERDZIN trio godz. 19.00 Sala widowiskowa 
SONGS FROM YESTERDAY  Bilety: 50/40 zł (N/U) 
koncert  
Połowa miesiąca dla juniora i brzdąca: 17. 12. 2016 r. CKiBP 
BIURO DETEKTYWISTYCZNE  godz. 11.00 Sala widowiskowa 
LASSEGO I MAI.   Bilety: 5 zł 
STELLA NOSTRA 
film
ZBIGNIEW WODECKI 5. 1. 2017 r. CKiBP 
Koncert Noworoczny godz. 19.00 Sala widowiskowa 
  Bilety: 50/40 zł (N/U)
KABARET HRABI 14. 01. 2017 r. CKiBP 
TAK, ŻE, O, godz. 17.00 Sala widowiskowa 
 godz. 20.00 Bilety: 50/40 zł (N/U) 
  W sprzedaży od 1 grudnia
Połowa miesiąca dla juniora i brzdąca:  16. 01. 2017 r. CKiBP 
Spektakl teatru Fuzja Ciocia Jadzia godz. 9.00 Sala widowiskowa 
 godz. 11.00 Bilety: 5 zł
ANITA LIPNICKA 15. 02. 2017 r. CKiBP 
koncert godz. 19.00 Sala widowiskowa 
  Szczegóły wkrótce na stronie 
  www.osrodekkultury.pl

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

WIĘCEJ INFORMACJI:  www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CKiBP.  
Zastrzegamy prawo zmian w programie
Bilety dostępne w CKiBP (Sekretariat) i na stronie www.bilety24.pl

Poznaliśmy mistrzów gminy Suchy Las
Emocji nie brakowało. Na piłkarskim boisku walczyły ze sobą drużyny podstawówek  
z terenu naszej gminy. Znamy zwycięzców!

Od  01.01.2017 r. następujący Po-
datnicy są zobowiązani do składania 
deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, 

VAT-7D) tylko w formie elektro-
nicznej:

- którzy dokonują transakcji we-
wnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, 
import usług, świadczenie usług),

- gdy jest dostawa towarów i świad-

czenie usług,  których Podatnikiem 
jest nabywca (odwrotne obciążenie),

- gdy jest nabycie towarów i usług, 
dla których Podatnikiem jest nabywca 
(odwrotne obciążenie),

- którzy dokonują rozliczeń dekla-
racji PIT (PIT-11 za  pracowników) 
drogą elektroniczną.

Od 01.01.2017 r. informacje VAT- 
UE muszą być składane w formie elek-
tronicznej tylko miesięczne (likwida-
cja informacji kwartalnej).

Od 01.01.2017 r. brak możliwości 
składania kwartalnie deklaracji VAT 
(przez pierwszy rok) dla Podatni-
ków rozpoczynających działalność 
gospodarczą. 

ZMIANY W ZAKRESIE SKŁADANIA 
DEKLARACJI OD 01.01.2017 R.

Bezpłatna aplikacja JPK
Od 1 stycznia 2017 r. mali 
oraz średni przedsiębiorcy 
będą podlegali obowiązko-
wi składania comiesięczne-
go pliku JPK_VAT (ewiden-
cja zakupu i sprzedaży VAT). 
Pierwsze sprawozdania 
będą musieli złożyć do 
25 lutego 2017 r. Obecnie 
obowiązek przesyłania JPK 
dotyczy dużych firm, które 
przekazały  już łącznie po-
nad 23 tys. plików.

Aby ułatwić małym oraz średnim 
przedsiębiorcom wypełnianie obowiąz-
ku, spółka Aplikacje Krytyczne przygo-
towała bezpłatną aplikację ze wszystki-
mi funkcjonalnościami niezbędnymi 
do złożenia JPK. Oprogramowanie 
będzie umożliwiało walidację danych 
wejściowych zapisanych w arkuszu kal-
kulacyjnym, generowanie dokumentu 
JPK_VAT w oparciu o tak przygotowa-
ne dane, a następnie import przygotowa-
nego dokumentu JPK do Ministerstwa 
Finansów. Aplikacja jest już gotowa dla 
systemu operacyjnego Windows, kolej-
nym krokiem będzie jej udostępnienie 
również w systemie Linux.

Małe i średnie podmioty złożą 

pierwsze sprawozdania 25 lutego (za 
styczeń 2017 r.).

Rozszerzenie katalogu podmiotów, 
które mają obowiązek raportowania, 
ma za zadanie pozyskanie bieżącej 
informacji o transakcjach podlegają-
cych opodatkowaniu VAT. Umożliwi 
to szybką i skuteczną identyfikację 
wyłudzeń oraz unikania opodatkowa-
nia. Dane z rejestrów VAT pozwalają 
ustalać powiązania pomiędzy przed-
siębiorcami i lepiej typować podmioty 
do kontroli. Jednocześnie umożliwiają 
szybsze przekazanie zwrotów podatku, 
jeśli transakcje nie budzą wątpliwości.

Na stronach Kontroli Skarbowej 
i Administracji Podatkowej są dostęp-
ne struktury logiczne postaci elek-
tronicznej ksiąg podatkowych oraz 
dowodów księgowych dotyczące Jed-
nolitego Pliku Kontrolnego.

Więcej o zmianach w JPK na stro-
nie Kontrola Skarbowa - Pytania i od-
powiedzi.
Centrum Obsługi Podatnika
Urząd Skarbowy  
Poznań-Winogrady
ul. Zygmunta Wojciechowskiego 3/5
60-685 Poznań
tel.: +48 61 827 01 00
email: us3025@wp.mofnet.gov.pl

Pasowani na uczniów 
czarodziejskim ołówkiem
Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy dzień również dla 
pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej im. W. Bogusław-
skiego w Suchym Lesie.

Tego dnia w hali Gminnego 
Ośrodka Sportu odbyło się pasowanie 
na uczniów.

Kilka ciepłych słów
Uroczystość rozpoczęli uczniowie 

klasy czwartej - Julia Brzostowska i 
Igor Glajcher. Potem kilka ciepłych 
słów powiedzieli dyrektor szkoły Be-
ata Radomska, wójt Grzegorz Wojte-
ra, przewodnicząca Rady Rodziców 
Joanna Pągowska i przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód 
Anna Ankiewicz.

Uczniowie klas pierwszych aktywnie 
uczestniczyli w części artystycznej - rado-
śnie śpiewali przygotowane na ten dzień 
piosenki, energicznie realizowali chore-
ografię, z przejęciem recytowali wiersze i 
grali na instrumentach perkusyjnych.

Po części artystycznej i wprowa-
dzeniu sztandaru szkoły, a także od-

śpiewaniu ,,Mazurka Dąbrowskiego”, 
dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. 

Czarodziejski ołówek
Znakiem przyjęcia w poczet 

uczniów było pasowanie każdego 
ucznia przez panią dyrektor. W pa-
sowaniu tradycyjnie pomógł wielki, 
,,czarodziejski” ołówek,  który jest nie-
zwykle czuły na brak gotowości dziec-
ka do podjęcia obowiązków ucznia. Na 
szczęście ołówek nie zasygnalizował 
żadnego sprzeciwu i każde przybyłe 
na uroczystość dziecko poczuło dumę 
i radość z faktu zostania uczniem Szko-
ły Podstawowej w Suchym Lesie.

Każdemu uczniowi pani dyrektor 
osobiście złożyła gratulacje. Dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, a 
przede wszystkim - legitymacje szkol-
ne. Słodkie upominki - smakowite 
ordery uśmiechu - wręczyła dzieciom 

Anna Ankiewicz, natomiast drobne, 
praktyczne prezenty wręczyli przed-
stawiciele Rady Rodziców.

W uroczystości poza wyżej wymie-
nionymi wzięli udział również  radni 
Ryszard Tasarz i Krzysztof Pilas, kie-
rownik Obiektów Sportowych Leszek 
Rewers, no i oczywiście nauczyciele.

– Każdy z nas przechodzi przez 
różne etapy swojego życia, a jednym 
z takich ważnych etapów jest pójście 
do szkoły – powiedział nam Krzysztof 
Pilas. – To przecież start do dorosłego 
życia. Bardzo mi było miło, że zosta-
łem zaproszony na tę uroczystość, bo 

odezwały się wspomnienia. No i sama 
uroczystość bardzo fajna, a dzieci wy-
glądały na zadowolone. 

Katarzyna Stachula
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Szczególnie cenione przez rekla-
modawców są tereny wzdłuż głównych 
dróg przelotowych: Obornickiej i Su-
choleskiej, choć reklamy wielkoforma-
towe zawładnęły także płotami i po-
boczami mniejszych ulic. Treści wielu 
z nich są nieaktualne, a bannery bywają 
zniszczone. Te same informacje po-
wtarzają się wielokrotnie. Awersy tablic 
często pozostają niezagospodarowane 
i szpetne. Wiele z nich jest nielegalnych. 
Nagromadzenie reklam wielkoforma-
towych w jednym miejscu powoduje, że 
przestają one spełniać swoją podstawo-
wą funkcję informacyjną. W gąszczu 
kolorowych plansz trudno odszukać 
konkretną, interesującą informację; 
jesteśmy nieustannie rozpraszani masą 
niepotrzebnych komunikatów. Taki 
chaotycznie zagospodarowany i ze-
szpecony reklamami krajobraz, charak-
terystyczny dla państw Trzeciego Świa-
ta, stał się niestety wizytówką Suchego 
Lasu. Trzeba dodać, że w obecnych cza-
sach reklamy wielkoformatowe stają się 
przeżytkiem i są coraz mniej opłacalne. 
Najskuteczniejsze okazują się rekla-
my zamieszczane w Internecie, które 
trafiają bezpośrednio do docelowych 
grup odbiorców towarów i usług (target 
group). Czy więc utrwalanie anachro-
nizmu w sucholeskim krajobrazie ma 
w ogóle sens?

Uważam, że ład przestrzenny jest 
istotnym elementem wpływającym na 
jakość życia mieszkańców, a likwidacja 

chaosu reklamowego powinna być waż-
nym elementem poprawy wizerunku 
gminy. Problemem tym, podnoszonym 
zresztą przez wielu mieszkańców, od 
dwóch lat próbuję zainteresować wójta 
i urzędników. Pisałam artykuły, poda-
wałam przykłady dobrych praktyk i pu-
blikowałam zdjęcia. O bałaganie powo-
dowanym przez reklamy wielokrotnie 
dyskutowaliśmy w gronie urzędników 
i radnych. W budżecie gminy na 2016 r. 
udało się zarezerwować kwotę 10.000zł 
na tzw. „akcję antyreklamową”. Jednak 
pomimo posiadanych środków Urząd 
Gminy do tej pory nie zrobił praktycz-
nie nic, aby uporządkować ten galima-
tias. Wobec takiej postawy Urzędu po-
stanowiłam nadać swoim działaniom 
konkretny wymiar w postaci uchwały 
Rady Gminy zobowiązującej wójta do 
zajęcia się tą sprawą. Było to możliwe 
dzięki niedawnej nowelizacji Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Art. 37a i b), która określa 
procedurę podejmowania uchwały 
w sprawie sytuowania obiektów małej 
architektury i reklam. Sposób jej proce-
dowania zakłada udział społeczeństwa 

- podobnie jak w przypadku uchwał pla-
nistycznych, projekt będzie wyłożony 
do publicznego wglądu, a zaintereso-
wani będą mogli składać uwagi. Oczy-
wiście moim celem nie jest całkowita 
likwidacja reklam wielkoformatowych, 
ale ograniczenie ich ilości, gabarytów 
i określenie standardów jakościowych. 

Wyobrażam sobie, że działania 
Urzędu dotyczyć będzie przede 
wszystkim przestrzeni publicznej, 
zwłaszcza okolic ulicy Obornickiej 
i nie będą ingerować we własność 
pry watną, a także naruszać intere-
sów firm z branży reklamowej. Za-
kładam bowiem, że ludzie nie dzia-
łają na swoją niekorzyść również 
w w ymiarze estetycznym i sami za-
dbają o właściw y ład na swoich po-
sesjach. Są oczy wiście w yjątki, kiedy 
prawo powinno ingerować, np. ośle-
piające kierowców reklamy świetlne, 

czy neony przesadnie doświetlające 
sąsiednie działki. Warto też przy-
pomnieć, że ład reklamow y na po-
sesjach pry watnych w pewnym za-
kresie określają już miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 
Reasumując, wierzę że propozycja 
wójta w żadnej mierze nie będzie 
zamachem na wolność i święte pra-
wo własności, lecz próbą dogonienia 
cy wilizowanego świata.

Przewodnicząca Komisji
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Agnieszka Targońska

INFORMACJE / SPORTWYDARZENIA
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Trzeci świat reklam
Spore fragmenty krajobrazu naszej gminy to „przestrzeń 
reklamowa”, pełna tablic, bannerów, przyczep samocho-
dowych i innych konstrukcji, na których reklamowana jest 
niezmierna liczba wyrobów i usług.

Ćwierć wieku Leśnych Ludków
W październiku miały miejsce uroczyste obchody 25-lecia 
przedszkola „Leśne Ludki” w Suchym Lesie. W wydarzeniu 
wzięło udział wielu zaproszonych gości. Oprawą artystycz-
ną zajęli się mali podopieczni.

Zebrani goście zostali przywitani 
piosenką „Leśne Ludki”, która pełni 
rolę hymnu przedszkola. Następnie 
mieliśmy okazję podziwiać popisy 
taneczne przedszkolaków. Pozytyw-
nym zaskoczeniem okazał się występ 
inspirowany kulturą hip-hopu. Młodzi 
artyści zostali nagrodzeni zasłużonymi 
oklaskami. Reżyserkami widowiska 
były przedszkolanki.

Goście, goście
W obchodach uroczystego jubile-

uszu przedszkola wzięło udział wielu 
gości. Przywitała ich dyrektor Agniesz-
ka Michalak. Przybyli zastępca wójta 
Marcin Buliński, kierownik Referatu       

Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Vio-
letta Pałącarz, radna powiatu poznań-
skiego Grażyna Głowacka, przewod-
nicząca Zarządu Osiedla Suchy Las 

- Wschód Anna Ankiewicz, przewodni-
czący Zarządu Osiedla Suchy Las Mi-
chał Dziedzic oraz wielu innych. Wszy-
scy przybyli w znakomitych nastrojach 
i odświętnych strojach. Złożyli na ręce 
pani dyrektor prezenty i życzenia. Na 
uwagę zasługuje tutaj obraz maskotki 
gminy Suchy Las, „Lesia”. 

W ramach wprowadzenia pani 
dyrektor przypomniała historię pla-
cówki. Ma ona znacznie więcej niż 
25 lat. Sucholeskie przedszkole swoje 
początki ma w roku 1946. Nie miało 

stałej lokalizacji, swojej gościny udzie-
lały przedszkolu pełniła kaplica i szkoła 
podstawowa. Instytucja borykała się 
z wieloma problemami natury tech-
nicznej. Dopiero w roku 1972 placówka 
uzyskała dostęp do instalacji sanitar-
nej. Wcześniej woda dostarczana była 
służbowym rowerem. Społeczny Ko-
mitet Budowy Przedszkola został za-
wiązany 26 marca 1985 roku. Prace ru-
szyły w maju 1988 roku a zakończone 
zostały w kwietniu 1991. Przedszkole 
w nowym budynku zaczęło działać 2 
września 1991 roku. Otrzymało nazwę 

„Leśne Ludki”. Duża liczba chętnych 
zmusiła władze gminy do rozbudowy 
budynku. Miało to miejsce w latach 
2007-2008. Dziś do „Leśnych Lud-
ków” uczęszcza 275 podopiecznych. 
Podzieleni są oni na 11 grup.

Wstaje się trudno
Wykorzystując chwilę wolego czasu 

wybrałem się do grupy sześciolatków. 

Dowiedziałem się, że w przedszkolu 
funkcjonuje oddział integracyjny. Zo-
stałem bardzo serdecznie przyjęty. Do-
wiedziałem się, że prowadzone są zaję-
cia obejmujące naukę czytania i pisania. 
Chętni mogą brać udział w lekcjach 
języka angielskiego. Dzieci z chęcią 
odpowiadały na moje pytania. Dowie-
działem się, że lubią chodzić do przed-
szkola, ale największy problem sprawia 
im poranne wstawanie. Czy nie wydaje 
się to znajome? 

Pani dyrektor sprawuje swoją funk-
cję od roku 2002. W rozmowie z nami 
zaznaczyła, że placówka cieszy się du-
żym zainteresowaniem. Chętnych jest 
więcej niż wolnych miejsc. Suchy Las 
prężnie się rozwija. Może to skutkować 
jeszcze większym zapotrzebowaniem 
ze strony rodziców. 

Kierownik referatu, Violetta Pałą-
carz, podkreśliła, że „Leśne Ludki” to 
najlepsze przedszkole w gminie. 

PS
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Moc piłkarskich wrażeń
Dzieci z Gminy Suchy Las, trenujące w Red Box Piłkarskiej 
Akademii, coraz śmielej wkraczają w świat piłki nożnej. 
W obecnym sezonie aż 4 drużyny zostały zgłoszone do 
rozgrywek Red Box Propex Junior Ligi organizowanej przez 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box.

Młodzi zawodnicy i zawodniczki 
reprezentujący Golęczewo, Biedrusko, 
Chludowo oraz Suchy Las testują swoje 
możliwości stając w szranki  z takimi 
zespołami jak: Warta Poznań, Miesz-
ko Gniezno, czy też Szkółka Piłkarska 
Waldemara Przysiudy Września. Roz-
grywki ligowe to idealna okazja, by 
oswoić się z presją i spróbować swoich 
sił w sportowej rywalizacji. W grupie 
dzieci urodzonych w roku 2008 i młod-
szych debiutuje zespół Red Box Piłkar-
skiej Akademii Biedrusko. Drużyna, 
której skład w większości opiera się na 
zawodnikach rocznika 2009, już teraz 

pokazała, że ambicją i zaangażowaniem 
można zdobyć nie tylko ligowe punkty, 
ale też szacunek kibiców, często wyra-
żających  podziw dla ducha walki tego 
zespołu. Widać, że gra w piłkę sprawia 
olbrzymią radość zawodnikom z Bie-
druska, a to przecież kluczowa sprawa. 
W tej samej grupie bardzo dobrze radzi 
sobie drużyna z Suchego Lasu, która 
przed ostatnią serią spotkań zajmuje 
wysokie 3 miejsce i ma szansę zakoń-
czyć rozgrywki nawet na drugiej pozy-
cji, o ile wygra swój ostatni mecz, a Ro-
kita Rokietnica pokona zespół SPWP 
Września II. Dzieci z Gminy Suchy Las 

nie tylko świetnie się bawią i rozwijają 
swoje umiejętności piłkarskie, ale są 
też fantastycznymi kibicami. Pokazali 
to podczas meczu Lech Poznań – Arka 
Gdynia, gdzie wybrali się wraz ze swo-
imi trenerami i głośnym dopingiem 

wspierali zawodników Kolejorza. Kto 
wie, może kiedyś rolę się odwrócą i ktoś 
z tej grupy będzie oklaskiwany przez 
dziesiątki tysięcy fanów, prowadząc Le-
cha do kolejnego zwycięstwa…

Mateusz Koszycki

Michał Dziedzic wręcza 
kwiaty pani dyrektor

Marcin Buliński 
i Violetta Pałącarz

Dyrektor Agnieszka Michalak z radą rodziców
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Wernisaż prac brazylijskiego fotogra-
fa João Urbana odbył się 21 października 
wieczorem w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu. Wśród gości obecni byli 
Witold Horowski, Konsul Ukrainy w Po-
znaniu, przedstawiciele samorządów 
i środowisk akademickich oraz przyja-
ciele i sympatycy Brazylii oraz Ukrainy. 
Podziękowania na ręce Starosty Poznań-
skiego w imieniu ambasadora Ukrainy 
w Rzeczpospolitej Polskiej za zorganizo-
wanie wystawy złożył Witold Horowski, 
konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu. 
Na zakończenie kilka osobistych słów 
skierowanych do gości wernisażu prze-
kazał telefonicznie z Brazylii sam autor 
wystawy - João Urban.

Wybór Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu na miejsce ekspozycji prac 
związany jest z jego ważną i owocną 
współpracą z Brazylią, a w szczegól-
ności z partnerskim samorządem São 
José dos Pinhais. Zdaniem Jana Grab-
kowskiego, Starosty Poznańskiego, 
w dzisiejszych czasach, kiedy świat się 
globalizuje, kiedy łatwiej o podziały, 
pojęcie bliskości, przynależności jest 
nieco zepchnięte na margines. A prze-
cież naród bez własnej tożsamości, 
bez zachowanej kultury i tradycji nie 
może istnieć. Wystawa obrazuje ży-

cie potomków emigrantów polskich 
i ukraińskich, którzy w trudnych cza-
sach wspólnie znaleźli nową ojczyznę – 
Brazylię. Autor prac pokazuje bliskość 
naszych narodów, podkreśla zachowa-
ną tradycję, kulturę, to wszystko, co 
łączy nas, Polaków, Ukraińców oraz 
ich asymilację w nowej ojczyźnie. – 
powiedział Jan Grabkowski.

Intencją twórcy zdjęć,  João Urbana 
było ukazanie podobieństw i brater-
stwa łączącego imigrantów polskich 
i ukraińskich. Bohaterowie fotografii 
pielęgnują tradycje, które przywieźli 
ze sobą z kraju. Odległość, która dzieli 
ich od prawdziwej ojczyzny, pozwoliła 
im zachować zwyczaje niemal w stanie 
czystym. Piękno i prostota tych zdjęć 
oddaje ten kawałek świata, który ucho-
wał się przed zniszczeniem. Autor nale-
ży do tego samego dziedzictwa kulturo-
wego, stąd zapewne szczerość i prostota 
w ukazaniu tematu. 

João Urban jest autorem wielu albu-
mów fotograficznych: „Chłopi bezrolni. 
Częściowy widok” (Kurytyba, 1988), 

„Tropeiros” (São Paulo, 1992), „Apareci-
das” (wspólnie z Suzaną Barretto) (Rio 
de Janeiro, 2002), „Tu i Tam – Wspo-
mnienia polskiej imigracji” (Kurytyba, 
2004), „Rzeki, przez które przechodzę – 

Mater Natura” (Kurytyba, 2007), „Mo-
rze i las – góry, puszcza i zatoki” (Ku-
rytyba, 2009). Uczestniczył również 
w XIV Biennale w São Paulo (1977), 
XV Biennale w São Paulo (1979),  
V Biennale w Havanie (1994). W la-
tach 2006-2007 w Muzeum Oscara 
Niemeyera w Kurytybie została zorga-
nizowana retrospektywa jego prac pt. 

„Czasowa demarkacja. João Urban – 40 
lat fotografii”.

Projekt „Zbliżenia” miał szanse po-
wstać dzięki Nagrodzie Fotograficznej 
Marc Ferrez przyznanej  jego autorowi 

w 2012 przez Rząd Brazylii za pośred-
nictwem  Narodowej  Fundacji  Sztuki 
(FUNARTE). Wystawa ta realizowana 
jest jednocześnie w Brazylii, w Polsce 
i na  Ukrainie,  z inicjatywy  Konsulatu  
Generalnego  Rzeczypospolitej Polskiej 
w Kurytybie, we współpracy z Domem 
Kultury Polska-Brazylia w Kurytybie, 
Starostwem Powiatowym w Poznaniu 
i Prefekturą São  José  dos  Pinhais.  Wy-
stawa w  Brazylii   została  sfinansowana  
przez    polskie   Ministerstwo   Spraw  
Zagranicznych,  wystawa w  Polsce 
powstała  dzięki  wsparciu  Starostwa  
Powiatowego  w Poznaniu,   partner-
skiego samorządu  São  José  dos  Pinha-
is,  a  wystawę na Ukrainie umożliwiło 
wsparcie Konsulatu Generalnego Rze-
czypospolitej Polskiej we Lwowie.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Gabinet Starosty

W meczu finałowym zespół z Do-
piewa, w którym występował m.in. 
były gracz poznańskiego Lecha Justin 
Nnorom, po emocjonującym poje-
dynku pokonał 2:1 pierwszą drużynę 
Powiatu Poznańskiego. Nasi piłkarze 
w ostatniej sekundzie tego spotkania 
mieli doskonałą okazję do wyrówna-
nia, ale piłka zamiast trafić do siatki 
powędrowała tuż nad poprzeczką.

– Ja już widziałem ją w bramce i byłem 
pewien, że o tym, kto wygra zadecyduje 
seria rzutów karnych. Wtedy emocje 
byłyby jeszcze większe, choć na ich 
brak na pewno nie mogliśmy narzekać. 
Cały turniej stał zresztą na dobrym po-
ziomie i był niezmiernie ciekawy. Co 
najważniejsze, wszystkie mecze były 
prowadzone w duchu fair play i nikt 
nie wyjechał ze Swarzędza z kontuzją – 
stwierdził Jan Grabkowski.

Starosta poznański zapowiedział 
również, że w następnym roku odbę-
dzie się kolejna edycja tego turnieju. 

– Chcemy, aby ta impreza była cyklicz-
na. Atmosfera na boisku, jak i poza nim 
była znakomita, co tylko potwierdza, 
że warto takie turnieje organizować. 
Chcielibyśmy, aby w następnej edycji 
wystąpiło jeszcze więcej drużyn z na-
szych gmin, bo oprócz rywalizacji spor-
towej takie imprezy mają też charakter 
integracyjny – dodał Jan Grabkowski.

Trzecie miejsce w turnieju zajęli pił-
karze z zaprzyjaźnionego z naszym po-
wiatem regionu Hanower. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Paweł Szma-
nia z Dopiewa, który czterokrotnie trafił 
do siatki rywali. Tyle samo goli na kon-
cie miał też Michał Garczyński z druży-
ny Powiatu Poznańskiego. Najlepszym 
bramkarzem turnieju wybrano Jacka 
Strychalskiego z Dopiewa, który w ca-
łym turnieju tylko raz skapitulował.

Warto dodać, że w Swarzędzu 
oprócz Justina Nnoroma pojawiło się 
jeszcze kilku innych ciekawych piłka-
rzy. W zespole Gminy Komorniki grał 
Paweł Hoeft, który swego czasu wystę-
pował w ekstraklasie futsalu, a w zwy-
cięskiej drużynie występował Woj-
ciech Dorna, ojciec Marcina Dorny,  

trenera młodzieżowej reprezentacji Pol-
ski, która już za rok będzie rywalizowała 
w mistrzostwach Europy. Zmaganiom 
piłkarzy przyglądał się też Paweł Bocian, 
swego czasu m.in. zawodnik Lecha 
i Olimpii Poznań, a obecnie radny po-
wiatu poznańskiego.

Tomasz Sikorski
Wydział Promocji  

i Aktywności Społecznej
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Brazylijsko-polsko-ukraińskie „Zbliżenia”
Losy potomków polskich i ukraińskich są motywem przewodnim prac João Urbana,  
brazylijskiego fotografika dokumentalisty polsko-ukraińskiego pochodzenia. Wystawa 
„Zbliżenia” została zainaugurowana równolegle w trzech państwach: w Brazylii (São José 
dos Pinhais), Polsce (Poznań) i na Ukrainie (Lwów).

Puchar pojechał do Dopiewa
Reprezentacja Gminy Dopiewo wygrała drugą edycję Mię-
dzynarodowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty Po-
znańskiego, który 15 października odbył się w hali Zespołu 
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.
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Podstawa prawna
Właściciel klubu fitness, jak każdy 

inny człowiek, a w tym także przed-
siębiorca, zgodnie z art. 415 Kodeksu 
cywilnego ponosi odpowiedzialność za 
wyrządzone przez siebie szkody drugiej 
osobie i jest zobowiązany do ich napra-
wienia. Za zdarzenie, co do zasady od-
powiada osoba, której zachowanie lub 
działanie jest źródłem tejże szkody. 

Przesłankami odpowie-
dzialności odszkodowawczej są:  
1) zaistnienie szkody; 2) wystąpie-
nie faktu, za który ustawa czyni 
odpowiedzialnym określony pod-
miot, czyli czynu niedozwolonego;  
3) związek przyczynowy między czynem 
niedozwolonym a szkodą w tej postaci, iż 
szkoda jest jego zwykłym następstwem.

Czyn niedozwolony stanowi zatem 
pewien fakt lub zespół faktów rodzący 
odpowiedzialność za szkodę, jeśli da się 
stwierdzić, iż szkoda jest jego zwykłym 
następstwem, a zatem jeśli między czy-
nem, a szkodą występuje adekwatny 
związek przyczynowy. Klasycznym 
przykładem zdarzenia powodującym 
odpowiedzialność właściciela np. siłowni 
jest złamanie lub inne uszkodzenie ciała 
spowodowane wadliwym lub zepsutym 
sprzętem przeznaczonym do ćwiczeń.

Ciężar dowodu, co do wszystkich 
tych okoliczności obciąża co do zasady 
poszkodowanego, jako podmiot, który 
z faktu zdarzenia wywodzi skutki praw-

ne (art. 6 KC). Poszkodowany winien jest 
wykazać zaistnienie podstaw do przypi-
sania odpowiedzialności za czyn niedo-
zwolony, a wiec będzie miał z reguły obo-
wiązek wykazania okoliczności, które 
dadzą podstawę do postawienia zarzutu 
zawinionego działania lub zaniechania 
przez przedsiębiorcę prowadzącego si-
łownię lub klub fitness. Przekładając to na 
praktykę np. w przypadku gdy rozpadnie 
nam się w ręku hantel do ćwiczeń i upa-
dając na stopę spowoduje pęknięcie ko-
ści, najlepiej zrobić zdjęcie i dodatkowo 
postarać się o dane świadków, a na etapie 
leczenia gromadzić dokumentację me-
dyczną i dowody na poniesione koszty.

Roszczenia osoby 
poszkodowanej

Kodeks cywilny zawiera wyczerpu-
jącą potrzeby poszkodowanego regula-
cję w zakresie dotyczącym naprawienia 
szkody na osobie.  Art. 444 § 1 KC, po-
zwala dochodzić od sprawcy naprawie-
nia szkody, a w tym również żądania 
zwrotu wszelkich kosztów powstałych 
w związku z czynem niedozwolonym 
tj. uszkodzeniem ciała lub wywołanym 
rozstrojem zdrowia. Zgodnie ze stano-
wiskiem judykatury, jako uszkodzenie 
ciała należy rozumieć naruszenie in-
tegralności cielesnej (fizycznej), pozo-
stawiające wyraźne ślady zewnętrzne 
(np. otarcia lub pozbawienia kończyn) 
i wewnętrzne (uszkodzenie narządów). 
Rozstrój zdrowia z kolei polega na róż-
norakich zakłóceniach normalnego 
funkcjonowania organizmu ludzkiego 
(np. nerwice lub choroby psychiczne). 
Na gruncie ww. przepisu naprawienie 

szkody powinno obejmować wszelkie 
koszty ujawnione na skutek naruszenia. 
W codziennych przypadkach chodzi 
w szczególności o koszty leczenia, a jeśli 
poszkodowany stał się inwalidą, rów-
nież koszty związane z potrzebą przygo-
towania do innego zawodu. 

W przypadku utraty przez poszko-
dowanego całkowitej lub częściowej 
zdolności do pracy zarobkowej albo 
jeśli zwiększyły się jego potrzeby lub 
zmniejszyły szanse powodzenia na 
przyszłość, przepisy dają możliwość żą-
dania od sprawcy szkody odpowiedniej 
renty (art. 444 § 2 KC). Sąd Najwyższy 
stwierdził, iż renta ma charakter kom-
pensacyjny, stanowi formę naprawienia 
szkody. Nie jest to renta o charakterze 
socjalnym, a jej dochodzenie związane 
jest z ustaleniem szkody, pozostającej 
w adekwatnym związku przyczynowym 
ze zdarzeniem sprawczym. Celem renty 
jest naprawienie szkody, co nie oznacza, 
że może pokrywać tylko te wydatki, 
które poszkodowany rzeczywiście po-
niósł, gdyż dla jej zasądzenia wystarcza 
bowiem samo istnienie zwiększonych 
potrzeb, bez względu na to, czy pokrzyw-
dzony poniósł koszt ich pokrycia. 

W przypadku spowodowania szko-
dy na osobie, prawo pozwala sądowi 
przyznać poszkodowanemu również od-
powiednią kwotę tytułem zadośćuczy-
nienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 
Jest to szczególna postać odszkodowania, 
którego celem jest zrekompensowanie 
uszczerbku w dobrach osobistych. Za-
dośćuczynienie powinno wynagro-
dzić doznane przez pokrzywdzonego 
cierpienia i inne negatywne przeżycia 
psychiczne. Zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem, sąd ustalając kwotę za-
dośćuczynienia, winien mieć na uwadze 
rozmiar cierpień fizycznych związanych 
z zaistnieniem wypadku, jak i dolegliwo-
ści bólowe powstałe w następstwie urazu 
oraz długotrwałego leczenia

Jeżeli w następstwie wypadku na 
siłowni, za który winę ponosi właści-
ciel klubu doszło do śmierci poszkodo-
wanego, zobowiązany do naprawienia 
szkody powinien zwrócić koszty lecze-
nia i pogrzebu osobom, które je ponio-
sły (art. 446 § 1 KC). Osoby, względem 
których ciążył na zmarłym ustawowy 
obowiązek alimentacyjny (np. dzieci) 
mogą również żądać od zobowiązane-

go do naprawienia szkody odpowied-
niej renty. Dodatkowo najbliższym 
członkom rodziny sąd może przyznać 
odszkodowanie, jeśli wskutek śmierci 
poszkodowanego nastąpiło znaczne 
pogorszenie ich sytuacji życiowej.   

W przypadku objęcia przedsię-
biorcy ochroną ubezpieczeniową na 
wypadek powstania szkód w związku  
z prowadzoną przez siebie działalnością 
gospodarczą,  likwidacją szkody winien 
się zająć ubezpieczyciel.

Należy również pamiętać, iż każdy 
przypadek urazu i szkody jest rozpatrywa-
ny indywidualnie, a w przypadku, gdy po-
szkodowany przyczynił się swoim zacho-
waniem do zaistnienia wypadku lub do 
zwiększenia rozmiarów szkody, to zgod-
nie z art. 362 KC obowiązek jej naprawie-
nia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu 
stosownie do okoliczności. Np. jeżeli po-
szkodowany używał sprzętu niezgodnie 
z jego przeznaczeniem/instrukcją musi 
liczyć się z tym, że nie będzie mógł żądać 
części lub nawet całości odszkodowania.

Warto wyraźnie zaznaczyć, iż żadne 
postanowienia regulaminu siłowni nie są 
wiążące dla konsumenta, jeśli kształtują 
jego prawa i obowiązki w sposób sprzecz-
ny z dobrymi obyczajami oraz rażąco na-
ruszają jego interesy (art. 3851 § 1  KC).

Podsumowanie
Jeżeli ćwiczymy w klubie fitness/si-

łowni czy też w innym miejscu, mamy 
prawo do tego by sprzęt na jakim ćwi-
czymy był sprawny, a warunki zapew-
niały bezpieczeństwo. Powinien to za-
pewnić właściciel. Jeżeli tego nie zrobi 
i coś nam się stanie, będziemy mieli 
podstawy do tego by wystąpić z odpo-
wiednim roszczeniem. 

Zatem najważniejsze to uprawiać 
sport z głową, tak by zminimalizować 
ryzyko kontuzji, będących nieodłącz-
nym elementem sportu.

ul.Młyńska 9/1
61-730 Poznań
NIP 779-206-25-39
tel.61 8529828
e-mail: kancelaria@maciejsojka.pl
www.maciejsojka.pl

Kto odpowiada za urazy i kontuzje powstałe 
w trakcie zajęć na siłowni lub fitness?
Kontuzje powstałe na skutek zajęć fitness, siłowni lub innych zorganizowanych form ak-
tywności, są nieodłącznym elementem każdej dyscypliny sportowej i często mają dotkliwe 
konsekwencje dla zdrowia trenujących. W pewnych sytuacjach może się też zdarzyć, iż za 
powstałą dolegliwość i poniesione straty zdrowotne przysługuje roszczenie o naprawienie 
szkody wobec właściciela lub zarządcy obiektu, w którym odbywają się zajęcia sportowe.
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Co rusz powstają nowe osiedla. 
W październiku nasza redakcja zosta-
ła zaproszona na drzwi otwarte „Villi 
Sucholeskiej”. Przywitał nas Tomasz 
Pietrzyński, który odpowiadał za wy-
konanie inwestycji. Kompleks willowy 
mieści się przy ulicy Wojciecha Zieliń-
skiego, 10 km od centrum Poznania. 
Lokalizacja zapewnia bliskość terenów 

zielonych, obiektów rekreacyjno-kultu-
rowych i punktów usługowo-handlo-
wych. Do nowych domów prowadzi 
ślepa ulica. Nowi mieszkańcy będą 
mieć ciszę i spokój. Sąsiedztwo przed-
szkola i szkoły podstawowej jest dużym 
atutem dla rodzin z dziećmi. Nieopodal 
znajduje się przystanek, gdzie zatrzymu-
ją się autobusy linii 901 i 902. 

Spacer na dachu
Na kompleks „Garden Roof ” skła-

dają się dwie kameralne wille. Każda 
z nich ma 4 przestronne, w pełni nie-
zależne lokale. Gwarantuje to wyso-
ki poziom komfortu i prywatności. 
Nowo wybudowane lokale składają 
się z dwóch kondygnacji. Na dachu 
każdego mieszkania znajduje się ogród. 
Ponadto mieszkańcy mogą korzystać 
z tradycyjnego ogrodu, gdzie znajduje 
się miejsce postojowe dla samochodu. 
Pierwsza willa składa się z mieszkań 
o powierzchni 98,51 m2. Na parterze 
znajdują się salon, kuchnia, toaleta, 
skrytka i sień. Piętro zajmują trzy sypial-
nie, dwa balkony i łazienka. Ogród na 
dach ma powierzchnię 43 m2, ten trady-
cyjny 94 m2. Druga oferuje nam lokale 
o powierzchniach 73,51 m2, 70,24 m2, 
86,11 m2, 79,48 m2. Parter zajmują tam 
salon z aneksem kuchennym, sień i to-
aleta. Na piętrze są dwie sypialnie i ła-
zienka. Tu też mamy ogrody dachowe 
i tradycyjne. Inwestycja została zakoń-
czona w sierpniu 2016 r.

Lokale czekają na odbiór. Są w sta-
nie deweloperskim. Budynki są w ca-
łości wykończone od zewnątrz. Posia-
dają kompletną instalację CO, na którą 
składają się grzejniki i piec gazowy. Na 
posadzce znajduje się wylewka, a ściany 
są otynkowane. Okna wyposażone są 
w zewnętrzne rolety. Bezpieczeństwo 
zapewnia instalacja alarmowa. Do 
dyspozycji mamy również instalację 
telekomunikacyjną, czyli TV, telefon 

i internet. W łazienkach zamontowane 
jest ogrzewanie podłogowe. Ogrody 
na dachu przygotowane są do zago-
spodarowania. Można tam posadzić 
trawę i krzewy. Tradycyjny ogródek 
został obsadzony trawą. Podejście oraz 
miejsce postojowe wyłożono kostką 
brukową. Posesje mają murowane 
ogrodzenie z elementami wykonanymi 
z drewna. Jeśli klient będzie chciał, to 
istnieje możliwość wykończenia lokalu 

„pod klucz”. 

Sami zainteresowani
Drzwi otwarte „Willi Sucholeskiej” 

przyciągnęły wielu potencjalnych kup-
ców. Pierwszymi oglądającymi byli 
pani Marta i pan Łukasz wraz z córką 
Adą. Mieszkają już w Suchym Lesie na 
osiedlu Poziomkowym. Szukają więk-
szego lokum. Do gustu przypadło im 
mieszkanie z dwiema sypialniami. Pan 
Łukasz, informatyk, zwrócił uwagę na 
szybki internet przez światłowód. Ko-
lejnym odwiedzającym był pan Mar-
cin. Szuka czegoś pod miastem. Podo-
ba mu się nowoczesny styl kompleksu. 
Zależy mu na dobrym dojeździe do 
Poznania. Pan Zbigniew, który miesz-
ka na Podolanach, szuka czegoś więk-
szego. Oczekuje spokojnej i cichej lo-
kalizacji. Ma dosyć miejskiego zgiełku. 
Interesują go ogrody na dachu. Uważa, 
że są bardziej kameralne, niż te trady-
cyjne. Pan Grzegorz z Poznania pra-
cuje w Suchym Lesie. Przeprowadzka 
zaoszczędziłaby mu czas dojazdu.

PS
Jesteś zainteresowany  
Villą Sucholeską? 
Tomasz Pietrzyński
tel. kom. +48516166740
e-mail tomasz@villasucholeska.pl
www.willasucholeska.pl 
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Wiszące ogrody w Suchym Lesie
Suchy Las to prężnie rozwijająca się wieś. Wiele osób z Poznania postanawia się tu prze-
prowadzić. Bliskość miasta, dobry dojazd i cicha okolica to rzeczy, które przekonują do 
zamieszkania tutaj. Jest to pole do popisu dla deweloperów.

Kobieta zmienną jest...
Która z nas nie lubi od czasu do czasu czegoś w sobie 
zmienić? Na pierwszy ogień najczęściej idą włosy, ponie-
waż w powszechnym odczuciu jest to zabieg łatwy, szybki 
i tani. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup najtańszej 
farby w drogerii, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Po pierwsze, jeśli chcemy, by coś 
było zrobione dobrze, lepiej zlecić to 
profesjonalistom. Teoretycznie, można 
przeprowadzić koloryzację samodziel-
nie w domu, ale chyba większość z nas 
pamięta jak skończyła się taka operacja 
w przypadku Ani z Zielonego Wzgórza? 
Jeżeli więc nie chcemy skończyć z zielo-
nymi włosami, skorzystajmy raczej z po-
mocy doświadczonego fryzjera.

Oszczędny dwa razy…
Kolejną kwestią, poza kolorem, jest 

cena. To prawda, że farba zakupiona 

w drogerii jest zdecydowanie tańsza, ale 
kto wyceni nasz czas, wysiłek i nerwy, któ-
re poświęcimy na koloryzację w domo-
wym zaciszu? Poza tym w drogerii nikt 
nie da nam gwarancji, że uzyskany kolor 
będzie odpowiadał temu, którego poszu-
kujemy. Natomiast w salonie fryzjerskim, 
najlepiej oznaczonym logo Salon Expert, 
można spokojnie zaufać profesjonalistom, 
ponieważ wiemy, że korzystają z pro-
duktów wysokiej jakości, sprawdzonych 
przez ekspertów i wielokrotnie przete-
stowanych w warunkach laboratoryj-
nych. Jeśli te argumenty nadal do nas nie 

przemawiają, to pomyślmy o wszystkich 
tych razach, kiedy kupiliśmy coś taniej, 
a potem żałowałyśmy, bo rozpadło się 
po kilku dniach. Damy z okresu między-
wojennego mawiały w takich sytuacjach: 

„Nie stać nas na buble”.
Na koniec najistotniejszy powód, dla 

którego powinnyśmy zdecydować się 
na koloryzację w profesjonalnym salo-
nie, zamiast eksperymentować w domu. 
Z pewnością dla każdej z nas kondycja 
włosów jest niezwykle ważna. Niezależ-
nie od tego, czy nasze włosy są ciemne 
czy jasne, długie czy krótkie, kręcone czy 
proste, wszystkie chcemy, by były zdrowe, 
lśniące i piękne. Tanie farby z drogerii 
zazwyczaj bardzo niszczą włosy, które po 
takim zabiegu są przesuszone i matowe. 

Wiele z nas rezygnuje w ogóle z koloryza-
cji, w trosce o stan swoich włosów.

Najlepszy towarzysz
Z myślą o takich kobietach, a także 

o wszystkich lubiących zmiany koloru 
włosów, francuska marka L’Oreal Profes-
sionnel przygotowała Smartbond – inno-
wacyjny dodatek do koloryzacji i deko-
loryzacji, który chroni i wzmacnia włosy. 
Jak podają twórcy Smartbondu, jego dzia-
łanie oparte jest na kwasie maleinowym 
w inteligentny sposób współgrającym 
z koloryzacją i dekoloryzacją. Kwas ten 

ogranicza uwrażliwienie włosów i zacho-
wuje spoistość mostków dwusiarczko-
wych, zapobiegając osłabianiu włókien 
jonowo-wodorowych. Z kolei zawartość 
polimerów i ceramidów sprawia, że włosy 
po wykonaniu usługi są miękkie i bardzo 
kosmetyczne. Co ważne, Smartbond przy 
koloryzacji nie obniża stopnia rozjaśnie-
nia, nie wydłuża czasu trzymania mie-
szanki na włosach i nie wymaga zmiany 
oksydantu na wyższy. Słowem - to najlep-
szy towarzysz każdej koloryzacji.

Teraz, kiedy bez obaw możemy do-
wolnie zmieniać swój kolor włosów, war-
to postawić sobie pytanie, gdzie zgłosić 
się na taką koloryzację? Podpowiadamy: 

w każdym Salonie Expert. W Salonie 
Urody Lafayette w Galerii Pestka klient-
ki już od kilkunastu dni mają możliwość 
skorzystania z koloryzacji oraz dekolory-
zacji przy użyciu Smartbond i wszystkie 
zapewniają, że są bardzo zadowolone. 
Cały personel Lafayette został przeszko-
lony przez ekspertów L’Oreal Profession-
nel, więc w sposób profesjonalny i zgodny 
z zaleceniami wykonuje usługi z dodat-
kiem tego produktu. Ponadto fryzjerzy 
z Lafayette to prawdziwi specjaliści od ko-
loryzacji, którzy chętnie podejmą się na-
wet najbardziej nietypowego wyzwania. 
To co, drogie Panie, zmieniamy kolor?

Klaudia Kucharska
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ZARZĄD OSIEDLA GRZYBOWEGO  
SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

na WIGILIĘ OSIEDLOWĄ Plac Grzybowy 16 (Świetlica Osiedlowa)
SOBOTA 17 grudnia 2016 r, 

godz. 14.30 - dzieci
w programie: spektakl teatralny, poczęstunek, wizyta 

Gwiazdora i wręczanie okolicznościowych paczek, kolędy
Prosimy rodziców dzieci w wieku szkolnym,  

które chcą się spotkać z Gwiazdorem  
o informację do 7 grudnia br.:  

e-mail:olaberg@op.pl,  
tel. (+48) 793-191-927.

Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz rocznik. 
Gwiazdor z pewnością nie pojawi się z pustym workiem!

godz. 17.00  - dorosłych
Podczas wigilii: życzenia bożonarodzeniowe, biesiada 
wigilijna przy ciepłym barszczu, pierogach i rybce oraz 

wspólne kolędowanie. Mile widziane domowe wypieki!
Tradycyjnie przy okazji Wigilii  

„Akcja charytatywna” dla naszej parafialnej Caritas.
Zbieramy żywność dla ubogich i potrzebujących  

(trwałych, z długim terminem przydatności do spożycia 
i łatwych do przechowywania, takich jak - mąka, cukier, 
olej, makaron, ryż, konserwy, herbata, dżemy, słodycze)

Podzielmy się z innymi!

POGOTOWIE 
KLUCZOWE 
New Key

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

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

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

AWARIE 24h

PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNAA FFIIZZJJOOTTEERRAAPPIIAA

WW DDOOMMOOWWYYCCHH WWAARRUUNNKKAACCHH

++4488 550044 661111 447700
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Mieszkania  
na sprzedaż 

w Suchym Lesie
100 m2 już od 395 000 zł

Nazwa salonu 
tel. (22) 123-456-789

AUTO-CENTRUM S.A. Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne
ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań
tel. 61 8290-304, e-mail: salon@auto-centrum.com.pl

ZAPRASZA NA OTWARCIE  
10 GRUDNIA GODZ. 10.00

W TYM DNIU SKORZYSTACIE PAŃSTWO 
Z BEZPŁATNYCH PORAD LEKARSKICH

PLAC GRZYBOWY 12, ZŁOTNIKI
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Nowy serwis Volkswagena
W życiu najważniejsza jest obecnie oszczędność czasu, wygoda i łatwość w dostępie do usług. Jedną z nich jest serwi-
sowanie samochodów, a szczególnie wtedy, kiedy zbliża się zima i warto zadbać o swoje auto, by przygotować je do 
sezonu, zapewniając sobie i najbliższym pełne bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Firma Porsche Inter Auto Pol-
ska Sp. z o.o. mając na uwadze swo-
ich klientów, uruchomiła now y 
serwis dla posiadaczy aut marki 
Volkswagen.

- Zapraszamy do naszego nowego 
serwisu. Skoda Porsche Obornicka 
otrzymała wszelkie wymagane certy-
fikaty, by mogła przyjmować i serwi-
sować u siebie Volkswageny. Dla wie-
lu klientów będzie to duże ułatwienie, 
bo skróci drogę do serwisu, co obec-
nie przed okresem zimowym jest na 
pewno nie bez znaczenia – mówi 
kierownik serwisu Skoda Porsche 
Obornicka Artur Fingerholc

Wysoko wykwalifikowani spe-
cjaliści w serwisie przy ulicy Obor-
nickiej 249 będą obecnie dostępni 
nie tylko dla użytkowników Skody, 
ale także dla posiadaczy samocho-
dów Volkswagena. Z usług nowego 
serwisu można korzystać od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
7.00 do 19.00.

Promocje  
dla klientów

Dla klientów przygotowano 
bardzo ciekawe rabaty, z których 
warto skorzystać. Każdy użytkow-
nik Volkswagena podczas wizyty 
na ul. Obornickiej, który korzysta 
pierwszy raz z sieci Porsche Inter 
Auto Polska Sp. z o.o. może w ybrać 
jedną spośród trzech dostępnych 
opcji serwisow ych. 

- K lienci znają swoje bieżące po-
trzeby i w ybiorą tę opcję, która jest 
dla nich najbardziej atrakcyjna 

– mówi A rtur Fingerholc - Mamy 
nadzieję, że nasza oferta stanie się 
kluczem do niezawodności aut na-
szych klientów.

Oferta obowiązuje w okresie 
od 16 listopada do 30 kwietnia 
przyszłego roku. 

Regulamin promocji jest do-
stępny pod adresem w w w.volks-
wagenobornicka.pl
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