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Prestiżowe
apartamenty

w sucholeskich Złotnikach

zlotnikipark.pl883 204 205

kompleks 12 
ekskluzywnych 
budynków

Doskonała podpoznańska lokalizacja 

już od 3990 zł/m2

72 mieszkania 
2, 3 i 4 pokojowe

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

Icoone –  rewolucyjna technologia, 
która odpowie na wszystkie potrzeby 
Twojego ciała! 

Efekty zabiegów Icoone: redukcja 
cellulitu, redukcja obrzęków, skuteczna 
redukcja tkanki tłuszczowej, poprawa 
jakości skóry, wymodelowanie sylwetki, 
usunięcie bólu i stanów zapalnych, 
zmniejszenie napięcia mięśniowego. 

Promocja na 
makijaż permanentny 
oraz przedłużanie rzęs metodą 
1:1 i objętościową - 25%

Kerastase Soleil 
- kompleksowy 
program ochrony 
przeciwsłonecznej 
włosów. Zabierz produkty 
Soleil na swoje wakacje. 
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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
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Szanowni Państwo!

Od jakiegoś czasu przedstawiamy Wam sylwetki samorządowców 
z terenu naszej gminy. Tym razem o pracy na rzecz lokalnej społeczno-
ści, o pracy zawodowej, o pasjach i o życiu rodzinnym opowiedzą Wam 
Arleta i Grzegorz Słowińscy. Pan Grzegorz jest przewodniczącym Za-
rządu Osiedla Złotniki Osiedle i choć do naszej gminy przeprowadził 
się z Poznania, jest już w Złotnikach traktowany jak swój. Pani Arleta 
mieszka u nas od niedawna, ale czuje się już jak u siebie. W Złotnikach 
poznała masę przyjaciół.

W czasie sesji Rady Gminy nasi samorządowcy już niekoniecznie 
odnoszą się do siebie przyjaźnie, czasem zdarzają się złośliwostki. Tym 
razem też czasem dochodziło do ścięć, a sesje odbyły się aż dwie, do tego 
obie nadzwyczajne. Druga z tego powodu, że rząd wymyślił program 
Mieszkanie +, a na miejsce budowy osiedla na 10 tys. lokatorów upa-
trzył sobie malownicze tereny sołectwa Złotniki Wieś. I być może nasi 
rajcy nie mieliby nic przeciwko, gdyby nie to, że istniejąca infrastruktura 
komunikacyjna, oświatowa, wodno-ściekowa nie są przygotowane na 
tak radykalny przyrost liczby mieszkańców, z których większość byłaby 
zapewne zmotoryzowana.

Tym bardziej, że nowe osiedla już przecież w naszej gminie powsta-
ją. W tym numerze piszemy o osiedlu Złotniki Park, które buduje firma 
BGR Deweloper.

W czasie sesji (i przed nimi) radni powinni ciężko pracować, przy-
jaźnić się nie muszą. A nagrodą za ciężką pracę jest możliwość zabawy 
na festynach, jak niedawne Dni Gminy Suchy Las. W tym roku ta za-
bawa była o tyle sympatyczniejsza, że naszą małą ojczyznę odwiedzili 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych z nami gmin, w tym także nasi naj-
nowsi przyjaciele z Hniwania na Ukrainie.

Częścią gminnego święta jest też coroczny, tradycyjny już Sucholeski 
Bieg Fightera. Jak zwykle na starcie pojawił się jeden z najsławniejszych 

mieszkańców naszej gminy, czyli biega-
jący raper Mezo. I jak zwykle dotarł na 
metę ze świetnym czasem. Gratulacje!

Chcesz zacząć biegać, a nie chcesz 
wydawać majątku? Niedrogie buty 
biegowe kupisz np. w Lidlu (nie ma ich 
jednak w codziennej ofercie, więc mu-
sisz trzymać rękę na pulsie). A sklepów 
tej sieci jest w aglomeracji poznańskiej 
coraz więcej. Najnowszy otwarto wła-
śnie przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu.

Nie lubisz biegać? Nie musisz. Ale 
na pewno lubisz jeździć na rowerze. W tegorocznym Rajdzie Herbo-
wym, poprowadzonym przez niezmożoną Grażynę Głowacką z To-
warzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las, wzięła udział wyjątkowo licz-
na, jak na wielkość sołectwa, delegacja ze Złotnik Wsi. Jak podkreśliła 
jedna z cyklistek, wszystko dlatego, że mieszkańców motywuje sołtyska 
Ewa Korek. Motywuje dając przykład – dodajmy – bo przecież pani 
Ewa to pasjonatka sportu.

Idzie jesień i nie ma na to rady, a sport to najlepsza metoda na zmini-
malizowanie skutków jesiennej depresji. Zanim jednak minie lato, czeka 
nas smutna uroczystość – rocznica wybuchu II wojny światowej. Jak 
zwykle obchodzić ją będziemy na terenie poligonu Biedrusko. Pamiętaj-
my o tych, którzy oddali życie w obronie wolnej Polski.

Owocnej lektury,
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30Kompetencje przyszłości
26

Ruszaj się, a nie zardzewiejesz! 

12

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH, OGŁOSZEŃ  
I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA
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Któregoś ranka możemy obudzić 
się w innej rzeczywistości

24

Z bicyklem w herbie

2 WRZEŚNIA 2017 r.
ZAPrASZAMy NA OTWArcIE NOWEGO 

SKLEPU  
Z ARTYKUŁAMI 

ZAGRANICZNYMI
W GALErII PODOLANy W POZNANIU

UL. STrZESZyŃSKA 63 (koło chaty Polskiej)
DrUGI SKLEP: PrZEŹMIErOWO, UL. ryNKOWA 120

NAJWIĘKSZY WYBÓR ARTYKUŁÓW 
CHEMII GOSPODARCZEJ  

I SPOŻYWCZEJ W WIELKOPOLSCE

Zgodnie z ustaleniami z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, wjazd na teren poligonu na uroczystość 
autami prywatnymi BĘDZIE MOŻLIWY. Zachęcamy do skorzystania ze specjalnie uruchomionych 

w dniu 1 września linii autobusów ZKP. 

ODJAZDY AUTOBUSÓW:
• Urząd Gminy Suchy Las – godz. 16.20 • Zespół Szkół im. O. M. Żelazka w Chludowie – godz. 16.15
•  Zespół Szkół im. 7. Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku – godz. 16.30

W PROGRAMIE M.IN.
 występ Orkiestry Dętej w Chludowie  Msza św.
 udział wojska z pojazdami pancernymi  grochówka
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łomie maja i czerwca Dzień Dziecka, 
a na początku wakacji wycieczkę 
dla dorosłych. Z początkiem jesieni 
jedziemy na grzybobranie, pod wa-
runkiem, że są grzyby. Rok zamyka-
my w grudniu Osiedlową Wigilią. 
W ramach wakacyjnej wycieczki 
zwiedzamy Wielkopolskę autokarem, 
a czasem także kajakiem.

– A prywatnie dokąd razem jeździcie?
A.S.: Byliśmy w Chorwacji, 

w Trogirze. Przyjemnie jest tam 
popły wać pomiędzy w yspami tram-
wajem wodnym. Na pewno tam wró-
cimy, bo Chorwacja jest przepiękna. 
Uwielbiamy kuchnię śródziemno-
morską. W tym roku z kolei jedzie-
my do Zakopanego, a przy okazji 
pozwiedzamy okolice. Przejdziemy 
się do Morskiego Oka, podjedziemy 
nad zalew Czorsztyński, może od-
wiedzimy K raków?

G.S.: W przyszłości wybierzemy 
się pewnie na Węgry, do Bułgarii, Al-
banii. Ale także do Francji. Może do 
Budapesztu przez Paryż? A poza Euro-
pę do Kairu, o ile oczywiście w Egipcie 
uspokoi się sytuacja polityczna.

– Co jest tak atrakcyjnego w Chor-
wacji, poza kuchnią śródziemno-
morską? Kamieniste plaże?

G.S.: Nurkowanie! Spoczywające 
na dnie wraki, skałki, pionowe ściany, 
podwodne jaskinie… Nurkowanie to 
inny świat. Człowiek jest tylko z wła-
snymi myślami, i słyszy tylko odgłos 
zasysanego powietrza. Koło wybrzeży 
wyspy Vis, na głębokości 46 m stoi na 
stępce żaglowiec Fortunal, natomiast 
tankowiec Vasilios ma dziób na głębo-
kości 16, może 17 m, płetwę sterową na 
głębokości 42 m, a rufę – 70 m. Na tej 
płetwie zresztą stałem. Serce waliło mi 
wtedy jak młot.

– A inne przygody nurkowe?
– W egipskiej Safadze widziałem 

murenę, która uwięziła błazenka i ogo-
nem próbowała zagonić go do swojego 
pyska. Spotkałem też delfiny, młodego 
rekina i czterometrową barakudę. Ale 

wcale nie trzeba lecieć nad Morze 
Czerwone. Wielkim przeżyciem jest 
też nurkowanie w jeziorach Kierskim 
czy Powidzkim pod lodem, przy tem-
peraturze powietrza sięgającej minus 
20 stopni, kiedy najpierw trzeba wy-
ciąć sobie piłą przerębel. Doskonale 
rozumiem więc Ewę Korek i jej pasję 
do morsowania.

– Nurkowanie uzależnia?
G.S.: Bez wątpienia. Niestety, za-

nurzając się pod powierzchnię wody, 
podpisuje się pakt z diabłem. Dwóch 
moich kolegów utonęło. Teraz już nie 
nurkuję. Pływałem też żaglówką i mo-
torówką. Marzę jeszcze tylko o skoku 
ze spadochronem.

A.S.: Niedoczekanie Twoje 
(śmiech). Na razie chodzi na spacery 
z naszą labradorką. Mamy dwa psy, 
jeszcze z Człuchowa. Poza labradorką 
Rubi jest york Yuki. No i rybki w oczku 
wodnym, w ogrodzie wróble, a w po-
bliżu naszej posesji dzięcioł i wiewiórki. 
Ostatnio spacerowaliśmy nieopodal 
poligonu i widzieliśmy dwa potężne je-
lenie z wielkim porożem. Nie wyobra-
żam sobie życia bez przyrody.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski
P.S. Wy wiad przeprowadziliśmy 
w kawiarni, gdzie nasi rozmówcy 
zjedli omlet i wypili pyszną kawę. 
Wszystko bardzo im smakowało.

WyWIAD / rEKLAMAWyWIAD

fot
. A

rch
iw

um
 pr

yw
at

ne

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

Kiedy pod wodą stałem  
na płetwie, serce waliło jak młot
Z Arletą i Grzegorzem Słowińskimi rozmawiamy o serco-
wych perypetiach, ucieczce za miasto, szparagowym sza-
leństwie, ostrym sosie paprykowym, zatopionych statkach 
i pewnej sprytnej murenie

– Podobno poznaliście się już w szkole?
Grzegorz Słowiński.: No, prawie. 

Mieszkaliśmy w Człuchowie blok 
w blok, uczyliśmy się w tej samej pod-
stawówce, ale w dwóch różnych lice-
ach. Poznaliśmy się na kursie prawa 
jazdy we wrześniu 1992 r. i niemal od 
razu zostaliśmy parą.

Arleta Słowińska.: Związek prze-
trwał cztery i pół roku, ale potem Grze-
gorz zaczął naukę w Wyższej Szkole 
Inżynierskiej w Koszalinie, a ja w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. 
Po studiach on znalazł pracę w Pozna-
niu, a ja w Człuchowie. Nasze drogi się 
rozeszły, choć były przelotne kontakty 
na naszej-klasie. Dopiero Facebook 
połączył nas ponownie, bo to dzięki 
temu portalowi nasz rocznik ze szkoły 
podstawowej zorganizował zjazd ab-
solwentów.

G.S.: Spotkaliśmy się na tej imprezie 
i po długiej rozmowie zdecydowaliśmy 
się na zmiany. Po trzecim spotkaniu już 
wiedzieliśmy, że chcemy być znowu ra-
zem. Rok temu wzięliśmy ślub.

– I mieszkacie razem w Złotnikach 
Osiedlu.

A.S.: Tak, choć ja nadal pracuję 
w Czarnem, jako dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych.

G.S.: A ja wciąż w Poznaniu, w fir-
mie, która – mówiąc w największym 
skrócie – zajmuje się obsługą IT sieci 
handlowych.

– Dojazdy nie są problemem?
G.S.: Wybudowałem dom w Złot-

nikach w 2005 r., bo podobnie jak wie-
le innych osób nie chciałem mieszkać 
w dużym mieście, lecz w jego okolicy. 
W tamtych czasach Złotniki były jesz-
cze spokojnym osiedlem, inwestycja 

„Wielkopolanki” była gotowa dopiero 
w połowie. Na dojazdy nie narzekam. 
Od wybudowania obwodnicy, Obor-
nicka nie jest już tak zatłoczona, ale 
i tak częściej jeżdżę Koszalińską.

A.S.: Ja czerpię ogromną satysfak-
cję z pracy, także i w przyszłości widzę 
siebie w oświacie. Czarne jest jednak 
daleko, więc pewnie poszukam sobie 
czegoś bliżej.

– W jaki sposób przybysz z Poznania 
trafił do Zarządu Osiedla?

G.S.: Sąsiedzi mnie poprosili. Bu-
dowano właśnie trasę S11 i całe kru-
szywo miało przyjeżdżać na naszą 
rampę przeładunkową. Skrzyknęli-
śmy się, żeby przyjść na sesję Rady 
Gminy – niech choć połowa ładunku 
jedzie Pawłowicką, a tylko wyjeżdża 
Łagiewnicką. Kilka miesięcy później 
odbywały się wybory do Zarządu 
Osiedla. Przewodniczącym został 
Stanisław Jezierski, a członkami m.in. 
Michał Przybylski i ja. Stanisław do-
stał potem pracę w Warszawie i się tam 
przeprowadził. W wyniku wyborów 
uzupełniających przewodniczącym 
został Michał. Potem były wybory do 
Rady Gminy. Michał się dostał, a mi 
trochę głosów zabrakło.

– Czy taką porażkę w demokratycz-
nych wyborach odczuwa się boleśnie?

G.S.: Nie odebrałem tego jako 
porażki. Byłem znany w Złotnikach 

Osiedlu, a w skład okręgu wyborcze-
go wchodziły również Złotniki Wieś 
i Osiedle Ptasie, czyli część Grzybowe-
go. Poza tym rywalizowałem z kandy-
datem, który zasiadał w Radzie Gminy 
już od lat i z nim wygrałem. Do rady 
z mojego okręgu dostał się Włodek 
Majewski. 

– Rdzenni mieszkańcy Złotnik Osie-
dla zaufali osobom ,,z zewnątrz”? 

G.S.: Na wyborach, w których 
do Zarządu Osiedla startowaliśmy 
z Michałem, dało mi się słyszeć, że 
,,nie będą obcy nami rządzić”. Tym 
przyjemniej mi było, kiedy po czte-
rech latach ciężkiej pracy mieszkańcy 
zagłosowali na moją kandydaturę na 
przewodniczącego zarządu.

A.S.: W Złotnikach Osiedlu miesz-
kam krótko, ale już czuję się tu jak u sie-
bie. Mam mnóstwo przyjaciół wśród 
mieszkańców, także tych rdzennych. 
Każdy ma ogródek warzywny, do są-
siadów się chodzi po jajka, po grzyby 
do lasu, a po szparagi jeździ do Soboty.

– Wielkopolanie kochają szparagi.
A.S.: Fakt, że w Człuchowie nie 

są aż tak popularne. A te z Soboty są 
pyszne, dużo lepsze od zdrewniałych 
ze sklepu. W sezonie szparagi zastę-
pują u nas ziemniaki. Przyrządzamy je 
na wszelkie sposoby, jemy na surowo, 
gotowane i grillowane. Eksperymen-
tujemy, a właściwie eksperymentuje 
Grzegorz, bo to on głównie zajmuje się 
szparagami.

G.S.: Nie tylko szparagami. Moje 
sztandarowe dania to gulasz gruziń-
ski, barszcz czerwony, rosół, bigos ze 
słodkiej kapusty i leczo. Robię też sos 
paprykowy na ostro, który zastępuje 
u nas keczup, a także keczup na bazie 
pomidorów i kabaczka. Na Złotnickie 
Święto Plonów zawsze robię swój sos 
paprykowy i zawsze garnek jest wy-
czyszczony.

– Dużo organizujecie imprez w Złot-
nikach Osiedlu?

G.S.: Wiosną Zarząd Osiedla or-
ganizuje Sprzątanie Złotnik. Na prze-

Z Arletą i Grzegorzem 
spotkaliśmy się  

na śniadaniu  
w Cafe Szkolna 16.

Dziękujemy  
Wiesławie i Krzysztofowi 

Prycińskim  
za gościnę
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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)

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

Śniadanie w Cafe Szkolna

Studniówka 1994

Ślub w UG Suchy Las - maj 2016 Wakacje 2017 - Dunajec
Nurkowanie w Chorwacji - maj 2011

Wakacje 2016 - Trogir, Chorwacja

Wakacje 2017 - Kraków
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Dzięki temu bardzo realna staje się wi-
zja, że już niedługo ponad połowę taboru 
autobusowego ZKP będą stanowiły nowe 
pojazdy. W planach spółki jest także mo-
dernizacja i rozbudowa bazy, które znacz-
nie poprawią warunki pracy w zakładzie.

Do komunikacyjnych zmian – które 
od kilku tygodni już obowiązują – moż-
na także zaliczyć wprowadzenie nowego 
rozkładu jazdy. Poprzedzone zostało to 
drobiazgowymi analizami, wykonany-
mi wspólnie przez Zarząd Transportu 
Miejskiego oraz pracowników Urzędu 
Gminy w Suchym Lesie. 

Podstawowym celem tych zmian 
było sprzężenie komunikacji autobuso-
wej z tramwajową, która lepiej radzi sobie 
w zakorkowanym mieście. Stąd między 
innymi ograniczenie ilości kursów 905 
na rzecz linii, które dowożą pasażerów do 

węzłów przesiadkowych MPK. Takiemu 
rozwiązaniu sprzyja wprowadzona przez 
nas kilka lat temu zasada wspólnego bile-
tu. Pomimo wielu wcześniejszych obaw 
okazało się, że nowy rozkład został przez 
mieszkańców przyjęty bardzo pozytywnie. 
Na dobrą ocenę bez wątpienia wpłynął do-
datkowo fakt przywrócenia na niektórych 
liniach autobusów nocnych.

Autobusy Zakładu Komunikacji Pu-
blicznej przewożą rocznie prawie 1,5 milio-
na pasażerów. Gmina na ten cel wpłaca do 
wspólnej kasy Zarządu Transportu Miej-
skiego ponad 7 milionów zł (przy okazji 
prostuję błędnie podaną przez radnych D. 
Matysiaka i M. Przybylskiego informację, 
jakoby kwota ta była dotacją dla ZKP). 
Bez wątpienia temat funkcjonowania dziś 
i w przyszłości lokalnej komunikacji jest 
i ważny i wciągający.

No i niestety stało się!!! W wir dys-
kusji – bardziej o ZKP niż o komunikacji 
dała się wciągnąć sama Rada Gminy. Pi-
szę „niestety”, bo od początku założono, że 
sprawa bezpieczeństwa pasażerów – choć 
ważna – będzie kamuflażem dla prawdzi-
wego celu w tej kolejnej wymyślonej przez 
koalicję klubów IMiGR batalii. Tym 
celem od początku było napiętnowanie 
Wójta i Prezesa ZKP za całe zło, jakie dzie-
je się zarówno w Chludowie przy Tysiącle-
cia 8, jak i w czerwonych autobusach. Od 
początku niestety zapomniano o jednym 
istotnym szczególe. Zapomniano, że sia-
nie niezgody i braku zaufania ani spółce 
ani nikomu na dobre nie wyjdzie…

I tak Rada Gminy opierając całą swoją 
wiedzę o funkcjonowaniu ZKP na poszla-
kowych i niesprawdzonych domniema-
niach przedstawionych przez BYŁYCH

pracowników, których bez wątpienia 
łączy szczera niechęć do firmy, w której 
kiedyś pracowali – rozpoczęła trwającą 
miesiącami publiczną ocenę ZKP. Co 
rusz pojawiały się w mediach publikacje 
na ten temat. Złośliwe i uszczypliwe – za-
wsze nieprawdziwe i szkodliwe. Radni 
koalicji klubów IMiGR napisali o naszej 
komunikacji aż 8 razy. Ani razu nie napi-
sano pozytywnie! Z niedowierzaniem za 
to czytałem przytaczane przez radnych 
W. Majewskiego i M. Przybylskiego in-
formacje o mobbingu i o uwłaczających 
ludzkiej godności praktykach panujących 
w bazie. O otwierających się w czasie jazdy 
drzwiach, urwanych drążkach i prawdo-
podobnej korupcji.

Do dzisiaj czuję oburzenie i cieszę 
się bardzo z reakcji pracowników ZKP, 
którzy 22 czerwca na sesji Rady Gmi-
ny podzielili moje odczucia i odczytali 

radnym apel w obronie dobrego imienia 
gminnej spółki komunikacyjnej. Przez 
cały ten okres uważałem wyrażone przez 
radnych opinie i prezentowane tezy jako 
przedwczesne i niemerytoryczne. Podją-
łem oczywiście szereg działań mających 
zapewnić mieszkańcom 100% gwarancji, 
że sucholeskie autobusy są bezpieczne, 
a sytuacja w spółce jest bardzo dobra i za-
pewnia wysoką jakość usług.

Do Rady Nadzorczej oficjalnie wy-
stąpiłem o przeprowadzenie kontroli 
w zakresie zarzutów zawartych w donie-
sieniach. Zarządowi poleciłem spraw-
dzenie wszystkich autobusów pod ką-
tem posiadania aktualnych przeglądów 
technicznych. Po kilku dniach otrzyma-
łem pisemne potwierdzenie z kopiami 
wszystkich przeglądów.

Dlatego z pełnym przekonaniem 
mogę życzyć wszystkim mieszkańcom 
spokojnej i BEZPIECZNEJ podróży czer-
wonymi autobusami. Radnym natomiast 
życzę wspólnej wiary w to, co nasze. Co 
dobrze działa od 25 lat.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Sprostowanie
W majowym numerze „Magazynu” 

napisałem: „Na kwietniowej sesji Michał 
Dziedzic publicznie przyznał, że byłby 
zadowolony, gdyby Wójt Grzegorz Woj-
tera nie mógł starać się ponownie w 2018 
roku o stanowisko wójta Gminy Suchy 
Las.”  Moje stwierdzenie nie było całkowi-
cie zbieżne z wypowiedzą Pana Dziedzica. 
W związku z tym przepraszam osoby zain-
teresowane.

Jarosław Ankiewicz
Klub Radnych Nowoczesna Gmina

CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las  CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las
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Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Kolega Wojtek
Na łamach lip-
cowego numeru 
Sucholesk iego 
Magazynu Miesz-
kańców Gmi- 
ny (Nr 7(66) Li-
piec 2017) uka-
zał się artykuł 

pt. „Skarga radnego na wojewodę”. 
Autorami artykułu są Radni Klu-

bu Nowoczesna Gmina. Już sam 
tytuł przyciąga uwagę czytelnika, 
bowiem jakiż to powód może mieć 
radny, żeby skarżyć się na wojewo-
dę? Bohaterem artykułu jest radny 
Wojciech Korytowski, któremu 
wojewoda zarzucił złamanie tzw. 
przepisów antykorupcyjnych, czy-
li art. 24f ustaw y o samorządzie 
gminnym, mówiącym o zakazie 
łączenia mandatu radnego z w y-

kony waniem działalności z w yko-
rzystaniem mienia komunalnego 
gminy. Innymi słow y, wojewoda 
stwierdził, że Wojciech Korytow-
ski złamał prawo i w ydał zarządze-
nie w ygaszające mu mandat.

Sprawę Wojciecha Korytow-
skiego w yczerpująco i meryto-
rycznie opisał przewodniczący 
specjalnej Komisji Doraźnej, rad-
ny Michał Przybylski na w w w.
gminarazem.pl/komisja doraźna, 
która problem wnikliwie zbada-
ła. Warto przypomnieć, że radny 
Wojciech Korytowski, zdaniem 
Komisji wielokrotnie jako przed-
stawiciel firmy „A RGOS” współ-
pracował z gminą oraz z podmio-
tami zależnymi:

zawarł umowę na okres 3 lat  
z Gminnym Ośrodkiem Sportu 
w Suchym Lesie w zakresie w y-
najmu gruntu pod ekspozycję 
pylonu rek lamowego;
zawarł umowę na okres 10 lat  

o dostarczenie energii elek-
trycznej z latarni ulicznej do 
tablicy rek lamowej z Gminą 
Suchy Las;
współpracował z Gminnym  
Ośrodkiem Sportu w Suchym 
Lesie w zakresie sprzedaży 
odzieży;
współpracował z Centrum Kul- 
tury i Biblioteką Publiczną w za-
kresie sprzedaży odzieży;
współpracował z Zak ładem Go- 
spodarki Komunalnej sp. z o.o. 
(100 % udziałów posiada Gmi-
na Suchy Las) w zakresie za-
kupu usługi odbioru odpadów 
komunalnych;
współpracował z GCI sp. z o.o.  
(100 % udziałów posiada Gmi-
na Suchy Las) w zakresie zaku-
pu usługi dostępu do Internetu;
współpracował z w ydawaną  
przez Gminę Suchy Las Gazetą 
Sucholeską w zakresie zakupu 
powierzchni rek lamowej.

Sporo się ostatnio nasłuchaliśmy (także 
na sesjach Rady Gminy) i sporo przeczyta-
liśmy w rozmaitych mediach o naszej spół-
ce komunikacyjnej – ZKP. Powtarzano 
najczęściej półprawdy lub po prostu infor-
macje niesprawdzone i nieprawdziwe. Pod-
waża to zaufanie do ZKP, buduje zły obraz 
naszej spółki, która naszym zdaniem na to 
nie zasługuje. Taki uważamy nie tylko my 

- radni Klubu Nowoczesna Gmina, ale rów-
nież pracownicy spółki oraz… nasi miesz-
kańcy, którzy często i chętnie korzystają 
z usług ZKP. Takie oskarżenia nie mają nic 

wspólnego z rzeczywistością - wiemy o tym, 
bo sami jeździmy naszymi autobusami, bo 
spotykamy się często z mieszkańcami i roz-
mawiamy z nimi także o tej sprawie. 

Radni naszego Klubu popierają 
opinię i stanowisko Wójta Grzegorza 
Wojtery w tej kwestii  dlatego poniżej 
publikujemy tekst Wójta z „Gazety Su-
choleskiej”, który wszystko wyjaśnia 
i demaskuje rozpowszechnianą „wiedzę 
pozorną” o naszych autobusach. 

Jarosław Ankiewicz
Klub Radnych Nowoczesna Gmina

Klub Nowoczesna Gmina

Sucholeskie autobusy były i są bezpieczne
Gmina otrzymała kolejne europejskie środki na zakup no-
wych autobusów. Bezpośrednim beneficjentem dotacji jest 
nasza spółka komunikacyjna. 

Komisja rewizyjna
Rada Gminy udzieliła wójtowi abso-

lutorium za wykonanie budżetu w mi-
nionym 2016 roku zaledwie jednym 
głosem. Opinia radnych w tej sprawie 
była podzielona. Z jednej strony w 2016 
roku mieliśmy spore zamieszanie zwią-
zane z niepewnym losem tzw. opłaty po-
ligonowej (ok. 12 mln. rocznie), co skło-
niło wójta do wstrzymania niektórych 
inwestycji. Z drugiej strony, radni nie 
znaleźli racjonalnych przyczyn błędnie 
zaplanowanych dochodów gminy oraz 
realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 
r. na poziomie zaledwie 68,04 %. Zwa-
żywszy, że część wydatków przeniesio-
no na kolejny rok, to bez wątpienia to 
najgorszy wynik ostatnich kilku lat. Ale 
są też w wykonaniu budżetu wskaźniki 
budzące optymizm. Do najważniej-
szych z nich należy poziom zadłużenia, 
który jeszcze do niedawna przekraczał 
prawem ustanowione normy, a obecnie 
mieści się w średniej krajowej.

Zadłużanie Suchego Lasu
Po wyborach w 2014 roku, kiedy 

wójt utracił większość w Radzie Gminy, 
stan finansów publicznych w Suchym 
Lesie systematycznie poprawia się.

Widać wyraźnie, że najtrudniej-
szym okresem dla naszej gminy były 
lata 2012-2013 (kolor czarny), kiedy 
przytłaczającą większość w Radzie 
Gminy miało ugrupowanie Zgoda 
i Rozwój popierające bezgranicznie 
wójta. W tym okresie nasza gmina mia-
ła nie tylko gigantyczne zadłużenie, ale 
również prawie najwyższe w Polsce wy-
datki bieżące na administrację w prze-
liczeniu na 1 mieszkańca (gminy wiej-
skie powyżej 10 tysięcy mieszkańców). 
Nie dość, że było spore rozpasanie 
wydatków, to w dodatku mało realnie 

planowano dochody majątkowe, które 
np. w 2012 r. wykonano zaledwie na 
poziomie 38,27 % zakładanego planu. 
Nic więc dziwnego, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa, co zdarza się bardzo 
rzadko, częściowo  negatywnie zaopi-
niowała sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za 2012 r. Nie lepiej było w 2013 r.  
Chociaż zadłużenie zmniejszyło się 
o kilka punktów procentowych, to cią-
gle przekraczaliśmy dopuszczalny usta-
wowo próg 60%. 

Jakby kłopotów było mało, w latach 
2012-2013 zaprojektowano w szcze-
rym polu budowę nowej, niezwykle 
kosztownej szkoły przy ul. Konwalio-
wej w Suchym Lesie. Ponieważ kasa 
gminna świeciła pustkami, a dalsze 
zadłużanie się było już niemożliwe, 
obiekt został wybudowany przez in-
westora prywatnego i wydzierżawiony 
gminie na okres 15 lat z prawem wy-
kupu po okresie dzierżawy za przysło-
wiową złotówkę. Koszt budowy szkoły 
szacowano wtedy na kwotę 8,2 mln 
zł, natomiast gmina za jej dzierżawę 
zapłaci do 2029 roku kwotę prawie 
trzy razy większą, tj. 26.855.000 zł  
w rocznych ratach po 1.757.000 zł. Po-
nadto płacimy też osobie prywatnej pra-
wie 50.000 zł rocznie za dzierżawę drogi 
dojazdowej do szkoły. Do całkowitych 
kosztów tej absurdalnej inwestycji na-
leży doliczyć jeszcze kilka milionów 
za infrastrukturę drogową i niezbędne 
media, plac zabaw oraz ekskluzywne 
boisko ze sztuczną nawierzchnią. 

Los dłużnika
Pomijając kwestię kosztów oraz 

zasadności budowy nowej szkoły w tej 
lokalizacji, to inwestycja ta jest dobit-
nym przykładem ilustrującym nega-
tywne skutki zadłużenia się gminy. 
Chcąc zbudować szkołę wójt zmuszo-
ny był szukać dla tego przedsięwzięcia 

„niekonwencjonalnego” mechanizmu 
finansowego, a następnie zaakcep-
tować warunki podyktowane przez 
potencjalnych kontrahentów. Do 
partnera tego przedsięwzięcia nie 
można mieć oczywiście jakichkolwiek 

pretensji. Przedsiębiorca zobowiązany 
jest bowiem maksymalizować zyski 
swojej firmy, a nie dbać o interes gmi-
ny. Gdybyśmy jednak posiadali realną 
zdolność kredytową lub wolne środki 
własne, to nasza sytuacja byłaby zgoła 
odmienna. Pisał o tym Michał Dzie-
dzic w artykule „Jak zaprzepaszczono 

szansę na szkołę w Złotnikach i Golęcze-
wie?” www.gminarazem.pl/Jak zaprze-
paszczono szansę na szkołę w Złotni-
kach i Golęczewie.

Na nic zdały się apele radnego 
Krzysztofa Pilasa o zachowanie zdrowe-
go rozsądku. Ostatecznie nową szkołę 
wykończono klinkierem, a akt otwarcia 
celebrowano na kilka tygodni przed 
wyborami w dwóch odsłonach. Osobno 
otwierano szkołę i osobno boisko wypo-
sażone w ekskluzywną sztuczną mura-
wę. Efekt wyborczy miał być absolutnie 
imponujący, a wygrana w wyborach 
przytłaczająca. Cel uświęcił środki!

Nowa rada – nowe myślenie
O dziwo, pomimo gigantycznych 

nakładów finansowych, wybory do 
Rady Gminy zakończyły się spekta-
kularną klapą ugrupowania wójta. Bu-
dowa szkoły przyniosła efekt odwrot-
ny od zamierzonego. Kandydaci na 
radnych komitetu GMINA RAZEM, 
opłakany stan finansów publicznych 
uczynili głównym punktem kampanii 
wyborczej, wskazując jednocześnie 
konieczność podjęcia radyklanych 
działań naprawczych. Na rezultaty nie 
trzeba było czekać długo. Efekt kampa-
nii wyborczej widoczny był już w 2014 
r. (spadek zadłużenia o 6,71 punktów 
procentowych). Tak więc od 2015 r. 
rozpoczął się  żmudny proces naprawy 
finansów gminnych.  W latach następ-
nych było coraz lepiej. Pomiędzy 2015 
a 2016 rokiem dług zmniejszył się 
o 8,47 punktów procentowych, a mię-
dzy najgorszym 2012 a 2016 rokiem 
różnica wyniosła aż 27,19 punktów 
procentowych.

Trzeba też podkreślić, że proces 
sanacji sucholeskich finansów pu-
blicznych dokonuje się w warunkach 
sporych nakładów inwestycyjnych, 
zwłaszcza w zakresie bardzo zanie-
dbanej infrastruktury kanalizacyjno 

– drogowej. Inwestycje prowadzone 
są obecnie w północnej części gmi-
ny (Golęczewo, Zielątkowo), a także 

we wschodniej części Suchego Lasu 
i w Złotnikach.  Średnie nakłady 
inwestycyjne, pomimo zadłużania 
gminy były w latach 2012-2013 niższe 
o kwotę ok. 1,6 mln zł niż w okresie 
funkcjonowania nowej Rady Gminy, 
czyli w latach 2014-2016, kiedy gminę 
znacznie oddłużono (Tabela 1).

Warto ponadto zaznaczyć, że po-
ziom inwestycyjny mógłby być jesz-
cze większy, gdyby wójt wykonywał 
zadania według założeń budżetowych. 
Niestety tak się nie dzieje. Z różnych 
przyczyn poziom wykonania budżetu 
w zakresie wydatków majątkowych 
w okresie 2014-2016 wahał się średnio 
na poziomie zaledwie 77 %.

Granice odpowiedzialności
Przemożna chęć wygrania wy-

borów w 2014 roku i niefrasobliwość 
w ocenie sytuacji doprowadziły do 
poważnych problemów finansowych 
jedną z najbogatszych gmin w Polsce. 
Nasuwają się oczywiście pytania o gra-
nice i zakres odpowiedzialności wójta 
i radnych. Odpowiedź jest trudna, 
ponieważ sprawa ma szerszy wymiar 
i nie dotyczy tylko relacji wójt – radni. 
Chodzi tutaj bardziej o niemożność 
wyzwolenia się osób długo piastują-
cych urząd lub funkcje od nacisków 
różnych grup i koterii towarzyskich. 
Jest to zjawisko niestety obiektywne 
i nie dotyczy tylko naszego samorządu. 
W końcu niedawna debata na temat 
ograniczenia kadencyjności wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast nie 
wzięła się znikąd.

W najbliższym czasie, w związku 
z napływem nowych mieszkańców, 
zmuszeni będziemy rozbudować bazę 
oświatową na terenie naszej gminy. 
Powstaną nowe zespoły przedszkol-
no-szkolne w Golęczewie, Biedrusku 
oraz Złotnikach. Dzięki temu, że radni 
wykazali się odwagą i determinacją 
w oddłużaniu gminy, jesteśmy w zu-
pełnie innej sytuacji. Możemy wybrać 
najkorzystniejszy wariant finansowa-
nia tych inwestycji (środki własne, kre-
dyt, partnerstwo publiczno-prywatne 
i inne). Jestem przekonany, że tym 
razem pieniądze naszych mieszkań-
ców zostaną wydane efektywnie, a nie 
efektownie.

Michał Przybylski 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zadłużenie gminy Suchy Las w latach 2012-2016 wyrażone jako procent 
wykonanych dochodów budżetowych

Tabela 1.

W związku z licznymi głosami oburzenia dotyczącymi kwestionowania wy-
roku niezawisłego sądu przez radnych klubu Nowoczesna Gmina (Magazyn  
[nr 7(66)] „Skarga radnego na wojewodę” ) podzielamy opinię wielu czytelników, 
że dywagacje na ten temat są co najmniej niestosowne. Udostępniamy zatem na-
sze łamy, podobnie jak czynią to nasi polityczni konkurenci, osobie niebędącej 
radnym – mieszkańcowi naszej gminy – wiceprezesowi Stowarzyszenia Gmina 
Razem - Przemysławowi Francuzowi.

Michał Przybylski
INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM
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Pierwsza z tych sesji rozpoczęła się 
od propozycji radnego Dariusza Ma-
tysiaka, by wykreślić z porządku obrad 
punkt 9, czyli projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działek nr 276/10 i 276/11 
w Złotnikach. Obyło się bez burzliwej 
dyskusji – punkt wykreślono ośmio-
ma głosami za, przy pięciu wstrzymu-

jących. Przeciwko zagłosował tylko 
radny Ryszard Tasarz.

Plany przyjęte
W dalszej kolejności jednomyślnie 

zatwierdzono protokół z poprzedniej 
sesji, a także przyjęto wieloletni plan 
finansowy na lata 2017-2029. Bez pro-
blemów przegłosowano też kolejne 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu ulic Szkol-
nej, Nizinnej i Kwiatowej w Suchym 
Lesie, Jaśminowej i Zwolenkiewicza  
w tej samej miejscowości, a także dla 
rejonu cmentarza w Biedrusku.

W ramach punktu pod nazwą 
„Informacje wójta gminy” głos zabrał 
zastępca wójta Marcin Buliński, który 
opowiedział zebranym o finiszu ro-
bót przy przebudowie ul. Kubackiego, 
o kończących się pracach przy kanali-
zacji sanitarnej na ul. Sprzecznej, a tak-
że o rozpoczęciu prac przy kładzeniu 
na tejże ulicy kanalizacji deszczowej.

– Przed odbiorem jest też ścieżka 
rowerowa Meteorytowa-Leśna – do-
dał wicewójt. – Kończą się prace przy 
ścieżce Radojewo-Biedrusko, jeśli 
chodzi o etap obejmujący odcinek do 
Łysego Młyna. 

Dalej włodarz informował o bu-
dowie węzła przesiadkowego w Złot-
nikach, o postępowaniu o wydanie 
pozwolenia na budowę dworca w Go-
lęczewie, a także o tym, że dysponu-
jemy już pozwoleniem na budowę 
szkoły w tejże miejscowości, a przetarg 
na termomodernizację szkoły w Chlu-
dowie został rozstrzygnięty.

Protestujący, bo protestują
W dalszej kolejności głos zabrała 

przewodnicząca rady Małgorzata 
Salwa-Haibach, która poinformowała 
zebranych, że wojewoda uznał skargę 
państwa G. na Radę Gminy za bez-
zasadną. Państwo G. to mieszkańcy 
Suchego Lasu; ich zdaniem radni nie 
stanęli w obronie ich praw.

W ramach informacji przewodni-
czących poszczególnych komisji głos 
zabrał Krzysztof Pilas z Komisji Spo-
łecznej, który opowiedział o spotkaniu 
z grupą protestujących mieszkańców 
Biedruska.

– Planujemy wspólne posiedzenie 
Komisji Komunalnej i Społecznej – 

dodał K. Pilas. – Zaprosimy na nie 
wszystkie strony.

– Dlaczego pan ich nazywa grupą 
protestacyjną? – dociekał radny Ma-
tysiak.

– Ponieważ ci ludzie protestują – 
odparł radny Pilas. – To grupa ludzi, 
którzy przynieśli podpisy około 150   
mieszkańców Biedruska. Ich zdaniem 
cmentarz w tej miejscowości źle funk-
cjonuje. Mają o to pretensje do swoje-
go proboszcza i do władz gminy. 

Ostrym w rowerzystę
W ramach punktu pod nazwą „In-

terpelacje i zapytania” radny Grzegorz 
Łukszo zainteresował się stanem ścież-
ki Radojewo-Biedrusko.

– Bariery od strony drogi mają 
ostre elementy – zwrócił uwagę. – Nie 
chciałbym, żeby moje dziecko na nie 
wpadło.

– Ścieżka jest jeszcze przed odbio-
rem – uspokoił go zastępca wójta Mar-
cin Buliński.  – Będzie dobrze.

– Przejedźcie się tam jednak jeszcze 
przed tym odbiorem – doradził radny 
D. Matysiak.

Z kolei radna Agnieszka Targońska 
zwróciła uwagę na problem zalewania 
przez wodę okolic stawu w Złotnikach.

– Zatkany został odpływ – pokiwa-
ła na to głową sołtys Złotnik Wsi Ewa 

Korek. – Po ulewach ludzie mają za-
lane dojścia do garaży. Woda stoi pod 
wiatą i niszczy skarpy. Kilkakrotnie 
zgłaszałam tę sprawę kierownikowi 
Wiesławowi Orczewskiemu.

– Poznański Związek Spółek Wod-
nych już się tym zajmuje – poinformo-
wał wicewójt M. Buliński.

Staną do apelu
W ramach wolnych głosów i wnio-

sków ze swego miejsca powstała radna 
powiatowa Ewa Kuleczka-Drausow-
ska, która zwróciła uwagę, że wokół 
tablicy Wojciecha Bogusławskiego 
w Glinnie rośnie trawa po pas.

– Niechże ktoś to wytnie – prosiła.
Tymczasem Dariusz Matysiak po-

prosił radną, żeby w czasie sesji Rady 
Powiatu zgłosiła wniosek o utwardze-
nie drogi prowadzącej do przystani 
kajakowej.

Sołtys Przemysław Majkowski z Go-
lęczewa zainteresował się natomiast pla-
nowanymi obchodami rocznicy wybu-
chu II wojny światowej na poligonie.

– Będzie udział wojska? I apel smo-
leński? – indagował.

– Będzie – kiwnął głową wójt.

Za naszymi plecami
Kolejną sesję, ostatniego dnia mie-

siąca, zwołano w trybie nadzwyczaj-
nym, jako że wójt Grzegorz Wojtera 
dowiedział się, że na terenie gminy, 
a konkretnie Złotnik Wsi powstać ma 
nowe osiedle na 10 tys. osób.

– Zapewne ma to związek z progra-
mem Mieszkanie +, a więc budowa ruszy 
na specjalnych zasadach – zawiesił głos.

– Może się zdarzyć, że któregoś dnia 
obudzimy się w innej rzeczywistości 
prawnej i nasze dzisiejsze działania 
okażą się niewystarczające – wtrącił 
radny Michał Przybylski.

– Jednak nie wszystkie samorządy 
się przed tym bronią – zwrócił uwagę 
wójt. – U nas ten teren to od dawna 
obszar rolniczo aktywny. Swoją drogą 
nieruchomość należy do Uniwersyte-

tu Przyrodniczego, więc przekazanie 
przez tę uczelnię kilku hektarów de-
weloperowi może się odbyć za naszy-
mi plecami.

– Skoro inwestor chce tu budować 
osiedle, niech wybuduje też obwodni-
cę – zasugerował radny Pilas. – Prze-
cież 10 tys. ludzi na Obornickiej czy 
Koszalińskiej oznacza Armagedon. 
No i czy gmina ma odpowiednią 
wydolność, żeby dostarczać nowym 
mieszkańcom wodę, wybudować im 
kanalizację, bazę oświatową?

– Skoro jest to projekt rządowy, 
niech powstanie Nowoobornicka – 
podsunął Dariusz Matysiak.

– Chcielibyśmy ten teren chronić pla-
nem miejscowym – poinformował wójt.

Rozwój roślinności
– Jesteśmy za rozwojem mieszkal-

nictwa, także na terenie naszej gminy, 
ale nie na takiej zasadzie – zaznaczył 
M. Przybylski. – Gdyby rząd wziął pod 
uwagę, że infrastruktura komunika-
cyjna czy sanitarna stanowią problem, 
byłaby zupełnie inna rozmowa…

Ostatecznie Wysoka Rada jedno-
myślnie – dziesięcioma głosami przy-
jęła uchwałę rozpoczynającą proces 
uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Złotniki, rejonu ul. Złot-
nickiej. Według planu znajduje się tam 
teren produkcji rolniczej i leśny.

W dalszej części sesji radny Krzysz-
tof Pilas opowiedział o pracy kierowa-
nej przez siebie Komisji Społecznej.

– Spotkaliśmy się z szefową Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Sylwią No-
wak-Kabacińską – relacjonował K. 
Pilas.  – Rozmawialiśmy o programie 

„Wolontariat”, a także o procedurze 
rewitalizacji obszarów zdegradowa-
nych. Spotkaliśmy się też z dyrekto-
rem Centrum Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej Andrzejem Ogórkiewiczem, 
który przedstawił nam obszerne 
sprawozdanie z działalności CKiBP. 
Dowiedzieliśmy się np., że w Suchym 

Lesie w bibliotece  mamy ponad 30 
tys. książek.

Komisja odwiedziła też letnie kolo-
nie organizowane przez OPS. Radnym 
towarzyszyła zastępczyni dyrektora 
Karolina Dzioch.

– Odwiedziliśmy  miejscowości 
Złotniki Wieś, Golęczewo i Chludo-
wo. W całej gminie na kolonie zapisa-
nych jest 378 dzieci – zakończył radny 
Pilas.

W ramach punktu pod nazwą „In-
terpelacje i zapytania” głos ponownie 
zabrał K. Pilas, który zwrócił uwagę, 
że przy obecnej pogodzie mamy wspa-
niałe warunki do rozwoju roślinności.

– W niektórych miejscach trawa 
przerasta człowieka – mówił obrazowo.

– Zgodnie z regulaminem kosimy 
raz w miesiącu, a w przypadkach szcze-
gólnych dwa razy – odparł wójt.

Bar zabezpieczony
Michał Przybylski przedstawił dwie 

interpelacje nieobecnego Zbigniewa 
Hąci. Pierwsza dotyczyła sprzątania 
wokół baru w Chludowie. Zdaniem 
radnego Hąci nie przebiega ono tak, jak 
to zaplanowano. Druga dotyczyła bra-
ku kontraktu w tejże miejscowości na 
usługi stomatologiczne.

– Budynek dawnego baru został 
zabezpieczony, a śmieci wywiezione 

– poinformował wójt. – Co do stoma-
tologa, to NFZ traktuje gminę jako 
całość. Zawarto pięć kontraktów do-
tyczących naszej gminy, ale faktycznie 
żaden ze stomatologów nie prowadzi 
działalności w Chludowie. Rozma-
wiałem z NFZ i oferta dentystki z tej 
miejscowości zostanie jeszcze raz 
przeanalizowana w sierpniu. Dodam, 
że zależy na tym także Obornikom.

– Odnośnie baru, to bardziej cho-
dzi o chwasty i trawę na podwórzu 
niż o śmieci – zwróciła uwagę sołtys 
Chludowa Halina Gramsch.

– Warto zadbać o budynek baru, to 
będzie wizytówka Chludowa – zachę-
cała radna Małgorzata Salwa-Haibach.

Wpłynąć na prywatnego
Przewodniczący Złotnik Osiedla 

Grzegorz Słowiński poskarżył się, że 
napisał do Urzędu Gminy prośbę 
o projekty dotyczące przystanku Kolei 
Metropolitarnej. Został jednak zigno-
rowany.

–Tymczasem mieszkańcy chcą wie-
dzieć, jak dworzec i jego okolice będą 
wyglądać – argumentował.

– Porozmawiam z urzędnikami, 
żeby taką informację przygotować – 
obiecał wójt Wojtera. – Mamy zresztą 
gotową koncepcję – dodał.

– Jak straż gminna może wpłynąć 
na prywatnego właściciela działki, by 
ją oczyścił i wykosił? – zainteresował 
się D. Matysiak.

- Jeśli na działce są śmieci, jeśli ist-
nieje zagrożenie rozsiewania się chwa-
stów albo wybuchu pożaru, napomi-
namy takiego właściciela i wzywamy 
go do podjęcia niezbędnych działań – 
wyjaśnił wójt. – Wykonanie zastępcze 
to ostateczność.

Krzysztof Ulanowski 

Do sprawozdania Komisja nie 
załączyła dowodów finansow ych 
dokumentujących sprzedaż w la-
tach 2015-2016 Radzie Rodziców 
działającej przy Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Suchym Lesie 
odzieży szkolnej na kwotę łączą 
20.492,41 zł oraz dokumentującej 
darowiznę 140 f lag narodow ych 
dla CK iBP na łączną kwotę 2.583 
zł . Komisja uznała, że pow yższe 
operacje nie mają związku z ewen-
tualnym naruszeniem art. 24f usta-
w y o samorządzie gminnym.

Radnemu przysługiwało prawo 
zaskarżenia zarządzenia zastępcze-
go Wojewody Wielkopolskiego do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu. Z tego prawa 
Wojciech Korytowski skorzystał . 
Sąd jednak skargę oddalił, piszą 
koledzy radnego z K lubu NOWO-
CZESNA GMINA, ponieważ 
skupił się na … „suchych faktach”. 
W tym momencie należałoby za-
dać Kolegom „Wojtka” pytanie, 
na czym – jeśli nie na faktach sąd 
miałby się skupić w ydając w yrok?

Wypada też przytoczyć staro-
rzymską sentencję – DUR A LEX, 
SED LEX (Twarde prawo, ale pra-
wo). To stara zasada w yrażająca ab-
solutną nadrzędność norm prawa, 

zgodnie z którą należy bezwzględ-
nie stosować się do przepisów usta-
w y niezależnie od ich uciążliwości 
oraz konsekwencji dla zobowiąza-
nego (źródło – Wikipedia).

Wojewoda Wielkopolski oraz 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Poznaniu orzekli zgodnie z obo-
wiązującym prawem, natomiast 
radni klubu Nowoczesna Gmina, 
niestety próbują naginać prawo do 
swoich potrzeb, wchodzą w kompe-
tencje sądów w yższej instancji, do 
których radny z pewnością dopie-
ro będzie się odwoły wał. Poddają 
w wątpliwość zasadność przepisu 
ustaw y oraz intencje ustawodaw-
cy, pytają czy czyn popełniony 
przez radnego Wojciecha Kory-
towskiego powinien skutkować 
pozbawieniem mandatu? Przecież 

„kolega Wojtek ” mieszka w Gminie 
Suchy Las od 55 lat, jest cenionym 
przedsiębiorcą i szanowanym pra-
codawcą, znanym społecznikiem 
i człowiekiem wielkiego serca oraz 
trzykrotnym „zdoby wcą” mandatu 
radnego. Po przeczytaniu tekstu, 
czytelnik powinien nabrać prze-
konania, że to postać „krystalicz-
na” oczekująca już tylko na proces 
beatyfikacyjny. Czy takiego kolegę 
można ukarać? Według radnych 

klubu Nowoczesna Gmina – nie.
Wyobraźmy sobie sytuację: 

zima, ciemno, godzina 21.00. Czer-
wone światło na przejściu dla pie-
szych przy ul. Obornickiej świeci 
się od 4 minut. Brak jakichkolwiek 
samochodów. Przechodzę przez 
ulicę na czerwonym świetle, nagle 
jak spod ziemi w yrasta straż gmin-
na i karze mnie mandatem za przej-
ście na czerwonym świetle. Na nic 
zdają się moje tłumaczenia, że nic 
nie jedzie, że zimno, wiatr wieje, że 
to pierwszy raz i pusto na drodze.

Niestety jestem tylko przedsię-
biorcą , płace zw yczajne podatki 
i w dodatku nie jestem „zdoby wcą” 
mandatu radnego. Nie ma litości – 
płacisz kolego 100 zł . DUR A LEX, 
SED LEX.

„Kolego Wojtku”, Pan się jednak 
nie boi – cały K lub Nowoczesnej 
Gminy za Panem stoi. Koledzy 
z klubu Nowoczesna Gmina mają 
prawo bronić swojego „kolegi 
Wojtka”, w ychwalać jego zalety, 
pisać o rzekomej walce politycznej 
w gminie, o demokratycznej we-
ryfikacji itp. Nie powinni jednak 
zapominać, że wszyscy jesteśmy 
równi wobec prawa, a decyzja w y-
borcza nie stoi ponad prawem. Czy, 
gdyby prawo w naszym kraju sta-

nowili radni z ugrupowania zwią-
zanego z wójtem – klubu Nowo-
czesna Gmina, to Suchy Las byłby 
rajem dla kolegów kolesiów?

Paradoksalnie, gdyby radny 
Wojciech Korytowski, szanując 
istniejące prawo, przeprosił w y-
borców zaraz po w ybuchu „afery” 
i natychmiast poddał się kolejnej 
weryfikacji w w yborach uzupeł-
niających, to byłoby już pewnie po 
sprawie. Nie jest w ykluczone, że 
cieszyłby się ponownie mandatem 
radnego, spokojnie piastując swoją 
funkcję. To jednak wiązałoby się 
z ryzykiem utraty mandatu i jedne-
go głosu w Radzie Gminy. Czyli po 
prostu polityka.

Naczelny Sąd Administracyjny, 
do którego trafi teraz sprawa „kole-
gi Wojtka” pozostanie pewnie głu-
chy na pragnienia i w yobrażenia 
jego kolegów. Orzeknie zgodnie 
z prawem, kierując się suchymi fak-
tami. Czy NSA ostatecznie w ygasi 
mandat radnemu Wojciechowi Ko-
rytowskiemu – zobaczymy. Pewne 
jest jednak, że bez względu na w y-
rok proces beatyfikacyjny „kolegi 
Wojtka” jest poważnie zagrożony.

Przemysław Francuz
Wiceprezes Stowarzyszenia  

Gmina Razem

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

Z SESJI rADy GMINy

Któregoś ranka możemy obudzić 
się w innej rzeczywistości
Pod koniec lipca br. odbyły się aż dwie sesje Rady Gminy, 
obie nadzwyczajne. Ta druga dotyczyła osiedla na 10 tys. 
mieszkańców, które rząd chciałby wybudować na terenie 
małego sołectwa Złotniki Wieś.
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W majow ym numerze Sucho-
leskiego Magazynu Mieszkańców 
Gminy radny Jarosław Ankiewicz 
w imieniu K lubu Radnych Nowo-
czesna Gmina opublikował w y-
powiedź następującej treści: „Na 
kwietniowej sesji Michał Dziedzic 
publicznie przyznał, że byłby zado-
wolony, gdyby Wójt Grzegorz Wojtera 
nie mógł starać się ponownie w 2018 r. 
o stanowisko wójta”.

Nie jest prawdą, że wypo-
wiedziałem się w ten sposób. 

Ani w dostępnym publicznie 
zapisie audio/video, ani w pro-
tokole z kwietniowej sesji takiej 
w ypowiedzi nie ma, bo nigdy ona 
nie padła. Ani publicznie, ani kulu-
arowo, ani w żadnym innym trybie. 
Publikacja pana Jarosława Ankie-
wicza wprowadziła opinię publicz-
ną w błąd w czasie, gdy trwała ogól-
nopolska debata o ograniczeniu 
z mocą wsteczną kadencji wójtów 
/ burmistrzów do dwóch. 

Michał Dziedzic

SprostowanieSprostowanie
W związku z nieprawdziwą in-

formacją zamieszczoną w lipco-
w ym ,,Sucholeskim Magazynie 
Mieszkańców Gminy”  w tekście 
, ,W Golęczewie jak w Westernie”, 
w yjaśniam że sponsorami nagród 
w konkursie na najlepszą droż-
dżówkę, pt. , ,Szneka zez glancem” 
nie były firmy Nivea i VOX. Spon-
sorem było Stowarzyszenie SPORT 
NA PLUS, które zajmuje się promo-
cją akty wnego i zdrowego stylu ży-
cia. Za pomyłkę przepraszam.

Beata Staszak

SKUTEcZNA
rEKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36Wicewójt Marcin Buliński mówi 
m.in. o drogach rowerowych

Przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach informuje, 
że skarga państwa G. zostałą uznana za bezzasadną

Radna Ewa Kuleczka-Drausowska nie chce trawy po pas
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Podczas imprezy, zorganizowa-
nej przez Urząd Gminy i Centrum 
Kultury, każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Dodatkowo tym razem nie 
groził deszcz.

Przybyły tłumy
Podobnie jak w poprzednim roku, 

mieszkańcy nie zawiedli. Przybyli 
tłumnie  spotkać się z przyjaciółmi, 
spędzić czas z rodziną i spróbować 
specjałów przygotowanych na sto-
iskach sucholeskich sołectw. 

– Od dwóch lat jednostki pomocni-
cze sołectw reklamują się podczas Dni 
Gminy - mówi radny Michał Przybyl-
ski. – Pomysł ten umożliwia sponso-
rom i sołectwom lepszą promocję.

Przy stoisku sołectwa Zielątkowo, 
którego sołtysem jest Regina Rosz-
czyk, mogliśmy spróbować pyr z gzi-
kiem, truskawek i popcornu. Stoisko 
zostało zorganizowane przy współpra-
cy Koła Gospodyń Wiejskich z Radą 
Sołecką.

Natomiast Złotniki oferowały 
jedzenie przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich, a produkty 
zostały kupione tylko z pieniędzy 
firm złotnickich, czyli DAKO Ser-
wis Wtryskarek, Złotniki Park, RO-
MAG CNC, BTL Group, Centrum 
Kamieni Naturalnych, P.U.H. Feston, 
Automyjnia ręczna Metin, M.P.D. 
PARLEJ, Zakład Kominiarski Grze-
gorz Maliszewski oraz Kompleksowe 
Wyposażenie Wnętrz Piotr Ludek. 
Wśród darczyńców nie zabrakło też 
mieszkańców osiedla.

Golęczewo w dalszym ciągu 
było w klimacie Dzikiego Zachodu, 

w związku z czym panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich przyodziały się 
równie barwnie jak na Wiankach. Do 
jedzenia oferowano chleb ze smalcem 
i ogórki kiszone, a dzieci mogły sko-
rzystać z takich atrakcji, jak malowa-
nie twarzy, bańki, ścianka do robienia 
zdjęć, balon oraz Wioska Indiańska.

Do stoiska sołectwa Złotkowo 
stała najdłuższa kolejka po lody tajskie 
wyrabiane na miejscu. Nie na co dzień 
mamy możliwość zobaczenia jak wy-
rabiane są takie lody, a zrobienie ich 
wymaga dużej sprawności. 

Osiedle Grzybowe po raz kolej-
ny zorganizowało na swoim stoisku 
Dzień Dawcy Szpiku. Na wszystkie py-
tania odpowiadał Piotr Niewiadomski, 
organizator z ramienia fundacji.

– Dzięki organizacji Dnia Dawcy 
pozyskujemy kilkudziesięciu nowych 
dawców - mówi przewodnicząca Za-
rządu Osiedla Małgorzata Salwa-Haj-
bach.

– Rok temu podczas Dni Gminy za-
rejestrowało się 78 osób - dodaje Piotr 
Niewiadomski. – Miejmy nadzieję, że 
w tym roku będzie ich jeszcze więcej.

Zainteresowani mogli też zapoznać 
się z działalnością Zarządu Osiedla, 
a w Centrum Kultury, dzięki firmie 
MatrixMedia, mieli okazję wypróbo-
wać okulary do wirtualnej rzeczywi-
stości na sprzęcie marki Sony.

Na stoisku sołectwa Suchy Las 
Wschód, przewodnicząca Anna An-
kiewicz, zachęcała do skorzystania 
z darmowych konsultacji i masaży, 
które oferowała firma Soma Medi-
ca - centrum fizjoterapii i rehabilitacji, 
oraz terapii dziecięcej wraz z bezpłat-

ną szkołą rodzenia. Mogliśmy się pora-
dzić w sprawie fizjoterapii dla najmłod-
szych, skonsultować z położną, lub 
uzyskać doradztwo w sprawie Banku 
Komórek Macierzystych. Firma ofero-
wała także diagnostykę i ocenę funk-
cjonalną dotyczącą fizjoterapii.

Sołectwo zajmujące największy 
teren gminy Suchy Las, czyli Biedru-
sko, oferowało wojskową grochówkę. 
Zaprezentował się też zespół Biedru-
skowianie.

Z kolei babki chludowskiej można 
było skosztować przy stoisku sołectwa 
Chludowo. Poza tym był jeszcze chleb 
ze smalcem, a także promocja Zespołu 
Tańca i Pieśni Chludowianie.

Kreatywna zabawa
Animacje dla dzieci, gry i zabawy 

organizował m.in. Teatr Varieté, któ-
rego jedną z głównych atrakcji przycią-
gającą wiele dzieci, było koło fortuny. 

Jak w poprzednim roku, swój na-
miot miała firma z zabawkami Berpo, 
która zachęcała rodziny do wspólnego 
grania w gry planszowe oraz lepienia 
wszystkiego, co tylko przyszło do głowy, 
z kolorowych chrupek. Takie chrupki 
dostępne są już na rynku od kilku lat 
i świetnie pobudzają kreatywność. Wy-
korzystuje się je na zajęciach plastycz-
nych, w świetlicach i na terapiach.

Ponadto na całym terenie koloro-
wo było od serpentyny w spreju, którą 
licznie kupowały dzieci oraz młodzież.

Sucholeskie Przedszkole Ul zor-
ganizowało dla dzieci strefę, w której 
specjalnie dla nich zaprezentowano 
Pracownię Wolnego Wyboru, z któ-
rej mogły korzystać podczas Dni 
Gminy. Rodzice w tym czasie mogli 
odpoczywać na leżakach. Pracownia 
Wolnego Wyboru to autorski projekt, 
który jest realizowany raz w tygodniu 
w przedszkolu, a składają się na niego 
trzy pracownie: Pracownia Manualna, 
Kulinarna i Cicha. Takie same pra-
cownie zorganizowano podczas festy-
nu. Można było przyrządzić kolorowe 
szaszłyki z owoców i skonstruować 
australijski instrument pod nazwą ,,kij 
deszczowy”.

Przedszkole zorganizowało także 
chillout room, czyli piankolinę i ma-
lowanie twarzy. Później dzieci z rodzi-
cami mogły wziąć udział w zajęciach 
z zumby lub jogi.

Coś dla ciała i dla ducha
Wszyscy wiemy jak istotny jest 

ruch i zdrowe odżywianie. Klub 
Fitness Athletica, który mieści się 
w Gminnym Ośrodku Sportu w Su-
chym Lesie zachęcał w tym roku 
do spróbowania kolorowych fit-
przekąsek oraz rozdawał bezpłatne 

wejściówki do klubu. Swoją wiedzą 
służyli specjaliści do spraw żywienia 
i treningu. Dodatkowo istniała moż-
liwość pomiaru składu ciała.

Tymczasem występy rozpoczęli 
nasi wokaliści z dwóch grup, które pro-
wadzi Przemysław Kosmowski i Kata-
rzyna Chybiak (uczestniczka ,,The Vo-
ice of Poland”) oraz instrumentaliści, 
m.in. grupa gitarzystów, którą uczy 
Piotr Sarna.

Następnie wystąpiły grupy ta-
neczne z zaprzyjaźnionych gmin, czyli 
z ukraińskiego Hniwania i z podha-
lańskiego Poronina.

Warto dodać, że grupa z Hniwania 
gościła w Suchym Lesie z okazji uro-
czystego podpisania umowy o przy-
jaźni pomiędzy naszymi gminami. 
Żeby przypieczętować tę przyjaźń 
w czasie trwania Dni Gminy młodzi 
artyści ukraińscy wręczyli piękny 
bochen chleba przedstawicielom na-
szych władz: przewodniczącej Małgo-
rzacie Salwie-Haibach, zastępcy wójta 
Marcinowi Bulińskiemu i radnemu 
Michałowi Przybylskiemu.

Poza wyżej wymienionymi zespo-
łami wystąpił także zespół Negativ, 
grający indierock, którego członkowie 
mieszkają w Poznaniu i Suchym Lesie. 

– Wykonawcami, którzy ściągnęli 
największą grupę fanów, był zespół 
Domowe Melodie i gwiazda wyda-
rzenia, czyli Urszula – ocenia Andrzej 
Ogórkiewicz, dyrektor CKiBP.

Koncert Urszuli stanowił uwień-
czenie Dni Gminy. Na ten finał wszy-
scy z niecierpliwością czekali. Wspólna 
zabawa przy znanych hitach, jak ,, Ko-
nik na biegunach” czy ,,Dmuchawce, 
latawce, wiatr” rozgrzała wszystkich.

A le Dni Gminy to nie tylko dobra 
zabawa. Już po raz czwarty obcho-
dom towarzyszyła akcja zbiórki krwi, 
jak zw ykle zorganizowana przez 
klub HDK PCK Błękitna K ropelka. 
Tym razem bezcenny płyn oddało 
39 osób.

– Zachęcamy także, żeby się reje-
strować jako potencjalny dawca szpi-
ku kostnego – mówi Paweł Kolosza 
z Błękitnej Kropelki.

Na zakończenie Dni Gminy odbył 
się niesamowity pokaz sztucznych 
ogni, który oczarował mieszkańców 
gminy i przyjezdnych gości, sprawia-
jąc jednocześnie, że nie zapomną tego 
wydarzenia na długo.

Wiele z powyższych atrakcji za-
wdzięczamy sponsorom: Pol-Car Seat, 
Duda Development, Kuhn-Maszyny 
Rolnicze, PKO Bank Polski, Arkadia 
Broker, Atrem SA, Galeria Sucholeska, 
Imperial House, Hit-Kody Kreskowe 
i Grube.

Beata Staszak

WyDArZENIA
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Dni Gminy Suchy Las 
w rockowym rytmie
Występy gości z zaprzyjaźnionych gmin, pyszne jedzenie, 
moc zabaw i konkursów dla dzieci, a wieczorem koncert 
gwiazdy rocka. To tylko kilka z atrakcji towarzyszących 
Dniom Gminy Suchy Las.
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Delegacja ukraińska wręcza chleb przewodniczącej Małgorzacie Salwie-Haibach, 
wicewójtowi Marcinowi Bulińskiemu i radnemu Michałowi Przybylskiemu

Stoisko Golęczewa Przedstawiciele ChludowaRadny Michał Przybylski i Koło Gospodyń Wiejskich ze Złotnik Osiedla
Przewodnicząca Magdalena Przystałowska  

i stoisko z Biedruska

Przewodnicząca Anna Ankiewicz z delegacją Suchego Lasu-Wschód i z firmą Soma Medica
Przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach  

i stoisko osiedla Grzybowego Sołtyska Regina Roszczyk z reprezentacją Zielątkowa

Śpiewająca Urszula

Ekipa z przedszkola Ul Stoisko firmy Berpo Załoga Fit Athletica

Natalia Sobczak i Monika Skrzypczak 
z BGR, Arleta i Grzegorz Słowińscy Radny Zbigniew Hącia z artystkami Grochówka z Napachania

Delegacja ukraińska z burmistrzem Wlodzimierzem Kuleszowem

Górale z Poronina

MatrixMedia prezentuje okulary do rzeczywistości wirtualnej
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INWESTycJE  Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  INWESTycJE / rEKLAMA

Za wysokie progi? Nie tym razem
Dni Otwarte BGR Deweloper
Najnowsza inwestycja znanego w Suchym Lesie BGR Deweloper zaczyna nabierać real-
nych kształtów. Osiedle Złotniki Park rośnie w tempie nawet szybszym od przewidzia-
nego. Mieszkania planowo mają zostać oddane do użytku w sierpniu przyszłego roku. 
O pracy włożonej w tworzenie osiedla i nie tylko opowiedzieli mi sami zainteresowani - 
zarówno ci siedzący za biurkiem, jak i ci w kaskach na głowach - podczas Dni Otwartych.

Obecny stan wyprzedanych miesz-
kań nie pozostawia złudzeń co do duże-
go zainteresowania podkreślanego przez 
dewelopera: do zajęcia i możliwości kup-
na pozostało już niewiele ponad trzydzie-
ści procent z nich. Na wydarzenie przy-
były dziesiątki osób - nie tylko chętnych 
do wstępnego obejrzenia mieszkania, ale 
również i ci, którzy znaleźli już wśród 
mieszkań powstających w Złotnikach 
swoje przyszłe „małe miejsce na Ziemi”. 
Pracownicy BGR Deweloper przyznali, 
że są mile zaskoczeni - nie spodziewali 
się aż takiego zainteresowania. 

Coś własnego  
Przybyli na Dni Otwarte posia-

dają wiele różnorakich motywacji do 
oglądania czy nawet kupna jednego 
z mieszkań powstających obecnie 
w Złotnikach. Niektórzy chętnie o nich 
opowiadają, inni wolą zachować je w se-
krecie aż do momentu znalezienia swo-
jego wymarzonego miejsca.

Sylwia poszukuje nowego miesz-
kania razem z mężem. Interesuje ich 
lokum trzypokojowe, najlepiej na parte-
rze i z dostępem do ogrodu. Ich rodzina 
niedawno się powiększyła, dlatego też 
postanowili przenieść się do większego 
lokum. Pochodzą z Suchego Lasu, więc 
okolica znana jest im bardzo dobrze.

Bożena i Marek szukają podobnego 
miejsca, jednak ich motywacje są zgoła 
inne. Niedaleko miejsca budowy osie-
dla mają ogródek działkowy - są z Po-
znania, jednak przekonuje ich spokojna 
okolica sucholeskiej gminy. Zgodnie 
przyznają też, że mają dość wynajmowa-
nego mieszkania - przekonani są o tym, 
że nareszcie należy osiąść w czymś 
własnym.  Na Drzwiach Otwartych 
zjawili się również Anita i Łukasz z ro-
dziną - małżeństwo z Poznania. Na co-
dzień mieszkają w okolicach Piątkowa. 
Wybrali się na oglądanie powstającego 
kompleksu osiedlowego Złotniki Park 
ze względu na obiecujące warunki 
mieszkaniowe oraz bliskość zamieszka-
nia ich krewnych. 

Nowe szanse
Samo planowanie techniczne osie-

dla Złotniki Park trwało przez pół roku. 
Całość rozpoczęła się od prac projek-
towych oraz uzyskania niezbędnych 
do rozpoczęcia praktycznych prac 
na budowie pozwoleń oraz decyzji 
urzędowych. Następnie podjęto pla-
nowanie budowy oraz projektowanie 
biznesplanu (kwestie takie, jak mię-
dzy innymi ekipa odpowiedzialna za 
budowę, sprzęt, organizacja, oferta). 

Kierownik budowy Piotr Stem-
plewski opowiada o początkach bu-
dowy, które rozpoczęły się pod koniec 
lutego trwającymi przez około półtora 
miesiąca wykopami. Przyznaje, że 
jako egzekutor gotowego projektu 
ma sprawdzać zgodność wykonywa-
nych prac z dokumentacją techniczną 
i przepisami techniczno-budowlany-
mi; mimo niektórych trudniejszych 
do wykonania elementów twierdzi, że 
całość przedsięwzięcia przeprowadza-
na jest sprawnie. 

Zrównoważony rozwój  
Podobne zdanie na temat przepro-

wadzanej budowy mają radny Michał 
Przybylski, przewodniczący zarządu 
Złotniki Osiedle Grzegorz Słowiński 
oraz przewodnicząca Rady Gminy Su-
chy Las i zarządu Osiedla Grzybowego 
Małgorzata Salwa-Haibach. Przyjechali 
na Dni Otwarte, by rozmawiać m. in. 
z inwestorem Michałem Begierem na 
temat zasady zrównoważonego roz-
woju - co jest bardzo istotne, to fakt, by 
inwestycje nie odbywały się kosztem 
mieszkańców. Budowa osiedla stwarza 
wiele rozmaitych szans, a co za tym idzie 

- również tę na pozyskanie infrastruktury 
osiedlowej (na którą składać mogą się 
przykładowo ośrodki zdrowa czy kwe-
stie komunikacyjne). Ewa Korek, sołtys 
Złotnik-Wsi, na Dni Otwarte przybyła 

„po sąsiedzku” - przyznaje, że od samego 
początku nowe osiedle ją ciekawiło i jest 
zadowolona, że gmina się rozrasta. 

Nowi właściciele mieszkań rekla-
mowanych przez BGR Deweloper jako 
prestiżowych apartamentów już za rok 
będą mogli zamieszkać w swoich wy-
marzonych rodzinnych gniazdkach na 
osiedlu Złotniki Park. Krąży pogłoska, 
że część z nich już planuje integrację - 
bo nowoczesne i ładne miejsca należy 
wypełniać życzliwą atmosferą. 

Małgorzata Pelka 

bGr Deweloper
Jelonek, ul. Obornicka 8a
62 -002 Suchy  Las
Tel. Do działu sprzedaży:
883 204 205
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Michał Begier, Agnieszka Łęcka, Henryk Begier, Ewa Korek, Grzegorz Słowiński, Małgorzata Salwa-Haibach, Michał Przybylski, Janusz Kurowski

Bartosz Polowczyk Specjalista ds. inwestycji, Natalia Nowak-Sobczak, Specjalista 
ds. Inwestycji, Monika Skrzypczak – kierownik działu marketingu i sprzedaży, 
Marika Turostowska – hostessa, Gracjan Zalewski – sprzedawca mieszkań

Od lewej Bogdan Gutaj – inżynier budowy, Ewa 
Korek, Piotr Stemplewski – kierownik budowy

Widok na osiedle z lotu drona

Alicja Przybylska i Arleta Słowińska

Wycieczka na plac budowy Handlowcy doradzają klientom
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URZĄD GMINY
www. suchylas.pl
tel. 61 8926 250

tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEK
ZŁOTNIKI

Galeria Sucholeska 
509 473 120

JELONEK

JÓŹWIAK S.C.

tel. 
61 652 28 13

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

Tel. 668 178 831   piotrgajewski73@wp.pl

KOMPLEKSOWA I CAŁOROCZNA 
PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

PIOTR GAJEWSKI
WYCINKA I KOREKTY DRZEW 
PRACE PORZĄDKOWE I BRUKARSKIE 
ZAKŁADANIE I UTRZYMYWANIE  
TERENÓW ZIELONYCH
NAWADNIANIE 
MONTAŻ OGRODZEŃ 

SPECJALISTYCZNE 
GABINETY LEKARSKIE
Plac Grzybowy 12, Złotniki

tel. 61 307 00 55, 570 585 595

POZNAŃ, UL. OBORNICKA 288
tel. 662 044 452

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

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22 23

24 25 26

Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282



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

Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124A

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

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

Szybko!
Sprawnie!

Skutecznie!

Nieruchomości
Art - Family

Zapraszam,

Katarzyna
511 696 328

www.artfamily.pl

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

Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe 
Fighter

Szkoła Karate-Do. Mariusz Siebert 
ZAPrASZAJĄ NA ZAJĘcIA

KARATE
(Polski Związek Karate SHOTOKAN / WKF)

Szkoła Podstawowa  
w Suchym Lesie  

ul. Konwaliowa 4

TRENERZY: 
Mariusz Siebert - 5 Dan 

Wojciech Gliszczyński - 4 Dan

KONTAKT I ZAPISY: 
telefon: 695-444-416  

lub  e-mail: biuropoczta@op.pl 
oraz w świetlicy szkoły

ZAJĘCIA: 
Poniedziałek:  13:50-14:50 

Czwartek:   12:45-13:45

Szkoła Podstawowa  
im. W. Bogusławskiego 

ul. Szkolna 15, Suchy Las

TRENERZY: 
Mariusz Siebert - 5 Dan 

Wojciech Gliszczyński - 4 Dan                                                                     

KONTAKT I ZAPISY: 
telefon: 695-444-416  lub  

e-mail: biuropoczta@op.pl

ZAJĘCIA: 
GRUPA „0”  

Poniedziałek: 16:30-17:00 
GRUPA POCZĄTKUJĄCA 

Poniedziałek: 16:30-17:30  
Środa: 16:30-17:30  

GRUPA ZAAWANSOWANA 
Poniedziałek: 17:30-18:30 

Środa: 17:30-18:30

PROMOCJA NA HASŁO SUCHOLESKI MAGAZYN

PROMOCJA 
POWIĘKSZANIE  UST  
I  WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK 
KWASEM HIALURONOWYM - 20% 

SUCHY LAS
OBORNICKA 88
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WyDArZENIA 

Poznańska lidlowa dwudziestka
Darmowa kawa i croissanty, bariści przy drzwiach oraz zniżki. 
Brzmi to jak happy hours w jednej z popularnych, miejskich 
kawiarni, jednak nic bardziej mylnego - 29 czerwca o 8 rano 
przy ulicy Piątkowskiej otwarto nowy sklep sieci Lidl. Market 
jest już dwudziestym lidlowym przybytkiem w Poznaniu.

Przy ogromnej frekwencji na wyda-
rzeniach takich, jak otwarcie Lidla przy 
Piątkowskiej, dzieją się rzeczy związane 
bezpośrednio z zagadnieniami natury 
motorycznej: marketowe alejki są - ze 
względu na tłumy zainteresowanych 
klientów - całkowicie nieprzejezdne (od 
pieczywa rozpoczynając, a na sprzęcie 
elektronicznym kończąc). No właśnie, 
nieprzejezdne - wózki nie tylko stają 
się jedyną bezpieczną przystanią wśród 
kilku setek klientów, ale i w znakomitej 
większości przypadków natychmiast 
wypełniają się aż po same brzegi. Tak 
wysoka frekwencja pozytywnie zasko-
czyła samych zainteresowanych. 

Anna Napierała (kierownik do 
spraw sprzedaży) przyznaje, że z za-
dowoleniem odnotowała dużą liczbę 
chętnych na zakupy. Opowiada też 
o rozmowach, które odbyła z klientami 
zamieszkałymi na pobliskim osiedlu. 
Zapewnia o sporym zainteresowaniu 
i nasilających się prośbach o lidlowe 
gazetki w skrzynkach pocztowych.

Porządnie wyglądać, 
porządnie jeść

W dalszej rozmowie z Anną Na-
pierałą dowiaduję się więcej o wizual-
nej koncepcji sklepu. Nowy Lidl przy 
Piątkowskiej jest trzecim marketem 
sieci w Poznaniu zbudowanym według 
nowego zamysłu. Ten właśnie zamysł 
przejawia się przede wszystkim w cało-
ściowym wyglądzie: sam stosunkowo 
niewielki budynek (900 metrów kwa-
dratowych) zaplanowany został jako 
sklep ze znacznie wyższym niż do tej 
pory sufitem i w jasnych kolorach. Te 
czynniki według Anny Napierały spra-
wiają, że przestrzeń sprawia wrażenie 
dużo większej i bardziej przyjaznej 
klientowi. Dodatkowo w placówce 
wykorzystano pewne nowe rozwiąza-
nia, między innymi energooszczędne 
oświetlenie, ogrzewanie oparte o sys-
tem gruntowych wymienników ciepła 
czy baterie umywalkowe z czujnikiem 
ruchu, mające za zadanie ograniczać 
niepotrzebne zużycie wody. Lidl prze-

budował nieco Piątkowską, wykonując 
między innymi kanalizację deszczową 
i budując zatokę parkingową

Poza zniżkami i promocjami oraz 
samymi zakupami w nowym Lidlu 
organizatorzy zapewnili poczęstunek: 
przed wejściem rozdawano kawę przy-
gotowywaną przez baristów oraz cro-
issanty, a w namiocie ustawionym na 
zapchanym do granic możliwości par-
kingu przygotowano strefę grilla. Było 
to również miejsce, w którym o każdej 
okrągłej godzinie odbywał się tzw. kon-
kurs paragonowy - paragon za zakupy 
zrobione za minimum 10 złotych moż-
na było wymienić na nagrodę. 

Na co dzień i na 
specjalne okazje

Rozmawiam z klientami. Progno-
zy dla nowego Lidla wydają się więc 
być pomyślne.

Pani Paulina wraz z córkami Olgą, 
Laurą i Wiktorią po raz pierwszy za-
witała do któregoś ze sklepów Lidla. 
Przyznaje, że namówiły ją na to córki 
i mimo nieprzytłaczających wielko-
ścią zakupów jest zadowolona - miesz-
ka w okolicy i cieszy ją bliskość sklepu. 
Istotny czynnik stanowiły również 
promocje z okazji otwarcia. 

Państwo Halina oraz Stefan rów-
nież cieszą się, że Lidl powstał w ich 

rejonie, choć nieco przeraził ich tłum 
podczas otwarcia. Zamierzają być 
klientami sklepu częściej, a swoje wra-
żenia dotyczące zarówno zakupów, jak 
i obsługi oceniają jako pozytywne. 

Podobne odczucia mają Weronika 
i Marcin, którzy zaplanowali w najbliż-
szych dniach - jak  to określają - „mały 
wypad”. Na zakupy przed podróżą 
przyszli do nowo otwartego Lidla. 
Zwracają uwagę na jakość i świeżość 
produktów. Postanowili też wziąć 
udział w konkursie paragonowym. 

Nowy Lidl jest nie tylko dwudzie-
stym przybytkiem w Poznaniu, ale 
zasila również należące do między-
narodowego przedsiębiorstwa Lidl 
grono sklepów na terenie całej Polski, 
których w tym momencie jest już po-
nad 620. Przekonamy się, jak sprawdzi 
się przy Piątkowskiej. 

Małgorzata Pelkafot
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Wyniki konkursu  
z Salonem Fryzjerskim Renee  

z pl. Grzybowego23 w Złotnikach
Za najładniejsze prace nagrody otrzymują: dwa podwójne bilety do 
kina - Marcin buczarski i Amelka Legaj i pięć zestawów przyborów 
szkolnych - dzieci z Przedszkola Piraciki w Suchym Lesie

Prace będą opublikowane również na fb Sucholeskiego Magazy-
nu oraz Salonu Fryzjerskiego renne.

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 cZyTAJ NAS NA
www.sucholeski.eu

Szukaj nas też na
   /sucholeski

OcHOTNIcZA STrAŻ POŻArNA I KOŁO GOSPODyŃ WIEJSKIcH 
Z GOLĘcZEWA organizują POMOc dla dotkniętych ostatnimi wi-
churami, KTÓrZy TO borykają się z usuwaniem skutków wiatrów, 
a większość potrzebują podstawowych środków do życia. W związ-
ku z powyższym rozpoczynamy zbiórkę artykułów, które są po-
trzebne dotkniętymi żywiołem i służbom ratowniczym.

Tel kontaktowe 695 527 447 lub 501 735 700 

Zbiórka potrzebnych produktów będzie prowadzona do dnia 
od 24 do 31 sierpnia br..w godz 17.00 – 20 .00 w remizie Strażackiej 
w Golęczewie 

Lista rzeczy nowych lub w dobrym stanie używanych.

Ważna informacja

- Sprzęt AGD 
- Latarki
- Koce
- baterie
- Pościel
- Artykuły szkole
- Kołdry
- ręczniki 
- Jednorazowenaczynia  

i sztućce 
- ręczniki kuchenne
- Płyny do naczyń 
- Worki na śmieci 

- Środki higieny osobistej 
- Suchy prowiant 
- Woda do picia 
- Łańcuchy do pił spalinowych 
- Olej do smarowania łańcuchów 
- rękawiczki robocze
- Plandeki do przykrycia dachów 
- Folia do przykrycia dachów 
- Młotki, grabie, łopaty, taczki 
- Piły spalinowe do drewna 
- Agregaty prądotwórcze 
- Artykuły do prac budowlanych, 

gwoździe i inne narzędzia.

O działaniach POMOcy będziemy informować na bieżąco 
wszystkich zainteresowanych .

Rogaliki prosto z pieca Przeciecie wstęgi Pyszna kawa od baristów

Zadowoleni klienci

Uśmiechnięte ekspedientki Długa kolejka przed otwarciem sklepu

Kierownik ds. sprzedaży Anna Napierała
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Niektórzy wybrali dystans 10 km, 
inni pięciu, jeszcze inni przeszli pięć ki-
lometrów z kijkami, a najmłodsi wystar-
towali w Dziecięcej Półmili Fightera.

Lubią nas
Kiedy pojawiamy się na miejscu 

startu, od razu wpadamy na radosną 
grupę. To Rafał z osiedla Poziomko-
wego oraz Ola, Renata, Darek i Michał 
ze Szczecina.

– Przyjechaliśmy tu, bo sympaty-
zujemy z Poznaniem i Suchym Lasem 

– tłumaczą szczecinianie. – Nasze do-
tychczasowe osiągnięcia? Udaje nam 
się dobiec do mety – śmieją się.

Są zbyt skromni. Przynajmniej 
jedna osoba z tej grupy to prawdziwy 
twardziel. Michał brał udział w biegu 
ultra na Śnieżkę.

Dorośli wciąż się rozgrzewają, 
tymczasem Karol ukończył już bieg 
dla dzieci. Jako pierwszy. Karol ma 15 
lat i jest uczniem gimnazjum.

– Do tej pory brałem udział tylko 
w szkolnych turniejach – mówi nam. 

Jednak jego 12-letni brat, który za-
jął czwarte miejsce, startował już wcze-
śniej w zawodach w Chludowie.

13-letni Kuba miał pecha, bo biegł 
cały czas na czele, dopiero na finiszu 
wyprzedził go Karol.

Tymczasem na starcie ustawiają się 
dorośli. Wśród nich stoi mieszkaniec 
osiedla Batorego z Poznania.

– Nie jestem początkujący – pod-
kreśla. – Ukończyłem półmaraton 
i maraton, a kiedyś mi się wydawało, 
że nawet kilometra nie przebiegnę – 
kręci głową.

Bliźniacy Tomek i Piotr mieszkają 
w Suchym Lesie, ale na Fighterze są 
po raz pierwszy. Chyba nie żałują, że 

się zapisali, wszyscy czują już wyrzut 
adrenaliny.

Pogoda ducha dopisała
Zastępca wójta Marcin Buliński 

otwiera właśnie zawody:
– Gratuluję stowarzyszeniu Fighter 

organizacji tego kolejnego w naszym 
regionie, ważnego biegu – przemawia 
krótko. – Życzę wam wszystkim do-
brej pogody, ale i pogody ducha.

Pada sygnał do startu i tłum biega-
czy rusza. Kilkanaście minut później 
jako pierwszy wpada na metę Grze-
gorz, który startował na 5 km.

– Biegam od 13 lat, w Fighterze star-
towałem już w piątkach i dziesiątkach 

– powiedział nam. – Tym razem czas 
był taki sobie, bo przeszkadzał wiatr.

Tymczasem na metę wbiega ko-
lejny zawodnik, który prowadzi na 
smyczy psa. To Radosław, 35-letni 
mieszkaniec Komornik. Pies wabi się 
Jar-Jar. Oczywiście obaj dostali zasłu-
żone medale.

– Pierwszy raz wystartowałem 
z psem – mówi biegacz. – Ale Jar-Jar 
ma już doświadczenie, bo chodzę 
z nim na rolki. To młody pies, zaled-
wie dwuipółroczny, więc ma też for-
mę. W każdym razie dziś biegł ładnie 

– chwali czworonożnego przyjaciela.
Magda Mroczkowska wpada na 

metę z pięknym uśmiechem. Nie wi-
dać po niej zmęczenia. 

– Biegam od trzech lat – wyznaje. – 
Mam już na koncie półmaraton, oczy-
wiście w Poznaniu. Teraz biegłam 
piątkę i miałam czas 31 minut, nie za 
dobry, ale i tak jestem zadowolona, bo 
pogoda dopisała.

Skarb, nie mąż!
– No i trasa ładna, dobrze oznaczona 

– chwali kolejna biegaczka, Anna Wie-
land. – Do tego miałam super kibica – 
wskazuje na stojącego nieopodal męża. 

– Nie tylko gorąco mnie dopingował, ale 
i jednocześnie zajmował się dzieckiem!

Annę namówił do biegania Domi-
nik, czyli mąż przyjaciółki. Anna po-
biegła na piątkę, a Dominik pokonał 
dystans 10 km.

– Po prostu rozpędziłem się i z roz-
pędu pokonałem dwie pętle – żartuje.

Maria Pańczak to osoba doskonale 
znana wielkopolskim biegaczom. Ma 
już ponad 78 lat, a biega od 16 i pół 
roku.

– Kibicuje mi pięcioro wnucząt 
i prawnuczek – śmieje się. – Ruszaj się, 
a nie zardzewiejesz.

Pani Maria dodaje, że w Suchym 
Lesie jej się bardzo podoba. Przede 
wszystkim dlatego, że jest czysto.

 – Jestem wręcz zachwycona – 
podkreśla.

Drugi na Antarktydzie
Marek Śliwka z Logos Travel uwa-

ża, że biegi doskonale łączą się z podró-
żowaniem. Jego firma zabiera turystów 
do wszystkich miejsc na Ziemi, łącznie 
z Koreą Północną i Antarktydą. Do-
wozi też biegaczy na maratony.

– Sam biegłem maraton na Antark-
tydzie i zająłem drugie miejsce – za-
znacza M. Śliwka. – A w Suchym Lesie 
biegnę, bo mam z Podolan blisko – do-
daje z uśmiechem.

Agnieszka i Błażej pobiegli z dwój-
ką dzieci w wózku. Są z Poznania, ale 
Błażej startował w Suchym Lesie już 
piąty raz. Wspólnie robią Grand Prix 
Wielkopolski.

Beata i Sławek przyjechali do 
Suchego Lasu z Poznania, a Klaudia 
z Gniezna. Beata i Sławek to prawdziwi 
maniacy biegania.

– Niedawno w ciągu jednego dnia 
wzięliśmy udział w trzech zawodach – 
śmieje się Beata. – Dwóch w Poznaniu, 
a trzecim w… Toruniu.

Dziś bieg był jeden, w dodatku dy-
stans tylko pięciokilometrowy, więc 
biegaczka tryska humorem. Bardziej 
zmęczona jest Klaudia, która pobiegła 
na 10 km.

– Było trudno – przyznaje. – Ale 
cieszę się z sukcesów, niedawno zła-
małam na tym dystansie godzinę.

Pasja po przyjaciółce
Michała Szeszułę do biegania za-

chęciła trzy lata temu jego ówczesna 
przyjaciółka. Dziś M. Szeszuła biega 
dziesiątki i półmaratony, a szykuje się 
na maraton, oczywiście w Poznaniu.

Mała Zuzanna wygląda jak praw-
dziwa księżniczka, bo paraduje w ko-
ronie. Należy jej się, dziś ukończyła 
Dziecięcą Półmilę Fightera. Jej rodzice 
pokonali dystans 10 km.

– Ja zajęłam nawet drugie miejsce – 
mówi Asia, mama Zuzanny. 

Dumna w drużynie
Szybsza od niej była Weronika, 

która wystartowała w barwach Druży-
ny Szpiku.

– Zawsze staram się biec w tych bar-
wach – podkreśla z uśmiechem. – Dziś 
jestem strasznie dumna z pierwszego 
miejsca. Biegam od września 2016 r., 
ale pierwszy raz w Suchym Lesie. Faj-
nie tu jest, dobrze zabezpieczona trasa, 
kameralna atmosfera – chwali.

Andrzej zajął trzecie miejsce 
w swojej kategorii wiekowej, ale w nor-
dic walking.

– Pierwszy raz brałem udział w za-
wodach w Suchym Lesie – mówi nam. 

– Mieszkam we Wrocławiu, ale pracuję 
w okolicy Poznania, więc znam waszą 
miejscowość. Startuję w imprezach 
nordic walking w całej Polsce, więc 
dlaczego nie u was?

Dobry duch biegaczy
Tymczasem Mariusz Siebert ze sto-

warzyszenia Fighter, organizator biegu, 
dziękuje wszystkim, dzięki którym za-
wody się odbyły:

– Podziękowania należą się stra-
żakom i policjantom ze szczególnym 
uwzględnieniem Józefa Klimczew-
skiego, który udzielił nam wielu rad do-
tyczących bezpieczeństwa – podkreśla. 

– Dziękuję też Januszowi Grzeszczuko-
wi, naszemu dobremu duchowi.

Pan Janusz to nestor polskich ma-
ratończyków. Dziś wyczytuje zwycięz-
ców, zaprasza ich na podium i deko-
ruje. W biegu na 5 km najszybsi byli 
Grzegorz Urbańczyk z Poznania z cza-
sem 17:27, Adam Drzymała z Wikto-
rowa (18:02) i popularny raper Mezo, 
czyli Jacek Mejer (18:09), mieszkaniec 
Suchego Lasu. Jeżeli chodzi o panie, 
miejsca na podium zajęły: Dominika 
Kłoda z Rybnika (21:00), Patrycja 
Grzeszczyk z Dąbrówki (21:44) i Mag-
dalena Kędziora z Boguszyna (23:08).

Na dystansie 10 km najlepsi oka-
zali się Dawid Jagła z Jarocina (34:42), 

Grzegorz Michalak z Łubnicy (34:52) 
i Jakub Gorzelańczyk z Golęczewa 
(35:28). A jeżeli chodzi panie, na pudle 
stanęły: Weronika Hedzielska z Golę-
czewa (42:08), Joanna Doman z Kie-
krza (44:53) i Katarzyna Bartoszek 
z miejscowości Nienawiszcz (45:29).

Z niemałą pomocą przyjaciół
Na koniec trzeba dodać, że tak uda-

nej imprezy nie byłoby bez współpracy 
z licznymi podmiotami. Bieg zorgani-
zowało Sucholeskie Stowarzyszenie 
Sportowe Figther pod honorowym 
patronatem wójta gminy Suchy Las. 
Sponsorami i partnerami zawodów 
byli Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
w Poznaniu, Poznański Bieg im. O. Jó-
zefa Jońca SP, Soma Medica, Towarzy-
stwo Biznesowe Poznańskie, osiedle 
Suchy Las, Kostrzyn Wlkp. (organiza-
tor Kurdeszowej Zadyszki), BZ WBK, 
Piotr i Paweł, Cafe Szkolna 16, Ibis, 
Bud Znak, Wspaniały Czas i Bil Cup. 
Instytucje wspierające to Urząd Gmi-
ny w Suchym Lesie, GOS, Fit Athletica, 
WZLA, WZPP, Trans Zuza, Fighter 
Szkoła Karate, Stowarzyszenie Eduka-
cja dla Bezpieczeństwa, Rak Off, TMS 
Suchary Suchy Las, Pałac Biedrusko, 
KS Orły Poznań, Grand Prix Wielko-
polski, no i oczywiście nasz Sucholeski 
Magazyn Mieszkańców Gminy.

Jeżeli chodzi o firmę Soma Medica, 
to współpracujący z nią fizjoterapeuci 
zapewnili uczestnikom zawodów pro-
fesjonalny masaż.

Krzysztof Ulanowski

WyDArZENIA
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WyDArZENIA

Ruszaj się, a nie zardzewiejesz!
Kilkaset osób wzięło udział w tegorocznej Sucholeskiej 
Dziesiątce Fightera. Na starcie pojawili się biegacze nie tylko 
z gminy Suchy Las i nie tylko z Poznania, ale z całej Polski.
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Wicewójt Marcin Buliński i organizator Mariusz Siebert

Zwycięzca biegu na 5 km Grzegorz Urbańczyk

Maria Pańczak i Magda Mroczkowska

Ekipa sucholesko-szczecińska Nad biegaczami czuwała załoga z firmy Soma Medica

Biegający bracia, czyli 
Karol i Piotr Andrzejakowie Szczęśliwy Mezo

Weronika Hedzielska to najszybsza 
kobieta na dystansie 10 km Annę Wieland namówił do biegania jej kolega Dominik

Bliźniacy Tomek i Piotr Pies Jar-Jar także zasłużył na medal

Marek Śliwka i biegaczka 
z drużyny Logos Travel Biegająca rodzina

Andrzej Widawski 
rywalizował w 

kategorii nordic 
walking

Szczęśliwcy, którym udało 
się wygrać sztabkę złota

Agnieszka i Błażej pobiegli 
z dziećmi w wózku Michał Szeszuła i ekipa Night Runners
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Cykliści wystartowali z pętli auto-
busowej na ul. Bogusławskiego w Su-
chym Lesie, następnie przez Złotniki i 
Złotkowo dotarli aż do Chludowa. 

Płasko i szybko?
Jeśli więc ktoś dotarł na miejsce 

startu np. ze Złotnik Wsi, to licząc z 
drogą powrotną do domu, miał do po-

konania ok. 30 km po wertepach. 
– Rajd wpisuje się wpisuje się w ob-

chody Dni Gminy – informuje Graży-
na Głowacka z TPGSL. – Z założenia 
jest imprezą rodzinną.

Tym razem w rajdzie wzięli udział 
także goście z Poronina na Podhalu i 
ukraińskiego Hniwania. 

– Trasa fajna, choć nie tak górzysta 

jak u nas – ocenia jeden z podhalań-
skich rowerzystów. – Ale wcale nie 
była łatwa, bo sporo piachu. Myślę, że 
za rok też tu przyjadę.

Z trasą nie miała natomiast pro-
blemów Katarzyna Szwajnos-Różak z 
Urzędu Gminy w Poroninie.

– U siebie jeżdżę rekreacyjnie, co-
dziennie rano – wyjawia nam. – Tro-
chę mam tam pod górkę, trochę z górki, 
a  tu płasko i szybko – śmieje się.

To jaka w końcu była ta trasa? Ła-
twa czy trudna?

– To zależy – ocenia Ewa Korek, soł-
tys Złotnik Wsi. – Kilkanaście kilome-
trów polnymi i leśnymi drogami to nic 

trudnego dla wytrawnego rowerzysty, 
ale już pewne wyzwanie dla kogoś, kto 
jeździ raz na jakiś czas, a do tego ma np. 
rower miejski. 

Złotniki Wieś to jedno z dwóch naj-
mniejszych sołectw w naszej gminie. A 
jednak w rajdzie uczestniczyło aż 15 rowe-
rzystów z tej miejscowości. Z tego powo-
du sołectwo otrzymało specjalną nagrodę 

– gumową ośmiorniczkę, która po podłą-
czeniu do ogrodowego węża zamienia się 
w coś w rodzaju fontanny. Organizatorka 
Grażyna Głowacka uroczyście przeka-
zała ją na ręce sołtys Ewy Korek.

– Było mi bardzo miło – podkreśla 
pani sołtys.

Od początku czerwca ten dzien-
nik wraz z 14 lokalnymi tygodnikami 
w Wielkopolsce przyjmował od miesz-
kańców kandydatury fachowców z pla-
cówek handlowych. Zgłoszono ponad 
600 osób i sklepów. Zdarzało się, że już 
sama nominacja traktowana była jako 
duże wyróżnienie. 

W każdym z powiatów Wielkopolski 
wyłaniano  to co najlepsze i jest wszędzie, 
czyli sklep, sprzedawcę i kwiaciarnię.  
W  skali całego województwa wybrano na-
tomiast najlepszego specjalistę w dziedzi-
nie  florystyki i Sklep Internetowy Roku. 
Nagrody wręczono podczas gali w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Poznaniu. 

Dbają o klienta
Kwiaciarnię ,,Maki i Chabry”, 

funkcjonującą przy Obornickiej, wie-
lu mieszkańców Suchego Lasu widzi 
każdego dnia podążając tą uczęszcza-
ną drogą do Poznania. Specjalizująca 
się w bukietach z kwiatów polnych 
od lokalnych dostawców pracownia 
od początku plebiscytu prowadziła w  
kategorii Kwiaciarnia Roku 2017 dla 
miasta Poznania. Laur zwycięzcy zdo-
była dzięki 362 głosom.

– To był wybór i zdanie klientów – 
stwierdza skromnie właścicielka Kata-
rzyna Przybylak- Zabrocka.

Tytuł ,,Kwiaciarni Roku 2017 dla 
miasta Poznania” jest jej pierwszą na-
grodą w zawodowej karierze. W ob-
słudze klientów, w przygotowaniu 
bukietów i prowadzeniu kwiaciarni 
wspomaga ją mąż oraz jeszcze jedna 
osoba. Pani Kasia podkreśla, że dla 
osiągnięcia sukcesu w takiej działal-
ności jak bukieciarstwo czy handel 
kwiatami niezbędny jest talent, wiedza 
o roślinach oraz umiejętność wczucia 
się w potrzeby klientów.

Na Facebooku, pod adresem 
firmy Katarzyny Przybylak-Zabroc-
kiej, można przeczytać taki np. wpis: 
,,Dziękuję Wam za zadbanie o każdy 
detal wystroju kościoła i samochodu 
w najpiękniejszym dniu mojego życia. 
Bukiet ślubny był taki, jak sobie wy-
marzyłam, a butonierki i kwiaty we 
włosach dopełniły całości. Wszystko 
wykonane profesjonalnie, elegancko 
i ze smakiem”.  

Bohaterzy każdego dnia
Wręczając pamiątkowe medale i na-

grody zwycięzcom marszałek Marek 
Woźniak zwracał uwagę przede wszyst-
kim na stresujący charakter działalno-
ści handlowej, zwłaszcza w kontaktach 
z wymagającym odbiorcą usług.

– Wszyscy jesteście bohaterami, 
bo co dzień z cierpliwością stajecie 
na froncie nierzadkich zmagań z od-
reagowującymi swe kłopoty klienta-

mi. Jesteście przedstawicielami etosu 
pracy organicznej, rzetelnej, systema-
tycznej – komplementował. – Wyko-
nujecie profesję, które bez wątpienia 
wymagają niezwykłych cech charak-
teru. Usługobiorcy dziś są bardzo wy-
magający i nieraz z pewnością trzeba 
kontakt łagodzić uśmiechem – podsu-
mowywał.

Katarzyna Przybylak- Zabrocka 
była pierwszą laureatką, której mar-
szałek osobiście pogratulował w trak-
cie gali. Na uroczystość przybyła wraz 
z małżonkiem. Wyróżnienie przyjęła 
z dużą satysfakcją.

Zadowolenia nie kryła też Aneta 
Okonek z Suchego Lasu. Prowadzo-
na przez nią od 2009 r.  witryna www.
uroczyprezent.pl w plebiscycie ,,Głosu 
Wielkopolskiego” zajęła drugie miej-
sce w kategorii Sklep Internetowy 2017 
r. Pani Aneta od ośmiu lat zajmuje się 
przygotowywaniem wyjątkowych 
prezentów na różne okazje z całkiem 
nietypowych surowców.

– Rozpoczęłam od bukietów z przy-
pominających barwne kwiaty dziecię-
cych ubranek. Takie prezenty często 
kupuje się z okazji narodzin dziecka 
czy chrzcin. Okazało się, że pomysł 
chwycił i są na to klienci. Następne 
były bukiety z cukierków, potem z gu-
zików, a nawet z kosmetyków – mówi 
właścicielka sklepu.

Dodajmy, że w tej samej kategorii naj-
lepszym sklepem internetowym w Wiel-
kopolsce wybrano www.sklepykrzys.pl 
z Leszna, a na trzeciej pozycji uplasował 
się  www.ahojhome.pl z Jarocina. 

Redaktor naczelny ,,Głosu Wielko-
polskiego” Adam Pawłowski zaznaczał, 
że  kupiectwo pozwoliło bogacić się 
naszemu regionowi. – Dobry drobny 
handel radzi sobie nawet z największy-
mi marketami, choćby dzięki lokal-
nym produktom – wyraził ocenę.

Pełne wyniki plebiscytu ,,Mistrzo-
wie Handlu” dostępne na www.glo-
swielkopolski.pl
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Mistrzowie Handlu 
bliscy mieszkańcom
Kilkaset osób z całej Wielkopolski wzięło udział w plebi-
scycie Mistrzowie Handlu zorganizowanym przez „Głos 
Wielkopolski” pod patronatem marszałka Marka Woźniaka.

Z bicyklem w herbie
Rajd Herbowy, jak co roku, zorganizowany został przez To-
warzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las. Wzięli w nim udział 
liczni pasjonaci jazdy na rowerze, tym razem nie tylko 
z naszej gminy i nie tylko z Wielkopolski.

Ekipa ze Złotnik Wsi to w większo-
ści ludzie, którzy biorą udział w rozma-
itych rajdach na terenie naszej gminy 
i jej okolic, tak rowerowych, jak i z kij-
kami. Najmłodszy członek ekipy miał 
sześć lat, a najstarsza członkini 59.

– Na rowerze jeżdżę od zawsze – 
śmieje się pani Elżbieta. – Poza tym 
chodzę z kijami. 

Najlepsza motywacja
– Jeździmy od kiedy Ewa została 

sołtysem – wtrąca inna cyklistka. – 
Nikt nas tak nie motywuje jak ona – 
podkreśla.

W Rajdzie Herbowym brały też 
udział całe rodziny, jak np. Monika 
i Tomasz Jankowscy z trzyletnim 
Krzysiem i sześcioletnim Piotrusiem.

– Podobała mi się trasa, dla mnie to 

pikuś – ocenia rezolutnie Piotruś.
– Bo my uwielbiamy jazdę na ro-

werze, jeździliśmy nawet wtedy, kiedy 
byłam w ciąży – uśmiecha się pani 
Monika.

– Ja jeżdżę także sportowo, jestem 
triathlonistą – zdradza pan Tomasz. 

– Ale w sucholeskim rajdzie uczest-
niczymy po raz pierwszy – dodaje.

W czasie rajdu dorośli mogli wziąć 
udział w konkursie wiedzy o gminie 
Suchy Las, a dzieci w konkursach dla 
najmłodszych. W tych ostatnich dzie-
ciom mogli pomagać rodzice. Pytania 
nie były bardzo trudne, wymagały 
jednak pewnej wiedzy. Trzeba było np. 
odpowiedzieć, ilu mieszkańców ma 
nasza gmina i na ile jednostek pomoc-
niczych się dzieli.

Krzysztof Ulanowski

Pierwsza od lewej: Katarzyna Zabrocka z Maków i Chabrów, 
marszałek Marek Woźniak i red. Adam Pawłowski

Aneta Okonek z firmy Nowyprezent.pl 
i Ada Nawrocka z firmy Ahojhome.pl Katarzyna i Krzysztof Zabroccy

Państwo 
Jankowscy 

z dziećmi
Sołtys Ewa Korek odbiera nagrodę

Wicewójt Marcin Buliński i jego ekipa cyklistów

Konkursy, gry i zabawy

Sołtys Ewa Korek i cykliści z solectwa

W rajdzie brały udział całe rodziny

Wspólne zdjęcie z organizatorką Grażyną Głowacką
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W pierwszej kolejności należy wska-
zać, że prawo nie wskazuje w jakiej kon-
kretnej odległości od nieruchomości 
sąsiada wolno posadzić drzewa lub inne 
obiekty przyrodnicze. Z tego powodu 
należy sięgnąć do przepisów, stanowią-
cych treść i sposób wykonywania prawa 
własności. Przedmiotowa problematyka 
wydaje się być dość wyczerpująco uregu-
lowana w samym Kodeksie cywilnym. 

Nie ulega wątpliwości, że gałęzie lub 
owoce przechodzące na grunt sąsiedni, 
stanowią bezpośrednią ingerencję w sfe-
rę własności nieruchomości sąsiedniej, 
z tego powodu zgodnie z artykułem 149 
Kodeksu cywilnego, właściciel gruntu 
może wejść na grunt sąsiedni w celu 

usunięcia zwieszających się z jego drzew 
gałęzi lub owoców. Jeżeli właściciel 
nieruchomości nie usunie gałęzi i owo-
ców, to właściciel gruntu sąsiedniego 
może uczynić to samodzielnie zgodnie 
z normą wyrażoną w art. 150 Kodeksu 
cywilnego, który to przepis stanowi, iż 
właściciel gruntu może obciąć i zacho-
wać dla siebie gałęzie, owoce i korzenie 
przechodzące z sąsiedniego gruntu. 

Co najważniejsze w odniesieniu 
do gałęzi i owoców, konieczne jest 
uprzednie wyznaczenie sąsiadowi od-
powiedniego terminu do ich usunięcia, 
natomiast w przypadku usunięcia ko-
rzeni, można usunąć je bez wezwania 
i zachować dla siebie. Jeśli będąc właści-
cielem nieruchomości nie wyznaczymy 
w ogóle terminu lub wyznaczy termin 
nieodpowiedni, możemy ponieść odpo-
wiedzialność odszkodowawczą za swoje 
przedwczesne i bezprawne działanie.

Warto doprecyzować, iż drzewem 
jest roślina mająca pień, koronę i ko-

rzenie, a także obiekt, który utracił ty-
powe i charakterystyczne elementy np. 
koronę. W drodze analogii konieczne 
jest rozszerzenie zastosowania oma-
wianych przepisów także do krzewów, 
które również mogą ingerować w pra-
wo własności nieruchomości. 

Właściciel nieruchomości, na którą 
chcemy wejść w sytuacji opisanej w art. 
149 Kodeksu cywilnego powyżej, po-
winien znosić taki fakt, a jeśli zaistnieje 
taka konieczność winien podjąć rów-
nież takie działania jak otwarcie bramy, 
usunięcie zabezpieczeń i pojazdów. 
Wejście na grunt sąsiedni w skrajanych 
sytuacjach oznacza także dopuszczal-
ność wjazdu specjalistycznego sprzętu 
służącego do wycinki.

Zgodnie ze zdaniem drugim art. 149 
Kodeksu cywilnego właściciel sąsied-
niego gruntu może żądać naprawienia 
wynikłej szkody. Chodzi o przypadki 
gdy w związku z wejściem na grunt 
sąsiedni dojdzie do takich zdarzeń jak 

uszkodzenie utwardzonej nawierzchni, 
brak uprzątnięcia materiału roślinne-
go po dokonanej wycince, zniszczenia 
trawnika lub znajdujących się na niej 
ruchomości stanowiących własność 
właściciela nieruchomości objętej inge-
rencją (np. pojazdy).

Pamiętać należy, że powyższe 
uprawnienia podlegają ograniczeniu 
o elementy, o których mowa w art. 140 
Kodeksu cywilnego, czyli ustawy, zasady 
współżycia społecznego i społeczno-go-
spodarcze przeznaczenie własności. Nie 
jest zatem dopuszczalne nadużycie przy-
sługującego nam prawa np. do usunięcia 
gałęzi drzewa, które ze względu cho-
ciażby na swój wiek stanowi wyjątkowo 
dużą wartość przyrodniczą, a także gdy 
do ingerencji niezbędne jest wydanie 
zezwolenia przez odpowiedni organ ad-
ministracji publicznej.  

Warto również wspomnieć, iż w sy-
tuacji gdy na naszą działkę zaczynają spa-
dać owoce z drzew sąsiada, stają się naszą 
własnością i możemy je zebrać (art. 148 
Kodeksu cywilnego). Przy czym zgodne 
z prawem jest wyłącznie zebranie owoców, 
które spadły samoistnie na ziemię, na sku-
tek naturalnego oderwania się od gałęzi. 
Zatem dopóki owoce pozostają na drze-
wie sąsiada, nie wolno nam ich zrywać.

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

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 Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282

Serdecznej koleżance 

Karolinie Dzioch
z-cy Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Suchym Lesie
oraz jej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia w trudnych 

chwilach po śmierci syna 
składa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Sylwia Nowak- Kabacińska 

wraz z pracownikami

,,Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Pani 

Karolinie Dzioch
z-cy Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Suchym Lesie

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

po śmierci syna Igora

składają

Małgorzata Salwa - Haibach

 Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las

oraz Radni Gminy Suchy Las 

Gałęzie drzew wchodzące na posesję
Bardzo częstym powodem sporów międzysąsiedzkich są kwestie prawne związane 
z naruszeniem prawa własności do gruntu przez drzewa, krzewy, korzenie, znajdujące się 
w bliskiej odległości od granicy naszej nieruchomości. W szczególności do konfliktów do-
chodzi, gdy roślinność przechodzi na naszą działkę, nierzadko powodując znaczne szkody 
poprzez zatykanie instalacji lub urządzeń odprowadzających wodę deszczową z dachów 
bądź innych powierzchni naszej nieruchomości.

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

Tel. 539 905 738

SOLIDNA
ZŁOTA 

RĄCZKA
usuwanie awarii
szybka naprawa
drobny remont
nowy montaż

Tel. 539 905 738

Wyrazy głębokiego współczucia 

Pani 

Karolinie Dzioch
z-cy Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Suchym Lesie

po śmierci syna Igora

składa

Redakcja Sucholeskiego Magazynu 
Mieszkańców Gminy

KONDOLENcJE

KONDOLENCJE 
POŻEGNANIA 

PODZIĘKOWANIA

REKLAMA@SUCHOLESKI.EU
TEL. 669 69 00 36

cZyTAJ NAS NA
www.sucholeski.eu

Szukaj nas też na
/sucholeski
REKLAMA:
669 690 036
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INFOrMAcJE Z cENTrUM KULTUry / WyDArZENIA / EDUKAcJA

Wydarzenie Termin Miejsce
Powakacyjny misz-masz 3.09. 2017 r. CKiBP, Dziedziniec i hol 
Otwarcie Giveboxa, pchli targ, warsztaty  godz. 11.00 do szczegółowy plan na  
artystyczno-bębniarskie i szydełkowe, godz. 18.00 www.osrodekkultury.pl 
spotkanie na temat recyclingu  
i kompostowania
Wernisaż wystawy  12.09.2017 r. CKiBP, hol 
Malarstwo DOOKOŁA… godz. 19.00 wstęp wolny 
Jan Wojciech Malik  
Film Kacper i Emma na safari 14.09.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
 godz. 9.00 i Bilety: 5 zł 
 godz. 11.00 
Mój ulubiony Młynarski 15.09. 2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Koncert Piotra Machalicy godz. 19.00 Bilety: 50/40 zł (N/U)
Spotkanie autorskie  22.09.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
z Markiem Krajewskim godz. 19.00 Darmowe wejściówki do  
  odbioru w bibliotece
Warsztaty komiksowe  23.09.2017 r. CKiBP 
dla młodzieży i dorosłych godz. 19.00 Koszt: 45 zł
Filmowy cykl Kobiety Sztuki  23.09.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Szczegóły na www.osrodekkultury.pl godz. 19.00 Darmowe wejściówki do 
  odbioru w sekretariacie  
  i bibliotece 
Festiwal filmu Patrz więcej  29.09.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Projekcja filmów ze Szkoły Wajdy godz. 10.00  Bilety na filmy: 5 zł 
Koncerty: Maja Koman godz. 19.00 Bilety na koncert: 35/30 zł  
i Tymon Tymański  (N/U)
Podkładki pod kubki i talerze  30.09.2017 r. Koszt: 75 zł lub 45 zł 
– warsztaty szydełkowania  godz. 10.00 do z własnymi materiałami. 
z bawełnianego sznurka godz. 12.00 Ilość miejsc ograniczona.
Krajobrazy i przyroda Wielkopolski Zgłoszenia do www.konkurs.osrodekkultury.pl 
Konkurs fotograficzny 31.10.2017 r.

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

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

Nauka konkretnego fachu 
będzie łatwiejsza
Poszerzenie i unowocześnienie bazy  edukacyjnej umoż-
liwi zdobycie kwalifikacji nie tylko młodym, ale i dorosłym 
mieszkańcom powiatu, m.in. podczas prowadzonych w 
Swarzędzu zajęć w kształceniu ustawicznym.

– Konsekwentnie stawiamy na 
kształcenie w konkretnych zawodach 

– podkreślał starosta Jan Grabkowski 
w trakcie podpisywania umowy na rozbu-
dowę Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Swarzędzu. – Przy niskiej stopie bez-
robocia dostrzegamy olbrzymie szanse 
na trwałe zatrudnienie  specjalistów z tzw. 
,,branżowym wykształceniem”, zwanym 
dawniej ,,zawodowym”. Wraz z takimi 
firmami jak m.in. Volkswagen, czy Solaris 
tworzymy klasy patronackie i propaguje-
my kształcenie dualne.  

Nasz powiat jest liderem kształcenia 
zawodowego w Wielkopolsce, czego po-

twierdzeniem jest zainteresowanie klasa-
mi branżowymi, w których są także takie 
kierunki, gdzie ośmiu kandydatów ubiega 
się o jedno miejsce. Coraz częściej młodzi 
ludzie i ich rodzice dostrzegają walory 
posiadania fachu w ręku. Stąd zaintere-
sowanie nauką w CKP. Na popularność 
tej placówki wpływ mają też pracodawcy, 
którzy wysyłają tu pracowników.

Barierą braki lokalowe
Zainteresowanie jest tak duże, że 

przez braki lokalowe z oferty centrum 
nie mogą skorzystać wszyscy zaintere-
sowani.

– Dziś w pomieszczeniach przezna-
czonych dla 650 uczniów wykształcenie 
w systemie dziennym zdobywa 1075 
chętnych – podaje konkretne liczby 
wicedyrektor CKP Piotr Stasiak. – Po 
rozbudowie CKP jesienią 2018 r.  od-
powiednie kwalifikacje  będzie mogło 
tu jednocześnie uzyskiwać nawet  2,2 
tys. osób.

Samorząd powiatu poznańskiego 
postanowił zainwestować 34 mln zł  
(w tym 20 mln zł ze środków UE) w  
rozbudowę CKP. Umowę podpisano 
z firmą Budimex, wykonawcą general-
nym.  Budowa  potrwa 14 miesięcy. Do 
obiektu dobudowany zostanie dwu- 
i trzykondygnacyjny budynek w kształ-
cie litery ,,L”, częściowo podpiwniczony. 
Znajdzie się w nim 18 specjalistycznych 
pracowni do nauki zawodu oraz część 
hotelowo-gastronomiczna, która służyć 
będzie m.in. praktykom  kierunku ga-
stronomiczno-hotelarskiego. W części 
hotelowej dwa pokoje zostaną przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych, 
a skrzydło wyposażone w przeznaczo-
ny dla nich dźwig osobowy. Kolejny, 
wybudowany od podstaw obiekt par-
terowy służyć będzie pracowni obsługi 
diagnostycznej samochodów. Znajdą 
się ram garaż dwustanowiskowy, kanał 
do obsługi pojazdów oraz wbudowane 
w posadzkę urządzenia diagnostyczne. 
Stacja będzie dostępna dla osób niepeł-
nosprawnych.

Kosztowne, ale nowoczesne
– Pierwsze prace organizacyjno-bu-

dowlane rozpoczną się w te wakacje 
– zapewnia dyrektor Stanisław Świątek 

z poznańskiego oddziału Budimeksu. – 
Zespół realizacyjny jest już gotowy i choć 

termin jest wymagający, to mamy do-
świadczenie w podobnych inwestycjach. 

Łączna powierzchnia użytkowa 
nowych budynków wyniesie ponad 3,7 
tys. m kw. Całość prac realizowanych 
będzie bez zawieszania zajęć w istnieją-
cych już obiektach, również po 1 wrze-
śnia br. 

– Sama budowa pomieszczeń i mo-
dernizacja kosztować będzie ok. 20 mln 
zł – dodaje starosta Grabkowski. – Pozo-
stałe 14 mln zł przeznaczone zostanie na 
specjalistyczne i  nowoczesne wyposaże-
nie edukacyjne. Złożą nie na nie głownie 
sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne 
do praktycznej nauki zawodu.

Dobór wyposażenia pracowni został 
skonsultowany z firmami partnerskimi 
CKP, w większości z potencjalnymi praco-
dawcami absolwentów. Na poziomie szko-
ły branżowej będą tu się kształcić adepci 19 
profesji, a uprawnienia technika zdobywać 
mają przyszli specjaliści w  11 zawodach. 
Są wśród nich takie jak: elektromechanik 
i mechanik pojazdów samochodowych,  
monter mechatronik, technik mechatro-
nik, mechanik automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych i technik urzą-
dzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
Oprócz tego w unowocześnionym CKP 
wymagane kwalifikacje uzyskiwać będą 
elektrycy, kucharze, tapicerzy lub  stolarze.  

Piotr Górskifot
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Kompetencje przyszłości
Jakie umiejętności będą dla naszych dzieci najważniejsze 
gdy dorosną? Które z nich powinniśmy szczególnie kształ-
tować i rozwijać?

Poznaj pięć najbardziej uniwersal-
nych i przydatnych kompetencji w ży-
ciu dziś małego, a w przyszłości doro-
słego człowieka, które rozwija program 

„Mały Orzeł” w Dziecięcej Szkole Lata-
nia. To tu dodajemy dzieciom skrzydeł!

Samoświadomość
To umiejętność czytania własnych 

emocji, potrzeb, a także własnych 
możliwości. Świadomość własnych ta-
lentów, mocnych stron, umiejętności, 
tego co w sobie lubimy, co potrafimy 
robić dobrze, a także tego, co wymaga 
wysiłku, dalszej pracy nad sobą. To 
bezcenna wartość, która pomaga zna-
leźć dla siebie miejsce i dostosować do 
szybko zmieniającej się rzeczywistości. 
Tego można się nauczyć.

Samodzielność
Zdolność do zarządzania samym 

sobą, inaczej – umiejętność podejmo-
wania decyzji, dokonywania wyborów 
i ponoszenia za nie odpowiedzialności. 
To również kompetencja kształtująca 
i pielęgnująca odwagę. Śmiałość do 

podejmowania działania, wychodze-
nia poza schemat, gotowość do popeł-
niania błędów i traktowania ich jako 
nauki na przyszłość.

Rodzice, mylnie rozumiejąc „do-
bro” dziecka, nie pozwalają mu na sa-
modzielność. Na naszych warsztatach 

„Mały Orzeł” zdarzają się przypadki, 
gdy dzieci pytają jakiego koloru kredki 
mają użyć do swojej pracy. Dlaczego? 
Ponieważ rodzice wiele nawet proza-
icznych decyzji podejmują za nie. Za-
chęcaj dziecko do zadawania pytań, 
wsłuchuj się w nie i udzielaj rzeczo-
wych odpowiedzi. Podczas naszych 
warsztatów na rozmowy z dziećmi za-
wsze znajdujemy tyle czasu ile potrze-
ba. Nigdy nie pracujemy w ciszy.

Budowanie relacji
Umiejętność polega na budowaniu 

zdrowych kontaktów z rówieśnikami 
i dorosłymi, które są oparte na wza-
jemnym szacunku, zaufaniu, a także 
otwartości na ich odmienność. Podsta-
wą jest empatyczne patrzenie na dru-
giego człowieka - odczytywanie emocji 

drugiej osoby i spojrzenie na świat z jej 
perspektywy. To także asertywne wy-
rażanie siebie, pozwalające na uważne 
słuchanie i reagowanie na potrzeby 
innych bez lekceważenia własnych. To 
doskonała płaszczyzna do wspólnego 
rozwiązywania konfliktów.

Doświadczanie
Ta umiejętność wiąże się ze zdolno-

ścią przetwarzania faktów, analizy, wy-
ciągania wniosków i przekładania ich na 
codzienne życie. Większość informacji 
przekazywana w sposób podawczy jest 
bardzo szybko zapominana. Wiedza 
pochodząca z własnych doznań pozo-
staje na długo, ponieważ zyskuje większy 
sens. Dzięki doświadczeniu  dziecko jest 
w stanie lepiej się uczyć, zapamiętywać 
i rozumieć otaczający je świat.

Otwarty umysł
Ciekawość, kreatywność, otwar-

tość i elastyczność – kompetencje 
ludzi przedsiębiorczych. To one otwie-
rają nas na większe ryzyko, wzmacnia-
ją poczucie, że damy radę, pomagają 
otwierać się na zmiany. Taka postawa 
ułatwia radzenie sobie z porażkami, 
które zamiast zniechęcać mogą być 
impulsem do zmiany sposobu  myśle-
nia, działania oraz mogą przyczyniać 
się do dalszego rozwoju.

Rozwijanie kompetencji przyszło-
ści u dzieci wymaga rozsądnego i mą-
drego wsparcia rodziców, nauczycieli, 
tutorów, coachów dziecięcych i rodzi-
cielskich, facylitatorów. Wszystkich 
tych, którym dobro dziecka leży na 
sercu.  Wsparcie powinno przebiegać 
w sposób holistyczny oraz pochodzić 
z różnych środowisk i kierunków, 
w których obraca się dziecko. Praca 
tych, którzy są najbliżej, czyli rodziców, 
jest kluczowa, aby te kompetencje mo-
gły się dobrze rozwijać. Tylko wtedy 
staną się naturalną częścią dziecięcej 
osobowości i silnego charakteru.

W ten sposób dodajemy dzieciom 
skrzydeł!

Zapraszamy rodziców  
i dzieci na dzień otwarty  

w Dziecięcej Szkole 
Latania Niebolandia. 
Czekamy 9 września  

od godziny 10.00 do 13.00  
na Klonowej 2 w Suchym Lesie.

Przyjdź i poznaj nasze 
metody pracy z dziećmi. 

Będzie dużo ciekawych zajęć, 
zabawy i pozytywnych emocji!
Zapisy na www.niebolandia.pl  

lub telefonicznie:  
tel. 663 922 199

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

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

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

rEKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu
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agaf@hot.pl  |  +48 601 843 423  |  www.agaf-design.pl

AGNIESZKA 
FRĄCKOWIAK tłumaczenie  korespondencji,  dokumentów  i  umówz

tłumaczenie  dokumentów  aplikacyjnych  (CV,  listy  motywacyjne)z
tłumaczenie  rozmów  biznesowychz
tłumaczenie  dokumentacji  przetargowej,  ofertz
tłumaczenie  instrukcji  obsługiz
tłumaczenie  stron  www  i  tekstów  marketingowychz
szkolenia  językowez

tel. 518 159 250,  e-mail: biuro@dookolaswiata.edu.pl

U nas protezy  
w ramach NFZ 
bez kolejki
ZAPrASZAMy!

POLUB NAS NA FB 
          HAPPY DENT SUCHY LAS

62-002 Suchy Las,  
Nowy Rynek 4
tel. 61 652 12 26
tel. 601 536 430

PRZYJĘCIA PRYWATNE
IMPLANTY 
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
NOWOCZESNA, ESTETYCZNA  
PROTETYKA (LICÓWKI, INLAYE, 
KORONY PEŁNOCERAMICZNE, 
KORONY BRUX - DLA BRUKSISTÓW)
RTG 
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE  
24 h / 7 DNI

PORADNIA 
STOMATOLOGICZNA 
„HAPPY DENT”

PRZYJĘCIA W RAMACH NFZ
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ZAKWASIE
NA NATURALNYM
KONSERWANTÓW

WYPIEKAMY DLA LIDLA

CHLEB ŻYTNI
BEZ

MICHAŁ ZAJEZIERSKI. DOSTAWCA PIECZYWA DO LIDLA. 
PROWADZI PIEKARNIĘ NOWEL W LEGIONOWIE. 

W JEGO RODZINIE CHLEB WYPIEKA SIĘ OD 4 POKOLEŃ!
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