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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

Zdrowych i Spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku

wszystkim mieszkańcom  
gminy Suchy Las

życzy

Prezes Zarządu Zakładu 
Gospodarki Komunalnej  

Suchy Las 
Jerzy Świerkowski

wraz  
z pracownikami

4 Sucholeski.EU       grudzień 2016      nr 12 (59)



Drodzy Czytelnicy!

Dzieci i młodzież to nasza przyszłość, bardzo ważne zatem, jakie 
w gminie będą żłobki, przedszkola i szkoły. Nasza dziennikarka roz-
mawia z doświadczoną nauczycielką zespołu szkół w Chludowie Be-
atą Bodzek. Piszemy też o trzylatkach w krainie samochodów oraz 
o wyjątkowym przedszkolu w Złotnikach. Z kolei w czasie ostatniej 
sesji samorządowcy pochylili się z troską nad prywatnymi żłobkami 
na terenie naszej małej ojczyzny.

W sprawie żłobków radni się szybko porozumieli, jednak w nie-
których innych sprawach dyskutowali gorąco, a nieraz nawet ostro. 
Najwięcej emocji wzbudziła gospodarka odpadami, ale niewiele 
mniej konieczność dopłacania przez gminę Suchy Las do remontu 
sieci tramwajowej w Poznaniu. Oczywiście wszyscy wiemy, że mamy 
wspólną politykę komunikacyjną w całej aglomeracji, jednak tak po 
ludzku czujemy się trochę dziwnie, kiedy mamy łożyć na coś, czego 
u nas nie ma, prawda?

Owszem, tramwajów nie mamy, ale mamy tradycje. Po raz ko-
lejny w Suchym Lesie (a konkretnie w gmachu Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej) odbył się przegląd zespołów śpiewaczych. Po 
raz kolejny w Golęczewie mieszkańcy i samorządowcy obchodzili 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Pod figurą NMP za 
tę niepodległość dziękowali wszyscy, niezależnie od przekonań poli-
tycznych czy podziałów klubowych. O ileż inaczej wyglądają takie 
obchody w podpoznańskiej gminie niż w odległej o trzy godziny jazdy 
Warszawie…

Jeszcze dalej niż do stolicy jest od nas do Murzasichla na Podhalu. 
A jednak i tam mieszkańcy, a właściwie mieszkanki Golęczewa i Zie-
lątkowa dotarli, by wziąć udział w konkursie potraw regionalnych. 

I co więcej, nasze panie odniosły pod 
Tatrami sukces, jako że górale zaja-
dali się wielkopolskimi pyrami!

A skoro o jedzeniu mowa, to  
3 Kolory świętują właśnie srebrny 
jubileusz, czyli 25 lat istnienia na 
poznańskim i sucholeskim rynku. 
Dziękujemy za zaproszenie na uro-
czystość, gratulujemy wspaniałych 
urodzin i życzymy, aby kolejne ćwierć 
wieku było równie udane!

25 lat to naprawdę sporo, jednak cztery razy mniej niż sto. A taką 
właśnie okrągłą rocznicę urodzin obchodziła niedawno mieszkanka 
Suchego Lasu Olga Warzecha, która z tej okazji otrzymała od wójta 
sto czerwonych róż!

Jubilatka otrzymała życzenia od wójta, z kolei ja Wam, drodzy 
Czytelnicy, składam życzenia pięknych, pogodnych, rodzinnych pach-
nących świerkowymi gałązkami świąt Bożego Narodzenia oraz bar-
dzo hojnego Gwiazdora. Do życzeń dołącza oczywiście cały zespół 
redakcyjny Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy.

Wesołych Świąt!

Wydawca 
Media Consulting 
ul.  Borówkowa 2b/3,  
62-002 Suchy Las 
NIP: 514-010-57-01
Redakcja 
Sucholeski Magazyn  
Mieszkańców Gminy 
www.sucholeski.eu
Redaktor naczelna 
Agnieszka Łęcka 
agnieszka.lecka@sucholeski.eu 
tel. 669 69 00 36
Redagują 
Krzysztof Ulanowski  
Ryszard Bączkowski 
Malgorzata Pelka 
Fotografia 
Dawid Flieger 
Jarosław Ślęzak 
Maciej Łuczkowski

Okładka 
Aranżacja Joanna Sznajder 
Kwiaciarnia Cattleya 
fot. Jarosław Ślęzak 
Reklama 
reklama@sucholeski.eu 
Koordynator marketingu i reklamy 
Agnieszka Łęcka, 669 69 00 36 
agnieszka.lecka@sucholeski.eu 
Maciej Łuczkowski 
maciej.luczkowski@sucholeski.eu
Skład  
Gamma Aleksander Urbański 
ul. Jawornicka 8/224, 60-161 Poznań
Druk 
GRAFMAJ  Czesław Majorek 
Zakład Poligraficzny 
ul. Szkolna 102 
62-002 Suchy Las 
ISSN 2084-8048
Nakład 6200 egz.

W numerze polecamy:

fo
t. M

ar
cin

 M
ela

no
wi

cz
, w

ww
.m

ar
cin

m
ela

no
wi

cz
.co

m
, w

ww
.fo

to
be

rn
.pl

34Smerfy w krainie 
samochodów

Modlili się pod figurą

30 Trzeci przegląd śpiewaczy 
zespołów w Suchym Lesie
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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia

oraz nadchodzącego
Nowego Roku

wszystkim naszym  
Przyjaciołom  

i Klientom
spełnienia  
wszystkich

planów i marzeń życzą

Prezes Zarządu 
Edward Miśko 

i Pracownicy 
Zakładu Komunikacji  

Publicznej 
Suchy Las Sp. z o. o.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Cyprian Kamil Norwid

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy 
składamy moc najserdeczniejszych życzeń.
Niech ten świąteczny czas będzie dla Państwa  
wyjątkowy, wypełniony radością i życzliwością,
serdecznymi spotkaniami z rodziną 
i bliskimi przy wigilijnym stole. 
Życzymy również wszelkiej pomyślności 
na Nowy 2017 Rok,
zdrowia, pogody ducha 
oraz sukcesów w realizacji osobistych zamierzeń.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Suchy Las 

Małgorzata Salwa-Haibach

Wójt Gminy  
Suchy Las

Grzegorz Wojtera

Kameralny, elegancki, sytlowy. 
Butik Łukasza Jemioła

27
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A jednak nawet w czasach upad-
ku autorytetów i kultu pieniądza nie 
brakuje idealistów, wybierających 
ten – często niewdzięczny – zawód. 
Dla których kształtowanie wiedzy 
i charakteru młodzieży stało się pasją 
i sposobem na życie. Takich jak Beata 
Bodzek, nauczycielka z Zespołu Szkół 
im. Ojca Mariana Żelazka w Chludo-
wie, finalistka tegorocznej edycji kon-
kursu Nauczyciel Roku.  
Jesteś nauczycielką z 30-letnim do-
świadczeniem. Kiedy narodziła się 
w Tobie pasja, która sprawiła, iż wy-
brałaś ten zawód?

Tak naprawdę już w szkole pod-
stawowej chciałam być nauczyciel-
ką. Miło wspominam czasy szkolne 
i moich nauczycieli… A może to geny?  
Mój dziadek był nauczycielem i z tego 
powodu, podczas wojny, został wy-
wieziony do obozu koncentracyjnego 
i tam zginął.
Jakie wydarzenia w Twoim życiu 
zawodowym uznałabyś za najważ-
niejsze?

Mogę śmiało powiedzieć, że każ-
de wydarzenie było dla mnie ważne 
i kształtowało mnie jako nauczyciela. 
Miałam sporo szczęścia w życiu, bo 
praca była i jest moją pasją. A jeszcze 
przy tym trafiłam na swojej drodze za-
wodowej na wielu wspaniałych ludzi.
Pracujesz zarówno z uczniami zdol-
nymi, jak i wymagającymi większe-
go wsparcia…

Tak. Praca z uczniami zdolnymi 
jest dla mnie bardzo ważna, bo nasze 
zajęcia – podczas których rozwijali 
swoje zainteresowania i zdobywali 
umiejętności – często decydowały 
o ich sukcesach, a także dalszych pla-
nach życiowych. Fakt, że moi ucznio-
wie z klas I, II lub III szkoły podsta-
wowej są laureatami ogólnopolskich 
konkursów, takich jak Alfik, ZUCH 
i Olimpusek oraz zdobywają wyróż-
nienia w międzynarodowym konkur-
sie Kangurek, zawsze dawał mi ogrom-
ną satysfakcję. 

Praca z uczniami nieco słabszymi 
była i jest równie ważna, bo pracując 
z nimi dodatkowo, dawałam im moż-
liwość przeżycia sukcesu, który był 
czynnikiem rozwijającym ich ambicje 
i aspiracje. Dzięki temu nabierali wiary 
we własne możliwości. 

A poza tym uważam, że każdy uczeń 
ma swoje mocne strony – tylko trzeba 
je dobrze rozpoznać i wykorzystać.
W Twojej pracy ważna jest również 
bliska współpraca z rodzicami.

Bardzo ważna. Budowanie dobrej 
relacji rodzic – nauczyciel jest niezwy-
kle istotne w wychowaniu młodego 
człowieka. Im lepsza współpraca, tym 
lepiej dla ucznia. Wszystkie wyciecz-
ki, festyny, wspólne ubieranie choinki, 
przygotowania do wigilii klasowej 
sprawiały, że uczniowie czuli więź ze 
szkołą, a korzyści z tego wynikające 
były ważne dla wszystkich: ucznia, ro-
dzica i nauczyciela. 

Z mojego doświadczenia wynika, 
iż najlepsze efekty przynosi działanie, 
w które angażuje się wiele osób.
Czego doskonałym przykładem jest 
projekt Szkoły Marzeń, który przy-
gotowałaś wspólnie z koleżankami. 
Opowiedz nam o nim coś więcej.

W sierpniu 2005 roku nasz projekt 
Szkoły Marzeń otrzymał dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej. Był to 
projekt pomocy uczniom wiejskim. 
W jego ramach szkoła pozyskała dota-
cję na prowadzenie działań wspomaga-
jących rozwój uczniów oraz środki na 
szkolenia dla nauczycieli. Wysokość 
dofinansowania przeszła nasze naj-
śmielsze oczekiwania – zdobyliśmy 
całą sumę, o którą walczyliśmy. 

W tym projekcie byłam odpowie-
dzialna za działanie o nazwie „Wiel-
ki Człowiek z Małej Miejscowości”. 
Obejmowało ono między innymi: 
naukę jazdy na nartach, naukę gry 
w tenisa, zaopatrzenie Koła Teatral-
nego w rekwizyty i materiały, aparat 
cyfrowy i kamerę cyfrową, zorganizo-
wanie nauki pływania i dowóz dzieci 
na basen oraz zakup nagłośnienia i po-

trzebnego sprzętu RTV. Wszystkie te 
działania udało się nam zrealizować!
Wspomniałaś o Kole Teatralnym, 
w którego działanie bardzo się an-
gażujesz. To Twój „konik”? 

Tak. Tak. Daje ono uczniom możli-
wość zabawy w teatr, a przy tym – nie 
ukrywam – ja również świetnie się 
bawię. Mało tego, moja młodsza ko-
leżanka Joanna Napierała – która od 
dłuższego czasu ze mną współpracu-
je – zaraziła się bakcylem teatralnym, 
tak więc obie doskonale bawimy się 
wspólnie z dziećmi i młodzieżą. To 
chyba dobrze, że szkoła stwarza taką 
możliwość? 

Wiosną 2001 roku ukończyłam 
kurs „Wychowanie przez teatr” i wła-
śnie wtedy zaczęła się moja przygoda 
z teatrem… Postanowiłam założyć 
szkolne koło teatralne, które działa 
aż do dzisiaj. Zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu, ale kiedy zespół przygoto-
wuje się do występów, spotykamy się 
częściej, w zależności od potrzeb. 

Z okazji 10-lecia istnienia przyję-
liśmy nazwę „Teatr Bez Granic”. Pod-
czas ostatnich 15 lat powstało w naszej 
szkole wiele widowisk scenicznych. 
Braliśmy udział w licznych przeglą-
dach, festiwalach oraz projektach te-
atralnych. Spotykaliśmy się z ludźmi 
teatru: aktorami, reżyserami, plastyka-
mi i tancerzami, którzy przyjeżdżali do 
naszej szkoły i prowadzili z uczniami 
warsztaty. Wielu z nich możemy dziś 
śmiało nazwać naszymi przyjaciółmi. 

W tym roku „Teatr Bez Granic” ob-
chodził 15-lecie istnienia. W tym cza-
sie przez nasz teatr przewinęło się spo-
ro uczniów. Było też trochę sukcesów. 

W tym roku moja uczennica, któ-
ra od pierwszej klasy szkoły podsta-
wowej grała w teatrze, zdawała do 
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krako-
wie. Co prawda nie dostała się, ale 
pani Anna Dymna powiedziała, że 
czekają na nią w przyszłym roku. 
I oczywiście będzie startować. To 
chyba też pośrednio nasz sukces, że 
wierzy w siebie i nie poddaje się…  

WYWIAD / REKLAMAWYWIAD

KUP BON 
PODARUNKOWY

Składamy podziękowania  
dla Joanny Sznajder właścicielki Kwiaciarni 

Cattleya z Galerii Sucholeskiej
za przygotowanie aranżacji na okładkę,

Michałowi Wójcikowi - właścicielowi firmy  
Magic Time z Nowego Rynku  

za wypożyczenie strojów dla modelek
oraz Jarkowi Ślęzakowi - właścicielowi Firmy 

Fotograficznej Neo  
za wykonanie zdjęcia do okładki

Obyś cudze dzieci uczył…
Powyższe powiedzenie świadczy o tym, iż od wielu dzie-
sięcioleci Polacy zdają sobie sprawę z trudów i poświęceń, 
jakie niesie ze sobą praca nauczyciela.

A o szkole aktorskiej myśli już dwóch 
kolejnych chłopców, którzy obecnie 
uczą się w liceum. Podczas naszych 
w yjazdów na konkursy i przeglą-
dy teatralne w y warli tak ogromne 
wrażenie na jurorach, że pytano ich 
wręcz, czy w ybierają się do szkół ak-
torskich, bo „warsztat mają bardzo 
dobry”. 

W tym miejscu powinnam chyba 
nieskromnie wymienić kilka ostat-
nich osiągnięć „Teatru Bez Granic”: 
I miejsce w Finale Przeglądu Młode-
go Teatru Wielkopolski „Dzień Do-
bry Sztuko” oraz nagroda młodzie-
żowego jury w 2015 r., wyróżnienie 
na X VI Poznańskim Festiwalu Te-
atrów „Marcinek ” w 2016 r., I miejsce 
na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie 
Twórczości Teatralnej „Maska” – 
również w 2016 r. 

Każde wyróżnienie naszych 
uczniów utwierdza mnie w przeko-
naniu, że moja praca w tej dziedzinie 
jest ważna.
Zanim powstało koło teatralne, pro-
wadziłaś w szkole zajęcia taneczne. 

Tak, to również była fantastyczna 
przygoda. Ukończyłam letnie warsz-
taty taneczne u pani Ewy Wycichow-
skiej, starałam się więc przekazać wie-
dzę i umiejętności tam zdobyte moim 
uczennicom. 

Wyjeżdżałyśmy z naszymi układa-
mi tanecznymi na przeglądy artystycz-
ne do Ośrodka Kultury w naszej gmi-
nie, występowałyśmy na festynach 
wiejskich i szkolnych akademiach. 

Za tę działalność otrzymałam 
dwukrotnie od dyrektor Ośrodka Kul-
tury Gminy Suchy Las dyplomy oraz 
podziękowania za życzliwość i współ-
pracę. Cieszy mnie, gdy nasze starania 
są doceniane, to również sygnał dla 
moich uczniów, że warto angażować 
się w działalność artystyczną i rozwi-
jać swoje pasje. 
Pomimo 30 lat Twojej przygody peda-
gogicznej, wciąż zdarzają się w Twojej 
pracy sytuacje zaskakujące…

Praca z dziećmi wymagającymi po-
święcenia większej ilości czasu i uwa-
gi – mam tu na myśli zarówno dzieci 
uważane za „małych geniuszy”, jak i te 
nieco trudniejsze – wciąż kryje w so-
bie mnóstwo niespodzianek. Z mojej 
strony jako nauczyciela wymaga cią-
głego doszkalania oraz nieustannej 
współpracy zarówno z rodzicami, jak 
i innymi nauczycielami, aby wspólnie 
osiągnąć sukces. 

Sukces ucznia rozumiem jako 
rozbudzenie w nim chęci do nauki 
i poznawania świata oraz zbudowa-
nie zaufania w stosunku do pedagoga. 
By w razie trudności uczeń nie bał się 

poprosić o wsparcie. A z drugiej stro-
ny by dla ucznia wyjątkowo zdolnego 
znalazł się czas i środki na pogłębianie 
jego talentów. A po latach – pragnęła-
bym, żeby tak jak ja – miło wspominali 
okres szkolny.   
W 2013 roku otrzymałaś Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej za szcze-
gólne zasługi dla oświaty i wycho-
wania. A przed kilkoma miesiącami 
zostałaś nominowana do tytułu 
Nauczyciela Roku 2016 i znalazłaś 
się w ścisłym finale tego prestiżowe-
go konkursu. Czy było to dla Ciebie 
zaskoczeniem?

Oczywiście, że tak. Na początku 
byłam zaskoczona tym, że w ogóle ktoś 
chce zgłosić moje nazwisko do tego 
konkursu. A potem… to już był szok, 
gdy okazało się, że jestem w „złotej trzy-
nastce”. Nie spodziewałam się takiego 
wyróżnienia… Do tego konkursu zgła-
szani są przecież ludzie z całej Polski.
Uznanie i nagrody z pewnością 
motywują do codziennej pracy. Co 
jeszcze? Czy po tylu latach wciąż od-
czuwasz radość z obcowania z mło-
dzieżą?

Jeśli ta praca przestanie mnie cie-
szyć – po prostu będę zmuszona z niej 
zrezygnować.

Z Beatą Bodzek  
rozmawiała Karolina Bańka

Beata Bodzek – nauczycielka 
w Zespole Szkół im. Ojca Maria-
na Żelazka w Chludowie, pedagog 
z 30-letnim doświadczeniem. Od-
znaczona Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania, finalistka 
konkursu Nauczyciel Roku 2016. 
Pasjonatka teatru. Wolny czas po-
święca rodzinie, dobrej lekturze 
oraz nauce języków obcych. 

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

Młodsza grupa „Teatru Bez Granic” w finale Przeglądu 
Młodego Teatru Wielkopolski „Dzień Dobry Sztuko 2016”

Danuta Śpiewak – wicedyrektor Zespołu Szkół w Chludowie, Marta Dybała - 
mama uczennicy Beaty Bodzek, która zgłosiła jej kandydaturę do konkursu

Beata Bodzek z dziewczętami z koła tanecznego 
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Podczas listo-
padowych po-
siedzeń komisji 
stałych opinio-
wano przede 
wszystkim pro-
jekty uchwał na 

sesję. Komisja Rewizyjna kontro-
lowała gminny Referat Promocji 
w zakresie mediów elektronicznych.  
Dyskutowano na temat nocnej linii 
autobusów oraz o braku miejsc par-
kingow ych przy OPS. Podjęto też 
bardzo ważny temat opłat za w y wóz 
naszych śmieci. 

Pełną treść relacji przewodniczą-
cych Komisji można przeczytać na 
www.gminarazem.pl, a protokoły 
z wszystkich posiedzeń komisji na 
w w w.bip.suchylas.pl/RadaGminy/ 
Komisje 

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja Rewizyjna
Komisja konty-
nuowała kontro-
lę referatu pro-
mocji w zakresie 
informacji za-
mieszczanych na 
oficjalnej stronie 

internetowej gminy. Zajmowano 
się anal izą podziału kompetency j-
nego poszczególnych pracow ni-
ków i współpracow ników referatu 
promocji .

Zwrócono się również do wójta 
z wnioskiem o zamówienie eksper-
tyzy dotyczącej trzech modeli finan-
sowania inwestycji oświatow ych, 
które planuje się budować w najbliż-
szych dwóch latach w naszej gminie, 
tj. zespołów przedszkolno – szkol-
nych w Złotnikach oraz Golęczewie. 
Analiza ta będzie podstawą do w y-
dania rekomendacji Radzie Gminy, 
co do w yboru sposobu finansowa-
nia tych inwestycji. Rozważane są 
trzy opcje: kredyt, partnerstwo pu-
bliczno – pry watne oraz dzierżawa 
budynku z w ykupem.

Praktycznie zakończyła się kon-
trola remontów placówek oświato-
wych w 2015 r. Kontrola nie wykazała 
istotnych zaniedbań. Sformułowano 
zalecenia pokontrolne, które zostaną 
przekazane dyrektorom szkół. 

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Tematem głów-
nym listopado-
wego posiedze- 
nia było opinio-
wanie budżetu 
w dziale 754. Po 
dyskusji doty-

czącej poszczególnych propozycji 
budżetowych i wniesieniu wniosku 
o zwiększenie z 40.000 zł do 60.000 
zł środków na  dofinansowanie płat-
nych patroli Policji, Komisja zaopi-
niowała projekt budżetu pozytyw-
nie. Ponadto opiniowano projekty 
uchwał na listopadową sesję. Projekt 
w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na rok 
2017 zaopiniowano pozytywnie, ale 
po wniesieniu poprawek tj. pozosta-
wienie na poziomie ubiegłorocznym 
wysokości podatku dla budynków 
mieszkalnych i budynków pozosta-
łych. Pozytywnie zaopiniowano rów-
nież projekt uchwały w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2017 
oraz projekt w sprawie wprowadzenia 
zwolnienia od podatku od nierucho-
mości w roku 2017.

W sprawach bieżących Komisja 
zapoznała się z aktualną korespon-
dencją oraz sprawą wniosku miesz-
kańców Zielątkowa dotyczącego 
monitoringu przy pl. zabaw. Analizo-
wano też wniosek radnego Michała 
Przybylskiego, dotyczącego urucho-
mienia kursów nocnych linii 905. 
Członkowie komisji zobowiązali się 
do przekazania swoich uwag - propo-
zycji dotyczących autobusu nocnego 
w celu przekazania ich wójtowi.

Poruszono także brak zabezpie-
czenia środków w budowę Sieci Mo-
nitoringu Gminnego na bazie reali-
zowanego projektu w planowanym 
budżecie 2017.

Następnie w wolnych głosach 
poruszono wiele tematów, między 
innymi takie jak, brak miejsc par-
kingowych przy OPS, niebezpiecz-
nego przejścia dla uczniów szkoły 
w Biedrusku, czy zasłoniętego znaku 
drogowego przy ul. Bogusławskie-
go. Poruszono także temat związany 
z pojawiającymi się lisami i niebez-
piecznej lokalizacji przystanku przy 
ul. Alejowej oraz ograniczonej wi-
doczności na skrzyżowaniu ul. Pod-
jazdowa-Leśna.

Wszystkie poruszane tematy, które 
wymagają wyjaśnienia/interwencji, 
będą skutkować złożeniem odpowied-
nich wniosków przez Komisję.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Podczas pierw-
szego posiedze-
nia negatywnie 
z a o p i n i o w a n o 
wniosek firmy 
VASTBOU do-
tyczący zmiany 

miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (mpzp) na os. 
Grzybowym. Wnioskodawca propo-
nował zmianę formy zabudowy z jed-
norodzinnej na wielorodzinną. Pozy-
tywnej opinii nie uzyskał też plan dla 
rejonu ul. Pawłowickiej w Złotnikach 
ze względu na brak w nim korytarza 
dla północno-wschodniej obwodnicy 
Poznania. Dyskutowano także na te-
mat mpzp w Suchym Lesie. 

Na drugim posiedzeniu komisja 
opiniowała projekty uchwał na listo-
padową sesję. Po wniesieniu korekty, 
pozytywnie zaopiniowano uchwałę 
w sprawie dokonania zmiany w pro-
jekcie mpzp w Suchym Lesie na tere-
nie działki o nr ewid. 311/5. Jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano mpzp 
w Suchym Lesie dla rejonu ul. Bogu-
sławskiego - Północny Wschód oraz 
dla działek przy ul. Rolnej.

Wątpliwości radnych nie budziły 
przygotowane uchwały budżetowe, 
które zaopiniowano pozytywnie. Dys-
kusje natomiast pojawiły się przy oma-
wianiu projektu uchwały o gminnych 
obligacjach. Ostatecznie, już na listo-
padowej sesji, radni poprosili o dodat-
kowe wyjaśnienia i usunęli ten punkt 
z porządku posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji 
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
Komisja Spo-
łeczna w listopa-
dzie miała jedno 
posiedzenie, na 
którym opinio-
wano projekt 
budżetu na 

2017 rok w następujących działach: 
oświata, kultura, sport i spraw y spo-
łeczne. Komisja przed podjęciem de-
cyzji w ysłuchała opinii dyrektorów 
gminnych jednostek organizacyj-
nych. W posiedzeniu Komisji brali 
również udział zastępca wójta p. 
Marcin Buliński oraz p. Wioletta Pa-

łącarz - kierownik Referatu Oświaty 
i Sportu Urzędu Gminy. W toku dys-
kusji dyrektorzy szkół akcentowali, 
że zaplanowane  środki  w budżecie 
mogą okazać się w skali całego roku 
niew ystarczające w stosunku do zło-
żonych planów finansow ych . Nie 
złożono jednak żadnych wniosków 
budżetow ych. 

Centrum Kultury i Bibliotekę 
Publiczną reprezentowała pełniąca 
obowiązki dyrektora p.  M. Strebej-
ko-Komarowska, która złożyła wnio-
sek o zwiększenie planu finansowe-
go o kwotę 200.000 zł, co pozwoli 
utrzymać dotychczasow y poziom 
funkcjonowania instytucji. Komisja 
jednogłośnie poparła wniosek i cały 
projekt budżetu na 2017 r.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Komisja obrado-
wała 22 listopa-
da 2016 r. Radni 
opiniowali trzy 
projekty uchwał. 
Pierwszy z nich 
dotyczył stawek 

opłat za odbiór śmieci. Dyskusję 
nad projektem poprzedziła prezen-
tacja multimedialna przygotowana 
przez urzędników, w yjaśniająca 
zawiłości systemu gospodarki od-
padami w naszej gminie. Radni 
zastanawiali się przede wszystkim 
nad w ysokością planowanej pod-
w yżki z 11 zł na 17 zł (odpady se-
gregowane) oraz sposobem w yboru 
firmy odbierającej śmieci. Gdyby 
propozycja wójta została przyjęta, 
to czteroosobowa rodzina zapłaci-
łaby w 2017 r. za w y wóz śmieci 816 
zł . rocznie. Proponowano, aby cenę 
ustalić poprzez przetarg. Wójt jed-
nak preferuje zlecenie odbioru od-
padów spółce gminnej, czyli ZGK . 
Ostatecznie projekt uchwały zaopi-
niowano negaty wnie. Podobnie od-
rzucono projekt podw yżek taryf dla 
zaopatrzenia w wodę i odprowadze-
nia ścieków. Natomiast zaakcepto-
wano obniżenie ceny skupu żyta 
i określenie podstaw y obliczenia 
podatku rolnego na 2017 r.  

W dalszej części posiedzenia roz-
mawiano na temat wyników badania 
gleby przez WIOŚ w miejscu wycieku 
z terenu składowiska odpadów w Su-
chym Lesie. Poruszono także kwestię 
wycieku ścieków w Biedrusku oraz 
funkcjonowania szamba Komisaria-
tu Policji w Suchym Lesie.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska
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Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Propozycje  
budżetowe 2017
Biedrusko

Wreszcie ruszy długo oczekiwa-
na budowa drogi rowerowej Rado-
jewo-Biedrusko. Radni z Biedruska 
zaproponowali dodatkowe remonty 
chodników. Chcemy też przyspieszyć 
budowę dróg z pełną infrastrukturą 
na os. Kamieni Szlachetnych. W 2017 
r. powstałby wreszcie projekt, nato-
miast w 2018 ruszyłyby prace. Planu-
jemy wyremontować nawierzchnię na 
części ul. Świerczewskiego. 

Poparliśmy wniosek radnych 
G. Łukszo oraz D. Matysiaka do-
tyczący budow y pierwszego etapu 
przystani na Warcie. Sporo będzie 
się działo w Domu Osiedlow ym  
za sprawą stowarzyszenia ZA MEK, 
które otrzymało środki na działal-
ność kulturalną na rzecz dzieci. Rad-

ni poparli też starania o dodatkowe 
środki dla wędkarzy. 

Chludowo
W Chludowie powinien rozpocząć 

się remont „Starego Baru” oczywiście 
z zaangażowaniem środków unijnych. 
Ponadto planuje się rewitalizację 
dworca kolejowego. Będzie to przysta-
nek kolejki metropolitalnej. Rozpoczę-
te zostaną prace projektowe w zakresie 
budowy kanalizacji w ul. Słonecznej. 
Modernizacji doczeka się też oświetle-
nie uliczne przy Chojnickiej.  

Na spore dofinansowanie może li-
czyć Chludowska Orkiestra Dęta oraz 
Zespół Taneczny. Stowarzyszenia te, 
dzięki staraniom Z. Hąci przejmą we 
władanie wyremontowany Stary Bar. 
Dzieci z Chludowa mogą liczyć na do-
finansowanie ferii ze strażakami.

Golęczewo, Zielątkowo, 
Złotkowo

Ruszają ogromne inwestycje w za-
kresie budowy dróg oraz infrastruktury 
kanalizacyjnej. W 2017 r. będzie konty-
nuowany  pierwszy etap - ul. Tysiąclecia 
w Golęczewie. Kanalizacja sanitarna 
sfinansowana zostanie ze środków 

AQUANET. W Golęczewie planuje się 
rewitalizację dworca kolejowego, który 
służyć będzie jako przystanek kolejki 
metropolitalnej. Poparliśmy też wyko-
nanie kompleksowego uporządkowa-
nia terenu po byłej pompowni wody 
przy ul. Wodnej oraz opracowanie pro-
jektu zagospodarowania stawu przy ul. 
Tysiąclecia. Mamy nadzieję, że rozpocz-
ną się wreszcie prace w Zielątkowie.

W Złotkowie przy boisku powsta-
nie pomieszczenie gospodarcze, a przy 
świetlicy, która zostanie odmalowana  

- parking.

Złotniki, Jelonek
W Złotnikach zaprotestowaliśmy 

przeciwko propozycji wójta dotyczą-
cej przesunięcia terminu budowy ulic 
w rejonie Kochanowskiego na lata 
2020-2021. Inwestycja ta powinna się 
rozpocząć zgodnie z planem, tj. w 2017 r. 
Chcemy też rozpocząć remont dróg we 
wschodniej części osiedla, o co zabiega 
przewodniczący G. Słowiński. Radny 
W. Majewski zaproponował rozpoczę-
cie prac projektowych ronda na skrzy-
żowaniu Obornicka/ Łagiewnicka. 

Z pieniędzy unijnych zostanie 
wykonany węzeł komunikacyjny ko-
lejki metropolitalnej, a przy okazji ul. 
Dworcowa i Łagiewnicka oraz część 
Pawłowickiej. Zaproponowaliśmy wy-
konanie oświetlenia ul. Kalinowej.

W tym roku planowana jest prze-
budowa skrzyżowania ul. Obornickiej 
z Nektarową. Umożliwi to bezpiecz-
ny wyjazd z os. Grzybowego. Ruszy 
wreszcie budowa ulicy Kruczej.  Po-
wstanie nowy chodnik w ul. Jaskółczej. 
Na wniosek radnej M. Salwa-Haibach 
zabezpieczone  zostały środki na bu-
dowę ulicy Kukułczej i Placu Sokoła 
oraz zwiększono środki na realizację 
projektu uspokojenia ruchu na os. 
Grzybowym. 

W ramach „ zadania lokalnego” roz-
budowany zostanie też osiedlowy mo-
nitoring, który stanie się częścią systemu 
ogólnogminnego, o co skutecznie zabie-
gał radny W. Majewski. Przy świetlicy 
pojawią się stojaki na rowery. Będzie też 
sporo imprez integracyjnych zarówno 
na. os. Grzybowym jak i w Jelonku i Złot-
nikach Wsi. Uporządkowany zostanie  
plac zabaw na os. Grzybowym. 

W Złotnikach Wsi mieszkańcy do-
czekają się realizacji nowatorskiego roz-
wiązania – montażu sygnalizacji świetl-
nej z pomiarem prędkości oraz zostanie 
doposażony teren przy stawie, a boisko 
oświetlą dwie nowe lampy solarne.

W Jelonku poszerzony zostanie 
chodnik przed przejściem dla pie-
szych, a ul. Jodłowa będzie utwardzo-
na. Przebudowana zostanie szafka 
energetyczna na skrzyżowaniu Nek-
tarowej i Sosnowej

 c.d. na  
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Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć Mieszkańcom Gminy Suchy Las

życzenia przeżywania tych niezwykłych dni
w zdrowiu, radości

i przepojonej ciepłem rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś 2017 Nowy Rok

niech będzie czasem pokoju i spokoju
oraz udanych realizacji osobistych zamierzeń

i ambitnych planów zawodowych.

Radni z Klubu Nowoczesna Gmina
Jarosław Ankiewicz
Urszula Ćwiertnia
Maciej Jankowiak

Wojciech Korytowski
Grzegorz Rewers

Ryszard Tasarz 
Paweł Tyrka
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Zaproponowaliśmy też udrożnie-
nie odcinka drogi rowerowej biegnącej 
skrajem poligonu od ul. Czołgowej do 
ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie. 

Suchy Las
W stolicy naszej gminy będą re-

alizowane głównie duże inwestycje 
drogowe i kanalizacyjne w rejonie 
ulic Sprzecznej i Lisiej oraz Kubackie-
go. Zamiast budowy dwóch bardzo 
kosztownych parków rekreacyjnych 
zaproponowaliśmy zrealizowanie po-
trzeb mieszkańców rejonu ulicy Mo-
krej. Niestety, wbrew deklaracjom 
z początku roku w 2016 r. do tej nie 
powstał tam projekt wykonawczy. 
Zaproponowaliśmy zatem wyodręb-
nienie budowy tych ulic w budżecie 
w celu monitorowania realizacji za-
dania w 2017 r. 

Projektu doczekają się w tym roku 
między innymi ulice Lipowa i Łozo-
wa, o co interpelował radny K. Pilas 
oraz rondo Bogusławskiego/ Rolna, 
a także skrzyżowanie Obornicka/
Młodzieżowa. 

Wydaje się, że powód do satysfakcji 
będzie miała radna A. Targońska, gdyż 
zostanie zbudowana ulica Jeżyno-
wej wraz z miejscami parkingowymi, 
oświetleniem oraz pasem zieleni w re-
jonie ulic Truskawkowej i Jeżynowej. 

Radna zaproponowała też wykonanie 
oświetlenia ul. Sucholeskiej. 

Zarząd Osiedla kierowany przez M. 
Dziedzica może cieszyć się z budowy 
ul. Stefańskiego oraz przebudowy ul. 
Szkółkarskiej. Wzdłuż Szkółkarskiej 
oraz w ciągu Borówkowej powstaną 
ścieżki rowerowe, a na górce saneczko-
wej  przy ul. Szkółkarskiej sucha ryn-
na-zjeżdżalnia.

Czas pokaże, ile z tych inwestycji 
zostanie faktycznie zrealizowanych. 
To jednak nie zależy już od nas. Nie 
mamy wpływu na działania organu 
wykonawczego – wójta.

(-) Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Koniec roku to 
okres pracy nad 
budżetem na rok 
2017. Po przeana-
lizowaniu propo-
zycji wójta, radni 
sformułowali kil- 

kadziesiąt wniosków, które sprawi-
ły, że budżet jest bardziej racjonalny 
w sferze wydatków. 

Propozycje radnych zakładają wzrost 
nakładów na inwestycje, przy jednocze-
snej racjonalizacji wydatków bieżących. 
Opowiedzieliśmy się za zmniejszeniem 
wydatków na promocję gminy. Odmó-
wiliśmy finansowania np. „Święta Peru”. 
Poprosiliśmy również o dodatkowe uza-
sadnienie dla wydatków na obsługę i za-
kupy informatyczne. Zaproponowaliśmy 
utworzenie Społecznej Rady Mediów 
Gminnych, która składałaby się z osób 
nie związanych z lokalną polityką.

Postulujemy więcej środków na 
twarde inwestycje drogowo i kanali-

zacyjne oraz na ważne cele społeczne. 
Podwyższyliśmy np. kwotę na dofi-
nansowanie miejsc w żłobkach oraz 
dotację na zajęcia dla dzieci w suchole-
skim Centrum Kultury. Zamierzamy 
sfinansować wyjazd młodych piłkarzy 
na obóz sportowy do gminy partner-
skiej na Węgry. Na dodatkowe środki 
mogą też liczyć krwiodawcy klubu 

„Błękitna Kropelka” oraz Kluby Senio-
ra. Będzie bezpieczniej. Mamy nadzie-
ję, że ruszy wreszcie gminny system 
monitoringu.

Małgorzata Salwa - Haibach
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Z SESJI RADY GMINY

Przewodnicząca  
Rady Gminy Suchy Las  
informuje

Nie postawimy strażnika 
przy każdym mieszkańcu
W czasie listopadowej sesji Rady Gminy Suchy Las dużo 
dyskutowano o odpadach, w tym zielonych. Rajcy zaj-
mowali się jednak także nocnymi autobusami na terenie 
gminy, tramwajami w Poznaniu, rowerami w Biedrusku 
i samochodami na Szkolnej.

Sesja rozpoczęła się od wniosków 
o wykreślenie poszczególnych punktów 
porządku obrad. Najpierw przewodniczą-
cy klubu Gmina Razem Michał Przybyl-
ski wnioskował o wykreślenie punktu 11:

– Chodzi o to, żeby pani skarbnik zdą-
żyła przygotować bardziej szczegółowe 
uzasadnienie sposobu spłaty obligacji 
gminnych, a my mogliśmy zagłosować 
bardziej świadomie – wytłumaczył  
M. Przybylski.

Punkt wykreślono ośmioma głosami 
przy siedmiu głosach przeciwko.

Nieważny wnioskodawca, 
ważny wniosek

Z kolei zastępca wójta Marcin Buliń-
ski wnioskował o wykreślenie punktu 
piątego. Chodziło o projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla rejonu ulic Jagodowej i Rolnej.

– Rejon ten zostanie objęty planem 

dla Młodzieżowej i Obornickiej – wyja-
śnił wicewójt.

M. Buliński złożył też wniosek o wy-
kreślenie punktu 22, dotyczącego porozu-
mienia pomiędzy gminami Poznań, Suchy 
Las, Tarnowo Podgórne i Rokietnica.

– Trwają jeszcze rozmowy pomiędzy 
Tarnowem a Rokietnicą – wyjawił zastęp-
ca wójta. W tej sytuacji radni jednogłośnie 
zdecydowali o wykreśleniu punktu.

W zamian dodano dwa nowe punkty 
– o nadaniu nowej ulicy nazwy „Rumian-

kowa” oraz o zarządzaniu drogami w Go-
lęczewie i Zielątkowie.

W dalszej kolejności Wysoka Rada 
zajęła się projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
działek przy ul. Rolnej.

– Komisja Finansowo-Budżetowa 
zaopiniowała plan pozytywnie – poin-
formował krótko przewodniczący tejże 
komisji Dariusz Matysiak.

– Klub Gmina Razem jest za – po-
wstał ze swego miejsca przewodniczący 
Michał Przybylski. – Bo nieważne, kto 
jest wnioskodawcą, ale to czy plan  jest 
dobry – zaznaczył, wyraźnie zwracając 
się do radnego Korytowskiego z konku-
rencyjnego klubu.

I większość rajców się z nim zgodziła, 
albowiem uchwałę przyjęto.

Jednogłośnie też przyjęto uchwałę 
w sprawie budowy infrastruktury kanali-
zacyjnej w rejonie ulicy Lisiej i Sprzecznej. 

W dalszej kolejności skarbnik Mo-
nika Wojtaszewska opowiadała zgroma-
dzonym o budowie węzła Golęczewo-
Chludowo.

– Całość inwestycji kosztować będzie 
6 mln 150 tys. zł, z czego 15 proc. to nasz 
wkład własny, a resztę chcemy otrzymać 
z funduszów europejskich – wyjaśniła. 

– Najpierw planujemy wydatkowanie 
środków własnych, gdyż tak jest najbez-
pieczniej – dodała.

W czasie głosowania za zmianą wie-
loletniego planu finansowego na lata 
2016 – 2028 ręce „za” podniosło w górę 
14 rajców, wstrzymał się tylko radny 
Grzegorz Łukszo.

Dokąd jedzie ten tramwaj?
Więcej kontrowersji wywołała uchwa-

ła zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
na 2016 r.

– Trzeba podpisać aneks do umowy 
z ZTM-em – wyjaśniła skarbnik Monika 
Wojtaszewska. – Zarząd poprosił o zwięk-
szenie dotacji, bo wpływy z biletów były 
niższe niż planowane, natomiast remont 
sieci tramwajowej oznaczał koszty.

– Bardzo to słabe, wręcz kiepskie uza-
sadnienie – zerwał się ze swego miejsca 
radny Dariusz Matysiak. – Dlaczego gmi-
na Suchy Las ma ponosić koszty remontu 
sieci tramwajowej, której na naszym tere-
nie nie mamy? – oburzał się.

– Jesteśmy w porozumieniu, w ZTM-ie 
– odparł wójt Grzegorz Wojtera. – Mówi-

my o komunikacji w aglomeracji, a nie na 
terenie gminy. Nie mamy też możliwości 
negocjacji – dodał dla jasności.

– A jeśli Rada Gminy nie podejmie 
stosownej uchwały, to jakie czekają nas 
konsekwencje? – dociekał jednak radny 
Wojciech Korytowski.

– Zapewne utrata możliwości funk-
cjonowania w Zarządzie Transportu 
Miejskiego – rozłożył ręce zastępca wójta 
Marcin Buliński. – Nasze linie autobuso-
we znalazłyby się poza systemem, a miesz-
kańcy straciliby możliwość poruszania się 
po obszarze całej aglomeracji.

Katastrofalne relacje z armią
W dalszej kolejności omawiano ewen-

tualną podwyżkę podatku od poligonu.
– Proponuję stawkę maksymalną, 

przecież wojsko i tak chce przekształcić 
ten poligon w rolę i lasy – podniósł się 
z miejsca radny Jarosław Ankiewicz.

– Może jednak zbliżamy się w na-
szych relacjach z armią do dobrej zmia-
ny? – zasugerował radny Michał Przy-
bylski. – Czy podwyższenie stawki nie 
popsuje klimatu? – podpytywał.

– Podniesienie stawki z pewnością 
nie wpłynie na zmianę katastrofalnych 
relacji z wojskiem – oświadczył dobit-
nie wójt Grzegorz Wojtera. – Przecież 
zgłosiliśmy działania władz poligonu do 
prokuratury – zauważył.

– W takiej sytuacji pozostaje nam staw-
kę poprzeć – rozłożył ręce M. Przybylski.

Bez dyskusji natomiast rajcy jedno-
myślnie przyjęli uchwałę o stawkach po-
datkowych od środku transportowych.

Z kolei sprawa zwolnienia od podatku 
od nieruchomości Komisariatu Policji 
skłoniła przewodniczącego Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego do 
zgłoszenia pewnego postulatu.

– Komisja wydała opinię pozytywną 
– poinformował  przewodniczący Wło-

dzimierz Majewski. – Może komisariat 
wykorzysta to zwolnienie i przyłączy się 
do sieci kanalizacyjnej? – dociekał.

Wszystkie dzieci są nasze
W dalszej kolejności przewodniczą-

ca Rady Gminy Małgorzata Salwa-Ha-
ibach dopuściła do głosu właścicielkę 
żłobka przy ulicy Poziomkowej Annę 
Masadyńską.

– Myślę, że mogę mówić także 
w imieniu innych placówek niepublicz-
nych z terenu gminy Suchy Las – rozpo-
częła swoje wystąpienie A. Masadyńska.  

– Przejęliśmy zadania własne gminy, po-
nieważ żłobek publiczny nie funkcjonu-
je. Proszę więc o zwiększenie dofinanso-
wania, co pozwoli mi na utrzymanie cen 
na poziomie poznańskich.

– Nie pojawiła się pani jednak na po-
siedzeniu Komisji Społecznej – zauwa-
żył przewodniczący tejże Krzysztof Pilas. 

– Czy z wójtem się pani kontaktowała? 
– dopytywał.

– Owszem – pokiwała głową właści-
cielka żłobka.

– Opieka nad dziećmi w tej placówce 
jest rewelacyjna – zapewniła tymczasem 
radna powiatowa Grażyna Głowacka.

– Macie pod opieką 93 dzieci – dalej 
drążył radny Pilas. – Ile z Suchego Lasu?

– Tylko troje, może czworo dzieci jest 
z Poznania – odparła Anna Masadyńska.

– Nie możemy jednak przyjmować 
zapisu, że uchwała o dofinansowaniu 
dotyczy wyłącznie dzieci z Suchego 
Lasu – zastrzegł natychmiast wójt Grze-
gorz Wojtera i zaproponował kwotę do-
tacji na 2017 r. – 400 zł.

Ostatecznie jednak Rada przyjęła 
głosami koalicji Inicjatywa Mieszkań-

ców – Gmina Razem stawkę zapropono-
waną przez radnego Dariusza Matysiaka  

– 450 zł na jedno dziecko.

Ucieczka w szarą strefę
W dalszej kolejności rozmawiano 

o gospodarce odpadami. Wójt Wojtera 
krytycznie się wyraził na temat Wiel-
kopolskiego Planu Gospodarowania 
Odpadami.

– W strefie II mamy tylko jedną insta-
lację przetwarzania odpadów zmiesza-
nych i tylko jedną przyjmującą odpady 
zielone – wyjaśnił. – W 2015 r. nasza 
gmina nie przekazywała do składowania 
odpadów biodegradowalnych. Ważne, 
żeby to się udawało nadal – podkreślił.

Agnieszka Targońska, przewodni-
cząca Komisji Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, poinformowała zgroma-
dzonych, że rzeczona komisja negatyw-
nie zaopiniowała stawkę 17 zł od osoby 
(do tej pory obowiązywała stawka 11 zł) 
w projekcie uchwały o opłatach za wy-
wóz odpadów komunalnych.

– Naszą wątpliwość wzbudziła przej-
rzystość naliczania tych opłat – wyjaśni-
ła A. Targońska. – Czy powinniśmy zle-
cać ten wywóz ZGK czy jednak ogłosić 
przetarg? – drążyła.

– Ponad 50 proc. podwyżki to jednak 
sporo – powstał ze swego miejsca radny 
Zbigniew Hącia. – A jak na to zareagują 
mieszkańcy? Oczywiście uciekną w sza-
rą strefę. I co, czy przy każdym miesz-
kańcu postawimy strażnika miejskiego? 

– ironizował.
– Dlaczego Suchy Las znalazł się 

w strefie II i musi wozić odpady do spa-
larni, a inne gminy się jakoś obroniły? – 
zmienił nieco temat  radny Pilas.

– Jeśli naprawdę nie ma wyjścia i duża 
podwyżka ceny musi zostać zaakcep-
towana, to tylko po przetargu – pod-
sumował tę dyskusję radny Przybylski. 

– Dzięki temu mieszkańcy dostaną jasną 
informację, że rzeczywiście niższe te 
opłaty być nie mogą, bo taka jest sytu-
acja rynkowa – zwrócił uwagę. 

Następnie zarządzono głosowanie, 
w wyniku którego okazało się, że projekt 
uchwały 8 głosami koalicji przepadł przy 
siedmiu wstrzymujących się.

Demonstracja przeciw 
monopoliście

Komisja Komunalna i Ochrony 
Środowiska negatywnie zaopiniowała 
także projekt uchwały w sprawie taryf za 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków w 2017 r.

– Monopolista ustala sobie stawki, tylko 
pozornie biorąc pod uwagę zdanie radnych 

– wyjaśniła przewodnicząca Agnieszka Tar-
gońska. – Dlatego też wyraziliśmy swoje 
negatywne stanowisko w tej kwestii de-
monstracyjnie wstrzymując się od głosu.

Podobnych kontrowersji nie wzbu-
dziły już projekty uchwał o rozwiązaniu 
komisji doraźnych. Komisje doraźne 
mają bowiem to do siebie, że działają do-
póki są potrzebne. Te komisje radni roz-
wiązali głosując jednomyślnie. Podobnie 
kontrowersji nie wzbudziło nadanie no-
wej ulicy nazwy „Rumiankowa”. Dłuż-
szą chwilę rozmawiano natomiast o bu-
dowie sieci dróg i szlaków rowerowych, 
w tym ścieżki Radojewo-Biedrusko.

– Przygotowujemy się do drugiego 
etapu budowy tej ścieżki, mamy już opi-
nię Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w sprawie słynnej dąbrowy 
świetlistej, problem udało się jakoś opa-
nować  – z wyraźnym zadowoleniem 
wyjaśnił wójt.

– W przyszłym roku prawdopodob-
nie inwestycja zostanie zrealizowana – 
dodał zastępca wójta Marcin Buliński.

Przy okazji gospodarz gminy poin-
formował też o spotkaniu m.in. z wła-
dzami Poznania w sprawie problemów 
odorowych i spalarni śmieci.

Przegłosowany 
przewodniczący

W dalszej kolejności przewodni-
cząca rady Małgorzata Salwa-Haibach 
odczytała list od mieszkańców ulicy 
Szkolnej, którzy poskarżyli się na Zarząd 
Osiedla Suchy Las. Zdaniem autorów 
petycji ulica Szkolna powinna na odcin-
ku od Jagodowej do Borówkowej pozo-
stać drogą jednokierunkową. W pobliżu 
jest bowiem szkoła, ruch jest duży, a sa-
mochody parkują we wszystkich możli-
wych miejscach.

– Jestem przewodniczącym zarządu, 
ale zostałem przegłosowany – wstał ze 
swojego miejsca Michał Dziedzic. – Ja 
nie byłem zwolennikiem ruchu dwukie-
runkowego.

W ramach informacji przewodniczą-
cych poszczególnych komisji głos zabrała 
m.in. Agnieszka Targońska z Komisji Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska, która mówiła o problemie wycieku 
z wysypiska odpadów komunalnych.

– Przekazano nam informację, że nie 
spowodowało to zagrożenia dla środo-
wiska, choć tak naprawdę trudno w to 
uwierzyć – jej głos istotnie brzmiał dość 
sceptycznie.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków głos zabrał Krzysztof Pilas, który po 
raz kolejny powrócił do sprawy pojemni-
ków z odzieżą używaną, stojących w pobli-
żu granicy Poznania i gminy Suchy Las.

– Chciałbym podziękować prezesowi 
Świerkowskiemu – skłonił się radny.  – 
Po moich interwencjach nieporządek 
w końcu zniknął.

Radnego Dariusza Matysiaka z Bie-
druska niepokoiła budowa myjni obok 
drogi prowadzącej do szkoły.

– Dzieci praktycznie idą przez plac 
budowy, a to niebezpieczne – zwrócił 
uwagę.

– Pas przejścia ma prywatnego wła-
ściciela, ale pas ten nie zostanie zago-
spodarowany – uspokajał wójt Wojtera. 

– Oczywiście możliwe jest wywłaszcze-
nie, ale lepsze jest nabycie tego gruntu 
w drodze umowy cywilno-prawnej.

– Rozumiem, jednak teraz jeżdżą tam 
koparki, przewozi się ziemię –  tłuma-
czył D. Matysiak.

Nie straszcie nas prasą
Jego kolega z Biedruska Grzegorz 

Łukszo zapytał z kolei o możliwość uru-
chomienia nocnej linii autobusowej z tej 
miejscowości do Poznania.

– Na temat nocnego autobusu trwają 
ostatnio interesujące dyskusje, choć doty-
czą one raczej miejscowości Złotniki i Su-
chy Las – odparł wójt. – W grę wchodził 
autobus weekendowy – sprecyzował.

– Warto byłoby puścić choć jeden – 
dwa autobusy na początek – podsunął 
G. Łukszo.

Pod koniec sesji głos zaprał prezes 
ZGK Jerzy Świerkowski, który podkre-
ślił, że ZGK jest spółką prawa handlowe-
go, a nie zakładem budżetowym.

– Nie wykluczam przedstawienia 
swojego stanowiska na łamach gminnej 
prasy – oświadczył.

– Niechże pan nas nie straszy prasą 
– żachnął się Michał Przybylski. – Prze-

cież wiemy, co się ukaże w ,,Gazecie Su-
choleskiej”.

– Nie straszę – zaprzeczył  prezes 
Świerkowski. – W internecie nie było 
merytorycznych teksów. Ja mam zamiar 
napisać rzetelny artykuł.

W obronie zbiórki odpadów zielo-
nych wystąpiła radna powiatowa Gra-
żyna Głowacka, która przypomniała, że 
wcześniej ludzie palili liście w ogrodzie.

– A teraz mamy czystsze powietrze – 
oświadczyła.

– Zachęcam do kompostowania od-
padów zielonych – wstała ze swego miej-
sca przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Suchy Las – Wschód Anna Ankiewicz. 

– W przygotowaniu jest projekt obywa-
telski, który dotyczy właśnie kompo-
stowania i zmniejszenia ilości odpadów 
zielonych – poinformowała.

– Jednak miał być ogłoszony przetarg 
na odbiór odpadów, a ogłoszony nie zo-
stał – radny Matysiak powrócił do nie-
dawnej dyskusji.

– Wynik takiego przetargu mógłby 
się ostatecznie okazać mniej korzystny 
dla mieszkańców – wyraził opinię radny 
Korytowski. – Usługa mogłaby być na-
wet tańsza, ale gorszej jakości, a władze 
naszej gminy przyzwyczaiły mieszkań-
ców do wysokiego standardu – chwalił.

Krzysztof Ulanowski

Minął kolejny rok i zbliżają się długo oczekiwane Święta Bożego 
Narodzenia. Nadchodzi wyjątkowy dzień w roku, w którym gasną spory, 
milkną kłótnie, a otwierają się ludzkie serca. Pięknie ustrojona choinka, 
wesołe dźwięki kolęd, ciepło i nadzieja niech oznajmiają, że nadszedł 
czas odpoczynku i świętowania. Niech magia Bożego Narodzenia 
sprawi, że radość i miłość zawita do każdego domu, a nadzieja, spokój 
i szczęście zagoszczą w sercu każdego z Nas.

Życzymy Państwu najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym 2017 Roku. Niech nie opuszcza Was zdrowie, pomyślność 
i spełnią się te najskrytsze marzenia!

Z najserdeczniejszymi życzeniami - radni Koalicji Inicjatywa Mieszkańców 
- Gmina Razem

Zbigniew Hącia
Włodzimierz Majewski
Grzegorz Łukszo
Dariusz Matysiak

Michał Przybylski
Krzysztof Pilas
Małgorzata Salwa- Haibach
Agnieszka Targońska
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Państwo Jurga są bowiem właści-
cielami znanych nie tylko w wielko-
polskim świecie gastronomicznym 
marek: ABC Kuchni, 3 Kolory, Ag-
mart, Joy – lody naturalne, i Kolekcja 
Smaków.  One to właśnie wspomi-
nane były wielokrotnie w czasie uro-
czystego bankietu jubileuszowego 
nad jeziorem Malta, gdzie restauracja 
i catering 3 Kolory funkcjonują  już 
od sześciu lat. 

W jubileuszowym spotkaniu wzię-
ło udział wielu znamienitych gości – 
przyjaciół firmy: był starosta powiatu 
poznańskiego Jan Grabkowski, Ewa 
Bąk, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu 
Miasta Poznania, Kazimierz Śliwiński, 
dyrektor Wydziału Działalności Go-
spodarczej Urzędu Miasta Poznania, 

Zbigniew Madoński, dyrektor POSiR, 
Aleksander Daniel, prezes Wielkopol-
skiego Związku Towarzystw Wioślar-
skich,  Ireneusz Sobiak, powiatowy le-
karz weterynarii, Jacek Marcinkowski 
z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej,  
Jarosław Forycki, kierownik POSiR  
Malta i sporo innych osób. 

- Bo w życiu jak w biznesie, trzeba 
mieć szczęście do wspaniałych ludzi 

– zapewnia Hieronim Jurga. – Ja takie 
szczęście mam – cieszę się wspaniałą 
rodziną, obecną tutaj, wieloma przy-
jaciółmi, a także załogą – fachowca-
mi, z których jestem dumny, i którym 
firma zawdzięcza swoją pozycję w ser-
cach klientów. Wiem, że wartość tego 
jubileuszu opiera się na ciężkiej wspól-
nej pracy i na wzajemnym szacunku. 

Mimo, że Hieronim Jurga jest 
dumny ze swojego zespołu, to wciąż 
myśli, czy można jeszcze wyżej pod-
nieść poprzeczkę, tak by przewyższyć 
oczekiwania klientów. Interesuje się 
osobiście zdaniem gości, sonduje 
opinie środowisk, by stale prowadzić 
firmę we właściwym kierunku. Pro-
fesjonalista, z wykształceniem i do-
świadczeniem w gastronomii, do dziś 
utrzymuje kontakt ze swoimi pierw-
szymi klientami, i cieszy się, że grono 
stałych gości jego lokali rośnie. 

Starosta Jan Grabkowski prze-
mawiając na jubileuszow ym spo-
tkaniu, życzył po prostu: rozwijajcie 
się dalej, 25 lat to piękny czas, jeżeli 
chodzi o podsumowanie osiągnięć, 
ale też dla startu w następne ćwierć-
wiecze. Chwalił drogę firmy, jako 
wzoru dla wielkopolskiego biznesu, 
i dziękował, że może wpisać pań-
stwa Jurgów do swojego kalendarza 
jako przyjaciół. 

Warto dodać, co podkreślali go-
ście, że 3 Kolory są ambasadorem 
Poznania dla zagranicy: nad Maltę 
bowiem przyjeżdżają sportowcy z ca-
łego świata, a mogąc skorzystać z tak 
dobrze prowadzonej restauracji, wy-
jeżdżają z bardzo dobrym zdaniem 

o mieście i jego bazie gastronomicznej. 
Szczególnie miłym akcentem było 
wręczenie Oskara Poznańskiego – za 
wytrwałość kreatywność empatię 
i wrażliwość w kontaktach z ludźmi, 
a także właśnie za zasługi dla poznań-
skiej gastronomii. 

Największą niespodzianką im-
prezy, powitaną ze zdumieniem 
przez gości, była oryginalna podróż 
w czasie, wyświetlona… na telebi-
mie nad Maltą! Na moment zgasły 
nad jeziorem światła, a wielki ekran 
rozjarzył się feerią barw: był rok 1991, 
były spółka Agmart, ABC Kuchni,  
3 Kolory i oczywiście Magdalena 
i Hieronim Jurga – dobre duchy firmy. 
A zaskoczony pan Hieronim jeszcze 
nie zdążył ochłonąć, gdy już odbierał 
srebrny medal (bo 25-ta rocznica jest 
srebrną!) na jubileusz. Miał co dźwi-
gać, bo dar wykonano z siedmiu kilo-
gramów pięknego kruszcu. 

Hieronim i Magdalena Jurga wraz 
z pracownikami swoich marek życzą 
Wam, Drodzy Czytelnicy Zdrowych, 
Spokojnych Świąt Bożego Narodze-
nia, zapraszając przy okazji w gościnne 
progi ABC Kuchni i 3 Kolorów nad 
Maltą i w Suchym Lesie. 

Paweł Okoński

WYDARZENIA

25 lat przy wspólnym stole
3 Kolory świętują srebrny jubileusz
Hieronim i Magdalena Jurga świętują dwudziestopięciole-
cie swojej działalności gastronomicznej: z tej okazji  
w restauracji 3 Kolory nad poznańską Maltą odbyła się 
uroczystość jubileuszowa. Wzięli w niej udział przyjaciele 
państwa Jurga, czyli ich współpracownicy, klienci, samo-
rządowcy i przedstawiciele firm – wszyscy, których z ga-
stronomicznymi markami jubilatów połączył los.

Kameralny, elegancki, stylowy.
Butik Łukasza Jemioła 
zaprasza do Galerii Posnania  
Niepowtarzalny styl, stonowane barwy, dyskretny powiew 
luksusu… –  nowy butik Łukasza Jemioła w Posnania 
Shopping & Lifestyle w Poznaniu zachwycił wszystkich 
zaproszonych gości.

Wśród nich znalazła się znana ak-
torka i modelka Eva Longoria, nosząca 
na co dzień stroje słynnych domów 
mody. Gwiazda była oczarowana 
najnowszą kolekcją Jemioła i nie od-
mówiła sobie drobnej przyjemności 
zakupów… 

Jakimi strojami projektanta uzu-
pełniła swoją garderobę, gdzie mieli 
okazję się poznać i co będziemy no-
sić w karnawale – pytamy Łukasza 
Jemioła.
Poznań oferuje wiele ciekawych lo-
kalizacji na butik. Dlaczego wybra-
łeś akurat Posnanię?

Posnania jest now ym multime-
dialnym centrum, które oferuje coś 
w ięcej niż zakupy. Myślę, że jest to 
idealne miejsce dla mark i Łukasz 
Jemioł . Moi k l ienci uw ielbiają ta-
k ie nowoczesne, designersk ie roz-
w iązania.
Jak sobie wyobrażasz swoją kliente-
lę z Poznania, z Wielkopolski?

Tak samo jak w każdym innym 
mieście czy regionie. Moją markę no-
szą ludzie świadomi siebie, którzy ce-
nią jakość i rzeczy oryginalne, unikato-
we. W butikach Łukasz Jemioł można 
ubrać się zarówno na spotkanie bizne-
sowe, w bardziej klasyczne zestawy, jak 
i trendy lub wieczorowo. W Posnanii 
będzie dostępna cała oferta Łukasz Je-
mioł, która znajduje się w pozostałych 
moich butikach, a także na naszej stro-
nie internetowej jemiol.com. Zatem 
i kobiety, i mężczyźni znajdą w nim 
coś dla siebie.
Czym wyróżnia się butik marki Łu-
kasz Jemioł? 

Moje sklepy są bardzo kameral-
ne, butikowe. Uważam, że w zbyt 
dużej przestrzeni czujemy się obco, 
zupełnie niezauważeni. W codzien-
nej pracy stawiam na indywidualne 
podejście do klienta, chcę, żeby czuł 
się swobodnie. Mój flagowy butik 
w Warszawie jest miejscem lifesty-

lowym, miejscem spotkań, rozmów 
o modzie i stylu, do którego chce się 
przychodzić i w którym chce się być. 
Myślę, że z butikiem w Poznaniu bę-
dzie podobnie. Jego gabaryty, sposób 
w jaki jest urządzony oraz specjalne 
podejście do klienta sprawi, że wszy-
scy będą się w nim czuli wyjątkowo. 
Po prostu zauważą różnicę w kontak-
cie z moją marką w stosunku do in-
nych marek traktujących ich bardziej 

„sieciowo”. U nas klient nie jest kolejną 
osobą, która robi zakupy. My kreuje-
my jego garderobę, wprowadzamy 
do niej świeżość, design, coś wyjąt-
kowego. Zależy mi na tym, aby nowy 
butik również miał taki status. Aby 
był postrzegany jako miejsce, które 
sprawi, że będziesz się świetnie czu-
ła i pięknie wyglądała. Że stanie się 
miejscem, do którego chętnie wró-
cisz po nowości, które – mogę to już 
teraz zapowiedzieć – będą pojawiały 
się bardzo często. 
Czyli każda kobieta będzie mogła 
poczuć się jak Eva Longoria, która 
gościła w Twoim butiku podczas 
otwarcia Galerii Posnania?

Każda kobieta jest piękna i wy-
jątkowa, nawet jeśli nie zawsze tak się 
czuje. Wtedy warto to w niej odkryć, 
zbudować jej pewność siebie, podkre-
ślić atuty doskonale dobranym stro-
jem – po to jesteśmy; a Polki w ogóle 
mają niepowtarzalny urok. 

Na zdjęciach z otwarcia butiku wi-
dać, że między Tobą a Evą Longorią 
nawiązała się nić sympatii. W jaki 
sposób się poznaliście?

Poznaliśmy się przy okazji otwar-
cia Posnania Shopping & Lifestyle. 
Zasiadaliśmy razem w jury konkur-
su „Dress for the Star” zorganizo-
wanego dla młodych projektantów. 
Od początku zapałaliśmy do siebie 
sympatią.
Piękna aktorka otrzymała od Cie-
bie wyjątkowy podarunek, stylową 
kurtkę Twojego projektu. Zrobiła 
też drobne zakupy…   

Cieszy mnie, że z zainteresowa-
niem oglądała moje projekty. Przy-
gotowałem dla niej niespodziankę 

– personalizowany bomber z imie-
niem i nazwiskiem w yhaftowanymi 
na plecach. Była zachw ycona. Kurt-
ka świetnie pasuje do jej osobowo-
ści. A ktorce podobało się wiele mo-
ich projektów. Wybrała dla siebie 
m.in. kultow y T-shirt z sercem z li-
nii Basic oraz serię ubrań w pieski 
z ostatniego pokazu Łukasz Jemioł 
Premium.
Jak myślisz, który z Twoich projek-
tów zyska miano bestsellera w Wiel-
kopolsce?

Posiadając cztery butiki wiem, że 
każda lokalizacja ma swoją specyfi-
kę, determinuje innych odbiorców 
i inne rzeczy bardziej się podobają. 

Staram się zaspokoić modowe po-
trzeby moich klientów, oferuję zatem 
dość szeroką gamę ubrań zarówno 
z linii Premium, jak i Basic. Pracuje-
my pełną parą, żeby w butiku znajdo-
wały się piękne swetry i koszule, je-
dwabne sukienki, w yjątkowe stroje 
na wielkie w yjście oraz komfortowe 
i stylowe na co dzień. Czyli wszyst-
ko to, czego potrzebujemy w szafie. 
Myślę, że Poznań i Wielkopolska 
pokochają markę Łukasz Jemioł za 
to, że nasze ubrania są w ygodne, do-
skonałej jakości i że jest się w nich 
po prostu bardzo dobrze ubranym. 
Robię wszystko, aby każda kolekcja 
miała swój unikatow y styl, więc spo-
dziewam się fanów wielu projektów 
i mam nadzieję, że docenią to, co 
znajdzie się na wieszakach.
Przed nami Sylwester i karnawałowe 
szaleństwo. Na jakie kreacje stawia 
Łukasz Jemioł? Klasyczna elegancja 
czy szczypta szaleństwa?

Jestem miłośnikiem ekskluzyw-
nej elegancji. W swoich projektach 
stawiam na wysokiej jakości tkaniny, 
ręczne wykończenia, hafty i precyzyj-
ne krawiectwo. Każda moja kreacja 
musi być przypieczętowana unikato-
wym twistem. W tym sezonie propo-
nuję koronki wyszywane aplikacjami 
oraz metaliczne lśnienie. 
Dziękujemy za rozmowę.

Karolina Bańka

Gospodarze powitali przybyłych gości Jan Grabkowski - starosta poznański Zofia Szalczyk - przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Agnieszka Kuster, Roman Kuster - z-ca komendanta wojewódzkiego 
policji, Agnieszka Łęcka - redaktor naczelna Sucholeskiego 
MMG, Maciej Nestoruk - komendant miejski policji

Jacek Marcinkowski - z Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej
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Redaktor Agnieszka Łęcka z Łukaszem Jemiołem Eva Longoria i Łukasz Jemioł

Sandra Ostanek PR Manager z projektantem Wnętrze sklepu 
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Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

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

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 

ELEKTRYK
TEL. 506 308 306

AUTORYZOWANY INSTALATOR 
AUTOMATYKI DOMOWEJ

INSTALACJE KOMPLEKSOWO

UROLOG / USG PROSTATY
ALERGOLOG / TESTY SKÓRNE

PULMONOLOG / SPIROMETRIA
Tel. 61 812 50 00

Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124A
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ZDROWYCH  
I SPOKOJNYCH ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA  
ORAZ  
SZCZĘŚLIWEGO  
NOWEGO  
ROKU
ŻYCZĄ
WŁAŚCICIELE 
I PERSONEL

Serdeczne życzenia 
radosnych Świąt 
w cieple rodziny, 
pięknie pachnącej choinki, 
zdrowia i energii na co dzień 
oraz uśmiechu i życzliwości 
na każdy dzień Nowego Roku 
życzą 
właściciele i pracownicy 

Tel. 668 178 831   piotrgajewski73@wp.pl
Radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia  
i Szczęśliwego 
Nowego roku

życzy

Roman Drętkiewicz 
Biuro Rachunkowe 

Komplex
z Pracownikami

Wspaniałych świąt 
Bożego Narodzenia 

spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze, 

samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym roku 

oraz szampańskiej 
zabawy sylwestrowej 

życzą 
właściciele 

ATM Transport 
Anna i Tadeusz Mańdziak

FRYZJER, KOSMETYKA, MASAŻE
GALERIA PESTKA, 506 172 078

PRZEŹMIEROWO, RYNKOWA 114, 880 020 766
FB/COM/SALONYLAFAYETTE

Życzenia radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w rodzinnym gronie 
oraz pasma sukcesów 
i spełnienia najskrytszych marzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku
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Przedszkole UL działa na terenie 
parku technologicznego YouNick 
w Złotnikach. Wystrój placówki i na-
zwy grup nawiązują do nazwy. Na ścia-
nach namalowane są więc ule, a grupy 
nazywają się „Pszczoły” lub „Borówki” 
(nie chodzi o owoce, lecz o pszczoły le-
śne). To pierwsze w Polsce przedszkole 
kompetencyjne i zarazem największe 
przedszkole w gminie Suchy Las.

Działalność przedszkola UL opiera 
się przede wszystkim na filozofii Jespera 
Juula, duńskiego pedagoga i założyciela 
stowarzyszenia Family Lab. UL został 
stworzony na kształt i podobieństwo 
placówek już funkcjonujących w Danii.

– Dziecko w wieku przedszkolnym 
nie jest przyszłym dorosłym lub uczniem 

– podkreśla Joanna Książkiewicz, dyrek-
tor metodyczny w ULu. – Jest ukształto-
waną osobą z konkretnymi kompeten-
cjami, dzięki którym jest w stanie być 
kreatorem swojej edukacji. My, dorośli, 
możemy być życzliwymi przewodnika-
mi, którzy starają się zauważyć i rozwijać 
potencjał dzieci, ale też pozwalają im na 
decydowanie o sobie.

UL to nie tylko przedszkole – w pla-
cówce funkcjonuje także żłobek, klub ma-
lucha i innowacyjna zerówka. Program dla 
sześciolatków oparty jest na materiałach 
poznańskiej poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej Wyspa Zmian.

– Dzieci, zanurzając się całkowicie 
w temat zajęć, uczą się niepostrzeżenie  

– wyjaśnia Anna Rożek - Grządzielska, 
pedagog Montessori z Wyspy Zmian. – 
Nie mają wyznaczonego bloku zajęć, 
podczas którego realizują podstawę pro-
gramową. Zadania zachęcają do pozna-
wania świata, do doświadczania i zdoby-
wania nowych umiejętności – tłumaczy.

Dzieci w ULu rozwijają się w myśl 
przenikniętej duchem miłości, huma-
nitaryzmu i tolerancji pedagogiki  Ma-
rii Montessori. Przedszkolaki poznają 
świat poprzez intelekt, ale także przez 
emocje oraz instynkty. Twórczego my-
ślenia uczą się podczas zabawy.

Dobre emocje i szacunek
– W ULu nie ma ani nagród, ani kar – 

wyjaśnia nam Anna Bajon. – Nie ma też 
złych emocji. Rozmawiamy z dziećmi, jak 
się z nimi oswoić i jak je przeżywać. Płacz 
jest tak samo potrzebny, jak uśmiech.

W placówce jest za to Pracownia 
Wolnego Wyboru. Raz w tygodniu 
dzieci samodzielnie decydują, co będą 
robić. Mogą przygotowywać sałatki, 
kanapki i piec ciasteczka, ale mogą też 
tworzyć kapelusze i gitary z pudełek po 
chusteczkach. Mogą usiąść w sali do 
pracy cichej, gdzie za pomocą zabawek 
z drewna rozwiązują zadania matema-
tyczne lub językowe. Mogą wreszcie 
złapać oddech w chill roomie – pokoju 
z poduchami i relaksacyjną muzyką.

– Dzieci przebywają w tych salach 
tak długo, jak mają na to ochotę – tłu-
maczy Anna Bajon. – Jeśli decydują się 
je opuścić, mówią opiekunom, dokąd 
idą. My akceptujemy ich wybory, a dzie-
ci szanują obowiązujące zasady.

Dzieci są zachwycone atmosferą. 
A co myślą rodzice?

– Po kilkumiesięcznym pobycie Ju-
stynki w ULu jestem pewna, że wybrali-
śmy dla niej świetne przedszkole – uśmie-
cha się Anna Furmaniuk, jedna z mam. 

– Córeczka każdego dnia rozkwita, wraca 
do domu uśmiechnięta i pełna wrażeń. 
To dla mnie najlepsza rekomendacja!

Krzysztof Ulanowski
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Jest takie wyjątkowe 
przedszkole w Złotnikach
Dorośli są tam życzliwymi przewodnikami, którzy starają 
się zauważyć i rozwijać potencjał dzieci.

EDUKACJA / REKLAMA

ENDOKRYNOLOG 
DIABETOLOG 
NEUROLOG 
GINEKOLOG 

LARYNGOLOG 
INTERNISTA 
PSYCHOLOG 
DIETETYK 

Plac Grzybowy 12, Złotniki
tel. 61 307 00 55, 570 585 595

Sophie, Helena i Luke

HelenaKlara i Nina

Helena i Nina Sara

Max Xavier i LeonOSTATNIA

POŁÓW
KA

NA SPRZEDAŻ
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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 

SPECJALISTYCZNE 
GABINETY LEKARSKIE
Plac Grzybowy 12, Złotniki

tel. 61 307 00 55, 570 585 595
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BIURO RACHUNKOWE
Z-SYSTEM SP. Z O.O.

OTWARTE:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

9:00 – 15:00

Kontakt:
Galeria Sucholeska, piętro 3, lokal 302

E-mail: system_biuro@onet.pl
TELEFON: 61 222 56 63

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

Jedziesz 
na narty 

przygotujemy 
Twoją 
odzież

Rabat 
10 % 

zimowej 
promocji

Zajęcia dla Kobiet z samoobrony

Czerwony Smok rozdaje prezenty na święta 

Styczeń - Noworoczne postanowienia

Tylko u nas - pierwszy miesiąc gratis

Nabór dla dorosłych

Zajęcia z Boksu Tajskiego  i Kick Boxingu

Galeria Podolany 
Akademia Małego 

Wojownika 
Strzeszyńska 63 

60-479 Poznań 
tel. 693 072 300

www.akademiamalegowojownika.pl

ZAPRASZAMY DZIECI I DOROSŁYCH

tel. 733 252 504
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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

  NASZE MENU  

PIEROGARNIA RESTAURACJA
ul. Obornicka 2, Suchy Las - Złotniki
tel. 61 8116-028 www.bumerang.net.pl
e-mail: bumerang@bumerang.net.pl

 Zapraszamy codziennie od godz. 1100 do 1900. Na miejscu, na wynos 

Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
ruskie  ....................................................................................  21,00
z kapustą i grzybami  ......................................................  21,00
z prawdziwkiem  ...............................................................  22,00
z podgrzybkiem  ................................................................ 21,00
z kurkami  .............................................................................  22,00
razowe ze szpinakiem i ricottą ...................................  21,00
ze szpinakiem w cieście wegańskim  .......................  21,00
piwne z żółtym serem  ...................................................  21,00
z mozzarellą  .......................................................................  21,00
z łoscypkiem  ......................................................................  23,00
z bobem  ..............................................................................  21,00
z chińskimi warzywami  .................................................  21,00

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  .................................................................................  21,00
z jagodami  ..........................................................................  21,00
z truskawkami  ...................................................................  21,00
z wiśniami  ...........................................................................  21,00
z czereśniami (sezonowo)  ............................................  21,00
z bananem  ..........................................................................  21,00
z serem ricotta i malinami  ............................................  22,00
z suszoną śliwką  ................................................................22,00

Triolka Pierogowa
wg rodzinnego przepisu Witoldów Iłłakowiczów ze 
Żmudzi – 3 duże pierogi  z bryndzą, a każdy  
okraszony inaczej:
- z czerwoną  papryką, czosnkiemi startym oscypkiem 
- z kwaśną śmietaną 
- z boczkiem i cebulą  ....................................................... 24,90

Miksy pierogowe
talerz Zgaduj-Zgadula (21 różnych pierogów  
            mięsnych i wegetariańskich)  .........................   46,00 
spróbuj wszystkiego! (dla 3-4 osób,  
            30 pierogów na słono, a na deser  
            10 na słodko + 3 sosy)  ......................................... 89,00 
miks mięsny (10 szt.) .......................................................  25,90
miks wegetariański (10 szt.)  ........................................  24,90 
miks słodki (10 szt.)  .........................................................  24,90
miks grzybowy (9 szt.: 3 z prawdziwkiem,  
            3 z podgrzybkiem,  3 z kurkami)  ....................23,00
Trzy kolory (9 szt.: 3 szpinakowe z cielęciną,  
            3 buraczane z wołowiną,  
            3 curry z indykiem)  ..............................................23,00

Zupy 
żurek domowy podawany w chlebie  ....................... 12,00
barszcz z kołdunami .......................................................... 9,00
barszcz czysty  ......................................................................  7,00
zupa dnia  ............................................................................. 10,00

Sałatka Bumerang
zaskakujące połączenie gruszki, boczku, sera feta  
          z dresingiem paprykowo-malinowym  .......... 21,00

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

Sałatki
kapusta kwaszona zasmażana  ...................................... 4,50
sałatka vinegret (sałata lodowa, pomidor,  
            ogórek i rzodkiewka)  ............................................ 4,00
sałatka grecka  ...................................................................... 9,00
surówka dnia domowej roboty  .....................................4,00

Dania obiadowe 
filet z sandacza, podawane z masełkiem  
           koperkowo-cytrynowym, gotowanymi  
           ziemniakami i bukietem jarzyn ....................... 34, 90
kotlet schabowy tradycyjny podawany  
           z ziemniakami gotowanymi  i miezerią  ..........  26,90
sałatka obiadowa z serem feta, pomidorem  
           i ogórkiem i oliwkami z kurczakiem smażonym  
           w ziołach prowansalskich ................................... 26,90

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem i cebulką
z mięsem  .............................................................................. 21,00
szpinakowe z cielęciną  ...................................................22,00 
pielmieni ............................................................................... 21,00
buraczane z pikantną wołowiną .................................22,00
curry z indykiem  ...............................................................22,00 
z kurczakiem ....................................................................... 21,00
z dziczyzną  .......................................................................... 24,00
z mięsem daniela  .............................................................  25,00 
z kaszanką ............................................................................ 21,00  
z gęsiną  ................................................................................. 24,00  
z jagnięciną  ......................................................................... 24,00 
z małżami  ............................................................................  22,00
z łososiem  ...........................................................................  22,00

Danie dla dzieci
Sznycelek z kurczaka, ziemniaki puree, marchewka 
junior (surówka)  ................................................................ 21,00

NOWOŚĆ! Pierogi zapiekane z serem mozarella (7 szt.)
Pierogi z mięsem zapiekane w sosie serowo-brokułowym  ...........................  24,90
Pierogi ze szpinakiem zapiekane w sosie pomidorowym  .............................  24,90
Pierogi z wołowiną zapiekane w sosie myśliwskim  ...............................................  24,90

Wszystkim Czytelnikom  Sucholeskiego  
życzymy pięknych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia  
pełnych miłości i rodzinnego ciepła, 
a na Nowy Rok - samych pomyślnych dni.
Zespół  „MENTORES”
Merry Christmas  
and a Prosperous New Year!

Pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności 
z okazji nadchodzącego 
Nowego roku
życzy
Kwiaciarnia Cattleya
z Galerii Sucholeskiej

Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku życzymy 

wszystkim naszym Klientom,
szczęścia, spokoju  

oraz wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym  

i sukcesów w pracy zawodowej.

Paweł i Maciej Jóźwiak  
właściciele  

Niezależnego Serwisu Skody  
w Suchym Lesie 
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Zawyła syrena, wystąpiły poczty 
sztandarowe, Orkiestra Dęta Chludo-
wo zagrała hymn, a uczniowie Wiktor 
i Damian odczytali patriotyczne wier-
sze. Deklamacji wysłuchał spory tłum 
mieszkańców Golęczewa. Przybyłych 
powitała prowadząca uroczystość 
Danuta Kamińska, kierownik szkoły 
w Golęczewie.

– Witam radne powiatowe Graży-
nę Głowacką i Ewę Kuleczkę-Drau-
sowską – wymieniała. – Witam wójta 
Grzegorza Wojterę, zastępcę wójta 
Marcina Bulińskiego, wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy Zbigniewa 
Hącię, ks. proboszcza Krzysztofa An-
drzejewskiego z Soboty, a także przed-
stawicieli samorządu pomocniczego, 
dyrektorów szkół i strażaków. Witam 
was w dniu, który jest znakiem wiary 
i zwycięstwa. Rok 1918 był przełomo-
wy w dziejach Polski, po 123 latach 
nasz kraj odzyskał niepodległość – 
przypomniała.

– Oddajmy hołd pamięci tym, któ-

rzy zapłacili cenę życia za naszą wol-
ność – apelowała z kolei Maria Bajer, 
prezes Stowarzyszenia Golęczewian. 

– Dziś symbole czy mundury niepod-
ległego państwa traktujemy jako coś 
oczywistego, ale przecież nie zawsze 
tak było. Historia potrafi czasem bar-
dzo szybko zmienić rzeczywistość 
wokół nas…

– Wolność nie jest dana raz na za-
wsze, trzeba ją pielęgnować – zgodził 
się ze swoją przedmówczynią wójt 
Wojtera.

Gospodarz gminy zastanawiał się 
też głośno, czy w 1918 r. zwyciężyła 
dyplomacja czy heroizm. I doszedł 
do wniosku, że niepodległości nie za-
wdzięczamy ani pojedynczemu wyda-
rzeniu, ani jednemu człowiekowi.

– Pamiętajmy o wszystkich, o Pił-
sudskim, Dmowskim, Korfantym, Wi-
tosie i Daszyńskim – apelował.

Po przemówieniach ksiądz 
Krzysztof Andrzejewski odmówił 
modlitwę, a następnie nauczyciel 

Marian Bajer odczytał apel poległych, 
w ramach którego wspomniał kon-
federatów barskich, uczestników po-
wstań narodowych i Wiosny Ludów, 
wojny polsko-bolszewickiej, obu 
wojen światowych, pomordowanych 
więźniów obozów koncentracyjnych 
i łagrów, a także ofiary stanu wojen-
nego. Nie zapomniano wymienić też 
poległych i zamordowanych miesz-
kańców Golęczewa.

Pod koniec uroczystości wójt Woj-
tera i delegacje poszczególnych insty-
tucji oraz organizacji złożyły kwiaty, 
a zebrani zaintonowali pieśń „Boże 
coś Polskę”.

Tego samego dnia rozśpiewane 
było nie tylko Golęczewo, ale i Suchy 
Las. Nasze Centrum Kultury i Biblio-
tekę Publiczną odwiedziła bowiem 
znakomita pieśniarka Renata Prze-
myk, która wystąpiła z recitalem pod 
nazwą „The Best Of ”. W ten sposób 
uświetniła 25-lecie swojej działal-
ności artystycznej i dziesięć wyda-
nych krążków. Przypomnijmy, że na 
początku lat 90. X X w. pani Renata 
przebojem zdobyła polską scenę mu-
zyczną za pomocą takich hymnów jak 

„Babę zesłał Bóg” czy „Protest Dance”. 
Wciąż popularnych hymnów, dodaj-
my. Nic więc dziwnego, że na koncert 
artystki ściągnęły tłumy. 

Krzysztof Ulanowski
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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

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

Na zbliżające się Święta
pragnę  złożyć  życzenia przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz 

realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń
Marzena Baranowska

dyrektor oddziału
wraz z Pracownikami

WYDARZENIA

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

Święta Bożego Narodzenia  
to czas życzliwości, przebaczenia, 

refleksji oraz okazywania sobie  
wzajemnie troski i miłości.

Życzymy Państwu Wesołych Świąt  
oraz Wigilii przy suto zastawionym stole,  

w rodzinnej, radosnej i magicznej  
atmosferze...

Beata i Stanisław Pytlak,
Patrycja Nowaczyk

wraz z pracownikami
Gościńca Sucholeskiego

Modlili się pod figurą
W Golęczewie tradycyjnie uczczono Święto Niepodległości 
pod figurą NMP. Zebrali się tam nie tylko mieszkańcy wsi. 
Przybyli też przedstawiciele władz samorządowych gminy 
i powiatu. Tymczasem Suchy Las doskonale się bawił na 
koncercie znakomitej Renaty Przemyk.

Danuta Kamińska Marian Bajer

Dyr. Jarosław Krajewski, wójt Grzegorz Wojtera,  
radna Grażyna Głowacka

Radni Michał Przybylski,  
Zbigniew Hącia, Jarosław Ankiewicz

Renata Przemyk z fankami

Prof. Tomasz Błaszczyński Ilona Ciok

Radna Ewa Kuleczka-Drausowska z mężem

Przewodniczący Grzegorz Słowiński (w środku)

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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Najciekawsze jest to, że uwolnie-
nia karpi dokonali …  sami wędkarze. 
A przyczynkiem do tego niezwykłego 
aktu, stała się przyjęta przez wędkarzy 
i kultywowana każdego roku w okresie 
przedświątecznym tradycja wypusz-
czania na wolność karpi, wcześniej 
w tym właśnie celu zakupionych.

- Ta tradycja jest formą naszego 
wędkarskiego „opłatka”, który w ten 
właśnie sposób obchodzimy – mówi 
Waldemar Dropikowski, wiceprezes 
koła nr 122 „PRZY NĘTA” w Su-
chym Lesie. Przy temperaturze po-
wietrza bliskiej zeru i wietrze, w ycią-
ganie karpi gołymi do łokci rękami 
z wielkiego kotła, pełnego lodowatej 
wody przypominało raczej zadanie 
dla morsów. Nie przeszkadzało to 
jednak wędkarzom. Pierwszego kar-
pia w ypuścił na wolność aktualny 
prezes Koła 122, Mikołaj  Rybarczyk, 
drugiemu wolność zwrócił wicepre-
zes Poznańskiego Okręgu PZW 
Ryszard Pawlak, trzeciemu przed-
stawiciel Lasów z Nadleśnictwa Ło-
puchówko, Sławomir Stoiński i tak 
jeden  po drugim kolejni członkowie 
koła wpuszczali rybki do jeziora, 
całując je przy tym w pyszczki, jak-
by w nadziei na spełnienie im tylko 
znanych życzeń.

– Tradycja trwa od sześciu lat 
i z pewnością będziemy ją kultywować 
i w następnych latach – dodaje radny 
Dariusz Matysiak, także członek koła.

Prezes koła w gościnnym geście 
zaprosił do czynnego udziału w cere-
monii redaktor naczelną Sucholeskie-
go Magazynu Mieszkańców Gminy 
Agnieszkę Łęcką, która bez zmrużenia 
oka wyjęła z lodowatej wody kolejne-
go karpia i wzorem poprzedników 
ucałowawszy go w pyszczek wpuściła 
do jeziora. I tu wśród uczestników na-
stąpiła konsternacja.

– O ile wszystkie wcześniej uwol-
nione karpie, wpuszczone do wody 
natychmiast odpływały, ten wypusz-
czony przez red. Łęcką długo się 
w nią wpatrywał – opowiada Dariusz 
Matysiak.

Karp był jakby zaskoczony urodą 
pani redaktor, i dopiero popchnięty 
przez nią, niechętnie odpłynął. Wzbu-
dziło to wielką wesołość wśród wędka-
rzy i sprawiło, że pomimo zimna, stało 
się jakoś cieplej.

Nie tylko wędkowanie
Koło wędkarskie „Przynęta” liczy 

193 osoby (dane na rok 2016) i zrze-
sza również kilka kobiet, ale czyni 
też starania, aby również młodemu 
pokoleniu zaszczepić wędkarskiego 

„bakcyla”.
 W dużej mierze dofinansowywa-

ne jest ze środków gminy, co z zado-
woleniem i uznaniem podkreślają jego 
członkowie. Warto jednak podkreślić, 
że w swej działalności nie ogranicza się 
jedynie do samego tylko wędkowania 
czy organizowania różnego rodzaju 
imprez dla swoich członków.

– Koło opiekuje się zarówno akwe-
nem Łysy Młyn, jak i terenem do 
niego przyległym – mówi prezes Ry-
barczyk. Zapytany na czym ta opieka 
polega, wyjaśnia, że ponieważ teren 
jest atrakcyjny pod względem rekre-
acyjnym a zlokalizowany jest blisko 
miasta, wymaga porządkowania po 
tych „turystach”, którzy przyjeżdża-
ją tutaj w weekendy, niestety pozo-
stawiając po sobie niemały bałagan. 
W grę wchodzą prace konserwacyj-
ne, takie jak odmalowanie starych 
i wstawienie nowych słupków ogra-
niczających wjazd samochodów, czy 
regularne koszenie trawy. Kolo re-
aguje również na wszelkiego rodzaju 
zdarzenia bieżące. Na przykład w ze-
szłym roku cały teren przyległy do 
akwenu został zryty przez dziki. Aby 
zlikwidować skutki, na czyn społecz-
ny zgłosiło się ponad sto osób, które 
wyposażone w przyniesiony przez 
siebie sprzęt ogrodniczy wyrównało 
i wygrabiło teren tak, że po skutkach 

„inwazji” dzików nie zostało śladu. 
Remontowanie stanowisk wędkar-
skich, jak i reagowanie na wskazania 
leśniczego, jest dla członków koła 
rzeczą wkalkulowaną w działalność 
statutową.

Ponieważ w ygasła kolejna kaden-
cja zarządu, właśnie obrany został 
now y zarząd, co zbiega się z dosyć 
okrągłym jubileuszem, bowiem 
w tym roku Koło obchodzi swoje 
45-lecie samodzielnego istnienia, 
gdyż wcześniej działało jako sekcja 
w Kole Jeżyce.

Obszerniej opowiemy o tym w na-
stępnym numerze naszego magazynu, 
ale już dziś gratulujemy jubileuszu.

Ryszard Bączkowski

WYDARZENIA / INFORMACJE Z CENTRUM KULTURYWYDARZENIA

Wydarzenie Termin Miejsce
WYSTAWA SZOPEK   od 11. 12. 2016 r. CKiBP 
BOŻONARODZENIOWYCH do 10. 01. 2017 r. Hol
Koncert Noworoczny: 5. 1. 2017 r. CKiBP 
ZBIGNIEW WODECKI godz. 19.00 Sala widowiskowa 
  Bilety wyprzedane
KABARET HRABI 14. 01. 2017 r. CKiBP 
„Tak, że, o” godz. 17.00 Sala widowiskowa 
 godz. 20.00 Bilety wyprzedane
Połowa miesiąca dla juniora i brzdąca:  16. 01. 2017 r. CKiBP 
TEATRU FUZJA godz. 9.00 Sala widowiskowa 
Ciocia Jadzia godz. 11.00 Bilety: 5 zł 
spektakl
KONCERT ZESPOŁU CISZA JAK TA 20. 01. 2017 r. CKiBP 
Podsumowanie czytelnicze roku godz. 19.00 Sala widowiskowa 
  Bezpłatne wejściówki 
  do odbioru w bibliotece
BODO tanga 21. 01. 2017 r. CKiBP 
Koncert na Dzień Babci i Dziadka  Sala widowiskowa 
  Bilety: 35/25 zł (N/U)
FERIE ZIMOWE w CKiBP: od 30. 01. 2017 r. CKiBP 
Świetlica Artystyczna do 10. 02. 2017 r. Szczegóły na stronie 
Teatr Ruchu i Tańca  www.osrodekkultury.pl 
i inne
Koncert walentynkowy 15. 02. 2017 r. CKiBP 
ANITA LIPNICKA Z ZESPOŁEM godz. 19.00 Sala widowiskowa  
Sala widowiskowa  Bilety: 50/40 zł (N/U)

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

Górale zajadali się pyrami
Gospodynie z Golęczewa i Zielątkowa odwiedziły gaździny 
i gazdów w Murzasichlu. Poczęstowały ich wielkopolskimi 
potrawami. Do dziś nie mogą się nachwalić góralskiej 
gościnności.

Jak wiadomo gminy Suchy Las 
i Poronin są ze sobą zaprzyjaźnione, 
a przyjaciele się odwiedzają. Miesz-
kańcy naszej gminy jeżdżą pod Tatry 
np. z okazji Poroniańskiego Lata, a gó-
rale przyjeżdżają pod Górę Moraską 
na Dni Gminy Suchy Las.

Pod samiutkie Tatry
Tym razem na Podhale pojechał 

autokar z paniami z Kół Gospodyń 
Wiejskich z z Golęczewa i Zielątkowa.

– Stanowimy z naszymi sąsiad-
kami zgrany team – wyjaśnia Ilona 
Ciok z Golęczewa. – My do nich 
przyjeżdżamy na Pyrę, a one do nas 
na Wianki.

Ledwie mieszkanki naszej gminy 
dojechały pod Tatry, już zetknęły się 
z serdecznością i otwartością miejsco-
wych, którzy pomogli wnosić przygo-
towane na konkurs potrawy.

Wyjazd do Murzasichla miał bo-
wiem związek z odbywającym się tam 
XVI Konkursem Potraw Regional-
nych. Wielkopolanki zawiozły pod 
Tatry m.in. bigos, pyry w boczku i gęś 
Marcina.

– Tę gęś zaczęłam przyrządzać 
jeszcze u siebie, a kończyłam w pen-
sjonacie w Poroninie, gdzie miały-
śmy dostęp do kuchni – opowiada 
Ilona Ciok. – Jeśli ktoś chce spróbo-
wać swoich sił, to przepis znajdzie na 

facebookow ym fanpage’u naszego 
koła – zachęca.

Wielkopolanie nie gęsi
Zarówno pyry, jak i gęś znalazły 

uznanie w oczach jurorów. Anna Fla-
sińska w nagrodę za potrawę z ziem-
niaków otrzymała przyrząd łączący 
w sobie funkcje opiekacza, tostera i go-
frownicy, zaś Ilona Ciok – odkurzacz 
ufundowany przez radnych gminy 
Poronin.

Nagrodą za pracę w kuchni i mę-
czącą podróż było zresztą nie tylko 
uznanie jury, ale i wycieczka na Gu-
bałówkę. Część pań tam wjechała, 
a część weszła pieszo. Choć mamy już 
głęboką jesień, a na stoku widać było 
resztki śniegu, słońce grzało tak moc-
no, że Wielkopolanki chodziły w krót-
kich rękawkach.

A w drodze powrotnej mieszkan-
ki naszej gminy zaczęły rozmawiać… 
gwarą góralską.

– Tak nam się ten język podobał, że 
w końcu nam się udzieliło – śmieje się 
nasza rozmówczyni.

Choć przecież Wielkopolanie nie 
gęsi, bo swój język mają.

Co dalej? Teraz nasze gospodynie 
mają nadzieję, że gaździny z gminy Po-
ronin w końcu wybiorą się do Golęcze-
wa na Wianki.

Krzysztof Ulanowski
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Nagrody zespołowe dla kół z Gminy Suchy Las za krzewienie
tradycyjnej kuchni wielkopolskiej

Członkinie obu kół tuż przed wyjazdem

Słoneczne chwile na Gubałówce

Autokar to również świetna przestrzeń na integrację

Nagroda dla Ilony 
Ciok za „gęś Marcina”

Nagroda dla Ani Flasińskiej 
za „pyrę w boczku”

Uwolnione karpie
Ci z Państwa, którzy oglądali film pt. „Uwolnić orkę”, 
widzieli jedynie wstęp do tego, co miało miejsce 4. grudnia 
na terenie  Łysego Młyna. Filmowa orka była tylko jedna, 
podczas gdy uwolnionych tego dnia karpi, było kilkanaście. 
Uwalniane ryby nie wierzyły w swoje szczęście.
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Uczestnicy spotkania

Sławomir Stoiński i Mikołaj Rybarczyk 

Robert Gałązka Dariusz Matysiak 

Agnieszka Łecka
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Kolejne wydarzenie muzyczne mia-
ło miejsce 1. października w Suchym 
Lesie, a jego organizatorem był Ośro-
dek Pomocy Społecznej i Klub „Dębo-
wy Liść”. Piosenka jest dobra na wszyst-
ko -  pod takim właśnie tytułem stanęło 
w szranki sześć zespołów śpiewaczych: 

„Dębowy Liść” z Suchego Lasu, „AVE” 
z Kicina, „Szczęśliwa 13” z Środy Wlkp,  

„Opatowianie” z Opatówka, kapela 
„Emilia” z Krzykosów, zespół „Zgoda” 
z Kamieńca, oraz „Chabry” z Wronek.

Wśród zaproszonych gości obecni 
byli m.in. wójt gminy Suchy Las Grze-
gorz Wojtera, dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej Sylwia Nowak-Ka-
bacińska, radny gminy Ryszard Tasarz, 
przewodnicząca Rady Gminy Małgo-
rzata Salwa-Haibach, radny Krzysztof 
Pilas, a także przedstawiciele prasy lo-
kalnej i telewizji internetowej. Honory  
gospodarza pełniła Matylda Koma-
rowska-Strebejko, p.o. dyrektora Cen-
trum Kultury i Biblioteki Publicznej 
w Suchym Lesie. 

Niezwykła atmosfera
Prężność środowisk senioralnych 

w sucholeskiej gminie, po raz kolej-
ny bardzo pozytywnie i „śpiewająco” 
dała o sobie znać. Trzeba przyznać, że 
od samego początku atmosfera impre-
zy była niezwykle ciepła, co zgodnie 
podkreślali przyjezdni uczestnicy 
przeglądu. Każdy komu było dane 
wziąć udział w tej imprezie mógł się 
przekonać, że wiek senioralny może 
być bardzo radosny i pełen uśmiechu, 
pod warunkiem, że życie traktuje się 
z takim pozytywnym nastawieniem 
do świata, jakie prezentowali rozśpie-
wani uczestnicy przeglądu.

Duży wpływ na tę wspaniałą atmos-
ferę  miał zespół „Dębowy Liść” pod 
kierownictwem Zygmunta Urbaniaka, 
który wystąpił jako pierwszy z takimi 
piosenkami jak „Żyje się raz” ( stała się 
ona motywem wiodącym), „Amigo”, 
czy „Tysiąc róż”, a już piosenka „Życie 
na emeryturze” okazała się niemal dy-
tyrambem na cześć ZUS-u, wywołując 
uśmiech na twarzy zarówno wykonaw-
ców, jak i odbiorców, mimowolnie przy-
łączających się do śpiewu.

Pomimo, że przegląd zespołów 
miał charakter konkursu, nie czuło się 
wśród zespołów  rywalizacji. Wręcz 
przeciwnie, kiedy któryś z zespołów 
produkował się na scenie, pozostałe 

zespoły przyłączały się do zabawy 
zbiorowym tańcem.

Ale nawet najpiękniejszy obraz, je-
śli jest oprawiony w źle dobraną ramę, 
może utracić wiele ze swych walorów, 
natomiast rama gustowna może te wa-
lory uwypuklić.

Trzeci Przegląd Zespołów Śpiewa-
czych swoją znakomitą oprawę zawdzię-
cza bezsprzecznie prowadzącej imprezę, 
Agnieszce Schuetz. Pani Agnieszka, 
na co dzień dyrektor Szkoły Języków 
Obcych MENTORES, z ogromnym 
wdziękiem i niezwykłym ciepłem, swo-
im prowadzeniem imprezy od samego 
początku wprowadziła niemalże rodzin-
ną atmosferę. Jeśli dodać do tego znane 
powiedzenie Jerzego Waldorffa, że mu-
zyka łagodzi obyczaje,  czyż można się 
dziwić znakomitej aurze tej imprezy?

Nie tylko dla ducha
Było rodzinnie, było radośnie, ba, 

nawet urodzinowo, bo jedna z uczest-
niczek, pani Teresa Kmieciak obcho-
dziła właśnie swoje 84. urodziny, co 
nie uszło uwadze pozostałych człon-
ków zespołu, którzy uroczyście złożyli 
jubilatce życzenia, poparte pięknym 
bukietem kwiatów.

A ponieważ nie samym śpiewem czło-
wiek żyje, a impreza trwała kilka godzin, 
organizatorzy pomyśleli również o tym, 
aby jej uczestnikom głód nie dokuczył. 
Przewidziano zatem obiadowy poczę-
stunek, który przygotowała kawiarnia 

„Cafe Szkolna 16”, zlokalizowana przy 
centrum kultury. Nad sprawnym prze-
biegiem poczęstunku czuwała osobiście  
właścicielka lokalu, Wiesława Prycińska, 
która w rozmowie z nami podkreśla, jak 
bardzo zależy jej na tym, aby jedzenie 
serwowane przez jej lokal było nie tylko 
smaczne, ale przede wszystkim zdrowe. 
I rzeczywiście, w menu trudno byłoby 
znaleźć coś, co można uznać za mało 
zdrowe, a i smakowitości posiłków  nie 
sposób było podważyć.

Nie było przegranych
- Celem przeglądu było wspólne 

śpiewanie i radowanie się życiem, 
a także próba udowodnienia po raz 
kolejny, że wiek senioralny może być 
radosny – mówi prowadząca przegląd 
Agnieszka Schuetz – dlatego nie przy-
znano żadnych nagród, a puchary wrę-
czono zespołom, które w jakiś sposób 
wyróżniły się podczas imprezy.

Jubilatka urodziła się pod Berlinem 
w czasie I wojny światowej, w okresie 
międzywojennym pracowała w ośrod-
ku dla chorych w Owińskach, w czasie 
okupacji hitlerowskiej została wywie-
ziona na roboty przymusowe. Po woj-
nie mieszkała wraz z mężem w Długiej 
Goślinie, a po śmierci męża w 1995 r. 
przeprowadziła się do Suchego Lasu.

Recepta na długie życie
Ma pięcioro dzieci, dziewięcioro 

wnuków i 13 prawnuków. Najstarsza 
prawnuczka ma 23 lata, najmłodszy 
prawnuk – półtora roku. Pani Olga 
niekoniecznie zawdzięcza długo-
wieczność genom – jej siostra zmarła 
w wieku 79 lat, a brat 56. Jaka jest za-
tem recepta na dożycie stu lat?

– Nie paliłam papierosów, nie pi-
łam alkoholu i nie odwlekałam wizyt 
u lekarzy – uśmiecha się na to pytanie 
Olga Warzecha.

– Równie ważne jest chyba, że 
mama zawsze była osobą o wielkiej po-
godzie ducha – dopowiada jej córka.

Jaka by nie była przyczyna, opła-
ca się żyć długo, albowiem dyrektor 
KRUS-u przekazał pani Oldze list z in-
formacją o podwyżce emerytury o po-
nad 3 tys. zł. List wręczyła zastępczyni 

dyrektora Lucyna Stachowska, która 
złożyła też życzenia od siebie:

– Zdrowia, szczęścia, pomyślności 
i kolejnych lat w dobrym samopoczu-
ciu i w rodzinnej atmosferze miłości – 
wyliczała z uśmiechem.

Z kolei wójt Grzegorz Wojtera 
przekazał jubilatce list od premier Be-
aty Szydło, która życzyła pani Oldze 
pogody ducha i optymizmu.

– Niech kolejne lata będą szczęśliwe 
i radosne – dodał już od siebie gospo-
darz gminy, wręczając jubilatce bukiet 
stu czerwonych róż i piękny album 
o Wielkopolsce.

Żywa historia
„Jest pani w wieku, który cechuje 

doświadczenie i życiowa mądrość 
oraz niezwykła wiedza historyczna 

– podkreślił z kolei przewodniczący 
Zarządu Osiedla Suchy Las Michał 
Dziedzic. – Wydarzenia, o których 
możemy dziś czytać w książkach hi-
storycznych, są wszak częścią pani 
życia. Jako cenny i ważny wzór do na-
śladowania, niewątpliwie stanowi pani 
autorytet dla młodszych pokoleń”.

Michał Dziedzic napisał te słowa 
w liście, który jubilatce przekazał rad-
ny Krzysztof Pilas.

– Pani życie to ży wa historia 
– dodał od siebie K rzysztof Pilas – 

a naszym obowiązkiem jest czerpać 
z tej historii . Mam nadzieję, że bę-
dziemy się spotykać na kolejnych 
rocznicach.

– Daj Boże… – westchnęła na to 
jubilatka.  

My wierzymy, że Bóg będzie łaska-
wy pozwoli pani Oldze jeszcze wiele 

razy cieszyć się urodzinami. Wszak 
najstarsza kobieta świata, Włoszka 
Emma Morano, skończyła już 116 
lat. Ona z kolei za przyczynę swojej 
długowieczności uważa nietypową 
dietę (codziennie dwa surowe jajka) 
i… samotność, jako że w wieku lat 38 
rozstała się z mężem i od tej pory jest 
singielką.

Krzysztof Ulanowski

Natomiast przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Salwa-Haibach, 
zapytana w jakiej roli znajduje się 
na przeglądzie, odpowiada:  - Moją 
rolą jako samorządowca, jest m.in. 
być wszędzie tam, gdzie dzieje się 
coś istotnego dla gminy. Natomiast 
dzisiejsza uroczystość odby wa się 
pod hasłem „piosenka jest dobra na 
wszystko”, jest sobota, są tu roze-
śmiani i rozśpiewani ludzie cieszący 
się życiem… Czy to nie w ystarcza-
jący powód, aby uczestniczyć w tej 
radosnej atmosferze i wśród tych 
wspaniałych ludzi?

Przyznano trzy wyróżnienia: dla 
„Opatowian” – za przepiękne stroje 
ludowe, dla „Chabrów” – za debiut na 
scenie sucholeskiej, oraz dla „Zgody” – 
za odwagę i pierwszy taniec.

No cóż, wypada tylko szczerze po-
gratulować seniorom, których pogoda 
ducha może być znakomitym materia-
łem do przemyślenia dla niejednego 
młodego człowieka, poszukującego 
wartościowego sposobu na życie.

Ryszard Bączkowski

WYDARZENIAWYDARZENIA
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Trzeci  przegląd  zespołów  
śpiewaczych w Suchym Lesie
Kiedy przy okazji Turnieju Orkiestr Dętych w Chludowie na-
pisaliśmy, że gmina Suchy Las muzyką stoi, nie było w tym 
cienia przesady.

Sto czerwonych róż dla jubilatki
Olga Warzecha z Suchego Lasu ukończyła sto lat. W miłej 
uroczystości urodzinowej uczestniczyli m.in. wójt Grzegorz 
Wojtera, radny Krzysztof Pilas i Paulina Olszewska z Urzę-
du Gminy. Nie mogło też oczywiście zabraknąć naszego 
,,Magazynu”.
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Zespół „ AVE”-Koziegłowy   

Zespół Dębowy Liść –Suchy Las   

Zespół „Opatowianie” – Opatówek  

Zespół „Chabry”-Wronki  

Zespół „Zgoda”-Kamieniec  

Zespół „Szczesliwa 13”-Środa Wlkp   

Organizatorzy imprezy
Przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach 

doskonale się czuła w czepcu Opatowianki

Red. Agnieszka Łęcka i czterech panów z Dębowego Liścia Wójt Grzegorz Wojtera
Dyr. Sylwia Nowak-Kabacińska 

i radna Grażyna Głowacka

Wiesława Prycińska (trzecia od lewej) i jej zespół z Cafe Szkolna 16

Jubilatka z koszem pięknych róż od wójta
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Powiat Poznański od lat konse-
kwentnie realizuje politykę rozwoju 
w oparciu o dokumenty programowe, 
ze strategią rozwoju na czele. Pierw-
sze opracowanie tej rangi zostało 
sporządzone w 2006 r. i obejmowało 
lata 2006-2013, a jego ustalenia były 
wdrażane przez ostatnie lata. W 2012 r. 
Strategia ta została zaktualizowana do 
2015 r. Od tego czasu zmianie uległo 
wiele czynników mających wpływ na 
rozwój powiatu.

Ostatnie 10 lat to bardzo dynamicz-
ny okres w rozwoju Powiatu Poznań-
skiego. Liczba mieszkańców zwiększy-
ła się o 24% z 295 tys. do 366 tys., liczba 
mieszkań o 38% z 87,3 tys. do 121 tys., 
a liczba podmiotów gospodarczych 

wzrosła o 49% z 37,5 tys. do 55,9 tys. 
Miasto Poznań i Powiat Poznański 
stanowią trzeci największy ośrodek 
dojazdów do pracy w Polsce z liczbą 
ponad 135 tys. osób przyjeżdżających. 
Na koniec 2015 r. stopa bezrobocia 
w powiecie poznańskim wynosiła za-
ledwie 2,9%, a od 2006 r. utrzymuje się 
na poziomie poniżej 5%. Już tych kilka 
liczb świadczy o tempie i skali zmian 
społeczno-gospodarczych w powie-
cie poznańskim. Prognozy demo-
graficzne i gospodarcze zapowiadają 
kontynuację tych trendów również 
w najbliższych 15 latach. Według pro-
gnozy GUS w 2030 r. liczba ludności 
zamieszkująca powiat poznański 
wyniesie 456 420 osób i będzie zbli-

żać się do liczby mieszkańców miasta 
Poznania (według prognozy w 2030 r. 
Poznań zamieszkiwać będzie 488 226 
osób). Już dzisiaj ze względu na liczbę 
mieszkańców - blisko 370 tys. - powiat 
poznański dysponuje największym 
potencjałem demograficznym w skali 
kraju (wyprzedzając powiaty ziem-
skie: krakowski, kielecki i rzeszowski).

Gwałtowny wzrost liczby ludności 
nie pozostaje bez wpływu na kwestie 
związane z zarządzaniem publicznym, 
stawiając przed władzami Powiatu 
Poznańskiego nowe wyzwania roz-
wojowe. Głównym problemem stało 
się zaspokojenie potrzeb zwiększają-
cych się liczebnie grup społecznych 
oraz minimalizowanie negatywnych 
skutków związanych z szybkim przy-
rostem zabudowy mieszkaniowej i jej 
wpływem na środowisko naturalne.

Na spotkaniu konsultacyjnym 
21 listopada została zaprezentowana 
nowa Strategia Rozwoju Powiatu Po-
znańskiego - cele, jakie stawia sobie 
Samorząd Powiatowy w perspektywie 
czasu do 2030 r. oraz katalog działań, 
za pomocą których poszczególne cele 
będą realizowane. Strategia Rozwo-
ju Powiatu Poznańskiego do 2030 
r. opiera się na wynikach diagnozy 
kluczowych dla funkcjonowania Po-
wiatu dziedzin. Novum Strategii jest 
oparcie jej na wynikach badań ankie-

towych mieszkańców powiatu. Dzięki 
nim pozyskano informacje na temat 
warunków życia, zadowolenia z usług 
świadczonych przez jednostki organi-
zacyjne Powiatu, a także priorytetów 
i postulatów, co do rozwoju Powiatu 
Poznańskiego w przyszłości.

Misja Powiatu Poznańskiego 
brzmi:
Rozwijamy potencjał społeczny 
i gospodarczy naszego Powiatu dla 
dobra jego mieszkańców, dbając 
o środowisko przyrodnicze w myśl 
zasad zrównoważonego rozwoju.

Tak określona misja pozwala na 
wyznaczenie wizji Powiatu, rozumia-
nej jako projekcja stanu do jakiego dąży 
społeczność lokalna i reprezentująca ją 
władza samorządowa w perspektywie 
2030 r. Ze względu na nadrzędny cel 
rozwoju Powiatu, jakim jest zapewnie-
nie jego mieszkańcom wysokiej jako-
ści życia oraz utrzymanie silnej pozycji 
konkurencyjnej Powiatu w skali kraju, 
realizowana będzie następująca wizja 
rozwoju Powiatu Poznańskiego:
Powiat Poznański, tworząc z mia-
stem Poznań wielkomiejską Me-
tropolię, rozwija się dynamicznie 
i zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. Mieszkańcy Powiatu 
mają dobry dostęp do miejsc pracy, 
edukacji, opieki zdrowotnej, kultu-
ry i wypoczynku oraz zapewnione 
czyste środowisko i poczucie bez-
pieczeństwa publicznego. Nowo-
czesna gospodarka, lokalny kapitał 
społeczny i wysoki poziom usług 
publicznych, gwarantują stały roz-
wój demograficzny i gospodarczy 
Powiatu oraz wysoki w skali kraju 
poziom życia jego mieszkańców.

 Kamila Wojszcz
Inspektor ds. Strategii Roz-

woju Powiatu Poznańskiego

Sytuacja jest szczególnie problema-
tyczna i dolegliwa dla spadkobierców, 
dla których otwarcie spadku nastąpiło 
przed wejściem w życie niedawnej no-
welizacji Kodeksu cywilnego, tj. przed 
18 października 2015 r., gdyż w takim 
przypadku co do zasady niezłożenie 
przez spadkobiercę oświadczenia 
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 
w ustawowym terminie 6 miesięcy od 
dnia, w którym dowiedział się o tytule 
swojego powołania było równoznacz-
ne z prostym przyjęciem spadku, czyli 
również z długami wynikającymi np. 
z niespłaconych przez spadkodawcę 
kredytów bankowych. W takim przy-
padku w razie prostego przyjęcia spad-
ku spadkobierca ponosi odpowiedzial-
ność za długi spadkowe całym swoim 
majątkiem, bez ograniczenia.

W obecnym stanie prawnym ty-
czącym się spadków otwartych od 18 
października 2015 r. zaniechanie w ta-
kim przypadku i niezłożenie żądanego 
oświadczenia, powoduje z mocy prawa 
przyjęcie spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza, czyli  spadkobierca ponosi 
odpowiedzialność za długi spadkowe 
tylko do wartości ustalonego w wyka-
zie inwentarza albo w spisie inwentarza 
stanu czynnego spadku. Najprościej 
mówiąc, spadkobierca nie odpowiada 
wtedy za długi przekraczające wartość 
aktywów spadku. W praktyce oznacza 
to, iż w przypadku pozostawienia przez 

zmarłego zadłużenia np. w wysokości 
1000 zł i majątku 500 zł, dziedziczący 
odpowiada jedynie do kwoty 500 zł.

Należy wyjaśnić, że otwarcie spad-
ku to moment śmierci spadkodawcy. 
Chwila otwarcia spadku jest bardzo 
istotnym zdarzeniem z punktu wi-
dzenia prawa spadkowego,  gdyż z tą 
chwilą dochodzi do nabycia spadku 
przez spadkobierców. W konsekwencji 
na spadkobierców przechodzą prawa 
i obowiązki zmarłego. W wyniku tego 
zdarzenia najczęściej spadkobierca do-
wiaduje się o tytule swojego powołania, 
a w związku z tym zaczyna biec termin 
6 miesięcy na złożenie ewentualnego 
oświadczenia w przedmiocie przyjęcia, 
odrzucenia spadku lub przyjęcia z do-
brodziejstwem inwentarza.

Niestety często zdarza się, że spad-
kobierca, żyjąc w przeświadczeniu 
o nieskazitelnej postawie finansowej 
zmarłego członka rodziny, nie złożył 
żadnego oświadczenia w powyższym 
zakresie, a tym samym (w przypadku 
otwarcia spadku nawet kilka lat wstecz) 
za dziedziczone długi odpowiada ca-
łym swoim majątkiem. 

W takim przypadku, tj. braku świa-
domości dziedziczącego co do istnienia 
długów spadkowych, z pomocą przy-
chodzi art. 1019 Kodeksu cywilnego, 
który przewiduje możliwość uchylenia 
się od skutków prawnych oświadczenia 
złożonego pod wpływem błędu lub 
niezachowania ustawowego terminu 
i w ogóle nie złożenia oświadczenia. 
Należy podkreślić, iż zatwierdzone 
przez sąd uchylenie się od skutków 

prawnych niweczy niekorzystne skutki 
dla spadkobiercy związane z przyję-
ciem odpowiedzialności za długi, co do 
których nie miał wiedzy.

Co najważniejsze, błąd obciążają-
cy oświadczenie o przyjęciu lub od-
rzuceniu spadku musi dotyczyć treści 
tej czynności prawnej, a przy tym być 
istotny. Ponadto omawiana instytucja 
będzie miała zastosowanie właściwie 
wyłącznie w sytuacji, w której mylne 
wyobrażenie lub brak wiedzy o rzeczy-
wistym stanie majątku spadkowego 
nie jest wynikiem braku staranności ze 
strony spadkobiercy. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego 
utrwaliło się, iż  o błędzie co do rzeczy-
wistego stanu spadku można mówić, gdy 
brak wiedzy o zadłużeniu spadku nie 
wynika z braku staranności po stronie 
spadkobiercy, tzn., gdy „błąd jest uspra-
wiedliwiony okolicznościami sprawy”.

Należy również pamiętać, że sku-
teczność uchylenia się od skutków 
prawnych nie złożenia oświadczenia 
w zakresie przyjęcia lub odrzucenia 
spadku uzależniona jest od zacho-
wania rocznego terminu na jego 
złożenie, l iczonego przy błędzie od 
chwili jego w ykrycia. Bezskuteczny 
upły w tego terminu spowoduje w y-
gaśnięcie przysługującego spadko-
biercy prawa.

 

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

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

Co zrobić, gdy dziedziczymy długi, o których  
istnieniu nie wiedzieliśmy?
Nierzadko zdarza się, iż spadkobiercy dowiadują się o zadłużeniu zmarłego z bliskiej rodziny 
po wielu latach, często dopiero z chwilą doręczenia im wezwania do zapłaty pochodzącego 
od samego wierzyciela. Jednocześnie zainteresowani uświadamiają sobie, że mimo próby 
ustalenia sytuacji majątkowej zmarłego, de facto  nie mieli świadomości o istnieniu obciąża-
jącego ich zobowiązania. W konsekwencji może również okazać się, iż nie doszło do złożenia 
przez spadkobierców właściwego oświadczenia o odrzuceniu spadku.  

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

W imieniu własnym oraz całego zespołu 
kancelarii składamy wszystkim Czytelnikom 

życzenia wesołych i spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia oraz 

szczęśliwego Nowego Roku.” 

- radca prawny Maciej Sójka

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju 
Powiatu Poznańskiego do 2030 r.
21 listopada w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne 
projektu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku. Projekt Strategii przygoto-
wało Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Senatorowie RP Jadwiga Rotnicka oraz Piotr Florek.  
Przybyłych gości powitał Jan Grabkowski, Starosta Poznański.

W atmosferze radosnego oczekiwania  
na Boże Narodzenie oraz Nowy Rok  
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia pomyślności 
i wszelkiego dobra. Niech ten czas będzie okazją  
do odpoczynku w rodzinnym gronie, aby w 2017 rok  
wejść z optymizmem i siłami do podejmowania 
nowych wyzwań oraz realizacji planów.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański
z Zarządem Powiatu w Poznaniu

32 Sucholeski.EU       grudzień 2016      nr 12 (59)  nr 12 (59)       grudzień 2016      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 33



To była pierwsza wycieczka grupy 
Smerfy w tym roku przedszkolnym. 
Nic zatem dziwnego, że maluchy były 
podekscytowane.

Syczek pilnował dzieci
Na szczęście wychowawczyni Agniesz-

ka Mąderek pilnowała, żeby dzieci trzymały 
długiego, pluszowego węża Syczka. Dzięki 

temu nie rozbiegły się pomiędzy samocho-
dami i nie poginęły. Zamiast tego z wypie-
kami na buziach stały w kolejce do kabiny 
auta modelu Vivaro ecoFLEX. A potem 
niechętnie z tej kabiny wychodziły. 

– A ja już kierowałem autem – chwali 
się jeden z chłopców.  – Tata mi pozwo-
lił, kiedy jechaliśmy do babci – dodaje.

– U mnie auto prowadzą rodzice – 
wchodzi mu w słowo Adaś. – Oboje. I obo-
je dobrze jeżdżą – dodaje sprawiedliwie.

– A mnie mama pokazała już kiedyś 
silnik – podkreśla Majka, kiedy dorad-
ca serwisu Paweł Papież pozwala dzie-
ciom zajrzeć pod maskę samochodu.

– Zobaczcie dzieci, jaki nowiutki, 
czyściutki silnik – zwraca uwagę wy-
chowawczyni Agnieszka Mąderek.

Wrócą z rodzicami
W tym czasie Paweł Papież podnosi 

dzieci, żeby mogły lepiej widzieć i tłuma-
czy, co się wlewa i do którego pojemnika.

Trzylatki opuszczały salon szczę-
śliwe. Czy powrócą tu jeszcze?

– Mamy różne projekty i związane 
z tym wycieczki – tłumaczy Agnieszka 
Mąderek. – Teraz mamy projekt „Auto” 
i wizytę w salonie, wcześniej był projekt 

„Sklep” i wycieczka w sklepie itd.
– Niech dzieci wrócą i to z rodzica-

mi – uśmiecha się dyr. Przemysław Ko-
nieczny. – Jesteśmy otwarci zarówno na 
wizyty „Leśnych Ludków”, jak i innych 
przedszkoli. Maluchy w żaden sposób 
nie przeszkadzają nam w pracy, mamy 
zresztą przygotowany dla nich kącik z za-
bawkami i kredkami – wskazuje ręką.

– Co ci się najbardziej podobało? – 
pytamy na koniec Majki.

– Samochody – odpowiada rezolutnie.
Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA / REKLAMA

Smerfy w krainie samochodów
Grupa trzylatków z przedszkola Leśne Ludki zwiedzała 
salon Opel Westmotor w Suchym Lesie. Dzieci siadały za 
kierownicą, zaglądały pod maskę i wchodziły do bagażni-
ka. Wszystkim się podobało.

AUTO SERWIS - to nowoczesny czterostanowiskowy warsztat 
samochodowy,  wyposażony w specjalistyczne urządzenia 

i maszyny diagnostyczne najnowszej generacji.
W związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje osób na stanowisko 

MECHANIKA SAMOCHODOWEGO
Firma znajduje się w Poznaniu przy ulicy Gdyńskiej 10-12.
Oferujemy:

• Wysokie zarobki 
• Pracę w nowocześnie wyposażonym warsztacie 
• Umowę o pracę 
• Możliwość rozwoju
• Miłą atmosferę

telefon 602 533 848, CV prosimy wysyłać na adres:biuro@e-quatro.net

INSTALACJE
grzewcze l

wodno-kanalizacyjne l

wentylacyjne l

klimatyzacyjne l

tel. 600-346-088
Przyjmiemy do pracy monterów i pomocników 

Paweł Papież pozwala dzieciom zajrzeć pod maskę Dyr. Przemysław Konieczny zachęca dzieci, żeby wróciły tu z rodzicami
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REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

"

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

SZAFY  
NA 

WYMIAR
601 492 036
KONKURENCYJNE 

CENY
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