
Nr 1 (60)
STYCZEŃ

2017

LAUREAT NAGRODY
STOWARZYSZENIA 
DZIENNIKARZY RP
DZIENNIKARSKIE 
KOZIOŁKI 2016

droga rowerowa 
z Łysego MŁyna s. 33

Czy są tu grzeCzne 
dzieCi?  s. 14

segregaCja odpadów 
w suChyM Lesie na 
pozioMie europy 
zaChodniej  s. 12-13

Nieśmiertelna Ewa biegła 
ze śpiewem na ustach 
Rozmawiamy z Ewą Korek, sołtysem wsi Złotniki Wieś, s. 8-9

nakład  
6200 egz.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

230x314_Hyundai_-_Wyprzedaz2016_SantaFe.pdf   1   16.01.2017   12:16



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

4 Sucholeski.EU       styczeń 2017      nr 1 (60)



Szanowni Państwo!

Na przekór chłodnym wichrom zimy w styczniu promujemy pięk-
no, zdrowie i sportowców, którzy się zimna nie boją. Ewa Korek, soł-
tys wsi Złotniki Wieś, opowiada nam o swoich biegowych sukcesach, 
a także o nowej pasji sportowej, jaką jest morsowanie. Przeuroczej 
pani sołtys niestraszne ani pokonanie maratonu, ani kąpiel w przerę-
bli. Na tym jednak nie koniec, bo pani Ewa ma już w planach kolejne 
granice do przekroczenia. Granice może i nieosiągalne dla zwykłego 
śmiertelnika, ale przecież nie dla królowej biegania. Jakie – o już tym 
poczytajcie w wywiadzie.

Oczywiście, żeby skutecznie walczyć z zimową depresją, nieko-
niecznie trzeba przebiec 42 km czy zanurkować pod lodem. W grud-
niu można było po prostu wziąć udział w jednej z licznych imprez 
organizowanych na terenie naszej gminy. Na przykład w Wigilii na 
osiedlu Grzybowym lub w tradycyjnej już Noelce w Centrum Kultury 
w Suchym Lesie. A skoro Noelka, to wiadomo – różne ciekawe kon-
kursy, a także tańce i śpiewy.

Bawiąc się, nie można jednak zapomnieć o ważkich sprawach, 
którymi żyje nasza gmina. O sprawach tych debatowali radni, spie-
rając się nieraz ostro, na dwóch sesjach, które odbyły się w grudniu. 
Dlaczego aż dwóch? Ano dlatego, że koniec roku to czas na uchwa-
lenie budżetu, któremu właśnie poświęcono całą dodatkową sesję. 
Z pewnością pamiętacie, że w czasie poprzednich sesji Rady Gminy 
zarówno obaj wójtowie, jak i radni z Biedruska często napomykali 
o drodze rowerowej, która ma połączyć Radojewo z Łysym Młynem 
i z Biedruskiem. Z przyjemnością Państwa informujemy, że ścieżka 
ta coraz bardziej nabiera realnych kształtów. Na naszych łamach 
wypowiada się na jej temat starosta Jan Grabkowski i prezes MPK 

Wojciech Tulibacki. Dlaczego akurat 
prezes MPK? Ano dlatego, że MPK 
w tej inwestycji partycypuje. Docelowo 
rowerzyści mają bowiem dojeżdżać 
do przystanku autobusowego, przy-
pinać tam swoje jednoślady i dalej już 
podróżować komunikacją publiczną.

No dobrze, przyjemnie pobiegać, 
potańczyć i pojeździć rowerem, ale 
nie zapominajmy o sprawach bardzo 
przyziemnych, które jednak nie są 
wcale mniej ważne dla mieszkańców gminy. Taką sprawą są śmieci, 
a także ich segregacja. I tu mamy dla Państwa dobrą nowinę, jako że 
prezes ZGK Jerzy Świerkowski chwali naszą gminę, która pod tym 
względem dogania już Zachód.

A skoro chcemy być częścią Zachodu, to powinniśmy umieć po-
rozumiewać się komunikatywnie w języku angielskim. O to dba już 
Szkołą Języków Obcych Mentores, która po raz kolejny zorganizowa-
ła dla mieszkańców wielki test. I jak nam poszło? Nasza reporterka 
Małgorzata Pelka z przyjemnością konstatuje, że nie jest źle – średnia 
krajowa to B1, a nasi mieszkańcy uzyskali wynik B1+. Brawo!

Przyjemnej lektury!
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Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 61 812 50 00, www.przychodniaeumedica.pl 

Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las

speCjaLiŚCi przyChodni 
speCjaListyCznej „euMediCa”
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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

Samorządowcy nie 
lubią być zaskakiwani
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– Widzę, że jak przystało na królową, 
zamawia Pani owsiankę królewską. 

– Ha ha, dzisiaj akurat tak, ale za-
zwyczaj biorę tutaj coś konkretnego. 
Jako biegaczka nie mam problemów 
z linią i nie muszę aż tak bardzo dbać 
o to, żeby moja dieta była fit. Lubię tu 
przychodzić, bo jest tu fajnie i właści-
ciele są biegaczami, ale to nie ozna-
cza, że za każdym razem zamawiam 
owsiankę lub sałatkę.

– Co Pani czuła stojąc na starcie swo-
jego pierwszego w życiu maratonu?

– Na szczęście nie czułam zimna, 
bo razem z kolegą czekaliśmy w hali 
na terenach MTP. Ranek był chłodny, 
deszcz wisiał w powietrzu, więc uzna-
liśmy, że tak będzie rozsądniej. W tłum 
biegaczy wmieszaliśmy się dopiero tuż 
przed startem. Stanęłam w strefie na 
4:45 i do trzydziestego któregoś kilo-
metra na ten czas biegłam.

– Potem nastąpiło zderzenie ze słyn-
ną ścianą?

– Na to wygląda. Chociaż od po-
czątku starałam się biec wolniej niż 
miałam ochotę, tak na sześć minut 20 
do 30 sekund na kilometr. Biegło mi 
się dobrze, bo siostra i mąż kibicowali 
mi na rowerach, a  znajomi ze Złotnik 
stali wzdłuż trasy i też zagrzewali do 
boju. Część znajomych kibicowała też 
z domów, przez komórki. To był nie-
ziemski kop energetyczny!

– Kiedy zaczęło się biec gorzej?
– Po pokonaniu 29 km poczułam 

ból w biodrach. Wtedy po raz pierwszy 
przeszłam na chwilę w marsz. Kolejny 
raz poczułam ból na długim podbiegu 
na ulicy Polskiej. Wtedy kolega kazał 
mi zwolnić. Pomogły mi różne zabaw-
ne hasła wywieszone wzdłuż ulicy, coś 
w stylu „Pamiętaj, że sam tego chcia-
łeś”. (śmiech) Kolega zresztą cierpiał 
bardziej, bo miał kontuzjowaną stopę. 
Po 34. kilometrze znów zaczęłam biec, 
ale z tempem było już różnie. Na Mar-
celińskiej dopadł mnie skurcz prawej 
łydki. Na szczęście pomogli mi wo-
lontariusze, którzy zawołali masażystę 
i ból powoli minął. Wprawdzie koło 
stadionu przeszłam w marsz, ale wtedy 
usłyszałam piosenkę „Zawsze do celu” 
zespołu NPWM. Dało mi to niesamo-
witego kopa, zaczęłam biec i śpiewać 
jednocześnie. Pamiętam, że wszyscy 
mi bili brawo. Na mój widok zaczęli 
biec i inni, którzy już szli. Wtedy po-
czułam się, jakbym była nieśmiertelna.

– Wpadła Pani na metę ze śpiewem 
na ustach?

–  Było jeszcze lepiej! Tuż przed 
metą spotkałam starszego pana, który 
nie miał już siły biec. Wzięłam go za 
rękę i przekonałam, że pobiegniemy 
razem. Na mecie pstryknęliśmy sobie 
wspólną fotkę.

– Była radość?
– Ogromna! Że jednak dałam radę!

– Nie pomyślała Pani, że już nigdy 
więcej?

– Ha ha, do 31. kilometra planowa-
łam, że w przyszłym roku zrobię koro-
nę maratonów. Potem zaczęły się czar-
ne myśli, typu „po co ci to, przecież 
mogłaś leżeć na kanapie…”. Ale kiedy 
poczułam się nieśmiertelna, zaczęłam 
myśleć, żeby zrobić… ultra! Na mecie 
czułam, że jeszcze z pięć kilometrów 
bym spokojnie przebiegła!

– A potem Pani usiadła i trudno było 
wstać?

– Poszłam z mężem uczcić sukces 
w domu znajomych ze Złotnik i potem 
rzeczywiście trudno mi było wstać. 
(śmiech) Ale kolejny ranek był już OK! 
Kolejnego dnia miałam nawet ochotę 
na przebiegnięcie dyszki! Znacznie 
gorzej czułam się po moim pierwszym 
półmaratonie!

– Pokonanie maratonu to niejedy-
ne Pani sukcesy sportowe w tym 
roku…

– Zdobyłam wreszcie upragnioną 
Koronę Polskich Półmaratonów! W 
ciągu tego roku pokonałam pięć  bie-
gów na dystansie 21,1 km: w Warsza-
wie, Poznaniu, Grodzisku Wielkopol-
skim, Pile i Gnieźnie.

– Debiutowała też Pani w zupełnie 
innej dziedzinie sportu.

– Tak! Wykąpałam się w listopadzie 
w Jeziorze Kierskim i w ten sposób 
dołączyłam do grona morsów. Zamie-
rzam się kąpać w wodach otwartych 
co niedzielę, aż do kwietnia.

– A inne sportowe plany na przy-
szłość?

– Myślę o Koronie Maratonów Pol-
skich. Musiałabym w ciągu dwóch lat aż 
pięć razy ukończyć bieg na królewskim 
dystansie. Pierwsze kroki już poczyni-
łam, bo wyleczyłam kontuzję stopy i 
zapisałam się na maraton krakowski.

– Wspominała Pani też coś o ultra.
– Kusi mnie, żeby pokonać ultrama-

raton, ale na razie raczej nizinny i nie 
dłuższy niż 50-60 km. Może GWiNT 
Ultra Cross? Niedaleko, no i jest szan-
sa, że do maja uda mi się przygotować. 
A w sierpniu mam zamiar wystartować 
w biegu z przeszkodami, czyli Runma-
geddonie. To wprawdzie nie ultra, bo 
pokonuje się zaledwie 12 km, za to nie 
brakuje czołgania, wspinania, błot-
nych zjeżdżalni i tego typu spraw.  

– Sukces maratoński uczciła Pani z 
mężem. Biegacie czasem razem?

– Nie… Stasiu jest rowerzystą i cza-
sem towarzyszy mi na rowerze. Pasuje 
do niego ta pasja, bo uwielbia wszela-
kie urządzenia. Jest prawdziwą złotą 
rączką, człowiekiem do zadań specjal-
nych i pomaga wszystkim sąsiadom, 
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Nieśmiertelna Ewa biegła 
ze śpiewem na ustach
Z Ewą Korek, sołtysem wsi Złotniki Wieś i maratonką, spo-
tkaliśmy się na śniadaniu w Cafe Szkolna 16. Rozmawialiśmy 
o bólu po zderzeniu ze ścianą, kopniaku energetycznym, 
szczęściu na mecie, ranku dzień po i sportowej rodzinie.

u których coś się zepsuje. Mówię na 
niego ,,MacGyver”.

– Czyli pozostaje Pani samotność 
długodystansowca.

– Niekoniecznie, bo udało mi się 
namówić na bieganie moją siostrę, 
Maję. Razem wystartowałyśmy w Bie-
gu Mikołajkowym. Z kolei mój mąż 
zabiera Maję na 50-, 60-kilometrowe 
przejażdżki rowerowe.

– Wysportowana rodzina!
– A jak! Dodam, że skrzyknęłam 

kilkunastoosobową grupę ze Złotnik, 
z którą chodzę po gminie i okolicach 
z kijkami. Potrafimy tak przemaszero-
wać nawet i 17 km!

– A kiedy nie uprawia Pani sportu, 
to…

– Uprawiam róże. Moje krzewy 
różane są zresztą słynne w całej wsi, 
ludzie przychodzą je oglądać. A zimą, 
kiedy w ogrodzie nie ma co robić, sie-
dzę w domu i szydełkuję.

– Pewnie z kotem na kolanach?
– A żeby pan wiedział! Zaopieko-

wałam się kiedyś pięcioma bezdom-
nymi kociętami, z których większość 
rozdałam, ale jeden, biało-szary został 
u mnie. Ma na imię Kitek. Żeby było 
zabawniej trafił do domu, w którym 
były już trzy psy.

– Psy go zaakceptowały?
– To on zaakceptował psy! I to on 

dyryguje całą tą menażerią! Pół biedy, 

że rządzi maleńkim yorkiem Dyziem, 
który formalnie należy do siostry, ale 
to ja się nim opiekuję. Jednak mamy 
jeszcze dwa całkiem spore cocker-spa-
niele, rudą mamę Lenę i czarną córkę 
Lucka.

– Lucek? Czy to nie męskie imię?
–  Niby tak, ale to Lucek od angiel-

skiego słowa lucky, czyli szczęśliwa.
– I rzeczywiście towarzyszy jej szczę-
ście?

– Raczej tak. Lucek ma dziwne 
upodobania. Kiedyś napiła się dome-
stosu. Przeżyła, więc chyba można 
mówić o szczęściu.

– Nawet na pewno. Tak w ogóle, to 
niezły zwierzyniec. Pani córka ma 
szczęśliwe dzieciństwo.

– Julia jest wspaniałą dziewczyną. 
Po komunii powiedziała, że chce od-
dać swoje długie włosy dla fundacji 
Rak’n’Roll. I oddała 30 cm. Za kilka lat, 
kiedy już odrosną, znów chce oddać!

– Jest dobrym człowiekiem. I pewnie 
sportsmenką, jak mama?

– Nie do końca. Biegać nie chce, nie 
interesuje jej to. Na rower nie wsiada, 
bo ma traumę. Kiedyś przejażdżka 
zakończyła się upadkiem i w efekcie 
drutowaniem ręki. Za to jest bardzo 
chętna, żeby zacząć ze mną morsować.

– Życzę więc mamie i córce wspania-
łych, zimnych kąpieli!  

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Triumfatorzy maratonu
Zwycięzcą ubiegłorocznego mara-

tonu poznańskiego został Kenijczyk 
Terer Dickson, który pokonał 42 km 
195 m w czasie 2:16:58. Kolejne miej-
sca na pudle zajęli Amerykanin Chri-
stopher Zablocki i Litwin Mindaugas 
Virsilas. Litwini w ogóle przyjechali 
do stolicy Wielkopolski silną ekipą; 
w pierwszej dwudziestce maratończy-
ków znalazło się aż trzech obywateli 

tego niewielkiego kraju. Najszybszym 
Polakiem okazał się poznaniak Mar-
cin Fehlau. Najszybszym mieszkań-
cem Suchego Lasu był Witek Nowacki, 
który dotarł do mety w czasie 2:44:19. 
Drugim mieszkańcem naszej gminy, 
który przeciął linię mety, okazał się 
raper Jacek „Mezo” Mejer (2:48:32). 
Sołtys Ewa Korek przebiegła królew-
ski dystans w czasie 5:16:18.

KUP BON 
PODARUNKOWY

Z Ewą Korek 
spotkaliśmy się 

na śniadaniu 
w Cafe Szkolna 16.

Dziękujemy  
Wiesławie  

i Krzysztofowi  
Prycińskim 
za gościnę.

Cafe szkolna 16
zatrudni

BARISTÓW,  
POMOC KUCHENNą 

ORAZ KUCHARZA
osoby chętne 

proszone są o kontakt 
tel. 600 048 223

cv  
cafeszkolna16@onet.pl

Z mężen i córką - rodzinne wakacje w Łebie 2016 r.
39 Bieg Lechitów Gniezno, ostatni bieg 
zaliczany do Korony Półmaratonów Polski

Morsy Poznań nad jeziorem Kierskim 
z koleżanką Natalią Janiszewską

Akcja „Daj włos” dla Fundacji 
Rak ‘N’ Roll - dzień dziecka 2016

Coroczna Akcja „Kup Misia” dla 
fundacji TVN „Nie jesteś sam”

Nordic Walking 
z „Dziewczynami z Sołectwa”

Jesienna sesja (1) 17 PKO Poznań Maraton (2)

fot
. a

rch
iw

um
 pr

yw
at

ne
 (2

x)

fot
. a

rch
iw

um
 pr

yw
at

ne
 (4

x)
fot

.  M
ac

iej
 Ł

uc
zk

ow
sk

i

Pyszne śniadanie serwowane przez Cafe Szkolna 16
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- Odpowie pan na pytanie zawarte 
w tytule?

- Zacznijmy od początku. Akademia 
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Red-
Box w Suchym Lesie powstała w 2014 
roku. Zareagowaliśmy w ten sposób na 
prośby i sugestie mieszkańców, którzy 
chcieli by taka Akademia Piłkarska 
w naszej gminie działała. Od 8 lat w gmi-
nie Suchy Las organizujemy projekty 
sportowe, takie jak na przykład „Turniej 
Mikołajkowy” , „Dzień Dziecka na spor-
towo”, „Igrzyska Olimpijskie Przedszko-
laków” itp., dlatego mieszkańcy zwrócili 
się do nas z tą prośbą. Akademia ruszyła 
dwa lata temu i cieszy się bardzo dużym 
powodzeniem. Mamy znakomitych tre-
nerów, a popularność piłki nożnej prze-
cież ciągle rośnie. O karierze Lewandow-
skiego marzą już przedszkolaki…

- Tak było w Suchym Lesie. A w in-
nych miejscowościach gminy?

- Zaczęliśmy od Suchego Lasu, ale 
trudno się dziwić bo mamy tutaj boiska, 

na których aż się prosi by uprawiać sport. 
W naszej Akademii w Suchym Lesie 
uczestniczy 120-150 dzieci i uniesieni 
tym sukcesem postanowiliśmy rozsze-
rzyć naszą działalność na Biedrusko. 
W maju 2015 roku taką Akademię zor-
ganizowaliśmy właśnie w Biedrusku i jej 
powodzenie przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Zgłosiło się sporo dzieci 
w wieku 10-12 lat, ale także w wieku 5, 6 
i 7 lat, z czego się bardzo cieszymy. Roz-
wój Akademii w Biedrusku jest dyna-
miczny, ale… Korzystamy z boiska przy 
szkole w Biedrusku i z „Orlika”, który 
powstał na Osiedlu w tej miejscowości. 
Są to boiska ze sztuczną nawierzchnią, 
dlatego w marcu 2016 roku złożyliśmy 
jako Stowarzyszenie pismo do Wójta 
gminy Suchy Las i napisaliśmy w nim, że 
bardzo prosimy o rozważenie budowy 
boiska trawiastego w Biedrusku. Rozma-
wialiśmy na ten temat także z rodzicami-
mieszkańcami Biedruska, którzy w pełni 
nas poparli.

- Orlik nie wystarczy?
- Trawiastej nawierzchni nic nie za-

stąpi. Planujemy wybudować boisko 
od podstaw, profesjonalnie, które ma 
służyć tamtejszym mieszkańcom. Ale 
będzie to obiekt bez szatni, oświetle-
nia itp., w tak zwanym standardzie 
podstawowym.

- A radny Matysiak twierdzi, że to był 
jego pomysł. To prawda?

- Pomysł był nasz, ale jak pan radny 
chce pomóc, to zapraszamy do współ-
pracy. Podobnie jak radnego Łukszo 
i wszystkich innych chętnych do po-
mocy.

- Radny Matysiak na październi-
kowej sesji Rady Gminy Suchy Las 
złożył wniosek, by w budżecie na 2017 
rok uwzględnić kwotę na zakup przez 
Gminę ziemi pod boisko na Strzelnicy 
w Biedrusku. I rzeczywiście, w uchwa-
le budżetowej znalazł się taki zapis 
z kwotą 150.000 złotych.

- Nasze Stowarzyszenie dużo wcze-
śniej, bo już w sierpniu wysłało drugie 
pismo do Wójta z prośbą o uwzględ-
nienie w budżecie na przyszły rok kwo-
ty na budowę boiska. Czyli to był nasz 
pomysł, dobrze jednak, że radni opo-
zycyjni z Biedruska też go poparli. 

- Jaka jest szansa na zrealizowanie 
tych planów?

- Przy założeniach przyjętych przez 
radnego Matysiaka – niewielka. Trze-
ba być realistą…

- Czyli…
- Mówi się o niecałych 8 hektarach 

i kwocie zapisanej w budżecie w wyso-
kości 150.000 zł. Nierealne, by za taką 
sumę kupić taki grunt.

- A co pan proponuje?

- Jako odpowiedzialny radny uwa-
żam, że zamiast o prawie 8 hektarach, 
mówić można o jednym hektarze – tyle 
w zupełności wystarczy – i wydłużeniu 
płatności za ten grunt z Agencji Mie-
nia Wojskowego na kilka lat. Wtedy te 
150.000 to może być na przykład pierw-
sza rata. Pilnujemy tę sprawę i działamy 
realnie, to my mamy przecież w planie 
utworzenie w naszej gminie Klubu 
Sportowego z prawdziwego zdarzenia.

- Kiedy taki Klub mógłby powstać?
- W perspektywie 2-3 lat. Wójt jest 

tym również zainteresowany. Potrzeb-
ne jest jednak najpierw prawdziwe 
boisko. 

- A nie ma boiska trawiastego w jed-
nostce wojskowej?

- Jest, ale… W roku 2015 napisaliśmy 
pismo do dowódcy Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych w Biedrusku z proś-
bą o możliwość wpuszczenia naszych 
małych piłkarzy na boisko wojskowe, 
ale dostaliśmy odpowiedź negatywną. 
W roku 2016 22 sierpnia też pisemnie 
taką prośbę złożyliśmy, ale do dzisiaj 
nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. 
Boisko wojskowe w Biedrusku jest, tyl-
ko… nic się na nim nie dzieje.

- Czyli…, może pan zapewnić, że 
będzie trawiaste boisko piłkarskie 
w Biedrusku?

- Będzie. Tak chcą rodzice, chcą 
dzieci, mamy poparcie Wójta. Zrobi-
my, co do nas należy. 

- A ma pan w tej sprawie poparcie ca-
łego Klubu Radnych Nowoczesna 
Gmina?

- Oczywiście, cały czas mówię 
w imieniu całego naszego Klubu.

Rozmawiał
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Podczas gru-
dniowych posie-
dzeń komisji sta-
łych opiniowano 
przede wszyst-
kim projekty 
uchwał na dwie 

sesje, w tym tę najważniejszą - budże-
tową. Zajmowano się także skargami 
na wójta, sprawami bezpieczeństwa 
w gminie, a także Gazetą Sucholeską. 
Pełną treść relacji przewodniczących 
Komisji można przeczytać na www.
gminarazem.pl, a protokoły z wszyst-
kich posiedzeń komisji na www.bip.
suchylas.pl/Rada Gminy/Komisje.
Zbigniew Hącia

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Suchy Las

Komisja Rewizyjna
Komisja obrado-
wała w grudniu 
dwukrotnie, zaj-
mując się przede 
wszystkim dwo-
ma skargami na 
działanie wójta. 

Pierwsza z nich dotyczyła  problemu 
związanego w zasadzie z nierucho-
mością mieszkańców wschodniej 
części Suchego Lasu, którzy sformu-
łowali 11 zarzutów wobec pracy wój-
ta oraz podległych mu urzędników. 
Sprawa miała charakter wielowąt-
kow y i była bardzo skomplikowana. 
Komisja pracowała nad nią prawie 
rok, chcąc dogłębnie zbadać pro-
blem. Ostatecznie, po dokonaniu 
wnikliwej analizy, rekomendowano 
Radzie Gminy uznanie skargi za 
bezzasadną. 

W trakcie procedowania jest 
skarga złożona przez przedsiębiorcę 

– kontrahentkę gminy podczas Dni 
Gminy Suchy Las zorganizowanych 
w 2015 r. Rzecz dotyczy, zdaniem 
wnoszącej skargę, niesłusznie nało-
żonego mandatu przez Straż Gmin-
ną za rzekomo nieprawidłowo za-
parkowany samochód dostarczający 
towar do przyczepy handlowej.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Głównym tematem posiedzenia 
było omówienie zadań na rok 2017. 
Podobnie, jak w latach ubiegłych, 
w ybrano koordynatorów do współ-

pracy z jednost-
kami odpowie-
dzialnymi za 
bezpieczeństwo 
i porządek pu-
bliczny w naszej 
gminie. Przyjęto 

szczegółowe zasady i harmonogram 
współdziałań z poszczególnymi jed-
nostkami. 

Komisja pozytywnie zaopiniowa-
ła też projekt uchwały na X XV sesję 
oraz wyraziła zaniepokojenie bra-
kiem akceptacji przez wójta dla więk-
szości złożonych przez naszą Komisję 
w minionym roku wniosków. 

Komisja poruszyła też kwestię 
braku informacji, co do harmono-
gramu rozbiórki starego kasyna 
w Biedrusku, które zlokalizowane 
jest przy przedszkolu, co może sta-
nowić realne zagrożenie dla dzieci. 
Dyskutowano także o uszkodzo-
nym, a niedawno remontowanym 
chodniku przy ulicach Golęczew-
skiej i Słonecznej w Chludowie przez 
samochody ciężarowe. Powodem 
zaistniałej sytuacji są zbyt wąskie 
ulice i małe łuki ulic. Podnoszono 
też kwestię, zasłoniętych znaków 
drogow ych. To niestety norma. Tak 
jest np. przy ul. Szkółkarskiej, gdzie 
mamy ponadto uszkodzone progi 
podrzutowe tzw. ,,pinezki”. 

Problemem są też opuszczone 
i pozarywane studzienki kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej w ul. Bogu-
sławskiego. Stanowią realne zagro-
żenie dla bezpieczeństwa na tak ru-
chliwej drodze. Konieczna jest zatem 
interwencja w Starostwie. Wszystkie 
kwestie, które wymagają wyjaśnie-
nia/interwencji będą skutkować zło-
żeniem odpowiednich wniosków.

Zapraszam na posiedzenia Komi-
sji, które w 2017 r. odby wać się będą 
w następujących terminach: 24.01, 
21.02, 28.03, 25.04, 23.05, 27.06, 
29.08, 05.09, 26.09, 24.10, 21.11, 
12.12. Wszystkie posiedzenia o godz. 
15:00 w Urzędzie Gminy.                                                              

Przewodniczący Komisji
W łodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego
Komisja obradowała dwukrotnie. 
Podczas pierwszego posiedzenia, 
które trwało prawie 8 godzin, opi-
niowano budżet gminy na 2017 r. 

Odczytano opi-
nie dotyczące 
budżetu komi-
sji stałych oraz 
wnioski, które 
poddano głoso-
waniu. 

W imieniu koalicji INICJATY-
WA MIESZK A ŃCÓW – GMINA 
R AZEM wnioski do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2017-
2029 (W PF) oraz do budżetu na rok 
2017 złożył radny Michał Przybyl-
ski. W sumie Komisja pozyty wnie 
zaopiniowała 13 wniosków zmian 
do projektu W PF, 20 wniosków do 
w ydatków majątkow ych budżetu 
oraz 32 wnioski do w ydatków bieżą-
cych.  Po przemodelowaniu budżetu  
zaoszczędzono kwotę ponad 3 mln 
zł, obniżając tym samym deficyt.

Na kolejnym posiedzeniu komi-
sja opiniowała projekty uchwał na 
grudniową  sesję. Negaty wnie zaopi-
niowano uchwałę w sprawie mpzp 
Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej 

– Wschód. To plan pod kolejne nowe 
osiedle na granicy Złotkowa i Złot-
nik dla kilkuset mieszkańców. 

Sporo kontrowersji wzbudził pro-
jekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie emisji obligacji komu-
nalnych oraz zasad ich zbywania 
i wykupu. Radni podnosili problem 
sporego obciążenia dla budżetu wy-
kupem obligacji za kilka lat. Jeszcze 
więcej wątpliwości wzbudził projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości położonej 
w Golęczewie.

Przewodniczący Komisji 
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W grudniu Ko-
misja odbyła 
dwa posiedzenia. 
Pierwsze w Cen-
trum Kultury 
i Bibliotece Pu-
blicznej (CKiBP), 

gdzie spotkaliśmy się z wieloletnią 
dyrektorką  p. Urszulą Habrych, któ-
ra przeszła na emeryturę. Komisja 
w ciepłych słowach podziękowała 
Jej za wiele lat, pełnej zaangażowania 
pracy, dzięki czemu stała się prawdzi-
wą ikoną naszej Gminy. 

W drugiej części spotkaliśmy 
się z pełniącą obowiązki dyrektora 
CK iBP, p. Matyldą Strebejko- Ko-
marowską oraz paniami: M. Majew-
ską-Szymkowiak - kierownikiem 
biblioteki  oraz główną księgową  

- E. Olczak. Dyskutowano o pracy 
CK iBP w minionym roku oraz o pla-
nach na przyszłość.

Na drugim posiedzeniu Komisji 
odbyła rozmowę z redaktor naczel-
ną Gazety Sucholeskiej, p. Barbarą 
Stachowiak. Członkowie komisji 
dyskutowali o konieczności prezen-
towania w gminnej gazecie infor-
macji wolnych od jednostronnego 
zabarwienia politycznego, które 
nie odzwierciedlają różnorodnych 
poglądów rozmaitych grup społecz-
nych. W toku dyskusji w yrażałem 
pogląd, że działalność  gminnej 
prasy powinna ograniczać się do 
publikowania rzetelnych informacji, 
ewentualnie publikacji związanych 
z promocją gminy oraz komunika-
tów urzędow ych.

Z okazji jubileuszu, Gazecie 
Sucholeskiej życzymy wszystkiego 
najlepszego. Przede wszystkim do-
czekania się niezbędnej autonomii 
i niezależności!

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Komisja obra-
dowała dwu-
krotnie. Na 
pierwszym po-
siedzeniu radni 
sformułowali 5 
now ych wnio-

sków do budżetu na 2017 rok, mię-
dzy innymi na działania edukacyjne 
w zakresie profilaktyki niskiej emisji 
(walka ze smogiem). 

Na kolejnym posiedzeniu, Ko-
misja opiniowała projekty trzech 
uchwał na najbliższą sesję. Pierw-
szy z nich dotyczył stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Radni postanowili reko-
mendować opłaty w ynegocjowane 
podczas wcześniejszego spotkania 
w Urzędzie Gminy, tj. 13 zł za odbiór 
odpadów komunalnych zbieranych 
selekty wnie, (choć stawka zapropo-
nowana tym razem przez wójta w y-
nosiła 16 zł.) oraz 25 zł za odbiór od-
padów zbieranych nieselekty wnie. 

Zaakceptowano też projekt 
uchwały w sprawie zmniejszenia 
opłat rodzinom posiadającym „Kar-
tę dużej rodziny”. Osoby takie za 
odbiór odpadów komunalnych zbie-
ranych selekty wnie zapłacą o 2 zł 
mniej, czyli 11 zł. 

Komisja zaaprobowała także 
wzór deklaracji o w ysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz warunki i tryb skła-
dania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska
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Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Do projektu budżetu na 2017 rok 
koalicja INICJATY WA MIESZ-
K A ŃCÓW – GMINA R AZEM  
złożyła ponad 50 wniosków, które 
wójt w większości zaakceptował.

Dla naszej koalicji największe 
znaczenie miały inwestycje kana-
lizacyjno - drogowe oraz te, które 
pozwalają realizować ważne cele 
społeczne. Cały czas monitorujemy 
również  zadłużenie gminy. Popiera-
jący wójta - radni poprzedniej kaden-
cji pozostawili gminę zadłużoną na 
poziomie 62,48% (ponad 60 mln. zł  

w ostatnim pełnym roku działalno-
ści Rady Gminy poprzedniej kaden-
cji). 

Na półmetku naszej kadencji 
dług w ynosi 48%, a więc o ponad 14 
punktów procentow ych mniej. Wy-
nik ten dobrze rokuje na przyszłość, 
tym bardziej że od dwóch lat utrzy-
mujemy bardzo w ysoki poziom w y-
datków inwestycyjnych.
Rok Zadłużenie Wydatki na  
 gminy inwestycje

2013 62,48% 16 590 142,90 zł

2014 55,77% 23 647 533,95 zł

2015 48,00% 23 235 129,00 zł

W projekcie tegorocznego budże-
tu, podobnie jak w latach poprzednich, 
kontrowersje budziły wydatki na pro-
mocję gminy, na biurokrację i obsługę 
informatyczną oraz niektóre projekty 
inwestycyjne.

Zmniejszyliśmy wydatki na promo-
cję gminy oraz przeznaczyliśmy nieco 
mniej na obsługę informatyczną. Po-
wstrzymaliśmy wreszcie wójta oraz na-
szych politycznych konkurentów przed 
wydatkowaniem horrendalnej kwoty 
(początkowo ok. 11 mln. zł) na „Teren 
aktywnej edukacji i sportu” przy wysy-
pisku śmieci. Zamiast tej absurdalnej 
inwestycji dofinansowaliśmy niedo-
szacowaną, jak się okazało po przetargu, 
budowę dróg i kanalizacji w Zielątko-
wie. Znaleźliśmy też środki na budowę 
kanalizacji w rejonie ul. Mokrej w Su-
chym Lesie, o co szczególnie walczyła 
przewodnicząca komisji zajmującej się 
ochroną środowiska radna Agnieszka 
Targońska. Rozpoczynamy wreszcie 
budowę gminnego monitoringu, o któ-
ry od 2 lat zabiegał przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa radny Wło-
dzimierz Majewski. Będą też dodatko-
we patrole policyjne oraz konkursy po-
pularyzujące bezpieczeństwo podczas 
wakacji dla najmłodszych dzieci.

Dofinansowaliśmy też nasze 
Centrum Kultury. Kwota 200.000 zł, 
zdaniem radnego Krzysztofa Pilasa 
pozwoli organizować zajęcia na ze-
szłorocznym poziomie. 

Radny Dariusz Matysiak oraz 
Małgorzata Salwa-Haibach zabiegali 
o wyższą dotację dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy – od tego 
roku każde miejsce w żłobkach doto-
wane będzie na poziomie 450 zł. Rad-
ny Matysiak to zasłużony krwiodawca, 
nic więc dziwnego, że wspólnie z Grze-
gorzem Łukszo upomnieli się o klub 

„Błękitna Kropelka” oraz o wędkarzy 
zrzeszonych w dwóch gminnych ko-
łach. Warto też dodać, że radni z Bie-
druska doprowadzili, po wielu latach 
impasu do budowy przedszkola w tej 
miejscowości. 

Małgorzata Salwa-Haibach oraz 
Grzegorz Łukszo zwrócili uwagę, że 
podczas wyjazdów do gmin partner-
skich nadreprezentowane są osoby 
dorosłe, a pomija się dzieci i młodzież.  

 c.d. na  
s. 12 >>>

Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

O potrzebie wybudowania w Biedru-
sku trawiastego boiska piłkarskiego 
na naszych klubowych spotkaniach 
mówiliśmy już od dawna i to wła-
śnie nasz Kolega – Radny Jankowiak 
zajmował się tą kwestią. Miło, że do 
tej inicjatywy dołączyli się również 
radni z innych klubów. To ważne, bo 
sprawa nie jest wcale łatwa, bo na jej 

rozwiązanie potrzebne są pieniądze i 
porozumienie w Radzie Gminy. Sta-
nowisko naszego Klubu w tej kwestii 
przedstawiamy w rozmowie z rad-
nym Jankowiakiem, który jest od wie-
lu miesięcy naszym koordynatorem 
tego projektu.

Jarosław Ankiewicz
Klub Radnych Nowoczesna Gmina

Klub Nowoczesna Gmina

Będzie trawiaste boisko piłkarskie w Biedrusku?
Rozmowa z MACIEJEM JANKOWIAKIEM, radnym Gminy 
Suchy Las z Klubu Nowoczesna Gmina, członkiem Stowa-
rzyszenia Kultury Fizycznej Red-Box
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– Panie Prezesie, czy spór o wyso-
kość opłat za wywóz odpadów był 
nie do uniknięcia?

– Wysokość opłaty wnoszonej 
przez mieszkańca za odpady to jedno 
a kalkulacja czysto ekonomiczna to 
drugie. Radni nie rozumieją lub nie 
chcą zrozumieć, że wójt zaproponował 

stawkę wynikającą z kalkulacji kosz-
tów gospodarowania odpadami, przy 
czym musiał brać pod uwagę nie tylko 
wywożenie odpadów zmieszanych 
terenów zabudowy mieszkaniowej, ale 
i selektywną zbiórkę,  odpady zielone, 
odbieranie wystawek ( wielkogabary-
towe, sprzęt AGD, elektronarzędzia 
itp.) i działalność PSZOK. Gospodar-
ka odpadami od środka wygląda nieco 
inaczej niż myśli przeciętny mieszka-
niec czy nawet radny. Kalkulując cenę, 
nie można brać pod uwagę wyłącznie 
odpadów zmieszanych, ale wszystkie 
odpady powstające w gospodarstwach 
domowych. 

– To może powiemy, jak wyglądają 
poszczególne koszty?

–  Do 22 grudnia za utylizację (za-
gospodarowanie ) odpadów zmie-
szanych płaciliśmy 211,7 zł brutto za 
tonę. Teraz wozimy je do spalarni. 
Tona odpadów wielkogabarytowych 
kosztowała w ubiegłym roku 339 zł, 

przeterminowanych leków 4,8 tys. 
zł za 1 tonę , a opakowań po chemii, 
jak farby czy lakiery – 1,5 tys. zł za 1 t. 
Dodajmy do tego odpady pobudow-
lane (koszt ok. 50 zł za tonę), zużyte 
opony (450 zł za 1 t), odpady zielo-
ne (194,4 zł za 1 t) i zużyte oleje (1,5 
tys. zł za 1 t). To jest jeden składnik 
kosztów, niestety największy, do tego 
dochodzą koszty pojemników na od-
pady zmieszane i zielone jak i koszty 
worków do selektywnej zbiórki odpa-
dów, koszty kontenerów. Wspomnę 
tylko że to ZGK ponosi ten kosz, 
choć pojemniki na odpady zielo-
ne sfinansowała gmina Suchy Las 
w ubiegłym roku. Ale i tak samych po-
jemników do odpadów zmieszanych 
na terenie naszej gminy jest ponad  
8 tys. sztuk, bez kontenerów. Ponad  
4 tys. pojemników na odpady zielone 
(sfinansowanych z budżetu gminy). 
Spółka ma obowiązek wymieniać 
i uzupełniać zniszczone lub uszko-

dzone pojemniki, które niestety nie są 
wieczne. Kolejnym kosztem jest koszt 
odebrania odpadów i transportu ich 
do miejsc utylizacji, koszt pojazdów 
(amortyzacja roczna jest kosztem 
kalkulacyjnym), następnie wynagro-
dzenie pracowników wraz z pochod-
nymi. Paliwa, naprawy bieżące sprzę-
tu i kilka jeszcze mniej istotniejszych 
kosztów. Wszystkie koszty razem 
minus wpływy uzyskane za sprzedaż 
surowców wtórnych z odpadów dają 
koszt sumaryczny systemu gospodar-
ki odpadami na terenie gminy.    

– Teraz mamy spalarnię. Na ile 
w związku z tym zmieniły się koszty?

– Niestety wzrosły i to bardzo. Od-
pady zmieszane musimy wozić do 
spalarni. Projekt umowy z miastem 
mówi o opłacie w wysokości 323 zł 
brutto za tonę. Wzrósł też koszt uty-
lizacji odpadów zielonych i wynosi 
teraz 248,04 zł za tonę. Dlatego wła-
śnie przedstawiłem nową kalkulację 
na system gospodarki odpadami na 
rok 2017  wójtowi, czego konsekwen-
cją było  złożenie w Radzie Gminy 
projektu uchwały podwyższającej 
opłaty. Radnym się to nie spodobało, 
jednak przez ostatnie dwa lata nikt 
z Rady Gminy, z wyjątkiem radnego 
Wojciecha Korytowskiego nie przy-
szedł, żeby porozmawiać o kalkulacji 

Ta słuszna uwaga spowodowała, że 
w tym roku na Węgry pojadą młodzi 
piłkarze z klubów: REDBOX oraz 
SUCHARY SUCHY LAS. Zbigniew 
Hącia nie zapomniał o strażakach – 
ochotnikach. W 2017 roku otrzymają 
dodatkowe środki na sprzęt.

Analizowaliśmy też wnioski miesz-
kańców z zebrań osiedlowych oraz 
wiejskich. Przewodniczący ZŁOTNIK 

– OSIEDLA Grzegorz Słowiński zwró-
cił uwagę na konieczność zwiększenia 
kwoty na utrzymanie zieleni na terenie 
gminy oraz zakupienie dodatkowych 
koszy na śmieci. Przewodniczący naj-
większej jednostki pomocniczej (Suchy 
Las) Michał Dziedzic oraz Agnieszka 
Targońska zaproponowali znacznie 
więcej środków na działania edukacyj-
ne w zakresie profilaktyki niskiej emisji, 
czyli walkę ze smogiem. Trzeba znacz-
nie skuteczniej uświadamiać ludzi 
o zgubnych skutkach palenia w piecach 
śmieciami. Lepiej edukować niż karać.

Podczas sesji budżetowej zapropo-
nowałem powtórne przeanalizowa-
nie problemu dalszego użytkowania 
starych wodociągowych rur azbesto-
wych w Golęczewie. Może, przy okazji 
remontu dróg również i te rury zosta-
ną wymienione.

Niestety, nie mamy wpływu na 
to, ile z tych inwestycji zostanie fak-

tycznie zrealizowanych w terminie. 
Lata poprzednie nie napawają opty-
mizmem. Stanowczo zbyt często tzw. 

„trudności obiektywne” niweczą sta-
rania radnych. Trzeba zdawać sobie 
sprawę, że mamy ograniczony wpływ 
na działania wójta i urzędników. Po-
czynimy jednak starania, aby zapla-
nowane inwestycje zostały zrealizo-
wane w terminie.

Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

19 grudnia 2016 r. 
ok. godziny 17.30 
w sali sesyjnej 
O C T P O P U S A 
rozległy się brawa. 
Był to wiadomy 
znak, że radni 

Gminy uchwalili budżet na 2017 rok.
Sesja budżetowa to z pewnością 

najważniejsze posiedzenie Rady Gmi-
ny. Wtedy właśnie radni przesądzają 
o sposobie wydatkowania publicznych 
pieniędzy w całym następnym roku. 

Po dwóch latach obecnej kadencji 
współpraca wójta oraz większościowej 

koalicji radnych układa się coraz lepiej. 
Radni koalicyjni zgłosili do budżetu 
kilkadziesiąt uwag, które na wspól-
nym spotkaniu, jeszcze przed sesja 
budżetową i wymianie argumentów, 
wójt w większości uwzględnił w swo-
ich autopoprawkach . Obydwie stro-
ny po rzeczowej dyskusji stać było na 
wzajemny kompromis.

Radni byli doskonale przygotowa-
ni do sesji budżetowej, co pozwoliło na 
sprawne procedowanie i uchwalenie 
budżetu. Były oczywiście naturalne 
różnice zdań, wzajemne przekony-
wanie się, a nawet spory i wymiana 
argumentów. Nerwy jednak obydwie 
strony trzymały na wodzy, a dyskusje 
nie odbiegały od meritum.

Po złożonych interpelacjach rad-
nych: Grzegorza Łukszo i Michała 
Przybylskiego oraz po staraniach 
przewodniczącego Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego 
Włodzimierza Majewskiego jest 
wreszcie szansa na uruchomienie 
nocnej linii autobusowej z Poznania 
do Biedruska oraz do pozostałych 
miejscowości naszej gminy. Wójt 
proponuje w ydłużyć trasę linii 907, 
czyli z os. Sobieskiego, natomiast 
radni uważają , że powinna to być li-
nia 905, a więc z dworca PK P przez 
Piątkowo i A l. Niepodległości. Jako 

główną przyczynę nierentowności 
linii nocnej, która swego czasu funk-
cjonowała w naszej gminie, wielu 
mieszkańców podaje niefortunną 
trasę, właśnie z os. Sobieskiego. Po-
winniśmy zatem w yciągać wnioski 
z popełnionych błędów!

Wojewoda Wielkopolski zarzą-
dzeniem zastępczym stwierdził w y-
gaśnięcie mandatu radnemu klubu 
NOWOCZESNA GMINA Wojcie-
chowi Korytowskiemu, w związku 
ze złamaniem  przez niego ustawo-
wego zakazu łączenia mandatu rad-
nego z w ykony waniem, określonej 
w artykule 24 f ustaw y o samorzą-
dzie gminnym, działalności z w y-
korzystaniem mienia komunalnego 
gminy, w której uzyskał mandat. Za-
rządzenie zastępcze może być przez 
radnego zaskarżone w ciągu 30 dni 
od momentu doręczenia. Radny 
Wojciech Korytowski zapowiedział 
skorzystanie z tego prawa i zaskar-
żenie zarządzenia Wojewody Wiel-
kopolskiego do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. 

W związku z licznymi pytaniami 
wyjaśniam, że radny w takiej sytuacji 
traci mandat dopiero po ewentualnym 
niekorzystnym dla niego prawomoc-
nym wyroku sądu.  

Małgorzata Salwa - Haibach

 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las / Z SESJI RADY GMINY
c.d. ze  
s. 11 >>>

WYWIAD

Przewodnicząca  
Rady Gminy Suchy Las  
informuje

Segregacja odpadów w Suchym Lesie 
na poziomie Europy Zachodniej
Z prezesem ZGK sp. z o.o. Jerzym Świerkowskim rozmawiamy o sporach o odpady, od-
śnieżaniu dróg, warsztatach terapii zajęciowej na terenie nowej bazy, rewolucji w świado-
mości ekologicznej i jubileuszu firmy.

i kosztach, o ekonomicznej stronie. 
Natomiast o polityce cenowej i w tym 
przypadku o wysokości opłaty (ceny) 
dla mieszkańców nie wypowiadam się, 
to rola Rady Gminy. Choć oczywiście 
swój pogląd mam. Przecież mieszkań-
cy mogą płacić za odbiór odpadów 
mniej – to decyzja Rady Gminy. Wte-
dy trzeba jednak w budżecie znaleźć 
pieniądze, które to umożliwią.

– Radni argumentowali, że nie było 
u nas przetargu.

– Owszem. Czy jednak sprawdzi-
li, jak to wygląda w innych gminach? 
Sprawdzili, owszem, wysokość opłat 
jaką płacą mieszkańcy. Czy porównali 
regulaminy w tym zakresie jak: czę-
stotliwość, wywozów, kto dostarcza 
pojemnik na odpady i parę innych 
rzeczy? Czy sprawdzili, jak to wygląda 
w poszczególnych sektorach GOAP

-u? Bo w Poznaniu obowiązuje inny 
model. Przedsiębiorcy obsługujący 
system odpadowy nie płacą za utyli-
zację odpadów (zagospodarowanie), 
tyko za zbiór i transport odpadów, a za 
zagospodarowanie płaci GOAP. Za 
utylizację odpadów z PSZOK-ów też 
płaci GOAP. Jak wygląda sytuacja 
finansowa w GOAP-ie też publicznie 
wiadomo.

– Radna Agnieszka Targońska 
sprawdziła ceny w Rokietnicy.

– Tak, tam mieszkańcy płacą po 
10 zł. Ale cena zależy od standardu 
obsługi. Od tego, czy przedsiębiorca 
wyposaża pojemniki, jaka jest czę-
stotliwość odbioru poszczególnych 
odpadów. Odpady selektywne w Su-
chym Lesie odbieramy raz na trzy 
tygodnie, w Rokietnicy odbierane 
są raz na miesiąc. Odpady zielone 
w Suchym Lesie raz na dwa tygodnie, 
a w Rokietnicy także raz na miesiąc, 
a PSZOK-u nie mają wcale, ma być. 
Mobilny PSZOK mają raz w roku, 
u nas dwa razy w roku. Pytał pan 
o przetarg. To decyzja wójta, ale ja się 
przetargu nie obawiam. Choć widzę 
plusy przekazania zadania w trybie 
in-house, czyli własnej spółce komu-
nalnej. Jest to rozwiązanie wygodne 
zarówno dla Urzędu Gminy, jak 
i mieszkańców. Z własną spółką wiele 
spraw można załatwić na telefon. Re-
akcja jest szybka, z dnia na dzień, bez 
uciążliwej papierologii. Np. miesz-
kańcy zostawiają wypalone fajerwer-
ki po sylwestrze np. wokół osiedla Po-
ziomkowego. Ja wprawdzie nie mam 
w umowie sprzątania po zabawie 
sylwestrowej, ale znam swoją gminę, 
więc w pierwszy roboczy dzień po 
sylwestrze jadę i patrzę, gdzie jest 
naśmiecone i gdzie trzeba sprzątnąć. 
Chcę, żeby było czysto, bo to również 
moja gmina.

– Spółka ZGK nie zajmuje się tylko 
wywożeniem śmieci.

– Oczywiście, że nie. Wykonujemy 
kilkadziesiąt zadań zlecanych przez 
gminę. Utrzymujemy drogi. Zimowe 
utrzymanie dróg to też nasze zadanie, 
teraz na czasie. Odśnieżamy i posypu-
jemy drogi, dbamy o utrzymanie w na-
leżytym stanie przystanków, zimowe 
jak i pod względem czystości przez 
cały rok (raz w tygodniu, ale jak trzeba 
to jesteśmy częściej). Proszę porównać 
drogi w naszej gminie z drogami zaraz 
po drugiej stronie granicy gminy, czy 
to w Poznaniu czy w gminie Oborniki. 
To jest kwestia przyjętych standardów 
przez daną gminę. Niestety, wysoki 
standard kosztuje, bo ekipy muszą 
wyjeżdżać o godz. 4.00 rano. Czasami 
utrudniają nam pracę niektórzy miesz-
kańcy. Np. na osiedlu Poziomkowym 
część kierowców parkuje w taki sposób, 
że nasze pojazdy nie mogą przejechać. 
A potem mieszkańcy mają pretensje, 
że uliczki nie są odśnieżone czy po-
sypane. Albo sypiemy, a potem ktoś 
nas oskarża, że kamyczki porysowały 
mu lakier. Tymczasem my używamy 
przesiany piasek, bez kamyczków. Inni 
zapomnieli wystawić śmieci na czas, 
a potem dzwonią z pretensjami, że nie 
odebraliśmy. Dlatego teraz nasze samo-
chody zaopatrzone są w kamery. Wcale 
nie chcę powiedzieć, że mam wpadki 
się nie zdarzają, tak zdarzają. Tylko 
ten błędów nie robi, co nic nie robi, ale 
i my staramy się aby wpadek nie było. 
System kontroli wizyjnej jest dobry i ze 
względów kontroli pracowników jak 
i mieszkańców. Sprawdza się.  

– Kto określa standardy działania fir-
my? 

– Ustawodawca i Rada Gminy 
w regulaminie. Z samej ustawy wy-
nika, że odpady zmieszane powinny 
być odbierane dwa razy w tygodniu 
z terenu zabudowy jednorodzinnej. 
Z terenu zabudowy wielorodzinnej 
raz w tygodniu, choć my odbieramy 
nawet częściej. W Biedrusku, a także 
na osiedlach Poziomkowym czy Jago-
dowym jest bowiem za mało miejsc na 
pojemniki, by czekać cały tydzień. Jeź-
dzimy częściej, bo nie chcemy, by kon-
tenery były przepełnione. Pomimo że 
na osiedlu Poziomkowym pracownicy 
muszą się sporo nagimnastykować, bo 
pojemniki nie stoją na utwardzonym 
podłożu, lecz na miękkich poboczach 
dróg. Oczywiście, nie winię za to 
mieszkańców, lecz zarządców. Z ko-
lei do Biedruska jest daleko, więc im 
częściej jeździmy, tym wyższe koszty. 
Staramy się o przepustkę, żeby skrócić 
drogę przez poligon, zobaczymy. Na 
szczęście w Biedrusku mieszkańcy 
skrzyknęli się i wybudowali system 

pojemników typu „Moloki”, czyli pod-
ziemne pojemniki. Jest tam też altana, 
gdzie na wywiezienie czekają odpady 
wielkogabarytowe, nie szpecąc przy 
tym otoczenia.

– Trudniej działa się w branży od 
kiedy trzy i pół roku temu weszła 
w życie nowa ustawa  śmieciowa? 
Mieszkańcy finansowo stracili?

– Powiem tak – to ustawa poli-
tyczna, podczas gdy poprzednia była 
wolnorynkowa. Wcześniej można 
było zawrzeć umowę z dowolną fir-
mą. Teraz w gminie może działać 
jedna firma. Wcześniej płaciło się za 
liczbę opróżnionych pojemników. 
Teraz opłata jest od osoby na miesiąc. 
Wcześniej mieszkańcy decydowali, 
jak często chcą mieć wywożone od-
pady. Opłata była zależna od ilości 
odpadów, mieszkaniec w umowie 
określał pojemność pojemnika i czę-
stotliwość wywozu, np. co tydzień, co 
dwa tygodnie, co trzy tygodnie lub 
nie rzadziej niż raz na miesiąc (bo 
taki był wymóg ustawowy). Przykła-
dowo czteroosobowa rodzina z osie-
dla Grzybowego płaciła za wywóz 
odpadów, jeżeli wywóz był  co ty-
dzień, ok. 70 zł. Teraz ta sama rodzina 
płaci 42 zł. Takich umów mam setki. 
Część mieszkańców więc finansowo 
zyskała. Oczywiście znaczna część 
mieszkańców płaci więcej, bo i czę-
stotliwość była mniejsza, jak i nie 
było darmowego odbioru odpadów 
zielonych (za ubiegły rok zebrano 
1032 tony odpadów zielonych).

– Czego dotyczy spór wokół nowej 
bazy spółki ZGK?

– Spór dotyczył lokalizacji nowej 
siedziby spółki. Proponowałem te-
ren gminny (nie trzeba było ponosić 
kosztów zakupu gruntu), pomiędzy 
ulicą Szkółkarską a ulicą Stefańskie-
go (dawna firma „Euroauto”), ale nie 
zaakceptowano tej lokalizacji. Dlate-
go zaproponowałem trzy lokalizacje 
przy ulicy Obornickiej, z których naj-
bardziej radnym odpowiadała dział-
ka po V W. Wnioskowałem, aby radni 
w budżecie zarezerwowali odpowied-
nią kwotę, biorąc pod uwagę wartość 
gruntu i wielkość działki (8400 m2). 
Bez wsparcia gminy nie moglibyśmy 
nabyć tej nieruchomości, nawet w le-
singu. Radni nie wzięli pod uwagę, że 
cena 1 m2 gruntu w Suchym Lesie to 
400 – 450 zł. Rada przeznaczyła 2 mln 
zł, za co też jestem bardzo  wdzięcz-
ny, ale wartość gruntu jest znacznie 
większa. Druga rzecz to warsztaty 
terapii zajęciowej. Pan radny Michał 
Przybylski chce, żeby działały na te-
renie naszego budynku. Mamy dużą 
powierzchnię, możemy się podzielić. 
Jednak spółka nie może i nie będzie 

takiej placówki prowadzić. Oczywi-
ście, jeśli zajdzie potrzeba, przygotuję 
lokal odpowiedniej wielkości, bez ba-
rier, obawiam się jednak, że z całego 
pomysłu może nic nie wyjść. Ale jeśli 
nie będzie terapii zajęciowej, zawsze 
mogę ogłosić przetarg na wynajem 
powierzchni biurowej. 

– Jak wygląda nasza edukacja ekolo-
giczna? Mieszkańcy coraz chętniej 
segregują odpady?

– Zdecydowanie tak. 1 stycznia 
br. minęło 25 lata działalności ZGK, 
wliczając w to 10 lat funkcjonowa-
nia zakładu budżetowego. Przez te 
ćwierć wieku można zauważyć, jak 
wiele zmieniło się na plus, jeśli chodzi 
o ludzką mentalność w tej kwestii. Ale 
weźmy pod uwagę tylko ostatnie lata. 
Na początku PSZOK przyjmował 
50-60 ton odpadów rocznie, teraz 400 
ton, a pewnie będzie więcej. Trzeba 
się z tego cieszyć, choć oczywiście 
oznacza to koszty. Rośnie też liczba 
odpadów poszczególnych rodzajów. 
Przykładowo w 2014 r. przyjęliśmy 4,5 
t opakowań po chemii, a w 2016 r. już 
dziewięć ton. Odpowiednio w 2014 r. 
przyjęliśmy 16,57 t zużytych elektro-
narzędzi (np. mikserów), a dwa lata 
później już 27 t. Odpadów wielko-
gabarytowych (mebli różnego typu), 
w 2014 zebrano 17 t. W roku 2016 było 
to prawie 100 t. I trzeba się z tego cie-
szyć, bo oznacza to, że coraz rzadziej 
wyrzucane są śmieci do rowów czy 
lasów. 

– Ale nielegalne wystawki w pobliżu 
domów wciąż się zdarzają…

– Owszem, najczęściej na osiedlu 
Poziomkowym. Tymczasem my za 30 
zł odbierzemy stare meble sprzed kon-
kretnego domu. Nie wierzę, że kogoś 
stać na nowe meble, a nie stać na 30 zł. 

– Co ma zrobić ktoś, kto wciąż ma 
w domu sypiącą się choinkę i chciał-
by się jej legalnie pozbyć?

– Choinkę można zawieźć za 
darmo do PSZOK, a w określonych 
terminach podanych w harmonogra-
mie i wyznaczonych miejscach do 30 
stycznia wrzucić do specjalnego kon-
tenera. A jeśli ktoś nie zdąży, zawsze 
może do nas zadzwonić. Starego igla-
ka zabierzemy sprzed domu za 20 zł. 
Jeśli ktoś kupił nowe drzewko za 100 
czy 200 zł, to myślę  może wydać 20 zł 
za odbiór starego, prawda?

– Zakończymy naszą rozmowę jakoś 
optymistycznie?

– Ależ oczywiście. Możemy się 
chwalić, że gmina Suchy Las już dziś 
jest gotowa na segregację odpadów na 
poziomie, którego Unia Europejska 
będzie wymagała od naszego kraju 
dopiero w 2035 r.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski
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WYDARZENIA

Później przypominamy sobie 
dzielenie się opłatkiem i jedzenie wi-
gilijnych potraw. Następnie nerwowe 
krzątanie się przy choince i ciekawskie 
spojrzenia na prezenty, które przyniósł 
nam Gwiazdor. Święta to wyjątkowy 
czas szczególnie dla dzieci. Wydaje mi 
się, że właśnie w tym czasie nie może-
my zapomnieć o tym małym dziecku 
w nas samych. 

Kurtyna w górę
W grudniu w Złotnikach, na osiedlu 

Grzybowym, miało miejsce wigilijne 
spotkanie dla najmłodszych. Zaraz po 
wejściu do świetlicy poczuliśmy woń 
piernika, która jednoznacznie skoja-
rzyła się nam z czasem świąt. Część 
dzieci ćwiczyła jeszcze swoje role, żeby 
przedstawienie wypadło jak najlepiej. 
Krótki spektakl był główną atrakcją tego 
świątecznego spotkania. Sztuka wysta-
wiona przez dzieci zatytułowany była 

„Baśniowy ambaras”. Przygotowana zo-
stała przez grupę teatralną z Biedruska 

„Akademia Bajek”, działającą pod opieką 
Grażyny Kobyłka. Tą grupą teatralną 
zajmuje się również Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.  Podczas krótkiej rozmowy z panią 
Grażyną dowiedzieliśmy się, że grupa 
młodzieżowa i dziecięca przygotowują 
co miesiąc nowy spektakl. 

Niezastąpiona okazała się pomoc 
Michała Przybylskiego, radnego gmi-
ny Suchy Las. To dzięki panu Micha-

łowi jeden z mieszkańców Złotnik pan 
Waldemar Spychalski udostępnił dzie-
ciom z osiedla Grzybowego swojego 
etatowego „renifera” Kajtka. Poczciwy 
kucyk jest ulubieńcem dzieci.

– Ma charakter prawdziwego konia 
kawaleryjskiego. Wielka dusza w ma-
łym ciele – żartował pan Michał. 

Wór prezentów
Każde z dzieci obecnych na wigilij-

nym spotkaniu dostało od Gwiazdora 
upominkową paczkę. Organizatorami 
spotkania była przewodnicząca Zarzą-
du Osiedla Grzybowego - Małgorzata 
Salwa-Haibach i Aleksandra Berg oraz 
Aleksandra Rewers-Taterka z Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która w znacznej części 
pokryła zakup świątecznych paczek. 

Rozmawialiśmy o świetlicach tera-
peutycznych, które zaczęły działać na 
terenie gminy od 1997 r. Do świetlicy, 
która została utworzona w 2016 r. na 
osiedlu Grzybowym w Złotnikach 
uczęszcza 22 dzieci. Uczestniczą one 
w szeregu zajęć. Są wśród nich zajęcia 
plastyczne, kulinarne, muzykoterapia, 
pomoc w odrabianiu prac domowych. 
Organizowane będą liczne wyjazdy 
i kolonie. Pociechy, w oczekiwaniu na 

swoich rodziców, mogą liczyć na posi-
łek. Ta świetlica działa we współpracy 
z Zarządem Osiedla Grzybowego.

– Otwarcie takiej świetlicy, gdzie 
dzieci nieodpłatnie będą mogły cieka-
wie spędzić czas, zawsze było moim 
marzeniem – mówiła pani Małgorzata. 

Monika Abramek-Dąbrowska pro-
wadzi  w świetlicach warsztaty kulinarne. 
Uważa, że krzewienie dobrych nawy-
ków żywieniowych u najmłodszych jest 
bardzo ważne. Dzieci gotują od zera, 
z przygotowanych składników, według 
przepisu. Ciastka, które czekały na stołach, 
zostały przygotowane właśnie przez naj-
młodszych. Fachową opiekę nad dziećmi 
sprawuje Beata Włódarczak. Między 
innymi pomaga odrabiać prace domo-
we. Najmłodsi zawsze mogą liczyć na jej 
pomoc. Dodatkowo pani Beata zajmuje 
się też prowadzeniem zajęć muzycznych. 
Mieliśmy okazję podziwiać zdobyte przez 
podopiecznych umiejętności podczas 
koncertu kolęd. Dzieci śpiewały i grały na 
flażoletach. Spotkania w świetlicy odbywa-
ją się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki 
i czwartki, w godzinach 15.00-18.00. 

– Zapraszamy serdecznie wszystkie 
dzieci mówi przewodnicząca komisji 
Aleksandra Rewers-Taterka.

PS

W pewnym momencie mamy już 
dosyć natarczywego „Last Christmas”, 
które dopada nas na każdym kroku. 
W tym momencie zdarza się nam wy-
wiesić białą flagę i samemu ruszyć w wir 
bożonarodzeniowego szaleństwa. Wi-
gilia dla Polaków jest jednym z najważ-
niejszych dni w roku. „Dzień, zwykły 
dzień, który liczy się od zmroku” - tak 
ten magiczny wieczór opisał zespół 
Czerwone Gitary. To dla tej kolacji, spę-
dzonej w gronie najbliższych, przemie-
rzamy setki kilometrów. Podróżujemy 
samochodami, pociągami a nawet sa-
molotami, żeby zdążyć na czas.

17 grudnia taki magiczny wie-
czór miał miejsce na os. Grzybowym 
w Złotnikach. Równo tydzień przed 
tą prawdziwą Wigilią. Był już wieczór. 
Słońce dawno zaszło za horyzont, a do 
świetlicy przy placu Grzybowym 16 
zaczęli przybywać mieszkańcy. Przed 
budynkiem rozstawiono namiot, 
a w nim stoły, na których już nieba-
wem miały się pojawić tradycyjne, wi-
gilijne potrawy. 

Podniosła chwila
Wigilijne spotkanie rozpoczęło 

się od uroczystego powitania prze-
wodniczącej Zarządu Osiedla i prze-
wodniczącej Rady Gminy Suchy Las 
Małgorzaty Salwa-Haibach. Przywi-
tała serdecznie wszystkich zebranych 
mieszkańców oraz zaproszonych 
gości: sołtys Złotnik Wsi Ewę Korek, 
przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Złotniki Osiedle Grzegorza Słowiń-
skiego, który przybył wraz z żoną 
Arletą, radnego  Włodzimierza Ma-
jewskiego z żoną Iwoną oraz księdza 
proboszcza złotnickiej parafii księdza 
Jakuba Knychałę. Pani Małgorzata 
podkreśliła dobrą, harmonijną i pełna 
zrozumienia dla wzajemnych potrzeb 
współpracę z najbliższymi sąsiadami 
osiedla Grzybowego. W świetlicy byli 
również członkowie Zarządu Osiedla 
Grzybowego: Daria Przybył, Dariusz 
Rybka, Rałaf Przybył, Marek Wajcht, 
Grzegorz Niewiadomski, Tomasz 
Błaszczyński, Aleksandra Berg, Wło-
dzimierz Majewski i Marek Stefański.  

Powitalne słowa zostały również 
skierowane do redakcji Sucholeskie-
go Magazynu Mieszkańców Gminy. 
Warto dodać, że fotoreporter naszego 
miesięcznika Maciej Łuczkowski wła-
snoręcznie upiekł sernik, który bardzo 
wszystkim smakował. Do częstowania 
się zachęcała nasza redaktor naczelna 
Agnieszka Łęcka.

Następnie parę słów powiedział 
proboszcz parafii Złotniki, ks. Jakub 
Knychała. Przytoczył pewną poucza-
jącą anegdotę, która wprowadziła 
wszystkich w świąteczny nastrój.

– Warto pamiętać, że w święta 
przede wszystkim wspominamy na-
rodziny Chrystusa – dodał ksiądz 
Knychała.

Następnie proboszcz podziękował 
za dary dla Caritas, ponieważ przy oka-
zji Wigilii Zarząd Osiedla już od kilku 
lat organizuje akcję charytatywną dla 
parafialnej Caritas. Złożył wszystkim 
świąteczne życzenia i zaintonował 
kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”. Po 
uroczystych wystąpieniach nadszedł 
czas na tradycyjne podzielenie się 
opłatkiem. Składaniu życzeń nie było 
końca, a każde ze słów płynęły z głębi 
serca. Widać było, jak silnie zżyci są 
ze sobą mieszkańcy. Życzyliśmy sobie 
przeważnie zdrowia, szczęścia, rodzin-
nych świąt i wiele pomyślności w No-
wym Roku. Mogło się to wydawać 
dość trywialne, ale czy tak naprawdę 

nie chodzi o te proste rzeczy, aby czło-
wiek był szczęśliwy? 

Uczta w Złotnikach
K iedy już zakończyliśmy dziele-

nie się opłatkiem i składanie życzeń, 
udaliśmy się przed gmach świetlicy. 
Tam na suto zastawionych stołach 
znaleźć można było wiele świą-
tecznych przysmaków. Były pierogi 
z kapustą i grzybami, ryba po grec-
ku, kapusta zasmażana oraz barszcz 
czerwony, a także wspomniany 
w yżej sernik. Pyszne dania zostały 
przygotowane i dostarczone przez 
firmę cateringową A LDO. Ja posta-
nowiłem dowiedzieć się, jaki jest fe-
nomen stworzenia takiej więzi mię-
dzy sąsiadami. Nigdy wcześniej nie 
spotkałem się z czymś takim. Miesz-
kańcy w te sobotnie popołudnie w y-
szli ze swoich domów, żeby spędzić 
razem czas. Pani Bożena i pan Piotr 
nie opuścili żadnego spotkania wi-
gilijnego od 20 lat. Jest to dla nich 
tradycja. Traktują to jako świetną 
okazję do spotkania się ze znajo-
mymi i poznania now ych sąsiadów. 
Jednogłośnie dobrym duchem Wi-
gilii została okrzyknięta Małgorzata 
Salwa-Haibach. Przygotowaniem 
zajmował się cały Zarząd Osiedla. 
Współpraca pomiędzy samorządow-
cami układa się dobrze

PS

Czy są tu grzeczne dzieci? 
Po latach, z okresu dziecięcego, często wspominamy świą-
teczny czas. Przypominamy sobie wypatrywanie pierwszej 
gwiazdki na niebie, czy oczekiwanie na przybycie gości. 

Był taki dzień na osiedlu  
Grzybowym
Ostatnie tygodnie przed świętami to wyjątkowy czas. 
Jesteśmy zajęci przygotowaniami. Szturmujemy sklepy, 
sprzątamy nasze domy i zastanawiamy się czym obdaro-
wać bliskie nam osoby.
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Aleksandra Rewers-Taterka 
i Małgorzata Salwa-Haibach

„Reniferek” Kajtek 
ciągnie wór prezentów

Red. Agnieszka Łęcka 
dostała pierniki

Grupa Teatralna „Akademia bajek”

Występ przygotowały dzieci pod opieką Beaty Wódarczak

Przekazanie sernika dla uczestników imprezy Arleta i Grzegorz Słowińscy oraz Ewa Korek

Włodzimierz Majewski, Małgorzata Salwa-Haibach, ks. Jakub Knychała

Prof. Miroslaw Hamrol z żoną i wnukiem
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 REklAmA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

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

Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124A

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

Tel. 668 178 831   piotrgajewski73@wp.pl

PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNAA FFIIZZJJOOTTEERRAAPPIIAA

WW DDOOMMOOWWYYCCHH WWAARRUUNNKKAACCHH

++4488 550044 661111 447700

ENDOKRYNOLOG 
DIABETOLOG 
NEUROLOG 
GINEKOLOG 
LARYNGOLOG 

INTERNISTA 
PSYCHOLOG 
DIETETYK 
KARDIOLOG 
PSYCHIATRA 

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

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

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

grafika użytkowa 

fotografia 

oklejanie samochodów 

reklama 

targi 

T: +48 601 555 885 
W: foto-grafika24.pl  
E: biuro@foto-grafika24.pl
F: facebook.com/fotografika24

litery 3D 

kasetony podświetlane 

tablice informacyjne 

banery reklamowe 

renowacja reklam Za
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Do zawodów w rozgrywkach klas 
I – II oraz III – IV przystąpiło po 10 
zespołów. Drużyny w każdej z katego-
rii zostały podzielone na 2 grupy po 5 
zespołów. 

Po raz pierwszy zawody zyskały 
miano międzynarodowych, gdyż 
udział w nich wzięła drużyna z Gminy 
Tamasi na Węgrzech, zaprzyjaźnionej 
z Gminą Suchy Las. Mamy nadzieję, 
że to wydarzenie zapoczątkuje stałą 
międzynarodową wymianę młodzie-
ży pomiędzy naszymi gminami. 

Debiutowały również zespoły 
UKS Talent Poznań, Błękitni Wejhe-
rowo oraz Red Box Piłkarska Akade-
mia Katowice. Gospodarzy zawodów 
reprezentowały drużyny Red Box Pił-
karskiej Akademii Suchy Las (wspie-
ranej przez młodych zawodników 
z Chludowa i Golęczewa), Sucharów 
Suchy Las oraz Red Box Piłkarskiej 
Akademii Biedrusko. Zespoły te gło-
śno dopingowane przez rodziców i ki-
biców poradziły sobie bardzo dobrze, 
dostarczając zebranym wielu emocji 
i pokazując, że piłka nożna łączy 
wszystkich jej fanów. 

W przerwie między spotkaniami 
można było wziąć udział w losowa-
niu pod hasłem „Świąteczny Red Box 

dla potrzebujących”, w którym każdy 
los wygrywał, a zgromadzone środki 
przeznaczono na zakup świątecznych 
paczek dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców gminy, podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Su-
chym Lesie. 

Po zakończeniu turniejowych 
zmagań każdy z uczestników otrzy-
mał medal i torbę słodkich, świątecz-
nych upominków. Dodatkowo zwy-
cięskie drużyny zostały obdarowane 
pucharami i nagrodami rzeczowymi, 
a najlepszym piłkarzom i bramka-
rzom wręczono wyróżnienia w posta-
ci statuetek. 

Wielkie podziękowania należą 
się  organizatorom i firmom, dzię-
ki którym dzieci mogły cieszyć się 
z tych wspaniałych nagród. Świątecz-
nymi Mikołajami zostały: Gmina 
Suchy Las, Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Red Box, Propex Group, 
Apart, Stomatologia Płytnik, Ber-
po, Kathay Haster, PZU Życie, Cafe 
Szkolna, Lidl, Bahlsen, Żabka. Nad 
bezpieczeństwem i zdrowiem zawod-
ników czuwał lekarz Michał Dybek 
z sucholeskiej przychodni Eumedica, 
któremu również należą się gorące 
podziękowania. 

Nagrody i upominki wręczali  
organizatorzy i przedstawiciele firm 
wspierających Turniej: Marcin Buliń-
ski - Zastępca Wójta Gminy Suchy Las, 
Maciej Jankowiak - Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej Red Box, Tomasz 
Mikołajczak – Propex Group, Andrzej 
Płytnik - Stomatologia Płytnik, Marek 

Furmański - PZU Życie. Organizacja 
zawodów stała na najwyższym pozio-
mie, a sportowa rywalizacja dostarczy-
ła wszystkim uczestnikom mnóstwa 
pozytywnych i niezapomnianych 
wrażeń. Z niecierpliwością czekamy 
na kolejny Turniej Mikołajkowy!    

Mateusz Koszycki

Wydarzenie w Sali Widowisko-
wej otworzył występ dwóch młodych 
podopiecznych Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej – Michaliny 
Woźniak oraz Zofii Hyjek. Uczennice 
Piotra Sarny zaprezentowały publicz-
ności mini recital gitarowy. Następnie 
na scenie pojawił się wyraźnie zdomi-
nowany przez płeć piękną (i z tylko 
jednym przedstawicielem mężczyzn 
w składzie!) zespół przygotowany przez 
instruktora wokalnego Przemysława 
Kosmowskiego. Audytorium miało 
okazję wysłuchać w wykonaniu aspiru-
jących śpiewaków utworów „Teraz tutaj 
my” oraz „Niedokończone rozmowy”.

Po krótkiej części artystycznej pod-
opiecznych naszej lokalnej kulturalnej 
placówki przypomniano samą genezę 
konkursu – podkreślona została rola 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicz-
nej jako organizatora i gospodarza od 
2015 roku oraz samych inicjatorów 

„Krajobrazów i przyrody Wielkopolski” 
– radnych Ryszarda Tasarza i Pawła Tyr-

ki. Co do części oficjalnej – zaznaczono 

ponownie podział kategorii wiekowych 
na uczniów klas szkoły podstawowej 
I-III, IV-VI, uczęszczających do szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz osoby dorosłe. Wszyscy uczest-
nicy mieli okazję spróbować swoich 
możliwości w kategoriach: krajobrazy, 
zwierzęta dziko żyjące oraz piękno 
świata roślinnego. Do oceny jurorskiej 
napłynęło aż 111 prac. Jury debato-
wało nad fotografiami w składzie: 
wieloletnia dyrektor Urszula Habrych, 
pomysłodawca Sucholeskiego Klubu 
Fotograficznego Mikołaj Kamiński 
oraz wielokrotnie nagradzany fotograf 
i grafik Paweł Młodkowski.

Małe rady, duże zachwyty
Paweł Młodkowski, jako odgórnie 

wytypowany „głos jurorski”, ująwszy 
mikrofon, w swojej przemowie wspo-
mniał nie tylko o konkursie (podkre-
ślił bardzo wyrównany poziom więk-
szości prac), ale i o samej fotografii, 
która jest niemożliwa bez…używania 
głowy. Dotyczy to zatem wyobraźni 

nie tylko przestrzennej, ale i nieroze-
rwalnie wiąże się z nieustającą ani na 
chwilę obserwacją świata i zastanej 
rzeczywistości dookoła. Od fotografa 
dowiadujemy się również, że istnieje 
zabieg nazywany „fotografowaniem 
w głowie”, które stanowi nieodłączny 
element odnajdywania chęci zamie-
nienia własnych oczu w aparat na za-
sadzie praktycznego ćwiczenia. Paweł 
Młodkowski stwierdził, że w związku 
z powyższymi stwierdzeniami rzeczą 
dla fotografa kluczową jest przestawie-
nie się na myślenie kadrami. Może ono 
pomóc w tym, by na zdjęciach było jak 
najmniej przypadku, a jak najwięcej 
świadomego operowania obrazem.

Po krótkim podsumowaniu ze 
strony reprezentanta jury przyszedł 
czas na rozdanie nagród. Na rzutniku 
umieszczonym za plecami zbierają-
cych się na scenie nagrodzonych za 
swoje prace uczestników wyświetla-
no kolejno wywoływane fotografie. 
Faktycznie – patrząc na dużą część 
z nich w kategoriach wiekowych klas 
I-III i IV-VI, trudno mi uwierzyć w tak 
młody wiek ich autorów. Moją wzmo-
żoną uwagę przyciągnęło szczególnie 
zdjęcie „Wieczory w Złotkowie” Woj-
ciecha Chudego (kategoria IV-VI), 
któremu przyznano wyróżnienie.

Różna perspektywa, 
różny punkt widzenia

Wojciech Eichler stał się tego 
wieczoru tryumfatorem w kategorii 
wiekowej osób dorosłych. Otrzymał 

dwie nagrody w dwóch tematach – za 
„Obżartucha” (zwierzęta dziko żyjące) 
oraz „Kwiatowe macki” (piękno świa-
ta roślinnego). W rozmowie z „Sucho-
leskim Magazynem Mieszkańców 
Gminy” przyznał, że uważa swoje pra-
ce za dobre, ale nie idealne – jest swo-
im własnym pierwszym krytykiem. 
Tematyka zdjęć często – w przypadku 
natury – przychodzi sama, wystarczy 
wyjść na zewnątrz i uważnie się rozej-
rzeć. On sam inspiracji do tworzenia 
fotografii szuka w swoim…ogrodzie. 

„Obżartuch” powstał wcześnie, bo już 
wiosną, podczas spędzania czasu na 
sianiu kolejnych warzyw na grządce.

Matylda Strebejko – Komarowska, 
pełniąca na tę chwilę funkcje dyrek-
tora Centrum Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej, kwestię fotografii w kulturze 
lokalnej wyjaśniła konkretnie, jasno 
i dobitnie. Ze względu na aktywne 
funkcjonowanie Sucholeskiego Klu-
bu Fotograficznego nie widzi potrzeby 
utworzenia np. ciemni w Centrum 
Kultury – uzasadnia to w sposób 
bardzo rozsądny. Więcej okazji do 
pogłębiania tego typu artystycznych 
umiejętności przez mieszkańców wi-
dzi w spotkaniach z profesjonalistami 
i aktywnym praktykowaniu fachu 
z aparatem w ręce, w sucholeskim kra-
jobrazie.

Może faktycznie warto się czasem 
zatrzymać. Pomyśleć kadrem. Przyj-
rzeć się otaczającym nas, tylko czekają-
cym na uwiecznienie mikroświatom.

Małgorzata Pelka

SPORT

Patrząc, jak rośnie trawa
II edycja konkursu fotograficznego „Krajobrazy i przyroda 
Wielkopolski” organizowana przez Centrum Kultury i Biblio-
tekę Publiczną w Suchym Lesie dobiegła końca. Rozdano 
nagrody we wszystkich czterech kategoriach wiekowych 
i trzech tematycznych, przekazano gratulacje, pozachwy-
cano się nieco i potrząśnięto z uznaniem odpowiednią 
liczbą dłoni. Co jeszcze działo się podczas uroczystego 
ogłoszenia wyników?

Piłkarskie Mikołajki 
w Suchym Lesie
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box przy wsparciu 
władz Gminy Suchy Las było organizatorem VII Piłkarskie-
go Turnieju Mikołajkowego, który w dniach 3-4 grudnia 
został rozegrany w Hali Sportowo-Widowiskowej w Su-
chym Lesie.

WYDARZENIA
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Paweł Młodkowski Matylda Srebejko-Komarowska Zwycięzcy konkursu
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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



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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  
(badania techniczne wszystkich typów pojazdów)

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

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

Dla firm i flot korzystne umowy

  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

OSTATNIA

POŁÓW
KA

NA SPRZEDAŻ

Piękno to sztuka
            My łączymy je z nauką
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– To druga Noelka zorganizowana 
przez Centrum Kultury, ale w sumie 
było ich już kilkanaście – mówi Ma-
tylda Strebejko-Komarowska, p.o. dy-
rektora CKiBP. – Kolejny raz odbył się 
też konkurs na szopkę. Cieszę się, bo 
co roku jest więcej uczestników. Co 
roku przychodzi wielu mieszkańców 
gminy. Może nie ma śniegu, ale jest kli-
mat! Jest świetny teatr Klinika Lalek, są 
występy Studia Piosenki Kosmos. To 
nasze dzieciaki!

Świąteczna atmosfera
Dzieci istotnie zaśpiewały pięknie, 

dzięki czemu klimat zrobił się jeszcze 
bardziej świąteczny. Choć przecież 
Noelka odbywała się w pierwszej po-
łowie grudnia.

– Nie szkodzi – uśmiecha się etno-
log Witold Przewoźny z Muzeum Na-
rodowego w Poznaniu. – Wszak i samo 
Boże Narodzenie to data umowna. 
Przecież nie wiemy dokładnie, kiedy 
dokładnie Jezus się urodził.

Dzieci nie tyko śpiewały, ale 
i tańczyły. A tańczyły pod czujnym 
okiem Anny Kapery, tancerki, która 
zyskała ogólnopolską sławę dzięki 
telewizyjnemu programowi „You 
Can Dance”.

O świąteczny nastrój zadbali też 
sami organizatorzy. Matylda Strebej-
ko-Komarowska pokazała się w swe-
terku w reniferki, a prowadzący kon-
feransjerkę Przemysław Kosmowski 
przyodziany był w koszulkę z pajacy-
kiem z piernika.

– Zapraszam wszystkich na karuze-
lę wenecką – mówił ze sceny. – Karu-
zela to nowość na Noelce! Kręcić się 
będzie do samego wieczora!

Nowością natomiast nie można na-
zwać konkursu na szopkę świąteczną.

– Święta są blisko, więc choć brak 
śniegu i mrozu, czas na rozstrzygnięcie 
konkursu na szopkę – zawołał ze sceny 
radny Krzysztof Pilas. – Cieszę się, bo 
jak co roku twórcy szopek zaskakoczy-
li nas swoimi pomysłami.

Zwycięzców zaprezentowali 
publiczności Ksenia Starzyńska, ab-
solwentka Wydziału Architektury 
Politechniki Poznańskiej i pasjonatka 
rękodzieła, a także wspomniany już 
wyżej Witold Przewoźny. Uczestni-
ków konkursu oceniano w zależności 
od kategorii wiekowej. Wśród naj-
młodszych wyróżniono grupę Miś 
Uszatek z przedszkola Leśne Ludki 
w Suchym Lesie, a wśród uczestników 
w wieku od 6 do 9 lat – m.in.  dzieci 
z Grupy Świetlicowej ze Szkoły Pod-
stawowej im. Wojciecha Bogusław-
skiego w Suchym Lesie i ze Świetlicy 
Szkolnej w Zespole Szkół im. Ojca 
Mariana Żelazka w Chludowie. W ka-
tegorii 13 – 18 lat nagrodę główną 
zdobyli Magdalena i Marcin Łuczak. 
W kategorii powyżej 18 lat wyróżnio-
no Koło Gospodyń Wiejskich Golę-
czewianki z Golęczewa, a w kategorii 
rodzin wielopokoleniowych – rodzinę 
Polaszewskich z Zielątkowa.

Chleb zamiast opłatka
Część uczestników brała udział 

w konkursie indywidualnie. W kate-
gorii powyżej 12 roku życia nagrodę 
główną zdobyła Weronika Hedrych 
z Biedruska, a w kategorii powyżej 18 
roku życia – Mirosława Mazur z Su-
chego Lasu.

– W swojej pracy chciałam oddać 
hołd Centrum Kultury – podkreśliła 
pani Mirosława. – Uwieczniłam tam 
wszystkie aktywności, jakim można 
się w Centrum oddawać – dodała.

Uwagę zwracała też wyróżniona 
szopka Steni Zuban. Jej ściany tworzy-
ły mapy, na które twórczyni nakleiła 
flagi różnych krajów. W środku leżał 
bochen chleba.

– Chciałam w ten sposób zwrócić 
uwagę na emigrantów – powiedziała 
nam Stenia Zuban. – Dużo się teraz 
mówi o imigrantach, ale przecież Po-
lacy też są imigrantami, np. w Wielkiej 
Brytanii czy Irlandii. Ten chleb wysy-
łam im zamiast opłatka. Żeby im nigdy 
chleba nie zabrakło.

W kształcie świni
– Ocena prac była bardzo trudna, 

jako że wszystkie szopki są bardzo 
fajne – przyznała Ksenia Starzyńska. 

– Wszystkim uczestnikom gratuluję 
pomysłu, wytrwałości, pracy i konse-
kwencji!

A pomysłów nie brakowało, jako że 
szopki wykonano w różnych techni-
kach. Były takie z papieru, były z drutu, 
a nawet z kamieni.

– Wyszło super, wszystkich chęt-
nych zapraszamy za rok! – podsumo-
wał Krzysztof Pilas.

Młodzi ludzie o twórczym zapale 
mogli się zrealizować nie tylko kon-
struując szopki, ale i zdobiąc pierniki. 
Do wspólnej zabawy zaprosiła dzieci 
Wiesława Prycińska z Cafe Szkolna 16. 
Sama właścicielka kawiarni zrobiła dla 
nas pokaz strojenia.

– Uwielbiam to – przyznała. – Cie-
kawa jest w ogóle historia pierników. 
Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś lu-
dzie dawali sobie w prezencie pierniki 
w kształcie świni, co miało symbolizo-
wać dobrobyt.

W kawiarni pierników w kształcie 
świni wprawdzie nie było, za to dzieci 
mogły wykazać się fantazją przy zdo-
bieniu.

– Ja lubię fiolet – wyznała Halinka, 
pokazując swoje dzieło w kolorze doj-
rzałych jagód.

– A ja kocham wszystkie kolory, 
a najbardziej lubię zdobić z bratem – 
wyznała Oleńka.

– Ja po prostu lubię zdobić i zajmuję 
się tym także w domu – dodała Blanka.

– To właśnie córka mnie tu wy-
ciągnęła – śmieje się pani Iza, mama 
Blanki. – Chciała zdobić pierniki, no 
i jej klasa wygrała konkurs na szopkę.

Czeka na człowieka
Za strojenie pierników zabrała 

się nawet nasza redaktor naczelna 
Agnieszka Łęcka, chociaż nie jest już 
dzieckiem.

– Ale w tym momencie czuję się 
jak dziecko – śmieje się Agnieszka. – 
Wszystko dzięki przyjaznej atmosfe-
rze u Wiesi.

Tymczasem Wiesława Prycińska 
zachęcała obecnych do kupowania 
kawy. W ramach akcji charytatywnej 
z każdej filiżanki kawy jedna złotówka 
przeznaczona była dla Kejsi. A kto to 
jest Kejsi?

– Kejsi to sunia, która czeka na do-
brego człowieka – wyjaśnia nam pani 
Wiesława. – Pieniądze potrzebne są 
m.in. na leczenie i karmę.

Wolicie rękodzieło od zdobienia 
pierników? W czasie Noelki warsz-
taty rękodzieła zorganizował sklep 
Cudnia Manufaktura, który znajduje 
się naprzeciwko gmachu Centrum 
Kultury.

– Inicjatorem akcji jest cały nasz ze-
spół – informuje nas Agnieszka Mulare-
wicz ze sklepu. – Jesteśmy tu nowi, więc 
chcemy się pokazać – uśmiecha się.

Krzysztof Ulanowski

Nie było śniegu, ale był klimat
W tym roku tradycyjna już w Suchym Lesie Noelka odbyła 
się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej, w kawiarni 
Cafe Szkolna 16 oraz w sklepie Cudnia Manufaktura.  
W ramach imprezy odbył się też konkurs na szopkę  
Bożonarodzeniową.

Mikołajki w Galerii Sucholeskiej
Czas przedświąteczny to jeden z najgorętszych okresów 
w galeriach handlowych. Wzmożony ruch jest widoczny 
praktycznie w każdym ze sklepów. Klienci krzątają się 
po sklepach przy dźwiękach największych świątecznych 
przebojów. A wśród klientów pojawiają się Święci Mikołaje.

Atmosfera zbliżających się świat od-
czuwalna jest wszędzie. Nie inaczej jest 
z galeriami handlowymi. Szczególnie 
odczułem to w  Galerii Sucholeskiej. 
W grudniu miało tam miejsce świąteczne 
wydarzenie, przygotowane specjalnie dla 
najmłodszych. Za jego przygotowanie od-
powiadała agencja L’Arte, która została za-
proszona do współpracy przez zarządców 
galerii. Organizacja Mikołajków w Galerii 
Sucholeskiej jest już tradycją. Pociechy 
mogą miło spędzić czas, kiedy ich rodzice 
robią zakupy. Czeka na nie moc atrakcji. 
Mają okazję usiąść na kolanach Świętego 
Mikołaja i zdradzić mu, co chcą dostać na 
święta. Jeśli komuś znudził się własny wi-
zerunek, może poprosić o przyozdobienie 
twarzy jakimś kreatywnym malunkiem. 
Dzieci z artystycznym zacięciem mogą 
usiąść w pracowni prezentów i same 

stworzyć jakiś drobny upominek, który 
później komuś wręczą. Jednym słowem, 
dla każdego coś dobrego. 

PS
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WYDArZeNIA

Krzysztof Pilas, Ksenia Starzyńska, Witold Przewoźny

Matylda Strebejko-Komarowska ze swoim zespołem

Stenia Zuban ze swoją szopką

Wiesława Prycińska zdobi z dziećmi pierniki Ozdoby ze sklepu Cudnia Manufaktura

Zespół ze sklepu Cudnia Manufaktura

Karuzela wenecka

Wiesława Prycińska zbiera pieniądze na pomoc Kejsi Anna Kapera i jej tancerze
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Mieszkańcy gminy pomimo dnia 
wolnego – niedzieli – zdecydowali 
się przybyć na miejsce i sprawdzić sa-
mych siebie. Dobra znajomość języka 
angielskiego w X XI wieku wydaje się 
być umiejętnością niezbędną. Niektó-
rzy nazywają angielski współczesną 
łaciną, podkreślając jego niewątpliwie 
dużą wagę w nawiązywaniu kontaktów 
z ludźmi z całego globu. To też gwarant 
komunikacji w rzeczywistości między-
narodowej gospodarki, polityki i bizne-
su. Używa go (niezależnie od tego, czy 
jest językiem ojczystym) największy od-
setek mieszkańców wszystkich państw 
należących do Unii Europejskiej.

Poza nieco zestresowanymi uczest-
nikami gotowymi do przetestowania 
swoich umiejętności, na wydarzeniu po-
jawili się wójt Grzegorz Wojtera, nauczy-
cielka i społecznie zaangażowana w wy-
miany międzynarodowe Anna Małłek 
oraz przedstawiciele Sucholeskiego Ma-
gazynu Mieszkańców Gminy, Gazety 
Sucholeskiej i suchylas.tv – patroni me-
dialni. Sponsorzy wydarzenia to między 
innymi firma HENRI-LLOYD, Teatr 
Muzyczny w Poznaniu, Szkoła Języków 
Obcych „MENTOR ES”, Cukiernia-
Piekarnia Koperscy i Café Szkolna 16. 

Uczestników powitała organizator 
imprezy, Agnieszka Schuetz, wyrażając 
swoje podziękowanie wszystkim zaan-
gażowanym w organizację wydarzenia: 
włodarzom Gminy, lokalnym mediom, 
sponsorom, partnerom i wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację 
imprezy. A Wójt Gminy, zwracając się 
do uczestników, podsumował:

–Chciałbym podziękować przede 
wszystkim państwu – bez was nie miało-
by to sensu! Połamania piór, good luck!

Co dzieje się na zewnątrz…
Grzegorza Wojterę po oficjalnym 

otwarciu i powitaniu znajduję pogrążone-
go w konwersacjach z wieloma przybyłymi 
obserwatorami wydarzenia. Podchodzę 
i ja – z włączonym dyktafonem.

– Taki test jest formą nabrania pewno-
ści, co w języku jest bardzo ważne. Uwa-
żam, że ten pomysł warto wspierać. Mło-
dzież może poszerzać swoje horyzonty. 
Gmina ma ogromny interes we wspie-
raniu rozwoju indywidualnego – mówi 
z przekonaniem wójt.

Chcę zapytać uczestników testu o wra-
żenia, czekam zatem na zakończenie pisania 
za zamkniętymi w tej chwili drzwiami Sali 
Widowiskowej, na potrzeby tej słonecznej 
niedzieli zmienionej w – chciałoby się po-
wiedzieć – pomieszczenie egzaminacyjne. 
Przeżuwam sernik, zapijam kawą i obserwu-
ję otoczenie. Znaczenie ma wszak nie tylko 
samo wydarzenie, ale również całe zaplecze. 
Rozmawiam zatem z trzymającą kciuki za 
wszystkich piszących Anną Małłek – jedną 
z głównych twarzy promujących test. Pytam 
o możliwe konsekwencje i skutki inten-
sywnej nauki języka obcego i o wagę takich 
przedsięwzięć w życiu młodzieży, z którą 
pani Anna styka się przecież codziennie. 

– Jako nauczycielka języka angielskie-
go odpowiadam: wynika to z mojej pracy, 
misji, zainteresowań. Od zawsze intereso-
wało mnie to, by uczniowie mieli okazję 
do wyjazdów zagranicznych. Warto, by 
młodzi Polacy nie czuli się jak biedni 
krewni Europy. Potrafią się odnaleźć 
wszędzie – ten projekt uczy ich, że mogą 
dokonać wszystkiego, czego chcą.

Zaczepiam również Agatę Szymanderę, 
która na Wielki Test Języka Angielskiego 
przybyła jako partner wydarzenia i lider 
Niebolandii - Dziecięcej Szkoły Latania – 

Akademii Życiowych Kompetencji.
 Zaintrygowana proszę o wytłuma-

czenie funkcjonowania firmy.
– Dziecięca szkoła latania, czyli wła-

śnie Niebolandia, polega na szukaniu 
talentów, motywacji do działania, nauce 
wyrażania emocji i zachowań asertyw-
nych oraz empatycznych przez najmłod-
szych. Rozwijamy siłę charakteru. Jako 
coach podchodzę do tematu bardzo kom-
pleksowo. Prowadzę warsztaty „Mały 
orzeł” w małych grupach – cykl trwa dwa 
lata i polega na odnajdowaniu się w gru-
pie i wzmacnianiu mocnych cech. Istnie-
je również pewna konkretna forma zajęć 
skierowana do rodziców.

Każda z osób uczestniczących po-
średnio jest zatem w jakiś sposób zwią-
zana z testem. Dumam nad tym nad 
talerzem z sernikiem i kubkiem z kawą. 
Zerkam na zegar. Nadal czekam.

…i co stało się w środku
Jak szybko się okazuje – doczekałam 

się. Nieco znużona czekaniem, na widok 
pierwszych uczestników opuszczających 
salę natychmiast się ożywiam i niemal 
biegnę w ich kierunku z mikrofonem. 
Dopytuję o wrażenia.

Dorota i Mikołaj (12 lat) twierdzą, że 
test dopasowany do ich kategorii wiekowej 
był zaskakująco prosty. Są raczej pewni fi-
nalnego i – co najważniejsze - dobrego wy-
niku. Zdradzają też, że test wyboru i dopa-
sowanie odpowiedzi do pytań nie sprawiły 
im najmniejszej trudności.

Nicola (11 lat) jest podobnego zdania. 
Zdawała już test Cambridge – ten zatem 
nie zrobił na niej większego wrażenia.

Dr stomatolog z Suchego Lasu, 
Aleksandra Mazurowska, mama jednej 
z uczestniczek, zapewnia, że córka bardzo 

dobrze poradziła sobie z testem. Ocenia 
też atmosferę całej imprezy jako bardzo 
pozytywną.

Wśród piszących jest także radny 
Grzegorz Łukszo. Jego zdaniem radni jako 
reprezentanci gminy powinni angażować 
się w tego typu lokalne akcje, które w pe-
wien sposób łączą ich ze społecznością 
sucholeską (a może nawet są do nich zobli-
gowani). Podszedł do testu również po to, 
by sprawdzić, czy jego pisana komunikacja 
w języku angielskim jest równie dobra, jak 
ta w warstwie werbalnej.

IV Ogólnopolski Test Języka Angiel-
skiego kończy się wręczeniem upomin-
ków każdemu uczestnikowi imprezy oraz 
rozdaniem dodatkowych nagród za wiersz 
dotyczący życia w gminie Suchy Las i obiet-
nicą, że wyniki testów poznamy w grudniu. 
Obietnica została - jak okazało się później - 
spełniona. Rezultat gminy Suchy Las to B1+, 
zatem wysoki (średnia kraju - B1), biorąc 
pod uwagę fakt, iż test dla dorosłych zawie-
rał słownictwo bardzo zaawansowane, np. 
zagadnienia z dziedziny biznesu.

Całość wydarzenia w rozmowie 
z „Sucholeskim Magazynem Mieszkań-
ców Gminy” puentuje Agnieszka Schuetz, 
organizator imprezy.

– Takie akcje przede wszystkim po-
kazują, że mimo ciężkiej pracy jaką jest 
nauka, można się nią dobrze bawić i spę-
dzić niedzielę w inny, nietuzinkowy spo-
sób. I udowadniają również, że jest wokół 
nas wielu niesamowitych ludzi, którzy 
włączają się w organizację takich przed-
sięwzięć poświęcając swój prywatny czas. 
A bez takich osób dzisiejszy Test z pewno-
ścią nie miałby miejsca.

Małgorzata Pelka

WYDArZeNIA / reklAmA

Suchy Las, do you speak English?
Czy Suchy Las jest z językiem angielskim za pan brat? W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej 
do pisania IV Ogólnopolskiego Testu – organizowanego w Gminie Suchy Las przez Szkołę Języ-
ków Obcych „MENTORES” - zasiadło wiele osób… wraz z najmłodszą uczestniczką (udzielającą 
się na razie tylko towarzysko, ale w przyszłości – kto wie?), liczącą sobie dopiero sześć wiosen.

INSTALACJE
grzewcze z

wodno-kanalizacyjne z

wentylacyjne z

klimatyzacyjne z

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

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76
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Organizatorzy i partnerzy imprezy

Uczestnicy imprezy

Radny Grzegorz Łukszo wziął udział w teście

Agata Szymandera z Niebolandii Aleksandra Mazurowska z córką

Dyrektor Szkoły Języków Obcych 
Mentores Agnieszka Schuetz
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Przybyłych na otwarcie gości powi-
tano szampanem oraz poczęstunkiem. 
Ksiądz Jakub Knychała, proboszcz z pa-
rafii pw. św. Joanny Beretty Molli poświę-
cił przybytek, a właściciel Eryk Woźniak, 
wygłosił z uśmiechem na ustach krótką 
mowę. Przedstawił obecnych tego dnia 
w MAXIMED specjalistów, a także 
podziękował zebranym za obecność. 
Wśród zebranych gości obecna była soł-
tys Złotnik-Wsi Ewa Korek.

Po części oficjalnej nadszedł czas 
na obejrzenie wszystkiego od przysło-
wiowej kuchni. Niezwykle rzucającą 
się w oczy cechą nowej przychodni 
jest dawanie postronnym obserwato-
rom możliwości przyjrzenia się sprzę-
towi, odwiedzenia gabinetów i – jak 
okazało się parę chwil później – do-
świadczenia na własnej skórze pierw-
szego, pokazowego, eksperymental-
nego badania!

Z kości na ości, czyli 
dziennikarska siła 
przebicia (albo jej brak)

Bezpardonowo zaglądam do 
gabinetu, który od tego dnia stał się 
królestwem diet, prawidłowego odży-
wiania, chęci zadbania o swoje ciało 
w sensie zewnętrznym i (co również 
jest bardzo ważne!) wewnętrznym. 
Jednym słowem – pomieszczenie, 
w którym rezyduje Olga Marzol – die-
tetyk przychodni Maximed. Zafascy-
nowana zerkam co chwilę na stojący 
po prawej stronie biurka, tuż przy ko-
zetce, duży i bez wątpienia przyciąga-
jący wzrok przyrząd. Wygląda trochę 
jak elektroniczna, futurystyczna waga 
z wydzielonym miejscem na bose 
stopy, niewielkim ekranem i uchwy-
tami o kształcie nieco zbliżonym do 
tych przy skakance. Nie wytrzymuję 
i zarzucam panią Marzol pytaniami: 
czym jest ta maszyna, jakie są jej moż-
liwości? Moja rozmówczyni cierpliwie 
tłumaczy, po czym spontanicznie pro-
ponuje pokazowe badanie. 

Okazuje się, że obiekt mojego za-
frapowania nosi dumną nazwę anali-
zatora składu ciała. Podczas badania 
maszyną zasad jest kilka - żadnych 
metalowych akcesoriów, żadnej pa-
daczki, żadnego rozrusznika serca 
i…żadnej ciąży! Wspomniane już 
badanie polega na tym, że wiązka 
prądu - oczywiście o całkowicie bez-
piecznej częstotliwości – przechodząc 
przez nasze ciało – sprawdza drganie 
komórek i na tej podstawie wysyła 
informacje dotyczące zawartości mię-
śni czy tkanki tłuszczowej w naszym 
ciele. Uchwyty natomiast okazują się 
być tzw. elektrodami. Ujmuję je w obie 
ręce i posłusznie wchodzę na analiza-
tor. Chwilę później omawiamy rezul-
taty. Okazuje się, że moja zawartość 
mięśni jest na granicy, z ich brakiem, 
a tkanka tłuszczowa – odrobinę po-
niżej normy. Otrzymuję wskazówki 
dotyczące sugerowanej ilości spoży-
wanych dziennie kalorii, informacje 

na temat przemiany materii, sugestie 
dotyczące zbudowania masy tłuszczo-
wej i mięśniowej.  Uśmiecham się pod 
nosem – i jak tu rozpychać się łokcia-
mi, a przecież taka jest specyfika dzien-
nikarskiej branży?

W tym samym czasie, obok w gabi-
necie przyjmowała również pani dok-
tor Magdalena Ochowiak-Woźniak, 
która jest diabetologiem i internistą 
z dużym doświadczeniem zawodo-
wym. Pacjenci mogli skorzystać z fa-
chowej porady lekarskiej oraz spraw-
dzić m.in. poziom cukru.

Rozmowy w kuluarach, 
czyli jak jest i jak będzie

Dużo kawy, dużo śmiechu i tzw. 
small talk. W tej właśnie atmosferze 
rozmawiamy w większej grupie o sy-
tuacji MAXIMED i perspektywach 
na przyszłość. Cały czas powraca 
temat sprzętu - podobno bez dobrej 
diagnostyki nie ma dobrej diagnozy. 
Podkreślana jest też otwartość – go-
ście są zachęcani do zgłaszania swoich 
uwag. Kadra jednak zapowiada, że od  
samego początku startu zamierza ro-
bić wszystko, by tylko w miarę swoich 
możliwości sprostać oczekiwaniom 
przyszłych pacjentów i odpowiadać na 
ich potrzeby.

– Chciałbym, by mieszkańcy wie-
dzieli, że to miejsce jest blisko nich, że 
cały zespół medyczny chce tworzyć 
miła i życzliwą atmosferę. Dlatego 
też dążyłem do różnorodności. Są 
tu obecni  lekarze wielu specjalności 

– endokrynolog, neurolog, diabeto-
log, ginekolog, laryngolog, internista, 
kardiolog, psychiatra i psycholog. 
Przyszłościowo myślę, że będzie ich 
jeszcze więcej – wyjaśnił w rozmo-
wie ze mną właściciel Eryk Woźniak. 

– Chcemy stanowić uzupełnienie dla 
oferty istniejącej w okolicy: przy-
chodni lekarza rodzinnego, apteki 
i stomatologa. Żyć w swojego rodzaju 
wspólnocie medycznej.

Małgorzata Pelka

WYDArZeNIA / INFOrmACJe Z CeNTrUm kUlTUrY / reklAmAWYDArZeNIA

Wydarzenie Termin Miejsce
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 
Zimowa Akademia Przygody,  
Wyspa Talentów
FERIE ZIMOWE w CKiBP:  CKiBP, Sala widowiskowa 
Zestaw filmów krótkometrażowych: 01.02.2017 r. Bilety: 5 zł 
WYOBRAŹNIA godz. 11.00 Szczegóły na stronie 
Zestaw filmów krótkometrażowych: 08.02.2017 r. www.osrodekkultury.pl 
RÓŻNE STRONY ŚWIATA godz. 11.00 
Głośne Czytanie Bajek:  12.02.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
„Księżniczki i smoki” godz. 11.00 Bezpłatne zaproszenia 
Czyta Piotr Witoń  do odbioru w bibliotece
Połowa miesiąca dla juniora i brzdąca: 14.02.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Zestaw filmów krótkometrażowych: godz. 11.00 Bilety: 5 zł 
PRZYJAŹŃ  
Koncert walentynkowy 15. 02. 2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
ANITA LIPNICKA Z ZESPOŁEM godz. 19.00 Bilety wyprzedane
Spektakl „Seks dla opornych” 18.02.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
w rolach głównych Maria Pakulnis  godz. 18.00 Bilety: 50/40 zł (N/U) 
i Mirosław Kropielnicki  
Zakończenie karnawału 24.02.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Koncert Orkiestry Detej z Chludowa godz. 19.00 Bilety: 15 zł
„10 sekretów Marlin Monroe”  10.03.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
spektakl muzyczny z okazji Dnia Kobiet godz. 19.00 Bilety: 50/40 zł (N/U) 
z Sonią Bohosiewicz w roli głównej  
Połowa miesiąca dla juniora i brzdąca: 15.03.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
„Zuzanna z Leśnej Krainy”  godz. 9.00 Bilety: 5 zł 
Teatru Bajecznego godz. 11.00 
Koncert zespołu LUXTORPEDA 18.03.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
 godz. 19.00 Bilety: 35/25 zł (N/U) 
  Koncert bez miejsc siedzących
„Cztery strony kobiety” recital  21.03.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
piosenki aktorskiej Magdaleny Pawalec   Bezpłatne zaproszenia 
z okazji Dnia Poezji  do odbioru w Sekretariacie
Spotkanie autorskie z MAGDĄ UMER 24.03.2017 r. CKiBP 
  Szczegóły wkrótce

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

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

Praca w salonie urody LAFAYETTE w Poznaniu
 Do naszego zespołu poszukujemy młodych, 

kreatywnych ludzi z fachem w ręku.

Jesteś fryzjerem lub kosmetyczką? Lubisz wyzwania 
i zależy Ci na pracy w przyjaznej atmosferze?

To znaczy, że czekamy właśnie na Ciebie!

Kontakt: 
tel.: 506-172-078 

e-mail: kinga-rekrutacja@wp.pl

Dla ludzi wszystko, czyli jak 
to się robi w MAXIMED
Życie gminy Suchy Las cały czas dynamicznie toczy się na 
wielu płaszczyznach oraz rozwija na rozmaitych obszarach. 
Jednym z nich jest służba zdrowia. 10 grudnia 2016 r. w 
Złotnikach dokonano uroczystego otwarcia nowego cen-
trum medycznego MAXIMED. Wydarzenie miało charakter 
kameralny i pozwoliło na bezpośrednie spotkanie i kontakt 
nie tylko z kadrą, ale i z bardzo nowoczesnym sprzętem 
medycznym.

Porady prawne dla 
mieszkańców gminy
Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski otworzył w Suchym Lesie 
biuro DudaPomocy po Poznańsku. Punkt będzie działał raz 
w miesiącu przy remizie OSP.

Poza posłem w otwarciu uczest-
niczyli samorządowcy: posłanka 
powiatowa PiS Ewa Kuleczka-Drau-
sowska, wójt Grzegorz Wojtera, prze-
wodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Salwa-Haibach, wiceprzewodniczący 
Zbigniew Hącia oraz radni gminni. 
W czasie prezentacji doszło do drob-
nej pomyłki, gdyż poseł Wróblewski 
nazwał wójta Wojterę burmistrzem. 
Czyżby to oznaczało, że jeszcze za 
obecnych rządów Suchy Las stanie się 
formalnie tym, czym faktycznie jest, 
czyli niewielkim miasteczkiem?

Po powitaniu zebranych Bartło-
miej Wróblewski podziękował tym 
mieszkańcom Suchego Lasu, którzy 
nań głosowali:

– Doceniam tym bardziej, że starto-
wałem z jedenastego miejsca – skłonił się.

Poseł opowiedział też nieco 
o swojej pracy w Sejmie, gdzie pra-
cuje m.in. w zespole ds. wspierania 
polskiej przedsiębiorczości. Przypo-
mniał też, że w niedalekiej przeszłości 
starał się pomóc mieszkańcom naszej 
gminy w ich lokalnych problemach, 
jak te, które dotyczą wysypiska czy 
poligonu.

Jeżeli chodzi o samo biuro pomocy 
prawnej, to otwarte ono będzie przy ul. 
Bogusławskiego 36 w każdy czwarty 
poniedziałek miesiąca, w godz. 17.30 

– 19.00. Z biurem współpracuje grupa 
prawników.

– To już 10. Takie biuro w powiecie 
poznańskim – pochwalił się poseł. – 
Może do nas przyjść każdy, kto potrze-
buje porady – zapewnił.
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Eryk Wozniak, lek. med. Magdalena Ochowiak-Wozniak, Katarzyna Rybak, Marek Galka

 Iwona i Janusz Krzyżanowscy

Poseł Bartłomiej Wróblewski z mieszkańcami

Na spotkanie przybyli samorządowcyPierwsza pacjentka na konsultacji  u dr Olgi Marzol - dietetyka
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25 sesja Rady Gminy rozpoczęła się 
od bardzo miłego akcentu.

– Nie wiem, czy wiecie, ale wśród nas 
jest królowa – rozpoczął tajemniczo 
przewodniczący Komisji Społecznej 
Krzysztof Pilas. – Sołtys wsi Złotniki 
Wieś Ewa Korek zrobiła właśnie Koronę 
Półmaratonów Polskich! Gratulacje!

Królowa i dwie korony
– Zaskoczyliście mnie – roześmiała 

się pani Ewa, przyjmując piękny bu-
kiet kwiatów. – Od razu wam zdradzę, 
że teraz planuję zrobić Koronę Mara-
tonów Polskich!

Po tej bardzo miłej, ale krótkiej 
uroczystości radni przystąpili do wła-
ściwej pracy. Na wstępnie Grzegorz 
Łukszo zaproponował dodanie do 
porządku skargi na działalność wójta. 
Skargę złożyło małżeństwo z Suche-
go Lasu.

– W sprawie skargi tych państwa ja 
wyłączam się od głosowania – zastrzegł 
od razu radny Jarosław Ankiewicz.

Punkt dołączono do obrad, tym-
czasem radny Dariusz Matysiak wniósł 
o usunięcie z porządku punktu dotyczą-
cego wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości w Golęczewie.

– Nie do końca znamy układ ko-

munikacyjny w okolicy – wyjaśnił  
D. Matysiak.

– Zostawmy ten punkt – poprosił wójt 
Grzegorz Wojtera. – Rozpocznijmy pro-
cedurę sprzedaży tej nieruchomości. Za-
pewniam, że będzie możliwość dojecha-
nia do działki. Jeden z przedsiębiorców 
z Suchego Lasu czeka na naszą decyzję.

Nie głosowali w nocy
Tymczasem radni klubu Gmina 

Razem zaproponowali przegłosowa-
nie oświadczenia w sprawie terenów 
rekreacyjno-sportowych w Biedrusku.

– Nie jest dobrze przedkładać na 
sesji znany sobie projekt, którego nie 
znają radni innego klubu – powstał ze 
swego miejsca radny Jarosław Ankie-
wicz. – Już nie chcę tego porównywać 
do nocnych głosowań w Sejmie…

– Oświadczenie to jednak nie to 
samo co uchwała, prawie na każdym 
posiedzeniu jest tzw. wrzutka wójta. 
Taka jest samorządowa rzeczywistość 

– replikował Michał Przybylski, prze-
wodniczący klubu Gmina Razem.

– Zarządzę przerwę, żebyście mogli 
się zapoznać z treścią – wsparła M. Przy-
bylskiego przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach.

Tymczasem wójt Wojtera zgłosił 

projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za niektóre świad-
czenia w przedszkolach publicznych 
w gminie Suchy Las.

– To ważny projekt – podkreślił go-
spodarz gminy.

– Protestuję przeciwko zaskakiwaniu 
nas w ten sposób… – zawiesił głos Mi-
chał Przybylski. – Jednak w poczuciu od-
powiedzialności apeluję do wszystkich 
o poparcie projektu – dodał zaraz.

Już bez dalszego droczenia się przyję-
to protokół z poprzedniej sesji, a następnie 
przystąpiono do pracy nad poszczegól-
nymi planami zagospodarowania prze-
strzennego. Na pierwszy ogień poszedł 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla Złotkowa, jednak projekt 
przepadł jednym głosem. Bez większego 
problemu natomiast przyjęto plan dla 
Złotnik Północny Zachód. Bez dyskusji 
też przegłosowano uchwałę w sprawie 
emisji obligacji. Nieco dłużej zatrzyma-
no się nad gospodarką odpadami. Wójt 
Grzegorz Wojtera zgłosił autopoprawkę, 
proponując powierzenie transportowa-
nia odpadów spółce komunalnej w trybie 
in-house, co oznacza właśnie możliwość 
bezprzetargowego udzielania przez sa-
morządy zamówień własnym spółkom.

– Proponuję 13 zł na osobę w przy-
padku śmieci selekcjonowanych i 25 
zł w przypadku nieselekcjonowanych 

– dodał wójt.

Jak złodziej samochodów
W dalszej kolejności dyskutowano 

na temat terenów sportowo-rekreacyj-
nych w Biedrusku. 

– Jestem wielkim zwolennikiem 
boisk w tej miejscowości – rozpoczął 
radny Maciej Jankowiak. – Moje sto-
warzyszenie Red Box pisało już do 
wójta w tej sprawie.

Sęk w tym, że ziemia, na której mia-
łyby powstać boiska, należy do Agencji 
Mienia Wojskowego.

– Czy były z nią jakieś wstępne roz-
mowy? – zainteresował się wójt.

– Ustne – odparł radny Matysiak. – 
Powiedzieli, że jeśli będą mieli się do 
czego odnieść, to się odniosą.

- To ja proszę, żeby przełożyć dys-
kusję na temat oświadczenia i głoso-
wanie na później – odparł gospodarz 
gminy.

– Za dwa lata może być nowa rada, 
która pozbawi Biedrusko ostatniego 
terenu nadającego się na obiekty spor-
towe – ostrzegł D. Matysiak.

– Skoro to ostatnia działka, to czas 
jest bardzo istotny – pokiwał głową M. 
Przybylski. – Pamiętam, jak kilka lat 
temu radny Tomasz Mikołajczak pytał 
wójta, czy jest sens budować centrum re-
kreacyjno-sportowe w Złotnikach. Wójt 
odparł, że tak, ale centrum nie ma do dziś. 

Dlaczego? Bo po prostu nie było gdzie 
go zbudować.

– Obawiam się, że działka trafi w ręce 
prywatne i gmina nie będzie miała już nic 
do powiedzenia – dodał radny Matysiak.

– Deweloper, jak złodziej samocho-
dów, zawsze będzie o jeden krok przed 
nami – pozwolił sobie na dość odważ-
ne porównanie Krzysztof Pilas.

– Dziś już nie ma deweloperów, któ-
rzy kupują działkę za 4 mln zł, a potem 
przychodzą do urzędu pytać, czy moż-
na tam coś zbudować – uspokajał wójt. 

– Ewentualne osiedle mieszkaniowe 
wymagałoby zmiany studium.

– Oświadczenie Rady Gminy to nie 
uchwała, lecz skierowane do wójta wy-
rażenie intencji – przypomniała Mał-
gorzata Salwa-Haibach. – Proponuję 
zamknięcie dyskusji.

Stało się tak, jak życzyła sobie pani 
przewodnicząca. Rajcy przegłosowali 
najpierw zamknięcie dyskusji, a potem 
samo oświadczenie. Zgodnie z nim 
Wysoka Rada wyraża życzenie, żeby 
w Biedrusku powstały tereny zielone, 
sportowo-rekreacyjne, z alejkami do 
spacerowania i boiskami do gry w piłkę 
ręczną, koszykówkę i siatkówkę. 

W dalszej kolejności radni zajęli 
się zaliczaniem ulic do kategorii ulic 
gminnych. Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego zaopiniowała 
projekt pozytywnie.

– Problem tylko z ulicą Czereśnio-
wą w Golęczewie – przyznał prze-
wodniczący komisji Włodzimierz 
Majewski. – To teren pod aktywizację 
gospodarczą, będą jeździć ciężkie auta, 
tymczasem jezdnia ma zbyt małą sze-
rokość i brakuje chodnika…

Pozytywna kraina
Podobnych wątpliwości nie budziła 

już zmiana uchwały o przystąpieniu gmi-
ny Suchy Las do stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.

– Komisja Społeczna zaopiniowała 
projekt pozytywnie – poinformował 
Krzysztof Pilas. – Głosowaliśmy jed-
nomyślnie za.

Rzeczony projekt przyjęła także 
cała Rada Gminy, która bez problemu 
przegłosowała też projekt uchwały 
w sprawie wysokości opłat za niektóre 
świadczenia w przedszkolach publicz-
nych w gminie Suchy Las.

W dalszej części sesji informacje 
przedstawił zastępca wójta gminy 
Marcin Buliński, który mówił m.in. 
o pracach nad przebudową chodnika 
na ulicy Powstańców Wlkp., budowie 
kanalizacji na ulicy Tysiąclecia w Golę-
czewie, budowie trotuaru na ulicy Sło-
necznej w Złotnikach Wsi itd.

– Podpisaliśmy także umowę na 
modernizację ulicy Sasankowej i ogło-

Projekt uchwały Rady Gminy 
w sprawie ustalenia zakresu wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2016 nie wzbudził wąt-
pliwości żadnego z rajców. Uchwałę 
przegłosowano jednomyślnie. 

Na wysokim poziomie
Z kolei wójt Grzegorz Wojtera 

miał wiele ciepłych słów dla projektu 
uchwały budżetowej:

– Budżet zbudowano na bazie wielo-
letniego planu finansowego, pewnych 
programów planistycznych – rozpo-
czął. – Projekt jest dobry, gwarantujący 
rozwój i realizację zadań bieżących. Po-
ziom usług komunalnych pozostanie 
na niezmiennie wysokim poziomie.

W dalszej kolejności swoje stano-
wiska przedstawili przewodniczący 
poszczególnych komisji. Krzysztof 
Pilas poinformował, że Komisja 
Społeczna zaopiniowała budżet po-
zytywnie. 

– Mamy tylko jeden wniosek – do-
dał. – Proponujemy dołożenie 200 tys. 
zł dla Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej.

Więcej wniosków miała Komisja 
Komunalna i Ochrony Środowiska.

– Proponujemy przeznaczenie 8 tys. 
zł na odmalowanie elewacji świetlicy 
w Złotkowie, 10 tys. zł na doposażenie 
placu zabaw przy ulicy Poziomko-
wej w Suchym Lesie oraz 20 tys. zł na 
proekologiczne działania edukacyjne, 
przede wszystkim na walkę ze smogiem 

– wyliczała Agnieszka Targońska.
W sumie komisja zgłosiła sześć ta-

kich wniosków.
– Komisja Bezpieczeństwa i Po-

rządku Publicznego także pozytywnie 
zaopiniowała budżet – powstał ze swe-
go miejsca Włodzimierz Majewski. – 
Wnioskujemy jednak o budowę gmin-
nego systemu monitoringu w oparciu 
o przygotowaną spójną koncepcję dla 
całej gminy, a także o dofinansowanie 
konkursu „Bezpieczne wakacje 2017”.

Natomiast Komisja Rewizyjna za-
opiniowała budżet pozytywnie i nie 
zgłosiła żadnych wniosków.

Wystarczy ogólne 
sformułowanie

Stanowisko wójta w sprawie wnio-
sków komisji stałych nieuwzględnio-
nych w autopoprawkach do projektu 
budżetu przedstawiła skarbnik Moni-
ka Wojtaszewska:

– Na zadania „Reklamy i publika-
cje w mediach” na wniosek Komisji 
Finansowo-Budżetowej mielibyśmy 
przeznaczyć nie 30, ale 40 tys. zł, 
a w ramach zadania miałyby zostać 
ujęte ogłoszenia w „Sucholeskim Ma-
gazynie Mieszkańców Gminy” – roz-
poczęła pani skarbnik. – Wójt zgodził 
się na podwyższenie kwoty, ale nie na 
zmianę nazwy zadania. Jego zdaniem 
wystarczy ogólne sformułowanie.

Wójt wyraził natomiast negatywne 
stanowisko odnośnie zadania „Prze-
jazdy i przejścia pod torami w ciągu 
ulicy Sucholeskiej”.

– Rada Gminy przyjęła w tej spra-
wie w 2015 r. uchwałę i zawarła po-
rozumienie z powiatem – wyjaśniła 
M. Wojtaszewska. – Innymi słowy to 
z powiatem należy negocjować dalsze 
postępowanie.

Wójt nie zgodził się też z propozycją, 
by obniżyć o półtora miliona złotych 
koszty rewitalizacji stacji kolejowych 
na trasie Piła – Poznań. Zdaniem wójta 
niższa kwota nie wystarczy na wykona-
nie zadania, ponieważ najpierw musi-
my tę inwestycje sfinansować, a dopie-
ro później aplikować o zwrot środków 
z Unii Europejskiej, która zamierza 
zrefundować zadanie w 85 proc.

Następnie przemawiał przewod-
niczący klubu Gmina Razem Michał 
Przybylski:

– W sprawie kładki nad skrzyżowa-
niem ulicy Sucholeskiej i Obornickiej 
chciałbym wyrazić nasze poparcie dla 
pana wójta – rozpoczął. – Oddamy 
głos na nie.

M. Przybylski zgodził się też z tym, 
że trzeba odłożyć na później sprawę 
przejścia pod torami na Sucholeskiej.

– Mamy wprawdzie porozumienie 
pomiędzy gminą i starostą, ale wciąż 
brakuje porozumienia pomiędzy PKP 
i Poznaniem – uzasadnił przewodni-
czący Przybylski. – Może uda się takie 
porozumienie zawrzeć w 2017 r.?

Koalicja Inicjatywa Mieszkańców 
- Gmina Razem opowiedziała się osta-
tecznie za rozpoczęciem budowy kon-
trowersyjnego  parku aktywnej edukacji 
i sportu w Suchym Lesie, jednak w bar-
dzo ograniczonym zakresie, a środki za-
oszczędzone postulowano przerzucić na 
budowę dróg w rejonie ulicy Mokrej we 
wschodniej części Suchego Lasu.

Stara rura nie truje
W kolejnej części sesji rajcy dysku-

towali o azbestowych rurach wodocią-
gowych w Golęczewie. Część samo-
rządowców uznała, że rury wymagają 
wymiany.

– Są już kruche – alarmował radny 
Zbigniew Hącia. – Od 16 lat mówimy, 
że są do wymiany. Aquanet jest jednak 
oszczędny.

– Nie ma projektu wymiany rur, 
a rury azbestowe nie zanieczyszczają 
wody – uspokajał wójt Grzegorz Woj-
tera. – Jestem przekonany, że Aquanet 
podjął swoją decyzję rozważnie. Wy-
miana każdego odcinka połączona 
jest z przeprowadzeniem odpowied-
nich badań.

– Czy ktoś z nas chciałby jednak 
świadomie korzystać z wody z tego 

Z SeSJI rADY GmINYZ SeSJI rADY GmINY

Samorządowcy nie lubią 
być zaskakiwani
W grudniu miały miejsce aż dwie sesje Rady Gminy Su-
chy Las. W czasie pierwszej z nich rozmawiano na temat 
wygaśnięcia mandatu radnego, sportu i rekreacji, śmieci, 
gimnazjów, a także tonących w błocie ulic.

siliśmy przetarg na budowę obiektu 
przedszkolnego w Biedrusku – zakoń-
czył wicewójt Buliński.

Z kolei wójt Grzegorz Wojtera mó-
wił o schronisku w Skałowie, które ob-
sługuje także gminę Suchy Las.

– To nowoczesne schronisko na wyso-
kim poziomie – podkreślał wójt – z hote-
lem, krematorium i cmentarzem. Koszt 
to 4 zł na mieszkańca na rok.

Wójt poinformował też, że w Su-
chym Lesie otwiera się też kolejny salon 
samochodowy (firmy Karlik) i uprze-
dził, że przyjęcie krytykowanej reformy 
oświatowej minister Anny Zalewskiej 
oznacza wygaszenie także i Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.

Następnie przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Salwa-Haibach 
odczytała pismo wojewody wielkopol-
skiego w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego Wojciecha Korytowskiego.

– Radny był pełnomocnikiem firmy 
działającej z wykorzystaniem mienia 
komunalnego i nie zaprzestał tej dzia-
łalności – przedstawiła uzasadnienie 
pani przewodnicząca.

Na decyzję wojewody przysługuje 
skarga do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego. Na razie więc rad-
nemu Korytowskiemu mandat wciąż 
przysługuje.

– Kiedy tylko otrzymam pismo, złożę 
skargę – oświadczył krótko radny.

Potrzebna mapa drogowa
W dalszej kolejności informacje 

przedstawili przewodniczący poszcze-
gólnych komisji Rady Gminy.

– Komisja Społeczna spotkała się 
w Centrum Kultury i Bibliotece Publicz-
nej z p.o. dyrektora Matyldą Strebejko-
Komarowską i innymi przedstawiciela-
mi kierownictwa – powiedział Krzysztof 
Pilas. – W ciągu minionego roku Cen-
trum zorganizowało 40 wydarzeń, które 
zgromadziły 8 tys. widzów. Biblioteka 
kupiła 3 tys. nowych książek, a czytelni-
cy wypożyczyli 86 tys. książek.

Przewodniczący Włodzimierz Ma-
jewski z Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego poinformował, że 
wyznaczono członków komisji, którzy 
w tym roku będą odpowiedzialni za 

kontakt z poszczególnymi służbami 
i urzędami. I tak za kontakt z Urzędem 
Gminy odpowiadać ma radna Urszu-
la Ćwiertnia, ze strażą gminną – Zbi-
gniew Hącia , policją – Ryszard Tasarz, 
a OSP – Dariusz Matysiak.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków radny Krzysztof Pilas powró-
cił do sprawy nieszczęsnej reformy 
oświaty.

– W takich terminach Komisja Spo-
łeczna ma procedować w sprawie noc-
nej ustawy oświatowej? – pytał.

– Rzeczywiście potrzebujemy mapy 
drogowej – przyznał wójt Wojtera. – 
Na razie czekamy na ekspertyzy.

Z kolei radna Agnieszka Targońska 
nie mogła dojść, czy gmina zamierza 
zakupić przy ulicy Bogusławskiego te-
ren o powierzchni 2,5 ha czy też 7 ha.

– Siedem, na cele sportowo-rekre-
acyjne – odparł zastępca wójta Marci 
Buliński. –  Te 2,5 ha to błąd pisarski.

– Przepraszamy za ten błąd – dodał 
wójt Wojtera.

Końcówkę sesji zdominowały pro-
blemy komunikacyjnej. Przewodniczą-

cy Zarządu Osiedla Złotniki - Osiedle 
Grzegorz Słowiński mówił o budowie 
dróg w rejonie ulicy Kwiatowej.

– Od półtora tygodnia nic się tam 
nie dzieje, glina jest rozjeżdżona, 
a urzędnicy nie odpowiadają na maile 

– zżymał się.
– Mam podobne uwagi – wtrąciła 

Anna Ankiewicz, przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód. 

– Na budowie ulic Kubackiego i Ga-
jowej nie dzieje się nic, poza tym, że 
wszędzie jest woda i błoto.

– Wysypcie coś na ulicy Maniew-
skiej w Chludowie – poprosił radny 
Zbigniew Hącia. – Przecież wiara tam 
tonie w błocie!

– Dość, wolne głosy i wnioski to nie 
sto pytań do wójta – powstrzymała 
dalszą litanię Małgorzata Salwa-Ha-
ibach. 

Następnie w imieniu swojego 
klubu Inicjatywa Mieszkańców pani 
przewodnicząca złożyła wszystkim 
wierszowane życzenia świąteczno-no-
woroczne, po czym zamknęła sesję.

Krzysztof Ulanowski

Czy w Zielątkowie 
wyrosną Alpy?
Przed przyjęciem budżetu samorządowcy rozmawiali 
o przejeździe pod torami na ulicy Sucholeskiej, kładce nad 
skrzyżowaniem Sucholeskiej i Obornickiej, a także o naszym 
„Magazynie”.
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Wójt Grzegorz Wojtera przekonuje, że na uchwałę czekają przedsiębiorcy

Sołtys Ewa Korek przyjmuje gratulacje od radnych
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ul.Młyńska 9/1
61-730 Poznań
NIP 779-206-25-39
tel.61 8529828
e-mail: kancelaria@maciejsojka.pl
www.maciejsojka.pl

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie 
chodnika przed naszą nieruchomością?
Powinności związane z odśnieżaniem chodnika oraz utrzymaniem czystości w obrębie 
nieruchomości są zagadnieniem istotnym dla każdego właściciela nieruchomości, gdyż 
niewywiązanie się z omawianych obowiązków może spowodować poważną szkodę, 
chociażby w postaci złamania kończyn u innej osoby. W konsekwencji poszkodowany 
w wyniku powyższego zdarzenia ma prawo domagać się odszkodowania od właściciela, 
który zaniechał swoich powinności.

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

wodociągu? – zadał pytanie Włodzi-
mierz Majewski.

– Takie stawianie sprawy może tyl-
ko podkręcać emocje – zaprotestował 
gospodarz gminy. – Mógłbym bowiem 
zapytać na odwrót – Czy nowoczesne 
rury z tworzyw sztucznych są na pew-
no bezpieczne? Przecież wytworzono 
je z ropy naftowej. A co do azbestu, to 
owszem, jest on niebezpieczny, ale nie 
pod ziemią, lecz wtedy, gdy styka się 
z powietrzem.

W dalszej kolejności Wysoka 
Rada przystąpiła do głosowania nad 
uchwałą budżetową wraz ze zmiana-
mi. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 
a wynik głosowania nagrodzono 
oklaskami.

Po uporaniu się z kwestiami budże-
towymi, rajcy pochylili się jeszcze nad 

miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego Golęczewo – Wę-
zeł Przesiadkowy.

– Plan jest świeżym produktem 
– zauważył radny Dariusz Maty-

siak. – Możemy nie znać więc jeszcze 
wszystkich uwag, być może te wy-
słane pocztą jeszcze nie dotarły – za-
troszczył się.

– Sprawdzaliśmy pocztę jeszcze 
dziś, nic nie wpłynęło – uspokoił wójt 
Wojtera. – Chciałem natomiast pań-
stwa poinformować, że nieodpłatnie 
nabyliśmy od PKP działkę związaną 
z węzłem.

W dalszej części sesji wójt oświad-
czył z dumą, że wykonany przez grupę 
2 AH projekt wiaty przystankowej Su-
chy Las – kościół zwyciężył w konkur-
sie międzygminnym.

Szemrany element 
rozbebesza

Pod sam koniec sesji Krzysztof 
Pilas powrócił do problemu pojemni-
ków na używaną odzież.

– Chodzi mi zwłaszcza o pojemnik 
przy ulicy Borówkowej – sprecyzował. 

– Nieopodal nocuje szemrany element 
i to najprawdopodobniej ten element 
rozbebesza odzież. Może najprościej 
by było, gdyby kontener zniknął? – 
podsunął.

Inny problem występuje w Zieląt-
kowie, gdzie wywrotki nawiozły ziemi 
na plac.

– W tej chwili cały plac jest już za-
sypany ziemią – załamuje ręce sołtys 
Regina Roszczyk. – Za chwilę nam się 
w Zielątkowie Alpy zrobią, a rolnicy na 
swoje pola nie dojadą…

Ponieważ sesja miała miejsce tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia, 
zakończyła się życzeniami.

– Zdrowych, spokojnych świąt – roz-
począł Michał Przybylski. – Odpocz-
nijcie od spraw samorządowych, zdy-
stansujcie się, nabierzcie sił na 2017 r.

– Pamiętamy o Joannie Nowak – 
podkreśliła przewodnicząca Małgo-
rzata Salwa-Haibach. – Życzymy jej 
wszystkiego, co najlepsze. Wracaj do 
nas jak najszybciej.

Przypomnijmy, że sekretarz gminy 
Joanna Nowak jest poważnie chora…

Życzenia złożył też wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Zbigniew Hącia, 
który przy okazji zapewnił, że brać 
strażacka będzie przez cały okres świą-
teczny czuwała.

Krzysztof Ulanowski

Punktem wyjścia do analizy oma-
wianej tematyki jest przywołanie art. 
5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, który wprost 
mówi, że właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nie-
ruchomości. 

Pod pojęciem chodnika rozumie 
się w ydzieloną część drogi publicz-

nej służącą dla ruchu pieszego po-
łożoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości.

Dodatkowo zastrzec należy, że 
właściciel nieruchomości nie jest obo-
wiązany do uprzątnięcia chodnika, na 
którym jest dopuszczony płatny po-
stój lub parkowanie pojazdów samo-
chodowych.

W świetle brzemienia pow yż-
szych norm prawnych należy za-
znaczyć, że ewentualne dodatkowe 
regulowanie tychże kwestii w akcie 
prawa miejscowego przez gminy jest 
zbędne, a wręcz niedopuszczalne 
w kontekście zasady prawidłowej 
legislacji. Podobnie rzecz się ma wo-
bec rozszerzenia nałożonych na wła-
ścicieli nieruchomości obowiązków, 
gdyż ustawodawca nie przewidział 
takiej możliwości. Brak jest rów-
nież podstaw prawnych do rozsze-
rzenia w w. obowiązku o usuwanie 
z dachów sopli lodow ych i nawisów 
śnieżnych.

Należy wspomnieć, że za wła-
ścicieli w świetle ustaw y uważa się 
także współwłaścicieli, użytkow-
ników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użyt-
kowaniu, a także inne podmioty wła-
dające nieruchomością.

Najbardziej sporne wydaje się 
pojęcie chodnika, przez co należy 

rozumieć wydzieloną część drogi pu-
blicznej położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości. Zatem chod-
nik winien przylegać do ogrodzenia 
domu, tj. znajdować się w takiej odle-
głości, aby można mówić o jego bez-
pośredniości. Tylko wtedy obowiązek 
odśnieżania spoczywa na właścicielu 
nieruchomości. Jeżeli między chod-
nikiem, a granicą działki jest wyraźny 
obszar innego rodzaju, np. pas zieleni 
lub roślinność, obowiązek odśnie-
żania chodnika spoczywa na innym 
podmiocie. 

Właściciel nieruchomości nie ma 
również obowiązku uprzątać śniegu 
z przystanków komunikacyjnych, 
wydzielonych krawężnikiem lub to-
rowisk pojazdów szynowych, gdyż 
ten obowiązek spoczywa na przedsię-
biorcach, użytkujących tereny służą-
ce komunikacji publicznej. Ponadto 
w każdym przypadku zobowiązanym 
do odśnieżenia drogi publicznej jest 
zarządca drogi.

Zobowiązany do utrzymania 
należytego stanu chodników ma 
pewną swobodę w w yborze środ-
ków, jakie stosuje do odśnieżania lub 
posypy wania nawierzchni. Sam de-
cyduje, czy użyć piasku, czy innego 
kruszy wa. Zestawienie dopuszczal-
nych do użycia środków zawierają 
przepisy rozporządzenia ministra 
środowiska z 27 października 2005 r.  

w sprawie rodzajów i warunków 
stosowania środków, jakie mogą być 
uży wane na drogach publicznych 
oraz ulicach i placach.

Właściciel, który nie wykonuje 
swoich obowiązków, musi liczyć się 
tym, że w razie wypadku na chod-
niku i spowodowania szkody, po-
szkodowany będzie mógł domagać 
się stosownego odszkodowania, 
a w skrajnych, poważniejszych przy-
padkach nawet renty. Oczywiście, 
jeśli właściciel nieruchomości do-
browolnie nie wypłaci oczekiwanego 
świadczenia, konieczna jest realizacja 
przysługujących roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 

Należy również wspomnieć, że 
zgodnie z kodeksem wykroczeń kto, 
mając obowiązek utrzymania czy-
stości i porządku w obrębie nierucho-
mości, nie wykonuje swoich obowiąz-
ków, podlega karze grzywny do 1500 
złotych albo karze nagany.

WYDArZeNIA

Latem droga rowerowa poprowadzi 
z Łysego Młyna  do Radojewa
O integracji komunikacji gmin sąsiadujących z Poznaniem oraz samego miasta mówił 
w Suchym Lesie prezes MPK Wojciech Tulibacki. Okazją były przygotowania do podpisania 
umowy ,,Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych 
form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las”.

Wszystko to w ramach Poddziała-
nia 3.3.1. ,,Inwestycje w obszarze trans-
portu miejskiego”. Efektem tej umowy 
ma być m.in. ścieżka rowerowa wzdłuż 
drogi powiatowej łączącej Biedrusko 
z Poznaniem. Budowa ta umożliwi 
dojazd jednośladem do przystanku 
autobusowego i pozostawienie przy 
nim roweru. Prezes Tulibacki podkre-
ślał, że sprawa ma historyczny wymiar, 
bo po raz pierwszy MPK  przystępuje 
do inwestycji wspólnie z samorządem 
gminnym, w tym przypadku Suchego 
Lasu. Wyjaśniał również, że głównym 
celem projektu jest poprawa poziomu 
i jakości życia mieszkańców aglomera-
cji poznańskiej oraz ograniczenie za-
nieczyszczenia powietrza. Osiągnie się 
to poprzez zwiększenie atrakcyjności 
i  poprawę funkcjonalności czystego, 
bezpiecznego i efektywnego transpor-
tu publicznego oraz  niezmotoryzo-
wanego, czyli rowerowego transportu 
indywidualnego. Inwestycje objęte 
projektem wpłyną na poprawę warun-
ków podróży pasażerów, jeśli chodzi 
o czas, komfort, dostępność i bezpie-
czeństwo.

Rowery są konkurencją
– Oprócz ścieżki rowerowej miesz-

kańcy Suchego Lasu i innych miej-
scowości będą mieli do dyspozycji 
zmodernizowany system informacji 
przystankowej, bo na trasie PST po-
wstanie 19 tablic z wyświetlanymi 
wiadomościami  a dwa kolejne zainsta-
lowane zostaną na dworcu na os. Sobie-
skiego – mówił Wojciech Tulibacki.

Ponadto przystanki trasy PST 
(Słowiańska, al. Solidarności, Kurpiń-
skiego, Szymanowskiego) wyposażo-
ne zostaną w stojaki dla rowerów.  Pre-
zes Tulibacki przyznawał, że rowery 
są pewnego rodzaju konkurencją dla 
autobusów i tramwajów. Rzecz więc 
w tym, by powiązać te dwa rodzaje 
transportu. 

 Obecny na spotkaniu starosta Jan 
Grabkowski nie ukrywał, że bardzo ra-
duje go współpraca poznańskiego prze-
woźnika z samorządem Suchego Lasu. 
Podkreślał, że konieczna jest symbioza 
stolicy Wielkopolski z otaczającymi ją 
gminami. Jego zdaniem jest to korzyst-
ne dla wszystkich podmiotów kooperu-
jących oraz dla mieszkańców.

– Widać to na przykładzie ścieżki 
rowerowej – cieszył się starosta. – Spra-
wy formalne były po stronie powiatu, 
który występował i załatwił wszystkie 
wymagane pozwolenia i decyzje. Klu-
czowe tu było tzw. ,,Zezwolenie na Re-
alizację Inwestycji Drogowej”, które 
zapewnia natychmiastową możliwość 
przystąpienia do budowy. Szybkość 
decyzji i uzyskania niezbędnych doku-
mentów ma decydujące znaczenie przy 
ubieganiu się o unijne dofinansowanie. 
To są duże pieniądze, na których każ-
dej gminie powinno zależeć.

Barierki bez przesady
Starosta zapewniał, że kibicuje po-

znańskiemu MPK i samorządowi Su-
chego Lasu i dodawał, że latem prze-
jedzie nową ścieżką od Łysego Młyna 
do Radojewa. Obiecywał również, że 
nie będzie ona przesadnie ogrodzona 
barierkami. Będą one tylko tam, gdzie 
to jest niezbędne.

Wójt Grzegorz Wojtera przypo-
mniał o związanych ze ścieżką proble-
mach. Jak wiadomo, pierwszy odcinek 
tej trasy miał być gotowy już w 2015 r.

– Spotykamy się dzisiaj – mówił 
wójt – nie tylko z tego powodu, że suk-
cesem zakończyła się nasza wspólna 
aplikacja o unijne dofinansowanie, 
ale również by podziękować MPK za 
zaufanie, jakim nas obdarzył. To połą-
czenie rowerowe jest bardzo mieszkań-
com potrzebne. Dzisiaj rowerzyści jeż-
dżą bardzo ruchliwą jezdnią, gdzie jest 
zwyczajnie niebezpieczne. W dodatku, 
z jednej strony jest tam teren poligonu, 
a z drugiej rezerwaty przyrody.

Urzędnicy uzgadniali
Wytyczenie miejsca dla rowerzy-

stów wymagało więc wielu zabiegów 
i urzędniczych uzgodnień. W pierw-
szym etapie, do lata 2017 r. powstanie 
najbardziej kłopotliwy odcinek o dłu-
gości 1,67 km, łączący Łysy Młyn 
z przystankiem autobusowym w Rado-
jewie (obsługiwanym przez transport 
aglomeracyjny). Całkowita wartość 
tej części zadania wynosi 1 611 300 zł. 
Gmina Suchy Las na realizację pierw-
szego etapu inwestycji, która przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, otrzyma 85 proc. kosz-
tów kwalifikowanych, czyli. ok. 1 369 

605 zł. W  kolejnym etapie powstać ma 
połączenie rowerowe Łysy Młyn – Bie-
drusko, a koszt budowy tej części ścieżki 
szacowany jest na 2,5 mln zł. Wójt Woj-
tera informował, że projekt i aplikacja są 
już przygotowywane.

Spotkanie w Suchym Lesie o po-
nad tydzień wyprzedziło parafowanie 
umowy umożliwiającej realizację pro-

jektu. Podpisano ją  w Urzędzie Mar-
szałkowskim  w Poznaniu. W całości 
mówi ona o kosztach rzędu 96,8 mln zł, 
a głównym wydatkiem jest zakup przez 
MPK 20 niskopodłogowych tramwa-
jów. Kwota unijnego dofinansowania 
wynosi ok. 67, 2 mln zł. Cały projekt ma 
zostać zrealizowany do końca 2017 r. 
Marszałek Marek Woźniak podkreślał, 
że przedsięwzięcie wspierane unijnymi 
pieniędzmi to nie tylko zakup tramwa-
jów i  nie tylko szybki i bezpieczny trans-
port publiczny. To również rozwiązanie 
istotnej sprawy bezpieczeństwa osób 
korzystających z rowerów. A z punktu 
widzenia Unii Europejskiej to ważny 
element obniżenia emisji CO2 i popra-
wa jakości powietrza.

Piotr Górski 
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Starost Jan Grabkowski, wójt Grzegorz Wojtera, prezes MPK Wojciech Tulibacki i wicewójt Marcin Buliński

Wiceprezydent Poznania Maciej Wudarski, prezes MPK Wojciech 
Tulibacki, marszałek Marek Woźniak i wójt Grzegorz Wojtera
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Potrzeba budowy kościoła naro-
dziła się w 2006 roku. Pierwszym pro-
boszczem został ks. Jakub Knychała, 
który swoją posługę sprawuje do dziś.

Trudne początki
Na patronkę nowej parafii wybrano 

św. Joannę Berettę Mollę. Początkowo 
nabożeństwa były odprawiane w małej 
kapliczce. Pełniła ona funkcję kościoła, 
kiedy ten właściwy był w trakcie budo-
wy.  Początki nie były łatwe. Podmokły 
teren wymagał osuszenia. Właściwe 
prace budowlane ruszyły w 2011 roku. 
Kamień węgielny położony został 

przez abp. Stanisława Gądeckiego. Bu-
dowa, dzięki pomocy i ofiarności para-
fian, przebiegała sprawnie. 

– To dzięki ich wsparciu nowa świą-
tynia powstała w tak krótkim czasie. 
Ponad wspólna praca pomaga w budo-
waniu wspólnoty –powiedział nam ks. 
Jakub Knychała. – Wiernych umocni-
ła też wizyta arcybiskupa oraz wielu 
zaprzyjaźnionych księży.

W uroczystej mszy wzięły udział 
samorządowcy, jak przewodnicząca 
Rady Gminy i Zarządu Osiedla Grzy-
bowego Małgorzata Salwa-Haibach, 
przewodniczący Zarządu Osiedla 

Złotniki Osiedle Grzegorz Słowiński 
i sołtys wsi Jelonek Marek Dłużew-
ski. Wszyscy zgodnie twierdzili, że 
nowa świątynia jest bardzo potrzebna 
okolicznym mieszkańcom i wyrażali 
radość z wizyty arcybiskupa. Małgo-
rzata Salwa-Haibach zwróciła uwagę 
na klasyczny styl, w jakim zaprojekto-
wano gmach. 

Budowanie wspólnoty
W oprawę uroczystej mszy zaan-

gażowanych było wiele osób. Nad 
ministrantami pieczę sprawował Ma-
teusz Brodowiak, który wspomniał, że 
wspólnotę tworzą ludzie, jednak sama 
świątynia również jest bardzo ważna. 
Częścią instrumentalną zajęli się Mar-
cin i Hubert. Są członkami Orkiestry 
Dętej w Chludowie. Zagrali intradę na 
przeistoczenie. 

Kiedy kolejni wierni schodzili się, 
żeby zająć miejsca w kościele, spotkałem 
panią Krystynę i pana Wojciecha. Wspo-

minali, że pierwszy raz w nowej świątyni 
byli w dzień Wigilii. Cieszą się, że nowa 
konstrukcja jest na tyle przestronna, że 
będzie mogła pomieścić więcej osób. 
Ogromnym przeżyciem duchowym 
będzie dla nich sprawowanie mszy przez 
metropolitę poznańskiego. 

Uroczysta msza rozpoczęła się 
procesją, która ruszyła spod kaplicy 
w stronę kościoła. Przed rozpoczęciem 
liturgii ks. proboszcz wygłosił krótką 
przemowę. Przywitał wszystkich zgro-
madzonych, w tym zaprzyjaźnionych 
księży: ks. kan. Andrzeja Miszczyka 
(proboszcza parafii Suchy Las), ks. Ar-
tura Filipiaka i ks. Dariusza Mazura. 
Wyraził radość z tak licznego przybycia 
wiernych. Podkreślił, jak istotne jest bu-
dowanie wspólnoty. Msza dziękczynna 
sprawowana była w intencji wszystkich, 
którzy pomagali przy budowie nowej 
świątyni. Samą eucharystię poprowa-
dził abp Stanisław Gądecki. 

PS

WYDArZeNIA

Komu bije dzwon?
W ostatnią niedzielę listopada miało miejsce uroczyste 
otwarcie kościoła w Złotnikach.  W uroczystości wziął udział 
metropolita poznański, ks. abp Stanisław Gądecki. Do nowo 
powstałej świątyni przybyło wielu wiernych. Po mszy  
ks. proboszcz zaprosił parafian na mały poczęstunek.

Niedziele
• w ciągu roku:  8.00, 10.30, 12.00, 18.30
• w czasie wakacji letnich: 8.00, 10.30, 20.00

Dni powszednie
• w ciągu roku:  18.30
• w czasie wakacji letnich: 19.00

Msze święte w kościele św. Faustyny  
przy ulicy Słonecznej (Złotniki Wieś)
• niedziele: 9.00

msze święte
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Nasi krwiodawcy nagrodzeni
Starosta Jan Grabkowski uhonorował najbardziej zasłużo-
nych krwiodawców powiatu poznańskiego. Wśród wyróż-
nionych znaleźli się działacze HDK PCK Błękitna Kropelka 
oraz osoby ten klub aktywnie wspierające.

W siedzibie starostwa pojawili się 
mieszkańcy powiatu wytypowani 
przez siedem klubów oraz jedno stowa-
rzyszenie. Naszą gminę reprezentował 
prezes HDK PCK Błękitna Kropelka 
Paweł Kolosza, działacze tegoż klu-
bu Arkadiusz Mikołajczyk i Tomasz 
Żytek oraz wspierające klub przedsta-
wicielki samorządu Anna Ankiewicz 
i Magdalena Przystałowska.

– Chcemy wam podziękować za 
to, co robicie, bo każda krew jest da-
rem życia – mówił starosta, wręczając 
medale wspólnie z członkiem Zarzą-
du Powiatu Zygmuntem Jeżewskim 
i przewodniczącym Rady Powiatu 
Piotrem Burdajewiczem.

– Wspieramy powiat aktywnie – 
powiedział nam prezes Paweł Kolosza. 

– Co roku uczestniczymy w pikniku 
w Bolechowie, który odbywa się pod 
auspicjami starosty Jana Grabkow-
skiego. – Generalnie przeprowadzamy 
osiemnaście akcji rocznie, a w ubie-
głym roku zebraliśmy prawie 300 li-
trów krwi.

Prezes Kolosza dodał, że klub cieszy 
się życzliwym poparciem samorządu, 
w tym przewodniczącej Zarządu Osiedla 
Suchy Las – Wschód Anny Ankiewicz 
oraz przewodniczącej Zarządu Osiedla 
Biedrusko Magdaleny Przystałowskiej.

– Jesteśmy w stałym kontakcie 
z Błękitną Kropelką  – potwierdza 
Magdalena Przystałowska. – Nie tylko 
współpracujemy przy organizacji im-
prez, ale i popieramy wnioski naszych 
mieszkańców w sprawie dofinansowa-
nia klubu w ramach zadań lokalnych. 
Naszym zdaniem Błękitna Kropelka 
na to w pełni zasługuje, ponieważ na-
leży do najaktywniejszych klubów. 

Nasza rozmówczyni dodaje, że 
w działalności społecznej bardzo ważne 
jest, gdy nie trzeba martwić się o pienią-
dze i można skupić całą energię na pracy.

Uroczystość w starostwie uświet-
nił występ aktorki Magdaleny Pawelec 
i pianisty Michała Rukszy, którzy za-
prezentowali piosenki z recitalu „Czte-
ry strony kobiety”.

Krzysztof Ulanowski

Ks. Jakub Knychała, abp Stanisław Gądecki, ks.Andrzej Niwczyk

Wspólne zdjęcie z arcypasterzem

Przewodniczący Grzegorz Słowiński i dyrektor 
szkoły w Chludowie Krzysztof Antczak

Przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach wręcza 
obraz patronki kościoła wykonany przez Elżbietę Krenz.

Abp Stanisław Gądecki błogosławi wiernychSołtys Ewa Korek z ornatem Starosta Jan Grabkowski oraz członek zarzadu Zygmunt 
Jeżewski oraz uhonorowani krwiodawcy z  Błękitnej Kropelki

Artyści Magdalena Pawelec i Michał 
Rukszy ze starosą Janem Grabkowskim fot
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butik Polskich Projektantów:

S T Y L E C O N C E P T

Butik Polskich Projektantów:
ul. Obornicka 85
Suchy Las, 1p
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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

Nawet jeśli nie damy się namówić 
na żadną huczną imprezę, to na pewno 
chociaż raz skorzystamy z zaproszenia 
przynajmniej na domówkę.

Księżniczka z bajki
Co, poza szampańskim nastrojem 

i doborowym towarzystwem, jest 
niezwykle istotne na imprezie karna-
wałowej? Oczywiście, nasz wygląd. 
Modna kreacja, odpowiedni makijaż 
i piękna fryzura sprawią, że każda z 
pań poczuje się wyjątkowo, co z pew-
nością przełoży się na jej nastrój. Która 
z nas chociaż raz nie chciałaby poczuć 
się jak księżniczka z bajki, olśniewać 
i przyciągać spojrzenia? Taka meta-
morfoza z Kopciuszka w księżniczkę 
jest na wyciągnięcie ręki. Pomoc pro-
fesjonalistów – fryzjera, kosmetyczki, 
stylistki – z pewnością nam to ułatwi. 
Warto skorzystać z ich usług, ponie-
waż mamy wtedy gwarancję, że nasza 
stylizacja będzie gustowna i na czasie.

Zawodowcy radzą, by swoje przy-
gotowania rozpocząć od ułożenia 
włosów. Wyjaśnienie jest bardzo 
proste – szkoda byłoby zniszczyć sta-
ranny makijaż podczas ich mycia. Tak 
więc najpierw fryzura. Jeśli krępują 
nas ekstrawagancje serwowane w me-
diach, możemy zdecydować się na coś 
prostego, ale ponadczasowego. Fryzje-
rzy-styliści z Lafayette są specjalistami 
od fryzur takich, jak wspaniałe holly-
woodzkie loki rodem z czerwonego 
dywanu czy misterne upięcia nadające 
dziewczęcego uroku. Korzystają także 
z najwyższej jakości produktów marek 
L’Oreal Professionnel czy Kerastase, 
dzięki czemu fryzura nie będzie ob-
ciążona, ale jednocześnie nie rozpad-
nie się po pierwszym tańcu. Ponadto 
udział w licznych szkoleniach sprawia, 

że to, co zaproponują nam styliści z La-
fayette, na pewno będzie na czasie.

Klasyczna mała czarna
Kolejnym krokiem jest makijaż. 

Oczywiście, możemy go zrobić sa-
modzielnie w domu, ale ryzykujemy 
wtedy niepowodzenie na dwa spo-
soby. Albo zrobimy sobie makijaż 
zbyt codzienny i w efekcie nikt nie za-
uważy naszych wysiłków, albo prze-
sadzimy i uzyskamy efekt smutnego 
klauna. Warto oddać się w ręce pro-
fesjonalistów. Makijażystki i kosme-
tyczki z Lafayette nie tylko wykonają 
nam piękny i trwały makijaż odpo-
wiedni na każdą okazję, ale także za-
dbają o naszą cerę i dłonie oraz zrobią 
manicure – zarówno biologiczny, jak 
i hybrydowy. By czuć się wyjątkowo 
dobrze, wcześniej możemy też umó-
wić się na masaż, np. relaksacyjny lub 
rytuał pielęgnacyjny Decleor, dzięki 
czemu podczas wieczornej zabawy 
będziemy się czuć oraz wyglądać na 
wypoczęte i zrelaksowane.

Na koniec pozostała kreacja. Naj-
ważniejsze jest to, by była dobrana do 
okoliczności – na pewno nie będzie-
my czuć się dobrze w dżinsach na sali 
balowej pełnej kobiet w sukniach i 
mężczyzn w smokingach. Poza tym 
ważne jest, byśmy czuły się w niej 
swobodnie. Jeśli nie mamy pomy-
słu na kreację, dysponujemy małym 
budżetem czy nie orientujemy się w 
najnowszych trendach, warto wybrać 
tzw. „małą czarną” – pasuje zawsze i 
wszędzie. Nie zapomnijmy także o 
butach – koniecznie muszą być wy-
godne, byśmy mogły w nich przetań-
czyć całą noc.

Życzymy Wam udanej zabawy.
Klaudia Kucharska

FRYZJER, KOSMETYKA, MASAŻE
GALERIA PESTKA, 506 172 078

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

Karnawałowe szaleństwo w Lafayette
Sylwestrowe imprezy już za nami, ale to wcale nie oznacza, że 
skończył się czas zabaw. Dopiero teraz zaczął się prawdziwy 
sezon na imprezy – karnawał, czas imprezowych szaleństw. Bale 
karnawałowe to przecież nieodłączna tradycja tego czasu w roku.
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Takie zdjęcie przesłał do nas Czytelnik. Do niedawna mieliśmy ulicę Su-
choleską. Teraz pojawiła się Sucholewska. Czyżby „dobra zmiana” dotarła 
do gminy Suchy Las?

Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282
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USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

SZAFY  
NA 

WYMIAR
601 492 036
KONKURENCYJNE 

CENY

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 3,9 do 6,2 l/100km., emisja CO2 od 99 do 145 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). 
Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie http://www.seat-auto.pl.

SE AT-AUTO.PL

PRZYGOTUJ SIĘ NA NIESPODZIEWANE
RADOŚCI I NAWET 7 000 ZŁ RABATU

Przekonaj się, ile radości może Ci przynieść wyprzedaż rocznika 2016. Już w styczniu kup świetnie wyposażonego SEAT-a Ibizę 
i zyskaj nawet 7 000 złotych. Sprawdź też rabaty na inne modele. O szczegóły pytaj w Autoryzowanych Salonach SEAT-a.

NOWY ROK TYLKO Z SEAT-EM

WYPRZEDAŻ SEAT-A 
Z ROCZNIKA 2016

TECHNOLOGY TO ENJOY

POL-CAR
ul. Obornicka 150, 60-002 Suchy Las, tel. 61-87-32-285
seat.salon@pol-car.pl, www.seat.pol-car.pl

ZAPRASZAMY DO NOWEGO SALONU
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