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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

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

Na sprzedaż działka o powierzchni
3 337 m² w Suchym Lesie w drugiej linii 
zabudowy od ul. Bogusławskiego.

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ

Działka pod zabudowę jednorodzinną 
Pełne uzbrojenie w ul. Bogusławskiego:   
prąd, gaz, kanalizacja, woda
Dojazd: utwardzony 
Cena: 600 000 zł  
179,80 zł/m²

Kontakt:  
Tomasz Borkowski  
tel. 509 120 168
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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!

Nadeszła już jesień, jednak w niniejszym numerze naszego 
„Magazynu” poczytacie Państwo jeszcze o tym co działo się pod 
koniec lata, czyli m.in. o licznych imprezach dożynkowych. W tym 
roku miały one charakter nieco mniej radosny, bardziej skłaniały do 
refleksji. Kapryśna pogoda sprawiła bowiem, że wciąż część zboża 
stała na polach. 

Pod koniec lata odbywają się zawsze także uroczystości z okazji rocz-
nicy rozpoczęcia II wojny światowej. Wojna i okupacja są wciąż obecne 
w naszej pamięci, ale dla młodego pokolenia stają się już bardzo od-
ległe. Dlatego proboszcz apelował, by w uroczystościach rocznicowych 
liczniej brali udział młodzi, a wójt przypominał, że niechęć do innych 
kończy się nacjonalizmem, ten zaś zazwyczaj prowadzi do wojny.

A skoro o wojnie, to jak zwykle do licznych potyczek, na szczęście 
wyłącznie słownych, doszło w czasie sesji Rady Gminy. Spierano się 
o drobiazgi, jak np. o to, czy trawę w czasie dżdżystej pogody należy 
kosić częściej czy też przeciwnie – w ogóle zaniechać koszenia. Niech 
szumi wysoko. Dyskutowano jednak także o rzeczach zasadniczych, 
jak np. o to, na ile władze powinny dbać o interes przedsiębiorców, 
którzy przynoszą przecież gminie (a zatem i mieszkańcom) pienią-
dze, a na ile o interes obywateli, którzy mogą np. nie życzyć sobie pod 
swoim domem wzmożonego ruchu związanego z kolejną inwestycją. 
Czasami naprawdę ciężko znaleźć złoty środek!

A skoro o wzmożonym ruchu, to najlepiej mieszkać w zacisznej, 
spokojnej okolicy, w otoczeniu zieleni, w takim jednak miejscu, żeby 
do najważniejszych celów, jak przedszkole, szkoła, basen czy sklep 
można było dotrzeć na piechotę lub rowerem. Wiedzą o tym dewe-
loperzy, którzy w czasie ostatnich targów w Poznaniu zachwalali 

różne interesujące lokalizacje, także 
na terenie naszej gminy i na jej obrze-
żach. Wiedzą też o tym właściciele 
placówek handlowych, jak np. Sklepu 
z Artykułami Zagranicznymi, który 
ulokował się przy ul. Strzeszyńskiej 
na poznańskich Podolanach, czyli 
tam, gdzie i mieszkańcy Suchego Lasu 
mają dość blisko.

Wyżej pisaliśmy o własnych no-
gach i o rowerze, na większe zakupy 
praktyczniej jednak udać się samochodem. Dobrze mieć w tej sytu-
acji auto obszerne, wygodne, nowoczesne, przyjazne dla środowiska. 
Producenci proponują m.in. nowego, hybrydowego Lexusa i nowego 
Opla Insignię.

A kiedy już kupicie auto i pojedziecie nim na większe zakupy?  
Co zrobić z czasem wolnym? Panie mogą się np. wybrać do nowo 
otwartego Studia Figura, by tam przez całą jesień i zimę pracować 
ciężko nad swoją formą i wyglądem. Chcecie być przecież na wiosnę 
piękne, prawda?

Miłej lektury!
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29Czeka nas wojna o ziemię?
18

Z ziarna wyrosły kłosy, 
a z nich powstał chleb

13

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

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

Troszczymy się o naszą ziemię 

14

Poetyckie nazwy i zielone otoczenie

ZApRASZAMY  
DO NOWO OTWARTEGO 

SKLEPU  
Z ARTYKUŁAMI 

ZAGRANICZNYMI
W GAlERII pODOlANY W pOZNANIu

ul. STRZESZYŃSKA 63 (koło Chaty polskiej)
DRuGI SKlEp: pRZEŹMIEROWO, ul. RYNKOWA 120

NAJWIĘKSZY WYBÓR ARTYKUŁÓW 
SPOŻYWCZYCH I CHEMII GOSPODARCZEJ  

W WIELKOPOLSCE

JEKYLL & HYDE  
/ POŻEGNANIE Z TYTUŁEM

20-22.10

sponsor teatru

NINE
16-18.11 / 26-28.01

ZAKONNICA W PRZEBRANIU
3-12.11 / 7-21.12

Bilety: KASA / WWW.TEATR-MUZYCZNY.POZNAN.PL

Rezerwacje: tel. 502 751 213, 511 433 616 / bilety@teatr-muzyczny.poznan.pl
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nowanych remontach oraz przebudo-
wach ulic.

– Finiszujemy z ulicą Kubackiego, 
a na przełomie września i października 
bierzemy się za Kasztanową, z którą 
powinniśmy uporać się do końca roku – 
rozpoczął. – W rejonie Lisiej i Sprzecznej 
kładziemy kanalizację. Kończymy prace 
na ulicy Tysiąclecia w Golęczewie. We 
wrześniu zaczniemy kłaść kanalizację na 
Dworcowej. Gotowa jest ścieżka rowero-
wa biegnąca wzdłuż Meteorytowej i Le-
śnej, zakończyliśmy też pierwszy etap bu-
dowy ścieżki z Radojewa do Biedruska. 
Rusza też budowa miejsc parkingowych 
na Truskawkowej i Jeżynowej.

– Nie widziałem, żeby ten odcinek 
drogi rowerowej był ukończony – za-
oponował tymczasem radny Dariusz 
Matysiak. – Trwają tam prace, a ścieżka 
nie jest przejezdna.

– Odcinek jest jeszcze przed odbio-
rami, dopiero po nich zostanie oddany 
do użytku – odparł wójt Buliński. – Te-
raz trwają poprawki, ale i tak widuję już 
tam jeżdżących rowerzystów.

Wójt Grzegorz Wojtera miał krót-
sze wystąpienie niż zastępca. Zrelacjo-
nował w dwóch zdaniach wizytę w nie-
mieckiej, zaprzyjaźnionej z Suchym 
Lasem gminie Isernhagen.

– Zapoznaliśmy się z działania-
mi władz gminy w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, kultury, oświaty 
i tworzenia ośrodków dla uchodźców 

– wymienił.
W ramach punktu pod nazwą 

„Informacje przewodniczącej Rady 
Gminy” Małgorzata Salwa-Haibach 
odczytała list od właściciela działki 
przy ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach, 
który uskarżał się, że przy okazji moder-
nizacji drogi uszkodzono elewację jego 
budynku. Odczytała też pismo od Aka-
demii Piłkarskiej Red Box, która prosiła 
o wybudowanie nowego boiska w Bie-
drusku, uzasadniając to większą liczbą 
dzieci i młodzieży w akademii.

Emocje nadal rządzą
W dalszej kolejności przewodniczą-

cy poszczególnych komisji Rady Gminy 
zreferowali swoją działalność. Krzysztof 
Pilas z Komisji Społecznej opowiedział 
o wspólnym posiedzeniu z Komisją Ko-
munalną i Ochrony Środowiska. Człon-
kowie obu komisji pochylili się nad spra-
wą cmentarza w Biedrusku.

Z kolei Włodzimierz Majewski, 
przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego, wyraził 
zdziwienie z powodu sposobu zabez-
pieczenia Dni Gminy Suchy Las.

– Na jedenastu pracowników Straży 
Gminnej obecnych było trzech straż-
ników, natomiast na 26 funkcjonariu-
szy policji imprezę zabezpieczało 20 

policjantów – przedstawił liczby. – Tę 
informację pozostawiam bez komenta-
rza – dodał.

Radny zwrócił też uwagę na pro-
blem skoszonych, ale nieuprzątniętych 
odpadów zielonych.

– Zapychają one studzienki, co w na-
stępstwie powoduje zalewanie posesji 

– martwił się.
– Przebieg posiedzenia Komisji Bu-

dżetu i Finansów był burzliwy, prze-
rywano przewodniczącemu, a nawet 
dwóch radnych chciało wyjść – mówił 
z kolei Dariusz Matysiak, szef rzeczo-
nej komisji.

– Emocje i wychodzenie to był temat 
posiedzenia? – pozwolił sobie na ironię 
Jarosław Ankiewicz.

– Jak widzimy, emocje nadal rządzą 
– odparł D. Matysiak. – Zresztą nie tyl-

ko radnymi, bo nawet wójt powiedział, 
że ,,bzdur nie będzie słuchał”. I opuścił 
posiedzenie.

– Jeśli przewodniczący Matysiak 
wskazuje osobę, która ma mówić, a po-
tem zawsze coś mówiącemu odpowia-
da, to i emocje są zrozumiałe – wyja-
śniał J. Ankiewicz. – Ludzie wyszli, 
bo nie wytrzymali takiego sposobu 
prowadzenia obrad. Składam na pana 
Matysiaka skargę!

– Jestem członkiem komisji i nie 
pamiętam, żeby ktoś się nie mógł wy-
powiedzieć – zdziwiła się Małgorzata 
Salwa-Haibach. – Może to była jedno-
razowa sytuacja?

– Ponawiam swój wniosek, żeby po-
siedzenia komisji stałych rejestrować na 
nośniku dźwięku – powstał ze swego 
miejsca radny Korytowski.

– Pan Korytowski ma jakiś problem 
z protokołami, ale udzielanie głosu to 
zadanie przewodniczącego – zaznaczył 
D. Matysiak.

– Ja byłam na tej komisji i głosu nie 
dostałam – zwróciła uwagę przewod-
nicząca Zarządu Osiedla Suchy Las-
Wschód Anna Ankiewicz.

– Nie mam problemu – zaprzeczył 
W. Korytowski. – Dobrze jednak po-
siedzenie nagrywać, bo potem można 
ocenić sposób jego prowadzenia.

Z igły widły?
– Moim zdaniem radny Matysiak 

dobrze prowadzi posiedzenia – włączył 
się do dyskusji Michał Przybylski. – 
Także nie przypominam sobie sytuacji, 
by nie pozwolił komuś mówić.

Rady nawiązał też do zarzutów, że 
większościowa koalicja przegłosowuje 
klub zwolenników wójta stosunkiem 
głosów 8:7.

– Czy to się jakoś różni od stosunku 
14:1 w poprzedniej kadencji? – pytał. – 
W komisjach macie tyle samo miejsc, 
co i my. Nie macie przewodniczących, 

ale my nie mamy wicewójta. I nie mamy 
o to pretensji. Apeluję więc o umiar.

– Czy można by jeszcze w tym roku 
sfinansować wymianę nawierzchni na 
placu zabaw w przedszkolu „Leśne Lud-
ki”? – zmieniła temat radna Agnieszka 
Targońska.

– Mamy do wyboru droższą i lepszą 
nawierzchnię albo tańszą, też bezpiecz-
ną – nie wprost odparł wójt Wojtera. – 
Proponuję zaplanować tę lepszą wersję, 
ale już w nowym budżecie.

Zaraz potem gospodarz gminy 
zapytał radnego Pilasa, czy dyrektor 
CKiBP Andrzej Ogórkiewicz zaprosił 
go do obejrzenia zalanej biblioteki.

– Tak, zapytał mnie, czy przyjadę – 
kiwnął głową Krzysztof Pilas.

– Cóż, nowy dyrektor jest jeszcze 
niedoświadczony i pomylił kolejność – 
skomentował wójt Wojtera.

– No, ale teraz to mi pan ubliżył – 
zdenerwował się radny.

– Ale dlaczego? – zdziwił się wójt. – 
Robi pan z igły widły. Przecież pana siła 
sprawcza w takim bieżącym działaniu 
jest bardzo skromna. 

– Nie docenia pan moich możliwo-
ści. Poza tym niepotrzebnie ma pan 
pretensje, przecież wiem, że u pana też 
dyrektor był – odparł K. Pilas.

– Akurat dzwonił – poprawił wójt.
– Ręce opadają – podsumował tę 

wymianę zdań rajca.
– Z problemem zalewania mamy 

w tym budynku do czynienia nie od dziś 
– wtrącił radny Zbigniew Hącia. – Bodaj 

cztery razy było robione odwodnienie.

Sierpień to nie maj
Po tej sprzeczce temperatura na sali 

wcale nie spadła.
– Oczekiwałbym, żeby pisząc spro-

stowanie, napisać w nim prawdę – pod-
niósł się ze swojego miejsca przewod-
niczący Zarządu Osiedla Suchy Las 
Michał Dziedzic. – A pan, panie Ankie-
wicz, prawdy nie napisał – irytował się.

Przewodniczący Dziedzic miał też 
sprawę do wójta.

– Na jakim jesteśmy etapie, jeśli 
chodzi o budowę ścieżki rowerowej na 
Szkółkarskiej? – zapytał.

– Na razie w fazie projektowania – 
odparł G. Wojtera.

– Bodaj w maju w Złotnikach Wsi 
miała zostać utwardzona gruntowa dro-
ga wyjazdowa przy przystanku autobu-
sowym – powstała ze swojego miejsca 
sołtys Ewa Korek. – Obok przystanku 
nadal leżą płyty, bawią się tam dzieci, 
w wykopie zbiera się woda, a ludzie nie 
mają jak dojechać na działki. A mamy 
koniec sierpnia – przypomniała.

– Tylko trawa rośnie nieregulamino-
wo, my postępujemy zgodnie z regula-
minem – dość poetycko odparł wójt.

– A sprawy leżą – dodała pani sołtys. 
– Nie wiem już, co mam odpowiadać 

ludziom.
– Nie znam pojęcia „spraw, które leżą” 

– tym razem gospodarz gminy zdecy-
dował się odpowiedzieć filozoficznie. 

– Proszę do mnie napisać albo przyjść. 
Wolę to drugie.

– Pani sołtys sygnalizuje problemy 
do rozwiązania – straciła cierpliwość 
przewodnicząca rady Małgorzata Sal-
wa-Haibach. – Proszę o ich zanotowa-
nie, a nie opowiadanie, kto ma przyjść.

– Może powtórzę, że chodzi o utwar-
dzenie drogi wyjazdowej przy przystan-
ku – przypomniała Ewa Korek. – Cze-
kamy też na naprawienie płotu przy 
placu zabaw.

– A jeśli chodzi o trawę i regulamin, 
to ja proponuję zmianę regulaminu, by 
wszystko funkcjonowało dobrze – po-
wstała ze swego miejsca radna Agniesz-
ka Targońska.

Chodzi o to, że na skutek deszczo-
wego lata trawa w tym roku zrobiła się 
szczególnie wybujała, nie można jed-
nak kosić jej częściej niż pozwala na to 
regulamin.

– Moim zdaniem regulamin jest 
optymalny – nie dał się przekonać wójt. 

– W Isernhagen pogoda jest podobna, 
a tego lata zdecydowali się trawy nie 
kosić w ogóle.

– Proponuję jednak, żeby o miejsca 
zaniedbane dbać na bieżąco – ucięła tę 
dyskusję przewodnicząca Salwa-Haibach.

Krzysztof Ulanowski

Sesja rozpoczęła się słodko-gorz-
kim akcentem. Przewodnicząca Mał-
gorzata Salwa-Haibach pożegnała od-
chodzącego na emeryturę Krzysztofa 
Linkowskiego, wieloletniego dyrektora 
Gminnego Ośrodka Sportu. 

Standardy sportowe
– Dziękuję panu za te lata pracy dla na-

szej gminy – powiedziała łamiącym się ze 
wzruszenia głosem, po czym odczytała 
list gratulacyjny. – Współpraca z panem 
była prawdziwą przyjemnością, Znako-
micie realizował pan swoją misję, czego 
wyrazem są obiekty sportowe na najwyż-
szym poziomie. Liczę i w przyszłości na 
pana cenną radę i doświadczenie.

– Pan dyrektor wyznaczył nam bar-
dzo wysokie standardy – dodał Krzysz-
tof Pilas, przewodniczący Komisji Spo-
łecznej. – Niech będzie dla nas wzorem.

– I mnie się bardzo dobrze współpra-
cowało ze wszystkimi – skłonił się dy-
rektor Linkowski. – Dzięki temu zresztą 
mogłem realizować swoje pomysły. Bo 
nawet bardzo dobre pomysły niczego 
nie zmienią, jeśli trafią w próżnię.

– Powierzyłem już stanowisko dyrek-
tora długoletniej zastępczyni dyrektora 
Katarzynie Kustoń – poinformował 
wójt Grzegorz Wojtera. – Natomiast 
pan Krzysztof Linkowski pozostaje ko-
ordynatorem ważnego programu foto-
woltaiki na terenie trzech gmin – dodał.

– Zaś Komisja Społeczna spotkała 
się już z nową panią dyrektor – odparł 
Krzysztof Pilas. – Przekonaliśmy się, że 
sprawy sportu będą prowadzone na do-
tychczasowym, wysokim poziomie.

Następnie wystąpiły radna Urszula 
Ćwiertnia i szefowa Koła Gospodyń 
Wiejskich w Golęczewie Ilona Ciok. 
Obie panie podziękowały samorzą-
dowcom za pomoc dla ofiar niedaw-
nych nawałnic.

Apel o dyscyplinę
Potem rozpoczęła się właściwa 

część sesji. Przewodnicząca Salwa-Ha-
ibach przypomniała, że porządek obrad 
jest bogaty.

– Apeluję zatem o samodyscyplinę – 
napomniała surowo.

– Wnioskuję o wycofanie z porząd-
ku punktu piątego – powstał ze swego 
miejsca radny Dariusz Matysiak. – 
Chodzi o miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla rejonu ulicy 
Za Parkiem w Chludowie – wyjaśnił. – 
Główny zainteresowany o to prosił, po-
nieważ trudna sytuacja rodzinna unie-
możliwiła mu złożenie uwag do planu.

Większość zgromadzonych zgodziła 
się z tą argumentacją, w związku z czym 
Wysoka Rada zdecydowała, że zajmie się 
tym punktem na następnej sesji.

Wójt Wojtera zaproponował z kolei 
dodanie jednego punktu.

– Chodzi o porozumienie Rokietnicy, 
Suchego Lasu i Puszczykowa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii – wyjaśnił, 
a większość poparła jego wniosek.

Do nieoczekiwanego zdarzenia 
doszło natomiast przed głosowaniem 
o przyjęciu protokołu z poprzedniej 
sesji.

– Poproszę o usunięcie mojej wy-
powiedzi do słowa „chciałbym” – za-
skoczył wszystkich radny Wojciech 
Korytowski.

Chodziło o wypowiedź brzmią-
cą: „Będę siedział proszę państwa, bo 
chciałbym skorzystać z informacji, któ-
re właśnie przejrzałem”.

– Ale… stenogram został spisany 
z nagrania – tłumaczył protokolant.

– W takim razie wnoszę o sprawdze-
nie nagrania – radny Korytowski nie 
ustępował.

Rada nie przyjęła protokołu celem 
wyjaśnienia tej kwestii przez protokolan-

ta. Bez sporów natomiast przegłosowa-
no miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu ulicy Stromej, 
Tarasowej i Widokowej, a także dla rejo-
nu ulic Bogusławskiego i Rolnej.

Zrównoważony rozwój
Do ścięcia doszło natomiast przy 

okazji rozmowy o miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla 
Złotnik. Poszło o to, czy ważniejsi są 
przedsiębiorcy czy mieszkańcy.

– Być może nie należy już bardziej 
urbanizować Złotnik – zastanawiał się 
radny Michał Przybylski. – A kierowca 
tkwiący w korku nie będzie rozważał, czy 
znalazł się tam z winy mojej czy wójta. Dla 
zwykłego mieszkańca jesteśmy jednym 
ciałem. O mnie mówią „ten z gminy”.

– To dopiero rozpoczęcie procesu 
planistycznego – przekonywał wójt. – 
Jeśli komunikacja na sąsiednim osiedlu 
ugrzęzła, nie czyńmy zakładnikami 
przedsiębiorców. Mamy 12 miesięcy 
na przygotowanie optymalnego pro-
jektu. Przedsiębiorca mówi o restaura-
cji, o pizzerii, a to przecież nie generuje 
aż tak dużego ruchu…

– Nie mogę się zgodzić – zaopono-
wała Małgorzata Salwa-Haibach. – Je-
steśmy przyjaźni dla biznesu, ale jeśli 
ktoś kupuję działkę na terenie objętym 
miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, to podejmuje ryzyko. 
Nie ma gwarancji, że ten plan zostanie 
zmieniony zgodnie z jego życzeniem.

– Przedsiębiorca kupił jednak działkę 
licząc na zmianę planu, a ja zapewniłem 
go o naszej przychylności – odparł wójt. 

– Człowiek ten wydał 800 tys. zł., a my za-
czynamy grać ludźmi, którzy chcą u nas 
inwestować. Przypuszczam, że ten pan 
w tej chwili dobrego PR-u gminie Suchy 
Las nie robi. I trudno mu się dziwić.

– W ekonomii obowiązuje zasada 
zrównoważonego rozwoju – przypo-
mniała Małgorzata Salwa-Haibach. 

– Oznacza to, że jedni nie powinni się 
rozwijać kosztem innych. Bardzo bym 
się cieszyła, gdyby wójt troszczył się nie 
tylko o przedsiębiorców, ale i o miesz-
kańców, którzy przecież także wydają 
w naszej gminie pieniądze i płacą tu 
podatki.

– Naszym celem są komfortowe wa-
runki życia dla mieszkańców – kiwnął 
głową wójt. – Zaś sposobem na ich re-
alizację jest polityka probiznesowa, po-
nieważ to ona buduje budżet – przed-
stawił swój argument.

– Składam wniosek formalny o za-
kończenie dyskusji i przejście do głoso-
wania – uciął radny Pilas.

Większość rajców przychyliła się do 
wniosku Krzysztofa Pilasa, a następnie 
Wysoka Rada w głosowaniu odrzuciła 
projekt planu.

Kim był Świerczewski?
Już bez tak długich dyskusji przy-

jęto uchwały w sprawie zakupu samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Golęczewo, kompleksowej termomo-
dernizacji oraz o przekazaniu pomocy 
gminy Brusy.

Jednogłośnie też przyjęto wielolet-
ni plan finansowy na lata 2017-2029, 
z tym że wcześniej naniesiono pewne 
poprawki. I tak np. radny Michał Przy-
bylski zaproponował, żeby na obiekt 
przedszkolno-szkolny w Złotnikach 
pozostawić pierwotnie planowaną 
kwotę 5 mln zł, zamiast uszczuplać ją 
o 2,5 mln.

Zgodnie z ustawą dekomunizacyj-
ną Wysoka Rada zdecydowała też, że 
ulica Świerczewskiego w Biedrusku po-
zbędzie się swojego komunistycznego 
patrona. Ucieszyło to radną powiatową 
Ewę Drausowską-Kuleczkę.

– Lepiej późno niż wcale – podkre-
ślała. – Wiemy przecież, kim był Świer-
czewski.

– A jednak szkoda, że tak późno, bo 
zaczyna się rok szkolny, a przy tej ulicy 
znajduje się szkoła – zwrócił uwagę Da-
riusz Matysiak.

– Ale nowe pieczątki już są wykona-
ne – wyjaśnił wójt. – Nie mogłem oczy-
wiście przewidzieć decyzji rady, ale gdy-
by rada nie zmieniła nazwy, uczyniłby 
to przecież wojewoda – przypomniał.

Z kolei pewne wątpliwości radnego 
Pilasa wzbudził projekt uchwały o przy-
stąpieniu do partnerstwa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii. Nasza 
gmina współpracowałaby w tej kwestii 
z Puszczykowem i Rokietnicą.

– Dlaczego nie z najbliższymi gmi-
nami, naszymi sąsiadami? – dociekał 
Krzysztof Pilas.

– Ponieważ to Puszczykowo i Ro-
kietnica utworzyli tandem, a nas doko-
optowali i zaproponowali, żebyśmy zo-
stali liderem – tłumaczył wójt Wojtera.

Pedałują nieformalnie
W dalszej kolejności rajcy zajęli się 

projektem uchwały w sprawie konsul-
tacji granic sołectw i osiedli z mieszkań-
cami Złotnik Wsi i Złotnik Osiedla.

– Chodzi o to, żeby granice odpowia-
dały społecznej rzeczywistości, która 
właśnie się kreuje – wyjaśnił Michał 
Przybylski.

Wysoka Rada wybrała w tym celu 
zespół, w skład którego weszli radni Mi-
chał Przybylski, Krzysztof Pilas, Wło-
dzimierz Majewski i Maciej Jankowiak 
oraz Kamila Ślęzak jako przedstawiciel-
ka Urzędu Gminy.

W części pod nazwą „Informacje 
wójta gminy” jako pierwszy zabrał 
głos zastępca wójta Marcin Buliński, 
który opowiedział o trwających i pla-
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Tylko trawa rośnie 
niezgodnie z regulaminem
Sierpniowa sesja Rady Gminy obfitowała w kilka ostrych 
spięć. Radni spierali się ze sobą, a także z wójtem, a z rad-
nymi przewodniczący zarządów osiedli.
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Pożegnanie dyr. Krzysztofa Linkowskiego

Nowa dyrektor GOS Katarzyna Kustoń
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W ostatni poniedziałek sierpnia, niemal 
w rocznicę poprzedniego protestu odbył 
się „II Sucholeski Protest przeciw działaniu 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Po-
znań”. Stowarzyszenie Ekologiczne Miesz-
kańców Suchego Lasu wraz z Fundacją 
Nowoczesna Gmina kolejny raz zaprosiło 
Mieszkańców Gminy Suchy Las oraz Mo-
raska do zamanifestowania swojego nieza-
dowolenia spowodowanego problemami 

„odorowymi” generowanymi przez Zakład 
Zagospodarowania Odpadów. 

Podobnie jak w roku ubiegłym protest 
spotkał się z dużym zainteresowaniem 
medialnym. Kolejny raz problemem 

„odorowym” zainteresowała się „Gazeta 
Wyborcza”, „Głos Wielkopolski”, „WTK” 
oraz „TVP Info” i rozgłośni radiowych, 
które przygotowały wyczerpujące rela-
cje z naszego protestu oraz próbowały 
poznać przyczynę naszych problemów 
w siedzibie ZZO Poznań. 

W okresie minionego roku, pomimo 
licznych zapowiedzi i obietnic prezesa 
ZZO, niewiele się – niestety - zmieniło. 

W trakcie kolejnego okresu urlopowego 
trudno było przewietrzyć mieszkanie czy 
spędzić aktywnie czas na świeżym po-
wietrzu, bo bardzo często ze składowiska 
odpadów docierał do naszych domów 
i mieszkań potworny zapach. 

Na stronie www.odpady.poznan.pl 
w zakładce „Aktualności” czytamy: „Za-
kład Zagospodarowania Odpadów w Po-
znaniu sp. z o.o. informuje, iż w związku 
z pracami rekultywacyjnymi kwatery 
P-3 na terenie Składowiska Odpadów 
w Suchym Lesie mogą wystąpić okreso-
we uciążliwości. Przewidywany termin 
zakończenia prac rekultywacyjnych to III 
kwartał 2018 roku. Za utrudnienia uprzej-
mie przepraszamy.”

Co nam jednak po tych przeprosi-
nach  - pisać można wszystko, papier jest 
cierpliwy - skoro najprawdopodobniej 
nic się nie poprawi w tej kwestii prawie do 
końca przyszłego roku. Dla nas mieszkań-
ców Gminy Suchy Las ten termin jest nie 
do przyjęcia, zwłaszcza że coraz częściej 
czuć zupełnie nowy rodzaj smrodu. Uru-

chomiona niedawno biokompostownia 
nie jest hermetyczna i coraz częściej to 
ona staje się źródłem cuchnącego, duszą-
cego zapachu unoszącego się nad Gminą 
oraz dzielnicami Poznania. 

Przykro nam także, że Prezes ZZO 
Poznań Pan Kęska nie omieszkał skomen-
tować naszego protestu w sposób naszym 
zdaniem skandaliczny. Porównanie odoru 
generowanego przez „jego” składowisko 
do zapachów w perfumerii pokazuje jasno 
stosunek ZZO do problemu, z którym nasi 
Mieszkańcy muszą mierzyć się praktycz-
nie codziennie. W tym kontekście pocie-
szająca jest informacja o planowanym na 
październik posiedzeniu wyjazdowym 
Komisji Ochrony Środowiska Miasta Po-
znania, która odbędzie się na terenie ZZO 
Poznań przy ul. Meteorytowej w Suchym 
Lesie. Liczymy, że poznańscy Radni oso-
biście przekonają się o skali uciążliwości 

„zapachowej”, na którą od lat jesteśmy nara-
żeni. Zobaczymy jednak, czy coś konkret-
nego wyniknie z ich wizyty. 

Organizatorzy protestu – Stowarzy-
szenie Ekologiczne mieszkańców Suche-
go Lasu, Fundacja Nowoczesna Gmina 
i Klub Radnych Nowoczesna Gmina – 
chcieliby, by takie akcje nie były potrzebne, 
by w Gminie Suchy Las zawsze było czyste 
powietrze, którym chce się oddychać. To 
nie znaczy jednak, że wykluczają kolejne 
protesty i innego typu działania w tej spra-
wie jeśli szybko problem z wysypiskiem nie 
zostanie rozwiązany. Jesteśmy jednak reali-
stami, jesteśmy cały czas wysoce zmotywo-
wani, by walczyć z uciążliwościami genero-
wanymi przez ZZO Poznań do momentu, 
gdy zawsze, każdego dnia, będziemy mogli 
bez obaw otworzyć okno i przewietrzyć 
mieszkanie albo udać się na spacer. 

Chcielibyśmy również bardzo podzię-
kować wszystkim Mieszkańcom, którzy 
znaleźli czas w poniedziałkowy poranek 
i byli z nami pod bramą wysypiska. Dzięku-
jemy między innymi także Panu Marcino-
wi Bulińskiemu – Zastępcy Wójta Gminy 
Suchy Las, który reprezentował w czasie 
protestu Wójta Gminy Suchy Las Grzego-
rza Wojterę. Dziękujemy także  Radnym 
Klubu Nowoczesna Gmina, którzy od 
zawsze wspierają nasze działania związane 
z wysypiskowym odorem i podejmują ra-
zem z Wójtem szereg innych inicjatyw, by 
ten problem ostatecznie rozwiązać.  

Dziękujemy również Pani Annie An-
kiewicz – Przewodniczącej Zarządu Osie-
dla Suchy Las Wschód za zainteresowanie 
problemem Radnych Miasta Poznania 
i inicjatywę zorganizowania w Suchym 
Lesie wyjazdowej Komisji Ochrony Śro-
dowiska i Zieleni Miejskiej z udziałem 
Wiceprezydenta Poznania Tomasza  Le-
wandowskiego. Komisja ma się odbyć 
w październiku na terenie ZZO Poznań. 

Joanna Radzięda
Fundacja Nowoczesna Gmina

Tomasz Sulejewski 
Stowarzyszenie Ekologiczne 
Mieszkańców Suchego Lasu
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Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Płonący autobus
W lipcow ym numerze gminnej 

Gazety Sucholeskiej wójt Grzegorz 
Wojtera zapewnił mieszkańców, że 
nasze gminne autobusy były i są 
bezpieczne. Przy okazji zbeształ 
moją skromną osobę oraz radnego 
W. Majewskiego za nadmierne inte-
resowanie się stanem technicznym 
taboru oraz nienajlepszymi relacja-
mi w gminnej spółce ZK P.  Ubole-
wał ponadto, że sprawa ma kontekst 
polityczny i martwił się rzekomo 
upadającym wizerunkiem firmy. 

Wójt w swoim artykule pominął 
jednak niew ygodne fakty, m. in, że 
od lutego do czerwca br. przepro-
wadzono łącznie 19 kontroli stanu  
technicznego gminnego taboru, co 
skutkowało zatrzymaniem 7 do-
wodów rejestracyjnych. Niestety, 
z tych kontroli nie w yciągnięto żad-
nych wniosków. We wtorek 12.09 
br. w godzinach rannych spłonął 
doszczętnie jeden z gminnych au-
tobusów przewożących naszych 
mieszkańców. Na szczęście nie 
było ofiar, ponieważ pojazd dopie-
ro rozpoczynał kurs. Nie trudno so-
bie jednak w yobrazić, co mogłoby 
się stać, gdyby autobus w ypełniony 
był pasażerami w tym jadącymi do 
szkoły dziećmi. Więcej na ten temat 
na w w w.gminarazem.pl/Płonący 
autobus - oświadczenie. 

Zadania lokalne
K iedy dwa lata temu, w imieniu 

naszej Koalicji, wnosiłem pod ob-
rady Rady Gminy projekt uchwa-
ły autorstwa Michała Dziedzica 
w sprawie programu pobudzania 
akty wności oby watelskiej obiecy-
wałem, że po pewnym czasie projekt 
ten zostanie poddany ewaluacji. Nie 
spodziewałem się wtedy, że spotka 
si ę z tak życzliw ym przyjęciem i po-
parciem jednostek pomocniczych 
oraz zw ykłych mieszkańców. Nic 
więc dziwnego, że po dwóch latach 
wprowadziliśmy do tego bardzo do-
brego aktu prawnego zaledwie kilka 
drobnych korekt. Autor programu 
pisze o swoim projekcie tak:

„…osiedla i sołectwa dysponują więk-
szymi, sprawiedliwiej rozdzielanymi 
środkami finansowymi. W ciągu dwóch 
lat mieszkańcy w głosowaniach doprowa-
dzili do powstania wielu ważnych elemen-
tów infrastruktury w swojej najbliższej 
okolicy”

Więcej na www.gminarazem.pl/ 
Zmiany w gminnym programie pobu-
dzania aktywności obywatelskiej.

Publiczne przedszkole 
w Złotnikach

Jest szansa na powstanie pu-
blicznego przedszkola w Złotnikach. 
Podczas sierpniowej sesji Rady Gmi-
ny podjęto uchwałę dotyczącą mię-
dzy innymi dotowania publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez 
podmioty inne niż jednostka sa-
morządu terytorialnego. Ta bardzo 
ważna uchwała stwarza możliwo-
ści zbudowania oraz prowadzenia 
przedszkola publicznego przez inwe-
stora nowego osiedla w Złotnikach. 
To korzystne rozwiązanie dla obu 
stron: gminy oraz developera, a tak-
że dla rodziców i ich dzieci. Czeka-
my zatem na realne działania wójta, 
który powinien w ynegocjować teraz 
odpowiednią umowę. Trzeba pamię-
tać, że na tym etapie nie można prze-

Sposób funkcjonowania składo-
wiska odpadów ZZO Poznań w naszej 
gminie budzi nasz zdecydowany sprze-
ciw. Z uwagą wsłuchujemy się w głosy 
naszych Mieszkańców, którzy mają już 
dosyć tego uciążliwego sąsiedztwa. Sami 
podejmujemy  inicjatywy w tej sprawie, 
staramy się także wspierać Wójta Grze-
gorza Wojterę, który rozmawia o tym 
problemie w władzami Poznania. 

Radni naszego Klubu popierają sta-

rania naszych Mieszkańców o zdrowe 
i czyste powietrze, dlatego poniżej publi-
kujemy tekst o sierpniowym proteście au-
torstwa jego organizatorów. Ich działania 
my Radni Klubu Nowoczesna Gmina 
popieramy i będziemy popierać wszyst-
kimi siłami aż do ostatecznego wyeli-
minowania emitowanych przez ZZO 
Poznań uciążliwości zapachowych. 

Jarosław Ankiewicz
Klub Radnych Nowoczesna Gmina

Klub Nowoczesna Gmina

Mamy prawo do czystego powietrza

We wtorek 12 
września br. oficjal-
na delegacja Rady 
Gminy uczestni-
czyła w pogrzebie 
śp. Andrzeja Staw-
skiego  - założycie-

la i byłego prezesa zakładu Komunikacji 
Publicznej w Suchym Lesie. Był  człowie-
kiem niezwykle zasłużonym i oddanym 
pracy na rzecz naszej gminy. Odszedł, 
kiedy swoim doświadczeniem i wiedzą 
mógł z powodzeniem jeszcze wiele lat 
służyć lokalnej społeczności. Najbliższym, 
raz jeszcze składamy wyrazy współczucia. 
Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci 
żywych. 

Po przerwie wakacyjnej komisje 
stałe Rady Gminy wznowiły prace. 
Program sierpniowej sesji był bardzo 
obszerny, a więc radni pracowali nie-
zwykle intensywnie. Pełną treść relacji 
przewodniczących Komisji można 
przeczytać na www.gminarazem.pl, 
a protokoły ze wszystkich posiedzeń  
na www.bip.suchylas.pl/Rada Gmi-
ny/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja rewizyjna
Komisja w lip-
cu i sierpniu 
nie pracowała. 
W drugim pół-
roczu prace będą 
z i n t e n s y f i k o -
wane. Zostanie 

dokończona kontrola szkoły przy ul. 
Konwaliowej w zakresie celowości 
oraz lokalizacji tej inwestycji. Zosta-
ną przeprowadzone kontrole Wójta 
Gminy Suchy Las w zakresie nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami gmin-
nymi: GCI Sp. z .o.o. oraz nad spółką 
LARG Sp. z o.o. Przeanalizowana 
zostanie też informacja o wykonaniu 
budżetu za I półrocze 2016 r. Komisja 
na bieżąco rozpatrywać będzie skargi 
na działanie wójta.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Głównym tematem sierpniowego 
posiedzenia Komisji była analiza stanu 
przygotowania gminnych jednostek 
oświatowych do nowego roku szkol-

nego. Po wizji lo-
kalnej zalecano 
w prow a d z e n ie 
wielu uzupełnień 
o z n a k o w a n i a 
oraz wykonanie 
prac moderni-

zacyjnych. Najwięcej kontrowersji 
budzi stan prac w Szkole Podstawo-
wej w Chludowie. Prace moderniza-
cyjne nie zostały ukończone przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. Oba-
wy dotyczą również zabezpieczenia 
samego placu budowy pod kątem 
bezpieczeństwa. Pewne uwagi sfor-
mułowano również w odniesieniu 
do szkoły w Biedrusku. Są związa-
ne z tworzeniem nowego oddziału 
przedszkolnego.

Podsumowano też kolejną edycję 
konkursu ,,Bezpieczne wakacje 2017. 
Komisja zaopiniowała też 4 projekty 
uchwał na najbliższą sesję. Przeana-
lizowano bieżącą korespondencję. 
Niektóre odpowiedzi są niestety źró-
dłem irytacji radnych, np. w kwestii 
dot. aktualnego stanu prawnego ulic 
Leśnej i Meteorytowej. Otrzymali-
śmy bowiem odpowiedź, iż od mo-
mentu, w którym zadano pytanie do 
26.04.2016 r. cały czas trwają przy-
gotowania do spotkania z miastem 
Poznań i Lasami Państwow ymi. 
Ciekawą informacją była odpowiedź 
Straży Gminnej i Policji, dotycząca 
liczby pracowników/funkcjonariu-
szy uczestniczących w zabezpiecze-
niu Dni Gminy Suchy Las i tak na 
11 pracowników Straży Gminnej 
udział brało 3, natomiast na 26 funk-
cjonariuszy Policji imprezę łącznie 
zabezpieczało 20 policjantów. Tę 
ostatnią informację pozostawiam 
bez komentarza.

Długa dyskusja odbyła się w spra-
wie regulaminu i spraw związanych 
z niewłaściwym utrzymaniem zieleni 
na terenie gminy, gdzie największą 
uwagę zwrócono na koszenie tere-
nów przy drogach i rowach melio-
racyjnych (pozostawiona skoszona 
trawa i zielsko zatykają odpływy wód 
deszczowych).

Komisja składa podziękowania 
wszystkim strażakom - ochotnikom za 
bardzo duże zaangażowanie i pomoc 
po nawałnicach dla ciężko poszkodo-
wanych w kraju, a w szczególności dla 
gminy Bursy.  

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Posiedzenia Ko-
misji odbyły się 
24 oraz 28.08 br. 
Podczas pierw-
szego posiedze-
nia dyskutowano 
nad prawnymi 

aspektami nieuchwalenia przez Radę 
Gminy planu miejscowego dla rejonu 
ulicy Diamentowej, który zakładał 
m. in. powstanie przy skrzyżowaniu 
ulicy Obornickiej i Sucholeskiej ko-
lejnej stacji benzynowej. Okazało 
się, że wątpliwą prawnie była ini-
cjaty wa wójta sprowadzająca się 
do „w ycięcia” z procedowanego dla 
tego terenu planu, małego kawał-
ka pod budowę stacji benzynowej, 
któremu nadano priorytet w za-
kresie prędkości procedowania. Po 
długiej i burzliwej dyskusji w obec-
ności przedstawicieli inwestora 
ostatecznie postanowiono w przed-
miotowej sprawie zasięgnąć opinii 
prawnej. 

Dyskutowano również nad zmia-
ną sposobu zagospodarowania dzia-
łek 276/10 i 276/11 w Złotnikach 
przy ul. Złotnickiej, które obecny 
na posiedzeniu inwestor nabył od 
firmy AQA NET. Jeszcze do nie-
dawna na tym terenie znajdowała 
się stacja ujęcia wody. Po zmianie 
planu miałaby tam powstać pizzeria. 
W toku dyskusji dominował pogląd 
o konieczności wstrzymania dalszej 
akty wizacji gospodarczej Złotnik 
wobec braku jakichkolwiek kon-
kretnych działań wójta w zakresie 
właściwej organizacji ruchu samo-
chodowego w tej miejscowości. Po 
uchwaleniu miejscowego planu pod 
nowe osiedle w Złotnikach zostały 
ucięte wszelkie dyskusje odnośnie 
organizacji ruchu, a plany i projekty 
utknęły w urzędach.

Podczas drugiego posiedzenia 
opiniowano projekty uchwał budże-
towych oraz planistycznych na kolejną 
sesję.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
Komisja Spo-
łeczna, wraz z p. 
wicedyrektor K. 
Dzioch, w lipcu 
odwiedziła pół-
kolonie zorga-
nizowane przez 

OPS. Wizytowaliśmy Złotniki Wieś, 
Golęczewo i Chludowo. Należy pod-
kreślić bardzo dobrą organizację pół-

kolonii. 30 wychowawców i 7 kierow-
ników opiekowało się 378 dziećmi.

W sierpniu Komisja spotkała 
się dwukrotnie. Pierwsze posiedze-
nie odbyło się wspólnie z Komisją 
Komunalną i Ochrony Środowiska 
i dotyczyło cmentarza w Biedrusku. 
Gościliśmy grupę mieszkańców 
z Biedruska, którzy domagali się, aby 
obecny cmentarz był cmentarzem 
komunalnym. Do tematu wrócimy 
w maju 2018 roku. 

Kolejne posiedzenie to spotkanie 
z nowym dyrektorem GOS Panią 
Katarzyną Kustoń. Na posiedzeniu 
Komisji obecny był były dyrektor - K. 
Linkowski. Omawialiśmy bieżące 
sprawy oraz kwestię wdrożenia nowej 
technologii uzdatniania wody w base-
nie. Zakładano, że inwestycja zwróci 
się po 2,5 roku. Stanie się to jednak 
znacznie szybciej, najprawdopodob-
niej już po 9 miesiącach. Tak więc 
radni poparli w poprzednim roku wy-
datek, dzięki któremu mamy nie tylko 
znakomitą jakość wody, ale również 
wymierne oszczędności.

Następnie Komisja odwiedziła bo-
iska sportowe, które utrzymywane są 
przez GOS w Złotkowie, Golęczewie 
i Chludowie. Przy okazji należy pod-
kreślić bardzo wysoką jakość murawy. 
Na koniec Komisja serdecznie podzię-
kowała byłemu dyrektorowi Krzysz-
tofowi Linkowskiemu za wieloletnią 
współpracę.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Radni w sierpniu 
obradowali dwu-
krotnie. 23.08 br. 
wraz z członkami 
Komisji Społecz-
nej wysłuchali 
m i e s z k a ń c ó w , 

którzy przedstawili problemy zwią-
zane z funkcjonowaniem cmentarza 
w Biedrusku. 29 sierpnia, na skutek 
licznych zgłoszeń sołtysów, przewod-
niczących osiedli i mieszkańców, radni 
zajęli się  kwestią pielęgnacji zieleni na 
terenach komunalnych. Rozmawiano 
przede wszystkim o częstotliwości 
i jakości koszenia trawy i odchwasz-
czania oraz kwestii zarastania chod-
ników. Padły różne propozycje roz-
wiązania tej sytuacji, np. zlecenie 
części zadań firmom zewnętrznym. 
Dyskusja na ten temat była konty-
nuowana podczas sierpniowej sesji 
Rady Gminy. Ponadto radni opinio-
wali projekty trzech uchwał.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las
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Prowadzący uroczystość Jacek 
Kaczmarski odczytał fragment pa-
miętnika Jana Rewersa, mieszkańca 
przedwojennych Łagiewnik, który 
pod datą 1 września 1939 r. napisał: 
,,(...) Podnosząc głowę spostrzegłem 
czarne krzyże na skrzydłach, spo-
strzegli je i inni. W tej chwili pobie-
gliśmy do środka pałacu, gdzie stało 

radio, włączyliśmy je i usłyszeliśmy 
mrożący krew w żyłach komunikat. 
(…) Nastało głuche milczenie, tylko 
palce kurczowo zaciskały się. Każ-
dy uświadomił sobie w tej chwili, że 
wybuchła wojna”.  Dzisiaj, w miejscu 
pałacu, który opisuje Jan Rewers, stoi 
monument upamiętniający  ofiary  
faszyzmu, w tym dawnych mieszkań-

ców Łagiewnik i okolicznych wiosek.  
Ich potomkowie każdego roku przy-
jeżdżają na uroczystość do Łagiewnik. 
Jest wśród nich 86-letnia Łucja, córka 
Stanisława Roka zamordowanego 
przez hitlerowców. 

Wziął go pod pachy
– Niemiecki samolot spadł pod la-

sem, a jeden z pilotów, na spadochro-
nie wylądował i się przewrócił przed 
naszym gospodarstwem – wspomina 
pani Łucja. – Wtedy mój ojciec wy-
szedł z domu, wziął tego niemieckiego 
żołnierza pod pachy, podniósł go i za-
prowadził wraz ze spadochronem do 
szkoły, gdzie mieściły się wtedy miej-
scowe władze. Po wkroczeniu wojsk 
niemieckich Stanisław Rok został 
aresztowany. Dopiero po latach rodzi-
na dowiedziała się, że zginął śmiercią 
męczeńską w obozie koncentracyj-
nym w Mauthausen.  W drugim dniu 
agresji  Niemiec  na Polskę,  w godzi-
nach południowych,  mieszkańcy Ła-
giewnik, Glinna, Glinienka, Moraska 
i Suchego Lasu byli świadkami histo-
rycznego wydarzenia. Ppor. Włodzi-
mierz Gedymin, polski pilot myśliwca 
P-11c,  po brawurowym ataku strącił  
niemiecki bombowiec He 111J, który 
po przelocie  nad Polską wracał do 
swej bazy w Stargardzie. Niemiecka 

maszyna  rozbiła się i eksplodowała. 
Czteroosobowa ratowała się wyskaku-
jąc na spadochronach. Niemcy wzięli 
straszliwy odwet na  ludności Łagiew-
nik i okolicznych wiosek. Wszystkie 
zatrzymane  22 osoby stanęły przed 
Sądem Specjalnym  w Poznaniu pod 
zarzutem rzekomego znęcania się nad 
niemieckimi lotnikami. W błyska-
wicznym procesie czternastu z nich 
(w tym kobiety) skazano na śmierć.  
Teraz ich imiona i nazwiska widnieją 
na obelisku.

Modlitwy o pokój
Mszy św. przewodniczył ojciec  

Jan Wróblewski, rektor Misyjnego Se-
minarium Duchownego Werbistów 
w Chludowie, a homilię wygłosił ks. 
kanonik Andrzej Niwczyk, proboszcz 
parafii p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Suchym Lesie. W słowach 
skierowanych do licznie zebranych 
uczestników uroczystości apelował 
o modlitwę w intencji światowego 
pokoju. Jednocześnie zachęcał do 
refleksji na temat ceny, którą trzeba 
było ponieść dla pokoju, który dzisiaj 
mamy. Przekonywał, że zarówno ro-
dzice, instytucje społeczne, jak i Ko-
ściół powinny zabiegać, by w takich 
obchodach jeszcze liczniej niż dotąd 
uczestniczyli ludzie młodzi. – Tylko 

sądzać, że rozmow y zakończą się po-
rozumieniem, dlatego nasza koalicja, 
nie zgodziła się na zaproponowane 
przez wójta uszczuplenie środków 
przeznaczonych na to przedszkole 
w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej. Gdyby rozmow y zakończyły się 
fiaskiem należy rozważyć inne spo-
soby finansowania tego zadania. 

Szkoła w Biedrusku 
i Golęczewie

Od początku kadencji radni 
z Biedruska: Grzegorz Łukszo oraz 
Dariusz Matysiak wnioskowali do 
wójta o wpisanie do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej (W PF) za-
dania dotyczącego budow y szkoły 
podstawowej w Biedrusku. Wójt 
na podnoszone przez radnych ar-
gumenty pozostawał jednak głuchy. 
Tymczasem Biedrusko staje się naj-
większym placem budow y na tere-
nie gminy. Wielu inwestorów budu-
je bloki, do których wprowadzają się 
nowi, młodzi mieszkańcy. Jest oczy-
wiste, że należy zaplanować budowę 
szkoły. Nasza koalicja jednomyślnie 
poprała zatem wniosek radnego 
Dariusza Matysiaka o wpisanie do 
W PF zadania „Budowa szkoły pod-
stawowej w Biedrusku w latach 2019 

– 2022”.

Poparliśmy również wzrost o 2,5 
mln. środków przeznaczonych 
w WPF w 2018 roku na budowę 
zespołu szkolno – przedszkolnego 
w Golęczewie. Mamy nadzieję, że 
zostanie wreszcie ogłoszony prze-
targ, dzięki któremu poznamy realną 
kwotę potrzebną na realizację tego 
zadania. W chwili obecnej porusza-
my się nieco po omacku. Nie znamy 
bowiem precyzyjnego kosztu tej in-
westycji i trudno zatem zaplanować 
najkorzystniejszy dla gminy sposób 
finansowania.

Konsultacje z mieszkańcami
Komisja Statutowa, której mam 

przyjemność przewodniczyć zapro-
ponowała, po w ysłuchaniu p. Ew y 
Korek oraz p. Grzegorza Słowińskie-
go - szefów jednostek pomocniczych 
Złotniki Wieś oraz Złotniki – Osie-
dle konsultacje na temat zmiany gra-
nic tych jednostek w związku z budo-
wą nowego osiedla Złotniki – Park. 
W skład tej specjalnej komisji wejdą, 
oprócz mnie, radni: K rzysztof Pilas, 
Włodzimierz Majewski i Maciej Jan-
kowiak oraz Kamila Ślęzak z Urzędu 
Gminy.

(-) Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Na ostatniej se-
sji Rady Gminy 
radni odrzucili 
wywołanie zmia-
ny planu zagospo-
darowania prze- 
strzennego dla 

Złotnik, który ma aktywizować go-
spodarczo działki przy ul. Złotnickiej. 
Podczas dyskusji, zarówno podczas 
obrad Komisji, jak i na posiedzeniu rady 
starły się już tradycyjnie dwie wizje 
planowania przestrzennego w naszej 
gminie. Radni koalicji INICJATYWA 
MIESZKAŃCÓW – GMINA RA-
ZEM reprezentowali interes mieszkań-
ców, odwołując się do konieczności sto-
sowania w działaniach planistycznych 
zasady zrównoważonego rozwoju. Dla 
wójta oraz radnych jego obozu najważ-
niejszym był interes inwestora. Co cie-
kawe, wójt jak sam twierdził, najpierw 
przyobiecał inwestorowi uchwalenie 
planu, a dopiero później projekt uchwa-
ły zaprezentował radnym. 

Tymczasem, wobec wieloletnich 
zaniedbań w zakresie poprawienia 
organizacji ruchu na terenie naszej 
gminy, mieszkańcy nie zgadzają się na 

niekontrolowaną urbanizację  Złotnik. 
Trzeba przypomnieć, że po uchwale-
niu miejscowego planu pod nowe osie-
dle w Złotnikach, co prawda, została 
przygotowana koncepcja uspokojenia 
ruchu dla całości Suchego Lasu, Jelon-
ka i Os. Grzybowego, ale kosztowne 
projekty opracowane przez specjali-
stów i skonsultowane z mieszkańcami 
utknęły w urzędach.  Obecnie są przed-
miotem jałowych i niekończących się 
dyskusji urzędników różnych szczebli, 
a konkretnych działań brak.Tymcza-
sem Złotniki i Jelonek rozbudowują 
się bardzo intensywnie i już za kilka lat 
zamieszkiwać tam będzie ok. 6.000 lu-
dzi. Obecnie Złotniki oraz Jelonek liczą 
ok. 3.500 mieszkańców (os. Grzybowe 

- 1.450 osób, Złotniki – Osiedle 1.450 
osób, Złotniki Wieś 320 osób, a Jelonek 

– 290 osób).
Radni Koalicji INICJATYWA 

MIESZKAŃCOW – GMINA RA-
ZEM dali zatem jasny sygnał  - jeśli nie 
będzie faktycznych i realnych działań 
wdrażających w życie koncepcję uspo-
kojenia ruchu opracowaną przez firmę  
LEHMANN + PARTNER  POLSKA, 
to należy zrezygnować z uchwalania ko-
lejnych planów urbanizujących central-
ną część gminy. Nie zgotujemy ludziom 
codziennego koszmaru!

Małgorzata Salwa - Haibach
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Przewodnicząca  
Rady Gminy Suchy Las  
informuje

W rocznicę wybuchu wojny 
nawet niebo płakało
W strugach deszczu, przy pomniku w Łagiewnikach od-
była się uroczystość upamiętniająca 78-rocznicę tragicznej 
dla świata napaści Niemiec na  Polskę. Tradycyjnie rozpo-
częto ją odśpiewaniem ,,Roty”.

wtedy społeczeństwo będzie mogło 
w przyszłości uniknąć błędów, któ-
re popełniono w przeszłości, a które 
przyniosły kataklizm wojenny – mó-
wił ks. Niwczyk.

Łagiewniki są ostrzeżeniem
Wójt Grzegorz Wojtera  rozpoczy-

nając swe wystąpienie nawiązał do pa-
dającego deszczu.

– Nazwa gminy do czegoś zobowią-
zuje, ale z naturą wygrać nie można 

– przyznał. – Pomimo deszczu jednak 
spotykamy się wszyscy razem po to by 
celebrować, pamiętać i mówić o tam-
tych strasznych dniach. Każda wojna 
jest zła, ale ta była szczególnie okrutna 
i krwawa. W jej wyniku zginęło ok. 6 
mln obywateli Polski. Dziś się spoty-
kamy także po to, żeby młodemu po-
koleniu przekazać wiedzę, że niechęć 
do innych przeradza się w nacjonalizm, 
od którego tylko mały krok do wojny – 
ostrzegał Grzegorz Wojtera.  

Kolejnym podniosłym momen-
tem uroczystości był wojskowy apel 
pamięci tradycyjnie odczytany przez 
mjr Rafała Materę.  Następnie przed-
stawiciele rodzin ofiar, jak również re-
prezentanci wszystkich sucholeskich 
instytucji i organizacji złożyli kwiaty 
pod monumentem oraz zapalili zni-
cze. Oprawę muzyczną manifestacji  
zapewniła  Orkiestra Dęta z Chlu-
dowa pod dyrekcją Krzysztofa Żeleś-
kiewicza i z solistami: Sarą Winiecką 
i Wojciechem Hącią.  Uczestnicy  

uroczystości, na jej zakończenie, mo-
gli uraczyć się tradycyjną, wojskową 
grochówką z 3 Kolorów i ABC Kuchni 
oraz zapoznać się z pojazdami służący-
mi naszym siłom zbrojnym.

Piotr Górski   

Troszczmy się o naszą ziemię
Było wszystko, co być powinno. Muzyka, wieńce ze zboża 
i kwiatów, bochny chleba, no i oczywiście stroje ludowe. 
W Łopuchowie odbyły się dożynki powiatowo-gminne.

Starosta Jan Grabkowski zapropo-
nował, by tegoroczne, powiatowe świę-
to plonów odbyło się w gminie Mu-
rowana Goślina. Burmistrz Dariusz 
Urbański ucieszył się, bo to znakomita 
promocja gminy. I od razu zapropono-
wał miejscowość Łopuchowo.

Rubieże są OK
– To dobra lokalizacja – ocenił 

starosta. – Łopuchowo to rubieże po-
wiatu, a zatem dożynki w Łopuchowie 
to potwierdzenie tego, że wszystkie 
miejscowości traktujemy tak samo. 
Wszystkim rolnikom składam podzię-
kowania za ich trud.

– Nie boimy się wyzwań – zapewnił 
sołtys Łopuchowa Leszek Sommerfeld.

Poza wyżej wymienionymi na uro-
czystości pojawili się m.in. europoseł 
Adam Szejnfeld, senator Piotr Florek, 
wicestarosta Tomasz Łubiński, czło-
nek Zarządu Powiatu Piotr Zalewski 

oraz przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Konrad Strykowski.

Dożynki w naszym powiecie, 
w którym 60 proc. ziem to ziemie orne, 
są ważną tradycją. Uroczystość roz-
poczęła się od nabożeństwa w kaplicy 
w Łopuchowie, którą koncelebrował 
proboszcz Jan Kwiatkowski i inni ka-
płani. Ksiądz Kwiatkowski powołał się 
na Księgę Rodzaju.

– Napisano „Czyńcie sobie ziemię 
poddaną”, więc troszczmy się o naszą 
ziemię – apelował.

Z dużą pomocą przyjaciół
Rolnictwo w naszym powiecie bar-

dzo zmieniło się przez ostatnie lata.
– Obecnie nie jest żadnym wyjąt-

kiem rolnik, który gospodaruje na 100 
hektarach, farmer – mówił przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy Konrad 
Strykowski.

– Dużo się zmieniło w całej Polsce 

dzięki Unii Europejskiej – przypo-
mniał europoseł Adam Szejnfeld. – 
Rolnicy otrzymali 200 mld zł bezpo-
średnio, w dopłatach. Kolejne miliardy 
przeznaczone zostały na inwestycje. 
Mam nadzieję, że tak samo będzie 
i w przyszłości!

Dożynki to jednak nie tylko rozmo-
wa o ziemi, plonach i pieniądzach, ale 
także tradycja i dobra zabawa. Uczest-
nikom tej zabawy w Łopuchowie 
przygrywały m.in. zespół Goślinianie, 
Orkiestra OSP Murowana Goślina, ka-
pela No To Cyk i zespół Łobuzy. O tra-
dycję zadbali starosta Jan Grabkowski 
i burmistrz Dariusz Urbański, którzy 
sierpem przecięli powróz. A także sta-
rostowie dożynek Ewa Bugajna i Piotr 
Staszczak, którzy zaprezentowali zgro-
madzonym bochny chleba. 

Nie zabrakło też stoisk z tradycyj-
nym jadłem, loterii fantowej i konkur-
sów. Lokalna Grupa Działania Kraina 
Trzech Rzek ogłosiła konkurs na naj-
piękniej przystrojone obejście. Wygra-
ło gospodarstwo Marii Radomskiej. 
Jury doceniło zarówno estetykę obej-
ścia, jak i ogrom włożonej pracy.

Krzysztof Ulanowskifot
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Starosta Jan Grabkowski kroi chleb

Uczestnicy uroczystości

Pani Łucja, córka Stanisława Roka

Wieniec niosą radni Paweł Tyrka,  
Małgorzata Salwa-Haibach i Michał Przybylski

Msza św. Z lewej stoi Jacek Kaczmarski Grochówkę serwowały 3 Kolory i ABC Kuchni
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Złotnickie Święto Plonów, które 
odbyło się już po raz siódmy, symbo-
lizuje koniec zbiorów z pól i ogrodów. 
Zabawę poprzedzała msza święta 
w kościele świętej Joanny Beretty Mol-
li. Podczas nabożeństwa proboszcz po-
święcił chlebki w koszach oraz wieniec 
upleciony z polnych kwiatów i zbóż. 
Odbył się też chrzest Michalinki, ma-
łej mieszkanki naszej gminy.

Trzy dni szykowania
Zabawę zorganizowały w dużej 

mierze panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Złotnikach, a także Zarząd 
Osiedla Złotniki. 

Przygotowania potraw rozpoczęły 
się trzy dni wcześniej.

–W czwartek zaczęłyśmy robić bi-
gos, a w sobotę szaszłyki – mówi Elż-
bieta Raflik, przewodnicząca KGW. 

Sponsorami Święta Plonów było 
Centrum Kamieni Naturalnych 
w Złotnikach, a także firma Thomaso-
und i sami mieszkańcy.

Podczas imprezy mogliśmy spró-
bować pajdy chleba ze smalcem 
i ogórkiem kiszonym oraz pyszną kar-
kówkę z grilla, którą serwował Marek 
Bracikowski. Karkówka była wspól-
nym dziełem państwa Bracikowskich. 
Pani Zdzisława ją doprawiała i mary-
nowała w domu, a uprzednio pokroił 
ją pan Marek. 

Karkówkę można było zjeść z ket-
chupem, który został przygotowany 
przez Grzegorza Słowińskiego, prze-
wodniczącego Zarządu Osiedla Złot-
niki Osiedle. Jak wyznaje sam autor, 
bazą sosu była cukinia, a praca nad 
nim zajęła dziesięć godzin.

Sernik pana Macieja
Mogliśmy także skosztować wy-

pieków, m.in. w wykonaniu fotorepor-
tera „Sucholeskiego Magazynu Miesz-
kańców Gminy” oraz męża na telefon 
w jednej osobie, czyli Macieja Łucz-
kowskiego. Pan Maciej specjalnie na tę 
okazję upiekł sernik.

Zanim rozpoczęła się zabawa, 
Grzegorz Słowiński i Elżbieta Raflik 
powitali wszystkich gości, a w szcze-
gólności wójta Grzegorza Wojterę oraz 
Michała Dziedzica, przewodniczące-
go Zarządu Osiedla Suchy Las.

Proboszcz odmówił modlitwę 
w podzięce za dary i ludzi, którzy przy-
gotowali tegoroczne święto.

Następnie w dobre humory wpra-
wił nas zespół ,,Wiaruchna”, który za-
prezentował kilka piosenek o tematy-
ce dożynkowej oraz skeczy w gwarze 
poznańskiej.

Dalej były tańce i wspólna zabawa. 
Dzięki Grupie RELAX, mogliśmy 
świętować do wieczora.  

Ten kto nie mógł się pojawić na 
tegorocznym święcie, miał możliwość 
obejrzenia transmisji na żywo w inter-
necie dzięki firmie TDJ Miultimedia.

Wspomnienia z dzieciństwa
Mieszkanka Złotnik Katarzyna 

Müllauer-Warda, mówi że co roku, 
wraz z dziećmi, z chęcią przybywa na 
Złotnickie Święto Plonów.

–Starania, aby gościom wszystko 
smakowało i dopisywał humor, a także 
zaangażowanie pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich widać na każdym kroku – wy-
znaje pani Katarzyna. – Smak ogórków 
kiszonych pani Elżbiety z Koła przywo-
łują miłe wspomnienia z dzieciństwa.

Dla mieszkańców Święto Plonów to 
idealna okazja do spotkania z sąsiadami 
i spędzenia czasu z rodziną. Jednocześnie 
goście zgodnie potwierdzają, że Złotnic-
kie Święto Plonów  wciąż się zmienia i co 
roku pojawia się coś nowego.

Beata Staszak

Jako gospodarze pojawili się soł-
tys Halina Gramsch, wójt Grzegorz 
Wojtera i proboszcz Ryszard Hoppe. 
Przybyli także radne powiatowe Gra-
żyna Głowacka i Ewa Kuleczka-Drau-
sowska, wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Hącia, szef klubu 
Gmina Razem Michał Przybylski, 
gminni radni, a także wielu sołtysów 
i przewodniczących zarządów osie-
dli. Była więc sołtys Złotnik Wsi Ewa 

Korek z siostrą Mają, przewodniczą-
cy Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle 
Grzegorz Słowiński z żoną Arletą, soł-
tys Golęczewa Przemysław Majkow-
ski, przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Biedrusko Magdalena Przystałowska 
i przewodniczący Zarządu Osiedla 
Suchy Las Michał Dziedzic. Nie za-
brakło też przedstawicieli sąsiednich 
miejscowości z powiatu obornickiego: 
Wargowa i Świerkówek.

Dzieła ludzkich rąk
Wokół sceny stanęły stoiska z rę-

kodziełami z terenu powiatu poznań-
skiego. Były tam wyroby z gliny, hafto-
wane cudeńka i inne. Swoje naczynia 
prezentował m.in. najprawdziwszy 
garncarz – pan Ryszard.

Nie zabrakło też oczywiście tego, 
co niepodzielnie związane jest ze świę-
tem plonów, czyli pań i panów w stro-
jach ludowych (w tym przypadku 

wielkopolskich i łowickich), tańców 
i ludowych przyśpiewek, a także wień-
ców i bochna chleba (symbolizujących 
dobre zbiory). Starostowie dożynek 
wręczyli bochen wójtowi Grzegorzo-
wi Wojterze, ten zaś zgodnie z tradycją 
podzielił go w taki sposób, by wszyscy 
zostali sprawiedliwie obdarzeni.

Zgromadzonych mieszkańców 
i gości powitała zaś sołtys Halina 
Gramsch, podkreślając przy tym, że 
rok był ciężki dla rolników, jako że ob-
fite deszcze utrudniły zbiory.

– Część zbóż pozostała jeszcze na 
polach… – zakończyła mówczyni.

– Tym niemniej dziękuję pani sołtys, 
Radzie Sołeckiej i wszystkim organi-
zatorom za kontynuowanie tej tradycji 
chludowskiej i gminnej – skłonił się 
wójt Wojtera. – Stajemy się gminą co-
raz mniej rolniczą, jednak tradycja jest 
ważna, przecież wszyscy żyjemy w sym-
biozie z matką naturą – zaznaczył. – Lu-
dzie pracowali ciężko przez cały rok, by 
z ziarna wyrosły kłosy, a z kłosów po-
wstał chleb.

Całoroczny trud
W imieniu nieobecnej przewod-

niczącej Rady Gminy Małgorzaty 
Salwy-Haibach głos zabrał radny Mi-

chał Przybylski, który również podzię-
kował rolnikom za całoroczny trud 
i wyraził żal z powodu niesprzyjającej 
pogody.

Na tym zakończyła się część ofi-
cjalna dożynek i rozpoczęła część ar-
tystyczna. Jako pierwsza zagrała Orkie-
stra Dęta Chludowo. Ponadto wystąpili 
Chludowianie, Chludowska Mazelon-
ka oraz Kapela Ludowa Po Zagonach.

Nie zabrakło też różnorakich 
konkursów. Przepychanie balotów 
wymagało siły fizycznej i techniki, ale 
były też proste pytania z wiedzy na te-
mat gminy. Trzeba było np. wymienić 
wchodzące w jej skład miejscowości.

Uwagę zgromadzonych przykuła 
też parada pięknie ozdobionych pojaz-
dów, wśród których przeważały ciągni-
ki rolnicze, ale była też bryczka i tandem. 
Konkurs na najpiękniej przystrojony 
pojazd prowadziła Magdalena Przysta-
łowska, w tym przypadku występując 
w imieniu Lokalnej Grupy Działania 
Kraina Trzech Rzek. Pierwsze miejsce 
zdobył traktor przystrojony parasolką, 
drugie ciągnik z transparentem „Rol-
nik szuka żony”, a trzecie wspomniany 
tandem. Nagrodami były bony do cen-
trum ogrodniczego.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA

Wieniec z kwiatów i zbóż 
został poświęcony
Spotkanie z sąsiadami, wspólna zabawa i pyszne jedzenie.  
Tak mieszkańcy osiedla Złotniki obchodzili tegoroczne 
święto kończące zbiory.

Z ziarna wyrosły kłosy, 
a z nich powstał chleb
Pracowali ciężko przez okrągły rok, mają więc prawo do 
święta. Dożynki Gminno-Parafialne w Chludowie zgro-
madziły szereg znamienitych osób.
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Zbigniew Hącia, Elżbieta Raflik, Lidia Lubowska, Grzegorz Słowiński Zespół Wiaruchna Lidia Lubowska, Małgorzata Małecka, Teresa Dobrzykowska

Sernik od męża na telefon Ks. Jakub Knychała Zdzisława i Marek Bracikowscy Państwo Sporni

Msza św. Parada ciągników. Zwycięski traktor z parasolką Wyróżniona para na tandemie

Radny Michał Przybylski, przewodnicząca 
Magdalena Przystałowska, wójt Grzegorz Wojtera

Radosław Śron z Rady Sołeckiej w Złotnikach Wsi, 
radny Zbigniew Hącia, sołtys Ewa Korek, Maja Krause

Grzegorz Słowiński, Elżbieta Raflik, Zdzisław Szymanowski

Katarzyna Nawrocka z córkami Teresa Dobrzykowska z rodziną

Arleta Słowińska i red. Agnieszka Łęcka Zespół Relax z Obornik Wlkp.
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 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKlAMA

PŁYTKI CERAMICZNE     MEBLE     ARMATURA     LAMPY     TAPETY

ul. Obornicka 293
60-691 Poznań
tel.: 61 82 32 957
tel./fax.: 61 82 32 863

godziny otwarcia:
pon.-pt. 9:00 - 19:00
sob.:  10:00 - 15:00

ZAPRASZAMY 
DO SALONU

WWW.DOMUS.PL

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

Nasi walczyli w Portugalii
W miejscowości Coimbra w Portugalii odbywały się European 
Universities Championships Judo, Karate, Taekwendo-EUSA.

Głównym organizatorem mi-
strzostw były EUSA oraz Uniwersy-
tet w Coimra. W karate WK F starto-
wało 256 zawodników z 109 uczelni 
i 21 państw europejskich. Sędziowa-
ło 11 sędziów K L Międzynarodowej 
WK F.

Trener z Suchego Lasu
Polskę reprezentowało 13 zawod-

ników z ośmiu uczelni (Bydgoszcz, 
Gdynia, Poznań, Piła, Opole Wro-
cław). Opiekę nad zawodnikami 
sprawował trener Mariusz Siebert re-
prezentujący zarówno Polski Zwią-

zek Karate jak i AZS. Przypomnij-
my, że M. Siebert prowadzi w naszej 
gminie Sucholeskie Stowarzyszenie 
Sportowe Fighter, organizuje też 
słynne Sucholeskie Biegi Fightera.

W drugim dniu nasi zawodnicy 
reprezentujący polskie uczelnie star-
towali w konkurencjach kata indy-
widualnym i drużynow ym równole-
gle na dwóch matach. Na pierwszej 
startowały kobiety, na drugiej ry wa-
lizowali mężczyźni. Po pierwszym 
dniu zawodów do finałów o trzecie 
miejsce zakwalifikowały się dwie 
drużyny Polskie z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu oraz 
Politechniki Poznańskiej. W trze-
cim dniu odbyły się ry walizacje 
w kumite. W pierwszej kolejności 
rozegrane zostały konkurencje in-
dy widualne wagowe. Nasi reprezen-
tanci walczyli w doborowej obsadzie, 
gdyż na turnieju stawiła się czołów-
ka europejskich zawodników karate 
W K F zarówno w kata jak i w kumi-
te. Bardzo dobrze zaprezentował się 
Michał Parczewski w wadze -67 kg 
(Akademia Marynarki Wojennej 
w Gdyni), który po bardzo dobrych 
startach indy widualnych przegrał 
walkę o wejście do finału i zakwali-
fikował się w walce o trzecie miejsce 
w repasażach.

Pęknięta szczęka
Również Mariusz Migdalski 

w wadze -84 kg (Uniwersytet im. Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
godnie reprezentował Polskę. Wygrał 
wszystkie walki, miał jednak pecha. 
W czasie zmagań o wejście do półfi-
nału otrzymał cios, który doprowadził 
do pęknięcia szczęki. Na szczęście od 
razu została mu udzielona pomoc me-
dyczna. Mariuszowi życzymy szybkie-
go powrotu do zdrowia i na matę. 

W ostatnim dniu rozegrane zo-
stały finały w kata i kumite mężczyzn 
i kobiet. Polskę reprezentowały dwie 
drużyny w kata: Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu (Mikołaj Danie-
lewicz, Bartosz Urbański, Mateusz 
Kaczmarek), Politechnika Poznańska 
(Mateusz Urbaniak, Michał Kucner, 
Aleksander Korytowski). W kumite 

-67 kg startował Michał Parczewski.
W walce o trzecie miejsce w kon-

kurencji kata drużynowym mężczyzn 
obie drużyny poległy przegrywając 
z drużynami z Hiszpanii i Czarnogóry 
i zajmując ostatecznie piąte miejsce. 
Również Michał Parczewski po dobrej 
walce uplasował się na piątym miejscu. 
W Konkurencji kumite -55 kg Marta 
(Politechnika Poznańska) w walce re-
pasażowej zajęła siódme miejsce.

Redakcja

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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Targi Mieszkań i Domów, które od-
były się w tym miesiącu na terenie MTP 
w Poznaniu, przyciągnęły tłumy odwie-
dzających. Wśród 150 wystawców byli 
też deweloperzy, którzy budują osiedla 
na terenie naszej gminy. Na brak zainte-
resowania bynajmniej nie narzekali.

Kameralna Ostoja
– Odnotowaliśmy bardzo duże zainte- 

resowanie osiedlem Ostoja, które powsta-
je na terenie Jelonka – mówi Ewa Marci-
niak-Małecka, współwłaścicielka firmy 
Evox sp. z o.o. – Ludzie docenili oferowa-
ny standard i kameralność tego osiedla, 
na którym docelowo staną 23 bliźniaki. 
Podobała im się też sama okolica, cicha, 
w otoczeniu zieleni. Nie bez znaczenia 
było też to, że jesteśmy spółką rodzinną.

Pierwszy etap budowy osiedla 
Ostoja powinien zakończyć się w listo-

padzie br. Do tego czasu na klientów 
powinno czekać osiem domów w sta-
nie deweloperskim.

Lepsi niż Strzeszyn
BGR buduje osiedle Złotniki Park 

w Złotnikach. W czasie targów pytało 
o tę inwestycję bardzo wiele osób.

– Mieliśmy premierę drugiego 
etapu budowy – wyjaśnia Monika 
Skrzypczak. – Odwiedzający pytali 
nas zarówno o mieszkania dwu-, trzy-, 
jak i czteropokojowe. Co ciekawe, 
mniej byli zainteresowani programem 
MdM, a częściej pytali o mieszkania 
na wynajem. Mamy specjalny pro-
gram, który ułatwia wynajmowanie 
kupionych od nas mieszkań. Kupujący 
nie musi martwić się samodzielnym 
szukaniem najemcy, ani innymi kwe-
stiami związanymi z umową najmu.

Zamieszkanie na osiedlu Złotniki 
Park rozważali najczęściej mieszkańcy 
Suchego Lasu i Piątkowa. Porówny-
wali tę ofertę z konkurencyjnymi ofer-
tami na Strzeszynie, gdzie też powstają 
nowe osiedla.

– My wygrywamy tym, że jesteśmy 
lepiej skomunikowani, jak również 
lepszą infrastrukturą – ocenia nasza 
rozmówczyni. – Projektujemy na osie-
dlu przedszkole publiczne – dodaje.

Pamiętajcie o ogrodach
Deweloper More Place promował 

dwie lokalizacje w naszej gminie: osie-
dle Kalinova w Złotnikach oraz Villę 
Sucholeską, jak sama nazwa wskazuje 
usytuowaną w Suchym Lesie. Kalino-
va to osiedle parterowych domów, zaś 
Villa Sucholeska to dwukondygnacyj-
ne apartamenty z ogrodami na dachu. 
Tomasz Pietrzyński z More Place 
ocenia, że oferty szczególnie zaintere-
sowały tych potencjalnych klientów, 
którym zależy na sporej powierzchni 
mieszkalnej oraz na dużych ogrodach.

W samym Suchym Lesie czeka też 
na was osiedle Szafirowe budowane 
przez firmę Patron Development sp. 
z o.o. Suchy Las sp.k. Osiedle usytu-
owane jest naprzeciwko Gościńca 
Sucholeskiego, a deweloper podkreśla 
na swojej stronie, że mieszkańcy będą 
mieli stamtąd dwie minuty pieszo do 
Galerii Sucholeskiej, trzy minuty pieszo 
do szkoły i przedszkola, pięć minut pie-
szo do akwaparku Octopus i 20 minut 
rowerem nad Jezioro Strzeszyńskie.

– W czasie targów pytały o to osiedle 
setki osób – mówi Agnieszka Dzier-
kacz. – Klienci głównie interesowali 
się mieszkaniami o powierzchni 70 m2  
i dwupoziomowymi 75 m2 z antre-
solą i ogródkiem, które są budowane 
w ramach II etapu. Szczególną uwagę 
zwracali na ciekawy układ, przestron-
ne wnętrza i nietypowe przeszklone 
ściany w salonie i kuchni. Cały czas 
podpisujemy umowy rezerwacyjne.  

Mercedes wśród domów
Firma Duda Development także 

promowała w czasie targów dwie swo-
je inwestycje. Zarówno osiedle Nowe 
Złotniki, o którym już kilkakrotnie 
w naszym „Magazynie” pisaliśmy, jak 
i usytuowane na północy Poznania 
Morasko Park.

– Obie lokalizacje cieszyły się po-
dobnym zainteresowaniem odwie-
dzających – ocenia Gabriela Jakimik. 

– Już w poniedziałek po targach mieli-
śmy telefony i maile od potencjalnych 
klientów. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z naszego udziału w imprezie.

Warto dodać, że odwiedzających do-
datkowo zachęciła promocja pod hasłem 

,,Mercedes wśród domów”. W najwięk-
szym skrócie – każdy, kto w tym miesią-
cu zdecyduje się na zakup segmentu na 
osiedlu Morasko Park, dostanie w pre-
zencie nowego mercedesa od Mercedes-
Benz dealera Duda Cars. Pierwszy etap 
budowy osiedla Morasko Park rusza na 
przełomie 2017 i 2018 r., a zakończenie 
inwestycji przewidziano na koniec przy-
szłego roku. W ramach pierwszego etapu 
na Morasku staną cztery domy w zabu-
dowie wolnostojącej. Docelowo 12 ta-
kich domów. Wszystkie o powierzchni 
325 m2, a każdy z nich podzielony na 
dwa mieszkania o powierzchni 159,62 
m2. Zgodnie z zapewnieniem dewelo-
pera wszystkie działki na tym osiedlu 
mają być olbrzymie, w otoczeniu zieleni, 
z licznymi trasami rowerowymi i space-
rowymi w najbliższej okolicy.

Nowość kusi
W Poznaniu buduje też firma Arka-

dia Broker. W czasie targów już po raz 
trzeci promowała mieszkania przy ul. 
Strzeleckiej, a po raz pierwszy osiedle 
Bliskie Zawady.

– Zainteresowanie było bardzo duże, 
przede wszystkim nowością, czyli Bliski-
mi Zawadami, choć pytano też o te kilka 
mieszkań, które jeszcze mamy w sprze-
daży przy ul. Strzeleckiej – mówi nam 
Joanna Rutkowska-Zoneman. – Cztery 
osoby przez dwa dni naprawdę miały co 
robić, bo do naszego stoiska podchodzi-
ły dziesiątki, jeśli nie setki osób.

Modna miejscowość
Na brak zainteresowania nie na-

rzekała także firma Chronos Deve-
lopment, która proponowała cztery 
lokalizacje w powiecie poznańskim: 
jedną przy Trakcie Napoleońskim 
w Rokietnicy, a trzy w gminie Swa-
rzędz. Na osiedlu Wierzbowym 
w Rokietnicy kupić można kawalerki 
i mieszkania dwupokojowe w blokach. 
Na Świerkowych Tarasach w Rabowi-
cach – domki szeregowe z poddaszem 
i ogródkiem. Na osiedlu Husarskim 
w Kruszewni i na osiedlu Harmonia 
w Zalasewie także domki szeregowe.

– Harmonia budziła szczególne za-
interesowanie, bo Zalasewo to modna 
miejscowość – tłumaczy Piotr Hoff-
man. – Budowę rozpoczęliśmy w tym 
miesiącu, a domki powstaną przy ul. 
Planetarnej, w pobliżu dwóch szkół, 
w tym jednej multimedialnej – mówi.

Z kolei w Rabowicach potencjalnych 
nabywców kusi pełna infrastruktura: 
drogi wewnętrzne i plac zabaw. Zresztą 
także na osiedlu Husarskim przygoto-
wany jest teren pod plac zabaw.

– Wszystkie cztery lokalizacje obję-
te są programem MdM – dodaje nasz 
rozmówca.

W bliskiej przyszłości Chronos 
Development planuje dwie kolejne 
inwestycje, choć przedstawiciele firmy 
nie chcą na razie zdradzać szczegóło-
wej lokalizacji.

Pięćset plus
Wiadomo natomiast, gdzie znajdu-

je się osiedle Rozalin – w podpoznań-
skim Lusówku.

– To nasza główna inwestycja – pod-
kreśla Jan Ptaszyński z firmy Novum 
Plus. – Nasi potencjalni klienci inte-
resują się przede wszystkim domami 
wolnostojącymi lub bliźniaczymi, par-
terowymi, o powierzchni 100-120 m2. 
Zainteresowanie jest duże i stabilne. 
Podobne odnotowaliśmy w czasie tar-
gów wiosennych i ubiegłorocznych.

W ciągu dwóch targowych dni trzy 
osoby odbyły kilkaset spotkań z od-
wiedzającymi.

– Rozdaliśmy ponad 500 katalogów, 
a nie dajemy ich wszystkim – zaznacza 
nasz rozmówca. – Wyłącznie osobom 
zainteresowanym ofertą.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA WYDARZENIA / REKlAMA

Poetyckie nazwy 
i zielone otoczenie
Chcesz kupić mieszkanie? Zarówno w naszej gminie, jak 
i w innych gminach aglomeracji poznańskiej powstaje tyle 
domów i osiedli, że z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

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 INTERNA l
l LECZENIE STACJONARNE l
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NAGŁE PRZYPADKI 24h

Duda Development

BGR

More Place Chronos Develompment

Novum Plus Evox. sp. z o.o.

Patron Develompment
Calva sp. z o.o. sp.k. Colour Glass

Arkadia Broker
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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

POZNAŃ, UL. OBORNICKA 288
tel. 662 044 452

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

CZYTAj NAS NA
www.sucholeski.eu

Szukaj nas też na
/sucholeski

REKLAMA: 669 690 036



 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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Na Podolany prosto 
z Europy Zachodniej
Agnieszka i Karol Słodzinkowie prowadzą cztery sklepy 
na terenie Poznania i okolic. Najnowsza placówka otwarta 
została w Galerii Podolany, a zatem w najbliższym sąsiedz-
twie Suchego Lasu. Kupicie tam towary z Niemiec, Holandii 
i innych krajów.

Uroczystość otwarcia Sklepu 
z Artykułami Zagranicznymi przy ul. 
Strzeszyńskiej właściciele urządzili 
z rozmachem. Byli więc szczudlarze 
i malowanie buziek. Z tej ostatniej 
atrakcji chętnie korzystali najmłodsi 
klienci.

Otwarcie miało miejsce na począt-
ku września, czas więc już na pierwsze 
podsumowanie.

– W moim odczuciu nasza placów-
ka wręcz przyciąga klientów do Galerii 
Podolany – mówi z satysfakcją wła-
ściciel Karol Słodzinka. – Klienci są 
zadowoleni, chwalą zarówno wystrój, 
jak i towary oraz ceny.

Towary to artykuły spożywcze 
oraz chemia gospodarcza. Pochodzą 
głównie z Niemiec, ale także np. z Ho-
landii czy Wielkiej Brytanii.

– Z Anglii sprowadzamy czekoladę 
firmy Mondelez, w kształcie i o smaku 
pomarańczy – mówi Karol Słodzinka. 

– Żeby było ciekawiej, te pomarańczo-
we kule produkowane są w zakładzie 
pod Tarnowem Podgórnym, wyłącz-
nie na rynek angielski.

Poza czekoladą w sklepie na Podo-
lanach dostaniecie także inne rodzaje 
słodyczy oraz kakao i kawę. Kupicie 
też środki czystości, jak m.in. płyny do 
mycia naczyń, płyny do podłóg, kap-
sułki do zmywarek, proszki do prania 
itp. Czy warto kupować tego typu ar-
tykuły wyprodukowane na Zachodzie, 
skoro na rynku nie brakuje polskich 
produktów?

– Nie jest tajemnicą, że środki 
czystości, nawet tej samej marki, po-
chodzące z Niemiec są lepszej jako-

ści niż te w yprodukowane w naszej 
części Europy – mówi Agnieszka 
Słodzinka.

Dodajmy na koniec, że państwo 
Słodzinkowie rozpoczynali działal-
ność handlową od dwóch stoisk na 
rynku w Szamotułach. Stoiska mają 
nadal, ale poza tym mają też sklepy 
w Tarnowie Podgórnym, Przeźmie-
rowie, Pniewach i właśnie na poznań-
skich Podolanach. Poza tym nie od 
dziś organizują świąteczne i okazjo-
nalne paczki dla szkół oraz firm.

– Mamy w tym doświadczenie – za-
pewnia Karol Słodzinka.

Jerzy Berger
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Czy młodsze znaczy lepsze? 
Nowy Opel Insignia
Czy młodsze znaczy lepsze? Nowy Opel Insignia

Westmotor, autoryzowany dealer 
marki Opel, wyszedł naprzeciw kon-
sumentom z konkretną dla niemiec-
kiego przedsiębiorstwa zwięzłością 
i konkretnością. Słowo wstępu i powi-
tanie przybyłej do salonu Westmotor 
publiczności należało do Przemysła-
wa Koniecznego – dyrektora komor-
nickiego, motoryzacyjnego przybytku. 
Dyrektor nie krył satysfakcji, podkre-
ślając że to specjalny dzień dla całej 
drużyny marki Opel

Wierni marce
Jak stwierdził szef f irmy West-

motor, Opel Insignia drugiej gene-
racji wzbogacony został o mnóstwo 
nowości. W udoskonalonej wersji, 
w której promocję i kampanię re-
k lamową zaangażowano aktora 
Marcina Dorocińskiego, wszystkie 
wady poprzednika mają całkowicie 
zniknąć. Widać to już w samym 
rozstawie osi – powiększono ją 
o całe 92 milimetry, co oznacza dla 

konsumenta rozległą przestrzeń 
na tylnej kanapie. Nowa Isignia 
wizualnie w ydaje się być też samo-
chodem dłuższym od poprzednika. 
Jeden z obecnych na w ydarzeniu 
konsultantów marki zdradza, że 
ceną w yjściową jest około sto tysię-
cy złotych, podkreślając przy tym, 
że nowa Insignia pretenduje do zna-
lezienia się na półce samochodów 
luksusow ych.  Obecni na prezenta-
cji samochodu Patrycja i Sławomir 
razem z synem Kamilem są bardzo 
zainteresowani nowinkami moto-
ryzacyjnymi i zdradzają , że chętnie 
przekonaliby się o takow ych pod-
czas jazdy próbnej. Sławomir korzy-
sta z opla służbowo. 

Ewa i Andrzej, małżeństwo, przy-
jechali na drzwi otwarte i nie zasta-
nawiając się dłużej, zamówili już dla 
siebie nową insignię. Od lat jeżdżą 
oplami i jak sami twierdzą, samocho-
dy te ani razu ich nie zawiodły. 

Za czerwoną chustą 
Odsłonięcie samochodu i możli-

wość przyjrzenia się maszynie bliżej 
poprzedził kilkuminutow y show 
dwójki tancerzy. Przygry wająca w tle 
dramatyczna muzyka klasyczna, po-
wiewająca czerwona f laga oraz sam 
w ystęp nawiązujący nieco w swojej 
stylistyce do specyficznego, eks-
presyjnego charakteru cechującego 
teatr tańca jedynie spotęgował cie-
kawość zainteresowanych now ym 
samochodem. Finałem tanecznego 
w ystąpienia było właśnie odsłonię-
cie nowej insignii.  Jak można prze-
czytać na portalu superauto24.se.pl, 
samochód przygotowany został 
z myślą o kierowcach rozmiłowa-
nych w długich, autostradow ych tra-
sach, w związku z czym jego obcią-
żenie i aerodynamiczny opór nie są 
ogromne. Istotne jest również opar-
cie na nowej płycie podłogowej, któ-
ra okazuje się być znacznie bardziej 
praktyczna w przypadku kwestii 
umiejscowienia fotela (a ten w przy-
padku Opla Insignii starej generacji 
znajdował się stosunkowo w ysoko).  
Nową insignię w salonie Westmotor 
można nabyć od 866 złotych netto 
miesięcznie. Strona internetowa 
salonu przybliża w ramach płatno-
ści za ten właśnie samochód Opel 
Drive Plan, sygnowany hasłem „naj-
lżejsza forma finansowania”.  Wśród 
obecnych na prezentacji samochodu 
znaleźli się pierwsi zainteresowani 
zmianą swoich dotychczasow ych 
pojazdów. Pozostaje śledzić sytuację 
na rynku, by przekonać się, czy Opel 
Insignia nowej generacji powtórzy 
sukces swojego poprzednika. 

Małgorzata Pelka
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KOREPETYCJE 

CHEMIA 
FIZYKA 

MATEMATYKA
ROZWIĄZYWANIE 

ZADAŃ
Tel. 694-338-507

Chludowo. 
Proszę dzwonić po 15.

Agnieszka i Karol Słodzinkowie z synkiem

Dyr. Przemysław Konieczny Patrycja i Sławomir z synkiem Kamilem
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Ujrzeliśmy 
hybrydowego Lexusa
Najnowszy Lexus LS500h gościł w salonie Tadeusza 
Ukleji. Przez dwa dni goście mogli podziwiać samochód 
przedprodukcyjny, w dużym stopniu ręcznie montowany 
i obecny w Europie w kilku zaledwie sztukach.

Do Poznania najnowsza „hybryda” 
– bo LS-500h ma napęd hybrydowy 
– dotarła jednak na lawecie. Nie ma 

jeszcze homologacji, nie jest zareje-
strowana i do tego jest dostępna tylko 
dla nielicznych dealerów. Jak mówi 
Tadeusz Ukleja, ma o sto koni mniej 
od poprzednika, a jest wyraźnie szyb-
sza i ma lepsze przyspieszenie. Napęd 
Multistage Hybrid przekazujący moc 
na cztery koła, pochodzi w końcu ze 
sportowego LC500h. 

Samochód przedstawiał Patryk 
Mikiciuk, prezenter TVN Turbo, ko-
lekcjoner pojazdów i autor „Legend 
PRL-u”. On to podkreślał, że biała skóra 
tapicerki jest specjalnie selekcjonowana 
do tego samochodu, przedni fotel ma 
28 kierunków regulacji i oferuje masaż 
shiatsu ud i pleców (tylne też są odchy-
lane, ogrzewane i zapewniają siedem 
rodzajów masażu), przypomniał też, 
że przy dotknięciu klamki samochód 
podnosi się ułatwiając wsiadanie. 

Dwa silniki
Najnowsza hybryda napędzana jest 

silnikiem V6 o pojemności 3456 ccm 
i mocy maksymalnej 299 KM przy 
6600 obr./min, i silnikiem elektrycz-
nym na prąd przemienny z magnesem 
stałym 179 KM, co daje moc całkowi-

tą układu 359 KM. Ma osiągnąć pręd-
kość 250 km/godz. i przyspieszenie do 
setki w 5,5 sekund. 

W Poznaniu najnowsze dziecko 
japońskiego producenta witało spore 
grono przyjaciół dealera Toyoty i Lexu-
sa Tadeusza Uklei. On sam nie ukrywał 
zadowolenia z tego, że poznański salon 
został wybrany do prezentacji hybrydy. 

– Ładny, choć bardziej wygląda na 
samochód cieszący oko i będący po-
wodem do dumy, niż na zabytkowy – 
mówi Andrzej Roszkiewicz, obecny na 
prezentacji kolekcjoner zabytkowych 
samochodów i właściciel m.in. pięciu 
rolls royce’ów. – Pod bagażnikiem 
ukryte baterie, prąd jako paliwo – tego 
nie ma w tych starych wozach z duszą, 
które ja lubię. Choć i tu i tam podzi-
wiam elegancję, komfort, bardzo staran-
ne wykończenie każdego detalu. 

Kosztuje pół miliona
Wójt Grzegorz Wojtera przyznaje, 

że nowy Lexus robi wrażenie.
– Podoba mi się i zmusza do pewnej 

refleksji: jak bardzo doskonałe w kształ-
cie, osiągach i komforcie użytkowania 
stają się samochody – chwali. – Nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że słowa 
o perfekcji aerodynamicznej, które 
padły w czasie reklamowego pokazu 

przed odsłonięciem tego samochodu, 
nie były przesadzone. Jako, że na na-
szym terenie ma swoją siedzibę salon 
Toyoty, także prowadzony przez pana 
Tadeusza Ukleję, uczestniczę w premie-
rowych pokazach coraz to piękniejszych 
samochodów i widzę, jak ewoluują...

Nowy Lexus trafi do salonów w li-

stopadzie tego roku, ale już można się 
zapisywać w kolejce po swój egzem-
plarz. W czasie pokazów w poniedzia-
łek kilka osób deklarowało, że jeszcze 
w tym roku chcą odebrać z salonu swo-
jego LS-500h. Samochód będzie kosz-
tował między 490 tys. zł a 600 tys. zł. 

Paweł Okoński

Wiązanka dla Romana 
Dmowskiego
Tradycyjnie w pierwszą sobotę sierpnia odbywa się 
w Chludowie uroczystość z okazji  153 urodzin Romana 
Dmowskiego,  współtwórcy naszej niepodległości, wielkie-
go patrioty, niegdyś mieszkańca naszej gminy. 

Jest to wypełnienie testamentu Ro-
mana Dmowskiego, który przez kilka 
lat był właścicielem resztówki i dworu 
w Chludowie. Posiadłość za przysło-
wiową złotówkę sprzedał ojcom werbi-
stom – dzisiaj ojcowie mają tam swoją 
siedzibę. W testamencie prosił o do-
roczną mszę świętą. Z tej okazji m.in. 
delegacja Rady Gminy Suchy Las: 
Małgorzata Salwa-Haibach, Michał 
Przybylski oraz Ryszard Tasarz wzięła 
udział w tej patriotycznej uroczystości. 

Na obchody w Chludowie przybyli 
również przedstawiciele Związku Żoł-
nierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz 

Towarzystwo Gimnastyczne Gniazdo 
„Sokół” z pocztami sztandarowymi, 
delegacja Rady Miasta Poznania, dele-
gacja Rady Powiatu Poznańskiego, de-
legacja sołectwa w Chludowie z sołtys 
Haliną Gramsch oraz przedstawiciele 
środowisk narodowo-patriotycznych.

Uczestniczyliśmy w uroczystym 
apelu, podczas którego odśpiewano 
Hymn oraz Rotę i wraz z innymi de-
legacjami złożyliśmy pod pomnikiem 
wiązankę kwiatów. Następnie uczest-
niczyliśmy we mszy św. w intencji R. 
Dmowskiego, której przewodniczył 
o. Jan Wróblewski SVD, rektor domu. 

Następnie młodzież maturalna z Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Po-
znaniu zaprezentowała spektakl po-
etycko-literacki na podstawie tekstów 
z książki R. Dmowskiego „Myśl no-
woczesnego Polaka (1903)”, w której 

autor zarysował społeczne i polityczne 
założenia ruchu narodowego. Tę pięk-
ną uroczystość od lat organizuje radna 
Powiatu Poznańskiego Ewa Kuleczka- 
Drausowska.

Małgorzata Salwa-Haibach
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Radni Ryszard Tasarz, Małgorzata Salwa-Haibach i Michał Przybylski

Dr n. med. Jerzy Skrobisz, właściciel salonu Tadeusz Ukleja, red. Agnieszka Łęcka

Członek Rady Nadzorczej i prezes Huty Bankowej Piotr Lisiecki, dyr. Paweł Gursz, ekonomista Marek Zuber
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Czytelnik z Golęczewa zwrócił się 
do nas z pisemną skargą. Poinformował, 
że w wyniku przebudowy ulicy Tysiąc-
lecia doszło do podwyższenia poziomu, 
na skutek czego po deszczach woda 
spływa na położoną niżej ulicę Dział-
kową. W efekcie na Działkowej tworzy 
się rozległa i głęboka kałuża, którą trud-
no przejść pieszym, a która sprawia też 
problemy kierowcom, obawiającym się 
uszkodzenia podwozia lub zderzaka. 
Czytelnik zapewniał, że kilkakrotnie 
interweniował w tej sprawie w Urzę-
dzie Gminy, niestety nieskutecznie. 
Zasugerował też, że na przechadzkę po 
ulicy Działkowej mógłby wybrać się go-
spodarz gminy.

My jednak zadzwoniliśmy w tej 
sprawie do gospodarza Golęczewa, czy-

li sołtysa Przemysława Majkowskiego.
– Zgadza się, kałuże tworzyły się za-

równo na ulicy Działkowej, jak i Krę-
tej – potwierdził. – Monitowałem 
w tej sprawie podczas sesji u zastępcy 
wójta Marcina Bulińskiego, w kie-
rownictwie budowy ulicy Tysiąclecia, 
a także u pani Wioletty Frankowskiej 
z Referatu Budowlano-Inwestycyjne-

go Urzędu Gminy – wylicza.
Interwencje sołtysa okazały się 

skuteczne. W obu newralgicznych 
miejscach robotnicy wykonali odpły-
wy do kanalizacji deszczowej. Problem 
został rozwiązany.

Krzysztof Ulanowski 
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Na urlop drogą S11 pojedziemy 
najwcześniej w 2025 r.
Droga krajowa nr 11  dla mieszkańców Suchego Lasu od-
grywa kluczową rolę. Największe emocje wywołuje pla-
nowany odcinek obwodnicy Poznania, który ma połączyć 
piątkę z przyszłą S11.

Wiceminister infrastruktury Jerzy  
Szmit potwierdził sfinansowanie 
z budżetu kolejnego etapu dokumen-
tacji i projektowania tej drogi, przede 
wszystkim odcinka północnego Po-
znań-Piła-Szczecinek. Koszt tej fazy 
dokumentowania oszacowano na 20 
mln zł, a okres realizacji wyznaczono 
na trzy lata.

Starania o dokumenty 
i projekt

Poseł Bartłomiej Wróblewski 
wielokrotnie deklarował dostosowa-
nie jedenastki do standardów drogi 
szybkiego ruchu. Jego zdaniem dla 

aglomeracji poznańskiej kluczowymi  
odcinkami przyszłej S11 są: Złotko-
wo-Oborniki oraz szosa z Kórnika do 
Jarocina. Zaznacza jednak, że spotka-
nie z wiceministrem dotyczyło przede 
wszystkim północnej Wielkopolski. 
Najważniejsze dla rozpoczęcia bu-
dowy w tej części  regionu są obecnie 
prace dokumentacyjne dla obwodnic: 
Obornik, Ujścia i Piły oraz dla odcin-
ków tej trasy takich jak: Poznań Północ- 
Oborniki, od Obornik do Ujścia oraz 
drogi od Piły do Szczecinka. Otrzy-
mane od wiceministra potwierdze-
nie rozpoczęcia drugiego etapu prac 
przygotowawczych dotyczących pół-
nocnego fragmentu pozwoli wyłonić 
firmę, która przygotuje studium eko-
nomiczno-środowiskowe. Studium  
jest kluczowe dla uzyskania decyzji 
środowiskowej. Bez uzyskania tego 
drugiego dokumentu nie można roz-
począć budowy.

Osobno kolej, osobno droga
Z kolei pilski poseł Marcin Porzu-

cek zapewniał, że mieszkańców gmin 
położonych na północ od stolicy Wiel-
kopolski nie spotka paraliż komunika-
cyjny. Mógłby on wystąpić, gdyby jed-

nocześnie przystąpiono do budowy 
S11 i  modernizacji lini kolejowej Po-
znań- Piła. Poseł Porzucek wykluczył 
jednak taką ewentualność. Najpierw 
modernizowana będzie linia kolejowa, 
wspierana przez samorząd wojewódz-
ki, a finansowane przez rząd inwestycje 
drogowe rozpoczną się w dalszej per-
spektywie. Marcin Porzucek wstępnie 
szacuje, że nakłady na trasę S11 sięgną 
kilku miliardów złotych. 

Program Budowy 
Dróg Krajowych

Parlamentarzyści partii rządzącej 
nie ukrywali, że wiele szczegółów 
i planów dotyczących S11 może jesz-
cze ulec zmianie. Utrzymywali jed-
nak, ze jeśli rząd wyłoży 20 mln zł na 
dokumentację przygotowawczo-pro-
jektową, to nie po to, by inwestycji nie 
zrealizować.

Dzisiaj droga nr 11 liczy ok. 596 
km, a jej odcinek wielkopolski ok. 350 
km. Według ekspertów jest to kluczo-
wa trasa dla regionu. Cała trasa łączy 
Bytom (woj. śląskie) z Kołobrzegiem 
(woj. zachodniopomorskie). W ciągu 
doby z wielkopolskiej części jede-
nastki korzysta od 14 tys. do 20 tys. 
aut. Maksymalne natężenie ruchu 
występuje latem. Trasa ta ma olbrzy-
mie znaczenie gospodarcze, bo łączy 
się z trzema autostradami – A1, A2 
i A4. Przebiegając przez cztery regiony 
umożliwia skomunikowanie z kraja-
mi Europy, co znacznie ułatwia poten-
cjalne podjęcie decyzji inwestycyjnej 
na danym terenie, jak również dojazd 

do specjalnych stref ekonomicznych 
i przedsiębiorstw.

W Programie Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2014 – 2023 (z per-
spektywą do 2025 r.) znajduje się 
harmonogram realizacji całej jede-
nastki. Dla Wielkopolski zapisano 
w nim następujące odcinki drogi S11: 
Szczecinek – Piła (lata realizacji 2022 

– 2026), Piła – Poznań (z wyłączeniem 
obwodnicy Ujścia i Obornik; lata re-
alizacji 2019 – 2026), obwodnica Uj-
ścia (2019 – 2022), obwodnica Obor-
nik (2019 – 2024), Kórnik – Ostrów 
Wlkp. (2022 – 2026), Ostrów Wlkp. 

– Kępno (2022 – 2026), obwodnica 
Kępna (2016 – 2020). 

Ostatnio zmienia się koncepcja 
przebiegu i projektu obwodnic Ujścia 
i Piły. Według portalu RynekInfra-
struktury.pl te zadania zostały połą-
czone, a zakładany termin wykonania 
22,5-kilometrowej trasy przypada na 
2024 r.  Informowano także, że wciąż 
rozważane są rozmaite warianty prze-
biegu tych połączonych zadań. Zacy-
towano rzecznika Generalnej  Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, który 
utrzymywał, że ,,dopiero po przystąpie-
niu do prac studialnych zostaną wyzna-
czone korytarze przebiegu tych tras. 
W tej chwili nie jest możliwe wskazanie 
w jakim stopniu warianty przebiegu 
drogi będą poprowadzone po nowym 
śladzie”.  Pytani o to samo posłowie PiS 
wyrażali przekonanie, że ekspresowa 
jedenastka będzie biec w tym samym 
miejscu, co obecna droga nr 11.

Piotr Górski

Czeka nas wojna o ziemię?
,,Bank ziemi” programu Mieszkanie Plus już działa i... budzi 
kontrowersje zarówno rzecznika praw obywatelskich, jak 
i samorządowców.

Od 10 września br. zaczęły obowią-
zywać przepisy ustawy o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości. KZN to nowa 
osoba prawna, która ma wspierać działa-
nia rządu w zakresie poprawy dostępno-
ści mieszkań w Polsce. Jej podstawowym 
celem będzie przejęcie, a następnie gospo-
darowanie nieruchomościami będącymi 
własnością Skarbu Państwa w celu zaspo-
kojenia potrzeb mieszkaniowych.  Poseł 
PiS Bartłomiej Wróblewski jest przeko-
nany, że KZN stanie się ,,wiarygodnym 
partnerem dla samorządów oraz innych 
podmiotów działających w segmencie 
budownictwa mieszkaniowego”.

Zacznie się od przejęć
Jak to ma funkcjonować? Zdaniem 

posła Wróblewskiego wpierw do zaso-
bu powierzonego KZN zostaną prze-
kazane nieruchomości pozostające 
obecnie w rozproszonym zarządzie: 
starostów, prezydentów miast na pra-
wach powiatu, prezesa Agencji Nie-
ruchomości Rolnych, prezesa Agencji 
Mienia Wojskowego oraz dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych. To 
nowy organ państwa będzie te nieru-
chomości wybierać z wykazów sporzą-
dzanych przez obecnych zarządców. 
O przejęciu decydować mają możliwo-
ści budowy mieszkań na tym terenie.

– Następnie grunty te w drodze 
przetargu otwartego oddawane będą 
w użytkowanie wieczyste inwestorom, 
zwanym operatorami mieszkaniowymi 

– mówił poseł Wróblewski. – Uczestni-
cząc w przetargu taki operator zobowią-
że się  do budowy mieszkań na wynajem 
i do zarządzania nimi. KZN pilnować 
będzie natomiast praw najemców wybu-
dowanych w tym systemie mieszkań. 

Ustawa określa m.in. czynsz nor-
mowany czy przeniesienie praw do 
mieszkania na jego użytkownika 
w przypadku upadłości operatora. 
Przewiduje też wieloletni okres zawie-
rania umów najmu lub umów najmu 
z dojściem do własności.

Najem z wątpliwościami
Pomimo wymienianych przez 

posła Wróblewskiego zabezpieczeń 
dla lokatorów, to właśnie rozwiązania 
w tym zakresie wzbudziły najwięcej 
wątpliwości. Przedstawiciele organiza-
cji lokatorskich dowodzili, że przyjęte 
rozwiązania ułatwiają operatorom 
mieszkaniowym eksmisje lokatorów 
na bruk i wykluczają ubieganie się ta-
kich lokatorów o mieszkanie socjalne. 
Obawy te podzielił rzecznik praw oby-
watelskich Adam Bodnar w piśmie do 
prezydenta Andrzeja Dudy.

,,Moje wątpliwości budzą uregulo-
wania związane z rozwiązaniem umo-
wy najmu wskutek upływu terminu 
wypowiedzenia i brak jakiejkolwiek 
ochrony najemcy przed bezdomno-
ścią” – pisał Adam Bodnar.

Warto więc wiedzieć, że przepisy 
ustawy o ochronie praw lokatorów nie 

przewidują  prawa do lokalu socjalne-
go, ani pomieszczenia tymczasowego 
w przypadku umowy instytucjonalne-
go najmu lokalu, a  wymagają natomiast 
dołączenia  oświadczenie najemcy 
w formie aktu notarialnego, w którym 
wyraża on  zgodę na poddanie się egze-
kucji i zobowiązuje się do opróżnienia 
lokalu w określonym terminie. 

Zdaniem rzecznika znowelizowany 
ustawą o KZN art. 25d pkt. 4 ustawy 
o ochronie praw lokatorów skutkuje tym, 
że jeżeli dłużnik został zobowiązany do 
opróżnienia lokalu zajmowanego na pod-
stawie umowy najmu instytucjonalnego, 
nie przysługuje mu prawo do tymczaso-
wego pomieszczenia. Komornik sądowy 
może przenieść takiego lokatora do nocle-
gowni bądź schroniska dla bezdomnych 
i w dodatku takie konsekwencje dotkną 
grupy osób objętych dotąd szczególną 
ochroną przed bezdomnością, a więc m. 
in. kobiet w ciąży, małoletnich, niepełno-
sprawnych, obłożnie chorych. 

W gminach plany 
przyspieszają

Radny Michał Przybylski z klubu 
Gmina Razem podkreśla, że nowa 
ustawa nie wyłącza z władztwa pla-
nistycznego gminy  gruntów,  które 
może przejąć KZN.  Oznacza to, że 
jeśli miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego nie przewiduje bu-
downictwa wielorodzinnego na danym 
terenie, to działka taka nie powinna być 
przejęta przez KZN. Radny Przybyl-
ski obawia się jednak, że nowa ustawa 
tworzy ryzyko powstawania osiedli 
wbrew samorządowi.  Zdaniem radne-
go Suchy Las ma niekorzystne warunki 
komunikacyjne i infrastrukturalne dla 

nowego budownictwa wielorodzinne-
go.  Barierą jest ulica Obornicka, która 
już dzisiaj jest permanentnie zakorko-
wana i niebezpieczna. Budowa jakiego-
kolwiek nowego osiedla wiąże się m.in. 
z wzrostem ruchu samochodowego 
i koniecznością zapewnienia komuni-
kacji zbiorowej dla jego mieszkańców.

– Trzeba też poczynić wtedy np. na-
kłady na oświatę i infrastrukturę spo-
łeczną – dodaje radny. – To są nieba-
gatelne koszty, których  obecny budżet 
gminy udźwignąć nie jest w stanie.

Radny Przybylski  przytacza przy-
kład terenu w Złotnikach Wsi należą-
cego do Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, który mógł wejść do zaso-
bu KZN.  Koszty dla gminy w związku 
z budową tam wielorodzinnego budow-
nictwa mieszkaniowego  radny szacuje 
na wiele milionów złotych.  Nie można 
więc chyba się dziwić, że Rada Gminy 
bardzo szybko uchwaliła miejscowy  
plan zagospodarowania przestrzennego 
wykluczający tego typu inwestycje.

Piotr GórskiŻeby Stara Droga nie stała 
się drogą do nieba
Stragan z owocami nieopodal Nowego Rynku przyciąga 
klientów, ale niespecjalnie podoba się kierowcom, którzy 
obawiają się, że w tym miejscu może dojść do wypadku.

Stoisko pojawiło się na trawniku 
przy Starej Drodze, poniżej Nowego 
Rynku. Bywa, że do straganu usta-
wia się kolejka, która zajmuje chod-
nik. Wtedy przechodnie schodzą na 

jezdnię. Kilkoro z nich weszło niemal 
przed maskę kierowcy, mówi Czytel-
nik, który zwrócił się z interwencją do 
naszej redakcji.

– Stragan i jego klienci zagrażają 
bezpieczeństwu ruchu, może dojść do 
tragedii – podzielił się z nami swoimi 
obawami.

W tej sprawie skontaktowaliśmy 
się z Włodzimierzem Majewskim, 
przewodniczącym Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Gminy. Radny zaś skontaktował 
się z Józefem Klimczewskim, doradcą 
wójta i byłym naczelnikiem Wydziału 
Ruchu Drogowego w Poznaniu.

– Właściciel stoiska ma pozwolenie 
na działalność handlową w tym miejscu, 
sam w czasie kontroli straży gminnej nie 

stał zresztą na chodniku – powiedział 
nam radny Włodzimierz Majewski. – 
Miejsce mu odpowiada, bo sporo tam 
osób wracających z różnych punktów 
handlowych. Nie ma problemu, gdy do 
straganu podejdzie jeden klient. Gorzej, 
jeśli zbierze ich się więcej i rzeczywiście 
zablokują chodnik. Wtedy faktycznie 
piesi schodzą na jezdnię, a kierowcy 
mają prawo się tego obawiać.

Co dalej? Zarówno przewodniczą-
cy Włodzimierz Majewski, jak i do-
radca Józef Klimczewski będą sprawę 
monitorować. Uczulą w tej sprawie 
strażników gminnych.

– Gdyby zaszła taka konieczność, 
sporządzimy pismo z wnioskiem 
o nieprzedłużenie zgody – podsumo-
wał nasz rozmówca.

Krzysztof Ulanowski

Tanie lokale na wynajem!
Cena: 22 zł netto / m2 + koszty 
eksploatacyjne 8 zł netto / m2

powierzchnia 11 m2 – 67 m2

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

Łatwy dojazd i wygodna komunikacja

Do dyspozycji przestronny parking 
na terenie nieruchomości

Tel. 501 839 126 lub 601 736 869

Kałuże Tysiąclecia
Wielkie kałuże na Działkowej i Krętej w Golęczewie utrud-
niały nie tylko przejście, ale i przejazd. Interweniował sołtys.

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)
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Od 15 lat, w ramach Festynu Integra-
cyjnego „Barierom Stop”, Dom Pomocy 
Społecznej w Lisówkach, jest organiza-
torem wydarzenia, dzięki któremu raz 
w roku, w jednym miejscu, osoby z niepeł-
nosprawnościami z rozmaitych placówek 
z powiatu poznańskiego oraz całego woje-
wództwa mają okazję do wspólnej zabawy 
i integracji. 

W tegorocznej edycji, pod hasłem idei 
wolności, równości i nieograniczonych 

możliwości, udział wzięło ponad 300 
uczestników. Zgodnie z tematem prze-
wodnim wydarzenia - „Poznajemy Świat 

- Stany Zjednoczone”, w przyjacielskiej 
atmosferze rywalizowali w takich konku-
rencjach jak rzut podkową, faszerowanie 
indyka czy quiz wiedzy o USA. Wśród 
atrakcji znalazł się także pokaz rock and 
rolla, futbolu amerykańskiego, a nawet 
koncertu Elvisa Presleya, którego najwięk-
sze przeboje przypomniał Piotr Bugzel, 
półfinalista programu Mam Talent.

Klementyna Witczak

Barierom StopPowiat poznański 
pomaga Kartuzom
Na wniosek starosty poznańskiego, Jana Grabkowskiego, 
200 tysięcy złotych przeznaczyli radni dla poszkodowanych 
w ostatniej nawałnicy, jaka przeszła przez nasz kraj. Pieniądze 
trafią do powiatu kartuskiego, gdzie kataklizm zostawił po 
sobie setki zniszczeń na drogach, w lasach, zabudowaniach 
i gospodarstwach. Ale to nie wszystko. Starosta poznań-
ski idzie o krok dalej i zachęca burmistrzów oraz wójtów 
podpoznańskich gmin, by poszli w jego ślady. Pisma w tej 
sprawie trafiły już na biurka włodarzy z powiatu.

- To naturalny odruch, że kiedy 
kataklizm zabiera ludziom dorobek 
ich życia, zrywa linie energetyczne 
pozbawiając prądu i wody całe miej-
scowości, nie można obok tego wszyst-
kiego przejść obojętnie – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. Na 
minionej sesji Rady Powiatu w Pozna-
niu radni podjęli uchwałę o udzieleniu 
pomocy – przekazaniu 200 tysięcy 
złotych powiatowi kartuskiemu.   

- Najbardziej w naszym powiecie 
dotknięte zostały gminy Sulęczyno 
i Sierakowice. Obecnie szacujemy stra-
ty i jednocześnie przy pomocy ciężkie-
go sprzętu udrażniamy drogi. Jedno 
jest pewne, nawałnice poczyniły takie 
straty, że uprzątniecie wiatrołomów, na-
prawy nawierzchni bitumicznych i po-
boczy trwać będzie przypuszczalnie 
nawet do końca roku, a co za tym idzie, 
wymagać od nas znacznych nakładów 
finansowych – mówi Janina Kwie-
cień, starosta kartuski. – Pomoc, jaką 
otrzymamy od powiatu poznańskiego, 
jest nie do przecenienia, to piękny gest 
solidarności i przyjaźni na ten bardzo 
trudny, dramatyczny czas. 

Jak przyznaje Janina Kwiecień, 
taka pomoc jeszcze bardziej mobili-
zuje do działania i pozwoli przywrócić 
normalne życie w miastach i wsiach 
powiatu kartuskiego.

Ale to nie wszystko. Starosta poznań-
ski wystosował też do wszystkich burmi-
strzów i wójtów z powiatu poznańskiego 
apel z prośbą o wsparcie rodzin z powia-
tu kartuskiego. – Możliwości finansowe 
tego samorządu nie wystarczą, aby zara-
dzić wszystkim potrzebom, stąd gorący 
apel do gospodarzy naszych siedemna-
stu gmin – tłumaczy Jan Grabkowski. 

Jak przyznaje starosta, sam odebrał 
już kilka telefonów od przedstawicieli 
firm z powiatu, które chcą finansowo 
wesprzeć najbardziej potrzebujących. 

- I taka wymierna pomoc dotarła do ro-

dzin, dlatego gorąco liczę, że samorzą-
dowcy z powiatu nie zawiodą i udzielą 
wsparcia naszym kolegom z Kartuz 

– mówi. J. Grabkowski
Dodaje jeszcze, że pomoc jest orga-

nizowana również przez samych miesz-
kańców powiatu, którzy własnym 
transportem zawożą do Kartuz między 
innymi piły, agregaty prądotwórcze, 
siekiery – słowem, wszelki sprzęt, który 
jest niezbędny do skutków usuwania 
zniszczeń po nawałnicach.

Katarzyna Wozińska-Gracz

GMINA SUCHY LAS
przychodnia Sucholeska
ul. Obornicka 85, lok. 303, 
62-002 Suchy las
tel. 61 8125-221

GMINA ROKIETNICA
przychodnia lekarza Rodzinne-
go i Specjaliści „FAMIlIA” S.C.
ul. Chojnicka 58
60-480 poznań- Kiekrz
tel. 609 883 315

GMINA TARNOWO PODGÓRNE
przychodnia lekarzy  
Rodzinnych „ VITA lONGA” S.C.
Małgorzata Napiera-
ła, leszek Obałek
ul. Ogrodowa 13,  
62-081 przeźmierowo
tel. 61 814-20-41

W geście solidarności z po-
szkodowanymi, gminy Suchy Las 
i Kórnik zadeklarowały udziele-
nie wsparcia gminie Brusy. 

Punktem wyjścia do rozważań nad 
podjętym zagadnieniem jest stwier-
dzenie, iż komputer, laptop, tablet lub 
inny sprzęt tego rodzaju, powierzony 
pracownikowi, co do zasady stanowi 
mienie należące do pracodawcy. Za-
równo wymienione narzędzia pracy 
oraz poczta elektroniczna z indywi-
dualnym adresem e-mail, zostają po-
wierzone pracownikowi, celem wyko-
nywania obowiązków i świadczenia 
pracy w imieniu i na rzecz pracodawcy. 

Działalność pracownika, świad-
czoną na rzecz pracodawcy przy wy-
korzystaniu poczty elektronicznej, 
można traktować jako aktywność 
pozostającą w związku z dzielnością 
gospodarczą pracodawcy. Tym sa-
mym mając na uwadze konieczność 
sprawowania właściwej kontroli nad 
prowadzonym przedsiębiorstwem, 
pracodawca przy zachowaniu pew-
nych warunków, pozostaje uprawnio-
ny do wglądu w treść wysyłanej przez 
pracownika korespondencji e-mail. 

Z drugiej jednak strony, powyż-
sza swoboda pracodawcy, pozostaje 
ograniczona chociażby poprzez zasadę 
uwzględnioną w art. 111 Kodeksu pracy, 
który to przepis w każdych działaniach 
wobec pracowników, zobowiązuje pra-
codawcę do szanowania godności i in-
nych dóbr osobistych pracowników.

Dobrem osobistym człowieka 
zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego 
pozostaje m.in. tajemnica korespon-
dencji. Jej ochronę gwarantują także 
regulacje Konstytucji oraz Powszech-
nej Deklaracji Praw Człowieka.  Nie 
powinno budzić wątpliwości, że poję-
cie „korespondencji” obejmuje nie tyl-
ko listy w formie papierowej, ale także 
pocztę elektroniczną. 

Naruszenie tajemnicy korespon-
dencji stanowi naruszenie prywatno-
ści. Tajemnica korespondencji może 
zostać naruszona przez zapoznanie 
się z cudzymi wiadomościami, także 
w formie elektronicznej, podsłuchi-
wanie rozmów telefonicznych lub inna 
forma inwigilacji pracownika o zbliżo-
nym charakterze. Warto również pa-
miętać, iż tajemnica korespondencji 
jest dobrem osobistym podlegającym 
ochronie prawnej względem nadawcy 
jak i odbiorcy treści komunikatu.

W przypadku naruszenia tajemni-
cy korespondencji, pracodawca powi-
nien liczyć się z tym, że pracownik ma 
prawo zażądać, ażeby pracodawca do-
pełnił czynności potrzebnych do usu-
nięcia powstałych skutków, w szcze-
gólności ażeby złożył oświadczenie 
odpowiedniej treści i w odpowiedniej 
formie. Na zasadach przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym pracownik 
może również żądać zadośćuczynie-
nia pieniężnego lub zapłaty odpowied-
niej sumy pieniężnej na wskazany cel 
społeczny. Ponadto jeżeli wskutek 
naruszenia dobra osobistego została 
wyrządzona szkoda majątkowa, pra-
cownik może żądać jej naprawienia na 
zasadach ogólnych

Zgodnie ze stanowiskiem ko-
mentatorów i judykatury, pracownik 
korzystający na potrzeby prywatne 
ze służbowej skrzynki e-mail, w przy-
padku niedokonania przez siebie 
wyraźnych oznaczeń, które mogłyby 
wskazywać na jej prywatny charakter, 
powinien się liczyć z tym, że praco-
dawca może wysunąć domniemanie 
o prowadzeniu takiej korespondencji 
w jego imieniu. Za słusznością takiego 
wniosku w szczególności może wska-
zywać rozszerzenie w adresie e-mail, 
odwołujące się do nazwy podmiotu 
zatrudniającego. 

Wątpliwa i sporna pozostaje kwe-
stia, czy na domniemanie, mówiące że 
wszelka korespondencja prowadzona 
przez zatrudnionego ma charakter 
służbowy, może powołać się praco-
dawca, który zezwala lub przyzwala 
pracownikom na używanie poczty 
służbowej e-mail również do celów 
prywatnych. 

Mając na uwadze powyższe uwa-
gi, należy stwierdzić, iż pracodawca 
chcąc stosować jakąkolwiek kontrolę 
poczty e-mail pracownika, powinien 
takie działanie poprzedzić poinfor-
mowaniem pracownika o takim fakcie, 
a także o celu i zakresie planowanej 
kontroli.

Każdy pracodawca powinien za-
dbać, aby cele kontroli zostały przez 
niego wyraźnie określone i przewi-
dziane w regulaminie pracy, regulami-
nie korzystania z poczty elektronicznej 
lub innym akcie prawnym, obowiązu-
jącym w zakładzie pracy. Pracodawca 
powinien również uzyskać od pracow-
nika oświadczenie, z którego wynika, 

że zapoznał się on z zasadami doty-
czącymi kontroli, monitoringu i ogra-
niczeń co do korzystania ze służbowej 
elektronicznej skrzynki pocztowej. 
Nic nie stoi również na przeszkodzie, 
aby stosowną regulację wprowadzić 
w samej umowie o pracę. 

Pracodawca uzasadniając koniecz-
ność sprawowania kontroli poczty 
elektronicznej pracowników, może 
powołać się w szczególności na ko-
nieczność nadzoru nad należytym 
wykonywaniem obowiązków przez 
pracowników lub zapobieganiem 
ujawnianiu informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa.

Podsumowując warto zaznaczyć, 
iż wszelkie formy monitorowania ak-
tywności pracowników powinny być 
uzasadnione realnym celem i potrze-
bami pracodawcy, przy zachowaniu 
zasad proporcjonalności i adekwat-
ności. Co najważniejsze cel, zakres 
oraz forma kontroli muszą być znane 
pracownikowi. Jakiekolwiek wykro-
czenia czy nadużycia, wykraczające 
poza cele, określone przez pracodawcę, 
a w szczególności stosowanie metod 
nieadekwatnych do ich osiągnięcia, 
jest niedopuszczalne i może naruszać 
dobra osobiste pracownika.

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 SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

Czy pracodawca ma prawo ingerencji  
w służbową pocztę e-mail pracownika?
Wskazać należy, iż przepisy prawa nie regulują wprost kwestii dopuszczalności monitoro-
wania poczty służbowej pracownika przez pracodawcę. W takim przypadku koniecznym 
jest odwołanie się do powszechnie obowiązujących zasad prawa o charakterze ogólnym, 
w tym prawa pracy.
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KONDOlENCjE

Rodzinie zmarłego

Andrzeja Stawskiego
wieloletniego Prezesa ZKP Suchy Las

wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia w trudnych chwilach 

składa

Zarząd ZKP   
z pracownikami

Z ogromnym żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci śp. 

Andrzeja Stawskiego
wieloletniego Prezesa ZKP Suchy Las.

Rodzinie składamy wyrazy  
głębokiego i szczerego współczucia.

Małgorzata Salwa - Haibach

 Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las

oraz Radni Gminy Suchy Las 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie zmarłego 

Andrzeja Stawskiego
wieloletniego Prezesa ZKP Suchy Las,  

człowieka o wielkim sercu

składa

Redakcja Sucholeskiego Magazynu 
Mieszkańców Gminy

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci śp.

Andrzeja Stawskiego
wieloletniego Prezesa ZKP Suchy Las.

Rodzinie składamy głębokie  
wyrazy współczucia.

Jerzy Świerkowski, 
Prezes ZGK z pracownikami

ÐÑ

Szczere wyrazy współczucia

Panu

Marcinowi Bulińskiemu

Wicewójtowi  
Gminy Suchy Las

z powodu śmierci

Matki

składa

Jerzy Świerkowski 
Prezes ZGK  

z pracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu

Marcinowi Bulińskiemu
Wicewójtowi  

Gminy Suchy Las 

z powodu śmierci

Matki
składają

Małgorzata Salwa - Haibach 
Przewodnicząca Rady Gminy 
oraz Radni Gminy Suchy Las

Panu

Marcinowi Bulińskiemu
Wicewójtowi  

Gminy Suchy Las 

 wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Matki
składa

Edward Miśko Prezes ZKP 
z pracownikami

��
Panu 

Marcinowi Bulińskiemu
Wicewójtowi  

Gminy Suchy Las

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

Matki
składa

Redakcja Sucholeskiego Magazynu 
Mieszkańców Gminy

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

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

„Śpieszmy się kochać ludzi  
tak szybko odchodzą”

ks. Jan Twardowski
„Nigdy nie jesteśmy gotowi  
na odejście Naszych rodziców,  
a oni odchodzą”

KONDOlENCjE
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INFORMACjE Z CENTRuM KulTuRY / WYDARZENIA

Wydarzenie Termin Miejsce
Podkładki pod kubki i talelrze - 30.09.2017 r. CKiBP 
– warsztaty szydełkowania godz. 10.00 Koszt: 75 zł lub 45 zł 
z bawełnianego sznurka do 12.00 z własnymi materiałami 
  Ilość miejsc ograniczona
Głośne czytanie bajek 08.10.2017 r. CKiBP, Biblioteka 
Przygody Alberta Albertsona godz. 11.00 Wejściówki do odbioru 
  w bibliotece
Koncert Lebowski 12.10. 2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
 godz. 19.00 Bilety: 25 zł
Koncert Stare Dobre Małżeństwo 14.10.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
 godz. 18.00 Brak biletów
Baśń o grającym imbryku 16.10.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Teatr Wariate godz. 9.00 Bilety: 25 zł 
 godz. 11.00
Koncert MESAJAH 20.10.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
 godz. 19.00 Bilety: 25 zł przedsprzedaż /  
  30 zł w dniu koncertu
Cykl spotkań literackie podróże 26.10.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Daria Urban i Wojciech Kostyk godz. 19.00 Darmowe wejściówki do 
  odbioru w bibliotece od   
  15 września
Filmowy cykl 27.10.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Kobiety Sztuki POKAZ_02 godz. 19.00  Darmowe wejściówki do 
Szczegóły na www.osrodekkultury.pl  odbioru w sekretariacie  
  i bibliotece od 25 września.
Pufy – warsztaty szydełkowania  28.10.2017 r. CKiBP 
z bawełnianego sznurka   Koszt: 200 zł / 125 zł / 50 zł  
  Ilość miejsc ograniczona! 
  szczegóły:  
  www.osrodekkultury.pl
Krajobrazy i przyroda Wielkopolski Zgłoszenia do www.konkurs.osrodekkultury.pl 
Konkurs fotograficzny 31.10.2017 r.
Mężczyzna z kijowym peselem 03.11.2017 CKiBP, Sala widowiskowa 
Piotr Bałtroczyk godz. 19.00 Bilety: 50zł/40zł (N/U) 
  Bilety dostępne od  
  02.10.2017 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

Poszukuję od 
października 

Pani do pomocy  
w drobnych pracach 
domowych oraz do 
przyprowadzania 
dziecka ze szkoły

Praca w wymiarze 
około 6 godzin dziennie 

w Suchym Lesie

Tel. 605 175 973

Droga do wymarzonego ciała?
Studio Figura przy Diamentowej
XXI wiek, zdominowany przez obecny wszędzie trend na 
życie „fit” na wielu poziomach, stawia przed rynkiem, poda-
żą i popytem konkretne wymagania. W Suchym Lesie przy 
ulicy Diamentowej otwarto Studio Figura, gdzie - jak zapew-
nia obsługa - pracuje się na swój sukces i dąży do celu.

- Jestem wzruszona. To dla mnie 
ogromny krok i podczas przygotowań 
oraz pracy nad projektem ani na chwi-
lę nie zostałam sama. Wspierali mnie 
przede wszystkim moi bliscy - pod-
kreśla świeżo upieczona właścicielka 
sucholeskiego fit-przybytku, Ewa 
Walczak. Filozofia sylwetki W czwart-
kowy wieczór, 7 września, oddział Stu-
dia Figura w Suchym Lesie otworzył 
swoje podwoje dla zainteresowanych 
pań oraz (!) przybyłych tym razem 
wyłącznie towarzysząco panów, ra-
czących się dietetycznym poczęstun-
kiem i pijących kawę, którą zapewniła 
wydarzeniu  poznańska firma Anirax.  

- Takie studio to zupełne novum w Su-
chym Lesie, czegoś takiego jeszcze tu 
nie było - mówi Sylwia, jedna z gości. 

- Przyszłam tu, by przyjrzeć się takiej 
właśnie lokalnej nowości bliżej.

Sucholeski przybytek zasilił grono 
już ponad 720 partnerskich salonów 
w Polsce i na świecie. Jak mówi stro-
na internetowa centrali: „Studio Fi-
gura International jest producentem 
urządzeń oraz autorem Globalnego 
Konceptu Modelowania Sylwetki. 
W oparciu o unikalne know-how 
stworzyliśmy 10 lat temu wzorcowy 
model gabinetu (…)”. Salon zajmuje 
się również produkcją urządzeń do 
modelowania sylwetki: RollShaper, 
VacuShaper oraz InfraShaper. Z tych 
przyrządów stosowanych nierzadko 
na całe ciało można korzystać już 
w Suchym Lesie. 

Studio Figura - sport 
zespołowy?

Strona internetowa Studio Figu-
ra International wskazuje też kilka 
składników na sukces - zestawy 
urządzeń, dopasowane karnety, ra-
cjonalną dietę, zdrowe modelowanie 
sylwetki, linię kosmetyków, skutecz-
nie przemyślną promocję oraz szko-
lenia i rozwój. Podkreśliły to podczas 
otwarcia Ewa Walczak - szefowa ca-
łego przedsięwzięcia w Suchym Le-
sie oraz Magdalena Skarbecka z tzw. 

„centrali” ogólnopolskiej - manager 
ds. marketingu Studia Figura. - Dzię-
kuję mojemu partnerowi, dzieciom, 
przyjaciołom. Bez bliskich nie mogło 
się to udać. Nawet w samym studiu 
nie będę sama. Towarzyszy mi mój 
zespół, czyli Anita, Dominika, Mo-
nika i Jola - przedstawia swoje współ-
pracowniczki przez mikrofon Ewa 
Walczak.  Prowadząca sucholeskie 
Studio Figura zaznacza na każdym 
kroku, że grupa je tworząca wzajem-
nie się wspiera i postrzega solidarność 
jako klucz do sukcesu.  Zgodziła się 
z tym Magdalena Skarbecka. Losując 
dla przybyłych na wydarzenie pań 
darmowe  karnety na zabiegi-niespo-
dzianki, wyraziła też radość z powo-
du otwierania się kolejnych oddzia-
łów Studia Figura w całej Polsce. Od 
szczegółu do ogółu W rozmowie z Jo-
lantą Kuszą pracującą w Studio Figu-
ra pytam o znajdujące się w pomiesz-
czeniu RollShapery. Okazuje się, że te 
właśnie urządzenia do masażu mają 
za zadanie działać na całe ciało, roz-
poczynając od receptorów w stopach 
i stopniowo rozszerzając się na resztę 
miejsc. By osiągnąć w pełni realne, 
widoczne efekty, zaleca się od 8 do 10 
zabiegów wraz z kontynuacją po na-
stępującej po nich przerwie. 

Pytam również o wyposażenie całe-
go salonu. Poza RollShaperami i wspo-
mnianą wcześniej resztą urządzeń 

„shaperopodobnych” w Studio Figura 
znajduje się też pokój do medycyny 
estetycznej, stacje treningowe czy ro-
werki poziome. Napis na ścianie studia 
głosi dumnie „Motywacja jest tym, co 
pozwala zacząć. Nawyk jest tym, co po-
zwala Ci wytrwać”. Pierwsze klientki są 
już po swoich wylosowanych na otwar-
ciu studia zabiegach. Co będzie dalej?

Małgorzata Pelka 

HANDLOWIEC
na duże, zorganizowane 

spotkania handlowe. 

Praca 4 dni  
w tygodniu. 

4000 - 6000 tys.  
na rękę 
CV na adres:  

ph@prelegenci.com
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Właścicielka studia Ewa Walczak
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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

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

SKuTECZNA
REKlAMA
W TWOIM
ZASIęGu

669 69 00 36
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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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