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Dni otwarte 
29.07.2017 r. 

godz. 10-16
(sobota)

dla wszystkich inwestorów, 3% 
rabatu

zlotnikipark.plZadzwoń: +48 883 204 205Jelonek, ul. Obornicka 8a 
62-002 Suchy Las 

cena od 3990 PLN/m2

ZARZĄDZANIE NAJMEM     
dowiedz się więcej o naszej nowej usłudze dla inwestorów

ZŁOTNIKI / SUCHY LAS

Ponadto:
komórka lokatorska w cenie  /  możliwość zakupienia garażu 

mieszkania  
2,3,4 pokojowe 

powierzchnia 
49 – 79 m2

Prestiżowe
apartamenty
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  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

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

PROMOCJA NA HASŁO SUCHOLESKI MAGAZYN

PROMOCJA 
- 30%  NA NIECHIRURGICZNY ZABIEG  
KORYGUJĄCY OPADAJĄCE POWIEKI  
I REDUKUJĄCY  
ZMARSZCZKI  
PALACZA  
PLASMA ARC 

SUCHY LAS
OBORNICKA 88
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Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie w naszej gminie działo się naprawdę dużo. 
W czasie długiej i ciekawej sesji Rady Gminy wójt otrzymał abso-
lutorium, choć bynajmniej nie wszyscy radni byli za. W czasie tej 
samej sesji większość radnych zdecydowała, że przy ul. Obornic-
kiej nie powstanie stacja benzynowa, której chciał wójt, ale która 
wśród części samorządowców budziła spore kontrowersje. Jed-
nomyślnie zaakceptowano za to długo przygotowywane porozu-
mienie z ukraińskim miastem Hniwań. Obie strony zgodziły się, 
że będą wspierać mniejszości – polską na Ukrainie i ukraińską 
w Polsce. Symbolicznymi momentami było przekazanie nasze-
mu wójtowi hetmańskiej buławy i zasadzenie drzewka pamięci 
przed gmachem sucholeskiego Urzędu Gminy.

Na tym nie koniec ważnych nowin, bo wójt zapowiada, że 
jeszcze w tym roku mieszkańcy Chludowa, Golęczewa i Złot-
nik łatwiej będą mogli dojechać koleją do Poznania. Budowa 
węzłów przesiadkowych w Chludowie i Golęczewie dofinan-
sowana zostanie z funduszy Unii Europejskiej. To naprawdę 
dobra nowina, bo w naszej gminie mieszka coraz więcej ludzi. 
W Złotnikach na przykład powstaje właśnie osiedle Złotniki 
Park. Już 29 lipca, w godz. 10.00-16.00 Dni Otwarte osiedla. 
Szczegóły na str. 16. 

Ale przecież nie tylko tak ważnymi sprawami żyje gmina. 
Na naszych łamach przeczytacie Państwo relacje z licznych fe-
stynów, które odbyły się w różnych miejscowościach na terenie 
naszej małej ojczyzny. Każda z tych imprez miała swoją spe-

cyfikę. W Złotnikach Wsi można 
było zostać pomalowanym przez 
samą panią sołtys, w Golęcze-
wie postrzelać z łuku, na osiedlu 
Grzybowym obejrzeć pokaz ka-
rate, a w Chludowie podziwiać 
strażaków, którzy sikali na tarcze 
i strugami cieczy strącali pachołki. 
Było też coś dla miłośników ak-
tywnego wypoczynku, czyli rajd 
rowerowy z okazji urodzin Woj-
ciecha Bogusławskiego.

A gdzie się bawić, kiedy okres festynów już minie? Chociażby 
na poznańskim Golęcinie, gdzie powstał właśnie nowy lokal ga-
stronomiczny – Kebab-bar Golęcin. Właściciel otwarty jest na 
motocyklistów i przyjaciół zwierząt. Zachęca też do organizowa-
nia większych imprez. Usytuowany wśród zieleni ogródek czeka.

Miłej lektury!
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24Przyszła kolej na kolej
23

Sosnowa pachnie watą cukrową 

12

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

Nielegalna trawa szumi 
w Suchym Lesie

23

Królewska zabawa u pani sotłys

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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Prezes Jerzy Świerkowski wręcza kwiaty 
zasłużonym pracownikom Dorocie 
Perlińskiej i Zbigniewowi Pomianowi Zaproszeni goście

Ukraińcy przekazali nam 
hetmańską buławę
Chcielibyśmy, żeby przyszłość Europy była spokojna i 
dostatnia. To możliwe, jednak wymaga naszego wysiłku. 
Krokiem we właściwym kierunku jest polsko-ukraińskie 
partnerstwo.

W czasie uroczystości podpisania 
umowy partnerskiej z ukraińskim 
miastem Hniwań kolejni mówcy prze-
mawiali po polsku lub po ukraińsku, 
a ich słowa tłumacz natychmiast prze-
kładał na język sąsiada.

Europejscy przyjaciele
Na uroczystość tę zjechali do 

Suchego Lasu także przedstawicie-
le naszych dotychczasowych miast 
i gmin partnerskich: wiceburmistrzy-
ni Christiane Hinze reprezentowała 
Isernhagen w Niemczech, wicebur-
mistrz Sándor Lakatos – Tamási na 
Węgrzech, a wójt Bronisław Stoch 

– polski Poronin.
– Cieszę się, że nasi przyjaciele z ca-

łej Europy przyjechali dziś do nas, by 
wspólnie z nami świętować – skłonił 
się gościom wójt Grzegorz Wojtera. 

– W 2016 r. byłem na wyjeździe stu-
dyjnym na Ukrainie, razem z panią 
Anną Małłek z Sucholeskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Europy – wspomi-
nał. – Po tej wizycie wyraziłem inten-
cję podpisania umowy partnerskiej, 
a 22 czerwca tego roku Rada Gminy 
przyjęła uchwałę, która mnie do tego 
upoważniła.

W ramach partnerstwa obie gminy 
będą mogły współpracować w zakresie 
rozwoju przedsiębiorczości, wspólnie 
starać się o środki zewnętrzne, a także 
wspierać wymianę pomiędzy miesz-
kańcami i ich stowarzyszeniami.

Przyszłość zależy od nas
– Każdy chciałby żyć w kraju do-

statnim, nie dotkniętym przez wojnę, 
którego mieszkańcy nawzajem się 
szanują – kontynuował przemowę 
wójt Wojtera. – Każdy chciałby, żeby 
cała Europa była spokojna i stabilna, 
by panował w niej dobrobyt. To się 
jednak samo nie stanie. Współpra-
ca gmin z różnych krajów, taka jak 
nasza, jest niezbędna, by przyszłość 
Europy była dobra. Polscy samorzą-
dowcy o tym wiedzą, bo przecież 
ćwierć wieku temu sami korzystali-
śmy z doświadczeń samorządów Eu-
ropy Zachodniej. Taka współpraca 
jest korzystna dla gmin, regionów 
i krajów. A nasza współpraca z gminą 
ukraińską będzie tym korzystniejsza, 
że w metropolii poznańskiej pracują 
tysiące Ukraińców. Mam nadzieję, że 
i polskie podmioty gospodarcze będą 
mogły funkcjonować w gminie Hni-
wań, w obwodzie winnickim i na całej 
Ukrainie. Tym bardziej, że żyje tam 
wiele osób z polskimi korzeniami.

– Dziękuję wójtowi Grzegorzowi 
Wojterze, ale także wszystkim zaan-
gażowanym ludziom z waszej gminy 

– skłonił się burmistrz Wołodymyr Ku-
leszow. – Dla nas podpisanie umowy to 
bardzo ważny moment, a nasza współ-
praca jest sprawą honoru. Z Hniwania 
do Suchego Lasu przyjechała liczna 
delegacja, w tym osoby z polskimi 
korzeniami, a także młodzież. Chciał-
bym przekazać panu wójtowi buławę 
hetmańską, symbol władzy, ale i sym-
bol odpowiedzialności za obywateli.

– Mam już ciupagę z Poronina, więc 
i buławę chętnie przyjmę – zażartował 
wójt. – Tym bardziej, że może ona też 
posłużyć jako narzędzie do otwierania 
drzwi, które wydają się nie do otwarcia 

– zakończył nieco filozoficznie.

Wieczny jak granit
Burmistrz Kuleszow wręczył też 

gospodarzowi naszej gminy granito-
wą płytę pamiątkową i ukraińską flagę.

– Mieszkańcy Hniwania pracują 

w granicie, stąd i granitowa płyta – wy-
jaśnił. – Niech przetrwa wiecznie.

Następnie wójt Grzegorz Wojtera 
i burmistrz Wołodymyr Kuleszow 
uroczyście podpisali umowę o part-
nerstwie. Nie zabrakło oprawy arty-
stycznej. Zespół Chludowianie za-
śpiewał pieśń „O wielkopolsko ziemio 
kochana”, a dziewczynki z Zespołu 
Szkoły Muzycznej z Hniwania zaśpie-
wały ukraińską pieśń patriotyczną, 
a następnie słynne „Sokoły”. Ten ostat-
ni utwór po polsku.

Przemawiali też goście z innych 
partnerskich miast i gmin. Wójt Bro-
nisław Stoch oświadczył, że czuje się 
zaproszeniem do Suchego Lasu wy-
różniony.

– Pamiętam jak my podpisywali-
śmy umowę z Suchym Lasem – otarł 
łzę. – Zakładaliśmy wtedy z Grzego-
rzem, że nie ma to być partnerstwo 
urzędów, lecz ludzi. Nasze marzenie 
się spełniło. A jego uwieńczeniem stał 
się ubiegłoroczny ślub poroniańsko-
sucholeski – uśmiechnął się.

Drzewko pamięci
– Mieszkańcy Isernhagen i Suche-

go Lasu odwiedzają się często, współ-
praca kwitnie – zapewniła krótko wi-
ceburmistrzyni Christiane Hinze.

Anna Małłek przemówiła w imie-
niu Sucholeskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Europy.

– Chciałabym wyrazić radość z dzi-
siejszej uroczystości – rozpoczęła. – 
Jestem pewna, że to początek wielu 
dobrych zdarzeń i po prostu udanej 
współpracy.

Na zakończenie samorządowcy 
wspólnie zasadzili przed gmachem 
Urzędu Gminy symboliczną limbę – 
drzewko pamięci. Drzewko przyjecha-
ło do Suchego Lasu z gminy Poronin.

– Z Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego, spod samiuśkiego Giewontu 

– zapewnił wójt Bronisław Stoch. – 
Niech ten żywy pomnik zakorzeni się 
na sucholeskiej ziemi.

Krzysztof Ulanowski

Dolewano benzyny do ognia
Mała stacja benzynowa, a jednak problem duży. Zwłasz-
cza, gdy brak zaufania do władzy, jak również właściwego 
przepływu informacji pomiędzy organami gminy.

Mieszkańcy Suchego Lasu oba-
wiają się wzmożenia  ruchu samo-
chodowego (który na skrzyżowaniu 
Sucholeskiej i Obornickiej już jest 
bardzo duży), jeszcze większych kor-
ków i  utrudnień w przejściu przez 
jezdnię czy w dojściu do przystanku 
autobusowego. 

Mówili o tym na początku czerw-
ca,  w trakcie debaty zorganizowanej 
przez  Zarząd Osiedla Suchy Las 
w gmachu Centrum Kultury i Biblio-
teki Publiczne. Do wymiany poglą-
dów włączyło się  sześcioro radnych 
gminnych: przewodnicząca rady 
Małgorzata Salwa-Haibach, Agniesz-
ka Targońska, Maciej Jankowiak, 
Krzysztof Pilas , Michał Przybylski 
i Ryszard Tasarz.  Za stołem prezy-
dialnym zasiedli wójt Grzegorz Woj-
tera i manager projektu z firmy BP 
Tatiana Niemczyńska. Dyskusję pro-
wadził i moderował  przewodniczący 
Zarządu Osiedla Michał Dziedzic. 

Jednokierunkowa stacja
– Stacja będzie nieduża – uspoka-

jała Tatiana Niemczyńska. – Ma być 
przeznaczona wyłącznie dla tych, któ-
rzy zmierzają w stronę Poznania.

Wjazd na nią zaplanowano jednak 
zarówno z ul. Obornickiej, jak i Sucho-
leskiej. Wyjazd też byłby możliwy na 
obie te ulice.

– Według badań naukowych stacja 
benzynowa nie generuje ruchu aut, 
a jest jego beneficjentem – przekony-
wała T. Niemczyńska. – Tylko co 150 
auto zatrzymuje się  na takiej stacji.

Mówczyni wykluczyła możliwość 
tankowania paliwa przez ciężarówki 
oraz prowadzenia przy stacji osobnej 
działalności gastronomicznej typu 
fast-food.

– Radni wyznaczają tylko ramy 
aktywności dopuszczalnej na danym 
terenie – mówił z kolei wójt Grzegorz 
Wojtera. – Nie mają prawa wyznaczać 
konkretnej działalności, ale mogą 
wykluczyć  dany rodzaj aktywności 
gospodarczej, np. prowadzenia stacji 
benzynowej.

Jego zdaniem ewentualna stacja 
paliw na działce 786/6 już teraz legal-
nie może powstać, bo dopuszcza to 
obecny miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego. 

– Wzbudzająca emocje działka 
jest  tylko niewielkim w ycinkiem 
całości obszaru, którego dotyczy 
zmiana planu zgłoszona do proce-
dowania podczas czerwcowej sesji 
Rady Gminy – w y wodził wójt. – Je-
dynym powodem  zgłoszenia zmian 
do planu jest obecna szerokość pasa 
drogowego ulicy Obornickiej i mak-
symalnie w ycofana linia zabudow y 
w ciągu tej ulicy. 

Dodał, że do niedawna ta ulica była 
drogą wojewódzką i w planach było jej 
poszerzenie do dwóch pasm ruchu. 
Teraz jest to droga gminna, bez real-
nych szans na  rozbudowę. Właściciele 
działek wnioskują więc o przybliżenie 
lini zabudowy do istniejącej jezdni.  
Zdaniem wójta zmiana planu właśnie 
to im umożliwi. 

Zburzona panorama
– Zmiana planu nie dotyczy wy-

łącznie linii zabudowy – protestowała 
radna Agnieszka Targońska. Na tere-
nie obowiązywania planu zmniejsza 
się powierzchnia biologicznie czynna 
z 25 proc. do 15 proc. areału. Jaki los 
czeka dorodne drzewa, które teraz ro-
sną przy ulicy Sucholeskiej, gdy zmieni 
się plan?

Wójt Wojtera odparł, że  drzewa 
zostaną zachowane. Radni zarzucili 
mu jednak, że choć wcześniej wie-
dział o zamiarze wybudowania sta-
cji, to sprawę trzymał w tajemnicy. 
Dodawali, że planowana inwestycja 
burzy panoramę Suchego Lasu, na 
którą składają się Galeria Sucholeska, 
Centrum Kultury i Octopus. Z tego 
powodu radny Pilas kategorycznie 
zapowiedział, że będzie głosować 
przeciw zmianie planu.  Zwolenni-
kiem modyfikacji planu okazał się 
natomiast Ryszard Tasarz.

– Jako strażak uczestniczyłem już 
nie raz w akcji ratunkowej na tym 
skrzyżowaniu – wyznał. – Samo wy-
dzielenie pasa skrętu w Obornicką 
z Sucholeskiej znacznie poprawi bez-
pieczeństwo ruchu. W dodatku zapła-
cić za to chce inwestor. Poza tym stacja 
da przychód do budżetu gminy  i dla-
tego zagłosuję za tym, by powstała. 

Za, a nawet przeciw
Z kolei mieszkańcy martwili się 

przede wszystkim o przepustowość 
ulicy Sucholeskiej, dojazd do rozbu-
dowujących się osiedli, a także o dzieci 
korzystające z komunikacji zbiorowej.
Zapewniono ich, że przystanek auto-
busowy pozostanie tam, gdzie jest.

Na koniec przewodniczący Michał 
Dziedzic zarządził głosowanie nad sta-
nowiskiem mieszkańców w sprawie po-
parcia dla budowy stacji. Niespodzie-
wanie 23 osoby poparły to stanowisko, 
przeciwko było 13 uczestników debaty, 
a sześcioro wstrzymało się od głosu.

Jednak dwa dni po debacie, przed 
kościołem w Suchym Lesie, w ciągu 
dwóch godzin zebrano  250 podpisów 
pod protestem przeciwko budowie 
stacji, a z pomysłu ostatecznie zrezy-
gnowano w czasie sesji Rady Gminy 
(więcej na stronie 12 w relacji z sesji).

Piotr Górski

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

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 601 736 869

Burmistrz Wołodymyr Kuleszow wręcza wójtowi 
Grzegorzowi Wojterze buławę hetmańską

Wójt Grzegorz Wojtera i wójt 
Bonisław Stoch sadzą drzewo pamięci

Szef klubu Gmina Razem 
Michał Przybylski

Dziewczynki z Zespołu Szkoły Muzycznej z Hniwania Zespół Chludowianie

Wójt Grzegorz Wojtera z Tatianą Niemczyńską z firmy BP

Radna Agnieszka Targońska i przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las Michał Dziedzic

8 Sucholeski.EU       lipiec 2017      nr 7 (66)  nr 7 (66)       lipiec 2017      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 9



Przypomnijmy… Radnemu Woj-
ciechowi Korytowskiemu zarzuca 
się, że złamał ustawę o samorządzie 
terytorialnym, bowiem na gruncie 
gminnym (GOS) ustawiona była re-
klama firmy jego Żony, w której jest 
prokurentem. Rada Gminy powołała 
w tej sprawie komisję doraźną, ale po 
zakończeniu jej działalności nie zde-
cydowała się przegłosować uchwały 
o pozbawienie lub nie naszego kole-
gi mandatu radnego. Zgromadzony 
przez komisję materiał przekazano 
wojewodzie, który podjął w tej spra-
wie decyzję negatywną dla Radnego 
naszego K lubu. Stąd jego skarga na 
wojewodę.

Sąd Administracyjny w Poznaniu 
przyznał jednak rację wojewodzie. 
Szkoda, że skupił się na tylko na su-
chych faktach nie wnikając  w szcze-
góły. A fakty są takie: rzeczywiście 
taka tablica informacyjna znajdowała 
się przez czyste niedopatrzenie na 
gruncie gminnym także po uzyska-
niu przez W. Korytowskiego manda-
tu radnego, ale…

No właśnie, ale wypada zasta-
nowić się, czy ten czyn powinien 
skutkować pozbawieniem manda-
tu radnego. Z jednej strony mamy 

bowiem do czynienia z czynem 
o żadnej szkodliwości społecznej, 
z drugiej natomiast z człowiekiem 
o nieposzlakowanej opinii, który od 
55 lat mieszka w Gminie Suchy Las, 
od wielu lat jest cenionym przedsię-
biorcą i szanowanym pracodawcą, 
od 2006 roku – a więc już trzecią 
kadencję – pełni funkcję radnego 
gminnego, który zdobywa mandat 
w demokratycznych wyborach. Rad-
ny W. Korytowski jest znanym spo-
łecznikiem, człowiekiem wielkiego 
serca, który nie żałuje swojego czasu 
na pomaganie innym, pracę w gmin-
nym samorządzie. Nasz kolega już 
trzykrotnie zdobywał w demokra-
tycznych wyborach mandat radnego, 
bo wyborcy uznali, że dobrze wypeł-
nia tę funkcję, że dobrze reprezentuje 
ich interesy, że nie zawiódł ich zaufa-
nia.  Niestety, tego wątku sąd w ogóle 
nie wziął pod uwagę.

Sporna tablica informacyjna stała 
na gruncie gminnym – to fakt, ale fak-
tem również jest i to, że nie za DAR-
MO, bo nasz Kolega za wszystko 
uczciwie zapłacił. Stawka za tę tablicę 
była normalna, komercyjna, taka jak 
dla innych podmiotów gospodar-
czych. Nasz Kolega otrzymał fakturę 

i na jej podstawie wpłacił na konto 
Gminy ustaloną kwotę. Czyli… nie 
odniósł żadnej korzyści finansowej 
z tego powodu, ba, wspomógł budżet 
naszej Gminy. To nie Gmina zapłaci-
ła radnemu, tylko radny Gminie! Jak 
więc w takim przypadku – a uczynił 
to Sąd Administracyjny w Poznaniu 
uzasadniając swoją decyzję z 5 lipca – 
można wspominać o przepisach usta-
wy antykorypcyjnej. Co, Wojciech 
Korytowski skorumpował Gminę? 
Niestety, na te fakty sąd także nie 
zwrócił uwagi.

I kolejny problem – nie jest tajem-
nicą, że w naszej Gminie trwa walka 
polityczna. Klub Nowoczesna Gmi-
na ma siedmioro radnych, ale koalicja 
Klubów Gmina Razem i Inicjatywa 
Mieszkańców – ośmioro i bardzo 
często się zdarza, że głosowanie na 
sesjach Rady Gminy kończy się sto-
sunkiem 8 do 7. Jeden głos przewagi 
to sporo, ale równocześnie… mało. 
Nie dziwią więc głosy dochodzące od 
naszych wyborców, które sugerują, że 
dzisiejsze kłopoty naszego Radnego 
są rezultatem bezpardonowej walki 
politycznej, prowadzonej nie przy 
urnie wyborczej, ale rękami wojewo-
dy wielkopolskiego i na salach sado-
wych. Niestety, tego aspektu sprawy 
sąd także nie potrafił ocenić.

Radny zdobywa swój mandat, bo 
ludzie na niego zagłosowali w demo-
kratycznych, wolnych wyborach. Bo 
ufają mu, bo chcą by ich reprezento-
wał, bo wierzą, że będzie to robił naj-
lepiej jak potrafi, godnie i uczciwie. 
I tak właśnie jest w przypadku na-
szego Kolegi Wojtka Korytowskiego. 

Na nim wyborcy się nie zawiedli, bo 
pierwszy raz wybrali Go w 2006 roku, 
potem w 2010 i następnie w 2014 
roku. Czy jest jakaś większa weryfi-
kacja dorobku radnego jak kolejne 
wybory? Niestety, sąd również nie 
rozważył i tego, że podtrzymując de-
cyzję wojewody przekreśla – a może 
nawet i lekceważy -  decyzję wybor-
ców, którzy na naszego Kolegę odda-
li swój głos. 

Temida z zawiązanymi ocza-
mi – w mitologii greckiej bogini 
sprawiedliwości, w naszym świecie 
symbol sprawiedliwości – trzyma 
w rękach wagę, którą waży dobre 
i złe uczynki i w zależności od tego, 
która szala przeważy taki w ydaje w y-
rok. W przypadku naszego Kolegi na 
jednej szli leży tablica informacyjna 
stojąca na gruncie gminnym (nie-
szczęsne 2,5 metra kwadratowego), 
na drugiej natomiast jego imponu-
jący dorobek zawodow y, trzykrot-
nie w ygrane w ybory samorządowe, 
wieloletnia krystalicznie czysta pod 
każdym względem praca radnego, 
społecznikowskie zacięcie, a także 
i to, że płacąc za tę tablicę uczciwą 
stawkę wspomógł budżet Gminy. 
Która szala powinna przeważyć 
w tym przypadku. Nikt nie ma chy-
ba wątpliwości.

A my wierzymy, że podobnie jak 
my tę sprawę oceni Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny, do którego trafi teraz 
sprawa naszego Kolegi i że Wojtek 
Korytowski nie zostanie pozbawiony 
z powodu takiego drobiazgu manda-
tu radnego. 

Radni Klubu Nowoczesna Gmina
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Czerwiec to mie-
siąc szczególnie 
intensywnej pra- 
cy. Radnym za-
proponowano do  
podjęcia aż 34 
projekty uchwał. 

Nic więc dziwnego, że 8 z nich musi 
poczekać na kolejne sesje. Jednak te 
najpilniejsze procedowano. Pełną 
treść relacji przewodniczących Komi-
sji można przeczytać na www.gmina-
razem.pl, a protokoły ze wszystkich 
posiedzeń  na www.bip.suchylas.pl/
Rada Gminy/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja rewizyjna
Komisja Rewi-
zyjna w czerwcu 
zebrała się dwu-
krotnie. Przed-
miotem obrad 
6 czerwca był 
m.in. wniosek 

o udzielenie absolutorium dla Wójta 
za wykonanie budżetu za rok 2016. 
Wniosek Komisji przeszedł jednym 
głosem. Komisja miała zastrzeżenia 
co do wykonania wydatków inwe-
stycyjnych (tylko na poziomie około 
50%). Na drugim posiedzeniu (13 
czerwca) Komisja zajęła się wnio-
skami pokontrolnymi dotyczącymi 
Referatu Promocji oraz Gazety Su-
choleskiej. Członkowie komisji sfor-
mułowali szereg zastrzeżeń co do 
pracy zarówno samego Referatu jak 
i Gazety. Jednym z wniosków jest po-
wołanie Rady Programowej mediów 
gminnych. Ta ostania kwestia będzie 
przedmiotem obrad na następnych 
posiedzeniach Komisji.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

20 czerwca br. 
podczas posie-
dzenie Komisji 
działaczki fun-
dacji Animalia 
p r z e d s t a w i ł y 
sytuację bezpań-

skich kotów na terenie gminy. Problem 
wymaga prowadzenia akcji edukacyj-
nej i nagłośnienia faktu znęcania się 
i okaleczania zwierząt. Duże problemy 

z bezpańskimi kotami występują na 
terenach działek ROD, gdzie poprawą 
sytuacji nie są zainteresowane nawet 
zarządy. 

Tematem głównym była wizy-
tacja przedszkoli i szkół pod kątem 
zagrożeń bezpieczeństwa. Komisja 
oceniła odpowiedź wójta na wniosek 
dotyczący parkingu przy przedszko-
lu w Złotnikach Wsi oraz odpowiedź 
dotycząca nieprawidłowości w ZK P. 
Radni postanowili w ystąpić do wójta 
o złożenie autopoprawki do projek-
tu uchwały w sprawie zakupu samo-
chodów pożarniczych. Pozyty wnie 
zaopiniowali dwa projekty porozu-
mień w zakresie lokalnego trans-
portu zbiorowego i podjęli wniosek 
o w ycofanie z sesji uchwały dotyczą-
cej dzierżaw y działki przy ul. Jeży-
nowej w Suchym Lesie. Rozmawiali 
także na temat własności gruntów 
w obrębie Suchego Lasu - Wschód, 
wzrastającego ruchu i możliwości 
budow y obwodnicy Biedruska oraz 
w ykonania szykan ograniczających 
prędkość przy wjeździe od strony 
Radojewa, a także przebudow y w y-
jazdu z os. Jesionowego.

Przewodniczący Komisji
 Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

12 czerwca br. 
mieszkańcy Zie-
lątkowa przedsta-
wili swój ogląd 
sytuacji związa-
nej z konflikto-
wym wjazdem 

na ich posesję. Następnie członkowie 
Komisji wysłuchali sprawozdania 
z działalności spółki LARG, zajmują-
cej się promocją gospodarczą gminy. 
Prezes J. Malendowski podsumował 
osiągnięcia i  przedstawił ofertę spół-
ki. Radnych szczególnie interesowały 
efekty działalności, które mają wpływ 
na dochody gminy. Podnosili, że dzia-
łalność LARG powinna być mierzalna, 
weryfikowana i kontrolowana. Ko-
misja zaproponowała, aby promocją 
gminy zajmowała się jedna instytucja, 
a nie jak dotychczas LARG, referat 
promocji i doradca wójta. Radni za-
poznali się także z wnioskiem firmy 
Dator Inwestment o zwiększenie in-
tensywności zabudowy dla nowopow-
stającego osiedla w Złotnikach. 

19 czerwca br. Komisja negatyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały, 
który przeznaczał rezerwę terenową 
przewidzianą na poszerzenie skrzy-
żowania ul. Obornickiej i Suchole-
skiej na stację benzynową. Podczas 
poprzedniej sesji radni rekomendo-
wali zaciągniecie pożyczki na zakup 
dwóch samochodów strażackich 
dla OSP. Jednak wójt na czerwcową 
sesję przygotował projekt uchwały 
umożliwiający zakup tylko jednego 
samochodu dla strażaków z Chlu-
dowa. Radni zaaprobowali uchwa-
łę, bowiem decyzja negatywna 
oznaczałaby całkowitą rezygnację 
z zakupu. Następnie pozytywnie 
zaopiniowali inicjatywę zaciągnię-
cia pożyczek na budowę kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ulic: Lisiej, K lo-
nowej, Sprzecznej oraz moderniza-
cję ul. Sasankowej w Suchym Lesie 
oraz zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Natomiast wątpliwości 
wzbudzały planowane modyfikacje 
uchwały budżetowej. Dyskutowano 
o zasadności wydatkowania środ-
ków na przeprowadzkę części Urzę-
du Gminy do prywatnego budynku, 
podczas gdy istnieje możliwość 
wynajęcia pomieszczeń w nowej 
siedzibie ZGK przy ul. Nektarowej. 
Pytano o przyczynę wprowadzenia 
do budżetu kwoty przeznaczonej na 
usługi sprzątania budynków przez 
firmę zewnętrzną. Przy tej okazji 
radni z przykrością dowiedzieli się, 
że dotychczasowe Panie sprzątaczki 
dostały wypowiedzenie.

Przewodniczący Komisji 
 Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
Komisja Spo-
łeczna w czerwcu 
spotkała się dwu-
krotnie. Podczas 
pierwszego po-
siedzenia radni 
wysłuchali po- 

stulatów mieszkańców odnośnie 
cmentarza w Biedrusku. Następnie 
odbyli rozmowę z A. Ogórkiewi-
czem, now ym Dyrektorem Cen-
trum Kultury i Biblioteki Publicznej 
w Suchym Lesie. Radni w ysłuchali 
sprawozdania z działalności CK iBP 
w pierwszym półroczu 2017 r.  i za-
poznali się z ankietami, w których 
mieszkańcy zgłaszali swoje propozy-
cje zajęć. Komisja skieruje do wójta 
pismo z zapytaniem czy istnieją 
warunki techniczne do popraw y 
parametrów w sali widowiskowej 
(regulowanie poziomu widowni). 
Duża ilość zajęć edukacyjno-arty-
stycznych skłania do zastanowienia 

się nad zwiększeniem powierzchni 
całości CK iBP. Drugie posiedzenie 
to spotkanie z Panią Dyrektor OPS 
Sylwią Nowak-Kabacińską, podczas 
którego rozmawialiśmy o wolonta-
riacie, sprawozdaniu za rok ubiegły 
i o tworzącej się uchwale rewitaliza-
cyjnej. Ponadto Komisja opiniowała 
projekty uchwał w sprawie likwida-
cji gimnazjum i utworzenia Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie, 
zaciągnięcia kredytu inwestycyjne-
go na finansowanie termomoderni-
zacji Zespołu Szkół w Chludowie 
oraz współpracy z miastem Hniwań 
na Ukrainie.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

8 czerwca 2017r. 
radni wizytowali 
tereny rekreacyj-
ne wschodniej 
części Suchego 
Lasu. Odwiedzili 
także okolice pę-

tli autobusowej przy ul. Bogusław-
skiego, które ANR niedługo przeka-
że gminie na cele rekreacyjne (7 ha). 
Rozmawiali na temat możliwości 
zagospodarowania tego obszaru, 
wskazując jednocześnie, że Suchy 
Las nie posiada rezerw y terenowej 
pod cmentarz. Następnie Komisja 
zapoznała się z koncepcją zagospo-
darowania placu przy ul. Nizinnej. 
Powstanie tu mały park – miejsce 
akty wności sportowej i w ypoczyn-
ku. Kolejne posiedzenie odbyło 
się w Złotnikach Wsi. Pani sołtys  
E. Korek zaprosiła radnych na spacer, 
podczas którego omówiła problemy 
z jakimi boryka się ta miejscowość. 
Wszystkie wnioski zebrane podczas 
posiedzeń w yjazdow ych zostały 
przekazane wójtowi. Ponadto radni 
opiniowali pięć projektów uchwał 
przygotowanych na najbliższą sesję. 
Jeden z nich nie zyskał aprobaty - Ko-
misja zgodziła się na przedłużenie 
dzierżaw y działki przy ul Jeżynowej 
w Suchym Lesie dopiero po w ytycze-
niu trójkąta bezpieczeństwa. Ważny 
projekt uchwały dotyczył pomocy 
finansowej dla Powiatu na realiza-
cję ronda u zbiegu ulic Sucholeskiej, 
Perłowej i Powstańców Wielkopol-
skich. Pomimo, że kwotę na projekt 
zagwarantowano w tegorocznym 
budżecie gminy, to jednak ze wzglę-
du na umowę ze Starostwem Powia-
tow ym, środki należało przesunąć 
na przyszły rok. 

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska
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Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Suchy Las przyjazny 
dla biznesu

Lepiej nie było nigdy. Jak w y-
nika z najnowszego, prestiżowego 
rankingu gmin przyjaznych bizne-
sowi, który został niedawno zapre-
zentowany przez  zespół „Forbesa” 
oraz Centralny Ośrodek Informa-
cji Gospodarczej, nasza gmina za-
jęła bardzo w ysokie drugie miejsce 
w kategorii miast i gmin poniżej 50 
tys. mieszkańców. Okazało się, że 
prowadzenie racjonalnej polityki 
wobec przedsiębiorców, zwłaszcza 

w odniesieniu do miejscow ych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego, przyniosło oczekiwane 
rezultaty. 

Ranking jest potwierdzeniem 
właściwej polityki Rady Gminy, 
w której większość ma koalicja 
INICJATY WA MIESZK A NCOW 

– GMINA R AZEM. Lęki i obaw y 
naszych konkurentów politycznych,  
jakoby obecna Rada Gminy, niezbyt 
skłonna do bezwzględnego podpo-
rządkow y wania interesów miesz-
kańców wąskiej grupie przedsiębior-
ców, działała przeciwko biznesowi 
zupełnie nie znalazły potwierdze-
nia. Co więcej prowadzona polityka 
przyniosła sukces wcześniej nie od-
notowany. Można zatem godzić in-
teresy społeczności lokalnej, ale w y-
maga to w yzwolenia się z okowów 

stereotypowego  myślenia i błęd-
nych przyzw yczajeń zarówno wójta 
jak i radnych jego ideologicznego 
obozu. Nasi polityczni konkurenci 
powinni wreszcie zrozumieć, że in-
westorzy z mieszkańcami nie mogą 
konkurować o wpły w y, przy wileje 
czy pieniądze, lecz muszą tworzyć 
wzajemnie rozumiejącą się wspól-
notę samorządową. 

Absolutorium dla wójta
Rada Gminy udzieli ła wójtowi 

absolutorium za w ykonanie bu-
dżetu w minionym roku zaledwie 
jednym głosem przewagi. Opinia 
radnych w tej sprawie była po-
dzielona. Jak już pisałem, z jednej 
strony w poprzednim roku mieli-
śmy spore zamieszanie związane 
z niepewnym losem tzw. opłaty 
poligonowej (groziła nam utrata 
ok . 12 mln zł rocznie), co sk łoniło 
wójta do wstrzymania niektór ych 
inwestycji . Z drugiej strony radni 

nie znaleźli racjonalnych przyczyn 
błędnie zaplanowanych dochodów 
gminy oraz przyczyn realizacji za-
dań inwestycy jnych w 2016 r. na 
poziomie zaledwie ok . 50% . To 
chyba najgorszy w ynik ostatnich 
lat. Mamy nadzieje, że wójt doceni 
k redy t zaufania ze strony radnych  
i kolejny rok będzie lepszy. W na-
szym odczuciu należy radykalnie 
zreformować przede wszystk im 
prace w zak resie informacji i pro-
mocji oraz organizacji gminnych 
inwestycji . Opowiadamy się zatem 
zdecydowanie za zintegrowaniem 
działań promocy jnych i poprawie-
niem warunków pracy urzędników 
odpowiedzialnych za terminową 
realizację najważniejszych gmin-
nych inwestycji . 

Stacja benzynowa 
w centrum Suchego Lasu

Spore kontrowersje mieszkań-
ców budzi kwestia lokalizacji kolej-

Skarga radnego na wojewodę
5 lipca stawiliśmy się wszyscy w Wojewódzkim Sądzie Ad-
ministracyjnym w Poznaniu, gdzie o godzinie 10.10 sąd miał 
rozpatrywać skargę Radnego Wojciecha Korytowskiego na 
wojewodę wielkopolskiego, który zarządzeniem zastępczym 
wnioskował o pozbawienie naszego kolegi z Klubu Nowo-
czesna Gmina mandatu radnego Rady Gminy Suchy Las. 
Niestety, sąd skargę W. Korytowskiego oddalił.
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nej stacji benzynowej, tym razem 
w centrum Suchego Lasu. Tradycyj-
nie ścierają się dwie opinie: pierw-
sza wójta i jego obozu politycznego, 
akcentująca interes przedsiębiorcy. 
Ogromny koncern paliwow y za 
uchwalenie miejscowego planu 
umożliwiającego realizację tej in-
westycji obiecał w ybudować na 
skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Su-
choleskiej dodatkow y pas ruchu 
w kierunku Poznania. Natomiast 
druga opinia, reprezentowana 
przez radnych naszej  koalicji INI-
CJATY WA MIESZK A NCOW 

– GMINA R AZEM, podnosi kwe-
stie ładu przestrzennego, zabloko-
wania możliwości przebudow y ul. 
Obornickiej oraz braku właściwej 
organizacji ruchu po uruchomie-
niu w tym rejonie kolejnej stacji 
paliw. Do debaty zostali zaproszeni 
mieszkańcy naszej gminy. 

Ze względu na ogromne zain-
teresowanie, sprawą zajmował się 
kierowany przez przewodniczącego 
Michała Dziedzica Zarząd Osiedla 
Suchy Las. Warto zatem zapoznać 
się z tekstem odnoszącym się do tej 
kwestii opublikowanym na portalu 
w w w.gminarazem.pl Stacja niezgo-
dy w centrum Suchego Lasu? Frag-
ment drukujemy poniżej:

„(...) Biorąc pod uwagę zagrożenia 
i szanse płynące z budowy stacji po-
stanowiłem zorganizować spotkanie – 
debatę mieszkańców. Potrzeba takich 
spotkań zrodziła się wobec znikomego 
zainteresowania konsultacjami gmin-
nymi organizowanymi przez Pana 
Wójta w ramach standardowej proce-
dury planistycznej. Debata zakończyła 
się sondażowym głosowaniem. Zwolen-
ników stacji benzynowej, za której wy-
budowaniem w jednoznaczny sposób 
optował wójt Grzegorz Wojtera, było 
23, natomiast osób niezdecydowanych 
oraz przeciwników 19. Reakcją na 
wynik głosowania był protest miesz-
kańców Suchego Lasu, który zmateria-
lizował się w postaci listy podpisanej 
przez 250 mieszkańców, przekazanej 
mi oraz radnym gminy. Odnosząc się 
z szacunkiem do woli mieszkańców 
wspierających pomysł Pana Wójta, 
radni Koalicji nie mogli nie wziąć pod 
uwagę protestu mieszkańców. Ważąc 
korzyści i zagrożenia dla mieszkańców, 
uznali, że głos za powstaniem kolejnej 
już stacji benzynowej nie odzwierciedla 
nie tylko przekonań większości miesz-
kańców zachodniej i wschodniej części 
Suchego Lasu, ale i ogółu mieszkańców 
naszej Gminy. Stąd też , wbrew ugrupo-
waniu Pana Wójta, radni głosami ko-
alicji Inicjatywa Mieszkańców-Gmina 

Razem odrzucili uchwalę w przedmio-
cie zmiany planu miejscowego umoż-
liwiającą powstanie kontrowersyjnej 
inwestycji (...)”

Michał Przybylski
KOA LICJA INICJA-

TY WA MIESZK AŃCÓW 
– GMINA R AZEM

Lato w na-
szej gminie to 
tradycyjnie czas  
spotkań miesz-
kańców na roz-
maitych impre-
zach i festynach. 

W niedzielę 28 maja gościłam w Chlu-
dowie na V Festynie Rodzinnym, 
który uświetniły Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze oraz I Przegląd 
Orkiestr Dętych. 

W sobotę 3 czerwca imprezy inte-
gracyjne w Złotnikach Osiedle i Złot-
nikach Wsi. Miła sąsiedzka atmosfera 
stanowiła doskonałą okazję do bliż-
szego poznania się z symptycznymi 
mieszkańcami.

W niedzielę 11 czerwca „Festyn 
rodzinny na Grzybowym” i moc atrak-
cji, występy artystyczne zespołów 

ludowych Chludowianie i Biedrusko-
wianie, pokaz karate Sucholeskiego 
Klubu Fighter, strażacy OSP z Golę-
czewa i Chludowa oraz Orkiestra Dęta 
z Chludowa. 

W sobotę 17 czerwca uczestniczy-
łam w tradycyjnych już „Wiankach” 
w Golęczewie. Tym razem w konwen-
cji „dzikiego zachodu”, były tańce, stro-
je z epoki, śpiewał „ Dębowy liść.

Natomiast w sobotę 24 czerwca 
na „ Dniach Gminy” wspólnie z rad-
nym Michałem Przybylskim oraz z-cą 
wójta Marcinem Bulińskim, reprezen-
tując władze gminy, odebraliśmy sym-
boliczny bochen chleba ofiarowany 
przez przedstawicieli partnerskiego 
miasta Hniwań.

Imprezy intergracyjne mają w na-
szej gminie ogromne znaczenie spo-
łeczne.Trzeba pamiętać, że następuje 
bardzo szybki proces suburbanizacji 
gminy. Działalność społeczna jedno-
stek pomocniczych, Kół Gospodyń 
Wiejskich i Sotwarzyszeń w tym 
wymiarze powinna być szczególnie 
wspierana przez władze gminy, ponie-
waż sprzyja utrwalaniu i budowaniu 
więzi społecznych oraz tożsamości 
naszych lokalnych społeczności i nie 
można postrzegać ich jedynie w kate-
goriach rozrywki.

Małgorzata Salwa - Haibach
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Rady Gminy Suchy Las  
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Nielegalna trawa szumi 
w naszej gminie
W czerwcu nasi radni obradowali długo i poruszyli szereg 
ważkich problemów. Rozmawiano o budżecie, karmie-
niu uczestników festynów, estetyce stacji benzynowych, 
chmurach kurzu na ulicach, umowie z Ukraińcami  
i o sucholeskich kotach.

Czerwcowa sesja Rady Gminy 
rozpoczęła się od wystąpienia Kaliny 
Zdroińskiej, pracownicy Zakładu Ko-
munikacji Publicznej, która wygłosiła 
krótkie oświadczenie.

– Nie rozumiem, dlaczego opinia kil-
ku byłych pracowników spółki znajduje 
w naszej gminie taki posłuch i rozgłos – 
rozpoczęła mówczyni. – Bardzo proszę 
o pozytywne odnoszenie się do mojej 
firmy, bo na to zasługuje – zaapelowała.

Blaski i cienie budżetu
Potem rozpoczęła się właściwa se-

sja. Wójt Grzegorz Wojtera podsumo-
wał miniony rok.

– Rok 2016 okazał się jednym z naj-
bogatszych – rozpoczął. – Wzrosła 
liczba rozpoczętych i zrealizowanych 
inwestycji. Wzrosły też tzw. wydatki 
miękkie. Kontynuowaliśmy naszą po-
litykę podatkową; przyjęliśmy zasadę, 
że stawki powinny być o 10-15 proc. 

niższe niż w Poznaniu. Mieliśmy też 
dobrą passę, jeśli chodzi o pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych, zarówno 
europejskich, jak i krajowych, a w tym 
wojewódzkich. Mamy też decyzję 
Aquanetu o udziale w projekcie kanali-
zacji Golęczewa, Chludowa i Zielątko-
wa. A jest to ogromny projekt, o warto-
ści 40 mln zł – podkreślił.

– Budżet na 2016 r. ustalony został 
15 stycznia 2016 r., a w ciągu roku doko-
nano kilku zmian, które jednak były ko-
nieczne – uzupełniła skarbnik Monika 
Wojtaszewska. – Pod koniec roku stan 
zadłużenia wynosił 48 mln zł – dodała.

– Komisja Rewizyjna pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu – 
zwięźle poinformował przewodniczą-
cy tejże komisji Grzegorz Łukszo.

– Opinia Regionalnej Izby Obra-
chunkowej także była pozytywna – 
dodała przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach.

– Budżet ma blaski i cienie, jak 
to budżet – ocenił Michał Przybyl-
ski, przewodniczący klubu Gmina 
Razem. – Ewidentnym plusem jest 
oddłużanie gminy. Jeszcze kilka lat 
temu byliśmy zadłużeni na poziomie 
60 proc. Dziś jest to 39 proc. To dobry 
efekt współpracy wójta z radą. Mam 
nadzieję, że zadłużenie będzie dalej 
topnieć. Z drugiej strony zaskoczyła 
nas opłata poligonowa, rozumiemy 
więc, że wójt musiał przyhamować 
z wydatkami inwestycyjnymi. Nie ro-
zumiem jednak rezygnacji z szeregu 
drobnych wydatków, jak oświetlenie 
czy legendarna już balustrada przy 
świetlicy w Złotnikach.

Na koniec mówca dodał, że radni 
z Gminy Razem głosować będą według 
swoich sumień, jako że klub nie zdecy-
dował się na przyjęcie dyscypliny.

W efekcie dziesięciu rajców za-
głosowało za przyjęciem sprawozda-
nia z wykonania budżetu, natomiast 
pięciu się wstrzymało. Ciekawie też 
rozłożyły się głosy w sprawie absolu-
torium dla wójta: ośmiu (w tym Zbi-
gniew Hącia z Gminy Razem) gło-
sowało za, trzech przeciw, a czterech 
się wstrzymało. Tym samym obie 
uchwały przeszły, jednak zademon-
strowano też pewien dystans w sto-
sunku do władzy wykonawczej.

Głodówka na festynie?
Po tych ważnych głosowaniach 

przewodnicząca Małgorzata Salwa-
Haibach ogłosiła przerwę, a po niej 
wójt Wojtera wystąpił z wnioskiem 
o wycofanie z porządku obrad punktu 
13. Chodziło o miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla miej-
scowości Suchy Las, rejon ul. Diamen-
towej, etap 2. Poprosił też o dopisanie 
do porządku obrad punktu o przyjęciu 
nazwy Św. Michała dla ulicy w Jelonku. 
W tej pierwszej sprawie ośmiu radnych 
zagłosowało przeciwko, co oznacza, że 
wniosek wójta nie przeszedł. W dru-
giej 15 za, czyli z wnioskiem zgodzili się 
wszyscy radni.

Z kolei przewodnicząca Salwa-
Haibach złożyła wniosek o zdjęcie 
z porządku kolejnych punktów plani-
stycznych. Chodziło o miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego 
dla Suchego Lasu, rejonu ulic Szkolnej, 
Nizinnej i Kwiatowej oraz dla tej samej 
miejscowości, dla rejonu Jaśminowej 
i Zwolenkiewicza. Oba punkty zostały 
usunięte większością ośmiu głosów.

Dłuższa dyskusja rozpoczęła się 
przy okazji punktu o zakazie sprze-
dawania jedzenia lub częstowania 
jedzeniem na festynach. Chodzi o to, 
że gmina, która finansuje te imprezy 
w ramach zadania lokalnego, nie jest 

zakładem żywienia zbiorowego. Wójt 
Wojtera obawia się w związku z tym, 
Regionalna Izba Obrachunkowa na-
łoży karę w przypadku zakupu przez 
organizatora żywności w sklepie. Ina-
czej rzecz wygląda, gdy organizator 
zamówi catering.

Obawy może i zrozumiałe, z dru-
giej strony jednak na festynach zawsze 
było jedzenie, a mniejsze sołectwa na 
catering nie stać. Stąd opór radnych.

– Niech pan wycofa ten wniosek 
i przygotuje go lepiej – poprosił wójta 
radny Krzysztof Pilas. – Powinien pan 
się spotkać z sołtysami i przewodniczą-
cymi zarządów osiedli – zasugerował.

– Ale to ja muszę jeździć do RIO, 
a nie sołtysi i przewodniczący zarzą-
dów – odparował wójt.

– RIO też się może mylić, to nie jest 
kongregacja – zwrócił uwagę radny 
Michał Przybylski.

– Nie jest, ale może wójta czy burmi-
strza ukarać za żywność na osiedlowej 
imprezie – przypomniał wójt. – Chce-
my takiego ryzyka uniknąć.

– Dlatego powinien pan opowiedzieć 
sołtysom i przewodniczącym zarządów 
osiedli o swoich obawach – poradził  
K. Pilas. – Przecież zrozumieją.

– To nie złośliwość z naszej strony, 
lecz próba uporządkowania spraw – 
tłumaczyła skarbnik Monika Wojta-
szewska. – Rozumiemy, że samorzą-
dowcy w sołectwach i osiedlach pracują 
społecznie, ale pieniądze z zadania lo-
kalnego to pieniądze publiczne.

– Jednak wielokrotnie prosiliśmy, 
żeby nie stawiać nas pod ścianą, żeby 
zostawić czas na rozmowę – żachnęła 
się przewodnicząca Rady Gminy Mał-
gorzata Salwa-Haibach.

Stacja termobaryczna?
Zdecydowanie krócej dyskuto-

wano o propozycji radnego Włodzi-
mierza Majewskiego, żeby wycofać 
z porządku obrad punkt o wyrażeniu 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
w trybie bezprzetargowym jednej 
z działek w Suchym Lesie.

– Co roku jest problem z tą działką 
– zauważył. – Przed wydzierżawieniem 

jej należałoby ze względów bezpie-
czeństwa wydzielić część gruntu.

Zgodziło się z nim 12 rajców, 
a trzech wtrzymało się, w związku 
z czym punkt został usunięty z po-
rządku. Wysoka Rada powinna się 
nim zająć na kolejnej sesji.

Kolejnym zapalnym punktem była 
sprawa miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla Suche-
go Lasu, rejon ul. Diamentowej, etap 
1. Chodzi o stację benzynową, którą 
chciał tam stawiać inwestor. Więcej 
o problemie piszemy obok, na str. 9.

– Komisja Finansowo-Budżeto-
wa zaopiniowała projekt negatyw-
nie – poinformował krótko Dariusz 
Matysiak, przewodniczący rzeczonej 
komisji.

– Stacja benzynowa nie pasowałaby 
do ładnej pierzei ul. Obornickiej – wy-
raził ocenę Krzysztof Pilas. – Poza tym 
układ komunikacyjny wokół obiektu 
na siłę wprowadzi ruch samochodowy 
do środka osiedla. Dodajmy do tego 
ryzyko eksplozji i uciążliwą woń. Poza 
tym powinniśmy zachować rezerwę 
gruntu na poszerzenie w przyszłości 
ul. Obornickiej, a budowa stacji tę re-
zerwę nam zabierze.

– Eksplozja? – zdziwił się radny 
Ryszard Tasarz. – Pół wieku jestem 
strażakiem i się z tym nie spotkałem. 
A ostatnio w Złotnikach płonący tir 
wjechał właśnie na teren stacji i tam 
został ugaszony.

– Ja natomiast słyszałem coś o wy-
buchach termobarycznych – pozwolił 
sobie na ironię wójt. – A tak poważnie, 
to przy okazji budowy stacji, zrobimy 
też prawoskręt.

– Nie słyszałem dotąd o takiej po-
trzebie – zdziwił się W. Majewski. – Tak 
czy inaczej, czy do tego potrzebny jest 
prywatny inwestor? Można było o tym 
pomyśleć ze trzy kadencje temu…

– Nie można było – zaprzeczył wójt. 
– Inna kategoria drogi.

– Stacja jest jak wieża telefonii ko-
mórkowej – wtrącił radny Pilas. – Nie 
wpisuje się w krajobraz.

– Pan się już pogubił, zaprzecza pan 
sam sobie – zwrócił się do Krzysztofa 
Pilasa radny Wojciech Korytowski. 

– Może i fajnie byłoby mieć w tym 
miejscu ciekawszą architekturę, ale to 
pobożne życzenie. A zmotoryzowani 
klienci stacji benzynowych raczej się 
nie gubią, tylko jadą tam, gdzie zamie-
rzali jechać wcześniej.

– Galeria A11 miała powstać pod 
warunkiem przebudowy ul. Szkolnej – 
przypomniał K. Pilas. – I co? Nie może-
my się doczekać. A przeciwko stacji pa-
liw mamy 250 podpisów mieszkańców.

– Szanuję to, że mieszkańcy się tak 
zaangażowali, szkoda tylko, że tak 
późno – odparł wójt. – I jaki sens ma 
walka na podpisy? Ja mogę za kilka dni 
przynieść 300 podpisów, a państwo za 
kilka kolejnych – 350. Tylko gdzie tu 
jest Rada Gminy?

– Prawoskręt jest potrzebny – uzna-
ła przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Suchy Las – Wschód Anna Ankiewicz. 

– Przez brak strzałki trudno ludziom 
zawieźć dzieci do szkoły Da Vinci na 
Golęcinie i z powrotem do domu. Była 
debata mieszkańców i 23 osoby opo-
wiedziały się za stacją, a przeciw 13. 
Poza tym jeśli nie będzie stacji, to może 

w tym miejscu powstać coś gorszego.
Na tym dyskusja się zakończyła i raj-

cy przystąpili do głosowania. Siedem 
osób zagłosowało za projektem, a osiem 
przeciwko. Czyli stacji nie będzie.

Kurz na Bursztynowej
Już bez żadnych sporów, jedno-

myślnie, Wysoka Rada zadecydowała 
o przyjęciu uchwały o pomocy finan-
sowej dla powiatu poznańskiego. Pew-
ne wątpliwości pojawiły się natomiast 
przy okazji uchwały o pożyczce na 
wóz strażacki dla OSP Chludowo.

– Czy OSP Golęczewo też dostanie 
ciężki samochód? – dociekał radny 
Matysiak. – Będzie się pan o to starał, 
panie wójcie?

– Jeśli się pojawią takie możliwości, 
a pewnie się pojawią, to oczywiście tak 

– odparł gospodarz gminy.
Bez problemów przyjęto kolejne 

uchwały – o rewitalizacji stacji PKP 
w Złotnikach oraz o utworzeniu Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 
zamiast Gimnazjum im. Jana Pawła II.

– Smutne to, bo jeszcze niedawno 
gimnazjum powoływaliśmy – wes-
tchnął radny Pilas. – Dobrze, że cho-
ciaż patron pozostanie ten sam…

Uchwała o zmianie uchwały 
w sprawie budżetu na 2017 r. wyma-
gała ogłoszenia krótkiej przerwy, by 
radni mogli się naradzić.

– Miesiąc temu dofinansowaliśmy 
spółkę LARG kwotą 100 tys. zł – przy-
pomniał Michał Przybylski. – To chy-
ba zabezpiecza ich finanse?

Radny dodał też, że dotarło doń wie-
le próśb mieszkańców Biedruska o wyło-
żenie betonowymi płytami nawierzchni 
ulic Bursztynowej i Agatowej.

– Jeśli to przegłosujecie, to jak i tak 
nie dam zlecenia na te płyty – ostrzegł 
wójt. Kilkanaście miesięcy temu 
kosztem 40 tys. zł utwardziliśmy na-
wierzchnię frezem asfaltowym. Teraz 
trzeba by ten frez usunąć.

– To przykre, że na skutek działań 

gminnych służb mieszkańcy mają 
problem – powstał ze swego miejsca 
radny Grzegorz Łukszo. – Nawet jeśli 
samochód jedzie Bursztynową powoli, 
unoszą się za nim chmury kurzu. Je-
stem zszokowany, że pan wójt nie chce 
mieszkańcom pomóc. Przekażę im to.

– Śmiem twierdzić, że pan wójt nie 
wiedział, jak została potraktowana 
nawierzchnia ul. Bursztynowej – do-
dał radny Matysiak. – To karygodne, 
zwłaszcza że tamtędy będzie prowa-
dził dojazd do nowego przedszkola.

Podobnych kontrowersji nie wzbu-
dziła już uchwała o porozumieniu mię-
dzygminnym w zakresie transportu 
zbiorowego, zawartym przez Poznań, 
Suchy Las, Czerwonak i Murowaną 
Goślinę. Wysoka Rada bez problemu 
porozumienie zaakceptowała.

Pomagajmy mniejszościom
Do krótkiej dyskusji  doszło nato-

miast, kiedy wójt poinformował o za-
warciu umowy partnerskiej z ukraiń-
skim Hniwaniem. Więcej na ten temat 
przeczytacie w artykule obok, na str. 8.

– Po konsultacjach zdecydowaliśmy 
się rozszerzyć umowę o punkt o pomo-
cy i wsparciu dla mniejszości narodo-
wych – poinformował wójt. – Oczywi-
ście po obu stronach – zaznaczył.

– Czy w razie potrzeby pomoc 
otrzymają także Polacy mieszkający 
poza Hniwaniem? – dociekał radny 
Pilas.

– W porozumieniu mowa tylko 
o Hniwaniu i Suchym Lesie – rozło-
żył ręce gospodarz gminy. –  Chcie-
libyśmy natomiast, żeby w naszym 
LARG-u mogły się rejestrować star-
tupy z Ukrainy. Nie będziemy im 
sprawdzać meldunku. Swoją drogą 
w naszej gminie mieszka i pracuje 
wielu Ukraińców i są to dobrzy, su-
mienni pracownicy.

Ostatecznie Wysoka Rada zaak-
ceptowała umowę z gminą Hniwań 15 
głosami, czyli jednomyślnie. Również 

Radny Michał Przybylski przypomniał, 
że RIO to nie kongregacja Radny Krzysztof Pilas uważa, że stacja szpeci
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15 głosami przyjęła nazwę Św. Mi-
chała dla ulicy w Jelonku. I na tym się 
zakończyła ta część sesji. W części ko-
lejnej wójt i jego zastępca przedstawili 
informacje bieżące na temat wydarzeń 
w gminie.

– Skończyliśmy już kłaść kanalizację 
na Wierzbowej i Ogrodowej, kontynu-
ujemy natomiast prace na Sprzecznej 

– wyliczał wicewójt Marcin Buliński. 
– Trwa budowa ścieżki rowerowej na 

Meteorytowej i Leśnej, jak również 
ścieżki z Radojewa do Biedruska, 
gdzie kładziemy właśnie nawierzchnię 
bitumiczną. Ogłosiliśmy też przetarg 
na termomodernizację szkoły w Chlu-
dowie. Do końca sierpnia budynek ma 
być już ocieplony – zapewnił.

Z kolei wójt Wojtera poinformo-
wał, że prywatny inwestor chce otwo-
rzyć nowe przedszkole na osiedlu 
Złotniki Park.

– Odpowiedziałem mu pozytyw-
nie – dodał wójt.

Koty mają ciężko
Gospodarz gminy poinformował 

też o nagrodzie czasopisma Forbes dla 
Suchego Lasu, a także o odejściu na 
emeryturę zasłużonych pracowników 
UG: Aleksandry Rewers-Taterki i Je-
rzego Kiedrowicza. O obu wydarze-
niach przeczytacie więcej na str. 25.

W ramach informacji przewod-
niczących poszczególnych komi-
sji, Agnieszka Targońska z Komisji 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
opowiedziała o dwóch posiedzeniach 
wyjazdowych.

– W czerwcu odwiedziliśmy naj-
pierw Rygę oraz place zabaw przy uli-
cach Bogusławskiego i Meteorytowej, 
a następnie Złotniki Wieś – wyliczała 
A. Targońska.

Członkowie komisji są zaniepo-
kojeni niekorzystną lokalizacją obu 
placów, które otwarto zbyt blisko ru-
chliwych ulic. Zastanawiają się nad 
budową ekranu akustycznego przy 
placu na Meteorytowej.

– W Złotnikach Wsi, dzięki uprzej-
mości pani sołtys, obradowaliśmy 
w miejscowej świetlicy – zaznaczyła 
przewodnicząca Targońska. – Tam-
tejsi mieszkańcy zgłosili sporo po-
trzeb. Krzewy przy drodze Złotniki – 
Kiekrz wymagają przycięcia, a dzikie 
wysypiska śmieci na terenie sołectwa 

– likwidacji. Kierowcy narzekają na 
złą widoczność przy wyjeździe na ul. 
Złotnicką. Pojawił się też inny pro-
blem – w prywatnym parku wycięto 
aleję brzozową.

– My z kolei gościliśmy dwie dzia-
łaczki ,,Animalii” – wyjawił prze-
wodniczący Włodzimierz Majewski 

z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego. – Rozmawialiśmy o bez-
pańskich kotach na terenie gminy. 
Problemem jest znęcanie się nad zwie-
rzętami, a nawet okaleczenia. Zdecy-
dowaliśmy, że trzeba podjąć działania 
edukacyjne.

Niech się stanie światło
W ramach punktu pod nazwą „In-

terpelacje i zapytania” Krzysztof Pilas 
przypomniał, że już jakiś czas temu 
pytał o możliwość powstania liceum 
ogólnokształcącego w naszej gminie. 
Z kolei Grzegorz Łukszo zwrócił uwa-
gę, że na gminnej działce w centrum 
Biedruska wyrosła już tak wysoka tra-
wa, że dorosłemu człowiekowi sięga 
do piersi.

– Zdjęcia wysłałem straży gminnej 
– zaznaczył.

– Kiedyś przed Urzędem Gminy 
stały trzy maszty, a teraz dwa – zmienił 
temat W. Majewski. – Czy to jakiś akt 
polityczny, że zrezygnowaliśmy z flagi 
Unii Europejskiej? – dopytywał.

– Ależ skąd – zdziwił się wójt Wojte-
ra. – Flagę unijną będziemy wywieszać 
z okazji świąt unijnych.

Kolejni radni wypytywali o oświe-
tlenie ulic Strumykowej w Chludowie, 
Sucholeskiej w Suchym Lesie oraz 
Kamiennej, Piaskowej i Topazowej 

w Biedrusku. Pytano też o budowę 
przystani kajakowej w tej ostatniej 
miejscowości.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków sołtys Halina Gramsch zaprosiła 
wszystkich do Chludowa na dożynki.

– Pamiętajcie, ostatnia sobota sierp-
nia, godz. 13.00 – podkreślała.

– Obradujemy już prawie sześć 
godzin, jest bardzo późny wieczór – 
zwróciła uwagę przewodnicząca Sal-
wa-Haibach. – Czy są jeszcze jakieś 
głosy i wnioski? – zapytała z naci-
skiem.

Nie było.
Krzysztof Ulanowski

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OmAńKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 pOZNAń
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

przenieś  

księgowość  

na najwyższy  

poziom

Jeśli kebab, to tylko 
na Golęcinie
Zieleń, kwiaty, wysokie drzewa, bliskość jeziora Rusałka, 
a przy tym smaczne jedzenie na świeżym powietrzu.  
Czego chcieć więcej?

Kebab-bar Golęcin działa przy ul. 
Wojska Polskiego, naprzeciwko Mu-
zeum Broni Pancernej i tylko ćwierć 
kilometra od bramy stadionu, gdzie 
odbywają się zawody żużlowe.

Otwarci dla wszystkich
Lokal działa dopiero od kilku ty-

godni, a już ma spore grono wiernych 
wielbicieli. Pojawiają się tu rodziny 
z dziećmi, miłośnicy zwierząt z psami, 
przyjeżdżają też motocykliści na swo-
ich szalejących maszynach.

– Sam mam psa, sam jeżdżę moto-
cyklem, jestem otwarty na wszystkich 

– mówi właściciel Krzysztof Zabrocki.
Na wszystkich, czyli bynajmniej 

nie tylko na miłośników kuchni tu-
reckiej bliskowschodniej. Owszem, 
w lokalu zamówcie kebab i pitę, ale do-
staniecie też skrzydełka i przekąski do 
piwa. Bar ma zawartą umowę z browa-
rem Fortuna, co nie oznacza jednak, że 
nie wypijecie tam również czegoś bez-
alkoholowego. Do wyboru jest kawa 
(espresso, podwójne espresso, małe 
latte), napoje gazowane i soki. Zapłaci-
cie zarówno gotówką, jak i kartą.

– Kuchnia jest otwarta, co oznacza, 
że przyrządzamy posiłki na oczach 
klienta – zaznacza Krzysztof Zabrocki.

A jeśli macie ochotę na kebab, ale 
nie chcecie ruszać się z domu?

– Od tego miesiąca dowozimy posił-
ki w okolice Golęcina i Rusałki, a także 
na Strzeszyn Grecki – informuje wła-
ściciel lokalu. – Ale zastanawiamy się 
także nad Suchym Lasem – dodaje.

Wśród zieleni
Ze swej strony zachęcamy jednak, 

żeby z domu wyjść, bo zjeść posiłek 
w tak pięknej, zielonej okolicy napraw-

dę warto. Dojedziecie tam samocho-
dem (jest gdzie zaparkować, autobu-
sem (przystanek znajduje się 50 m od 
lokalu), a także rowerem (są stojaki). 
Warto się ruszyć z domu tym bardziej 
dlatego, że mamy lato, a lokal dysponuje 
ogródkiem o powierzchni 70 metrów, 
co oznacza, że przy stolikach znajdzie 
miejsce do 50 osób. Tylko na ławach na-
rożnikowych może zasiąść 12 osób. Jest 
też stolik dla dzieci i kącik dla niemowląt. 
A jeśli będzie padać?

– Mamy pięć parasoli o powierzchni 
czterech metrów i dwa o powierzchni 
trzech metrów – wylicza właściciel. – 
Poza tym w środku mamy jeszcze stoliki 
dla 16 osób. 

A jeśli wieczorem zrobi się zimno? 
Nie szkodzi. Na zmarzniętych klien-
tów czekają ciepłe koce.

– W planach mamy też montaż ga-
zowych lamp grzewczych – zapowia-
da Krzysztof Zabrocki.

Bar jest czynny w dni powszednie 
w godz. 13.00-22.00, a w weekendy 
od 11.00 do ostatniego klienta. Lokal 
możecie wynająć także na większe im-
prezy, jak imieniny czy urodziny.

Redakcja

Dawka śmiechu i zabawy 
w Galerii Sucholeskiej
Pogoda sprzyjała zabawie. Dzieci walczyły na balonowe 
miecze, a klaun przechadzał się na szczudłach.

Galeria Sucholeska po raz kolejny 
zorganizowała Dzień Dziecka wraz z 
firmą animacyjną L’atré, z którą współ-
pracuje od kilku lat podczas różnych 
świąt, zapewniając atrakcje dla naj-
młodszych.

Znaczna część tych atrakcji odby-
wała się na zewnątrz, czemu pogoda 
jak najbardziej sprzyjała. Przed wej-
ściem do galerii znajdowała się dmu-
chana zjeżdżalnia i trampolina, słychać 
było muzykę, a animator prowadził 

konkursy i zabawy. Na szczudłach 
przechadzał się klaun, a tuż obok nich 
stał następny klaun, który rozdawał 
balony w kształcie zwierząt, mieczy 
lub kwiatów.  

Wewnątrz znajdowało się stoisko, 
gdzie dzieci ustawiały się w kolejce 
do malowania twarzy albo żeby kupić 
watę cukrową.

Podeszłam do kolejki gdzie dzieci 
czekały na pomalowanie twarzy i spy-
tałam małą mieszkankę Suchego Lasu, 
co podoba jej się najbardziej.

– Konkursy, piłka nożna i tor prze-
szkód – odparła dziewczynka.

Pod koniec animator zarządził 
walkę na balonowe miecze, na co dzie-
ci chętnie przystały. Na zakończenie 
najmłodsi dostali cukierki, a fotore-
porter naszego ,,Magazynu” zrobił 
zdjęcie ekipie animatorów i dzieciom. 
Zdjęcie chyba sprawiło im radość, bo 
nagrodzili fotoreportera głośnym 
okrzykiem ,,Hurra!”. 

Beata Staszak
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Wojska polskiego 78
60-625 poznań
tel. 666 327 955
facebook.com/ 
kebab.bar.golecin/

Wlaściciel Krzysztof Zabrocki z żoną Katarzyną i synem Kacprem

Klienci Małgorzata i Piotr Kącik dla maluchów

Piotr dba o właściwy smak kebaba Motocykliści zawsze są tu mile widziani
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Czas dobrych inwestycji!
Jeśli szukasz wygodnego mieszkania, w przyjaznej okolicy 
będącej połączeniem prestiżu, podmiejskiego klimatu i do-
skonale rozwiniętej infrastruktury – to trafiłeś idealnie!

Osiedle Złotniki Park powstaje 
w sucholeskich Złotnikach granicząc 
z północną częścią Poznania. Jest to 
najnowsza inwestycja BGR Deweloper 
dedykowana wszystkim, którzy marzą 
o wygodnym mieszkaniu w kameral-
nym miejscu, w otoczeniu licznych 
terenów zielonych, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Poznania i dostępem do 
pełnej infrastruktury. Lokalizacja jest 
idealna dla osób ceniących sobie dy-
namiczne życie w mieście, a jednocze-
śnie pragnących odpoczywać w ciszy 
i harmonii z naturą.

Wysoki standard, niska cena 
W ofercie dostępne są mieszkania 

2-, 3- i 4-pokojowe o optymalnej po-

wierzchni od 48 do 79 m2. Rozkłady 
mieszkań zostały zaprojektowane 
tak, aby nawet na niewielkiej po-
wierzchni zapewnić funkcjonalność 
i możliwość różnorodnych aranżacji 
wnętrz dostosowanych do potrzeb 
Klientów. Wszystkie parterowe 
mieszkania otwierają się na prywatne 
zielone ogródki, a z lokali usytuowa-
nych na wyższych kondygnacjach 
wyjdziemy wprost na przestronne 
balkony. W cenę każdego mieszkania 
wliczona jest komórka lokatorska. Za 
dodatkową opłatą istnieje możliwość 
nabycia garażu. Oferujemy kameral-
ną, a jednocześnie prestiżową archi-
tekturę o nowoczesnej zabudowie. Na 
pierwszy etap inwestycji składa się  

12 kilkurodzinnych willi, w każdej 
z nich dostępnych jest 6 mieszkań roz-
planowanych na trzech kondygnacjach. 
Łącznie oddamy 72 lokale zaprojek-
towane z myślą o najbardziej wyma-
gających Klientach, z zachowaniem 
najwyższych standardów. Dodatkowo 
na terenie osiedla powstanie zespół 
szkolno-przedszkolny oraz gabinety 
lekarskie świadczące usługi zdrowia 
w szerokim pakiecie specjalizacji. 

Myślą przewodnią jest zaoferowanie 
wysokiego standardu przy zachowaniu 
relatywnie niskiej ceny od 3990 zł/m2 

brutto. Dwupokojowe mieszkanie moż- 
na nabyć już za 234 400 zł, trzypokojo-
we natomiast od 250 800 zł. 

Nieodległy symbol prestiżu
Suchy Las to gmina od lat uzna-

wana za symbol prestiżu i cieszy się 
najlepszymi opiniami swoich miesz-
kańców. Największym atutem jest 
znakomicie rozwinięta infrastruktura 
i wyjątkowo dogodna komunikacja, 
która pozwala bez problemu włączyć 
się w miejski rytm i w pełni korzystać 
z infrastruktury Poznania. Gmina 
oddalona jest zaledwie kilka km od 
centrum Poznania oraz Portu Lotni-
czego Poznań – Ławica. Lokalizacja 
gwarantuje łatwy i szybki dojazd do 
autostrady A2. Dostępne są połącze-
nia autobusowe łączące bezpośrednio 
Złotniki z centralnymi i północnymi 
dzielnicami Poznania. W planach 
rozwojowych ujęta została moderni-
zacja linii kolejowej Poznań – Piła, na 
której uruchomiona zostanie Poznań-
ska Kolej Metropolitarna. Obecnie 
prowadzone są prace zmierzające do 
uruchomienia węzła przesiadkowego 
w korelacji z nowymi połączeniami 
kolejowymi tuż przy ulicy Łagiewnic-
kiej, czyli dokładnie w miejscu, gdzie 
powstaje nasze osiedle. Dzięki temu 

mieszkańcy Złotnik Parku będą mogli 
jeszcze sprawniej poruszać się w ob-
rębie gminy oraz całej  aglomeracji 
poznańskiej. Nowością będą również 
ciągi pieszo- rowerowe wzdłuż ulicy 
Łagiewnickiej i Dworcowej.  

Życie rodzinne na poziomie
W Suchym Lesie znajdziemy bo-

gatą ofertę sportowo – rekreacyjną, 
na którą składają się liczne kluby fit-
ness, park wodny czy multifunkcyjna 
hala sportowa.  Wysoko notowane 
prywatne i publiczne placówki edu-
kacyjne, nowoczesne Centrum Kul-
tury i Biblioteka Publiczna sprawią, że 
mieszkanie w Złotnikach to nie tylko 
idealne miejsce do zamieszkania, lecz 
również świetna inwestycja w przy-
szłość. Dla miłośników dobrej kuchni 
Suchy Las oferuje atrakcyjne restaura-
cje i kawiarnie, czyli wszystko, by wieść 
rodzinne życie na wysokim poziomie. 
Dużym udogodnieniem będą liczne 
sklepy, markety, galerie handlowe, ap-
teki, urzędy pocztowe oraz banki. 

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom naszych Klientów przygoto-
waliśmy korzystne pakiety usługowe 
pozwalające na sprawne zarządzanie 
nieruchomością, a na cały okres waka-
cyjny wprowadziliśmy rabaty cenowe 
dla wszystkich inwestorów, kupujących 
u nas więcej niż jedno mieszkanie. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych naszą ofertą na Dni 
Otwarte osiedla Złotniki Park w so-
botę 29 lipca w godzinach 10-16. 
Czekamy przy ul. Łagiewnickiej 
w Złotnikach, w gminie Suchy Las, 
na terenie inwestycji. Kompetentna 
obsługa z uśmiechem, przy domowym 
cieście odpowie na wszystkie pytania, 
a doświadczony kierownik zaprosi 
Państwa na spacer po budowie. 
Szczegóły: www.zlotnikipark.pl 

INWESTYCJE - ARTYKUł SpONSOROWANY

zlotnikipark.plZadzwoń: +48 883 204 205Jelonek, ul. Obornicka 8a 
62-002 Suchy Las 

Prestiżowe
apartamenty

Monika Skrzypczak, MBA
Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży BGR Deweloper

Jelonek, ul. Obornicka 8a
62 -002 Suchy  Las
Tel. Do działu sprzedaży:
883 204 205
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URZĄD GMINY
www. suchylas.pl
tel. 61 8926 250
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PIOTR GAJEWSKI
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SPECJALISTYCZNE 
GABINETY LEKARSKIE
Plac Grzybowy 12, Złotniki

tel. 61 307 00 55, 570 585 595

POZNAŃ, UL. OBORNICKA 288
tel. 662 044 452
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Oferta samochodów hybrydowych 
na polskim rynku jest z roku na rok 
coraz bogatsza. Obecnie Polacy mogą 
wybierać spośród ponad trzydziestu 
modeli aut miejskich, limuzyn, SUV-
ów i aut sportowych, które są oferowane 
przez w sumie trzynastu producentów. 
Najwięcej, bo aż 7 modeli, oferuje Le-
xus, zaraz obok uplasowały się Toyota 
i BMW, mające w swoim katalogu po 
6 modeli z takim napędem oraz Mer-
cedes oferujący 4 hybrydy. Pozostali 
producenci mają w swoich cennikach 
po dwa lub jeden model.

Gama modeli Toyoty i Lexusa sta-
nowi nieco ponad 30 proc. wszystkich 
hybryd oferowanych w Polsce, a wg da-
nych styczeń-kwiecień Instytutu Badań 
Rynku Motoryzacyjnego Samar zajmują 
łącznie 97,7 proc. całego rynku samocho-
dów z takim napędem, osiągając sprze-
daż na poziomie 5193 szt. w przypadku 
modeli Toyoty i 629 szt. w przypadku 
Lexusa. Na dalszym miejscu znalazła 
się Kia ze sprzedażą na poziomie 133 szt. 
oraz Hyundai, który we wspomnianym 
okresie sprzedał 73 hybrydy.

Na polskim rynku nadal dominują 
samochody z napędem konwencjo-
nalnym, ale w pierwszych czterech 
miesiącach kwietnia rynek odnotował 

dynamiczny wzrost rejestracji hybryd. 
Według danych Samar wyniósł on 100 
proc. w porównaniu do tego samego 
okresu ubiegłego roku. Równocześnie 
rynek samochodów zasilanych olejem 
napędowym zaczyna powoli gubić 
swój udział – zmniejszył się bowiem 
z prawie 31 proc. do 27 proc., równocze-
śnie udział hybryd zwiększył się z 2,14 
proc. do 3,75 proc.

Dlaczego rynek samochodów z na-
pędem hybrydowym jest – pomimo dy-
namicznych wzrostów – wciąż mniejszy 
od aut z napędem konwencjonalnym? 
Nadal dominuje opinia, że hybrydy są 
droższe od aut spalinowych. Jak jest 
naprawdę?

Jak działa napęd hybrydowy?
Koncepcja samochodu z napędem 

spalinowo-elektrycznym nie jest nowa. 
Próby stworzenia takiego pojazdu po-
dejmowano od początku dwudziestego 
wieku, ale powstałe prototypy nie nada-
wały się do wprowadzenia na rynek. 
Pierwszym seryjnie produkowanym 
modelem z napędem hybrydowym jest 
Toyota Prius, która pojawiła się na ryn-
ku w 1997 roku. Japońscy inżynierowe 
przezwyciężyli trudności uniemożli-
wiające innym producentom masową 

produkcję samochodu spalinowo-elek-
trycznego i od dwudziestu lat doskonalą 
opracowaną przez siebie koncepcję. Do 
tej pory Toyota sprzedała już ponad 10 
mln aut z tym ekologicznym napędem.

Napęd hybrydowy składa się z sil-
nika benzynowego i układu silników 
elektrycznych. Zasada działania tej 
technologii polega na współpracy 
wyżej wymienionych elementów. Dla 
przykładu sercem stworzonego przez 
Toyotę Hybrid Synergy Drive jest prosta 
przekładnia planetarna, łącząca silnik 
spalinowy, generator i połączony z ko-
łami silnik elektryczny. Przekładnia ta 
umożliwia podział mocy wytwarzanej 
przez silnik spalinowy między koła i ge-
nerator oraz sumuje momenty obroto-
we silnika spalinowego i elektrycznego, 
a jednocześnie pełni rolę elektronicznie 
sterowanej, bezstopniowej skrzyni bie-
gów. Dzięki temu silnik zasilany ben-
zyną nie jest nadmiernie obciążany ani 
zmuszany do pracy na bardzo niskich 
lub zbyt wysokich obrotach. Nie mniej 
ważną korzyścią jest możliwość odzy-
skiwania energii podczas hamowania 

– silnik elektryczny pełni wtedy rolę 
generatora, a prąd magazynowany jest 
w akumulatorze, by później posłużyć 
do napędzania pojazdu.

Oszczędności nie 
tylko na paliwie!

Zaletą napędu hybrydowego jest 
prostota konstrukcji i stosunkowo 
mało ruchomych części – nie ma 
skrzyni biegów, rozrusznika, alternato-
ra oraz pasków klinowych. Co więcej, 
w przeciwieństwie do aut napędzanych 
silnikiem Diesla hybrydy nie mają filtra 
cząstek stałych, przekładnia planetarna 
ma o wiele prostszą i bardziej nieza-
wodną konstrukcję od dwusprzęgłowej 
automatycznej skrzyni biegów, a dzięki 
obecności silników elektrycznych moż-
na było zrezygnować z turbodoładowa-
nych silników na rzecz wolnossących 
i niewysilonych jednostek. To wszyst-
ko – w połączeniu z potwierdzoną nie-
zależnymi badaniami legendarną już 
trwałością tej technologii – to dopiero 
początek oszczędności związanych 
z codziennym użytkowaniem samo-
chodów hybrydowych.

Zgodnie z zasadą działania napędu 
hybrydowego, im częściej hamujemy, 
tym więcej energii udaje się mam od-
zyskać. Nic więc dziwnego, że samo-
chody te idealnie wprost sprawdzają 
się podczas jazdy w mieście. W kor-
kach poruszają się w całkowitej ciszy, 
wykorzystując energię zgromadzoną 
w akumulatorach, a z drugiej strony nie 
ogranicza ich niski – jak w przypadku 
aut elektrycznych – zasięg i długie łado-
wanie baterii. 

Samochody z napędem hybrydo-
wym są często porównywane z analo-
gicznymi modelami z silnikiem Diesla. 
Co otrzymamy, zestawiając ze sobą naj-
tańszą na rynku hybrydę, jaką jest Toyo-
ta Yaris z jej odpowiednikiem zasilanym 
olejem napędowym? Pięciodrzwiowa 
odmiana napędzana silnikiem Diesla 
o pojemności 1,4 litra i mocy na pozio-
mie 90 KM z manualną skrzynią bie-
gów kosztuje 68 900 zł. Wersja Hybrid 
o mocy 100 KM wyposażona w bez-
stopniową skrzynię biegów E-CVT zo-
stała natomiast wyceniona na 66 900 zł.  

Czy warto mieć hybrydę?
Ortodoksyjni miłośnicy motoryza-

cji nadal podchodzą do technologii hy-
brydowej z rezerwą, ale dane sprzeda-
żowe jasno pokazują, że auta te zyskują 
coraz to większą popularność zarówno 
na świecie, jak i w Polsce. Co więcej, 
mity mówiące o ich skomplikowanej 
konstrukcji i wynikających z tego kosz-
townych naprawach zostały obalone 
przez samych zainteresowanych – czyli 
kierowców. Potwierdzić to może Man-
fred Dvorak, taksówkarz z Wiednia, 
który przejechał Toyotą Prius ponad 
milion kilometrów. Samochód nigdy 
się nie zepsuł i nie wymagał wymiany 
baterii. Wciąż porusza się po ulicach 
Wiednia w pełni sprawny.

Właśnie wspomniane baterie bu-
dziły najwięcej obaw wśród nieobezna-
nych z tematem kierowców. Dlatego już 
w przypadku pierwszej generacji Toyoty 
Prius producent zdecydował się na pierw-
szą w Europie pięcioletnią gwarancję. 
Dzisiaj ten japoński producent oferuje 
rozszerzony do 10 lat program gwarancji 
na akumulator zespołu hybrydowego.

Decyzja o zakupie hybrydy będzie 
procentować w przyszłości nie tylko 
zaoszczędzonymi na paliwie i kosztach 
eksploatacji pieniędzmi. Taki samochód 
to również bardzo dobra inwestycja – sa-
mochody te mają bardzo wysoką wartość 
rezydualną. Dla przykładu – wg firmy In-
fo-Ekspert Toyota Prius 4. generacji po 
36 miesiącach użytkowania i 20 tys. km 
przebiegu nadal zachowuje 55,5 proc. 
wartości początkowej. To wynik znacz-
nie wyższy od średniej segmentu D.

Toyota wprowadziła na rynek sa-
mochód hybrydowy i obecnie nie tyl-
ko ustanawia trendy, ale jest również 
największym producentem modeli 
z takim napędem. Patrząc na przykład 
Toyoty Prius, nietrudno stwierdzić, że 
hybrydy wykonały ogromny krok do 
przodu praktycznie na każdym polu. 
Stały się bardziej praktyczne i użytecz-
ne, oferują dobre osiągi i co ważne, są 
superoszczędne. Dzięki temu stanowią 
atrakcyjną alternatywę dla samocho-
dów z konwencjonalnym napędem 
spalinowym. 

mOTORYZACJA - ARTYKUł SpONSOROWANY

Czy napęd hybrydowy się opłaca?
Samochody z napędem hybrydowym coraz częściej 
wybierane są nie tylko przez firmy, ale również przez – 
doceniających ich walory – klientów indywidualnych. 
Często porównywane z technologią Diesla, z roku na rok 
udowadniają swoje zalety i znacznie lepiej wypadają po
podliczeniu kosztów zakupu i eksploatacji. Czy napęd 
hybrydowy się opłaca? Sprawdzamy to.

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

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

Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124AOs. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las

Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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Oborniki 64-600  ul. Chłopska 1  tel.:  61 88 32 608     
www.kuchniaistrych.pl                   @kuchniaistrych

Szybko!
Sprawnie!

Skutecznie!

Nieruchomości
Art - Family

Zapraszam,

Katarzyna
511 696 328

www.artfamily.pl
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Organizatorka Małgorzata Salwa-
Haibach (przewodnicząca Rady Gminy 
raz Zarządu Osiedla Grzybowego) po-
stawiła na sprawdzone wcześniej atrak-
cje. Nasza gmina nazywana jest przez 
niektórych „sypialnią Poznania” - a do 
takich lokalizacji ciągną głównie rodziny 
z małymi dziećmi. Stąd również na ro-
dzinnym festynie nie zabrakło rozrywek 
dla najmłodszych. Na boisku przy ulicy 
Sosnowej wyrosły zamki dmuchane, 
stoiska z watą cukrową oraz stoisko prze-
znaczone do działań animacyjnych, gdzie 
organizowano gry i zabawy.

Małgorzata Salwa-Haibach wskaza-
ła na najważniejsze jej zdaniem elemen-
ty festynu: dobrą pogodę, atrakcje dla 
dzieci, występy artystyczne, konkursy 
i gastronomię.

Siła fizyczna czy charakteru?
Występy sceniczne zainaugurował 

zespół Biedruskowianie (prowadzony 
przez Katarzynę Sztylkę). Dziewczyn-
ki ubrane w długie spódnice i czerwone 
korale zaprezentowały folkowy układ 
choreograficzny. 

Następnie scenę przejęło Suchole-
skie Stowarzyszenie Sportowe Fighter. 

Na scenie zaprezentowała się grupa 
dzieci od sześciu do dwunastu lat. Mło-
dzi adepci sztuk walki zademonstro-
wali techniki utrwalone na treningach 
pod czujnym okiem trenera Mateusza 
Urbaniaka. 

Uczestnicy imprezy mogli zaob-
serwować trzy formy wykorzystywane 
w karate: kichon (podstawowe ruchy 
i techniki), kata (reżyserowana walka 
bez przeciwnika; wykorzystuje się w niej 
kichon) oraz kumite (walka wolna). Ma-
teusz Urbaniak zaznaczył, że dzieci wal-
czą bez jakichkolwiek ochraniaczy - ma 
to za zadanie uczyć je kontroli, dlatego 
też walka nie może być związana z bez-
pośrednim cielesnym kontaktem. 

Odbyło się też rozdanie na zasadzie 
„kto pierwszy, ten lepszy” – można było 
otrzymać darmowy karnet upoważnia-
jący do rocznego lub sześciomiesięcz-
nego kursu karate. 

Straż pożarna z Chludowa i Golę-
czewa postanowiła zainteresować miesz-
kańców tematem niesienia pomocy. Za-
prezentowano przyrząd do przecinania 
przeszkód, które mogą znaleźć się na 
drodze do źródła pożaru, jak np. drzwi. 
To właśnie na drzwiach zaprezentowa-

no działanie tego skutecznego, ale i dość 
niebezpiecznego narzędzia. Do udziału 
w prezentacji zaproszono przewodniczą-
cą Zarządu Osiedla Grzybowego, która 
po zdjęciu z siebie strażackiego umundu-
rowania przyznała, że operowanie takim 
narzędziem wymaga nie tylko techniki, 
ale i siły fizycznej. 

Grzybowe tańczy i śpiewa
Występy artystyczne przyciągają 

ludzi, zatem nie zabrakło ich również 
i tutaj. Scenę przejęły dwie grupy: naj-
pierw młodsza, a następnie starsza, obie 
reprezentujące Zespół Pieśni i Tańca 
Chludowianie. Repertuar nawiązywał 
w bezpośredni sposób do muzyki fol-
kowej, a sami Chludowianie gościli na 
imprezie po raz kolejny. Uwagę poza 
samym wykonaniem przyciągał wize-
runek członków zespołu. Stroje dopra-
cowano w najdrobniejszym szczególe, 
zadbano też o identyczną, czerwoną 
szminkę u wszystkich artystek. 

Gdzie śpiew i taniec, tam mile wi-
dziane są instrumenty muzyczne. Or-
kiestra Dęta z Chludowa pod batutą 
kapelmistrza Krzysztofa Żeleśkiewicza 
zaprezentowała repertuar przystępny 

nawet dla tych, którzy nie nazwaliby 
się melomanami. Kapelmistrz postawił 
głównie na rytmy marszowe i latyno-
amerykańskie. Pojawiła się też niewiel-
ka domieszka muzyki polskiej. 

Sąsiedzi bliżsi i dalsi
Na festynie byli obecni radny 

Michał Przybylski i przewodniczący 
Zarządu Osiedla Złotniki Grzegorz 
Słowiński. Obaj w rozmowie z nami 
zwrócili uwagę na fakt posiadania przez 
osiedle Grzybowe bardzo dobrego na 
organizację tego typu wydarzenia ple-
nerowego miejsca - czyli właśnie boiska 
przy Sosnowej. 

Państwo Ewa i Marcin przyjechali 
na festyn z synem Olkiem. Pochodzą 
z Podolan; o imprezie dowiedzieli się 
z plakatów i internetu. Stwierdzili, że 
warto wykorzystać wolne popołudnie 
na rodzinny wypad. Uważają, że takich 
wydarzeń dla całych rodzin powinno 
organizować się jeszcze więcej.

Mieszkaniec osiedla Grzybowego, 
doktor Michał Dybek z przychodni 
Eumedica, przyszedł na wydarzenie 
z synami. Dla niego festyn to okazja 
do integracji sąsiedzkiej. Podkreśla, że 
istotnym faktem jest też odarcie sytuacji 
z „formalnego” kontekstu - wszyscy spo-
tykają się na stopie przyjacielskiej, a nie 
zawodowej. 

Bo w końcu właśnie o integrację 
i spędzenie czasu z dala od swoich co-
dziennych stresów chodzi podczas ta-
kich imprez. Czyż nie? 

Małgorzata Pelka

WYDARZENIA 
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Sosnowa pachnie watą cukrową 
Festyn rodzinny na osiedlu Grzybowym
Współczesny krajobraz lokalny, a zatem i gminę Suchy Las, cechuje między innymi umie-
jętność integracji zamieszkującej go społeczności. Czynnikiem wspomagającym takie 
działania są rozmaitego rodzaju festyny i imprezy - między innymi festyn rodzinny, organi-
zowany co roku na osiedlu Grzybowym.

Królewska zabawa u pani sołtys
Festyn w Złotnikach Wsi odbył się z okazji Dnia Dziecka, ale 
świetnie bawili się tam także dorośli. Sołtys Ewa Korek wraz 
z siostrą osobiście malowały dzieciom twarze, a na poże-
gnanie wszyscy mieszkańcy i goście pozowali do zdjęcia, 
które z powietrza zrobił im dron.

Kiedy ekipa naszego ,,Magazynu” 
pojawia się nad stawem w Złotnikach 
Wsi, Ewa Korek i jej siostra Maja Krause 
akurat malują najmłodszym mieszkań-
com buzie. Obie są przebrane za postaci 
z bajek: pani Ewa za Czerwonego Kap-
turka, a pani Maja za… pszczółkę Maję 
oczywiście.

Nie tylko malowanie
Pani sołtys najwyraźniej ma oczy do-

okoła głowy, bo po kilku sekundach stoi 
już przy nas i ściska się z nami serdecznie. 

Nie my jedni zostajemy w ten sposób 
wyróżnieni, bo później w ten sam spo-
sób pani Ewa wita przewodniczącą Rady 
Gminy Małgorzatę Salwę-Haibach, prze-
wodniczącego Zarządu Osiedla Suchy 
Las Michała Dziedzica i innych.

– Dzień Dziecka organizujemy od 

kiedy jestem sołtysem – informuje nas 
Ewa Korek. – Wtedy bowiem pojawił 
się też fundusz. Na integrację miesz-
kańców przeznaczamy rocznie 10 tys. 
zł, z czego 5 tys. zł właśnie na Dzień 
Dziecka. Oczywiście same pieniądze 
to za mało, potrzebny jest też własny 
wkład pracy. Wczoraj do późnego wie-
czora porządkowaliśmy teren, a sama 
osobiście przesuwałam przenośną to-
aletę – śmieje się. – A jeszcze dziś rano 
ustawialiśmy stoły.

Na imprezie bawi się całkiem spo-
ro ludzi, bynajmniej wcale nie tylko ze 
Złotnik Wsi. 

– Z 320 mieszkańców wsi widzę tu 
mniej więcej połowę. Reszta to ludzie 
z zewnątrz, bo mieszkańcy zapraszają 
swoich krewnych i znajomych – tłuma-
czy pani sołtys. – Są tu przyjezdni z Kie-

krza, Naramowic i z innych osiedli czy 
miejscowości.

A przyjeżdżają, bo wiedzą, że 
w Złotnikach Wsi czeka ich świetna 
zabawa. Malowanie buziek bynajmniej 
nie jest jedyną atrakcją dla najmłod-
szych, a dzieci tłumnie oblegają nie tyl-
ko sołtys Ewę Korek i Maję Krause, ale 
i dmuchaną zjeżdżalnię-zamek, siedzą 
przy ognisku itd.

– Różnorakich zabaw i animacji ni-
gdy u nas nie brakuje – podkreśla nasza 
rozmówczyni. – A ja zawsze maluję 
dzieciom buzie, bo dla nich to frajda, że 
zajmuje się nimi pani od… pilnowania 
porządku – śmieje się.

Przypomnijmy w tym miejscu, że 
pani sołtys organizuje też coroczne 
sprzątanie Złotnik Wsi.

Pączki do rączki
Kolejną atrakcją dla dzieci, ale i dla 

dorosłych, są ciasta, przygotowane 
przez miejscowe gospodynie. A po czę-
ści i przez gospodarzy, jako że specjalistą 
od smażenia pączków jest w Złotnikach 
pan Jacek.

– Smażę pączki od jakichś 30 lat – 

wyjawia nam. – To żadna filozofia, po 
prostu trzeba to lubić i się przyłożyć. Na 
festyn przygotowałem 130 sztuk, co za-
jęło mi około pięciu godzin.

Uczestnikom zabawy smakują też 
kiełbaski pieczone przez syna i przyszłą 
synową pana Jacka. A także grochów-
ka przygotowana przez firmę o nazwie 
Grochówka z Napachania, ugotowana… 
w Cerekwicy oczywiście.

– Firma działa w Cerekwicy, ale 
powstaliśmy w 1999 r. w Napachaniu – 
mówią nam Edyta Śmiatacz i Sebastian 
Szatan. – W ofercie mamy wszystko, co 
można przygotować w kociołku kuchni 
polowej, a także potrawy z grilla. W Złot-
nikach Wsi jesteśmy już po raz trzeci, 
a bywamy też na Dniach Gminy Suchy 
Las oraz wszelkich festynach w promie-
niu 50 km od Poznania.
Kiełbaski i grochówkę dorośli uczestni-
cy zabawy popijają złocistym napojem 
osobiście serwowanym przez męża 
pani sołtys Stanisława Korka.

– W tym miejscu chciałabym podzięko-
wać naszemu sponsorowi, czyli firmie 
GK Elektro – zaznacza Ewa Korek.

Krzysztof Ulanowskifot
. M

ac
iej

 Ł
uc

zk
ow

sk
i - 

wi
ęce

j n
a F

B/
su

ch
ole

sk
i

Przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach wraz z  Zarządem Osiedla Grzybowego Dr Michał Dybek
Alicja i Michał Przybylscy oraz 
Arleta i Grzegorz Słowińscy

Biedruskowianie Młodzi karatecy Chludowianie

Ekipa z bistra Zielona Kuchnia Watą cukrową zajadają się całe rodziny
Przewodnicząca Małgorzata 
Salwa-Haibach w stroju strażaka

Czerwony Kapturek i Pszczółka Maja mają swoich fanów

Stanisław Korek z dronemPan Jacek częstuje pączkami red. Agnieszkę Łęcką
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Stopa bezrobocia w aglomeracji 
poznańskiej wynosi średnio 2 proc., 
w tym dla Poznania 1,8 proc., a dla 
powiatu 2,2 proc. Dla porównania, 
w województwie bezrobocie wynosi 
4,6 proc., a dla kraju 7,7 proc. 

Lepszy kucharz niż magister?
W ciągu ostatniego roku szkoły 

aglomeracji poznańskiej opuściło po-
nad 40,5 tys.  absolwentów, a liczba  
rejestrujących się w PUP osób do 25 
roku życia spadła aż o 27 proc. Obecnie 
zatrudnienia przez PUP szukają 822 
osoby, co stanowi 7,4 proc. wszystkich 
zarejestrowanych i  jest to najmniej od 
2000 r. W porównaniu do poprzednich 
12 miesięcy liczba ta spadła o 309 osoby. 
W sumie w poznańskim PUP na począt-
ku marca zarejestrowanych było prawie 
11 tys. bezrobotnych, czyli  o ponad 2,3 
tys. osób mniej, niż rok temu. Dzisiaj naj-
większy problem w znalezieniu zatrud-
nienia mają absolwenci  szkół wyższych.  
Stanowią oni blisko 65 proc. wszystkich 
absolwentów rejestrujących się w PUP.  
W tym roku bezrobocie wśród absolwen-
tów z wyższym wykształceniem wzrosło 
w aglomeracji poznańskiej o 8 proc.  Po-
szukiwani są  za to kucharze, handlowcy, 
ślusarze i  stolarze, a ponadto absolwenci 
takich specjalności jak mechanik samo-
chodowy, specjalista zabudowy i robót 
wykończeniowych i fryzjer.

– Raport potwierdza skuteczność 
naszych działań w oświacie – nie 
ma wątpliwości starosta Jan Grab-
kowski. – Stawiamy na kształcenie 
dualne i klasy patronackie w kształ-
ceniu zawodow ym. Pracodawcy 
coraz częściej pytają kandydatów, 
jaką szkołę ukończyli, czy zdobyli 
już jakieś doświadczenie. Współpra-
cujemy z takimi pracodawcami jak 
V W, Solaris czy SK F i sprawiamy,  że 
w yedukowani, dobrzy, sprawdzeni  
fachowcy stanowią najmniej liczną 
grupę bezrobotnych.

Wykształciuch sobie radzi?
No dobrze, ale dlaczego tak kiep-

sko z ofertami dla magistrów?
– Należy pamiętać, że mówimy tyl-

ko ofertach, jakie wpływają do Powia-
towego Urzędu Pracy, a tych dla osób 
z wykształceniem wyższym jest naj-
mniej – wyjaśniał Zygmunt Jeżewski 
z Zarządu Powiatu. – Może tak być, że 
osoby te są bardziej samodzielne i nie 
potrzebują takiego wsparcia, jakie dają 
urzędy pracy – dodaje.

Żeby jednak nie było zbyt optymi-
stycznie, trzeba przypomnieć, że ponad 
połowa Polaków zarabia nie więcej niż 
2350 zł na rękę (w Wielkopolsce płace 
są niższe niż średnia krajowa), a okres 
poszukiwania zatrudnienia przekracza 
średnio 12 miesięcy i należy do najdłuż-
szych w Unii Europejskiej. 

Niedobór przeradza 
się w nadmiar

Zastępca dyrektora PUP Małgo-
rzata Pawlak zauważa natomiast, że bez 
problemów pracę znajdują fizjotera-
peuci, pielęgniarki, fachowcy z branży 
informatycznej, marketingowcy oraz 
ekonomiści.

– Następuje też wzrost liczby ofert 
– przekonuje M. Pawlak. – W 2015 r. 

mieliśmy 21 tys. pytań o pracowników, 
w roku ubiegłym już 27 tys., a od po-
czątku tego roku do kwietnia aż 11 tys.

Nowym zjawiskiem jest poszukiwa-
nie pracowników zagranicznych, z czym 
muszą się liczyć ci, którzy kończą polskie 
szkoły. W 2015 roku wydano ponad 17 
tys. oświadczeń o zatrudnieniu obywate-
li innych krajów (głównie Ukrainy), to w   
roku ubiegłym takich dokumentów było 
już ponad 44 tys., a od stycznia do maja 
tego roku ich liczba przekroczyła 26 tys. 

Jakie wnioski? Najważniejsze to ko-
nieczność podnoszenia jakości kształce-
nia oraz dostosowywania jego kierunków 
do potrzeb lokalnego rynku pracy. Trzeba 
współpracować z lokalnymi pracodawca-
mi, rzemieślnikami, stawiać na praktyki 
i staże. Autorzy przedstawionej analizy 
postulują elastyczne i szybkie reagowa-
nie na zmieniającą się sytuację poprzez 
np. uruchamianie nowych kierunków. 
Podkreślają jednak także konieczność 
prognozowania tychże zmian.

Piotr Górski

Na uroczystość zaprosili wójta 
Grzegorza Wojterę i swoich dotych-
czasowych współpracowników. Także 
nasza redaktor naczelna Agnieszka 
Łęcka miała zaszczyt znaleźć się w gro-
nie zaproszonych.

Nieco dłuższe wakacje
Przypomnijmy, że Aleksandra 

Rewers-Taterka była zastępczynią 
kierownika Wydziału Organizacyjno-
Gospodarczego, zaś Jerzy Kiedrowicz 
pracował w Referacie Budowlano-In-
westycyjnym.

Obojga ze wzruszeniem w głosie 
pożegnał wójt Grzegorz Wojtera:

– Żegnamy koleżankę i kolegę, 
którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu 
nieco dłuższych wakacji niż większość 
z nas – rozpoczął. – Mamy nadzieję, 
że pomimo przejścia w stan spoczyn-
ku nie zaprzestaniecie utrzymywać 
z pracownikami Urzędu Gminy sym-
patycznych kontaktów koleżeńskich.

Gospodarz gminy miał też dla 
obojga byłych pracowników prezent 
niespodziankę – lot samolotem.

– Prezent niezwykły, bo przecież 
lubicie państwo podróże małe i duże 

– uśmiechnął się. – To akurat jedna 
z tych mniejszych podróży, bo latać 
będziecie tylko nad Poznaniem.

Wyróżnienie dla gminy
Wójt pochwalił także Aleksandrę 

Rewers-Taterkę za jej owocną pracę 
w urzędzie:

– Pani Ola zajmowała się podmio-
tami gospodarczymi, a wczoraj akurat 
otrzymaliśmy od miesięcznika Forbes 
kolejne wyróżnienie dla gmin do 50 
tys. mieszkańców – poinformował 
z dumą. – Przeskoczyliśmy Sopot, 
a nawet Tarnowo Podgórne. Lepsza 
była tylko Lesznowola, gdzie działa  
8 tys. podmiotów. U nas 2300.

– Mieliśmy wielkie szczęście, że 
spotkaliśmy was wszystkich na naszej 
drodze zawodowej – tym razem łzę 
wzruszenia obtarła Aleksandra Re-
wers-Taterka. – Praca z wami była za-
szczytem. A teraz życzę wam wszyst-
kim smacznego. Kucharze już czekają 

– wskazała na ekipę z ABC Kuchni.

Było coś dla ciała, ale i coś dla 
ducha. Jerzy K iedrowicz przeczy-
tał dowcipny wiersz o A leksandrze 
Rewers-Taterce i jej pracy. A na 

zakończenie wszyscy obecni od-
śpiewali znaną piosenkę , ,Upły wa 
szybko życie”.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA

Bezrobocie niskie, ale nie 
przesadzajmy z optymizmem
Powiatowy Urząd Pracy już po raz 17 opublikował raport 
dotyczący bezrobocia absolwentów szkół ponadgimna-
zjalnych Poznania i powiatu.
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Przyszła kolej na kolej
Tylko nieliczni mieszkańcy gminy w codziennych dojaz-
dach korzystają z najszybszego transportu, jakim jest kolej. 
Pociągiem dociera się z Chludowa do Poznania po 25-27 
minutach,  a autem tylko na wiadukcie Narutowicza traci 
się w korku 12,4 minuty!

W 88 proc. gospodarstwach domo-
wych w gminie jest co najmniej jedno 
auto, a większość korzystających z pocią-
gu chludowian na stację chodzi pieszo.

Europejskie pieniądze
Dworzec oddalony jest od cen-

trum Chludowa o ponad 1,2 km. 20 
proc. mieszkańców wsi było podwo-
żonych na stację autami, 15 proc. do-
jechało rowerem (rekord w powiecie), 
a 65 proc. szło pieszo. Nikt nie korzy-

stał z autobusu gminnego.  Do stacji 
Poznań-Strzeszyn 25 proc. pasażerów 
dociera autami, 4 proc. rowerem, 27 
proc. pieszo,  a aż 45 proc. miejskim au-
tobusem. Jednak w Chludowie auto-
bus jeździł tak, że na przesiadkę miało 
się aż pół godziny.

Ale to się zmieni. Wójt Grzegorz 
Wojtera zapowiada, że jeszcze w tym 
roku mieszkańcy Chludowa, Golęczewa 
i Złotnik będą mogli łatwiej podróżować 
koleją. Na początku lipca wójt podpisał 

umowę w Urzędzie Marszałkowskim 
o dofinansowaniu z funduszy unijnych 
projektu dotyczącego węzła przesiadko-
wego w Chludowie i Golęczewie. Na te 
inwestycje gmina otrzyma 6 607 835,91 
zł unijnego wsparcia, co oznacza 85 proc. 
kosztów.  Oprócz budowy  centrów 
przesiadkowych razem z towarzyszącą 
infrastrukturą oraz z parkingami typu 

„Park&Ride” i „ Bike&Ride”, projekt 
obejmuje również  zakup dwóch nowo-
czesnych autobusów dla ZKP oraz  bu-
dowę liczącej 5,8 km ścieżki rowerowej 
łączącej węzły. W ramach projektu pla-
nowane jest ponadto oświetlenie stacji 
i węzłów przesiadkowych, adaptacja bu-
dynków dworcowych i gospodarczych,  
oraz zakup i instalacja biletomatów, jak 
również multimedialnych tablic infor-
macyjnych. Całość kosztować będzie 
blisko 8,165 mln zł, a wraz z wcześniej 
podpisaną umową na węzeł przesiadko-
wy w Złotnikach (połączoną z nabyciem 
czterech niskoemisyjnych autobusów) – 
ok. 17,79 mln zł. Do realizacji wszystkich 
zamierzeń Unia Europejska dołoży po-
nad 13,9 mln zł.

Poprawa stanu środowiska
Głównym celem jest poprawa sta-

nu środowiska naturalnego, ale także 

stworzenie alternatywnej możliwości 
dotarcia do centrum Poznania z wy-
korzystaniem kolei  zamiast zatłoczo-
nej ulicy Obornickiej. Tym samym 
mają one zmieniać komunikacyjne 
przyzwyczajenia mieszkańców. Bez 
unijnego dofinansowania nie było-
by żadnych szans na realizację tych 
projektów w tak szybkim tempie. Ich 
znaczenie będzie rosło po ukończeniu 
modernizacji trasy kolejowej Poznań-
Piła i uruchomieniu połączeń poznań-
skiej kolei metropolitalnej. Suchy Las 
jest udziałowcem projektu takiej kolei. 
Umowy o dofinansowanie ze  środ-
ków unijnych inwestycji dotyczących 
transportu miejskiego oraz niskiej 
emisji podpisywały także Dopiewo, 
Czerwonak i Kórnik.

– Naszym nadrzędnym celem jest 
udrożnienie przepływu mieszkańców 
w obrębie metropolii, a także obniżenie 
emisji dwutlenku węgla, m.in. poprzez 
zakup nowego taboru autobusowego – 
zapewniał marszałek Marek Woźniak.

Podobne umowy na dofinansowa-
nie projektów dotyczących identycz-
nych celów wcześniej już parafowano 
z samorządami: Swarzędza, Tarnowa 
Podgórnego, Pobiedzisk i Kostrzyna.

Piotr Górskifot
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WYDARZENIA

Rowerzyści odwiedzili 
Wojciecha Bogusławskiego
Te rajdy to już w naszej gminie tradycja. Tym razem jednak 
okazja była szczególna, jako że w tym roku przypada okrą-
gła, 260. rocznica ojca polskiego teatru.

Przypomnijmy, że Wojciech Bo-
gusławski, nazywany ojcem polskie-
go teatru, był m.in. dramatopisarzem, 
aktorem, reżyserem i dyrektorem 
Teatru Narodowego w Warszawie. 
Późniejszy dramatopisarz urodził się 
w nieistniejącej już wsi Glinno. Dziś 
na tym obszarze rozciąga się poligon 
biedruski. 

Kulturalny rajd
Co roku rajd rowerowy z okazji 

urodzin wielkiego Polaka organizuje 
Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy 
Las, a prowadzą go doświadczeni kola-
rze Grażyna i Ryszard Głowaccy.

– W tym roku to już 21. rajd – infor-
muje pani Grażyna.

Tym razem współorganizatorem 
było Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna, a w eskapadzie wziął też 
udział nowy dyrektor tej instytucji 

Andrzej Ogórkiewicz.
Cykliści tradycyjnie spotkali się 

w Suchym Lesie, na pętli autobu-
sowej przy ulicy – jakżeby inaczej – 
Wojciecha Bogusławskiego. W tym 
roku rowerowa grupa, być może ze 
względu na okrągłą rocznicę, była 
w yjątkowo liczna. Po raz pierwszy 
pojawiła się m.in. sołtys Złotnik Wsi 
Ewa Korek.

– Jak dotąd zawsze na przeszkodzie 
stały wyjazdy na zawody biegowe – 
tłumaczy pani Ewa.

Górale na góralach
O bezpieczeństwo rowerzystów 

dbała straż gminna oraz strażacy 
z OSP. A także CK iBP, które za-
dbało o kamizelki odblaskowe dla 
uczestników imprezy. Każda kami-
zelka miała napis „K rakowiacy” albo 

„Górale”.

– To dlatego, że przygotowaliśmy 
oprawę muzyczną z utworu „Krako-
wiacy i Górale” – wyjaśnia dyr. An-
drzej Ogórkiewicz.

Z pętli rowerzyści pojechali pod 
tablicę ku czci Wojciecha Bogusław-
skiego na terenie dawnej wsi Glinno. 
Kolejne postoje miały miejsce przed 
ruinami kościółka w Chojnicy (tak-
że nieistniejąca już wieś) oraz w Bie-
drusku. Na strudzonych cyklistów 
czekał gorący posiłek w postaci gro-
chówki.

– Odważni mogli też wziąć udział 
w rozmaitych konkursach – mówi 
Grażyna Głowacka.

Z Biedruska każdy wracał już do 
domu na własną rękę. A jak się impreza 
podobała uczestnikom?

– Duży rozmach, dobra organizacja, 
bogaty program artystyczny, dużo się 
działo – ocenia radny Michał Przybyl-
ski. – Byłem na tym rajdzie już kilka 
razy i będę też w przyszłym roku.

– Zrobiliśmy sporo kilometrów, ale 
było świetnie – dodaje sołtys Ewa Ko-
rek. – Ja także tu wrócę.

– Niezapomniana atmosfera – do-
rzuca kolejny uczestnik rajdu.

Krzysztof Ulanowski

Pożegnanie zasłużonych 
pracowników
Aleksandra Rewers-Taterka i Jerzy Kiedrowicz, wieloletni pra-
cownicy Urzędu Gminy w Suchym Lesie, odeszli na emeryturę.  
Z tej okazji urządzili uroczyste pożegnanie w Octopusie.
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Michał Przybylski, Andrzej 
Ogórkiewicz, Michał Dziedzic

Ewa Korek

Wójt Grzegorz Wojtera, Jerzy Kiedrowicz, Aleksandra Rewers-Taterka, wicewójt Marcin Buliński

Na uroczystość zaproszono naszą redaktor naczelną Agnieszkę Łęcką (druga od prawej)
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Magdalena Soińska-Rut przeszła 
operację rekonstrukcji więzadła krzy-
żowego. W Szpitalu Świętego Wojcie-
cha w Poznaniu znalazła się z pozornie 
błahego powodu – potknęła się idąc 
po schodach. Kontuzja okazała się na 
tyle poważna, że konieczna była inter-
wencja ortopedy. 

Tysięczna operacja
Dwa dni po zabiegu pacjentka czuje 

się dobrze i ma nadzieję szybko wrócić do 
pracy oraz swobodnego poruszania się.

– Dziś pacjentka wychodzi ze szpi-
tala - mówi dr Szymon Kujawiak, któ-
ry operował kolano. – Za sześć tygodni 
powinna czuć się jak przed kontuzją.

Operacja przeprowadzona przed 
doktora Kujawiaka była tysięczną 
w Szpitalu Świętego Wojciecha. Szpital 
zaczął działalność na początku 2016 
roku i przez 15 miesięcy zdążył wypra-
cować sobie silną pozycję na rynku usług 
medycznych, nie tylko w Wielkopolsce.

– Najwięcej operacji mieliśmy z la-
ryngologii, chirurgii ogólnej, naczy-
niowej i proktologii, neurochirurgii, 
a także ortopedii – wylicza dr Leszek 
Lipiński, ordynator oddziału wielo-
specjalistycznego.

Szpital w szerokim zakresie wyko-
rzystuje nowe technologie medycz-
ne. Przykładem tego jest  pierwsza 
w Polsce operacja endoskopowego 
usunięcia stenozy (zwężenia kanału 
kręgowego). Operację w styczniu tego 
roku przeprowadził dr Piotr Winkler, 
neurochirurg.

– Operacje endoskopowe zapewnia-
ją maksymalnie krótki pobyt w szpita-
lu (do kilkunastu godzin) oraz szybkie 
uwolnienie chorego od dokuczliwego 
bólu – podkreśla dr Piotr Winkler. 

Dziesięć tysięcy pacjentów
Placówka powstała z inicjatywy prof. 

dr. hab. n. med. Wojciecha Golusińskie-
go. W szpitalu pracuje 128 lekarzy spe-
cjalistów reprezentujących ponad 30 
specjalności medycznych, 43 pielęgnia-
rek i 65 pozostałych pracowników.

Do końca marca br. lekarze przyjęli 
w poradniach blisko 10 tysięcy pacjen-
tów, udzielając ponad 15 tysięcy kon-
sultacji. Pacjenci mają do dyspozycji 
36 poradni specjalistycznych. W tym 

samym budynku są również apteka 
oraz centrum okulistyczne, które wy-
konuje kompletną diagnostykę chorób 
wzroku. Przeprowadza również zabie-
gi z zakresu laserowej korekcji wzroku, 
usuwania zaćmy oraz okuloplastyki 
(usuwanie znamion, opadających po-
wiek, gradówek, kępek żółtych). 

Na terenie szpitala funkcjonuje 
także Centrum Stomatologii.

Szpital może się też pochwalić 
bardzo dobrze wyposażonym labora-
torium analitycznym i pracownią dia-
gnostyki obrazowej (tomograf kompu-
terowy nowej generacji).

Ponad 30 gabinetów specjalistycz-
nych pozwala niemal od ręki umówić 
wizytę i rozpocząć konsultację. 

Pomoc psychologiczna dla pacjen-
tów czy bezpłatny nocleg dla rodzica 
hospitalizowanego dziecka to usługi 
znajdujące się w standardowej ofercie. 

Zaangażowanie społeczne
Szpital angażuje się na rzecz spo-

łeczności lokalnej. Objął stomatologicz-
nym programem profilaktycznym dzie-
ci z Domu Dziecka nr 3. Organizuje 
też spotkania dla lekarzy medycyny ro-
dzinnej czy dla poznańskich seniorów. 
Te działania zostały objęte honorowym 
patronatem prezydenta Jacka Jaśkowia-
ka. W szpitalu odbyła się także wystawa 
prac ukazująca kenijską codzienność, 
autorstwa Danuty Witkowskiej. Przy 
tej okazji zbierano datki na Fundację 
Redemptoris Missio, wspierającą dzia-
łania misyjne w najuboższych krajach.

Redakcja

WYDARZENIAWYDARZENIA

Szpital znany nie tylko 
w Wielkopolsce
Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu działa niewiele 
ponad rok, a już może się pochwalić osiągnięciami. Lekarze 
przeprowadzili tysiąc operacji i udzielili 15 tys. konsultacji. 
Angażują się też w działania prospołeczne, co docenił pre-
zydent Jacek Jaśkowiak.

Sikali i grali w Chludowie
V Festyn Rodzinny w Chludowie zorganizowano z okazji 
Dnia Matki i Dnia Dziecka, ale rozpoczęły go zawody spor-
towo-pożarnicze. Rywalizowały drużyny z całego powiatu.

W ramach Mistrzostw Powiatu 
Poznańskiego Drużyn OSP rywalizo-
wali nie tylko strażacy płci męskiej, ale 
i cztery drużyny żeńskie. Do najbar-
dziej widowiskowych dyscyplin nale-
żało sikanie wodą pod ciśnieniem do 
pachołków i tarcz. Pachołki należało 
strącić, a tarczę obrócić. Emocje wśród 
publiczności sięgały zenitu.

– Jestem pod wrażeniem nie tylko 
sprzętu, ale i sprawności zawodników 

– nie kryła podziwu obecna na festynie 
przewodnicząca Rady Gminy Małgo-
rzata Salwa-Haibach.

Z dostojnych gości obecni byli 
także m.in. wójt Grzegorz Wojte-
ra, zastępca przewodniczącej Rady 
Gminy Zbigniew Hącia (który po-
jawił się w podwójnej roli, bo także 
jako prezes Zarządu Gminnego 
OSP) oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
Konrad Strykowski.

Zawody strażaków rozgrzały całą 
publiczność, niezależnie od wieku, ale 
na festynie z okazji Dnia Dziecka nie 
mogło też zabraknąć atrakcji prze-
znaczonych przede wszystkim dla 
najmłodszych. Były więc balony, dmu-
chane zamki, gry i zabawy prowadzo-
ne przez animatorów, a także stragany 
z czymś dla podniebienia – popcor-
nem i watą cukrową.

A na zakończenie imprezy nie zabra-
kło czegoś dla duszy, czyli muzyki. W ra-
mach festynu odbył się bowiem także 
Przegląd Orkiestr Dętych. W ramach 
przeglądu wystąpili oczywiście gospo-
darze, czyli Orkiestra Dęta Chludowo, 
pod batutą niezrównanego kapelmi-
strza Krzysztofa Żeleśkiewicza. Muzycy 
odegrali wiązankę utworów latyno-
amerykańskich. Poza gospodarzami 
zagrały też orkiestry z Obornik Wlkp., 
Rogoźna Wlkp. i z Murowanej Gośliny.

Krzysztof Ulanowski
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związek małżeński zawarli

Marta Królikiewicz 
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Bartłomiej Wróblewski
- nasi przyjaciele i sympatycy

Sucholeskiego Magazynu 
Mieszkańców Gminy.

Z tej okazji Młodej Parze życzymy
szczęścia, wszelkiej pomyślności  

i nieustającej miłości  
oraz realizacji wspólnych planów

Redakcja

Wielkopolskie 
Centrum Medyczne
ul. B. Krzywoustego 114
61-144 Poznań
www.szpitalswwojciecha.pl

Krzysztof Żeleśkiewicz, Małgorzata Salwa-Haibach, Zbigniew Hącia

Atrakcje i zabawy dla dzieci

Radna powiatu poznańskiego Ewa Kuleczka-Drausowska
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Możliwość utraty pracy, pogarsza-
jący się stan zdrowia, niezwykle trudna 
sytuacja finansowa – to najczęstsze ar-
gumenty, jakie podawane są w pismach 
z prośbą o natychmiastowy zwrot pra-
wa jazdy. Często kierowcy powołują 
się na rozmowę z policjantami, którzy 
ponoć sugerują, że dobrze napisane 
odwołanie spowoduje, iż starosta spoj-
rzy łaskawym okiem na wnioskodawcę 
i „odda” prawo jazdy kierowcy przed 
upływem trzech miesięcy. Następuje 
bardzo duże rozgoryczenie, kiedy sły-
szą od starosty stanowcze „nie”. 

– Argumenty, jakie kierowcy podają 
w swych odwołaniach, są niekiedy na-
prawdę bardzo poważne, jednak w tym 
przypadku nie można negocjować skró-
cenia czasu zatrzymania dokumentów. 
Obowiązujące prawo nie przewiduje 
możliwości rozwiązania sprawy inaczej. 
Gdybym przychylił się do takich wnio-
sków, złamałbym prawo – mówi stanow-
czo Jan Grabkowski, starosta poznański. 

Nie ma praktycznie miesiąca, by 
na biurko starosty nie trafiło pismo 
z prośbą o skrócenie czasu zatrzymania 
prawa jazdy. 

– Rozumiem sytuację tych osób, 
w wielu wypadkach utrata prawa jazdy 
może faktyczne oznaczać możliwość 
straty pracy, czy brak możliwości dowo-
zu dzieci na rehabilitację. Niestety, nie 
można skrócić tego terminu – podkre-
śla Jan Grabkowski. 

Przypomnijmy, że w reakcji na zawia-
domienie policji, starosta jako organ wła-
ściwy dla spraw wydawania uprawnień 
do kierowania pojazdami, zatrzymuje 
dokument prawa jazdy na trzy miesiące.  - 
Warto podkreślić, starosta nie ma żadnej 
dowolności w wydawaniu decyzji. Dzia-
łając bowiem zgodnie z obowiązującym 
prawem, do zatrzymania uprawnień 
wystarczy wyłącznie informacja prze-
kazana odpowiedniemu organowi przez 
policję, czyli w tym wypadku staroście 

– potwierdza podkomisarz Przemysław 

Kusik, naczelnik Wydziału Ruchu Dro-
gowego KMP w Poznaniu

Warto też pamiętać, że zatrzymanie 
do kontroli drogowej pojazdu, którego 
kierowca przekroczy prędkość w obsza-
rze zabudowanym powyżej 50 km/h  
skutkuje zatrzymaniem uprawnień do 
kierowania pojazdami na 3 miesiące, 
niezależnie od tego, czy dana osoba po-
siada przy sobie dokument, czy też nie. 

– Policjant stwierdzający takie 
naruszenie nie ma możliwości nieza-
trzymania uprawnień, oznaczałoby 
to złamanie przez niego obowiązują-
cych w tej materii przepisów. Odrębną 
kwestią jest karalność za wykroczenie. 
Policjant za przekroczenie dopuszczal-
nej prędkości może kierowcę ukarać 
mandatem. O jego wysokości decyduje 
funkcjonariusz, zgodnie z tak zwanymi 
widełkami wskazanymi w taryfikato-
rze – dodaje podkomisarz Przemysław 
Kusik, naczelnik Wydziału Ruchu Dro-
gowego KMP w Poznaniu.

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

 

Starosta „nie odda” prawa jazdy
Tylko w ciągu ostatnich miesięcy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło 
ponad 130 zawiadomień z policji w sprawie zatrzymania praw jazdy. Za przekroczenie 
prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. W ślad za wszczęciem postępo-
wania przez policjantów, na biurko starosty poznańskiego trafiają… listy od tych, którzy 
na trzy miesiące muszą zapomnieć o kierowaniu autem.

W 2016 roku dochody w budże-
cie powiatu poznańskiego wyniosły 
254.460.420,51 zł, natomiast wydatki 
250.184.645,85 zł. Najwięcej pienię-
dzy wydano na oświatę, a w drugiej 
kolejności na utrzymanie dróg po-
wiatowych. 

- Co roku w ytyczamy nowe, 
ambitne plany. Nasze zamierzenia 
były naprawdę duże, na 2017 są 
jeszcze ambitniejsze. To pokazuje, 
że powiat poznański ciągle się roz-
wija. Dzięki temu też wzrasta liczba 
mieszkańców, a tym samym docho-
dy z PIT. Doceniamy to i dok łada-
my wszelkich starań, by pieniądze 
pochodzące z podatków w ydawać 
jak najlepiej – mówił podczas sesji 
absolutoryjnej Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański.

Absolutorium dla 
Zarządu Powiatu
w Poznaniu

Czym jest umowa o zakazie konkurencji?
Coraz częściej zdarza się, iż pracodawca chcąc zabezpieczyć swoje interesy prosi swoich 
pracowników lub współpracowników o podpisanie umowy o zakazie konkurencji.

Umowny zakaz konkurencji po-
lega na zobowiązaniu się jednego 
podmiotu, którym jest najczęściej 
pracownik lub osoba świadcząca 
usługi na podstawie innego sto-
sunku prawnego (np. przedstawi-
ciel handlow y na działalności go-
spodarczej), do niepodejmowania 
działalności konkurencyjnej wobec 
pracodawcy tj. np. niepodejmowa-
nia zatrudnienia wobec podmiotu 
prowadzącego działalność konku-
rencyjną wobec pracodawcy.

W praktyce konkurentami są 
przedsiębiorcy, którzy w prowadza-
ją lub mogą w prowadzać ten sam 
lub taki sam towar na ten sam ry-
nek. Charakter konkurencyjny ma 
działalność gospodarcza, której za-
kres pokry wa się choćby częścio-
wo z przedmiotem działalności 
innego przedsiębiorstwa.

W świetle pow yższych definicji 
przez działalność konkurencyjną 
rozumieć należy taką działalność, 
w której podmioty działające na 
rynku oferują odbiorcom posia-
dającym te same oczekiwania taki 
sam rodzaj produktów lub usług , 
o tożsamych lub podobnych walo-
rach użytkow ych.

Podejmowanie przez pracow-
nika działalności konkurencyjnej 

zawsze stanowi zjawisko niepo-
żądane przez pracodawcę, gdyż 
może zagrażać jego interesom. 
Dla negaty wnej oceny działalno-
ści konkurencyjnej pracownika 
nie ma znaczenia, czy pracodawca 
i pracownik zawarli umowę o za-
kazie konkurencji . Jednak w prak-
tyce działalność konkurencyjna 
pracownika, z którym nie została 
zawarta umowa o zakazie kon-
kurencji, nie zawsze uzasadnia 
rozwiązanie umow y o pracę bez 
w ypowiedzenia. W takim jednak 
przypadku może dojść do rozwią-
zania stosunku pracy z uwagi na 
uchybienie podstawow ym obo-
wiązkom pracownika, w zakresie 
których mieści się m.in. dbałość 
o dobro zak ładu pracy, ochrona 
jego mienia oraz obowiązek zacho-
wania w tajemnicy informacji, któ-
rych ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę. 

Obowiązek dbania o dobro za-
k ładu pracy ma szeroki zakres i na-
leży go odczyty wać, z jednej strony, 
jako zakaz szkodzenia pracodawcy, 
a z drugiej upatry wać w nim naka-
zu pozyty wnego działania w inte-
resie pracodawcy, odpowiednio do 
potrzeb i możliwości.

Mając na uwadze możliwość 
w ystąpienia ewentualnej działal-
ności konkurencyjnej ze strony za-
trudnionych pracowników, najlep-
szym sposobem na zabezpieczenie 
rozwoju i sprawnego funkcjono-
wania zak ładu pracy jest podpisa-
nie umow y o zakazie konkurencji . 
Taka umowa będzie skonkretyzo-
waniem pracowniczego obowiąz-
ku dbałości o dobro zak ładu pracy. 

Umowa o zakazie konkurencji 
w trakcie trwania zatrudnienia 

w ymaga pod rygorem nieważno-
ści zachowania formy pisemnej, 
tym samym umow y tej nie można 
zawrzeć, przedłużyć czy zmienić 
w sposób dorozumiany. Umowę tę 
można zawrzeć zarówno w chwi-
li zawarcia umow y o pracę, jak 
i w trakcie zatrudnienia. Nie ma 
znaczenia, czy będzie do odrębna 
umowa, czy jeden z zapisów imple-
mentowany do umow y o pracę.

Warto zadać sobie również pyta-
nie, czy istnieje możliwość zastrze-
żenia w umowie o zakazie konku-
rencji w trakcie trwania stosunku 
pracy kary umownej. Kodeks pra-
cy w prost stanowi, że pracodaw-
ca, który poniósł szkodę wskutek 
naruszenia przez pracownika za-
kazu konkurencji przewidzianego 
w umowie, może dochodzić od 
pracownika w yrównania tej szko-
dy na zasadach określonych wła-
śnie w Kodeksie pracy. Nie można 
zatem w takim przypadku sięgnąć 
bezpośrednio do konstrukcji kary 
umownej uregulowanej w art. 483 
§ 1 Kodeksu cy wilnego. 

Natomiast o i le zgodnie 
z utrwaloną linią orzeczniczą nie 
jest dopuszczalne zastrzeżenie 
kary umownej za naruszenie zaka-
zu w czasie trwania stosunku pracy, 
to nie ma żadnych przeszkód, żeby 
w prowadzić taką możliwość w sto-
sunku do zakazu konkurencji obo-
wiązującego po ustaniu stosunku 
pracy. 

W przypadku umów o zakazie 
konkurencji rozciągających się 
po ustaniu stosunku pracy warto 
pamiętać, że dla zachowania sku-
teczności takiego unormowania, 
niezbędne jest określenie w ysoko-
ści odszkodowania należnego pra-

cownikowi obowiązującego przez 
okres odpowiadający okresowi za-
kazu konkurencji, które nie może 
być niższe niż 25% w ynagrodzenia, 
otrzymy wanego przez pracownika 
przed ustaniem stosunku pracy.

Z pewnością z punktu widzenia 
pracodawców zawarcie umow y 
o zakazie konkurencji z pracowni-
kiem jest bardzo korzystne, gdyż 
jej postanowienia chronią ich inte-
resy. Należy również zaznaczyć, że 
w przypadku zawarcia tego rodza-
ju umow y, nie mają czego obawiać 
się pracownicy czy współpracow-
nicy, którzy w ykonują swoją prace 
sumiennie i uczciwie.

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 DERMATOLOG
Karolina Knioła

DIAGNOSTYKA  
I LECZENIE 

CHORÓB SKÓRY 
DOROSŁYCH I DZIECI
www.dermatolog-poznan.eu

Tel. 61 826 72 78
ul. Trójpole 7, poznań 
(okolice Galerii plaza)

Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282

Prospołeczny i proinwe-
stycyjny – tak określili radni 
ubiegłoroczny budżet 
powiatu poznańskiego 
i zdecydowaną większością 
głosów udzielili absolutorium 
staroście poznańskiemu. 
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Golęczewianki z Koła Gospodyń 
Wiejskich nam to umożliwiły podczas 
tegorocznych Wianków, których mo-
tywem przewodnim był właśnie - Dziki 
Zachód.

Strzelali z łuków
Szefowa Koła Gospodyń Wiejskich 

Ilona Ciok powitała wszystkich gości 

z nadzieją, że deszcz, który towarzyszył 
początkowi imprezy, przejdzie i wyjrzy  
w końcu słońce. Jednocześnie zapowie-
działa kilka pierwszych konkursów i za-
baw dla dzieci, m.in.: szukanie kwiatu 
paproci, wyścig konny na terenie remi-
zy strażackiej OSP w Golęczewie, ma-
lowanie buzi, konkurencje sportowe na 
boisku wraz z drużyną Sucharów oraz 

szukanie skarbów na sitach w wodzie. 
Każdy mógł sprawdzić swoją wytrzy-
małość wsiadając na byka w ramach ro-
deo. Zaraz obok znajdowały się baloty 
słomy, do których można było strzelać 
z łuku.

Jak co roku dużym zainteresowa-
niem uczestników cieszyło się stoisko 
z kwiatami, gdzie panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich pomagały pleść wianki.

Sucholeski Klub Fotograficzny zor-
ganizował konkurs w trzech kategoriach. 
W dziecięcej (uśmiechnięte dzieci pre-
zentowały się z wiankami na głowach) 
wygrała Karolina Ślęzak. W kategorii 
,,Panie w wiankach” laureatką została 
Kasia Kachel z Golęczewa. W kategorii 
,,Miss/Mister uśmiechu publiczności 
na Facebooku” zwyciężyła Laura Sku-
lawik, również z Golęczewa. Nagro-
dami były trzy pufy-piłki, bluza marki 
Adidas i kubek, które ufundowała firma  
MatrixMedia.

Cenne gospodynie
Przy stoisku z jedzeniem mogli-

śmy spróbować smakołyków, które 
zrobiły panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich. Były to np. chleb ze smalcem 
i ogórki kiszone oraz amerykańskie 
hamburgery.

Na całym terenie imprezy poroz-
wieszane były plakaty z napisem ,,Wan-

ted”, na których widniały twarze gospo-
dyń z wyznaczoną ceną w dolarach.

– Wianki stały się sucholeską tra-
dycją. Od 2013 r. organizuje je Koło 
Gospodyń Wiejskich w Golęczewie 

– mówi przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach. – Jest to 
dobra okazja do spotkań i rozmów 
z mieszkańcami całej gminy oraz wi-
zyty gości ościennych.

Tego samego dnia, odbył się także 
konkurs na najlepszą drożdżówkę, pn. 
,,Szneka zez glancem”, w którym udział 
wzięło pięć pań. Sponsorami nagród 
była firma VOX i Nivea. Trzecie miej-
sce zajęła golęczewianka Paulina Kaź-
mierska. Na drugim miejscu znalazła 
się Karolina Knopowska, natomiast 
pierwsze miejsce na podium zajęła 
Malwina Kaźmierczak, w przypadku 
której był pierwszy małżeński wypiek. 
Jak sama pani Malwina przyznała, była 
to też jej pierwsza w życiu drożdżówka, 
którą sama upiekła.

Michał Przybylski, przewodniczą-
cy klubu Gmina Razem, określił Wian-
ki jako najbardziej znaną i najliczniej 
odwiedzaną imprezę w okolicy.

– Jestem tu od wielu lat i impreza 
zawsze jest udana. Bawią się na niej do-
rośli, dzieci i młodzież – podkreśla.

Czas umilał także występ chóru 
Dębowy Liść, którego pierwszy utwór 
opowiadał właśnie o wiankach.

Wieczorem uczestników rozgrze-
wała country zumba prowadzona 
przez panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich.

Wójt Grzegorz Wojtera bardzo 
chwalił dbałość organizatorek tego 
wydarze-nia, z czym wszyscy możemy 
się zgodzić.

Późnym wieczorem puszczano 
wianki na stawie przy ulicy Tysiąclecia. 
Umożliwiła to pogoda, która zgodnie 
z nadziejami wszystkich uczestników 
(w tym roku było ich ok. 300) bardzo 
szybko się poprawiła, dając tym samym 
jeszcze więcej radości z festynu.

Beata Staszak

WYDARZENIA / KONDOLENCJE / REKLAmA
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W Golęczewie jak w westernie
Wielu z nas marzyło po obejrzanych westernach i przeczy-
tanych książkach o Dzikim Zachodzie, aby móc się na nim 
znaleźć.

Rodzinie i Bliskim 

ŚP. Cecylii Wower
byłej wieloletniej  

kierownik Przedszkola  
w Chludowie 

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Radni Koalicji  
Inicjatywa Mieszkańców 

i Gmina Razem

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

CYKLINOWANIE 
PODŁÓG

501 063 672

Endermologia 
Wymodeluj  
sylwetkę razem  
z Nami! 
Redukcja cellulitu, tkanki tłuszczowej 
oraz ujędrnienie skóry.  
10 zabiegów 40 minut w cenie 590 zł,  
10 zabiegów 20 minut w cenie 390 zł.

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

Pakiet Manicure 
oraz Pedicure 
- klasyczny 130zł
- hybrydowy 190zł RE
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Szefowa Koła Gospodyń Wiejskich Ilona Ciok w przebraniu (pierwsza od lewej)

Wójt otoczony przez płeć piękną
Małgorzata Salwa-Haibach wyczytuje nazwiska 

zwyciężczyń konkursu na najlepszą drożdżówkę

Malwina Kaźmierczak odbiera nagrodę Arleta i Grzegorz Słowińscy

Sołtys Golęczewa 
Przemysław Majkowski oraz 

Alicja i Michał Przybylscy

Śpiewają artyści z ,,Dębowego Liścia”

Zwyciężczynie konkursu fotograficznego (fot 1, 2, 3)

Red. Agnieszka Łęcka konsumuje pajdę chleba
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USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

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

WYDARZENIA

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.: 12.00 - 18.00
SOBOTY: 12.00 - 17.00 
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

logo dealera

13927301_JEEP Compass_dealer A4.indd   1 12/07/2017   16:48

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

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”

ORTOPEDAzl

FIZJOTERAPEUTA zl

KARDIOLOGzl

RADIOLOGzl

LARYNGOLOGzl

PSYCHIATRAzl

ENDOKRYNOLOGzl

PSYCHOLOG DLA DZIECI zl

PSYCHOLOG DLA zl
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA zl

ONKOLOGzl

INTERNISTAzl

CHIRURGzl

NEUROLOGzl

UROLOGzl

MEDYCYNA zl
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWAzl

MEDYCYNA PRACYzl

LOGOPEDAzl

PSYCHOTESTYzl

DERMATOLOGzl

PULMONOLOG zl

DIETETYKzl

HEMATOLOG zl
DZIECIĘCY
ALERGOLOGzl
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Dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny, malowanie twa-
rzy, wóz strażacki - to tylko kilka z atrakcji tegorocznego 
festynu z okazji Dnia Dziecka w sucholeskim przedszkolu 
Leśnych Ludków.

Festyn z okazji Dnia 
Dziecka w przedszkolu

Dzieci tłumnie przybyły z rodzina-
mi w piątkowe popołudnie, aby wspól-
nie spędzić czas.

Dmuchańce i sikawki
Bawiono się dobrze. W tle słychać 

było kultowe piosenki, m.in. ,,Zuzia lal-
ka nie duża” i  ,,A ja wolę moją mamę”, 
między drzewami rozwieszono były 
kolorowe ozdoby, a na trawie rozłożo-
no maty na których dzieci mogły leżeć 
lub siedzieć do woli.

Kiedy pytałam najmłodszych, co 
podobało im się najbardziej, najczęst-
szą odpowiedzią były dmuchańce, 
czyli dmuchane trampoliny i zjeżdżal-
nie. Ponadto na przedszkolny parking 
zajechały wóz strażacki, ambulans 
i radiowóz, które dzieci mogły poznać 
obejrzeć z bliska, a strażacy, ratownicy 
i policjanci chętnie odpowiadali na ich 
pytania. Największe zainteresowanie 
wzbudził wóz straży pożarnej, po-
nieważ to tam najmłodsi mogli przy-
mierzyć hełm i spróbować lać wodę 
z sikawki.

Pomogli rodzice
Dużo dziewczynek miało zaplecio-

ne warkocze i kolorowe włosy. Okazało 
się, że kolejną licznie obleganą atrakcją 
był kącik fryzjerski. Z inicjatywą kąci-
ka wyszła pani Agnieszka, właścicielka 
salonu urody ,,Sisel”  w Suchym Lesie, 
która to sponsorowała voucher na za-
bieg twarzy dla mamy, która upiekła 
najlepsze ciasto. Wraz z panią Agniesz-
ką fryzurami najmłodszych zajmo-
wała się również panie Paulina i Ania. 
W pewnym momencie było tylu chęt-
nych, że proszono mamy dzieci, aby 

przyszły pomóc. Dziewczynki poza 
zaplatanymi fryzurami miały robio-
ne kolorowe, neonowe i brokatowe 
pasemka zmywalnymi farbami, nato-
miast chłopcy woleli mieć malowane 
irokezy.

– Pomogła Rada Rodziców, która 
zorganizowała stoisko, gdzie sprzeda-
wane były potrawy i wypieki przyrzą-
dzone przez rodziców – poinformowa-
ła nas dyrektor przedszkola Agnieszka 
Michalak.

– W dobie, kiedy rodzice nie mają 
zbyt wiele czasu na wspólne i aktywne 
spędzanie go z dziećmi, taki festyn jest 
jak najbardziej potrzebny – pochwalił 
wójt Grzegorz Wojtera. – Poza tym 
przedszkolaki mają możliwość inte-
gracji ze sobą poza zajęciami.

Na terenie festynu znajdowało się 
także stoisko firmy ubezpieczeniowej 
Prudential, która oferowała dla  dzie-
ci niespodzianki, a dorosłym służyła 
radą na temat zabezpieczenia przy-
szłości rodziny. Porad chętnie udzielali 
Joanna Otto i Paweł Kasprzak.

Beata Staszak

agaf@hot.pl  |  +48 601 843 423  |  www.agaf-design.pl

AGNIESZKA 
FRĄCKOWIAK 

Wójt Grzegorz Wojtera, dyr. Beata Radomska,  
dyr. Agnieszka Michalak, radna Ewa Kuleczka-Drausowska

Kącik salonu urody „Sisel”

Ryszard Tasarz pomaga przymierzyć hełm

CZYTAJ NAS NA
www.sucholeski.eu

Szukaj nas też na
    /sucholeski
REKLAMA:
669 690 036

34 Sucholeski.EU       lipiec 2017      nr 7 (66)  nr 7 (66)       lipiec 2017      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 35



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

mag_sucholeski_199.5x283.5_pikok_pure.indd   1 13/07/2017   15:43
36 Sucholeski.EU       lipiec 2017      nr 7 (66)


