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Prestiżowe
apartamenty

w sucholeskich Złotnikach

zlotnikipark.pl883 204 205

kompleks 12 
ekskluzywnych 
budynków

Doskonała podpoznańska lokalizacja 

już od 3990 zł/m2

72 mieszkania 
2, 3 i 4 pokojowe

3 czerwca 2017 roku 
nie będzie zwyczajną 
sobotą w Złotnikach. 
Tego dnia cała gmina 
zbierze się w jednym 
miejscu. 

Mercedes-Benz
Duda-Cars

Mercedes-Benz
Duda-Cars
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 REkLAmA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

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 
KOSTKA 26 KJ  
KOSTKA 28 KJ 
ORZECH 30 KJ 
GROSZEK 30 KJ 
MIAŁ 23 KJ 
MIAŁ 29 KJ 
WĘGIEL BRUNATNY 
EKO RETOPAL 24 KJ 
EKO - SKARBEK 28 KJ 
EKO - SKARBEK 26 KJ 

DREWNO KOMINKOWE W PALETACH
SOSNA 
BRZOZA 
WIĄZ 
JESION 
DĄB 
AKACJA 
GAŁĘZIÓWKA 

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
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Szanowni Państwo!

Przed nami czerwiec, jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku, 
miesiąc, w którym tradycyjnie organizuje się festyny. Nie zabraknie 
więc Dni Gminy Suchy Las, w czasie których sportowcy będą się ści-
gać w ramach Biegu Fightera, melomani posłuchają Urszuli, miłośni-
cy tańca obejrzą zespoły z ukraińskiego Hniwania, a osoby pragnące 
pomóc innym oddadzą bezcenny dar – własną krew. Jak zawsze 
w krwiobusie klubu „Błękitna kropelka”.

Dni Gminy to jednak niejedyna czerwcowa impreza, bo na osiedlu 
Nowe Złotniki odbędzie się Dzień Sąsiada. Będzie można z sąsia-
dami zagrać w bule, badmintona czy piłkę plażową. A kto nie lubi 
aktywności fizycznej, będzie mógł zalec na kocu, posmakować świeżo 
zaparzonej kawy i zagrać w planszówkę. Albo potrenować parkowa-
nie mercedesem, bo piknikowi towarzyszyć będzie wystawa tych aut.

A skoro o aktywności fizycznej mowa, to wśród mieszkańców na-
szej gminy jest ona dość popularna, jako że na ostatnim półmaratonie 
poznańskim biegła wcale liczna reprezentacja sucholeskich sportow-
ców, a w tym postaci życia publicznego, jak sołtys Złotnik Wsi Ewa 
Korek, były rektor UE prof. Marian Gorynia czy popularny muzyk 
Jacek Mejer „Mezo”.

Aktywność fizyczną zapewnia też… sprzątanie. Zarówno sprzą-
tanie własnego domu, jak i własnej miejscowości. Mieszkańcy naszej 
gminy posprzątali m.in. Złotniki Wieś, a także osiedla Suchy Las, Su-
chy Las – Wschód i Grzybowe.

Sucholeska publiczność dopisała też w czasie kolejnej już edycji 
Międzynarodowego Turnieju Tańca. Macie wątpliwości, czy taniec 
ma coś wspólnego ze sportem? Spróbujcie w takim razie przetańczyć 
z krótkimi przerwami  kilka godzin… Wysiłek tancerzy docenił 

zresztą w czasie sesji radny Krzysztof 
Pilas, który podkreślił, że krótki wy-
stęp wymaga długiego, pracochłonne-
go treningu. Chociaż bywa, że na sku-
teczny trening wystarczy 36 minut. 
Gdzie? Ano na sąsiadujących z naszą 
gminą Podolanach. Szczegóły w wy-
wiadzie na str. 23. 

Nie myślcie, że całą sesję Rady 
Gminy zdominował taniec. Samorzą-
dowcy najpierw dyskutowali bowiem 
o wielkiej polityce, a potem spierali się 
o sprawy związane z komunikacją na terenie gminy i aglomeracji, nie-
wątpliwie bardzo ważne. 

Jeśli ktoś nie jest z komunikacji publicznej zadowolony, a ma pie-
niądze, to zazwyczaj kupuje samochód. Producenci i dealerzy aut 
wychodzą amatorom czterech kółek naprzeciw. W tym numerze pi-
szemy o Poznań Motor Show na terenach targowych, o nowej Toyocie 
Yaris, a także o nowym salonie Seata.

Miłej lektury!
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31Akcja integracja / 
akcja segregacja

30

Spotkania w Krainie  
Trzech Rzek

27

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

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

Chcesz zagrać?

27

Sprzątanie świata  
z Wojciechem Bogusławskim

Salon Fryzjerski RENEE
Renata Błaszczyk

Złotniki, plac Grzybowy 23
tel. 61 811 62 51

kom. 665 235 255
Godziny otwarcia:

pon: na zapisy
wt-pt: 10.00-19.00
sobota: 8.00-14.00

KONKURS z salonem RENEE - szukaj str. 32

spektakle30.09premiera 1-14.10 / 16-18.11

kasa teatru / rezerwacje: 511 433 616 / www.teatr-muzyczny.poznan.pl 

sponsor teatru

BILETY NA jesienne SPEKTAKLE teatru JUŻ W SPRZEDAŻY!
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Koncertowo pobiegł najszybszy 
muzyk w naszej gminie, czyli Jacek 
Mejer „Mezo”, który wybiegał piękny 
czas 1:18:54. A startował jak zawsze 
w barwach Drużyny Szpiku.

– Słyszałem, że niektórzy biegacze 
narzekali na tłok i pogodę, ale dla 
mnie słońce i lekki wiatr to pogoda 
idealna, a przy moim tempie nie mia-
łem powodu narzekać na tłok – zwra-
ca uwagę Mezo. – Czułem silną presję 
na wynik, bo wydałem właśnie płytę 
pt. „Życiówka”, głupio byłoby więc 
nie zrobić życiówki – tłumaczy ze 
śmiechem. – Ostatni kilometr to była 
walka, bo ostatecznie okazało się, że 
urwałem tylko 15 sekund.

Modlitwa o deszcz
Ledwie Mezo wpadł na metę, już 

się musiał szykować do koncertu, któ-
ry zagrał dla innych biegaczy w hali na 
terenach MTP.

– Śpiewałem w stroju biegowym, 
z medalem na szyi, cały czas na lekkiej 
głupawce i w pobiegowej euforii – wy-
jawia. – Dopiero godzinę, dwie po za-
wodach poczułem zmęczenie.

W czasie koncertu na metę wpa-
dali kolejni biegacze, którzy mieli już 
pewne powody do narzekania.

– Nie lubię słońca na zawodach, 
wręcz modliłam się o deszcz – przy-
znaje Ewa Korek, sołtys Złotnik Wsi. 

– Na szczęście zabrałam czapkę z dasz-
kiem. Ubrałam się też odpowiednio 
lekko, ale widziałam, że wielu, chyba 
zbyt grubo poubieranych ludzi, po 
prostu mdleje... Martwiłam się o sio-
strę, która wystartowała po raz pierw-
szy i biegła gdzieś za mną…

Na pogodę nie mamy wpływu, ale 
przy dużej liczbie zawodników ważne 
jest odpowiednie poprowadzenie tra-
sy. Przynajmniej na jej początku ulice 
nie powinny być zbyt wąskie.

Korek w korku
– Ja na Roosevelta stałam w korku, 

trudno się było zresztą rozpędzić aż do 
Cytadeli – macha ręką pani Ewa. – Za 
to potem fajnie było zobaczyć z górki 
tysiące ludzi rozciągniętych w wężu 
długim na całe kilometry.

Końcówka półmaratonu oznacza 
oczywiście zmęczenie. Ważne jest 
wtedy znalezienie odpowiedniej mo-
tywacji.

– Na ogół myślę wtedy o tych 
wszystkich zawistnikach, których 
ucieszyłaby moja porażka – śmieje się 
nasza rozmówczyni. – Tym razem jed-
nak chciałam szybko dobiec do mety 
i wrócić po siostrę. Ona jest osobą nie-
pełnosprawną, ma słaby wzrok.

Plan się jednak nie powiódł, bo 
kiedy Ewa Korek wpadła na metę 
z czasem 2:16:26 i z mocnym postano-
wieniem, że tylko odda czip, napije się 
wody, coś zje i wróci, niespodziewanie 
ugrzęzła w gęstym tłumie, który wy-
pełniał halę.

– Kiedy wolontariusze pomogli mi 
wyjść na dziko i przeskoczyłam barier-
kę, ujrzałam akurat siostrę wbiegającą 
na metę – opowiada pani sołtys. – By-
łam z niej taka dumna! Ja swój pierw-
szy półmaraton pobiegłam w dwie 
godziny 38 minut, spodziewałam się, 
że ona pobiegnie w dwie godziny 50 
minut, a jej to zajęło dwie godziny 32 
minuty!

Nerwowy policjant
Karolina Rzeźnik z klubu Vege 

Runners przyjechała na półmaraton 
aż z Niemiec. 

– Słońce przypiekało, ale biegło 
mi się dobrze – wspomina. – Cza-
sem przeszkadzały zbyt wąskie uli-

ce. Przy tak dużej liczbie biegaczy 
oznaczało to, że trudno było walczyć 
o życiówkę, bo na zakrętach trzeba 
było iść…

Pani Karolina chwali za to kibi-
ców i wolontariuszy, którzy jak zwy-
kle nie dali plamy. Krytykuje za to 
pomysł umieszczenia mety (na którą 
wbiegła z czasem 1:50:43) wewnątrz 
hali targowej.

– Trochę ugięły się pode mną nogi, 
bo wpadłam tam rozgrzana biegiem, 
a w hali osłabił mnie brak powie-
trza – przyznaje. – Jednak praw-
dziw ym hitem okazał się policjant, 
który szarpał się z jakimś biegaczem, 
a w końcu potraktował go gazem łza-
wiącym. W hali! Stałam blisko, więc 
też oberwałam. Ostatecznie trafiłam 
do sanitariuszy z różą w ręku i meda-
lem na szyi – wzdycha. – Niezbyt 
miłe zakończenie biegowej przygo-
dy, no ale cóż…

W cieniu i w słońcu
Prof. Marian Gorynia, mieszka-

niec Suchego Lasu i do niedawna 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, początkowo obawiał się 
nie słońca, lecz chłodu.

– W nocy był przecież przymro-
zek – zwraca uwagę. – Jeszcze kiedy 
jechałem na start, termometr wska-
zywał 3,5 stopnia. W efekcie ubrałem 
się trochę za ciepło. Jeszcze na starcie 
w cieniu było mi za zimno, a w słońcu 
akurat, ale kiedy pobiegliśmy, już na 
Roosevelta zacząłem się przegrzewać. 
Jeszcze bardziej gorąco mnie zwarzy-
ło podczas podbiegu na Hetmańskiej. 
Pewnie dlatego miałem minutę stra-
ty w porównaniu ze swoim czasem 
sprzed roku, kiedy padało. Dopiero 
na końcówce na Grunwaldzkiej za-
cząłem znów odrobinę marznąć, bo 
wiał wiatr. 

Nasz rozmówca chwali natomiast 
metę w hali i finisz na czerwonym dy-
wanie.

– W strefie mety nie błądziłem, po-
ruszałem się razem ze strumieniem 
ludzi i trafiłem wszędzie, gdzie trzeba 

– podkreśla. – Być może to dlatego, że 
dotarłem na metę przed największym 
tłumem. Uważam jednak, że Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie mają 
świetne warunki do organizowania 
takich imprez – chwali. 

Petarda w nogach
Zadowolona jest też Wiesława Pry-

cińska, która biegła razem ze swoim 
mężem Krzysztofem. Przypomnijmy, 
że oboje prowadzą w Suchym Lesie 
kawiarnię Cafe Szkolna 16.

– Może było na początku ciut za 
wąsko, ale trudno poprowadzić ide-

alną trasę dla 11 tys. ludzi – zwraca 
uwagę. – Pogoda była idealna, ciepło, 
ale nie upalnie. Owszem, trochę się 
zgrzałam, ale z własnej winy, bo ubra-
łam się za ciepło.

Pani Wiesławie nie udało się zrobić 
życiówki, wybiegała z mężem 1:54, ale 
uważa, że jak na swoje przygotowania, 
i tak miała niezły wynik.

– K rzysiek miał petardę w nogach 
i pewnie  w ybiegałby życiówkę, ale 
nie chciał mnie zostawiać – pod-
kreśla. – Stwierdził, że to i tak bieg 
treningow y.

Nasza rozmówczyni dodaje, że 
półmaraton poznański warto pobiec 
z uwagi na świetnych kibiców i fajne 
koszulki, ale tak naprawdę znudziły jej 
się już biegi uliczne.

– Teraz wolę biegać w górach, choć 
tam bywa naprawdę wąsko, a poza tym 
zdarza się błoto i grad – śmieje się.

Malta lepsza
Damian Torba startował w zgra-

nym teamie – razem z A leksandrą 
Turkowiak i Rafałem Urbaniakiem. 
Wszyscy z Urzędu Gminy w Su-
chym Lesie.

– Biegło mi się dobrze, bo trasa 
szybka – chwali pan Damian. – Zro-
biłem życiówkę – 1:53:13.

Mogłoby być jeszcze lepiej, gdyby 
nie lekki zator na początku trasy…

– Myślę, że limit nie powinien 
być większy niż 8 tys. zawodników 

– zastanawia się nasz rozmówca. – 
Wtedy ulice nie byłyby aż tak zatło-
czone.

Pan Damian narzeka też na tłok 
w hali na mecie, gdzie miał problemy 
ze znalezieniem rodziny.

– Rozległe tereny wokół Malty były 
jednak o wiele lepszym miejscem na 
strefę mety – ocenia.

Rafał Urbaniak uśmiechnął się 
tylko w odpowiedzi na nasze pytanie 
o życiówkę.

– Biegam rekreacyjnie, nie dla re-
kordów – wyjaśnił. – A impreza mi się 
podobała, jak zawsze. Nie narzekam 

na tłok, cieszę się, że było dużo ludzi, 
pogoda też mi odpowiadała. Tylko 
metę wolałbym jednak na otwartym 
terenie, no i ubiegłoroczna trasa była 
jednak ciekawsza…

Krzysztof Ulanowski

WyDARZEnIAWyDARZEnIA

Trudna walka o życiówkę
W ostatnim półmaratonie poznańskim biegli też miesz-
kańcy gminy Suchy Las. Niektórzy z nich zagrali na mecie 
koncert, inni modlili się o deszcz, a jeszcze inni dostali 
gazem po oczach…
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O swoim otoczeniu winni 
decydować mieszkańcy
Co powstanie w rejonie ulic Borówkowej, Promienistej  
i Powstańców Wlkp.? Czy to dobre miejsce na nowe  
osiedle wielorodzinne?

Na te i inne pytania szukano od-
powiedzi w ramach osiedlowych kon-
sultacji zorganizowanych przez prze-
wodniczącego Zarządu Osiedla Suchy 
Las Michała Dziedzica. Przybyli na 
spotkanie jednogłośnie poparli sta-
nowisko, iż na wskazanym obszarze 
powinna być dopuszczona jedynie za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna 
z wykluczeniem zabudowy szeregowej 
i bliźniaczej, a także z wykluczeniem 
działalności gospodarczej.

Drugim postulatem było, aby 
dopuścić możliwość wydzielania 
działek nie mniejszych niż 800 m2. 

Według opinii mieszkańców na tym 
terenie nie powinno powstać zbyt 
wiele nowych lokali mieszkalnych. 
Trzeba pamiętać, że już teraz jest to 
przestrzeń o bardzo dużym natęże-
niu ruchu drogowego. Ponadto sąsia-
duje z przedszkolem publicznym. Na-
leży popierać rozwój gminy, ale nie 
kosztem komfortu życia obecnych 
mieszkańców. Trzeba też pamiętać 
o bezpieczeństwie dzieci.

W maju stanowisko mieszkańców 
zostało złożone w Urzędzie Gminy 
w Suchym Lesie.

Michał Dziedzic
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Prof. Marian Gorynia (z prawej)

Profesor Gorynia i jego chiński doktorant

Damian Torba (w środku)

Ewa Korek (z prawej) z siostrą 

Jacek Mejer „Mezo” Wiesława i Krzysztof Prycińscy Karolina Rzeźnik

Damian Torba (z przodu) i Rafał Urbaniak (w okularach)

Radny Dariusz Matysiak i przewodniczący Michał Dziedzic

Mieszkańcy Suchego Lasu

Przemawia Krzysztof Pilas
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CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las 

W kwietniu br.  
komisje opinio-
wały projekty 
uchwał na naj-
bliższą sesję.  Peł-
ną treść relacji 
p r z e w o d n i c z ą -

cych Komisji można przeczytać na 
www.gminarazem.pl, a protokoły ze 
wszystkich posiedzeń  na www.bip.su-
chylas.pl/Rada Gminy/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja Rewizyjna
Komisja w kwiet-
niu obradowała 
c z t e r o k r o t n i e . 
P r z e d m i o t e m 
obrad 5 i 12 
kwietnia była 
m.in. analiza in-

formacji prawnej odnośnie impasu 
w zakresie kontroli w Referacie 
Promocji oraz kontrola w ykonania 
budżetu za rok 2016. Członkowie 
Komisji sformułowali szereg wątpli-
wości i zastrzeżeń co do w ykonania 
budżetu, zwłaszcza w odniesieniu 
do w ydatków majątkow ych, które 
w ykonano na najniższym poziomie 
od wielu lat. 

Na kolejnym posiedzeniu Komi-
sja sprawdzała w ykonanie budżetu 
na podstawie informacji z Referatu 
Komunalnego oraz Budowlano - 
Inwestycyjnego.

Na ostatnim posiedzeniu Komisja 
zajęła się kolejną skargą na działalność 
Wójta. Tym razem złożyli ją strażacy 
z OSP Suchy Las. Sprawa ta będzie 
wyjaśniania na kolejnych posiedze-
niach Komisji.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Podczas kwiet-
niowego posie-
dzenia Komisji 
radni oraz przy-
byli goście mieli 
możliwość po-
znania nowego 

komendanta policji w Suchym Lesie 
młodszego aspiranta Dominika Sier-
żanta. Pan komendant przedstawił 
swoją dotychczasową drogę zawodo-
wą w policji.

W drugiej części posiedzenia 
głos zabierali licznie przybyli pra-
cownicy ZK P Sp. z o.o. w Suchym 
Lesie. W swoich w ypowiedziach 
generalnie odcinali się od informa-
cji przekazanych przez aktualnych 
i byłych pracowników spółki pod-
czas marcowego posiedzenia Komi-
sji. Jednak opinie dotyczące stanu 
technicznego taboru oraz relacji 
służbow ych w firmie wskazy wały 
na spore problemy, które powinny 
zostać jak najszybciej rozwiązane. 
Tak więc, nie można potwierdzić 
faktu, że stan techniczny autobusów 
ZK P jest prawidłow y. Tym bardziej 
dziwi fakt w ycofania się przez wójta 
z przyjętego zobowiązania w zakre-
sie przeprowadzenia niezależnego 
audytu gminnego taboru. Komisja 
oczekuje na szczegółowe w yjaśnie-
nia zaistniałej sytuacji.

Zaopiniowano też projekty uchwał 
na najbliższe posiedzenie Rady Gmi-
ny. Komisja dokonała analizy bieżącej 
korespondencji. W trakcie dyskusji, 
podjęto także temat związany z miej-
scami parkingowymi przy aktualnie 
przebudowywanej ul. Tysiąclecia 
w Golęczewie. 

Pod koniec posiedzenia przekaza-
łem relację z wizji lokalnej przy zbior-
niku retencyjnym na Os. Grzybowym.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Pierwsze posie-
dzenie Komisji 
(10.04) po-
święcone było 
projektom przy-
gotow y wa nych 
m i e j s c o w y c h 

planów zagospodarowania przestrzen-
nego (mpzp). Bardzo szczegółowo 
omówiono  mpzp Bogusławskiego/
Rolna w Suchym Lesie. Analizowano 
kwestię budow y ronda oraz sposobu 
jego finansowania. W dalszej kolej-
ności przeanalizowano mpzp dla 
miejscowości Biedrusko, dotyczący 
budow y nowego kościoła, zwłaszcza 
kwestię planowanej w ycinki starych 
drzew oraz linii zabudow y. Sporo 
emocji wzbudził mpzp dla centrum 
Suchego Lasu, tj. przeznaczenia te-
renu w rejonie skrzyżowania ulic: 
Sucholeska i Obornicka pod stację 

benzynową BP. Przeanalizowano 
też procedowany mpzp dla miejsco-
wości Golęczewo – teren pod inwe-
stycje „Mercedesa”. 

Na koniec posiedzenia jednomyśl-
nie przyjęto wniosek radnej A. Targoń-
skiej dotyczący określenia przez wójta 
kosztów budowy ronda w miejscu 
skrzyżowania ulic: Powstańców Wlkp, 
Perłowej i Sucholeskiej. 

24 kwietnia  opiniowano projekty 
uchwał na najbliższą sesję. Emocje 
wzbudził projekt w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia mpzp w  Suchym 
Lesie – rejon ulic Promienistej, Bo-
rówkowej i Powstańców Wlkp. Radny 
M. Przybylski zapewnił przybyłych na 
posiedzenie mieszkańców, że nasze 
kluby nie poprą na tym terenie budow-
nictwa deweloperskiego.

Sporo pytań radnych w y wołał 
projekt uchwały w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia mpzp Suchy 
Las – rejon ulic Jaśminowej i Zwo-
lenkiewicza II. Na wniosek radnego 
W. Korytowskiego Komisja podjęła 
decyzję o zaproszeniu na posiedze-
nie właściciela terenu, który w za-
mian za obietnicę w y wołania mpzp 
dla tego rejonu w ydzierżawił gminie 
za kwotę prawie 48.000 zł/rok teren 
pod prowizoryczną drogę do szkoły 
przy ul. Konwaliowej.

Pozytywnie zaopiniowano projekt  
nowelizacji WPF,  gdzie na mój wnio-
sek zwiększono kwotę, która umożliwi 
oddanie do użytku 1.09.2018 r. nowe-
go przedszkola w Biedrusku.

Negatywnie zaopiniowano pomysł 
sprzedaży nieruchomości w Suchym 
Lesie w rejonie ul. Sprzecznej.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W kwietniu Ko-
misja spotkała 
się dwukrotnie. 
Pierwsze spotka-
nie odbyło się 
z udziałem dyrek-
tora Gminnego 

Ośrodka Sportu. Głównym tematem 
były zmiany technologii uzdatniania 
wody na pływalni. Nowy system na-
leżało wdrożyć ponieważ zmieniły się 
przepisy dotyczące jakości wody  ba-
senowej. Pierwsze miesiące funkcjo-
nowania nowej technologii napawają 
optymizmem. Poprawiły się znacząco 
wszystkie istotne parametry jakości 
wody w basenie. 

Na drugim posiedzeniu odwiedzi-
liśmy Zespół „CHLUDOWIANIE”. 
Wysłuchaliśmy sprawozdania zarzą-
du oraz mieliśmy okazję uczestniczyć 
w próbie zespołu. 

Komisja opiniowała też uchwały 
na kwietniową sesję, między inny-
mi pozytywnie zaopiniowano też 
oświadczenie w sprawie niezależ-
ności samorządów w Polsce, które 
przygotowałem wraz z radnym Mi-
chałem Przybylskim. Projekt ten 
został jednogłośnie przyjęty przez 
Radę Gminy podczas kwietniowej 
sesji. Warto przeczytać: www.gmi-
narazem.pl/W obronie niezależności 
samorządów.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Członkowie Ko- 
misji Komunal-
nej i Ochrony 
Środowiska 20 
kwietnia 2017 r. 
odbyli posiedze-
nie wyjazdowe 

w Ośrodku Edukacji Leśnej w Łysym 
Młynie. Ośrodek znajduje się na tere-
nie naszej gminy przy drodze łączącej 
Poznań z Biedruskiem, a należy do 
Nadleśnictwa Łopuchówko.

Pani Karolina Prange, zajmująca 
się na co dzień edukacją  leśną dzieci 
i młodzieży, przedstawiła działal-
ność i dokonania OLE. Następnie 
radni zwiedzili Ośrodek i ścieżkę 
edukacyjną wokół zbiornika Łysy 
Młyn. Prezentacji i zwiedzaniu to-
warzyszyła dyskusja na temat możli-
wości współpracy Ośrodka z gminą 
i jego promocji na przykład podczas 
czerwcow ych Dni Gminy Suchy 
Las. Zajmowano się także utrzyma-
niem zbiornika Łysy Młyn i jego 
najbliższego otoczenia, czystością 
wody i zarybianiem czy problemami 
powodowanymi przez bobry.  Obec-
ni na posiedzeniu członkowie Koła 
Wędkarskiego Przynęta w Suchym 
Lesie przedstawili warunki, na ja-
kich Koło może korzystać ze zbior-
nika. Dłuższą dyskusję w y wołał zły 
stan grobli, którego pokłosiem jest 
ograniczenie możliwości połowu 
ryb w tym miejscu. 

Radni przyglądali się także bu-
dowie ścieżki rowerowej z Pozna-
nia do Biedruska. Przy tej okazji 
z niepokojem odnotowali ogromne 
osuwisko nasypu, po którym prze-
biega droga powiatowa, o czym 
pisał Grzegorz Łukszo w w w.gmi-
narazem.pl/Ścieżka rowerowa-Ra-
dojewo-Biedrusko. O interwencję 
w tej sprawie poproszona została 
Pani Grażyna Głowacka, radna Po-
wiatu Poznańskiego.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska
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27 kwietnia na 
sesji Rady Gminy 
Suchy Las przyjęli-
śmy „Kartę Samo-
rządności” i ode-
tchnęliśmy z ulgą, 
bo przecież na sesji 

miesiąc wcześniej radni z klubów opozy-
cyjnych mający przewagę jednego głosu 
nad nami zadecydowali, by tego doku-
mentu nie głosować i przygotować jakieś 
własne oświadczenie. Na sesję kwietnio-
wą takie oświadczenie przygotowali i zo-
stało ono jednogłośnie przegłosowane. 
Tak naprawdę jednak to zagłosowaliśmy 
za „Kartą Samorządności”, która była 
integralną częścią tego oświadczenia. Po 
co więc była ta dyskusja na sesji marco-
wej, mówienie o tym że „Karta” jest pla-
giatem i że to niestosowne, by radnym 

„podrzucać” taki dokument.
Niektórzy radni mieli problem z tym, że 

z taką inicjatywą wystąpił Wójt Grzegorz 
Wojtera, który „Kartę” podpisał już – repre-
zentując Gminę Suchy Las – 16 marca 2017 
roku podczas Forum Samorządowego 
w Warszawie. To martwi nas, bo współpra-
ca Rady z Wójtem powinna się opierać na 
zaufaniu i merytorycznej dyskusji. Niektó-
rzy mieszkańcy – nasi wyborcy – komen-
tując dyskusję na ten temat z sesji marcowej 
stwierdzili, że jakby Wójt zaproponował 
Program 2000+ dla każdego dziecka i każ-
dego emeryta w naszej gminie, to opozycyj-
ni radni i tak powiedzieliby „nie”.

Martwi nas także pomysł partii rzą-
dzącej polegający na propozycji wpro-
wadzenia dwukadencyjności wójtów, 
burmistrzów oraz prezydentów miast i to 

dwukadencyjności liczonej od roku 2010. 
W praktyce zapis taki mógłby oznaczać, 
że wójtowie którzy pracują już co najmniej 
od 8 lat nie mogliby starać się o to stanowi-
sko w najbliższych wyborach samorządo-
wych. Dotyczy to także Wójta Grzegorza 
Wojtery. Tajemnicą poliszynela jest fakt, 
że taki scenariusz niektórym osobom by 
odpowiadał, bo obawiają się, że znowu 
w 2018 roku w wyborach samorządo-
wych z naszym Wójtem – dobrze ocenia-
nym przez mieszkańców - przegrają.

A przecież protest przeciwko wprowa-
dzeniu dwukadencyjności nie jest obroną 
stołków przez zasiedziałych wójtów. To 
obrona prawa każdego Polaka do biernego 
i czynnego prawa wyborczego. Biernego, 
gdy jest wybierany i czynnego gdy wybie-
ra. Bo przecież to wyborcy decydują o tym, 
czy dana osoba jest wybierana na wójta 
czwarty, piąty czy szósty raz, czy też dosta-
je „czerwoną kartkę” i wygrywa inna oso-
ba. To kandydaci na wójtów decydują, czy 
chcą poddać się tej wyborczej weryfikacji. 
Takie jest prawo zapisane w Konstytucji, 
o której można mówić różnie, także kry-
tycznie, ale która obowiązuje i jest nazywa-
na nie bez przyczyny ustawą „zasadniczą”. 
Gdy Konstytucję będziemy lekceważyć, 
upodobnimy się do krajów, w których na 
pewno nie chcielibyśmy żyć i pracować.  

Przyjęcie przez Radę Gminy Suchy 
Las „Karty” traktujemy jako przejaw so-
lidarności z innymi samorządami, które 
nie zgadzają się na ograniczanie samo-
rządności, łamanie prawa  - choćby po-
przez sprzeniewierzenie się zasadzie, że 
prawo nigdy nie działa wstecz – oraz dep-
tanie zapisów Konstytucji. Centralizacja 

nie jest nam do niczego potrzebna, poka-
zaliśmy przecież że potrafimy sami decy-
dować o swoich sprawach i zrobimy co się 
tylko da, by nikt nam tego nie odebrał.

Czy ten protest może zatrzymać par-
tię rządzącą w demolowaniu demokracji 
i samorządności, czy głosowanie za przy-
jęciem „Karty Samorządności” może 
cokolwiek zmienić, czy ma sens? Ma, udo-
wodniły to kobiety, które wyszły na ulice 
i udowodnili to dobitnie ci, którzy głośno 
i otwarcie sprzeciwili się powstaniu tak 
zwanej wielkiej Warszawy. Samorządowcy 
są liczni i nasz głos (jeśli mówimy to samo) 
jest słyszalny i nie sposób go zlekceważyć.

Na kwietniowej sesji Michał Dziedzic 
publicznie przyznał, że byłby zadowo-

lony, gdyby Wójt Grzegorz Wojtera nie 
mógł starać się ponownie w 2018 roku 
o stanowisko wójta Gminy Suchy Las. 
To oświadczenie nas zbulwersowało. Le-
piej chyba jednak Panie Przewodniczący 
Dziedzic, lepiej dla demokracji, lepiej dla 
mieszkańców, gdy wszyscy mają równe 
szanse i gdy tylko wyborcy decydują 
o tym, na kogo oddadzą swój głos. 

Najbliższe wybory samorządowe 
odbędą się w Polsce już w przyszłym 
roku. Oby były demokratyczne i uczci-
we. Tak jak dotychczas.

Poniżej publikujemy komentarz 
Wójta w tej sprawie.

Jarosław Ankiewicz
Klub Radnych Nowoczesna Gmina
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Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Bezpieczeństwo w gminnych 
autobusach – ciąg dalszy

W poprzednim numerze Ma-
gazynu informowaliśmy, że wielu 
mieszkańców zwraca uwagę na nie-
prawidłowości w funkcjonowaniu 
gminnego Zakładu Komunikacji 
Publicznej. Obawy mieszkańców są 
niestety zbieżne z wypowiedziami 
byłych oraz obecnie zatrudnionych 
pracowników ZKP, którzy przybyli 
w marcu br. na posiedzenie komisji 
bezpieczeństwa celem poinformowa-
nia radnych o nieprawidłowościach. 

Kierowcy pokazali zdjęcia dokumen-
tujące zły stan autobusów. Usterki 
układów hamulcowych, niefunk-
cjonujące ogrzewanie i klimatyzacja, 
zużyte drążki układu kierowniczego, 
drzwi, które samoczynnie otwierają 
się podczas jazdy to tylko niektóre 
przykłady niesprawnego taboru. Pra-
cownicy akcentowali również, że na 
osoby, które odmawiają prowadzenia 
niesprawnych pojazdów wywierana 
jest presja. 

Wójt, po rozmowie z radnymi na-
szej koalicji (W. Majewski, Z. Hącia, 
D. Matysiak) postanowił przeprowa-
dzić niezależny audyt, który wyjaśnił-
by całą sprawę. Tymczasem, miesiąc 
później, na kolejnym posiedzeniu 
Komisji, niespodziewanie zjawiła 
się inna grupa pracowników, która 
zakwestionowała informacje przeka-

zane przez ich kolegów. W zaistniałej 
sytuacji wójt odzyskał zaufanie do 
gminnego przewoźnika i wycofał się 
z chęci przeprowadzenia niezależnej 
kontroli, o czym poinformował rad-
nych na kwietniowej sesji. Oświad-
czył ponadto, że za zaoszczędzone na 
audycie pieniądze woli kupić opony 
do … jednego autobusu.

Parking przy os. 
Poziomkowym

Sprawa parkingu na terenie PEP-
SI bardzo powoli nabiera rumień-
ców. Powstał nowy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
dla tego rejonu. Dokonano podzia-
łu - wydzielenia działek pod miejsca 
parkingowe. Na początku marca br. 
gmina kupiła grunt, a obecnie przy-
gotowywany jest przetarg na wybór 
wykonawcy w formule zaprojektuj 
i wybuduj. Odbyło się też spotkanie 
z zarządcami wspólnot, prezesem 
ZGK oraz przedstawicielem urzędu. 

Podczas spotkania w terenie usta-
laliśmy lokalizację i wielkość przy-
szłych śmietników, które niestety 
zajmą część miejsc parkingowych. 
Przy okazji zostanie oświetlona ul. 
Truskawkowa - odcinek przylegają-
cy do osiedla. Wójt wyraził nadzieję, 
że roboty rozpoczną się latem 2017. 
Nie wydaje się to jednak termin re-
alny. Radna Targońska, która spra-
wę monitoruje zakłada, że prace 
rozpoczną się w ostatnim kwartale 
2017 r.  

Inicjatywa lokalna
Z inicjatywy radnego Dariusza 

Matysiaka powstaje uchwała doty-
cząca inicjatyw lokalnych. To bar-
dzo ważny projekt, który umożliwi 
współpracę gminy z jej mieszkańcami, 
w celu wspólnego realizowania zadań 
publicznych na rzecz społeczności 
lokalnej. Uchwała dotyczyć będzie 
trybu oraz szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków, które będą mogli 

Klub Nowoczesna Gmina

KARTA SAMORZĄDNOŚCI cd.
Cieszę się, że 
kilka dni temu 

– w ostatni czwar-
tek kwietnia Rada 
Gminy Suchy Las  

„dopełniła dzieła” 
i w ślad po podpi-

saniu przeze mnie w Warszawie Karty 
Samorządności również nasi radni po-
parli ten dokument, przyjmując stosow-
ne oświadczenie. To bardzo ważne, bo 
dzięki temu nikt nie będzie wskazywał 
Gminy Suchy Las jako nieaktywnej 
w powszechnym proteście przeciwko 
postępującej centralizacji władzy. 

 W przeciwieństwie do mnie nie-
którzy radni mieli sporo wątpliwo-
ści, czy w ogóle zajmować głos w tej 
sprawie. Wątpliwościom sprzyjał głos 
Pana Michała Dziedzica, który twier-
dził, że taki protest jest mało efektyw-
ny i jest jedynie wyrazem bezsilności. 

Na szczęście radni zignorowali te 
zaskakujące hipotezy i przygotowali 
dokument, którego integralną częścią 
jest właśnie KARTA SAMORZĄD-
NOŚCI. Tym samym ostatecznie 
zakończono bezsensowną moim zda-
niem dyskusję na temat dopuszczenia 
przez Gminę plagiatu. Zresztą trudno 
wyobrazić sobie, aby Związek Miast 
Polskich (autor Karty) pozywał do są-
dów wszystkie gminy w Polsce, które 
Kartę przyjęły – wcześniej apelując do 
nich, aby jak najszybciej to zrobiły!!!

 Ostatecznie przyjęto wspomniane 
oświadczenie w sposób jednomyślny. 
Dzięki temu Rada Gminy Suchy Las 
dołączyła do grona obrońców silnego 
samorządu, który miejmy nadzieję – 
skutecznie obroni się przed próbami 
zawłaszczenia go przez partie polityczne, 
co prowadziłoby wprost do centralizacji.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera 
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Sesję jak zwykle otworzyła prze-
wodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Salwa-Haibach, która powitała zgro-
madzonych. Następnie radny Krzysz-
tof Pilas wniósł o zmianę porządku 
obrad, a konkretnie zamianę kolejno-
ści punktów 7 i 8. Wysoka Rada zdecy-
dowaną większością głosów przyjęła 
tę propozycję.

Bardzo ładne propozycje
Z kolei wójt Grzegorz Wojtera wnio-

skował o wycofanie punktu nr 4, doty-
czącego zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego re-
jonu ulic Powstańców Wielkopolskich, 
Promienistej i Borówkowej w Suchym 
Lesie. Spowodowało to sprzeciw prze-
wodniczącego Zarządu Osiedla Suchy 
Las Michała Dziedzica:

– Wywołanie planu to najlepszy 
sposób na uporządkowanie terenu – 
wytoczył argument. – Jest tam przed-
szkole, a w pobliżu duży ruch samo-
chodowy – dodał.

W tym momencie szef klubu Gmi-

na Razem Michał Przybylski poprosił 
o krótką przerwę. Po jej zakończeniu M. 
Dziedzic odwołał swoje uwagi, wyraża-
jąc jednocześnie nadzieję, że na kolejnej 
sesji plan będzie procedowany.

– Oczywiście – skinął głową gospo-
darz gminy.

W tej sytuacji radni zdecydowaną 
większością głosów zgodzili się na pro-
ponowaną przez wójta zmianę porząd-
ku obrad. Zaraz potem jednomyślnie 
zatwierdzili protokół poprzedniej 
sesji. I już mogli zająć się aktualnymi 
uchwałami. Na początek zmienili 
statut Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Nie było tu sporu, tym bardziej, że 
Komisja Społeczna jednomyślnie wy-
dała opinię pozytywną. Podobna jed-
nomyślność panowała w przypadku 
zmian nazw ulic w Chludowie.

– Wydaliśmy opinię pozytywną 
– poinformował Włodzimierz Majew-

ski z Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku Publicznego.

– Bardzo ładne te propozycje – do-
cenił radny Krzysztof Pilas.

Pryncypia przede wszystkim
Nieco dłużej dyskutowano nad 

oświadczeniem w sprawie sytuacji 
samorządu terytorialnego w Polsce. 
Przypomnijmy, że w poprzednim 
miesiącu rajcy odmówili przyjęcia 
projektu wójta i opracowali własny do-
kument. Wójt zaproponował jednak 
drobne poprawki. Chciał m.in., żeby 
w oświadczeniu wymienić również 
prezydenta RP.

– Przecież także i przezeń mamy 
problemy z nieprzestrzeganiem Kon-
stytucji – zwrócił uwagę G. Wojtera.

Radni przyjęli najpierw  popraw-
ki wójta, a później całe oświadczenie. 
Przy okazji radny K. Pilas skrytykował 
jednak artykuł napisany przez sympa-
tyków wójta.

– Piszecie, że radni Przybylski i Pilas 
przygotowali „jakiś dokument”, a wła-
śnie go przegłosowaliście – zauważył. 

– Wasze słowa są obraźliwe, sami się 
ośmieszacie – oburzał się.

Z kolei wójt skrytykował artykuł 
Michała Dziedzica.

– Karta Samorządności to nie wy-
raz naszej bezsilności, lecz solidarno-
ści – pouczał. – Nie przygotuję pro-
jektu uchwały o rzekomym zamachu 
w Smoleńsku, żeby się przypodobać 
władzy, która chce uczynić krzywdę 
samorządowi, a zatem i mieszkańcom 

– zadeklarował. – Nie będę robił dobrej 
miny do złej gry rządu. Ten rząd prze-
minie, oby jak najszybciej. Być może 
któremuś ministrowi nasza uchwała 
się nie spodoba, ale pryncypia są waż-
niejsze – podkreślał.

– Ale nie chodzi o pryncypia, lecz 
o zwykłą komunikację pana wójta 
z radnymi – wtrąciła przewodnicząca 
Salwa-Haibach. – Choć rozumiem, że 
pan wójt ma swoje przyzwyczajenia 
z poprzednich lat – dodała.

– Łączenie mnie z teoriami o zama-
chu smoleńskim jest niepoważne, nie 
idźmy tą drogą – protestował tym-
czasem M. Dziedzic. – Załóżmy nato-
miast, że wygrał pan kolejne wybory. 
Musiałby pan wówczas wytłumaczyć 
mieszkańcom, że obwodnicy nikt im 
nie przesunie, a pieniędzy z poligonu 
nie będzie. Zgadzam się, że dobrze się 
stanie, jeśli ten rząd się jak najszybciej 
wyłoży, ale przecież następny rząd nie 
odda nam pieniędzy, które obecna 
władza nam zabierze – wyraził opinię.

– Jeśli nie będziemy dbali o pryn-
cypia, to obecne rządy mogą się nie 
skończyć – ostrzegał wójt, który przy 
okazji zaprosił wszystkich na warszaw-
ski Marsz Wolności, który odbył się 6 
maja. Przypomnijmy, że jednym z or-
ganizatorów marszu były środowiska 
samorządowe.

składać mieszkańcy oraz organizacje 
społeczne. 

Północno-wschodnia 
obwodnica Poznania

Pod koniec kwietnia do Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Poznaniu została złożona pe-
tycja podpisana przez 500 miesz-
kańców naszej gminy z prośbą 
o uwzględnienie tzw. „żółtego 
wariantu” dla korytarza planowa-
nej obwodnicy Poznania. Zabie-
gamy, żeby obwodnicę przesunąć 
kilkaset metrów w głąb poligonu. 
Obecnie planuje się jej przebieg 
bardzo blisko zabudowań w Złot-
kowie i Złotnikach. Cieszymy się, 
że z w yjątkiem p. A nny A nkiewicz 

– szefowej Fundacji Nowoczesna 
Gmina oraz kilku radnych k lubu 
związanego również z wójtem, 
petycję podpisali wszyscy gmin-
ni samorządowcy (radni, sołtysi 
oraz przewodniczący osiedli). 
Szkoda, że polityka bierze górę 
nad zdrow ym rozsądkiem. Kopie 
petycji zostały rozesłane do wiel-
kopolskich posłów, wójta oraz 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Liczymy, że głos mieszkańców 
zostanie usłyszany przez osoby 
decyzyjne. 

Niezależnie od powyższego, pod-
jęliśmy określone czynności prawne, 
zmierzające do uzyskania przez stowa-
rzyszenie GMINA RAZEM statusu 
strony w postępowaniu przed RDOŚ 
w sprawie wydania decyzji środowi-
skowej. Stosowne porozumienie z kan-
celarią prawną podpisali: Michał Dzie-
dzic oraz Grzegorz Słowiński. O pracy 
kancelarii informować będziemy na 
bieżąco.

(-) Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Z a n i e p o k o j e n i 
mieszkańcy coraz 
częściej sygnalizu-
ją, iż mają wrażenie, 
że najważniejszym 
problemem wójta 
oraz jego radnych 

w ostatnim czasie jest kwestia zaję-
cia stanowiska przez Radę Gminy 
w sprawie tzw.  KARTY SAMO-
RZĄDNOŚCI (KS).  Treść KS od-
nosi się m. in. do zagadnienia ogra-
niczenia do dwóch kadencji prawa 
uczestnictwa wójtów, burmistrzów 

oraz prezydentów miast w wybo-
rach samorządowych w 2018 roku. 
W powiecie poznańskim, jak do 
tej pory KS przyjęło zaledwie kilka 
rad gmin na 17. Natomiast jedną 
z pierwszych była Rada Gminy 
Suchy Las, pomimo że głosowanie 
nad projektem oświadczania wy-
dłużyło się o miesiąc. Ze względu 
na ewidentne wady przedstawio-
nego przez wójta projektu należało 
przygotować nowe oświadczenie. 
Zadania tego podjęli się radni klu-
bów INICJATY WA MIESZKAŃ-
CÓW – GMINA RAZEM. Efekt 
był więcej niż zadawalający. Popra-
wione oświadczenie zostało przy-
jęte jednogłośnie, również przez 
radnych wójta. Wypada zatem 
pogratulować autorom projektu: 
Krzysztofowi Pilasowi i Michałowi 
Przybylskiemu. Warto przeczytać: 
http://w w w.gminarazem.pl/w-o-
bronie-niezaleznosci-samorzadow/ 

Zwracam uwagę, że nasza gmi-
na ma sporo innych problemów: 
perspektywa utraty podatku poli-
gonowego (16 mln. zł), utrata war-
tości nieruchomości mieszkańców 
Złotkowa i Złotnik w związku 
z planowanym korytarzem dla pół-
nocno-wschodniego odcinka ob-
wodnicy Poznania, czy fatalny stan 

techniczny gminnych autobusów. 
Problemów do rozwiązania jest za-
tem mnóstwo i warto się wreszcie 
na nich skoncentrować.

Rok 2017 świętujemy w naszej 
gminie, jako rok Wojciecha Bogu-
sławskiego. 21 kwietnia br. uczest-
niczyłam w przepięknej uroczysto-
ści z cyklu „Wiosenne spotkania 
przy świecach” na Zamku K ró-
lewskim w Warszawie. Wieczór 
poświęcony był 260. rocznicy uro-
dzin ojca polskiego teatru narodo-
wego -  Wojciecha Bogusławskiego, 
który urodził się na terenie gminy 
Suchy Las w Glinnie i odby wał 
się właśnie pod patronatem naszej 
Gminy.  Interesujący w ykład o Bo-
gusławskim i dworku w Glinnie 
oraz nadziei na jego odbudowę 
w ygłosiła radna Powiatu Poznań-
skiego p. Ewa Kuleczka-Drausow-
ska. Uroczystość uświetnił w ystęp 
zespołu tańca dworskiego z naszej 
gminy Corona Florum pod dyrek-
cją Macieja Stanisława Lubicza 
Rąbalskiego, a dr Wojciech K ral 
zabrał nas w podróż o W. Bogu-
sławskim i polskim teatrze mu-
zycznym przełomu X VIII I XIX 
wieku. Serdecznie dziękuję orga-
nizatorom za zaproszenie!

Małgorzata Salwa - Haibach
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Przewodnicząca  
Rady Gminy Suchy Las  
informuje

Pycha kroczy przed upadkiem
Obrona samorządu przed rządem, gorąca dyskusja o ko-
munikacji publicznej, dewastacje urządzeń wokół zbiornika 
retencyjnego – zakres spraw poruszanych w czasie kwiet-
niowej sesji Rady Gminy był naprawdę szeroki…

– Też jadę na ten marsz – wtrącił 
Krzysztof Pilas. – I zapewniam chęt-
nym transport – dodał.

Ciężka praca popłaca
W ramach punktu pod nazwą „Infor-

macje wójta gminy” G. Wojtera podał, że 
w Urzędzie Marszałkowskim podpisana 
zostanie umowa w sprawie termomo-
dernizacji Zespołu Szkół w Chludowie.

– Otrzymamy dofinansowanie 
w kwocie 2 mln 701 tys. zł, co oznacza 
ponad 80 proc. kosztów – zatarł ręce 
gospodarz gminy.

Wójt Wojtera dodał, że w ciągu 
dwóch tygodni zakończy się drugi 
etap budowy ulic w Złotnikach. Inwe-
stycja nosi nazwę „Złotniki 1”.

– Z kolei do końca maja uporamy 
się z przeglądem i naprawą 20 gmin-
nych boisk – dodał wójt.

W ramach informacji przewodni-
czących poszczególnych komisji jako 
pierwszy głos zabrał Krzysztof Pilas, 
szef Komisji Społecznej.

– W tym miesiącu komisja pochyliła 
się nad zmianą technologii wody na pły-
walni – relacjonował radny Pilas. – Był to 
przysłowiowy strzał w dziesiątkę, jako że 
przyniesie spore oszczędności – chwalił.

Członkowie Komisji Społecznej 
wzięli też udział w próbie grup tanecz-
nych zespołu Chludowianie.

– Udany taniec podczas występu 
wymaga kilku tysięcy powtórzeń na 
treningach – zaznaczył K. Pilas. – To 
naprawdę ciężka praca.

Na koniec szef komisji podzięko-
wał za dobrą pracę Aleksandrze Rewer-
s-Taterce, do niedawna przewodniczą-
cej Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Z kolei Agnieszka Targońska, prze-
wodnicząca Komisji Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, zrelacjonowa-
ła wizytę członków komisji w Ośrod-
ku Edukacji Ekologicznej „Łysy Młyn”.

– Może warto by im zaproponować 
stoisko w ramach Dni Gminy Suchy 
Las? – pytała.

W „Łysym Młynie” radni rozma-
wiali m.in. o złym stanie grobli na tam-
tejszym stawie. Stało się to przyczyną 
konfliktu Lasów Państwowych z ko-
łem wędkarskim.

– A przy okazji zobaczyliśmy wyłom 
w skarpie nad jezdnią – dodała A. Tar-
gońska. – Może nasze radne powiato-
we zainterweniują? – zasugerowała.

– Znam sprawę, dzwonił do mnie 
radny Paweł Tyrka – pokiwała głową 
radna powiatowa Grażyna Głowacka. 

– Przekazałam sprawę dyrektorowi 
Zarządu Dróg Powiatowych i skarpa 
została już zabezpieczona – uspokoiła 
zgromadzonych.

Tymczasem Włodzimierz Ma-
jewski, szef Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego, opowiedział 
o spotkaniu radnych z nowym komen-
dantem sucholeskiej policji mł. asp. 
Dominikiem Sierżantem.

– Razem z kierownikiem Wiesławem 
Orczewskim z Urzędu Gminy uczestni-
czyliśmy też w wizji lokalnej zbiornika 
retencyjnego w pobliżu osiedla Grzy-
bowego – kontynuował W. Majewski. – 
Niestety, wandale wciąż tam dewastują 
urządzenia – martwił się.

Autobusy dla mieszkańców
W ramach punktu pod nazwą „In-

terpelacje i zapytania” radny Zbigniew 
Hącia tradycyjnie zapytał o połącze-
nia autobusowe Suchego Lasu z Po-
znaniem.

– W godzinach szczytu autobusy 
jeżdżą za rzadko – zwrócił uwagę. – 
A wy chcecie likwidować kolejne po-
łączenia. Przecież to komunikacja pu-
bliczna ma służyć mieszkańcom, a nie 
odwrotnie – przypomniał.

– To prawda, że pomiędzy dwoma 
kursami pojazdów linii nr 905 jest 
przerwa, ale jeżdżą wtedy dwa auto-
busy nr 907 – bronił się wójt. – Zresztą 
dzięki pana wystąpieniom mamy o je-
den kurs 905 więcej. A kiedy zakończy 
się modernizacja linii kolejowej, miesz-
kańcy zaczną jeździć pociągiem.

– Jednak zapowiedź nowego rozkła-
du jazdy wywołała wśród mieszkań-
ców bunt – wtrącił Michał Przybylski. 

– Może powinniśmy poszukać kom-
promisu? Po co tworzyć wrażenie upo-
ru, forsować coś na siłę? Pycha zawsze 
kroczy przed upadkiem – pouczył.

– Otrzymałam mail od mieszkańca, 
który prosi o interwencję w sprawie 
ograniczenia liczby kursów autobu-
sów 901 i 902 – powiedziała Małgo-
rzata Salwa-Haibach. – Autor maila 
słusznie przypomina, że transport 
publiczny nie jest nastawiony na zysk. 
Niechże więc  rozważy pan to jeszcze 
raz, panie wójcie.

– Nie jest jednakowoż prawdą, że 
uczeń po lekcjach musi czekać na auto-
bus dłużej niż godzinę – bronił się wójt. 

– Poza tym, jeśli autobus wozi w dzień 
1-2 osoby, to takie kursy się kasuje, bo 
są bezsensowne – zakończył surowo.

Dysputę o autobusach konty-
nuowano dalej, tym razem jednak 
zajmując się już nie rozkładem jazdy, 
lecz kwestią bezpieczeństwa. Poszło 
oczywiście o słynną już kontrolę ITD, 
w czasie której wykryto usterki. Raj-
cy sugerowali więc wójtowi, że może 
warto by zrobić dodatkowy przegląd 
techniczny.

– Przegląd trzy tygodnie po po-
przednim, ważnym przeglądzie byłby 
bezcelowy – zauważył G. Wojtera.

– Ale koszt to tylko 8 tys. zł, a zyska-
libyśmy 100 proc. pewności – próbo-
wał dyskutować W. Majewski.

Tymczasem wójt zmienił nieco 
temat.

– Przyczyną tamtej kontroli był do-
nos, a problemem do rozwiązania jest 
konflikt pomiędzy dwiema różnymi 
grupami w spółce komunikacyjnej – 
wyjawił. – Zresztą w jednej z tych grup 
część osób to już byli pracownicy.

– Czy nadal na nocnej zmianie 
pracuje tylko jeden mechanik? – Zb. 
Hącia wolał nadal rozmawiać o bez-
pieczeństwie.

– Nie, nie ma już potrzeby utrzymy-
wania warsztatu naprawczego w nocy 

– uciął G. Wojtera.

Opłacalna inwestycja
W ramach punktu pod nazwą 

„Wolne głosy i wnioski” M. Przybylski 
zasugerował wójtowi uchwałę o inicja-
tywie lokalnej.

– Przyniesie to oszczędności – po-
dał argument. – Ze swej strony za-
pewniam, że nie będzie z naszej strony 
rozwiązań siłowych typu głosowanie 
osiem do siedmiu.

– Skoro tak, to przygotuję projekt – 
obiecał gospodarz gminy.

Już pod sam koniec sesji radna po-
wiatowa Grażyna Głowacka zaprosiła 

zgromadzonych na rajd rowerowy im. 
Wojciecha Bogusławskiego, radny 
Krzysztof Pilas z przyjemnością od-
notował przegląd młodych teatrów 
wielkopolskich, który miał miejsce 
w Suchym Lesie, a Zbigniew Hącia po-
chwalił Chludowian, którzy zdobyli 
Puchar Czarnych Diamentów na festi-
walu folklorystycznym w Katowicach.

– Inwestujemy i mamy ogólnopol-
skie sukcesy – cieszył się radny Hącia.

Krzysztof Ulanowski

InFORmACJA
Adwokat Agnieszka Wiese  

informuje, iż pełni dyżur adwokacki  
w każdy poniedziałek  

w godzinach od 16.00 do 19.00  
w siedzibie swojej kancelarii -  

ul. nowy Rynek 3, 62-002 Suchy Las,  
tel. 696-048-474
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Wójt Grzegorz Wojtera broni pryncypiów

Przewodnicząca Małgorzata Salwa-
Haibach apeluje o komunikację

Radny Krzysztof Pilas zaprasza na marsz

Radny Michał Przybylski namawia do kompromisu
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Gala taneczna to wydarzenie 
wdzięczne i przyjemne, jednak zapew-
niające obserwatorowi nieodłączne 
emocje. Wydarzenie, przypomnijmy, ta-
neczne - czyli z konkretną, niekiedy pra-
wie przerysowaną estetyką, wypełnioną 
gamą kolorów, cekinami, błyskiem, 
nastawioną na robienie wrażenia na pu-
bliczności. Jak co roku prowadzenie gali 
objęła Anna Przewoźniak (prezenterka 
TVP Poznań). Nad turniejem czuwa 
od samego początku Szkoła Tańca Ja-
wor, która wraz z Gminą Suchy Las jest 
organizatorem turnieju. Jak twierdzi 
sama Barbara Jawor, idea przyświeca-

jąca tanecznym rozgrywkom to przede 
wszystkim rozpowszechnianie tańca to-
warzyskiego, który ona sama postrzega 
jako sztukę. 

Przymus perfekcji  
Pary biorące udział w Międzyna-

rodowym Turnieju Tańca pochodziły 
nie tylko z naszego kraju (reprezentacje 
między innymi Warszawy, Wrocławia 
i kilku tanecznych ośrodków wielkopol-
skich z Poznaniem na czele), ale i z Rosji, 
Czech i Ukrainy. 

Pierwsze miejsce w kategorii tańców 
standardowych (w klasie tanecznej C) 
otrzymali Paulina Kurowska i Tomasz 
Drożdżyński reprezentujący Klub Tań-
ca Towarzyskiego Filemon z Szamotuł. 
Następne miejsca na podium zajęli 
kolejno Oliwia Olibińska z Mateuszem 
Frąckowiakiem (Latina Wolsztyn) i Pa-
trycja Skrzypek z Filipem Sobańskim 
(Latina Wolsztyn). 

Najlepszą parą i laureatami w kate-
gorii Open Latin (w klasie tanecznej S)  
okazali się być Klaudia i Michał Ga-
łek -  para z Warszawy (klub taneczny 
Duet). Wraz z nimi na podium stanęli 
też Natalia Głębocka i Volodymyr Sha-
rapov (Duet Warszawa) oraz Aleksan-
dra Mycek i Jiri Gatnar (St Majewski 
Wrocław).

Jak twierdzą zwycięzcy Open Latin, 
odkąd są małżeństwem, razem tańczy 
im się jeszcze lepiej, a turniej WIOSNA 
jest jednym z przystanków w ich ta-
necznej karierze (w tym samym czasie 
przygotowują się również do mistrzostw 
Europy). 

W tańcu ważny jest każdy drobny 
ruch i gest. Jakiekolwiek uchybienia 
mogą być niewidoczne dla publicz-
ności, jednak sędziowie są w stanie 

w yłapać prawie niedostrzegalne błędy. 
Barbara Jawor jako sędzia główny tur-
nieju przyznaje, że praca w ymaga nie-
ustannej koncentracji i „oczu dookoła 
głow y”, by w ydarzenie przebiegło nie-
zakłócenie. 

Sponsorzy czy jednak 
pasjonaci? 

Wydarzenie nie mogłoby odbyć 
się bez sponsorów. W tym roku zosta-
li nimi: Nickel, Drukarnia Serikon, A&I, 
Compensa Vienna Insurance Group, pie-
karnia i cukiernia Zagrodnicza, VZ Inwe-
stycje, Buty do tańca Poznań, Wojtasiński, 
Gościniec Sucholeski, Kwiaciarna Oszin, 
Centrum Ogrodnicze Twój Ogród, Polski 
Teatr Tańca, Aikido Poznań, PBE Elbud 
Poznań SA oraz Gmina Suchy Las. Barba-
ra Tomczak, właścicielka sklepu z obu-
wiem do tańca i ślubu (Buty do tańca 
Poznań) przyznaje, że może brzmieć to 
patetycznie, jednak jest ona sponsorem 
przede wszystkim ze względu na wspie-
ranie idei rozpowszechniania tańca 
towarzyskiego jako znakomitej roz-
rywki i sportowej samorealizacji. Sama 
uczęszcza do Szkoły Tańca Jawor i bar-
dzo zachęca do tego typu aktywności. 
Przyznaje, że jako sponsor osobiście 
jest zaangażowana w sprawę Turnieju 
Tańca WIOSNA. 

Na parkiecie, w Internecie
Na wydarzeniu nie mogło zabrak-

nąć wójta Gminy Suchy Las - Grzego-
rza Wojtery. Twierdzi on, że turniej to 
ukoronowanie dobrej współpracy gmi-
ny ze Szkołą Tańca Jawor. Postrzega to 
jako okazję do pokazania gminy od nie-
co innej niż zwykle strony. Dodaje też, 
że taniec kojarzony z energią może sta-
nowić dobry sposób na pokazanie, że 

wiosna z impetem wchodzi do Suchego 
Lasu - nie tylko w kwestii meteorolo-
gicznej, ale przede wszystkim w kon-
tekście szerszych uśmiechów i znacznie 
większej niż w okresie zimowym (gdy 
nikomu nic się nie chce) życzliwości do 
drugiego człowieka.

Puchar Stanisława Jawora przyznano 
najlepszej parze z Wielkopolski - otrzy-
mali ją Sonia Jankowska oraz Paweł 
Bienert z Poznania (Klub Tańca Spor-
towego Słońce). Dla nich to duże zasko-
czenie, a zarazem spore wyróżnienie. Co 
do planów na przyszłość - planują brać 
udział w podobnych turniejach i starać 
się poprawiać swoje wyniki.

Podczas rozmow y z czeską parą, 
która zajęła czwarte miejsce - Mar-
tin Prágrem i Denisą Galandžárovą, 
dowiaduję się, że mimo niezajęcia 
miejsca na podium nie zamierzają się 
poddawać - wręcz przeciwnie, ich ka-
lendarz jest w ypełniony na wiele dni 
do przodu. Para akty wnie udziela się 
na Facebooku - prowadzą swojego fan-
page’a, gdzie dzielą się z sympatykami 
swoim tanecznym życiem. Wydarze-
nie uświetniły w ystępy teatru tańca 
oraz grupy hip-hopowej. Mieliśmy 
też okazję obejrzeć taniec znanej już 
sucholeskiej publiczności z minio-
nych turniejów mistrzowskiej pary ze 
Szczecina - Grażyny Grabickiej i Szy-
mona Kalinowskiego. Oboje bardzo 
się cieszą, że gościnnie mogą uczest-
niczyć w - jak sami mówią - pięknym 
tanecznym w ydarzeniu, tym razem 
z nieco innej strony, bez adrenaliny 
związanej z ry walizacją. Ich taneczne 
życie nie ogranicza się tylko do go-
ścinnych w ystępów - oboje są czynni 
w zawodzie, o czym może świadczyć 
praca na jak najw yższych obrotach. Bo 
przecież miło jest powracać - nie tylko 
na parkiet, ale i tak barwne, ży wioło-
we w ydarzenia, do których ze względu 
na swój klimat i jaskrawą, „brokatową” 
specyfikę zdecydowanie możemy zali-
czyć Turniej Tańca W IOSNA.

Małgorzata Pelka

WyDARZEnIA / REkLAmA

Brokatowy deszcz i pogoda na taniec
Trochę latynoskich rytmów, trochę seksapilu i dużo sportu - bo taniec jest przecież sportem! 
8 kwietnia w Hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie odbyła się już XXXVIII edycja 
Międzynarodowego Turnieju Tańca WIOSNA, a także pokazy i gale taneczne. Wśród mediów 
przybyłych na uroczystość nie zabrakło „Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy”.
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Wójt Grzegorz Wojtera 
i prowadząca Anna Przewoźniak

Barbara Jawor z najlepszą parą z Wielkopolski

Występ dziecięcego zespołu prowadzonego przez Barbarę Jawor Zwycięzcy w kategorii tańców standardowych Laureaci Open Latin

Grażyna Grabicka i Szymon 
Kalinowski podczas występu

Michał i Klaudia Gałek - 
zwycięzcy Open Latin

Paulina Kurowska i Tomasz 
Drożdżyński - mistrzowie standardu

 Martin Prágr i Denisa Galandžárova 
z red. Małgorzatą Pelką

Dumny z syna 
Przemysław Bienert

Goście i sponsorzy

villasucholeska.pl

INWESTOR Zamieszkaj

BON RABATOWY-5% DLA ODWIEDZAJĄCYCH

DRZWI OTWARTE
w sobotę 10 czerwca
w godzinach 1000-1400

do

w Villi Sucholeskiej
Zapraszamy na

Tel: 516 166 740 ul. Wojciecha Zielińskiego 5-19, Suchy Las
villasucholeska@moreplace.pl
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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
SOBOTY I NIEDZIELE 
ORGANIZUJEMY IMPREZY 
OKOLICZNOŚCIOWE
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   ........................4,90
Ogórkowa, jarzynowa,  
pieczarkowa, żurek  .........................6,90
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 
ZAPRASZAMY

Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124A

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

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

POGOTOWIE DEKARSKIE 
TEL. 604 975 235

www.facebook.com/Pokrycia
DachoweNowakowski

r     e      s     t     a     u     r     a     c     j     a
Oborniki 64-600  ul. Chłopska 1  tel.:  61 88 32 608     
www.kuchniaistrych.pl                   @kuchniaistrych

ocieplanie poddaszy
ocieplanie i wygłuszanie ścian
izolacje budynków przemysłowych i rolniczych
izolacje pod wylewki, izolacje fundamentów Poznań 536 412 412

Natrysk pianki poliuretanowej

www.goodizo.pl

PROMOCJA NA HASŁO SUCHOLESKI MAGAZYN

MAKIJAŻ PERMANENTNY -20%
USTA (wypełnienie + kontur) od 550   440
BRWI od 600  480
OCZY 
kreska górna 390  312 
kreska dolna 300  240

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
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Świeżo otwarty sklep został już 
371 punktem sprzedaży Grupy Musz-
kieterów w Polsce. Na wydarzeniu po-
jawili się przedstawiciele Grupy: Ma-
rian Słomiak (pełnomocnik Zarządu 
ds. sieci Bricomarché w Polsce) oraz 
oczywiście właściciel nowego punktu 
sprzedażowego Bricomarché - Tomasz 
Ratajczak. Wydarzenie odbyło się pod 
okiem konferansjera - Sławomira Ja-
nelta (firma POLSKA SCENA), który 

wstępnie przybliżył przybyłym spe-
cyfikę Grupy Muszkieterów - między 
innymi wyróżniający grupę fakt, że 
podatki należy odprowadzać w miej-
scu funkcjonowania sklepu. 

Sukces buduje się wspólnie
Grupa Muszkieterów jest zrze-

szeniem prawie 300 niezależnych 
polskich przedsiębiorców zarządzają-
cych supermarketami spożywczymi 

Intermarché, a także supermarketami 
typu „dom i ogród” - czyli właśnie 
Bricomarché. Zrealizowali do tej pory 
akcje społeczne takie, jak Zbieramy 
krew dla Polski, Muszkieterowie dla 
Polek, Place Zabaw - Muszkieterowie 
czy Wakacje z Muszkieterami. 

Tomasz Ratajczak rozpoczął prze-
mówienie od powitania przybyłych. 
Mowa wypełniona była podziękowa-
niami na kanwie nie tylko zawodowej 
(pracownicy i szkoleniowcy, którzy 

- jak stwierdził właściciel nowego Bri-
comarché - są współodpowiedzialni 
za sukces), ale również osobistej. 
Duża część podziękowań powędro-
wała w stronę rodziców. Państwo 
Halina i Krzysztof Ratajczakowie, 
zawodowo również związani z Grupą 
Muszkieterów, przyznali że odczuwa-

ją satysfakcję i dumę na dwóch pozio-
mach: jako Muszkieterowie oraz jako 
rodzice. 

Sam Tomasz Ratajczak związany 
jest z Grupą Muszkieterów od roku 
2009. Był kierownikiem sklepu Bri-
comarché w Szamotułach oraz w Wą-
growcu. Z branżą handlową jest zwią-
zany już od osiemnastego roku życia. 
Na sam koniec inauguracji otrzymał 
symboliczne prezenty: portret za-
łożyciela Grupy Muszkieterów oraz 
szpadę. Na ręce Tomasza Ratajczaka 
przekazał ją Janusz Bartkowiak - ad-
ministrator UDM w Polsce.

Wielkopolscy 
Muszkieterowie

Poprzez uruchomienie nowego 
punktu sprzedażowego Bricomar-

WyDARZEnIA

Szpady w górę dla Poznania
Szpada jest symbolem prawdziwego Muszkietera. A praw-
dziwi Muszkieterowie nie walczą już na śmierć i życie, ale… 
wspierają różnorakie inicjatywy i w nie inwestują. Praw-
dziwy Muszkieter wie, jak rozwijać swój biznes, o czym 
przekonywano podczas otwarcia nowego Bricomarché  
w galerii Pestka.

Doganiamy najlepsze, światowe imprezy!
Ponad 135 tys. gości odwiedziło stoiska 170 wystawców i uczestniczyło w 60 polskich 
premierach samochodowych. Do ich dyspozycji były dwa samochody koncepcyjne, 
10 pawilonów i stanowiska na terenie otwartym. Na terenie MTP pracowało ponad 750 
dziennikarzy. Oto wizytówka rekordowych Poznań Motor Show!

Dzięki Motor Show Poznań stał się 
motoryzacyjną stolicą Europy. Tym 
samym na terenie MTP musieli po-

jawić się przedstawiciele wszystkich 
liczących się producentów i dealerów 
samochodowych, motocyklowych, 
sprzętu motoryzacyjnego, a także 
wytwórcy szerokiej gamy akcesoriów. 
I nie żałowali, bo nie tylko mogli za-
prezentować ofertę, nawiązać kontak-
ty z innymi przedsiębiorcami z bran-
ży, ale też zyskiwali klientów, którzy 
w pawilonach mieli dosłownie na wy-
ciągnięcie ręki wszystkie nowinki ze 
świata dwóch, czterech i więcej kółek...

Okrągłe rocznice
– Poznań jest bezsprzecznie najważ-

niejszym miejscem targowym, jeśli 
chodzi o targi motoryzacyjne – mówił 
Stanisław Dojs z Volvo Car Poland.

I miał rację, bo marka, którą re-
prezentował, przyciągała uwagę gości 
informacją o jubileuszu 90-lecia. Tym 
samym Volvo wpisało się do grona – 
dodajmy: szacownego - tych  marek, 
które na tegorocznym Motor Show 
chwaliły się tradycją zawartą w okrą-
głej rocznicy istnienia, razem z Ferra-
ri, które ma 70 lat, AMG – jubilatem 
z półwieczem na karku i Mitsubishi – 
które mogło pochwalić się aż setnymi 
urodzinami!

By zaspokoić gusta gości organi-
zator zaplanował kilka stref i salonów: 
samochodowe, motocyklowe, carava-
ningowe i poświęconą ciężarówkom 
strefę truck... 

Widać było, że Polska, a szcze-
gólnie Poznań są bardzo ważnym 
miejscem (bo nie tylko rynkiem) 
dla największych marek. Mercedesy 

np. sprzedają się u nas znakomicie 
i w Europie jesteśmy pod względem 
ich sprzedaży aż na czwartym miejscu. 
Koncern AMG wykorzystał więc 2 
tys. mkw. powierzchni i wystawił 40 
samochodów. Można było tam dowie-
dzieć się m.in., że w ubiegłym roku Po-
lacy kupili ponad 12 tys. samochodów 
tej marki, w 1100 modelach. 

Nowości nie zabrakło
Volvo prezentowało nowego XC60, 

Ferrari – model 812 Superfast, który 
dopiero co pokazano na targach w Ge-
newie, BMW – nowego 530e z linii 
iPerformance oraz Mini Countryma-
na z napędem hybrydowym plug-in. 
W pawilonie 3A za to można było zna-
leźć poznańską potęgę, największego 
wystawcę, czyli Volkswagen Group, 
który nie ukrywał, że Polska jest dla 
niego rynkiem strategicznym. Dlatego 
obok nowego V W Arteona, pokazano 
nowego Golfa, Skodę Kodiaq, Porsche 
Panamera Sport Turismo, czy Porsche 
911 GT3 Cup. 

Zdaniem fachowców
– Bardzo dobre targi, dające okazję 

do świetnego zaprezentowania najlep-
szych aut – mówił Maciej Szymański, 
dyrektor salonu Porsche Skoda przy ul. 
Obornickiej w Poznaniu. – Mogliśmy 
pokazać Skodę Kodiaq nie tylko w peł-
nej okazałości na wystawie statycznej, 
ale też bezpośrednio w akcji, na spe-
cjalnym torze przeszkód, z podjazda-
mi, zjazdami, wykrzyżami, co więcej 

– o zaletach terenowych tego modelu 

można było przekonać się osobiście, 
korzystając z fotela pasażera obok 
kierowcy na tym torze przeszkód! 
A przecież to nie wszystko – prezento-
waliśmy przecież cieszące się wielkim 
zainteresowaniem np. Octavię po li-
ftingu, czy Skodę Citigo!

– Naprawdę dobrze zorganizowana 
impreza – wtóruje Przemysław Napie-
rała z poznańskiego Auto – Centrum 
P.M. S.A. – Widać, że choć do najsław-
niejszych wielkich światowych imprez 
targowych o charakterze motoryza-
cyjnych trochę nam jeszcze brakuje, to 
z roku na rok ten dystans się zmniejsza. 
Byłem na targach w Genewie i patrząc 
na nie, oceniam poznańskie targi na-
prawdę bardzo dobrze. Prezentowane 
są prawdziwe nowości, można je po-
znać, dowiedzieć się o nich sporo, a na 
stanowiskach dobrze kojarzonych 
w Wielkopolsce firm również widać 
było bardzo wielu zadowolonych, usa-
tysfakcjonowanych gości...

Maciej Garstecki, wiceprezes za-
rządu POL-CAR-u zgadza się z tymi 
opiniami: jak mówi, widać z roku na 
rok więcej gości, więcej wystaw, więcej 
ciekawych inicjatyw i premier. 

– Królują naprawdę efektowne sa-
mochody – mówi M. Garstecki. – My 
mieliśmy łączone stoisko, a więc duży 
wybór i silną pozycję wśród demonstra-
torów nowych modeli. I tak można było 
u nas podziwiać pierwszego SUV-a Alfy 
Romeo, czyli model Stelvio, były też 
nowe Jeep Compass i Seat Ibiza. Każdy 
inny, bo inną reprezentuje kategorię, ale 
też przez to mieliśmy możliwość do-
tarcia do wielu różnych potencjalnych 
klientów. I każdy miłośnik aut mógł 
znaleźć u nas coś ciekawego. Podobały 
mi się, tak jak wielu gościom targowym, 
wszystkie nowe wersje i modele, ale ser-
ce pozostaje przy Alfie Romeo...

Paweł Okoński

ché w galerii Pestka sieć rozpoczę-
ła realizację strategii dotyczącej 
wchodzenia do dużych miast. Sk lep 
zajął w Pestce miejsce dawnego 
Praktikera. Jak twierdzi Marian 
Słomiak, pełnomocnik Zarządu ds. 
Bricomarché w Polsce, pierwszym 
dużym miastem, w którym poja-
wił się sk lep, jest właśnie Poznań, 
a działalność Grupy Muszkieterów 
jest z nim związana od samego po-
czątku istnienia.

Zaproszony na wydarzenie Didier 
Duhaupand, prezes Grupy Muszkiete-
rów w Europie, także podkreślił, że hi-
storia grupy nierozerwalnie połączona 
jest z Poznaniem. 

Na sam koniec Michał Ptaszyń-
ski, kierownik Oddziału Przed-
siębiorczości i Innowacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, przeczytał list oko-
licznościowy napisany przez marszał-
ka Leszka Wojtasiaka, złożono życze-
nia i udano się na wspólną kolację do 
hotelu Illon. 

Bricomarché w poznańskiej galerii 
Pestka to pierwszy sklep tej sieci w du-
żym mieście w Polsce. Teraz można 
już tylko obserwować, jak dalej będzie 
rozwijać się realizacja strategii wejścia 
do dużych miast. 

Małgorzata Pelka

 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REkLAmA / WyDARZEnIA
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Dyr. Maciej Szymański

Prezes Zygmunt Garstecki, członek Zarządu Powiatu 
Mieczysław Ferenc, wiceprezes Maciej Garstecki

Przemysław Napierała i Katarzyna Pisarska

Tomasz Ratajczak Halina i Krzysztof Ratajczak Hostessy ze szpadą

Konferansjer Sławomir Janelt Senior rodu Mieczysław Ratajczak (pierwszy z lewej)
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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

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

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

POZNAŃ, UL. OBORNICKA 288
tel. 662 044 452

r     e      s     t     a     u     r     a     c     j     a
Oborniki 64-600  ul. Chłopska 1  tel.:  61 88 32 608     
www.kuchniaistrych.pl                   @kuchniaistrych
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Osiedle Kalinova to 12 domów 
parterowych, w zabudowie bliźniaczej. 
Budowa ruszyła w październiku 2016 
roku. Proponowane domy mają od 
113 do 120 m.kw. Przy takim metrażu 
powstanie pokój dzienny z jadalnią, 3 
sypialnie, kuchnia, łazienka oraz po-
mieszczenie gospodarcze i specjalnie 
wydzielona garderoba. Do każdego 
z domów przynależy jednostanowisko-

wy garaż, a także ogród o powierzchni 
od 200 do 315 m.kw. Pomieszczenia są 
dobrze doświetlone, dzięki wysokim 
oknom, a bezstopniowe progi i szerokie 
futryny sprawiają, że domy są przyjazne 
również dla osób starszych i niepełno-
sprawnych. Dla większego komfortu 
mieszkańców deweloper zaplanował 
także utwardzenie drogi dojazdowej 
kostką brukową. Zainstalowane zo-

stanie również ogrzewanie podłogowe. 
Natomiast, dobra izolacja okien i drzwi 
znacznie ograniczy koszty ogrzewa-
nia. Istnieje także możliwość adaptacji 
poddasza. Ceny domów na osiedlu 
Kalinova rozpoczynają się od 576 766 
zł brutto. Pierwsze z nich będą gotowe 
do odbioru już w czerwcu tego roku. – 
Inwestycja Kalinova, jest atrakcyjna dla 
rodzin z dziećmi, ale także jest dobrym 
rozwiązaniem dla osób starszych czy 
niepełnosprawnych, a to dzięki funk-
cjonalnej architekturze domów i zale-
tom otoczenia osiedla. – mówi Tomasz 
Pietrzyński z firmy More Place S.A.

Domy osiedla Kalinova to dogod-
ne rozwiązanie dla osób ceniących 

prywatność oraz komfort życia za mia-
stem, przy jednocześnie dogodnym 
dojeździe do Poznania czy Suchego 
Lasu. Otoczenie w postaci terenów 
zielonych, w tym bliskość lasu pozwa-
la na aktywny wypoczynek dla całej 
rodziny. Zaledwie kilka minut od in-
westycji znajduje się przystanek komu-
nikacji miejskiej, a do Poznania można 
dojechać samochodem w 5 minut. 
W pobliżu mieszczą się także placówki 
oświatowe, punkty handlowo-usługo-
we oraz obiekty kulturalne czy sporto-
we. Położenie osiedla umożliwia także 
szybki dojazd do trasy S11, którą doje-
dziemy m.in. do autostrady A2. 

Red.

INWESTYCJE / REKLAMA

  NASZE MENU  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kameralnie na osiedlu Kalinova
W Złotnikach pod Poznaniem powstaje kameralne osiedle 
12 domów w zabudowie bliźniaczej.  
Deweloper More Place, wybrał spokojną okolicę, w pobliżu 
lasu, z dala od miejskiego zgiełku.

www.kalinova.pl

W 36 minut do celu
Zabieganych może przyciągnąć do treningów wymowne 
hasło: My to robimy w 36 minut, a Ty? O tym jak to robią, 
rozmawiamy z trenerem i fizjoterapeutą Michałem Adam-
czakiem, dyrektorem ds. marketingu Jolantą Staniszewską 
i właścicielką klubu Anetą Grobelną.
Skąd 36minut? Co jest w tej meto-
dzie wyjątkowego, że podczas tak 
krótkich treningów można uzyskać 
lepsze efekty niż w typowej siłowni 
przy 1-2 godzinnych treningach?

– Wszystko zawdzięczamy rewo-
lucyjnemu systemowi treningowemu 
i nowoczesnemu sprzętowi. Trening 
jest maksymalnie efektywny, szybki, 
łatwy i bezpieczny. Po pierwsze pra-
cujemy w interwale – jest krótki czas 
przejścia z urządzenia do urządzenia. 
Na zwykłych siłowniach często osoby 
robią serie, odpoczywają – tego czasu 
nie mają ustalonego. U nas ćwiczy się 
dosłownie w kółko! Po wykonaniu 
ćwiczenia przesiadamy się na sąsied-
nią stację, żeby po wykonaniu serii 
przesiąść się na kolejną i kolejną, zata-
czając w ten sposób koło. 

Sprzęt skompilowany jest tak, żeby 
podczas każdego okrążenia przećwi-
czyć wszystkie partie ciała. Poza tym 
na „normalnej” siłowni używa się 
siły mięśni tylko w jednym kierunku, 
tzn. wypychamy ciężar i ten powrót 
jest trochę mimowolny. U nas wyko-
rzystujemy zarówno obciążenie jak 
i odciążenie. To dzięki silnikom elek-
trycznym stawiającym opór przy ru-
chu powrotnym. Podczas pierwszego 
treningu trener poprosi Cię o zajęcie 
pozycji na każdej z maszyn, po czym 
skalibruje jej parametry biorąc pod 
uwagę pod wzrost, siłę fizyczną, wydol-
ność organizmu i długość kończyn tak, 
żeby trening był wygodny i bezpieczny, 
angażował pełnię sił ale jednocześnie 
nie powodował kontuzji. Ustawienia 
te zostaną zapisane na karcie, po wsu-
nięciu której wszystko automatycznie 
ustawi się tak, jak za pierwszym razem
Jakie efekty mogę osiągnąć w wyni-
ku treningów?

– Wszystkie – od budowy mięśni, 
po zrzucenie zbędnych kilogramów, 
utrzymanie formy, rehabilitację. Jeste-
śmy trenerami ale też wykwalifikowa-
nymi fizjoterapeutami, byłymi spor-
towcami, znamy się na tym i wiemy 
jak mądrze poprowadzić trening, aby 
dana osoba osiągnęła pożądane efekty. 
Maszyny są bardzo bezpieczne. Opór 
elektryczny sterowany komputerowo 
zastępuje stalowe odlewy z ubiegłego 
wieku. Dzięki temu ciężar nie może 
spaść, wyrwać uchwytu z rąk, przydu-
sić czy zmusić cię do przyjęcia pozycji 
sprzecznej z anatomią. U nas nie ma 

problemu kontuzji czy naderwania 
mięśnia. Ba! Nie ma nawet zakwasów. 
Ćwiczą z nami osoby zdrowe, silne, ale 
też osoby z nowotworami, ze stward-
nieniem rozsianym, z cukrzycą, po 
kontuzjach, urazach. Nasz system tre-
ningowy jest dla wszystkich.
A w jakim wieku najczęściej klienci 
się do was zgłaszają?

– Są wśród nas dzieci, za zgodą ro-
dziców.  Jest cała grupa młodych, bar-
dzo  aktywnych, ale i bardzo zabiega-
nych osób. Kolejna grupa to osoby po 
czterdziestce, po pięćdziesiątce, a naj-
starsi w okolicach osiemdziesiątego 
roku życia. Pełny przedział wiekowy.
Jak zachęciliby Państwo do spróbo-
wania tej metody w Waszym klubie?

– Przede wszystkim nie jesteśmy si-
łownią. Zawsze mówimy, że jesteśmy 
inteligentną alternatywą dla siłowni. 
Jesteśmy kameralnym klubem trenin-
gowym, ze stałą opieką trenera fizjo-
terapeuty, z  indywidualnym planem 
treningowym, z regularną kontrolą 
wyników.  Panuje u nas bardzo domo-
wa, swobodna atmosfera, nikt nie czuje 
się skrępowany, czy zawstydzony. Nasi 
trenerzy służą pomocą, motywują, 
monitorują każdy ruch. Nowa osoba 
może skorzystać z dwutygodniowego 
darmowego okresu próbnego.
Postępy są pewnie najbardziej mo-
tywujące, w dodatku dla obu stron.

– Mamy się czym chwalić. Pan Ma-
rek na przykład zrzucił z nami 14,7 kg 
w pięć miesięcy. Pani Jola odzyskała 
sprawność po mastektomii. To jest dla 
nas najważniejsze- sukcesy naszych 
klubowiczów. Jesteśmy z nich bardzo 
dumni.

Rozmawiała Klaudia Zimowska

36minut PODOLANY
ul. Strzeszyńska 67A  
(na tyłach Galerii Podolany)
60-479 Poznań
tel. +48 530 809 019
e-mail: podolany@36minut.pl

NASZE ZDROWIE
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Jolanta Staniszewska i Aneta Grobelna

Podczas treningu
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OXYbrazja – 3:1 
– odświeżenie 
– nawilżenie  
– dotlenienie
1 zabieg 69 zł
3 zabiegi 179 zł 

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

Galeria Pestka
al. Solidarności 47
Poznań
tel. 506 172 087
511 505 503
www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette

MOTORYZACJA - ARTYKUŁ SPONSOROWANY

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”

ORTOPEDAzz
FIZJOTERAPEUTA zz
KARDIOLOGzz
RADIOLOGzz
LARYNGOLOGzz
PSYCHIATRAzz
ENDOKRYNOLOGzz
PSYCHOLOG DLA DZIECI zz
PSYCHOLOG DLA zz
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA zz
ONKOLOGzz
INTERNISTAzz
CHIRURGzz
NEUROLOGzz

UROLOGzz
MEDYCYNA zz
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWAzz
MEDYCYNA PRACYzz
ALERGOLOGzz
LOGOPEDAzz
PSYCHOTESTYzz
DERMATOLOGzz
PULMONOLOG zz
DIETETYKzz
NEFROLOG DZIECIĘCYzz
PULMONOLOGzz
ALERGOLOGzz
UROLOGzz

 Toyota Yaris to najpopularniej-
szy model marki w Polsce i w Euro-
pie, który systematycznie zwiększa 
swój udział w segmencie B. To 
jedyny miejski samochód na euro-
pejskim rynku, dostępny z trzema 
rodzajami napędu – hybrydow ym, 
benzynow ym i w ysokoprężnym. 
Zmiany przeprowadzone w mode-
lu 2017 znacząco w ykraczają poza 
standardow y facelifting. Program 
rozwojow y o wartości 90 milio-
nów euro zaowocował udoskona-
leniem ponad 900 części, wpły wa-
jąc na styl, osiągi i bezpieczeństwo 
samochodu.

Miejska Toyota jest dostępna 
z czterema wariantami napędów 
oraz w pięciu wersjach w yposaże-
nia. Już podstawowa wersja Life za-
wiera bardzo bogate w yposażenie, 
m.in. unikalny w tym segmencie 
pakiet Toyota Safety Sense w stan-
dardzie. Nowa wersja Selection 
wprowadza większy w ybór kom-
pozycji kolorystycznych nadwozia 
oraz elementów stylizacyjnych.

Now y silnik 1.5 l o mocy 111 K M  
jest tylko o 3000 zł droższy od 
podstawowego silnika 1.0 l V V T-i  
o mocy 69 K M. Napęd hybrydo-
w y 100 K M z automatyczną prze-
kładnią E-CV T kosztuje o 2 000 
mniej od silnika Diesla 1.4 l D-4D 
o mocy 90 K M, z manualną skrzy-
nią biegów.

Nowa gama napędów
K lienci mają teraz do w yboru 

now y silnik benzynow y o pojem-
ności 1.5 l, spełniający rygory-
styczną normę Euro 6c, zgodnie 
z now ym standardem testowania 
zużycia paliwa i emisji spalin w rze-
czy wistych warunkach. W porów-
naniu do silnika 1.33 l, który zastę-
puje, jednostka ta ma o 10 procent 
więcej mocy i momentu obroto-
wego, jest przy tym o 12 procent 
oszczędniejsza.

W modelu hybrydow ym projek-
tanci skupili się na jeszcze cichszej 
jeździe, szczególnie podczas przy-
spieszania. Udało się to osiągnąć 
dzięki now ym mocowaniom sil-

nika, ogranicznikowi przechyłów, 
przednim półosiom oraz ramie 
pomocniczej. Przeprojektowane 
mocowania silnika, amortyzatory 
i elektrycznie sterowany układ kie-
rowniczy poprawiły komfort jazdy 
i precyzję prowadzenia.

Bogatsze wersje 
wyposażenia

Odświeżony Yaris jest dostępny 
w 5 wersjach w yposażenia. Nowa 
wersja Selection została stworzona 
z myślą o młodszych klientach, dla 
których ważny jest styl i indy wi-
dualny charakter. Od kwietnia są 
dostępne warianty Selection Sap-
phire i Selection Passion, a od lata 
Selection Pure i Selection Plati-
nium. Specjalne kolory karoserii są 
łączone z kontrastow ym, czarnym 
w ykończeniem dachu i innych w y-
branych elementów. Wersja ta za-
wiera także grill w kształcie plastra 
miodu, przyciemniane tylne szyby, 
dedykowane elementy stylizacyj-
ne deski rozdzielczej i kierownicy 
oraz dobrane do poszczególnych 
wariantów kolory tapicerki. Świa-
tła do jazdy dziennej, pozycyjne 
i stopu w technologii LED są do-
stępne w wersji Selection i najw yż-
szej Dynamic.

Już w podstawowej wersji wy-
posażenia Life mieści się pakiet 
bezpieczeństwa czynnego Toyota 
Safety Sense składający się z ukła-
du wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia (PCS), układu 
ostrzegania o niezamierzonej zmia-
nie pasa ruchu (LDA) i automatycz-
nych świateł drogowych (AHB). 
To jedyny miejski model dostępny 
w Polsce z tak bogatym wyposaże-
niem w systemy bezpieczeństwa 
czynnego w standardzie. Układ 
rozpoznawania znaków drogowych 
(RSA) wchodzi w skład wersji Pre-
mium i wyższych. Ponadto wersja 
Life zawiera m.in. system wspo-
magający pokonywanie podjazdu,  
7 poduszek powietrznych, czujniki 
deszczu, elektryczne przednie szy-
by i lusterka oraz kierownicę wielo-
funkcyjną.

Nowa Toyota Yaris już dostępna  
w polskich salonach
Nowa Toyota Yaris z bardziej dynamiczną sylwetką, zupeł-
nie nowym silnikiem 1.5 l Dual VVT-iE i pakietem bezpie-
czeństwa czynnego Toyota Safety Sense w standardzie jest 
już dostępna w salonach Toyoty. Ceny zmodernizowanego 
modelu rozpoczynają się od 42 900 zł.

Toyota Yaris dostępna w salonach Toyoty – ceny od 42 900 zł;•	
Pakiet bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense •	
w standardzie od podstawowej wersji Life;
Zupełnie nowy silnik 1.5 l Dual VVT-iE o mocy 111 KM tylko  •	
o 3000 zł droższy od podstawowego silnika 1.0 l VVT-i 69 KM;
Udoskonalony napęd hybrydowy 100 KM z automatyczną •	
przekładnią E-CVT o 2 000 tańszy od silnika Diesla 1.4 l D-4D  
90 KM z manualną skrzynią biegów;
Nowa, bardziej dynamiczna stylistyka;•	
Limitowana wersja Selection – bogaty wybór kompozycji •	
kolorystycznych karoserii oraz wykończenia nadwozia i wnętrza.

ASD Toyota Ukleja Sp.J.
ul. Obornicka 132, 62-002 Suchy Las

tel. 61/811 75 70, fax 61/811 75 73
www.toyota-ukleja.pl

Galeria Pestka
al. Solidarności 47, 
Poznań
tel. 506 172 087, 
511 505 503

www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette

FRYZJER 
UPIĘCIA 
ŚLUBNE

Mezoterapia bezigłowa – miesiąc regeneracji
 1 zabieg 169 zł 
3 zabiegi 449 zł 

Oferta Limitowana – pakiet specjalny na dzień matki (do 15.06.)
Zabieg Mezoterapii bezigłowej + krem CLINICAL CARE 30 ml. 299 zł 

Kuracja w czasie 
koloryzacji 
Smartbond  
– chroni i wzmacnia  
Twoje włosy! Odważ się  
na zmianę koloru! 
Cena Smartbond – 89zł

Siła Natury! 
Kerastase 
Aura Botanica  
– olej z kokosa 
samoańskiego  
i marokański olej 
arganowy. 

Festyn rodzinny na Grzybowym
Zapraszamy serdecznie Mieszkańców

11 czerwca od 12.00-18.00 
na boisko przy ul. Sosnowej

W PROGRAMIE
godz. 12.00- 18.00 

miasteczko dziecięce: zamek dmuchany, zjeżdżalnia, piłkarzyki, zabawy, 

Występy artystyczne od godz. 13.00
zespół tańca ludowego Biedruskowianie, koncert Orkiestry Dętej z Chludowa (godz. 17.00), 

 pokaz karate z elementami - Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe FIGHTER, 
pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Chludowa i Golęczewa, wóz strażacki,

Atrakcje kulinarne: grill, lody, gofry, wata cukrowa 

Zarząd Osiedla Grzybowego
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Wiosna to czas, który skłania nas 
do refleksji, do poważnych zmian, mo-
tywuje do działania również na rzecz 
naszych lokalnych społeczności.

Inspiracje w Objezierzu
W kwietniu sołtyski oraz prezeski 

stowarzyszeń z czterech gmin przy-
były do Objezierza, by opowiedzieć 
o swojej pracy na rzecz mieszkańców, 
ale także by zainspirować się dzia-
łaniami swoich koleżanek. Gośćmi 
specjalnymi tegorocznej konferencji 
liderek były: przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Zofia 
Szalczyk oraz wójt gminy Ryczywół 
Renata Gembiak – Binkiewicz.

Prezes Krainy Trzech Rzek Mał-
gorzata Najdek przywitała zebranych 
gości i zaprosiła panie do aktywnego 
udziału w konferencji.

Zdrowe i aktywne życie
Jako pierwsza wystąpiła Kata-

rzyna Janecka reprezentująca Sto-
warzyszenie NW-Włóczykije, która 
opowiedziała o inicjatywach realizo-
wanych na terenie gminy Oborniki. 
Działania Stowarzyszenia przyczy-
niają się do popularyzowania zdrowe-
go i aktywnego trybu życia. Przedsta-

wiła również etapy realizacji projektu, 
dotyczącego budowy ścieżek nordic 
walking i punktu widokowego w Ko-
wanówku, który cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców oko-
licznych miejscowości i turystów. 

Kolejną prezentację przedstawiła 
Monika Koralewska reprezentująca 
Centrum Wolontariatu przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, 
która przybliżyła temat działania wolon-
tariuszy na rzecz społeczności lokalnej. 
Opowiedziała między innymi o przepro-
wadzonej w roku 2016 akcji Szlachetnej 
Paczki oraz projekcie SucharyCup 2017. 

Fanaberia w Murowanej 
Goślinie

Z zainteresowaniem wysłuchano 
również wystąpienia Magdaleny La-
mentowicz i Aleksandry Henclewskiej, 
przedstawicielek Stowarzyszenia Fana-
beria z Murowanej Gośliny. Dzięki za-
angażowaniu i kreatywności członkiń, 
realizowane są między innymi projekty 
dla dzieci np.: pieczenie pierników, pik-
niki rodzinne; dla młodzieży STREET 
JEST GIT i inicjatywa dla dorosłych: 

„Bal z Fanaberią”, który cieszy się ogrom-
ną popularnością wśród mieszkańców 
gminy Murowana Goślina. 

Kwiaty dla Ukrainek
Ciekawą prezentację przedstawi-

ła prezes Stowarzyszenia AleBabki 
Dagmara Gruchot. Szereg zaprezen-
towanych działań w sołectwie i sto-
warzyszeniu trwale zmieniły społecz-
ność Ryczywołu. Wielkim sukcesem 
AleBabek jest nawiązanie współpracy 
z kobietami z Ukrainy, mieszkającymi 
i pracującymi w Gminie Ryczywół. 
Już w najbliższym czasie AleBabki zor-
ganizują wspólne warsztaty florystycz-
ne dla Ryczywolanek i pań z Ukrainy. 
AleBabki włączają się chętnie we 
wszelkie akcje charytatywne niosące 
pomoc potrzebującym. 

Liderka jest super!
Po prezentacjach nastąpił uroczy-

sty moment – zarząd LGD przyznał 
wyróżnienie SuperLIDERKI. W tym 
roku otrzymała je Katarzyna Janecka. 
Tytuł SuperLiderki to wyraz uznania 
za szczególne zasługi na rzecz popula-
ryzacji społecznej aktywności kobiet.

Ostatnim punktem konferencji 
był poczęstunek przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkół w Objezierzu 

pod okiem nauczycielek: Beaty Korze-
niowskiej, Małgorzaty Kubiak, Małgo-
rzaty Ewertowskiej oraz Anny Wacho-
wiak. Do skosztowania wyśmienitych 
dań osobiście zaprosiła Edyta Miko-
łajczak, reprezentująca Zespół Szkół 
w Objezierzu.

Równolegle ze spotkaniem odby-
wał się minikiermasz rękodzieła, będą-
cego wytworem lokalnych liderek.

Uczestniczkom konferencji czas 
umilił występ zespołu Maniewiacy 
pod kierownictwem Urszuli Stoiń-
skiej, który swoimi wesołymi przy-
śpiewkami wprawił Liderki w dosko-
nały nastrój.

Red.

WYDARZENIA 

Chcesz zagrać?
Wiadomo, że siła jest kobietą, a większa grupa  kobiet to już 
potęga. Liga Kobiet Sukcesu to społeczność, w której mogą 
się nawzajem wspierać, dzielić pomysłami czy emocjami.

To było wydarzenie dla każdej pani, 
która wciąż zadaje sobie jedno pytanie 

– „dlaczego to znowu mi się przytrafi-
ło?”. Z odpowiedzią, z psychologicz-
nego punktu widzenia, pośpieszyła 
Kinga Mann. „Życie to gra” – pod tym 
hasłem odbyły się przeprowadzone 
przez nią warsztaty. W kameralnej sali, 
w Gościńcu Sucholeskim, uczestnicz-
ki dostały sporą dawkę wskazówek 
i odpowiedzi na trapiące kwestie.

Przedsmak
Przed głównym wystąpieniem wie-

czoru był czas na tzw. networking, czyli 
szybką randkę biznesową. Każda z pań 
miała okazję porozmawiać z innymi 
uczestniczkami, wymienić się infor-
macjami o prowadzonych przez siebie 

działalnościach, wizytówkami, a nawet 
omówić ewentualną współpracę.

– Chodzi o to, żeby dać możliwość 
kontaktu z inną kobietą – mówi jedna 
z założycielek LKS, Patrycja Nowaczyk.

Dodaje też, że nie każdy jest na tyle 
odważny żeby nawiązywać rozmowę. 
Bussiness dating jest elementem każdego 
ze spotkań i jak przyznały niektóre jego 
uczestniczki, był on dla nich motywacją 
do osiągnięcia późniejszego sukcesu. 

Potem prezentację miała więc fir-
ma kosmetyczna Montibello. Omówi-
ła ją Monika Abramek – Dąbrowska, 
z salonu Casa Blanca na os. Grzybo-
wym. Nie zabrakło zapoznania z no-
wymi produktami luksusowej lini, 
produkowanymi w prywatnym labo-
ratorium firmy.

Główny wątek
„Dopóki nie uczynisz nieświadome-

go świadomym, będzie ono kierowało 
twoim życiem, a ty będziesz nazywał 
to przeznaczeniem” – tym cytatem 
rozpoczęła najbardziej wyczekiwaną 
część spotkania Kinga Mann. Trener, 
wykładowca, a także psycholog. Jak 
sama powiedziała, jej konikiem jest 
analiza transakcyjna i to głównie na 
niej oparte były warsztaty. 

Kinga Mann skupiła się na grach 
w związkach. Bazą na której opierała 
swoje rozważania była „Wojna pań-
stwa Rose”, film kojarzony przez więk-
szość członkiń LKS. Pani trener roz-
wiała wiele początkowych wątpliwości 

– na czym polegają gry psychlogiczne? 
Skąd się biorą? I przede wszystkim, jak 
się przed nimi bronić?

Jak się okazało, owych gier nie 
tylko często jesteśmy nieświadomi, 
ale i bardzo trudno nam je rozpo-
znać. Mamy w nich określone role, 
np. ratownika czy ofiary. W końcu 
dochodzi do wyładowania złości 

na partnerze. A mogło się zacząć od 
niewinnego zostawienia brudnych 
naczyń w zlewie. 

Na koniec kobiety z Ligii brały 
udział w zadaniu pokazującym jak ana-
lizować gry psychologiczne. Musiały 
odpowiedzieć na kilka pytań, np. jaka 
sytuacja ciągle im się przytrafia, jak się 
ona zaczyna lub jak się wtedy czują.

Klaudia Zimowska

Spotkania w Krainie 
Trzech Rzek
Stałym punktem w kalendarzu LGD stały się są coroczne 
objezierskie spotkania liderek z Krainy Trzech Rzek.  
Spotkania te odbywają się przed Wielkanocą, w czasie  
Wielkiego Postu.

fot
. M

ar
tyn

a A
da

m
cz

yk
, M

ac
iej

 Ł
uc

zk
ow

sk
i - 

wi
ęce

j n
a F

B/
su

ch
ole

sk
i

fot
. M

ac
iej

 Ł
uc

zk
ow

sk
i - 

wi
ęce

j n
a F

B/
su

ch
ole

sk
i

Joanna Bogielczyk i Patrycja Nowaczyk 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie

Monika Abramek-Dąbrowska - reprezentująca firmę Montibello,  
partnera kwietniowego spotkania LKS

Randka biznesowa

Kinga Mann i Joanna Bogielczyk - prelegentki Pochłonięte rozmową Kasia Ziomek i Ola Wróblewska
Natalia Stępa - kosmetolog, przyjaciel 
kwietniowego spotkania LKS

Marzena Tajsner i Natalia Stępa - 
przyjaciele kwietniowego spotkania LKS

Zasłuchane Ligowiczki

ENDOKRYNOLOG  
USG TARCZYCY
KARDIOLOG  
EKG, ECHO, HOLTER
GINEKOLOG 
DIABETOLOG 
NEUROLOG 
LARYNGOLOG 

RADIOLOG  
USG: narządu ruchu, 
brzucha, piersi, doppler, 
przezciemiączkowe
REUMATOLOG 
PEDIATRA 
INTERNISTA 
DIETETYK 
PSYCHIATRA 
PSYCHOLOG 
ORTOPEDA 

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

Druga od lewej: Monika Koralewska, Monika 
Walenciak i Magdalena Dominik-Boch
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W konferencji prasowej zorga-
nizowanej przez starostwo, oprócz 
starosty Jana Grabkowskiego i wi-
cestarosty Tomasza Lubińskiego, 
uczestniczyli członkowie Zarządu Po-
wiatu, skarbnik oraz sekretarz powia-
tu. Konferencja odbyła się w sali sece-
syjnej starostwa w Poznaniu. Podczas 
spotkania z dziennikarzami starosta 
Grabkowski przedstawił stanowisko 
Zarządu Powiatu w odniesieniu do 
dopłat do uczniów mieszkających 
w powiecie poznańskim a uczącym 
się w poznańskich szkołach, blisko 
100-milionowych dotacji z funduszy 
unijnych, jakie otrzyma w tym roku 
na inwestycje powiat.

Przedtem jednak z dyskretnym 
uśmiechem zapewnił, że jego obec-

ny stan zdrowia jest dobry i otrzy-
mał od lekarza zezwolenie na pracę, 
może więc spokojnie brać się do 
działania. 

– Starostwo jest tak dobrze zor-
ganizowaną instytucją , że moja nie-
obecność nie spowodowała żadnych 
zahamowań w pracy urzędu, gdyż 
wszyscy wiedzieli co mają robić – 
podkreślił starosta i w tym miejscu 
podziękował swojemu zastępcy, wi-
cestaroście Tomaszowi Lubińskie-
mu, za sprawne kierowanie pracą 
urzędu pod jego nieobecność.

Zapowiedź częstszych 
konferencji

– Wprowadzimy taką zasadę, że 
częściej będziemy organizować 

konferencje prasowe, żebyście pań-
stwo mieli dostęp do tego co robimy  

– zapowiada starosta Grabkowski. 
–  Dobrze państwo wiecie, że jak się 

dużo robi, to się z radością potem 
o tym czyta, słucha, czy ogląda. 
My jesteśmy po to, aby dużo robić, 
państwo od tego, żeby informować 
o tym mieszkańców. Dzisiaj powie-
my przede wszystkim o pieniądzach. 
Zdobyte unijne dotacje to wielki 
sukces zespołów naszych specjali-
stów, a przekłada się on prawie na 
100 milionów złotych – rozpoczął 
swoją finansową prezentację staro-
sta.

Edukacja, komunikacja i trans-
port, to główne dziedziny w które 
powiat zainwestuje w tym roku mi-
liony złotych, pochodzących z dota-
cji unijnych, ale też i z programów 
rządow ych

Edukacja
Ogłoszony został przetarg na 

rozbudowę Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkół 
nr 1 w Swarzędzu, gdzie powstanie 
m.in. 18 pracowni do nauki zawodu. 
To ważna inwestycja, gdyż od wielu 
lat Centrum Kształcenia Praktycz-
nego cieszy się ogromną popular-
nością wśród młodzieży, ale też 
i pracodawców, których pracownicy 
podnoszą tam swoje kwalifikacje. 
Przewidy wana wartość zadania to 
32 miliony, z czego dofinansowanie 
to kwota 17 milionów złotych.

W planach finansow ych powiatu 
przewidziane jest również wsparcie 
Ośrodka dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach.

Drogi i węzły przesiadkowe
Z przedstawionych planów in-

westycyjno - finansow ych dowiadu-
jemy się, że z rządowego programu 
przebudow y dróg, na przebudowę 
ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach 
i ul. Poznańskiej w Skórzewie, staro-

stwo otrzymało blisko 6 milionów 
złotych. 

Podpisana została umowa 
z marszałkiem województwa wiel-
kopolskiego na dofinansowanie 
przebudow y siedmiokilometro-
wego odcinka drogi powiatowej 
K leszczewo- Zalasewo. Oprócz 
odnowionej nawierzchni powstaną 
chodniki, ścieżki rowerowe oraz 
ronda, co wpłynie w ydatnie na 
wzrost bezpieczeństwa kierowców, 
rowerzystów i pieszych. 

Ma to szczególne znaczenie 
w obliczu wzrostu liczby mieszkań-
ców K leszczewa i Swarzędza, co 
powoduje narastający ruch w kie-
runku Poznania. W ramach trzech 
projektów partnerskich, na inwesty-
cje powiązane z węzłami przesiad-
kow ymi przy stacjach kolejow ych 
w Murowanej Goślinie, Pobiedzi-
skach i Kórniku, przy wartości za-
dania 6,5 milionów złotych, powiat 
otrzymał 5,4 miliona złotych dofi-
nansowania.

Konieczna współpraca
W swojej w ypowiedzi starosta 

dotknął również tematu współ-
pracy miasta z powiatem w wielu 
dziedzinach, wśród których jednym 
z ważniejszych jest problem ogra-
niczenia ruchu samochodowego 
w mieście a ściślej mówiąc, problem 
stref niedostępnych dla parkowania 
samochodów. Ponieważ to skompli-
kowany temat, jak zresztą wiele in-
nych, związanych ze współfinanso-
waniem niektórych zadań, ważnym 
elementem była deklaracja gotowo-
ści współpracy ze strony starostwa 
zarówno z miastem, jak i z Urzędem 
Marszałkowskim czy z gminami, 
przy założeniu, że np. udział w w y-
datkach na inwestycje będzie bila-
teralny i oparty na wcześniejszym 
wspólnym porozumieniu, poprze-
dzonym rzetelnymi w yliczeniami.  

Ryszard Bączkowski

WYDARZENIA / INFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / REKLAMAWYDARZENIA / REKLAMA

Wydarzenie Termin Miejsce
Dzień Dziecka 1.06. 2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Bajkowy koncert z Waltem Disneyem godz. 11.00 Bilety: 5 zł 
 godz. 17.00 
 
Pokaz filmów animowanych  od godz. 12.00 Dziedziniec 
Walta Disneya, animacje i piknik do godz. 16.00 Wstęp wolny!
Spektakl 3.06.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Seks dla opornych godz. 18.00 Bilety: 50/40 zł (N/U) 
  Bilety grupowe: 40/30 (N/U)
XI Festiwal Muzyki Sakralnej 4.06.2017 r. Kościół w Suchym Lesie 
 godz. 16.00 ul. Bogusławskiego 3 
  Wstęp wolny
Koncert 14.06. 2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Kaliber 44 godz. 19.00 Bilety: 45/35 zł (N/U)
Kids Fun Folk 23.06.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
 godz. 18.00 Wstęp wolny 
  www.kidsfunfolk.pl
Dni Gminy Suchy Las 24.06.2017 r. Parking przy Hali  
koncerty: Urszula, Domowe Melodie,  Sportowo-Widowiskowe 
Negativ, zespoły taneczne z Ukrainy,   Szczegóły na  
młoda scena sucholeska –  www.osrodekkultury.pl 
zespoły muzyczne z CKiBP, 
Teatr Wariate Zakręcone koło fortuny, 
strefa familijna, konkurs na najpiękniejszy  
latawiec (reg. na www.osrodekkultury.pl), 
sztuczne ognie i wiele innych atrakcji
Pokazy i wystawy prac uczestników  czerwiec Szczegóły na 
zajęć artystycznych w CKiBP  www.osrodekkultury.pl
Półkolonie lipiec Szczegóły wkrótce na 
 i sierpień  www.osrodekkultury.pl

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

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

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

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

Dobre wieści ze starostwa
Co najmniej dwie dobre wiadomości popłynęły ze sta-
rostwa powiatowego. Niewątpliwie pierwszą z nich był 
powrót do pracy po pięciomiesięcznej przerwie starosty 
Jana Grabkowskiego. Drugą natomiast informacja o rekor-
dowych, bo blisko 100-milionowych dotacjach z funduszy 
unijnych, jakie powiat otrzyma w tym roku na inwestycje.

Policjanci zakończyli 
wzorową służbę
Tortem i przemówieniami pożegnano komendanta Komi-
sariatu Policji w Suchym Lesie Andrzeja Pabijana oraz kie-
rownika Ogniwa Prewencji Tomasza Muszyńskiego. Obaj 
policjanci przechodzą w stan spoczynku.

W charakterze gości w uroczysto-
ści udział wzięli przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Salwa-Haibach, 
wójt Grzegorz Wojtera, zastępca wójta 
Marcin Buliński, kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej Sylwia Nowak 
Kabacińska, prezes Zakładu Gospo-
darki Komunalnej Jerzy Świerkowski, 
a także dyrektor sucholeskiego gim-
nazjum Jarosław Krajewski i radny 
Ryszard Tasarz.

Kolejni mówcy dziękowali obu 
policjantom za dobrą współpracę. Od-
chodzący komendant Andrzej Pabijan 
podziękował wójtowi i jego zastępcy, 
prezesowi Świerkowskiemu oraz obec-
nym na uroczystości przedstawicielom 
prasy, w tym naszej redaktor naczelnej 
Agnieszce Łęckiej. Podziękował też za 
wspólną pracę policjantom.

– Pamiętajcie o jednym, że najważ-
niejszy jest człowiek – poprosił ich na 
koniec.

Z kolei kierownik Tomasz Mu-
szyński życzył policjantom spokojnej 

służby w czasie świąt (spotkanie miało 
miejsce tuż przed Wielkanocą).

Słowa te słuchacze nagrodzili 
gromkimi brawami.

– Przechodzicie w stan spoczyn-
ku, choć wciąż młode z was chłopaki 

–skomplementował policjantów wójt. – 
Tak się złożyło, że wraz z waszym odej-
ściem w gminie Suchy Las powstało 
ORMO – zażartował, wzbudzając 
salwy śmiechu. – Wiem bowiem, że 
nadal pozostaniecie aktywni, że kwe-
stia bezpieczeństwa wciąż leży wam na 
sercu. Dlatego też zapraszam was do 
współpracy na wielu płaszczyznach – 
skłonił się.

W dalszej kolejności za współpracę 
podziękował policjantom Ryszard Ta-
sarz, podkreślając przy tym, że miał za-
szczyt i przyjemność współpracować 
z nimi zarówno jako radny, jak i jako 
strażak, którym jest z zawodu.

– I była to naprawdę wzorowa współ-
praca – podsumował wzruszony.

Krzysztof Ulanowski
Tanie lokale na wynajem!

Cena: 22 zł netto / m2 + koszty 
eksploatacyjne 8 zł netto / m2

Powierzchnia 11 m2 – 67 m2

Dogodna lokalizacja w sucholeskich Złotnikach 
zaledwie 5 minut od północnej granicy Poznania

Łatwy dojazd i wygodna komunikacja

Do dyspozycji przestronny parking 
na terenie nieruchomości

Tel. 501 839 126 lub 601 736 869Wójt Grzegorz Wojtera, kierownik Tomasz Muszyński, przewodnicząca 
Małgorzata Salwa-Haibach, komendant Andrzej Pabijan

Uczestnicy uroczystości

Wicestarosta Tomasz Łubiński i starosta Jan Grabkowski
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WYDARZENIAWYDARZENIA

8 kwietnia na osiedlu Grzybo-
w ym już po raz kolejny odbyło się 
wielkie sprzątanie - akcja „Sprząta-
nie na Grzybow ym”, którego organi-
zatorem co roku jest Zarząd Osiedla 
Grzybowego z przewodniczącą Mał-
gorzatą Salwą-Haibach na czele. Na 
w ydarzenie przybyli też przewod-
nicząca Gminnej Komisji Rozwią-
zy wania Problemów Alkoholow ych 
Aleksandra Rewers-Taterka oraz 
przewodniczący Michał Dziedzic 
i radny Michał Przybylski. W ciągu 
pierwszej godziny sprzątania nazbie-
rano około stu dużych worków naj-
różniejszych odpadów. 

Skutecznie i towarzysko?
- Od wielu lat organizujemy na 

polanie doroczną akcję sprzątania 
osiedla i lasu. Sprzątamy teren ca-
łego osiedla, który jest publicznie 
dostępny - w tym okoliczny lasek 
i boisko. Jest to właściwie nasza osie-
dlowa tradycja. Szczerze przyznaję, 
że niestety co roku mamy co zbierać, 
śmieci nie uby wa. W jarze, który stał 
się miejscem spotkań towarzyskich 
młodzieży jest mnóstwo śmieci:  bu-
telek i papierów. Nie mamy nic prze-
ciwko spotkaniom, ale przy tej oka-
zji również należy po sobie sprzątać. 
Sąsiedzi często zostawiają tam worki 
na śmieci i rękawice - mówi Małgo-
rzata Salwa-Haibach, przyznając 
jednocześnie, że duża frekwencja 
bardzo ją cieszy. Poza robieniem rze-
czy dobrych dla środowiska nazy wa 
akcję „integracyjną”.

Wydarzenie istotnie przyciągnę-
ło wielu zainteresowanych. W akcji 
czynnie wzięły udział dzieci, dla 
których dodatkowo zorganizowany 
został konkurs z wiedzy ekologicz-
nej. Mali uczestnicy konkursu po 
odpowiedzi na przystępne pytania 
dotyczące zanieczyszczenia środo-
wiska otrzymali nagrody.

Po sprzątaniu lasku odbył się 
wspólny grill - mieszkańcy mogli 
usiąść przy ognisku, zjeść pieczoną 
kiełbasę i po sąsiedzku porozma-
wiać ze sobą nawzajem - zarówno 
sprzątanie, jak i odpoczynek po nim 
odbyły się w swobodnej atmosferze 

sprzyjającej również wspólnemu 
spędzaniu czasu.

Dobry sąsiad, czyli jaki?
Michał Przybylski, przewod-

niczący Zarządu Złotniki Osiedle 
uzasadnia swoje przybycie na w y-
darzenie „sąsiedzkim wspieraniem 
się”. Uważa, że akcja jest wieloaspek-
towa: ważna jest nie tylko integracja, 
ale i uświadamianie najmłodszych 
mieszkańców gminy w kwestii 
ochrony środowiska naturalnego 
w w ymiarze lokalnym. 

Z kolei Michał Dziedzic, przewod-
niczący Zarządu Osiedla Suchy Las, 
czyli - jak podkreśla - najbliższego 
sąsiada Osiedla Grzybowego, patrzy 
na owego sąsiada z troską i przyjaź-
nią. Na wydarzenie przybył od razu 
po zorganizowanym przez Osiedle 
Suchy Las otwartym treningu nordic 
walking, którego uczestniczki rów-
nież stawiły się na sprzątanie Osiedla 
Grzybowego. Wydarzenie ma dla 
niego wymiar przyjaźni międzyosie-
dlowej. Dla Michała Dziedzica - po-
dobnie jak dla Michała Przybylskiego 

- kwestia uświadamiania ekologiczne-
go wśród najmłodszych jest ogrom-
nie istotna. 

Wydarzenie przyciągnęło dużą 
liczbę zainteresowanych osób. Moż-
na mieć nadzieję, że ta tradycja Osie-
dla Grzybowego kulty wowana bę-
dzie przez nie jeszcze bardzo długo. 

Małgorzata Pelka

Akcja integracja/
akcja segregacja
W szkole wkłada się nam do głów, jak ważna jest ekologia. 
Uczy się nas o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą zanie-
czyszczenie środowiska. Jednak to wszystko jest wyłącznie 
teorią - bo dopóki nie zaczniemy działać w praktyce -  
wiedza zda się na nic.
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Sprzątanie świata 
z Wojciechem Bogusławskim
Nietypowo wyglądało sprzątanie zorganizowane przez 
Zarząd Osiedla Suchy Las-Wschód. Nie tylko dlatego, że 
w czasie akcji pojawił się sam Wojciech Bogusławski.

Sprzątanie świata to coroczna ak-
cja, dzięki której młodzi ludzie uczą się 
poszanowania przyrody. W Suchym 
Lesie prace porządkowe miały formę 
zabawy. Pełna nazwa akcji to „Ro-
dzinne podchody śladami Wojciecha 
Bogusławskiego”. Przypominały one 
biegi na orientację.

– W tym roku Zarząd Osiedla Su-
chy Las –Wschód, organizując pod-
chody, współpracuje z fundacją Niwa 

– informuje przewodnicząca Anna 

Ankiewicz. – Środki na organizację 
imprezy pozyskaliśmy właśnie z tej 
fundacji oraz oczywiście z zadania lo-
kalnego.

Około 150 uczestników (dorośli 
i dzieci) z workami na śmieci i mapami 
ruszyło przez las.

Oddech historii
Po drodze sprzątali śmieci, 

a w punktach orientacyjnych odpo-
wiadali na pytania związane z Wojcie-
chem Bogusławskim, urodzonym 260 
lat temu na terenie naszej gminy re-
żyserem, aktorem i dramatopisarzem, 
znanym jako ojciec teatru polskiego. 
W nagrodę mogli porozmawiać z sa-
mym… dramatopisarzem.

– Było mi bardzo miło wcielić się 
w rolę Wojciecha Bogusławskiego 

– uśmiecha się Piotr Napierała, ak-
tora dwóch teatrów internetowych 
Theatrum Flores i Theatrum Illumi-
natum. – Z pomocą kolegi, Macieja 
Stanisława Rąbalskiego, szefa sucho-
leskiego zespołu tańca dworskiego 
Corona Florum, nadałem mojemu 
strojowi dworzanina bardziej arty-
styczny wygląd.

Czarna peleryna
Reakcja publiczności na obecność 

postaci historycznej była pozytyw-
na, choć niektóre dzieci były trochę 
onieśmielone jego czarną peleryną. 
Dramatopisarzem zainteresowała 
się też lokalna telewizja, której wiel-
ki Polak udzielił krótkiego wywiadu, 
wyrażając radość, że rodacy wciąż go 
wspominają, a przy okazji angażują się 
w pożyteczne akcje.

Warto dodać, że Piotrowi Napie-
rale towarzyszyła jego żona Helena 
oraz wspomniany wyżej kolega Ma-
ciej Stanisław Rąbalski, przyodziani 
podług mody z lat 60. XVIII stulecia. 
Wielu mieszkańców Suchego Lasu 
chętnie robiło sobie z nimi zdjęcia.

Nie brakowało też bardziej współ-
czesnych atrakcji. Na zgłodniałych 
czekała grochówka, a na dzieci gry 
i zabawy.

Krzysztof Ulanowski

Przyjemnie i pożytecznie
Tak właśnie było na osiedlu Suchy Las 1 kwietnia, kiedy 
to mieszkańcy wraz z zarządem osiedla spotkali się, aby 
wspólnie posprzątać w parku przy ul. Szkółkarskiej.

To już była druga taka akcja. Przy 
pięknej pogodzie i budzącej się wio-
sennej przyrodzie mieszkańcy zebrali 
kilka worków śmieci. Przeważały 
odpady papierowe i plastiki, choć 
uczestnicy znaleźli też jakieś stare tor-
by i cegły. Trafiały się też dziwniejsze 
znaleziska.

– Córka znalazła czaszkę jelenia – 
mówi Jarosław Ślęzak. – Być może 
wyrzucił ją jakiś kłusownik? – zasta-
nawia się.

– Po trudach sprzątania zorganizo-
waliśmy ognisko z kiełbaskami, a na 

młodszych czekały drobne upominki, 
jak woda, soczek, batonik czy jabłko – 
mówi przewodniczący Zarządu Osie-
dla Michał Dziedzic.

Organizatorzy dziękują za pomoc 
przede wszystkim Zakładowi Gospo-
darki Komunalnej, który dostarczył 
kontenery, Referatowi Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy Suchy Las, 
który zadbał o rękawice i worki oraz 
sklepowi spożywczemu przy ul. Za-
wilcowej 26, który częściowo sponso-
rował podarunki dla najmłodszych.

Redakcja
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Michał Przybylski, Aleksandra Rewers-Taterka, Malgorzata Salwa-Haibach, 
Anna Jabłońska i Andrzej Adamski (Referat Ochrony Środowiska)

Marek Wajcht, Dariusz Rybka Werner Haibach, Bożena Krawczak

Daria Przybył, Piotr Dutkiewicz, 
Jarosław Dudkiewicz
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Zgodnie z art. 890 § 1 Kodeksu cy-
wilnego oświadczenie woli darczyńcy 
złożone w ramach umowy darowizny, 
powinno zostać złożone w formie aktu 
notarialnego. Natomiast oświadczenie 
woli samego obdarowanego może zostać 
złożone w dowolnej formie, jeśli pozwoli 
ona zakomunikować to oświadczenie 
w dostatecznie zrozumiały sposób. 

Należy również zwrócić uwagę, iż do-
puszczalne jest uznanie ważności umo-
wy darowizny dokonanej w innej formie 
niż akt notarialny, jeśli doszło do jej wy-
konania. Jednak w każdym przypadku 
umowa zobowiązująca do przeniesienia 
własności nieruchomości powinna być 
zawarta w formie aktu notarialnego.

Forma aktu notarialnego chroni 
darczyńcę przede wszystkim przed 
negatywnymi skutkami pośpiesznych 
i nieprzemyślanych decyzji. Tym sa-
mym zakłada się, że udział notariusza 
zapewnia ujawnienie faktycznej woli 
stron w sposób możliwie jasny i precy-
zyjny. Ponadto zachowanie formy szcze-
gólnej pozwala na wyraźne oddzielenie 
oświadczenia o dokonaniu darowizny 
od nieistotnych prawnie obietnic.

Przepisy Kodeksu cywilnego przewi-
dują kilka przypadków, w których możliwe 
jest odwołanie darowizny. Należy jednak 
wyraźnie rozgraniczyć przypadki dające 
uprawnienie darczyńcy do odwołania 

darowizny przed jej wykonaniem, a nawet 
kilka lat po spełnieniu świadczenia.

Odwołanie darowizny następuję 
w formie pisemnego oświadczenia dar-
czyńcy, które wywołuje skutki prawne 
z chwilą jego doręczenia obdarowa-
nemu. Pismo takie powinno zawierać 
w szczególności uzasadnienie i żąda-
nie zwrotu spełnionego przez darczyń-
cę świadczenia.

Do odwołania darowizny uprawnio-
ny jest darczyńca oraz jego spadkobiercy. 
Jednak odwołanie darowizny przez spad-
kobierców może nastąpić tylko w przy-
padku, gdy darczyńca w chwili śmierci 
był uprawniony do odwołania albo 
gdy obdarowany umyślnie pozbawił 
darczyńcę życia lub umyślnie wywołał 
rozstrój zdrowia, którego skutkiem była 
śmierć darczyńcy.

Na podstawie art. 898 § 1 Kodeksu 
cywilnego darczyńca może odwołać da-
rowiznę nawet już wykonaną, jeżeli ob-
darowany dopuścił się względem niego 
rażącej niewdzięczności.

Zgodnie ze stanowiskiem judykatu-
ry przy ocenie, czy w relacjach między 
stronami umowy darowizny doszło do 
rażącej niewdzięczności, należy prze-
analizować i ocenić całokształt oko-
liczności dotyczących zarówno obda-
rowanego, jak i darczyńcy.

Prawna interpretacja przesłanki 
„rażącej niewdzięczności” odpowiada 
potocznej definicji tego pojęcia, rozu-
mianego jako brak poczucia do jakich-
kolwiek zobowiązań moralnych wzglę-
dem osób, które udzieliły pomocy lub 
w inny sposób okazały dobro. 

Przy ocenie, czy w konkretnym przy-
padku zaszła okoliczność niewdzięczno-
ści obdarowanego, nie można abstraho-
wać od przyczyn konfliktu istniejącego 
między darczyńcą i obdarowanym. Bo-
wiem dla oceny czy mamy do czynienia 
z faktyczną niewdzięcznością, istotne 
znaczenie ma nie tylko samo zachowa-
nie obdarowanego, lecz także zachowa-
nie darczyńcy po wykonaniu darowizny.

W świetle wypracowanego stano-
wiska doktryny prawniczej, rażącą nie-
wdzięcznością nie są zwykłe konflikty 
rodzinne (życiowe), charakterystyczne 
dla środowiska darczyńcy. Aby mówić 
o rażącej niewdzięczności, zachowa-
nie obdarowanego musi być uznane 
za wysoce niewłaściwe i krzywdzące 
dla darczyńcy, a w konsekwencji po-
ważnie naruszać normy społeczne i ro-
dzinne, na przykład poprzez przemoc 
fizyczną czy psychiczną, znęcanie się 
lub nieudzielenie pomocy. Nie będzie 
natomiast uznawane za przejaw rażącej 
niewdzięczności wytoczenie przeciwko 
darczyńcy powództwa o alimenty przez 
pełnoletnie uczące się dziecko w sytu-
acji uzasadniającej takie zachowanie.

Wskazuje się również, że darczyńca 
może odwołać darowiznę w przypadku 
gdy po zawarciu umowy jego stan ma-
jątkowy uległ takiej zmianie, że jej wyko-
nanie może spowodować uszczerbek dla 
jego własnego utrzymania albo dla ciążą-
cych na nim ustawowych obowiązków 
alimentacyjnych. Natomiast w sytuacji 
gdy darczyńca popadnie w niedostatek 
już po wykonaniu darowizny, obdarowa-
ny ma obowiązek zapewnić darczyńcy 

odpowiednie środki utrzymania albo ta-
kie środki, które pozwolą mu wypełniać 
ciążące na nim obowiązki alimentacyjne. 

Kończąc powyższe rozważania war-
to zaznaczyć, że darowizna już wykonana, 
nie może być odwołana po upływie roku 
od dnia, w którym uprawniony do odwo-
łania dowiedział się o niewdzięczności 
obdarowanego, a także w przypadku gdy 
darczyńca przebaczył obdarowanemu 
jego rażąco niewdzięczne zachowanie. 

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

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

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36

 

16 milionów złotych na drogę powiatową
Jan Grabkowski,  starosta poznański, podpisał umowę na dofinansowanie ze środków unijnych przebudowy drogi po-
wiatowej na odcinku Kleszczewo-Zalasewo. Wart blisko 22 mln zł projekt modernizacji 7-kilometrowego odcinka drogi 
2410P otrzymał z WRPO 2014+ ponad 16 mln zł dofinansowania. Na przełomie maja i czerwca planowane jest ogłoszenie 
przetargu na to zadanie. 

–  Inwestycja ma bardzo duże zna-
czenie, ponieważ ta część powiatu jest 
mocno rozwinięta gospodarczo. Pręż-
nie działa tam strefa przemysłowa, a do 
tego są liczne osiedla mieszkaniowe. 
Dzięki przebudowie drogi i połączeniu 
z węzłem Kleszczewo jakość komuni-
kacji wzrośnie. Droga zostanie posze-
rzona, powstaną nowe skrzyżowania, 
w tym także dwa ronda, zbudowane 
zostaną także ścieżki pieszo-rowero-
we. To wszystko powinno wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański.

Prace będą prowadzone na odcin-
ku od skrzyżowana z drogą krajową S5 
(węzeł i gmina Kleszczewo) do skrzy-
żowania z ul. Olszynową w Zalasewie 
w gminie Swarzędz. Łączna długość 
przebudowanego ciągu drogowego 
wyniesie ponad 6,8 km. Przebudowa 
zakończy się w ciągu dwóch lat.

Oprócz powiatu poznańskiego do-
tacje na przebudowę dróg w ramach 
programu WRPO 2014+ otrzymały: 
powiat  gnieźnieński, a także miasta 
Konin oraz Gniezno. Cztery projekty 
warte są łącznie 75 mln zł. Uroczyste 
podpisanie umów odbyło się w Urzę-
dzie Marszałkowskim z udziałem 
Marka Woźniaka, marszałka woje-
wództwa wielkopolskiego. Podczas 
spotkania beneficjentów reprezento-
wali Jan Grabkowski – starosta po-
znański, Tomasz Budasz – prezydent 
Gniezna, Józef Nowicki – prezydent 
Konina oraz Jerzy Berlik – wicestaro-
sta gnieźnieński. Na sali obecni byli 
również m.in. Tomasz Łubiński – wi-
cestarosta poznański, Zygmunt Jeżew-
ski – członek zarządu powiatu w Po-
znaniu oraz Renata Ciurlik – skarbnik 
powiatu w Poznaniu. 

Katarzyna Wozińska-Gracz

Starosta odebrał nagrodę
Podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów 
Polskich w Kołobrzegu wręczono nagrody w ogólno-
polskim rankingu gmin i powiatów za rok 2016. Powiat 
poznański zajął piąte miejsce w kategorii powiatów po-
wyżej 120 tys. mieszkańców. Wyróżnienie odebrał starosta 
poznański, Jan Grabkowski.

– To cenna nagroda, bo w rankingu 
uwzględniono w sumie 244 powiaty. 
44 z nich są klasyfikowane w naszej ka-
tegorii. O końcowej kolejności decydują 
zarówno finanse jak i inwestycje. My 
w tym rankingu cały czas jesteśmy bar-
dzo wysoko. To chyba najlepiej świadczy 
o tym, że powiat poznański jest w dobrej 
kondycji – mówi Jan Grabkowski.

Powiat poznański najwięcej, bo 
maksymalną liczbę punktów, otrzymał 
za działania promocyjne. Bardzo wyso-
ko oceniono także „wspieranie działań 
na rzecz społeczności gospodarki ryn-
kowej”, „rozwój społeczeństwa obywa-

telskiego” oraz „promocję rozwiązań 
z zakresu edukacji, kultury i sportu”.

W rankingu ZPP samorządy klasy-
fikowane są w sześciu kategoriach: po-
wiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty 
od 60 do 120 tys. mieszkańców; powia-
ty powyżej 120 tys. mieszkańców; mia-
sta na prawach powiatu; gminy miejskie 
i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. 
Ranking trwa przez cały rok i jest na 
bieżąco zarządzany przez ekspertów 
w trybie on-line. Kolejność uzależniona 
jest od wyników osiąganych przez sa-
morząd oraz zrealizowanych projektów. 

Tomasz Sikorski

Tysiące dla kultury 
w powiecie poznańskim
Artyści, społecznicy, zespoły ludowe, stowarzyszenia, or-
ganizatorzy imprez mogą się ubiegać o nagrody powiatu 
poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury za rok 
2016. Łączna wartość  wyróżnień to 16 tys. zł. Wystarczy 
tylko złożyć odpowiedni wniosek.

Na laureatów czekają kwoty w wy-
sokości 8 tys. zł, 5,5 tys. zł oraz 2,5 tys. zł.  
Dokumenty można składać osobiście 
lub drogą pocztową od 2 do 25 maja 
2017, do godz. 10.00, w kancelarii Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu. De-
cyduje data wpływu do urzędu. Wnio-
ski zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni 
od zakończenia naboru.

 Stowarzyszenia, instytucje oraz 
osoby zajmujące się organizowaniem 
i prowadzeniem działalności kultu-
ralnej, jak również organy jednostek 
samorządu terytorialnego z powiatu 
poznańskiego lub działające na jego 
rzecz nagradzane są od roku 2009. Do 

tej pory laureatami wyróżnień zostali 
m.in.: Monika Musiał, wybitna tan-
cerka młodego pokolenia, odnosząca 
liczne sukcesy międzynarodowe i kra-
jowe; mające ponadsześciesięcioletnią 
historię Stowarzyszenie Kulturalne 
Orkiestra Dęta ze Swarzędza, czy  stę-
szewska kapela dudziarska „Koźlary, 
która pielęgnuje najstarsze tradycje 
wielkopolskiej muzyki ludowej.

Formularze oraz dodatkowe infor-
macje dostępne są w Wydziale Promo-
cji i Aktywności Społecznej Starostwa 
oraz na stronie internetowej powiatu 

–  www.powiat.poznan.pl
Karolina Korcz

W jakiej sytuacji darczyńca może odwołać darowiznę? 
Czym jest rażąca niewdzięczność obdarowanego?
W pierwszej kolejności warto wskazać, iż nieodpłatny charakter darowizny sprawia, że 
tego rodzaju umowa jest zawierana najczęściej między osobami bliskimi, które łączą silne 
więzi emocjonalne. Spełniający świadczenie zwany darczyńcą w związku z zawarciem 
umowy, nie uzyskuje de facto żadnych korzyści natury finansowej i ekonomicznej. Dar-
czyńca może jednak oczekiwać wdzięczności od obdarowanego za świadczenia uzyska-
ne bezpłatnie.

Konkurs z okazji Dnia Dziecka
Salon Fryzjerski RENEE Renata Błaszczyk organizuje konkurs  

dla wszystkich dzieci. Przyjdź, zobacz jak pracujemy, namaluj obrazek. 

Technika jest dowolna, a prace należy złożyć do końca czerwca br. 
w salonie fryzjerskim w Złotnikach, na placu Grzybowym 23. 

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane w naszym 
„Magazynie”. Szczegółowe informacje pod numerem 61 811 62 51.  

Redakcja

32 Sucholeski.EU       maj 2017      nr 5 (64)  nr 5 (64)       maj 2017      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 33



Rzecz miała miejsce 20 kwietnia, 
a całość wydarzenia zaplanowano 
spokojnie i zgodnie z panującym na 
podobnych charakterem otwarciach 
standardem (w odróżnieniu od bardzo 
szybkich prac nad stworzeniem salonu 

- zaczęły się dopiero w styczniu!). Poza 
prezentacją nowego modelu samocho-
dowego w programie otwarcia znala-
zły się też przemówienia osób zaan-
gażowanych, przecinanie tradycyjnej 
już czerwonej wstążki jako symbolu 
otwarcia oraz poświęcenie przybytku 
przez księdza kanonika sucholeskiej 
parafii Andrzeja Niwczyka.

Historia tworzona pomału
Prowadzący, Krzysztof Ratajczak 

(doświadczony dziennikarz, związa-
ny z mediami poznańskimi) w swojej 
mowie otwierającej całe wydarzenie 
nazwał je kolejnym pięknym dniem 
w historii firmy z ponad sześćdzie-
sięcioletnią tradycją - mowa tu rzecz 
jasna o przedsiębiorstwie motoryza-

cyjnym Pol-Car Poznań. Nowy salon 
Seat otwarty przy Obornickiej 150 to 
kolejny adres i następny przystanek 
kojarzony z firmą, tuż za wspomnia-
nym już Antoninkiem i poznańskimi 
Wierzbięcicami.

Wśród gości specjalnych znaleźli 
się starosta poznański Jan Grabkow-
ski, wójt Grzegorz Wojtera, dyrektor 
marki Seat Tomasz Życki, prezes Za-
rządu Wielkopolskiego Klubu Kapita-
łu Henryk Judkowiak. Zjawili się rów-
nież reprezentanci Volkswagen Group 
Polska, wierni klienci i przyjaciele mar-
ki. Gości powitał prezes Zygmunt Gar-
stecki. Prezes podziękował przybyłym 
za obecność. Podkreślił też, że obiekt 
powstał poprzez pracę tylko wielko-
polskich firm. Wyraził zadowolenie 
z terminowości i solidności zaangażo-
wanych w powstawanie salonu, a tym 
samym nadzieję na dobre prosperowa-
nie nowego motoryzacyjnego ośrodka 
w Suchym Lesie.  

Starosta Jan Grabkowski stwierdził, 

że jako osoba mająca przyjemność od 
wielu lat zarządzać bardzo dynamicz-
nie rozwijającym się powiatem po-
znańskim bardzo cieszy się z powodu 
między innymi powstawania nowych 
salonów samochodowych, ale i roz-
szerzania sfery wpływów rozmaitych 
fabryk. Według Jana Grabkowskiego 
każde tego rodzaju działania sprzyja-
ją rozwojowi powiatu poznańskiego, 
czego poświadczeniem może być 
przekroczona niedawno kwota 300 
milionów budżetu. 

Śpiewająco i obiecująco?
Prezesi Zygmunt Garstecki i Tomasz 

Życki podczas przemówień nie kryli za-
dowolenia z nawiązanej współpracy. 

Z okazji otwarcia zaprezentowa-
no też samochód - nowy Seat Ibiza. 
Samochód miał swoją premierę pod-
czas poznańskich dni Motor Show 
2017. Już krótki czas po tej właśnie 
premierze salon ma okazję zaprezen-
tować go u siebie. 

Atrakcją artystyczną podczas wy-
darzenia (jeszcze przed prezentacją 
nowej Ibizy) okazał się być wspomnia-
ny wcześniej występ - utwór operowy 
wykonywany z towarzyszącym w tle 
fortepianem. Pol-Car zaprosił do wy-
stępu tenora Tomasza Zagórskiego 

- śpiewaka operowego, doktora habili-
towanego Akademii Muzycznej w Po-
znaniu, solistę poznańskiego Teatru 
Wielkiego.

Jaka przyszłość czeka salon Seat 
w Suchym Lesie - czas pokaże. Czy 
mieszkańcy nie tylko naszej gminy 
zacierają już ręce, marząc o nowym 
samochodzie?

Małgorzata Pelka

Seat tryumfuje: kierunek Suchy Las!
Przy ulicy Obornickiej w Suchym Lesie otwarto salon Seata. Dotychczas samochody tej 
marki można było kupić w poznańskim Antoninku.  Teraz, by kupić seata, mieszkańcy 
naszej gminy nie będą musieli wyjeżdżać poza jej granice.

  WYDARZENIA

W jedności siła
W poznańskiej Izbie Rzemieślniczej odbyła się ogólno-
polska ,,Konferencja dotycząca aktualnych problemów 
branży mięsnej”.  Zorganizował ją Ogólnopolski Cech 
Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy  wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Rzeźników Wędliniarzy RP oraz Wielkopolską Izbą 
Rzemieślniczą.

Hieronim Jurga, podstarszy Cechu 
i prezes  działającej w Suchym Lesie 
ABC Kuchni, uważa że dla producen-
tów, przetwórców i restauratorów było 
to bardzo owocne spotkanie i pokaza-
ło, że w jedności siła. Podstarszy Jurga 
ma też osobistą satysfakcję. Dzięki wy-
jaśnieniom tu uzyskanym będzie mógł 
serwować móżdżek cielęcy.

Dyskusja  w poznańskiej Izbie 
Rzemieślniczej dotyczyła głownie 
zagrożeń zdrowotnych zarówno 
dla zwierząt, jak i klientów – konsu-
mentów przetwórstwa mięsnego, jak 
również stosowania przepisów zwią-
zanych z handlem takimi produkta-
mi.  W prezydium konferencji zasiedli 
(w kolejności alfabetycznej): Beata Ba-
kalarska, naczelnik Wydziału Kontroli 
Artykułów Pochodzenia Zwierzęcego 
w Głównym Inspektoracie Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych, Piotr Kołodziej, kierownik 

poznańskiego Zakładu Higieny We-
terynaryjnej,  Jacek Kucharski, za-
stępca głównego lekarza weterynarii, 
Andrzej Romaniuk, główny inspektor 
jakości handlowej produktów rolno-
spożywczych, Andrzej Żarnecki, woje-
wódzki lekarz weterynarii w Poznaniu.  
Na sali obecni byli powiatowi lekarze 
weterynarii z różnych części Polski 
oraz pracownicy IJHARS. Wymianę 
poglądów moderował Jacek Marcin-
kowski, pochodzący z poznańskiej  ro-
dziny rzeźników, długoletni działacz 
Związku Rzemiosła Polskiego, branży 
mięsnej, a zarazem  członek Ogólno-
polskiego Cechu  Rzeźników-Wędli-
niarzy-Kucharzy.

Ptasia grypa dziesiątkuje
Epidemie w chowie zwierząt  to 

obecnie główne źródło strachu o przy-
szłość dla wielu gospodarzy i  prze-
twórców mięsa. W Poznaniu mówio-

no, że od 17 stycznia tego roku tylko 
w Wielkopolsce ujawniono 14 ognisk 
ptasiej grypy i  trzeba było zutylizo-
wać kilkaset tysięcy ptaków. W sumie 
w tym regionie funkcjonuje  ok. 1600 
gospodarstw drobiarskich. Zdaniem 
weterynarzy  przenoszona przez dzi-
kie ptactwo choroba jest coraz bardziej 
zjadliwa, więc stopień zagrożenia ro-
śnie. Wielkanoc to czas wzmożonego 
eksportu polskich gęsi, jest więc czego 
się bać. W dodatku służby weteryna-
ryjne utrzymywały, że dla drobiarstwa 
wciąż groźna jest salmonella.

W oczach właścicieli chlewni 
groźniejszy jest natomiast afrykański 
pomór świń.  W Poznaniu mówili, że 
dla nich każdy dzień rozpoczyna się 
od komunikatu o aktualnym zasię-
gu tej choroby, która nadchodzi ze 
wschodu. Obawiają się, że któregoś 
dnia przekroczy Wisłę. Zauważają, że 
jeśli  pomór wybije w Polsce tuczniki, 
to i polscy wędliniarze przejdą wtedy 
do historii.

Tradycyjna lub domowa
Troska związana z przetwórstwem 

mięsa – zdaniem zebranych – powin-
na być w naszym kraju powszechna, 
bo  jego wyroby stanowią ważną po-
zycję w polskim eksporcie. Obecnie 
kontrowersje między hodowcami, 
przetwórcami, restauratorami, a admi-
nistracją, w tym weterynaryjną wywo-
łują m.in.:  wprowadzany w tym roku 
rolniczy handel detaliczny, który – we-
dług przetwórców – nie gwarantuje 
bezpieczeństwa zdrowotnego konsu-
mentów (zwłaszcza proces uboju go-
spodarczego),   kwestia wędzenia wy-
robów dymem naturalnym (podobno 
rakotwórczy), znakowanie wartości 
odżywczych i ujawnianie na metkach 
(np. wędlin) wszystkich składników, 
a także nazewnictwo wyrobów dostar-
czanych na rynek wewnętrzny. Wędli-
niarze i masarze żalili się m.in. że od-
mawia się im  prawa stosowania nazw: 
,,tradycyjna” albo ,,domowa”, a klienci 
są do nich przyzwyczajeni. Każda za-

miana nazwy skutkuje tu drastycznym 
spadkiem sprzedaży. Reprezentanci 
służb weterynaryjnych ripostowali, że 
to nie jest żaden zakaz, ale wymusza-
nie jakości, która będzie adekwatne do 
nazwy.

– Czy w tradycyjnie  wytwarzanych 
wędlinach były kiedyś stosowane po-
lepszacze smaku, albo przeciwutlenia-
cze? – pytała Beata Bakalarska. – Na-
zwa wyrobów nie może wprowadzać 
w błąd klienta.

Dodawała również, że w przepi-
sach nie ma czegoś takiego, jak ,,ilości 
śladowe”, a wszelkie alergeny muszą 
być ujawnione na etykiecie produktu.

Móżdżek cielęcy  
dla smakoszy 

Hieronim  Jurga jest usatysfakcjo-
nowany przebiegiem obrad.

– Bardzo budujący jest już sam fakt, 
że tak wysokiego szczebla władze wete-
rynaryjne chciały rozmawiać z hodow-
cami, producentami i dystrybutorami 
mięsa i wędlin – mówił. – Mam tu też 
małą osobistą satysfakcję. Dotychczas 
powiatowe władze weterynaryjne od-
mawiały mi prawa do sprzedaży w ga-
stronomii dań z móżdżkiem cielęcym. 

Argumentowano, że jest to zgodne 
z unijnym prawem i powiązane z groź-
bą rozprzestrzenienia się wirusa tzw. 
choroby wściekłych krów. Zdaniem 
mówcy dziwne jednak było to, że za-
kaz ten  obejmował tylko Wielkopol-
skę. W innych częściach kraju móż-
dżek cielęcy był dostępny i w handlu, 
i w gastronomii.

– Podczas konferencji uzyskałem 
zapewnienie, że ograniczenie takie 
nie ma uzasadnienia. Będę mógł więc 
oferować posiłki z tych smacznych 
podrobów – cieszy się podstarszy Jur-
ga. – Od reprezentantów administracji 
na sali wszyscy natomiast usłyszeli, że 
służby weterynaryjne nie są od wpro-
wadzania przepisów, ale od stosowa-
nia tego, co  już zostało unormowane 
i obowiązuje w naszym kraju.

Piotr Górski

WYDARZENIA
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Paneliści

Hieronim Jurga i Jacek Marcinkowski Hieronim Jurga

Tenor Tomasz Zagórski Tomasz Życki, Zygmunt Garstecki, starosta Jan Grabkowski, wójt Grzegorz Wojtera

Salon Seata w Suchym Lesie
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AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań, ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-304
www.auto-centrum.com.pl 

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

13926838 JEEP RENEGADE_dealerskie A4.indd   1 4/10/17   2:25 PM

CYKLINOWANIE 
PODŁÓG

501 063 672

Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282

SUCHY LAS
OBORNICKA 88

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

GRAFIKA I IDENTYFIKACJA
DIGITAL / DEVELOPMENT
STRONY INTERNETOWE
KAMPANIE REKLAMOWE
REKLAMA BTL
PERFORMANCE MARKETING

kontakt@cherryads.pl
tel. 518 619 690
www.cherryads.pl

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

TWOJA AGENCJA 
W ZASIĘGU RĘKI
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Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  
(badania techniczne wszystkich typów pojazdów)

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

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

Dla firm i flot korzystne umowy
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