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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

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:  
tel. 509 120 168

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. 

jesteśmy silną marką o ugruntowanej pozycji w Wielkopolsce.
Do naszego sklepu firmowego Suchym Lesie 

zatrudnimy pracowników na stanowisko:

Sprzedawca - Kasjer
Twoje zadania:

•  Obsługa klientów zgodnie ze standardami Firmy
•  Dbałość o wygląd stoiska i sklepu
•  Współpraca z zespołem

Nasze oczekiwania:
•  Mile widziane doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta
•  Motywacja do pracy
•  Gotowość do podnoszenia kwalifikacji
•  Gotowość do pracy w systemie zmianowym, także w weekendy
•  Zaangażowanie i wysoka kultura osobista

Oferujemy:
•  Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
•  Wynagrodzenie oraz jasny, rozbudowany system motywacyjny
•  Wdrożenie i przygotowanie do pracy zgodnie ze standardami Firmy
•  Możliwość rozwoju zawodowego

Wielu naszych pracowników jest z nami od kilkunastu lat!
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji 

 na adres mailowy: Paulina.Wojtkowiak@bystry.pl
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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!

Wszyscy znają 3 Kolory i ABC Kuchni. Z pewnością nieraz tam 
jedliście. Ale czy znacie historię powstania tych firm? Jak to zwykle 
bywa, nic nie przyszło łatwo, ani od razu. Koniecznie przeczytajcie 
arcyciekawy wywiad z prezesem Hieronimem Jurgą.

Swoją drogą, kiedy przedsiębiorcy mają łatwo? Ci, którzy prowa-
dzą biznes  przy ulicy Obornickiej, narzekają np. na to, że arteria 
ta zbyt często jest zakorkowana. Utrudnia to dojazd zarówno pra-
cownikom, jak i klientom. Czy przedsiębiorcom uda się przekonać 
władze do udrożnienia Obornickiej? Na pewno będą próbować.

Dobra komunikacja pomiędzy poszczególnymi miejscowościami 
naszej gminy a stolicą Wielkopolski jest zresztą ważna nie tylko dla 
biznesmenów, ale i dla zwykłych mieszkańców. A najbardziej efek-
tywna jest komunikacja publiczna. Wiadomo, że autobus, a tym 
bardziej pociąg zabierze o wiele więcej pasażerów niż samochód 
osobowy. Dlatego pochwalić trzeba spółkę ZKP, która wciąż kupuje 
nowe autobusy. Z niecierpliwością czekamy też na uruchomienie ko-
lei metropolitarnej.

Autobusy, samochody i pociągi nie są natomiast potrzebne Ewie 
Korek, sołtys Złotnik Wsi, której powinny wystarczyć własne nogi. Do 
tej pory pani Ewa znana była z pokonywania kolejnych półmarato-
nów i maratonów, teraz jednak weszła już na kolejny poziom i rozpo-
częła swoją przygodę z Runmageddonem, czyli arcytrudnym biegiem 
z przeszkodami.

Znana i lubiana sołtyska własnym przykładem zachęca miesz-
kańców do uprawiania sportu. I nie chodzi tylko o biegi, ale rów-
nież o marsze z kijkami, rajdy rowerowe, a także morsowanie. Złot-
nickie morsy rozpoczęły właśnie sezon, a do pani sołtys dołączyła 
jej siostra, mąż oraz przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Salwa-Haibach.

Sport to zdrowie, a zdrowie niejed-
nokrotnie ratuje przetoczona krew. 
Kolejna zbiórka krwi odbyła się 
właśnie w Suchym Lesie. Przeprowa-
dził ją klub „Błękitna Kropelka”. Jak 
zwykle nie zawiodła kawiarnia Cafe 
Szkolna 16, która wsparła akcję.

Wyżej wspomnieliśmy o rowerze. 
Służących rekreacji rajdów rowero-
wych w naszej gminie nie brakuje, ale 
mamy też zawody dla prawdziwych 
profesjonalistów – MTB. Z drugiej 
strony dla wielu rower stanowi środek komunikacji, praktyczniejszy 
od samochodu, autobusu czy pociągu. Dlatego radni z Biedruska od 
dawna zabiegali o budowę drogi rowerowej łączącej tę miejscowość 
z poznańskim Radojewem. I dopięli swego; w czasie ostatniej sesji 
zastępca wójta Marcin Buliński z dumą poinformował, że trwa już 
drugi etap budowy ścieżki. Trzymamy kciuki za szybki finisz prac!

A skoro o sesji i o komunikacji mowa, to nie można nie wspomnieć, 
że radni pożegnali minutą ciszy wieloletniego prezesa ZKP Andrzeja 
Stawskiego. Radny Zbigniew Hącia wspomniał, że pan prezes nie za-
pominał o konsultowaniu rozkładów jazdy z sołtysami i zarządami 
osiedli. Było to na pewno jedno z ważnych narzędzi budowania de-
mokracji lokalnej.

Owocnej lektury!
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29W starym barze 
unijne tchnienie

28

Święto nauki i zabawy

9

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

Nowe autobusy to jeszcze nie koniec

14

Podaruj krew potrzebującym

W GALERII PODOLANY W POZNANIU
UL. STRZESZYŃSKA 63 (koło Chaty Polskiej)
DRUGI SKLEP: PRZEŹMIEROWO, UL. RYNKOWA 120

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

NAJWIĘKSZY WYBÓR ARTYKUŁÓW 
SPOŻYWCZYCH I CHEMII GOSPODARCZEJ  

W WIELKOPOLSCE

YASUMI INSTYTUT ZDROWIA I URODY
ul. Obornicka 8a, Suchy Las (Jelonek), 
Pon.-Pt. 9.00-19.00, Sobota 10.00-14.00 
(+48) 616558690, suchylas@yasumi.pl
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Prezes ZKP Edward Miśko powitał 
gości, a w tym m.in. wójta Grzegorza 
Wojterę oraz jego zastępcę Marcina 
Bulińskiego, a także dyrektora Andrze-
ja Sienkiewicza i innych przedstawicieli 
firmy Solaris. Jako pierwszy przema-
wiał gospodarz gminy.

Będą i szynobusy
– Cieszę się, że spotykamy się już po 

raz kolejny – rozpoczął swoje wystąpie-
nie wójt Grzegorz Wojtera. – Trzecie 
spotkanie to już w zasadzie stały kon-
takt! Nasza polityka polega na wymia-
nie starego taboru na nowy. Wiem, że 
realizacją tej umowy interesował się 
sam marszałek Marek Woźniak, zresz-
tą nasz mieszkaniec. Nie wiem, czy jeź-
dzi autobusem, ale jestem przekonany, 
że do komunikacji publicznej przekona 
się większość mieszkańców gminy Su-
chy Las. Nie tylko do autobusowej, bo 
już niedługo ruszą szynobusy. Dziękuję 
za włożony trud wszystkim, którzy do-
prowadzili nas do tego miejsca!

Zapytaliśmy dyrektora Andrzeja 
Sienkiewicza, jakie są największe zalety 
kupionych przez naszą gminę autobusów.

– Ostatnio zakupione pojazdy to auto-
busy niskopodłogowe, a zatem przyjazne 
zarówno dla pasażerów niepełnospraw-
nych, jak i dla matek z dziećmi w wózkach 

– podkreślił. – W każdym z czterech 
pojazdów przewidziano też miejsce dla 
jednego roweru. Są bramki liczące pasa-
żerów oraz monitoring, który zapewnia 
bezpieczeństwo zarówno podróżnym, 
jak i kierowcy – wyliczał. – Jest też klima-
tyzacja, która zapewnia komfort podróży 
zarówno latem, jak i zimą.

Kupione właśnie autobusy to po-
jazdy nowe, które będą bardziej nieza-
wodne niż wysłużone ponad 15-letnie 
pojazdy firmy MAN. Niezależnie od 
tego, kto jest producentem, elektronika 
w kilkunastoletnich pojazdach starzeje 
się i ryzyko awarii wzrasta. Gdyby jed-
nak – odpukać – w którymś z nowych 
autobusów zdarzyła się jakaś usterka, 
spółka ZKP powinna sobie z nią pora-
dzić we własnym zakresie, bez zwracania 
się o pomoc do serwisów z zewnątrz.

Kolejne zakupy
Tymczasem w naszej spółce komu-

nikacyjnej myślą już o kolejnych zaku-

pach. Na początku października rozpi-
sano przetarg na dwa nowe autobusy 
o długości 12 metrów.

– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, do 30 listopada przyszłego 
roku te dwa autobusy powinny już 
wozić naszych pasażerów – mówi 
nam prezes Edward Miśko. – Z kolei 
w styczniu lub w lutym 2018 r. chcemy 
kupić jeszcze jeden nowy pojazd, który 
uzupełniłby skład naszego taboru o po-
jazdy o długości do 10,5 m.

 Z kolei następny przetarg odbędzie 
się najpewniej w 2019 r. Wtedy gmina 
wzbogaci się o kolejny nowy autobus.

Krzysztof Ulanowski
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Korona pani sołtys 
w błoto nie upadła
Porodówka, zjazdy na linie i błotne kąpiele. Z takimi wy-
zwaniami zwykły biegacz nie mierzy się na co dzień.

Dla wytrawnego biegacza, do któ-
rych należy sołtys Złotnik Wsi Ewa 
Korek, trzy kilometry biegu to raczej 
mało. No chyba, że chodzi o trzy kilo-
metry w ramach Runmageddonu, który 
odbył się niedawno w bagnistych lasach 
na poznańskiej Woli. Uczestnicy zawo-
dów musieli pokonać nie tylko błoto, 
ale i ustawione przez organizatorów 
przeszkody. Na trasie Intro, tej trzykilo-
metrowej, tych przeszkód miało być 15.

Narodziny na nowo
– Mam jednak wrażenie, że było 

ich trochę więcej – mówi pani Ewa. – 
A ominięcie którejś, bo np. nie dało się 
rady, oznaczało karę w postaci pompek 
z wyskokiem.

Trzy kilometry to trasa w sam raz 
dla początkujących uczestników bie-
gów z przeszkodami. Taka akurat, żeby 
mogli się zorientować, czy ich to rajcuje, 
czy też raczej wolą nadal się ścigać na 
gładkim asfalcie. Momentów, kiedy 
mogły dopaść ich wątpliwości, nie bra-
kowało.

– Jednym z nich była tzw. porodów-
ka – opowiada Ewa Korek. – Musiałam 
przeczołgać się w błocie pod oponami, 
co nie było łatwe, bo te opony były na-
prawdę ciężkie. Na szczęście pomogli 
koledzy z mojego zespołu, w miarę 
możliwości odciągając opony do góry 
i robiąc mi nieco miejsca.

Ale po co właściwie tak się męczyć, 
skoro można wykręcać coraz lepsze ży-
ciówki na gładkim asfalcie?

– Od początku swojej kariery biego-
wej marzyłam o czymś takim, jak Run-
mageddon –  wyznaje pani Ewa. – Wi-
działam zdjęcia w gazetach, w internecie. 
I wiedziałam, że prędzej czy później sama 

wystartuję. Potrzebuję nowych wyzwań, 
bo dodają życiu smaku.

Z pomocą przyjaciół
Pomimo tych marzeń na starcie 

przeżywała stres. Choć jeszcze do koń-
ca nie wiedziała, co ją czeka.

– Pomyślałam sobie wtedy, że co ja 
tutaj robię, że to nie są zawody dla nor-
malnych ludzi – śmieje się dziś. – Ale 
chyba jednak są, bo na starcie pojawiło 
się bardzo wielu zawodników. A choć 
na mecie wszyscy byliśmy brudni, ob-
darci i zmęczeni, to przecież nie był to 
ostatni start.

Pomoc przyjaciół przydała się nie 
tylko w przypadku porodówki, ale 
i przeszkód, które trzeba było pokonać 
górą. Były naprawdę wysokie, a ich sa-
modzielne pokonanie wymagało nie 
tylko posiadania silnych nóg, co u bie-
gaczy jest normą, ale i rąk.

– Kiedy było trzeba, zawsze mnie 
podsadzili – śmieje się pani Ewa.

Pomocy wymagali zresztą także 
mężczyźni.

– Jestem początkującym biegaczem, 
mam na koncie dwa półmaratony i 5-6 
dyszek – wylicza Marcin Potrawiak, 
kolega z teamu Ewy Korek. – Nawet 
jednak, gdybym miał więcej doświad-
czenia biegowego, niezbyt pomogłoby 
mi to w przypadku przeszkód. Tym bar-
dziej, że po kilku takich przeszkodach 
zawodnik jest już mocno osłabiony.

Bakcyl złapany
Innymi słowy Runmageddon wy-

maga pracy zespołowej, a nie samotności 
długodystansowca. To dobrze czy źle?

– Moim zdaniem dobrze, dobrze 
się czuję w zespole – wyznaje Marcin 
Potrawiak. – Złapałem bakcyla bie-
gów z przeszkodami i wybieram się 
na Górski Runmageddon w Szczyrku. 
Zdecydowałem się na trasę Rekrut, 
czyli na sześć kilometrów i trzydzieści 
przeszkód.

Na Szczyrk zdecydował się też Mi-
chał, czyli brat Marcina, który w Pozna-

niu również należał do małego zespołu 
sołtys Ewy Korek.

– No tak, mnie też Marcin namawiał 
na ten Szczyrk – śmieje się pani sołtys. 

– Nie zdecydowałam się wprawdzie, ale 
planuję już kolejny bieg z przeszkodami 
w przyszłym roku. Na pewno na dłuż-
szym dystansie.

Korona musi być
Przeszkody wymagające siły fizycz-

nej to jedno, ale wydaje się, że Runma-
geddon wymaga też przezwyciężenia 
obrzydzenia. Bywało tak, że zawod-
nik wyczołgiwał się spod przeszkody 
wprost do błotnistego bajora i nie miał 
pewności, czy nie zanurkuje w nim cały.

– Nie miałam z tym problemu – krę-
ci głową nasza rozmówczyni. – Błoto to 
najmniejszy problem, człowiek bardzo 
szybko przestaje zwracać uwagę na to, 
że jest cały uświniony.

Większym problemem może być 
wychłodzenie organizmu,  bo przecież 
człowiek zanurza się w zimnej wodzie. 
Wychłodzenie tym groźniejsze, kiedy 
zawodnik jest już wycieńczony.

– Dlatego zdecydowałam się na długie, 
ciepłe spodnie – podkreśla Ewa Korek. – 
Wzięłam też rękawiczki, które ułatwiły 
mi zjeżdżanie na linie – dodaje.

Problemem jest też zanurzenie się 
w błocie po pas, kiedy nie ma się do koń-
ca pewności, czy uda się wyjść. Albo, 
czy uda się wyjść w butach.

– Dlatego okręciłam sobie buty ta-
śmą budowlaną – informuje nasza roz-
mówczyni.

Co dalej? Kolejne Runmageddony. 
Oczywiście coraz dłuższe trasy i coraz 
większa liczba przeszkód. 

– Są nawet dystanse pełnego mara-
tonu – zaznacza nasza rozmówczyni. 

– A kiedy raz posmakowałeś Runmaged-
donu, zwykły bieg wydaje się odrobinę 
nudny – uśmiecha się. – Co oczywiście 
nie oznacza, że całkowicie zrezygnuję 
z asfaltu – zastrzega. – Chcę zrobić swoją 
Koronę Maratonów – mówi stanowczo.

Krzysztof Ulanowski

Autoryzowany przedstawiciel producenta poszukuje 
MONTAŻYSTÓW BRAM PRZEMYSŁOWYCH,  

GARAŻOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH 
Praca również w delegacjach.

Wymagana dyspozycyjność, wszechstronność, obsługa elektronarzędzi.  
Mile widziane uprawnienia spawalnicze, 

elektryczne, na podnośniki nożycowe. 
Kontakt: Janusz Piechowiak, Chludowo, 602404438, biuro@instalacje-piechowiak.pl

Nowe autobusy to jeszcze nie koniec
W siedzibie ZKP odbyła się uroczystość przekazania kolejnych autobusów, którymi jeździć 
będą mieszkańcy naszej gminy. Kupiliśmy cztery nowe pojazdy firmy Solaris.

Niemcy odwiedzili sucholeskich 
seniorów i przedszkolaków
Niedawno pisaliśmy o wizycie delegacji sucholeskiej 
w zaprzyjaźnionym z naszą gminą niemieckim Isernhagen. 
Rychło doszło do rewizyty.

Kerstin von Klaeden, Ralf Henne-
berg i Sascha Trampe przebywali u nas 
przez pięć dni, odwiedzając w tym cza-
sie seniorów i przedszkolaków. Pani 
Kerstin zajmuje się w Urzędzie Gminy 
w Isernhagen sprawami socjalnymi, 
pan Ralf problemami seniorów, a pan 
Sascha opieką nad dziećmi.

Lata współpracy
Nasze gminy zawarły umowę 

partnerską 17 lat temu. Od tego czasu 
trwa współpraca pomiędzy stowarzy-
szeniami i szkołami, wymiana dzieci 
i młodzieży, wspólne wyjazdy języko-
we etc. Tym razem nasi goście chcieli 
się dowiedzieć, czy w naszej gminie 
mamy podobne problemy i w jaki 
sposób je rozwiązujemy. W tym celu 
odwiedzili m.in. Ośrodek Pomocy 
Społecznej i kluby seniora.

– Zostaliśmy ciepło przyjęci i otrzy-
maliśmy wszelką, niezbędną pomoc 

– chwali Ralf Henneberg. – Dowie-
dzieliśmy się, że nasze gminy mają 

wiele podobnych problemów, choć 
istnieją pewne strukturalne różnice. 
Zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni 
informacją, że w Suchym Lesie istnieje 
tak duża grupa seniorów, którzy mają 
wiele zróżnicowanych zajęć.

Co się niemieckim gościom tak 
bardzo spodobało? Dyrektor Sylwia 
Nowak-Kabacińska z Ośrodka Pomocy 

Społecznej podkreśla, że seniorzy bar-
dzo dobrze się na tę wizytę przygotowali.

– Były pokazy taneczne, występ Te-
atrzyku na Luzie, w klubowicze z Dę-
bowego Liścia wykonali kilka piose-
nek – wylicza.

Dbałość o dziecko
– Przedszkola polskie i niemieckie 

są podobne, choć wasze mają chyba 
więcej ofert i są nowocześniej wypo-
sażone – mówi z kolei Sascha Trampe. 

– Ogólne wrażenie mam takie, że bar-
dzo dbacie o higienę i bezpieczeństwo.

– W Isernhagen zauważyłem, że 
w jednym kompleksie znajduje się za-
równo przedszkole, jak i żłobek – wtrą-

ca wójt Grzegorz Wojtera.
– Tak, bo to większy komfort dla 

dziecka, które nie zmienia w sposób 
nagły otoczenia – tłumaczy pan Sa-
scha. – Poza tym starsze dzieci uczą się 
odpowiedzialności za maluchy.

Nasi goście wyjechali zadowoleni. 
Co dalej? Sucholescy seniorzy już za-
prosili Niemców na kolejną wizytę.

– Rozważamy kilka wariantów – 
mówi wójt Wojtera. – Albo delegacja 
z Isernhagen przyjedzie do nas i zwie-
dzi wraz z nami Poznań i Wielkopol-
skę, albo też nasi seniorzy pojadą do 
Isernhagen, a potem odwiedzą pobli-
ski Hanower i całą Dolną Saksonię.

Krzysztof Ulanowski
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Będzie boisko w Biedrusku
Biedrusko rozwija się dynamicz-

nie, przybywa w nim mieszkańców, 
przybywa dzieci, które chciałyby ak-
tywnie spędzać czas na wolnym po-
wietrzu. Dotychczas było to trudne, 
bo brakowało tam boiska sportowego. 
To jednak już niebawem się zmieni 
dzięki zaangażowaniu wieloletniego 
działacza sportowego i radnego Ma-
cieje Jankowiaka, radnego z naszego 
klubu (Klubu Nowoczesna Gmina), 
który kilka lat temu postawił sobie cel – 
w Biedrusku będzie boisko. I będzie.

Ale… nie było to wcale łatwe. Zimą 
2012 roku Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej Red Box mając już kilkuletnie 
doświadczenie w organizowaniu im-
prez sportowych dla dzieci i młodzieży 
powołało do życia Red Box Piłkarską 
Akademię, której celem jest nowocze-
sne szkolenie młodych adeptów futbo-
lu w oparciu o sprawdzone, zachodnie 
modele przy jednoczesnym racjonal-
nym adaptowaniu ich do naszych wa-
runków i uwzględnianiu tutejszych 
doświadczeń. 

Trenerzy Akademii szczególną 
wagę przykładają do czterech ele-
mentów: edukacji (dziecko uczy się 
podstaw gry, założeń, edukuje się 
w zakresie roli ruchu w rozwoju), zdro-
wia (treningi są dopasowane do wieku, 
możliwości fizycznych i rozwojowych 
dziecka), strony społecznej (wycho-
wywanie przez sport, przygotowanie 
do funkcjonowania w społeczeństwie, 
samodzielnego podejmowania decyzji 
i radzenia sobie z problemami), sportu 

(nacisk na wszechstronne szkolenie 
ruchowe w oparciu o zdobywanie 
umiejętności piłkarskich oraz naukę 
współzawodnictwa. Rosnące zaintere-
sowanie szkoleniem piłkarskim ofero-
wanym przez Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Red Box doprowadziło do 
powstania Red Box Piłkarskiej Akade-
mii w Suchym Lesie (2014 r.), Biedru-
sku, Chludowie i Golęczewie (2015).

- Brak ogólnie dostępnego boiska 
trawiastego oraz coraz większe zainte-
resowanie młodych mieszkańców Bie-
druska grą w piłkę nożną – wspomina 
Maciej Jankowiak, radny z Klubu No-
woczesna Gmina - spowodował, że 
wiosną 2016 roku rozpoczęliśmy dzia-
łania w celu zdobycia terenu pod bu-
dowę trawiastego boiska piłkarskiego 
w Biedrusku. Wtedy właśnie, w mar-
cu 2016 roku wystosowaliśmy w tej 
sprawie pierwsze pismo w tej sprawie 
do Grzegorza Wojtery - Wójta Gminy 
Suchy Las. Niestety, Gmina nie miała 
odpowiedniego terenu do realizacji 
tego projektu, dlatego sami zaczęliśmy 
poszukiwać odpowiedniego miejsca 
z opcją dzierżawy. 

Trochę poszukano i w listopadzie 
ubiegłego roku z inicjatywy radnego 
Macieje Jankowiaka zredagowano 
kolejne pisma w tej sprawie: do Grze-
gorza Wojtery - Wójta Gminy Suchy 
Las i Agencji Mienia Wojskowego, 
wskazując teren przy ulicy Wolności 
w Biedrusku jako możliwy do prze-
prowadzenia budowy boiska trawia-
stego. Ale… wtedy okazało się, że są 
inne pomysły na wykorzystanie tego 

terenu i nie udało się wówczas dopro-
wadzić do szczęśliwego finału.

Przy wsparciu Grzegorza Wojte-
ry - Wójta Gminy Suchy Las, po wielu 
spotkaniach i przeprowadzonych roz-
mowach 14 września tego roku Stowa-
rzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX 
podpisało w końcu umowę z Agencją 
mienia Wojskowego na dzierżawę tere-
nu przy ul. Wolności w Biedrusku. 

- Po podpisaniu protokołu zdawczo-
odbiorczego – uzupełnia Maciej Janko-
wiak, radny Klubu Nowoczesna Gmi-
na - i uzyskaniu zgody na rozpoczęcie 
prac sami zabraliśmy się do roboty: 
wykosiliśmy zielsko, przeprowadzili-
śmy wyrównanie terenu, zasypaliśmy 
okopy i usunęliśmy część wału. Pracy 
było dużo, ale nikt się nie oszczędzał.

W następnej kolejności na teren 
przyszłego boiska sportowego zo-
stało nawiezione i rozciągnięte 220 
metrów sześciennych ziemi trawni-
kowej. Teren został ogrodzony, przede 
wszystkim w celu ochrony przed dziką 
zwierzyną. Dużą część prac wykonali 
nieodpłatnie członkowie Stowarzy-
szenia Kultury Fizycznej RED BOX, 
także radny Maciej Jankowiak zakasał 
rękawy i nawet całkiem dobrze radził. 

- Czeka nas jeszcze sporo pracy, 
by powstało w Biedrusku boisko pił-
karskie, z którego każdy będzie mógł 
korzystać – dodaje Maciej Jankowiak, 
radny Klubu Nowoczesna Gmina. 

- Na początek października zaplano-
wana została wysiewka trawy i nawo-
żenie terenu. Potem będziemy musieli 
jeszcze rozwiązać sprawę regularnego 
podlewania terenu i utrzymania bo-
iska przez cały rok. 

Mieszkańcy Biedruska sami mogą 
przekonać się, że prace na terenie 
przy ulicy Wolności w Biedrusku 
prowadzone są w szybkim tempie, aby 
doprowadzić do odpowiedniej we-
getacji trawy przed zimą. Dzięki tym 
działaniom młodzi adepci piłki noż-
nej powinni późną wiosną 2018 roku 
rozpocząć treningi na nowym boisku 
w Biedrusku. W miejscowości tej przy-
bywa nowych domów i mieszkań, no-
wych mieszkańców, przybywa dzieci. 
Już niebawem boisko będzie oddane 
do ich dyspozycji.

Radny Maciej Jankowiak realizując 
ten projekt miał – co należy podkreślić 

– przez cały czas pełne wsparcie ze stro-
ny Grzegorza Wojtery Wójta Gminy 
Suchy Las, oraz nas – radnych Klubu 
Nowoczesna Gmina. Jesteśmy dumni, 
że nasz kolega nie tylko mówi o swoich 
planach, nie tylko roztacza wizje, ale 
potrafi je skutecznie realizować.  

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

Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Święta Edukacji Narodo-

wej wszystkim pracownikom sucho-
leskich szkół życzymy wszystkiego, 
co najlepsze. Niech Wasza niełatwa 
praca będzie dla Was źródłem satys-
fakcji i powodem do dumy z osiągnięć 
uczniów i wychowanków. Życzymy 
Państwu, aby wykonywany zawód 
był nieustającą pasją i wyzwaniem. 
Niech w naszych szkołach i przed-
szkolach urzeczywistniają się Wasze 
pedagogiczne marzenia i zawodowe 
sukcesy! 

Historia parkingu przy 
os. Poziomkowym

Jeśli niespodziewanie nie wy-
stąpią „obiektywne trudności”, to 
w połowie listopada powinna zostać 
podpisana umowa z wykonawcą par-
kingu przy os. Poziomkowym. Akt 
ten będzie symbolicznym zwieńcze-
niem kilkuletnich działań, mających 
charakter batalii radnej naszej ko-
alicji Agnieszki Targońskiej, która 
historię parkingu opisała na www.
gminarazem.pl w artykule „Historia 
parkingu przy os. Poziomkowym”.

„Brak wystarczającej ilości miejsc 
parkingowych to jedna z największych 
bolączek mieszkańców osiedla Po-
ziomkowego. Od początku kadencji 
koalicja radnych Inicjatywa Miesz-
kańców – Gmina Razem zabiegała, 
aby gmina odkupiła od Pepsi-Cola 

Klub Nowoczesna Gmina

We wrześniu Ko-
misje pracowały 
bardzo inten-
sywnie. Oprócz 
komisji stałych 
obradowały rów-
nież dwie komi-

sje doraźne: statutowa oraz specjalna 
w sprawie radnego klubu Nowoczesna 
Gmina - Pawła Tyrki. Pełną treść rela-
cji przewodniczących Komisji stałych 
oraz doraźnych można przeczytać na 
www.gminarazem.pl, a protokoły ze 
wszystkich posiedzeń  na www.bip.su-
chylas.pl/Rada Gminy/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja rewizyjna
Komisja  obra-
dowała 27.09 br. 
Głównym tema-
tem posiedzenia 
było sformuło-
wanie uzasadnie-
nia do skargi na 

wójta, którą wniosła Ochotnicza Straż 
Pożarna w Suchy Lesie. Skargę uznano 
za bezzasadną, co potwierdziła Rada 
Gminy na wrześniowej sesji.

Zajmowaliśmy się też odwołaniem 
wójta od treści wystąpienia pokon-
trolnego po kontroli referatu promocji 
oraz Gazety Sucholeskiej. Kontrola 
wypadła niekorzystnie, a w niektó-
rych wymiarach wręcz kompromitują-
co. Komisja w tej sprawie nie zmieniła 
stanowiska, a więc rozstrzygniecie 
nastąpi  podczas jednej z najbliższych 
sesji Rady Gminy. Protokół z kontroli 
i wystąpienie pokontrolne z kontroli 
referatu promocji i Gazety Suchole-
skiej znajduje się na http://bip.suchy-
las.pl/62/komisja-rewizyjna/

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

5.09 br. Komisja 
s f o r m u ł o w a ł a 
wnioski do bu-
dżetu gminy na 
rok 2018. Zebra-
no wnioski jed-
nostek pomocni-

czych i po dołączeniu własnych, złożyła 
ich łącznie 28. 

26.09 br. Komisja odbyła drugie 
posiedzenie. Tematem przewodnim 

była analiza bezpieczeństwa na tere-
nie gminy z udziałem Komendantów 
Policji i Straży Gminnej. Poruszyliśmy 
wiele aspektów związanych z działa-
niami Policji i Straży Gminnej. Ko-
mendanci omówili trudności z jakimi 
aktualnie się borykają i jakie ograni-
czenia prawne uniemożliwiają im po-
dejmowanie interwencji i wspólnych 
patroli. Przedstawili też najpilniejsze 
potrzeby swoich jednostek. Konkluzją 
do dyskusji był wniosek Komisji doty-
czący stałego, comiesięcznego rapor-
towania przez komendantów działań 
służb im podległych. W dalszej części 
posiedzenia, wraz z asystentem wójta 
do spraw bezpieczeństwa p. Józefem 
Klimczewskim przeprowadziliśmy 
analizę dot. skrzyżowania Szosy Po-
znańskiej z ul. Golęczewską i ustalili-
śmy kolejne działania. Powrócił temat 
niebezpiecznego skrzyżowania ulic 
Złotnicka i Słoneczna. Komisja już 
w 2015 roku złożyła wniosek o prze-
budowę tego skrzyżowania i co roku 
monituje sprawę w Starostwie Powia-
towym. Uczynimy to ponownie!

Niestety nie zadbano o bezpie-
czeństwo uczniów z nowo powstałego 
liceum w Suchym Lesie - brak chodni-
ka przy Starej Drodze.

Po spaleniu się gminnego autobu-
su powrócił temat stanu technicznego 
taboru gminnego ZKP i jednoosobo-
wej obsłudze serwisowej autobusów 
na nocnej zmianie. Podsumowaniem 
dyskusji było stwierdzenie, ,,że musia-
ło wydarzyć się coś spektakularnego 
(spalenie się autobusu), aby prezes, 
Rada Nadzorcza oraz wójt obudzili się 
i zapowiedzieli podjęcie stosownych 
działań”. Z niecierpliwością oczekuje-
my na efekty tych deklaracji, bo jak pa-
miętamy, już wcześniej były składane, 
ale nie zostały zrealizowane.  

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Komisja obra-
dowała 25.09 br. 
Omawiano dwa 
miejscowe plany 
oraz zmiany bu-
dżetowe. Komi-
sja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

Chludowo – rejon ulicy Za Parkiem II 
z zastrzeżeniem, że plan ten zostanie 
poprawiony w zakresie umożliwiają-
cym rozbudowę  budynku gospodar-
czego na działkach: 231/20 i 231/19. 
Wiąże się to niestety z koniecznością 
przesunięcie linii zabudowy. Uchwała 
naprawcza została przyjęta przez rad-
nych na sesji wrześniowej. 

Komisja nie wyraziła pozytywnej 
opinii o projekcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Złotnikach na 
terenie działek o numerach ewiden-
cyjnych: 276/10 i 276/11. Plan ten 
zakłada aktywizację gospodarczą tego 
terenu i wzrost ruchu na os. Grzybo-
wym. Tymczasem radnym nie są zna-
ne żadne konkretne działania, które 
powinny być wdrożone w zakresie 
uspokojenia ruchu w tym rejonie. 
Zamiast konkretnych działań mamy 
niekończące się ustalenia, narady, roz-
mowy, zebrania itp.

Radni poparli natomiast pro-
jekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia WPF na lata 
2017 - 2029. Zmiana ta związana jest 
z informacją o dofinansowaniu środ-
kami unijnymi remontu Starego Baru 
w Chludowie. Radni zwrócili uwagę, 
że kwota dofinansowania jest poważ-
na, ale powinniśmy się również starać 
o dofinansowanie z innych źródeł np. 
od konserwatora zabytków.

Sporo emocji w y wołał wniosek 
radnej A. Targońskiej w sprawie do-
finansowania o 111 tys. zł budżetu 
dla parkingu przy os. Poziomkow ym 
w Suchym Lesie. Przetarg w ykazał 
niedofinansowanie. Pani Skarbnik 
oświadczyła, że zaopiniowała tę 
sprawę negaty wnie, co wzburzyło 
większość radnych, a radny Przy-
bylski zapowiedział wręcz w tym 
względzie inicjaty wę Rady Gminy. 
Na szczęście, podczas sesji p. Skarb-
nik zmieniła zdanie i stosowny pro-
jekt uchwały, zakładający dofinan-
sowanie parkingu dla mieszkańców 
os. Poziomkowego został przez rad-
nych przyjęty.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
Komisja Społecz-
na na posiedzeniu 
11.09 br. sformu-
łowała wnioski 
do budżetu gmi-
ny na 2018 r. Po 
dość długiej dys-

kusji przedłożono wójtowi 20 propo-
zycji. Wśród nich znalazły się miedzy 
innymi: poczynienie starań w celu 

pozyskania gruntu pod cmentarz 
dla Suchego Lasu, Złotnik-Osiedla 
i Osiedla Grzybowego; wykonanie 
niezbędnych prac odwadniających 
budynek szkoły w Chludowie i budy-
nek biblioteki wraz z utwardzeniem 
dziedzińca; budowa boiska w Bie-
drusku przy ulicy Wolności działka 
56/2; budowa chodnika – ul. Stara 
Droga (rejon ulic Sadowa i Akacjo-
wa w Suchym Lesie); ogrodzenie 
boiska sportowego w Złotkowie od 
strony lasu oraz dofinansowanie 
prac remontowych w chludowskiej 
podstawówce. 

Komisja zaproponowała też 
utwardzenie terenu przy szatni 
i przy boisku sportow ym w Golęcze-
wie oraz dofinansowanie w yjazdów 
sportow ych dla stowarzyszeń spor-
tow ych: Suchary Suchy Las oraz 
Red Boxu w ramach w ymiany z gmi-
ną Tamasi – Węgry. 

Komisja zwróciła też uwagę na 
konieczność podwyżki uposażeń dla 
pracowników administracyjno - ob-
sługowych w gminnych placówkach 
oświatowych;

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Członkowie KK 
iOŚ we wrze-
śniu obradowali 
dwukrotnie. Pier-
wsze posiedzenie 
poświęcone było 
z a g a d n i e n i o m 

ochrony środowiska. Omawialiśmy 
kwestię zalania terenu rekreacyj-
nego i ogródków działkow ych oraz  
zniszczenia skarp stawu w Złotni-
kach Wsi. K ilka potężnych drzew 
zostało zaproponowanych do obję-
cia ochroną jako pomniki przyrody. 
Radni zajmowali się także kwestią 
granic zabytkowego parku w Bie-
drusku i ochroną jego wiekowego 
zadrzewienia.

Podczas drugiego posiedzenia 
przewodniczący Złotnik Osiedla, 
Grzegorz Słowiński przedstawił rad-
nym problemy komunalne, z jakimi 
boryka się ta miejscowość. Podsu-
mowaniem dyskusji było złożenie 
wniosku do wójta dotyczącego bu-
dow y  w yjazdu  z ul. Kochanowskie-
go, a także kilka wniosków budże-
tow ych. Druga część posiedzenia 
poświęcona była dyskusji nad dwo-
ma uchwałami i formułowaniu 
wniosków K K iOŚ do przyszłorocz-
nego budżetu gminy.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Radny Maciej Jankowiak  przy budowie 
boiska piłkarskiego w Biedrusku. fot
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tereny przylegające do ulic Truskaw-
kowej i Jeżynowej w celu poszerzenia 
pasów drogowych i budowy parkin-
gów. W kolejnych budżetach gminy 
rezerwowaliśmy środki na tę inwe-
stycję . Należało także zmienić plan 
zagospodarowania przestrzennego, 
bowiem dotychczasowe przeznacze-
nie terenu pod usługi i tereny rolnicze 
uniemożliwiało realizację zakła-
danej inwestycji . Długą procedurę 
planistyczną udało się zakończyć 28 
kwietnia 2016 roku. Powstał plan 
zagospodarowania widoczny na ry-
sunku widocznym na poprzedniej 
stronie .

Kolejnym krokiem było wydzielenie 
działek drogowych. Równolegle Urząd 
Gminy prowadził negocjacje z Pepsi-
Cola dotyczące ceny wykupu gruntu. 
Ostatecznie 10 marca 2017 r. gmina 
nabyła od Pepsi-Cola General Bottlers 
Poland Sp. z o.o. trzy działki o łącznej 
powierzchni 0,1395 ha z przeznacze-
niem pod drogi publiczne.

Inwestycja ma być zrealizowana 
w trybie zaprojektuj i wybuduj, co 
oznacza, że wykonawca przygotuje 
projekt budowlany we własnym za-
kresie . W takim przypadku bardzo 
istotnym było właściwe sformułowa-
nie Programu Funkcjonalno-Użyt-
kowego (PFU), będącego załączni-

kiem do SIW Z (opisu przedmiotu 
zamówienia). Dlatego przed powsta-
niem PFU na moją prośbę odbyły 
się konsultacje dotyczące lokalizacji 
i wielkości miejsc przeznaczonych 
pod śmietniki przy ul . Truskawkowej. 
W konsultacjach uczestniczyli przed-
stawiciele zarządców wspólnot z os . 
Poziomkowego, pracownik Urzędu 
Gminy, prezes Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i ja . 

Postępowanie przetargowe pod 
nazwą „Suchy Las – budowa ulicy 
Jeżynowej wraz z miejscami parkin-
gowymi oraz pasem zieleni w rejonie 
ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz 
z oświetleniem” rozpoczęto 28 sierp-
nia, a oferty otwarto 13 września br. 

W związku z tym, że ceny zapro-
ponowane przez oferentów były wyż-
sze niż kwota, jaką Urząd Gminy 
zamierzał przeznaczyć na realizację 
zamówienia, zwróciłam się z wnio-
skiem o dokonanie zmiany w budże-
cie gminy umożliwiającej wykonanie 
tego zadania. O swoim wniosku poin-
formowałam mieszkańców Suchego 
Lasu 15 września podczas doroczne-
go zebrania. Wójt , mimo początkowej 
niechęci , ostatecznie wniosek poparł 
i 28 września decyzją Rady Gminy 
zwiększono pulę środków na inwesty-
cję o 111.000 zł.

Obecnie trwa procedura weryfi-
kacji wykonawcy, który przedstawił 
najkorzystniejszą ofertę. Termin pod-
pisania umowy został przedłużony do 
13 listopada br.”

Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Kiedy w listopa-
dzie 2014 roku 
radny Michał 
Przybylski opu-
blikował na www.
g m i n a r a z e m . p l  
artykuł „Czy boga-

te gminy wykorzystują środki unijne? ”, 
mało kto zakładał, że w ciągu kilku lat 
nastąpi w pozyskiwaniu środków unij-
nych postęp. 

Przypomnijmy, że  środki finan-
sowe pochodzące z Unii Europejskiej 
w perspektywie finansowej 2007-
2013 mogły być szansą na szybszy 
rozwój naszej gminy. Absorbcja tych 
środków mogła skutkować poprawą 
jakości życia wszystkich mieszkań-
ców Suchego Lasu. Niestety, jak 
wynika z rankingów opracowanych 

przez prestiżowe pismo samorządu 
terytorialnego WSPÓLNOTA, Su-
chy Las plasował się wtedy pod wzglę-
dem pozyskiwania środków unijnych 
na 1421 pozycji, czyli praktycznie na 
szarym końcu. Perspektywa finan-
sowa 2007-2013 była zatem dla nas 
straconą szansą.

Władze gminy twierdziły wtedy, że 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest za-
możność naszej gminy. Utożsamiano 
(niesłusznie) fundusze unijne z pomo-
cą społeczną. Trudno było tę tezę udo-
wodnić odwołując się do twardych 
liczb, bowiem bogate gminy całkiem 
dobrze radziły sobie z pozyskiwaniem 
funduszy unijnych.

Cieszy zatem, że w ostatnim czasie 
nastąpił w tym względzie widoczny 
postęp. Pomimo, że nadal jesteśmy 
jedną z najzamożniejszych gmin 
w Polsce, to udaje nam się skutecznie 
pozyskiwać środki zewnętrzne. Są one 
przeznaczone  nie tylko na inwestycje 
infrastrukturalne, remonty szkół, czy 
nowe autobusy,  ale także na ratowanie 
zabytków, np. na Stary Bar w Chludo-
wie, czy dworzec kolejowy w Złotni-
kach. 

Okazało się, że zamożność gminy 
ma niewiele wspólnego ze skuteczno-
ścią aplikowania o środki unijne!

Małgorzata Salwa - Haibach
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Nie ma ani progu, ani ekipy
Wrześniowa sesja Rady Gminy Suchy Las trwała krótko, ale 
rajcy zajęli się w tym czasie szeregiem problemów. Rozma-
wiano o odpadach biodegradowalnych, czystości pojem-
ników na śmieci, bezpieczeństwie na drogach, starym 
barze w Chludowie i klubie koszykarskim.

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się 
w podniosłej atmosferze.

– W tym miesiącu zmarł były prezes 
ZKP Andrzej Stawski – podniósł się ze 
swojego miejsca radny Krzysztof Pilas. 

– Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy – 
poprosił. 

Historia komunikacji
Potem prezesa Stawskiego wspomi-

nał radny Zbigniew Hącia.
– Postać zmarłego kojarzy mi się 

z początkami komunikacji publicznej 
w naszej gminie – mówił. – Panu preze-
sowi zależało, żeby komunikacja służy-
ła mieszkańcom, zatem rozkłady jazdy 
konsultowano z sołtysami i zarządami 
osiedli. Minuta ciszy stanowiła dowód 
pamięci o człowieku zasłużonym dla 
naszej gminy – podkreślił.

Po tym wspomnieniu nadszedł czas 
na właściwą część sesji. Skarbnik Moni-
ka Wojtaszewska w imieniu wójta zło-
żyła wniosek o uzupełnienie porządku 
obrad o trzy projekty uchwał, w tym m.in. 
uchwałę o zmianie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2017-2029.

– Jest to konieczne, ponieważ uzyska-
liśmy dofinansowanie w kwocie ponad 1 
mln 380 tys. zł na adaptację budynku sta-
rego baru w Chludowie – wyjaśniła pani 
skarbnik. – Chcemy też przedstawić 
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu na realizację tego zadania.
Trzeci projekt uchwały dotyczy 

zmiany uchwały budżetowej na 2017 r., 
a wynika z wniosku radnej Agnieszki 
Targońskiej o zwiększenie wydatków 
na budowę miejsc parkingowych na uli-
cy Jeżynowej o 111 tys. zł.

Zmiana porządku obrad została 
przyjęta bez sprzeciwu, za głosowało 15 
radnych, czyli wszyscy.

Mięso to też odpad
Inaczej natomiast głosy się rozłoży-

ły w przypadku wniosku o wycofanie 
projektu uchwały dotyczącej miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu ulicy Za Parkiem 
w  Chludowie. Za głosowało ośmiu 
radnych, przeciwko nikt, natomiast aż 
siedmiu się wstrzymało. Tym niemniej 
projekt został wycofany.

W dalszej kolejności radni zajęli się 
projektem uchwały w sprawie odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.

– Nasza komisja nie opiniowała tej 
uchwały, gdyż pojawiły się pewne wąt-
pliwości – poinformowała Agnieszka 
Targońska, przewodnicząca Komisji 
Komunalnej i Ochrony Środowiska.

– W tej sytuacji wnoszę autopopraw-
kę i proponuję dopisanie słowa „biode-
gradacji” – wstał ze swojego miejsca za-

stępca wójta Marcin Buliński.
W tej sytuacji radni przyjęli już 

uchwałę bez problemów.
Sytuacja powtórzyła się jednak 

w przypadku projektu uchwały o utrzy-
maniu czystości i porządku.

– Tej także nie opiniowaliśmy z uwa-
gi na pewne wątpliwości – wyjawiła 
przewodnicząca Targońska.

Zastępca wójta zaproponował więc, 
żeby w ramach autopoprawki zmienić 
określenie „szkło białe” na „szkło bez-
barwne”.

– Natomiast odpad biodegradowal-
ny to nie tylko odpad roślinny, ale także 
np. mięso – wytłumaczył.

W tej sytuacji uchwała została jed-
nomyślnie przyjęta.

Gimnazjalista z pasją
Z kolei sens projektu uchwały 

w sprawie powierzenia miastu Poznań 
wykonania zadania gminy Suchy Las 
w zakresie usług edukacyjnych wyja-
śnił zgromadzonym Krzysztof Pilas, 
przewodniczący Komisji Społecznej.

– Członkowie komisji zaopiniowali 
projekt pozytywnie i byli w tej sprawie 
jednomyślni – poinformował K. Pilas. 

– Chodzi o dwa gimnazja: z Biedruska 
i Chludowa. Oba będą wdrażać pro-
gram „Gimnazjalista z pasją” prowadzo-
ny właśnie przez miasto Poznań.

Innych rajców to przekonało 
i uchwała została przyjęta.

Podobnie stało się w przypadku pla-
nowanych konsultacji z mieszkańcami 
Złotnik Wsi i Złotnik Osiedla

– Komisja Społeczna zaopiniowała 
ten projekt pozytywnie – powiedział 
przewodniczący Pilas. – Doszliśmy do 
wniosku, że konsultacje powinny odbyć 
się w obu miejscowościach oddzielnie.

Uchwała została przez Wysoką 
Radę przyjęta jednomyślnie.

Podobnie stało się zresztą w przy-
padku projektu uchwały w sprawie za-
ciągnięcia kredytu na realizację węzła 
kolejowego Golęczewo Chludowo.

Radni zdecydowali też o naniesie-
niu kolejnych poprawek do wielolet-
niej prognozy finansowej. W związku 
z większymi wydatkami na niektóre 
cele, trzeba było oszczędzić na czymś 
innym. I tak m.in. zmniejszono o 12 
tys. zł kwotę przeznaczoną na budowę 
chodnika przy ul. Jaskółczej.

Jednomyślnie przegłosowali też 
uchwałę o zaciągnięciu kredytu na re-
mont budynku starego baru w Chlu-
dowie.

– Chciałbym bardzo za to podzięko-
wać – podniósł się ze swojego miejsca 
radny Zbigniew Hącia, mieszkaniec 
wymienionej wyżej miejscowości. – To 
naprawdę potrzebny obiekt. Młodzież bę-
dzie miała gdzie się spotykać. Chludowo 
będzie o waszym wsparciu pamiętać.

Ścieżka do Biedruska
W ramach punktu pod nazwą „In-

formacje wójta gminy” głos zabrał 
zastępca wójta Marcin Buliński, który 
wspomniał m.in. o realizacji drugiego 
etapu ścieżki rowerowej z Radojewa do 
Biedruska.

– W październiku będą mieć miejsce 
wycinki związane z przygotowaniem 
pasa pod budowę ścieżki, co może wią-
zać się z pewnymi utrudnieniami w ru-
chu – ostrzegł.

Włodarz poinformował też o finiszu 
prac przy budowie kanalizacji na ulicy 
Tysiąclecia w Golęczewie oraz o budo-
wie tejże na ulicy Dworcowej.

– W przypadku Dworcowej prace 
mają potrwać do kwietnia 2018 r. – 
uprzedził M. Buliński.

Mówca dodał, że w przygotowaniu 
jest też przetarg na budowę kanalizacji sa-
nitarnej Golęczewo-Zielątkowo oraz bu-
dowę sieci wodociągowej w Golęczewie.

Z kolei przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Salwa-Haibach 
poinformowała, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa wszczęła postępowa-
nie w związku z uchwałą naszej rady 
z sierpnia 2017 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej.

– RIO uznało, że uchwała narusza 

ustawę o finansach publicznych – spre-
cyzowała M. Salwa-Haibach.

Zniszczona skarpa
W ramach informacji przewodni-

czących komisji stałych jako pierwszy 
głos zabrał radny Krzysztof Pilas.

Komisja opracowała wnioski do 
budżetu gminy na 2018 r. Skierowała je 
do wójta.

– Komisja Społeczna miała się zająć 
uchwałą o obszarach zdegradowanych, 
nie zdążyły jednak spłynąć do autorów 
uchwały wszystkie ustalenia, więc nie 
mogliśmy jej ocenić. Temat ma zostać 
poruszony podczas sesji  w październi-
ku   – wyjaśnił K. Pilas.

– Komisja Komunalna i Ochrony 
Środowiska spotkała się dwa razy – po-
informowała radna Agnieszka Targoń-
ska. – Na pierwszym spotkaniu naszym 
gościem był kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska Wiesław Orczewski. – Z pa-
nem kierownikiem rozmawialiśmy m.in. 
o zniszczonej przez wodę skarpie przy sta-
wie w Złotnikach Wsi. Kolejne spotkanie 
było wyjazdowe. Gościliśmy u przewod-
niczącego Zarządu Osiedla Złotniki Osie-
dle, z którym rozmawialiśmy o lokalnych 
problemach komunalnych.

Radny Michał Przybylski, przewodni-
czący Komisji Statutowej, poinformował 
zgromadzonych, że komisja wznawia 
pracę po przerwie wakacyjnej. Radny 
Włodzimierz Majewski, przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pu-
blicznego, opowiedział o spotkaniu z do-
radcą wójta Józefem Klimczewskim.

– Analizowaliśmy sytuację na skrzyżo-
waniu Szosy Poznańskiej z ulicą Golęczew-
ską – powiedział W. Majewski. – Zajęliśmy 
się też brakującym chodnikiem przy Starej 
Drodze. To ważny odcinek, bo uczniowie 
tamtędy docierają do szkoły – dodał.

Pozostał tylko piach
W ramach punktu pod nazwą „In-

terpelacje i zapytania” jako pierwszy 
zabrał głos radny Pilas, który poruszył 
kwestię przejścia dla pieszych na skrzy-
żowaniu Borówkowej i Szkółkarskiej.

– Rozmawiałem o tym przejściu na 
spotkaniu, na którym obecny był pan 
Klimczewski – wyjawił Krzysztof Pilas. 

– Usłyszałem tam, że przejście ma być 
wywyższone, że powstanie coś w ro-
dzaju progu spowalniającego. Czekamy 
na to przejście parę lat, jest tam bardzo 
niebezpiecznie. Po tej rozmowie istot-
nie, szybko przyjechała ekipa i przejście 
zrobiono. Ale progu nie ma. Ekipy też 
już nie ma. Pozostał tylko nieuprzątnię-
ty z piach na  chodniku.

– Docelowo przejście ma być pod-
wyższone – odpowiedział wójt Grze-
gorz Wojtera. – Najpierw jednak zosta-
nie rozebrany stojący tam mur. Puścimy 

tamtędy ruch rowerowy. 
Radny pytał też o malowanie klas lek-

cyjnych w szkole w Chludowie. Wójt od-
parł, że to koszt 300 zł, a projekt uchwały 
pojawi się na kolejnej sesji.

– Chciałbym się też dowiedzieć, co 
się dzieje ze stowarzyszeniem koszykar-
skim Basket Suchy Las – radny Krzysz-
tof Pilas zadał kolejne pytanie.

– Basket Suchy Las działa od czte-
rech lat – przypomniał wójt. Teraz 
powstaje stowarzyszenia Basket Team 
Suchy Las,  które jest w trakcie rejestra-
cji. Nastawione jest na szkolenie dzieci 
i młodzieży. Na przełomie roku 2017 
i 2018 ogłosimy konkurs na szkolenie 
dzieci i młodzieży. Basket Suchy Las też 
będzie mógł wystartować w tym kon-
kursie. Dziś w koszykówkę gra w naszej 
gminie bodaj 80 dzieci.

– Czy pan wójt mógłby opublikować 
w „Gazecie Sucholeskiej” i innych me-
diach zbiór zasad prawnych, do którego 
powinno się stosować wojsko na poli-
gonie? – poprosił z kolei radny Michał 
Przybylski. – Mieszkańcy pytają nas już, 
czy wojsko ma np. prawo eksploatować 
poligon o każdej porze – wyjaśnił. 

– Zwrócimy się z tym problemem m. 
in. do Centrum Szkolenia Wojsk Lądo-
wych – obiecał gospodarz gminy.

– Kiedy ulica Lipowa zostanie utwar-
dzona? – zapytał radny Grzegorz Łukszo.

– To kwestia bezpośrednio związana 
z budową kanalizacji – odparł wójt. – Ten 
gminny projekt docelowo obejmie cały 
odcinek ulicy Chludowskiej. Po decyzji 
dotyczącej kanalizacji będzie możliwość 
przebudowania Lipowej i doprowadze-
nia tej drogi do Chludowskiej.

Czy pojemniki są myte?
Radny Zbigniew Hącia powrócił do 

kwestii skrzyżowania ulicy Golęczew-
skiej z Szosą Poznańską.

– Co kilka tygodni dochodzi w tym 
miejscu do wypadku – martwił się. – 
Owszem, mają przebudować jedenastkę, 
ale to pewnie nastąpi dopiero za kilka lat, 
a przez ten czas doczekamy się kolejnych 
ofiar śmiertelnych – alarmował.

– Kiedy pojawią się dwie obiecane 
kamery na osiedlu Poziomkowym? – 
chciała wiedzieć radna Agnieszka Tar-
gońska.

– Nie wiem, o które kamery chodzi – 
rozłożył ręce wójt Wojtera. – Sprawdzę 
i przekażę pani odpowiedź.

– Pojemniki na śmieci miały być myte 
– przypomniał radny Pilas. – Jednak nie są, 

a na pewno nikt nie mył pojemnika przed 
moją posesją. Może powinienem sam go 
umyć, co jednak potem zrobić ze zużytą 
wodą? – dopytywał.

– Sprawdzę o co chodzi z pojemni-
kiem pana Krzysztofa, generalnie jed-
nak pojemniki są wymienianie i myte 

w bazie w Chludowie – odparł wicewójt 
Marcin Buliński.

– Oszukują pana, te pojemniki w ży-
ciu nie były myte! – wykrzyknął radny 
Hącia.

– A nieprawda – wtrącił przewodni-
czący Zarządu Osiedla Złotniki Osie-
dle. – Mój był. Półtora roku temu. I nie 
w bazie, tylko na miejscu.

– Czy znamy efekty oględzin auto-
busów należących do ZKP? – zmienił 
temat Włodzimierz Majewski. – Ile 
kosztowała ta operacja?

– Badanie pojazdów, które dopiero 
co miały wykonane badania technicz-
ne, to ślepa uliczka – ocenił wójt Woj-
tera. – Pan prezes ZKP stara się działać 
profilaktyczne.

– Nie ma się starać, tylko działać – 
wtrąciła radna Salwa-Haibach.

– I tak właśnie pan prezes czyni – 
oświadczył wójt.

W czynie społecznym
W ramach wolnych głosów i wnio-

sków radny Krzysztof Pilas poinformował 
zgromadzonych, że w przedszkolu „Leśne 
Ludki” przeprowadzony został konkurs, 
w wyniku którego dyrektorem ponownie 
została Agnieszka Michalak.

Z kolei przewodniczący Grzegorz Sło-
wiński chciał wiedzieć, na jakim etapie jest 
sprawa przedszkola w Złotnikach.

– Na etapie intensywnych spotkań 
i wymiany korespondencji – zapewnił 
wójt Grzegorz Wojtera. – Spotykamy się 
lub piszemy praktycznie codziennie. Jeśli 
termin 1 października 2018 r. ma zostać 
utrzymany, w najbliższych dniach musi 
zostać podpisana umowa – podkreślił.

Tymczasem radny Maciej Janko-
wiak pochwalił się, że rozpoczął budo-
wę boiska dla dzieci i młodzieży na tere-
nie starej strzelnicy w Biedrusku.

– Będzie to boisko z naturalną trawą 
– sprecyzował. – Teraz będziemy budo-

wać ogrodzenie, zapraszam wszystkich, 
żeby przyszli i pomogli nam w czynie 
społecznym – zachęcał.

Krzysztof Ulanowski

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. jANINY OMAŃKOWSKIEj 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

przenieś  

księgowość  

na najwyższy  

poziom

Skarbnik Monika Wojtaszewska 
prosi o uzupełnienie porządku obrad
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Z mundurowym za pan brat - 
przekraczanie granic w Bolechowie
Polskie społeczeństwo jest trudne - bo podobno niepo-
korne i nieufne w stosunku do rządzących i służb porząd-
kowych. Pokazywanie „ludzkiej twarzy” tych właśnie służb 
ma za zadanie zbliżać do obywateli, a w tym konkretnym 
przypadku - do mieszkańców powiatu poznańskiego.

Z mundurowym za pan brat - prze-
kraczanie granic w Bolechowie

Polskie społeczeństwo jest trudne 
- bo podobno niepokorne i nieufne 
w stosunku do rządzących i służb po-
rządkowych. Pokazywanie „ludzkiej 

twarzy” tych właśnie służb ma za za-
danie zbliżać do obywateli, a w tym 
konkretnym przypadku - do miesz-
kańców powiatu poznańskiego. 

Już kolejny rok na terenie jed-
nostki ratowniczo-gaśniczej nr 8 
Państwowej Straży Pożarnej w Bo-
lechowie odbył się piknik „Bezpiecz-
ni w powiecie poznańskim”. Choć 
pogoda nie dopisy wała, chętnych 
do bliższego przyjrzenia się funkcjo-
nowaniu służb mających na co dzień 
zapewniać bezpieczeństwo w sferze 
publicznej nie brakowało. Tegorocz-
na edycja pikniku z mundurow ymi 
w rolach głównych przyniosła ze 
sobą kilka znaczących nowości. 
Oprócz standardowej na imprezie 
obecności straży pożarnej i poli-
cji uczestnicy mogli też odwiedzić 
stoiska mające na celu zapoznanie 

się z codzienną działalnością straży 
granicznej, WOPR-u czy patrolu sa-
perskiego. 

Wybuchy i mokre nosy 
Impreza jest jedynym tego typu 

wydarzeniem w powiecie poznańskim 
i co roku przyciąga zainteresowanych. 
Tym razem organizatorzy postanowili 
jeszcze bardziej ożywić kontakt mię-
dzy służbami porządkowymi a uczest-
nikami „Bezpiecznych w powiecie 
poznańskim”. 

Znaczną część uwagi przybyłych 
na piknik już na samym wejściu przy-
kuwał kudłaty, przyjazny owczarek 
niemiecki o imieniu Chester.

– Straż graniczna też zajmuje kon-
kretne miejsce w służbach porząd-
kowych. Chcemy pokazać ludziom, 
że zajmujemy się wieloma rzeczami. 
Mamy różnorakie zadania, między 
innymi przeciwdziałanie przewozowi 
narkotyków. Właśnie do tych celów 
szkolimy psy – zdradza pan Jan, opie-
kun Chestera pracujący w poznań-
skim oddziale Straży Granicznej Po-
znań-Ławica.

Straż graniczna na potrzeby wy-
darzenia przygotowała również sy-
mulację postępowania w przypadku 
bagażu z niebezpieczną zawartością. 
Torba została przewieziona przez ro-
bota w odległe od publiczności miej-
sce, gdzie ją „wysadzono”.

Swoją codzienną pracę prezento-
wał też WOPR, demonstrując swoją 
łódź i rozmawiając o istotności edu-
kacji dla bezpieczeństwa w okolicach 
zbiorników wodnych czy policja po-
kazująca nie tylko wnętrze swojego sa-
mochodu, ale i przejeżdżająca wśród 
uczestników co jakiś czas na koniach. 

Inwestycje i parytety
– Powiat stara się inwestować 

w bezpieczeństwo, jak tylko może. 
Dobrze rozwijający się samorząd po-

winien zwracać uwagę na takie rzeczy 
– uważa starosta poznański Jan Grab-

kowski. – To nasz priorytet i cały czas 
przeznaczamy duże ilości pieniędzy, 
by w powiecie poznańskim było jak 
najbezpieczniej – zapewnia.

Podczas pikniku miało również 
miejsce pasowanie na uczniów kla-
sy strażacko-ratowniczej Zespołu 
Szkół w Bolechowie. W ten sposób 
sprofilowana klasa powstała w Bole-
chowie w zeszłym roku i po raz ko-
lejny pojawił się w niej akcent dam-
ski. Zaangażowani w organizację 
imprezy zdradzają „Sucholeskiemu 
Magazynowi Mieszkańców Gminy”, 
że bardzo cieszy ich coraz częstsze 
pojawianie się kobiet w służbach 
ratunkow ych i łamanie płciow ych 
stereotypów.

Po raz kolejny służby porządkowe 
z całego powiatu otrzymały nowe piły 
łańcuchowe (w sumie jednostki z aż 
czternastu gmin). 

Rozrywka i rodzina
Mimo zachmurzonego nieba kil-

kuletni uczestnicy radośnie korzystali 
z dmuchanych zamków i obserwowali, 
jak stoisko poznańskiej, cukierkowej 
manufaktury - Karmelkowa - zmie-
nia się w królestwo ręcznie robionych 
lizaków. 

W programie standardowo przewi-
dziano też tzw. dymny namiot, symu-
lujący sytuację narażenia na bezpo-
średni kontakt z pożarem, wspinaczkę 
po plecionej drabinie czy demonstra-
cje umundurowań rozmaitych służb 
porządkowych.

– To również okazja, by spędzić 
czas z rodziną, wspólnie wyjść i spę-
dzić miło czas – zapewnia uczestnicz-
ka pikniku „Bezpieczni w powiecie 
poznańskim” znad grochówki, z kilku-
latkiem na kolanach. – Wie pani, tu jest 
tak… bardzo swojsko. Po prostu! 

Małgorzata Pelka

Święto nauki i zabawy
Osiedlowy festyn to okazja nie tylko do dobrej zabawy, ale 
i do wzbogacenia wiedzy. Takie rzeczy tylko w Suchym 
Lesie!

Wrześniow y festyn na osiedlu 
Suchy Las rozpoczął się od pokazu 
filmu „Jak zostać królem” w gma-
chu Centrum Kultury i Bibliotece 
Publicznej. Jedną z organizatorek 
była Anna Grzegorska ze szkoły 
językowej „Pani od Angielskiego”, 
a o poczęstunek dla widzów zadba-
ła Cafe Szkolna 16. Kolejnego dnia 
przed południem na boisku przy ul. 
Poziomkowej spotkało się dziesięć 
drużyn, które ostro ze sobą walczyły 

w ramach II Turnieju Piłkarskiego 
Osiedla Suchy Las. Kapryśna pogo-
da sportowcom nie przeszkodziła. 
Współorganizatorami sportowego 
w ydarzenia byli Tomasz Dropikow-
ski i Przemysław Kwiatkowski ze 
sklepu Met-Bud Artykuły Metalowe. 
Zw yciężył zespół Red Box. Kolejna 
edycja wiosną przyszłego roku.

Po południu rozpoczęła się wła-
ściwa część festynu, czyli grillowanie 
przy muzyce. Uczestników zabawy 

nakarmił Gościniec Sucholeski, 
Pracownia Łasucha i firma Danuty 
i Marka Pawluk ze Szkółkarskiej. Ale 
jedzenie to nie wszystko. Nie zabra-
kło atrakcji dla najmłodszych. Dzieci 
mogły bezpłatnie korzystać z jednych 
z największych zjeżdżalni dmucha-
nych w Polsce, dostarczonych przez 
firmę „Giganci SA”. Najmłodszym 
bardzo podobał się też bojowy wóz 
strażacki, tym bardziej, że mogli 
wejść do środka. Tę atrakcję zawdzię-
czali Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Suchego Lasu.

Z kolei Szkoła językowa „Pani od 
Angielskiego” zorganizowała loterię 
i liczne konkursy. Uczestnicy festy-
nu mogli też skorzystać z porad spe-

cjalistów z klubu fitness Fit Athletica, 
a także z Salonu Urody Sisel. Można 
było też wylosować vouchery na za-
biegi upiększające, a także zapoznać 
się z ofertą hurtowni zabawek „Ber-
po s.c.”. Nie zabrakło również takich 
atrakcji, jak eksperymenty chemicz-
ne przeprowadzane przez dzieci na 
stoisku „Supeł. Laboratorium nauki 
i zabawy” oraz podchody zorgani-
zowane przez interaktywną szkołę 
językową „Dookoła Świata”. A dzięki 
pracownikom firmy „Go4robot Sp. 
z o.o.” chętni zapoznali się z prawdzi-
wym robotem.

Organizatorem festynu był Zarząd 
Osiedla Suchy Las.

Redakcja fot
. M

ac
iej

 Ł
uc

zk
ow

sk
i - 

wi
ęce

j n
a F

B/
su

ch
ole

sk
i

Starosta Jan Grabkowski podkreśla, że bezpieczeństwo jest priorytetem

Red. Agnieszka Łęcka, burmistrz Murowanej Gośliny 
Dariusz Urbański, Zygmunt Jeżewski z Zarządu Powiatu
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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

W każdą sobotę w godzinach 9-13 można przyjść  
do Biura Sprzedaży w domu pokazowym przy  

ul. Azaliowej w Złotnikach, napić się pysznej kawy, 
obejrzeć osiedle lub wybrane domy oraz uzyskać 

wszelkie informacje o niezbędnych formalnościach.

Biuro Sprzedaży Złotniki
ul. Azaliowa 4B

Złotniki, k. Suchego Lasu
godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00
sobota 9.00-13.00

tel. +48 605 25 88 88 
e-mail: nowezlotniki@dudadevelopment.pl

W swoich działaniach 
kierują się oczekiwaniami 
klientów. Budują według 
trendów, a to, co ich 
wyróżnia, to na pewno 
jakość. Spółka  
Duda Development,  
bo o niej mowa, ogromny 
nacisk kładzie na wygląd 
inwestycji, lokalizację, 
funkcjonalność oraz 
jakość. Widać to w ofercie 
aktualnie budowanych 
domów. Osiedle Nowe 
Złotniki i Morasko Park 
to miejsca, które spełnią 
potrzeby wielu klientów.  

Duda Development działa od 
1997 roku, kompleksowo re-
alizując projekty mieszkaniowe 
i komercyjne. Buduje nowo-
czesne domy 
i mieszkania, 
bazując na 
najnowszych 
trendach bu-
d o w l a n y c h . 
- Osoby, które 
chcą odciąć 
się od miej-
skiego gwaru oraz cenią sobie 
wypoczynek w otoczeniu zie-
leni, powinny zainteresować 
się Osiedlem Nowe Złotniki. 
Każdy poczuje sielskość, a spo-
glądając w niebo, nie będzie 
marzyć. Ponieważ marzenia się 
spełniły – mówi Maciej Duda, 
prezes spółki. 

Podmiejska jakość 

Nowe Złotniki w podpoznań-
skiej gminie Suchy Las to domy 
w zabudowie wolnostojącej  
i bliźniaczej przy ul. Azaliowej  
i Pigwowej w Złotnikach,  

w których znajdują się miesz-
kania dwupoziomowe, w me-
trażach od 131 do 152 m2. 
Budowa osiedla rozpoczęła się  
w czerwcu 2015 roku. Aktual-
nie trwa realizacja II etapu, któ-
rego zakończenie przewidziane 
jest na koniec roku 2017. 

Etap I budowy osiedla, w ra-
mach którego powstały 22 
lokale, zakończono w marcu 
2016 roku. Na ten moment 
został wolny tylko jeden seg-
ment - w pełni wyposażony  
i nowocześnie wykończony 
dom pokazowy. 

W II etapie, gdzie również po-
wstają 22 lokale mieszkalne, 
stoi już większość budynków. 
Patrząc całościowo, sprzedana 
jest już ponad połowa domów  
z tego etapu. Przy ul. Pigwowej 
w przygotowaniu jest droga 
gmina dojazdowa do wszyst-
kich segmentów, wraz z chod-
nikiem, oświetleniem oraz 
ogólnodostępnymi miejscami 
parkingowymi. Każdy segment 
ma własny ogród, garaż i dodat-
kowe miejsce postojowe przed 
budynkiem. Działki przynależ-
ne do nich mają powierzchnię 
od 325 do 530 m2. Natomiast 

wnętrze domu 
ma funkcjonalnie 
zaprojektowaną 
przestrzeń oraz 
dogodny metraż, 
który łatwo do-
stosować do stylu 
życia i codzien-
nych potrzeb ich 

właścicieli.

Duda Development ponad 
wszystko przekłada wygodę 
mieszkańców. Dlatego, w celu 
zapewnienia szybkiego i ła-
twego dostępu do podstawo-
wych produktów czy usług, 
ruszyła budowa parterowego 
budynku handlowo-usługowego  
z 4 lokalami, tuż przy inwesty-
cji. Część obiektu zajęta jest już 
przez sklep ŻABKA oraz Biuro 
Sprzedaży Duda Development. 
Dwa wolne pomieszczenia,  
o powierzchni 79 i 76  m2, cze-
kają na swoich najemców. 

Osiedle Nowe Złotniki to miej-
sce wymarzone dla rodzin. 
Lokalizacja osiedla pozwala na 
spędzenie kilku chwil na wol-
nym powietrzu w otoczeniu 
przyrody, podaruje odrobinę 
spokoju oraz wypoczynek po 
cały dniu pracy, ale też zapewni 
bliskość miejsc, z których każ-
dy z nas codziennie korzysta. 
W pobliżu znajdują się szkoły, 
przedszkola, sklepy, urzędy, 
obiekty sportowe oraz place 
zabaw. Osiedle posiada pełną 
infrastrukturę gminną - drogi, 
chodniki i oświetlenie. Można 
pokusić się o sformułowanie 
IDYLLA.

Wygodne i bezpieczne miejsce, 

Tu mozesz zyc
po swojemu.

www.nowezlotniki.pl

INWESTYCjE - ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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–Dziś, po przeszło ćwierćwieczu 
istnienia firmy, mogą Państwo 
śmiało mówić o sukcesie, firma jest 
rozpoznawalna i ma swoich stałych 
klientów. Co Pana zdaniem o tym 
zadecydowało?

Złożyło się na to wiele czynników. 
W życiu, a szczególnie w działalności 
gospodarczej jest bardzo ważne, aby 
mieć szczęście do ludzi. A ja miałem  
dużo szczęścia, trafiając szczególnie 
na niwie zawodowej na wspaniałych 

ludzi. Jeśli dodać do tego duże zaanga-
żowanie i dobre przygotowanie zawo-
dowe, można liczyć na sukces. Od sa-
mego początku mocno mnie wspiera 
żona Magdalena, obecnie wiceprezes 
firmy. Przy okazji przez te 25 lat wy-
szkoliliśmy sporą rzeszę młodych lu-
dzi, którzy zaczynali praktyczną naukę 
zawodu w naszym zakładzie. Wiem 
jakie to ważne. 

– A gdzie pan się uczył fachu?
Miałem okazję współpracować 

z wieloma wspaniałymi mistrzami 
kucharskimi. Umiejętności nabywa-
łem w  hotelu Merkury. Orbisowskie 
restauracje wówczas były w kraju 
topowe, a już w Poznaniu na pewno. 
Były to cenne podstawy do późniejszej 
kontynuacji kariery zawodowej, już na 
własny rachunek. W tamtych czasach 
zakłady pracy miały swoje placów-
ki gastronomiczne. Między innymi 
w Sądzie Rejonowym  w Poznaniu po-
wstał na dwóch poziomach taki obiekt, 
którego przejęcie mi zaproponowano 
po 1989 roku. I wówczas powstała 
nasza pierwsza firma - Agmart (od 
imion córek, Agaty i Marty), która mu-
siała w gospodarce rynkowej starać się 
o pozyskanie stałych klientów. 

– Produkowaliście także dla odbior-
ców zewnętrznych…

Owszem, od samego początku 
działania podjęliśmy decyzję o pro-
dukowaniu również dla odbiorców 
zewnętrznych. Tak rozpoczęła się 
współpraca m. in. z „Piotrem i Pawłem”, 
która zaowocowała bardzo dynamicz-
nym rozwojem. Szybko musiałem 
intensywnie poszukiwać nowych roz-
wiązań. Poszukiwania innego obiektu, 
z większym zapleczem kuchennym 
nie obfitowały w sukcesy, ale w końcu 
znalazłem w Suchym Lesie działkę 
i obiekt w stanie surowym. Rozpo-
cząłem budowę, która zakończyła się 
w 2000 r. W 2001 r. rozpoczęliśmy 
działalność jako spółka z o.o. pod na-
zwą ABC Kuchni. Dziś ABC Kuchni 
jest już częściowo firmą rodzinną za-
trudniającą ponad 50 osób. Prawie od 
początku działalności do firmy dołą-
czyli teściowa i szwagier, później córki 
i zięć. Spółka rozwijała się bardzo dy-
namicznie, ale cały czas kładłem  na-
cisk na rozwój działalności usługowej 

poprzez pozyskiwanie zleceń indywi-
dualnych, cateringowych itp.

– A ten obiekt nad Maltą?
To była kolejna faza rozwoju, w po-

szukiwaniu nowych rozwiązań. Rynek 
zaczął się zmieniać. Zmieniły się gusty 
klientów, konkurencja spowodowała, 
że tego typu placówek zaczęło przy-
bywać, sprzedaż zaczęła się zmieniać 
i trzeba było intensywnie poszukać 
nowych sposobów na prowadzenie 
działalności. Oprócz współpracy z in-
nymi podmiotami położyliśmy nacisk 
na rozwój  działalności usługowej 
i tak trafiliśmy nad Maltę. Musieliśmy 
w tym momencie znaleźć receptę na 
zaoferowanie naszym potencjalnym 
gościom  czegoś, co by ich tam przycią-
gało. Ale największym atutem było to, 
że obiekt wyposażony był w sale kon-
ferencyjne, co przy jego usytuowaniu 
w miejscu, gdzie odbywają się różnego 
rodzaju wydarzenia sportowe, często 
wysokiej światowej rangi, przekonało 
mnie, że prowadzenie działalności re-
stauratorskiej będzie tam miało sens 
przez cały rok. Po kilku latach okazało 
się, że była to trafna decyzja, gdyż 3 
Kolory jako trzecia marka jest dziś roz-
poznawalna.

– Czy każda z tych pięciu marek dzia-
ła odrębnie, czy stanowi organiza-
cyjnie jeden organizm?

ABC Kuchni jest firmą wiodącą, co 
powoduje że całość nazywamy Grupą 
ABC Kuchni, w skład której wchodzą 
te wszystkie marki. Nad Maltą prowa-
dzimy obsługę gości restauracji, ogró-
dek letni, lody naturalne JOY i dzia-
łalność cateringową, zatem jak widać, 
taki układ  wynika przede wszystkim 
z potrzeb. A zarówno lody, jak i desery 
naszej produkcji to przede wszystkim 
wynik wieloletnich doświadczeń, za-
czerpniętych z najlepszych wzorców. 
Pierwsze lody uczyłem się robić w ho-
telu Merkury, a były to jedne z najlep-
szych lodów na rynku poznańskim. 
Prawdziwe naturalne lody, z prawdzi-
wą laską wanilii, na śmietanie kremo-
wej i likierze Goldwasser. Marka Joy 
lody naturalne oraz Kolekcja Smaków, 
są to produkty traktowane przez nas 
jako firmowe perełki, które oferujemy 
naszym gościom na wykwintnych 
bankietach i na co dzień w restaura-
cjach. Kolekcja Smaków z dobrym wi-
nem to propozycja dla naszych gości 
na ciekawy  prezent degustacyjny.

– A skąd nazwa 3 Kolory?
To pomysł mojej żony, która jest 

również malarką. Jej obrazy zdobią 
zarówno lokal w którym rozmawia-
my (przy ul. Obornickiej), jak i ten 
nad Maltą. I nie chodziło tu jedynie 
o barwy, ale głównie o barwne życie. 
My zajmujemy się kulinariami, sztuką, 

Smaki warte Poznania  
w 3 Kolorach, czyli ABC Kuchni
ABC Kuchni, 3 Kolory, Joy-lody naturalne, Kolekcja Smaków to znane poznaniakom oraz 
mieszkańcom gminy Suchy Las marki działające w ramach grupy ABC Kuchni, których 
właścicielami są Magdalena i Hieronim  Jurga. Dziś to już spółka rodzinna, która w ze-
szłym roku obchodziła swoje srebrne gody – 25-lecie istnienia. O niełatwych początkach, 
rozwoju i dzisiejszych sukcesach rozmawiamy z prezesem ABC Kuchni Hieronimem Jurgą.

sportem. I to są te trzy kolory – pasje, 
którymi ubarwiamy nasze życie, naszą 
pracę i ofertę dla naszych gości. Obec-
nie to wiodąca marka grupy ABC 
Kuchni: 3 Kolory Malta, 3 Kolory Su-
chy Las, 3 Kolory Catering.

– W Państwa działalności pojawia 
się również taka pozycja jak „Dzień 
Smakosza”. Na czym to polega i skąd 
pomysł na taką formę?

Jak to w życiu bywa, zadecydował 
przypadek. Prowadząc działalność 
gastronomiczną nie wyobrażam sobie, 
aby w ofercie nie było win albo w ogó-
le alkoholi. Poznałem bardzo sympa-
tycznego człowieka, z wykształcenia 
prawnika, ale przy okazji znakomitego 
znawcę win, prowadzącego własną 
działalność handlową w tym zakre-
sie. Podjęliśmy decyzję o wzajemnej 
promocji, organizując degustację win  
i potraw pn. „Dzień Smakosza”. Pierw-
sza letnia edycja Dnia Smakosza odby-
ła się po otwarciu restauracji 3 Kolory. 
W degustacji na polanie biesiadnej 
przy jeziorze Malta z oprawą muzycz-
ną (koncert na wodzie) i konkursami 
wzięło udział ponad 500 osób.

Kolejna edycja odbyła się zimą, czę-
ściowo pod ogrzewanym   namiotem 
i w plenerze. Uroczystość  z kuchnią 
staropolską, z pieczonymi prosiakami, 
szynkami, ogniskiem, pokazem psów 
rasy husky, konkursami i oczywiście 
z oprawą muzyczną. Potem były jesz-
cze sylwestrowe Dni Smakosza w Fil-
harmonii poznańskiej.

–  „Sekret naszego powodzenia tkwi 
w tym, że tworzymy z pasją, a opinia 
klientów jest dla nas najważniej-
sza.” To fragment wypowiedzi, jaki 
znalazłem na Państwa stronie inter-
netowej. W jaki sposób monitorują 
Państwo opinie klientów?

Swego czasu, kiedy jeszcze działa-
liśmy na terenie Sądu Rejonowego, po-
wiedziałem rodzinie i pracownikom: 
jak przeprowadzimy się do nowej 
siedziby firmy, to dopiero zobaczymy 
jak odnajdziemy się na nowym wol-
nym rynku. Okazało się, że w nowym 
miejscu, w dobrze i nowocześnie 
wyposażonym zakładzie pojawiły się 
duże możliwości rozwoju i większa, 
stała rzesza klientów. A obecnie każda 
marka ma swój własny, codzienny mo-
nitoring portali internetowych, gdzie 
swoje opinie wyrażają jurorzy odwie-
dzający nasze restauracje i codzienni 
goście. Zarówno indywidualni, jak i ci, 
którzy zamawiają codzienny lunch po-
przez firmy.

– A kto kreuje pomysły na nowości ga-
stronomiczne? Pan czy może jest to 
osoba specjalnie się tym zajmująca?

Działamy z trzema  wspaniałymi 
szefami  kuchni, którzy swoje szlify 

zawodowe również zdobywali w naj-
lepszych restauracjach i hotelach po-
znańskich i kraju. I to jest ten skarb i  
kuźnia pomysłów. Warto także zarzą-
dzanie firmą oprzeć na sprawdzonych 
wzorcach jak np. na leksykonie Jacka 
Welcha (jednego z najlepszych mana-
gerów świata), gdzie można znaleźć ele-
mentarne wskazówki, na czym polega 
różnica miedzy skutecznym zarządza-
niem a rządzeniem. Zarządzanie per-
sonelem jest jednym z najważniejszych 
elementów prowadzenia działalności  
gospodarczej. Muszą to  być działania 
partnerskie i zespołowe abyśmy mogli 
codziennie przekonywać naszych go-
ści ,że w naszej ofercie są kolejne nowe 

„Smaki warte Poznania”.
– Kilka słów o sobie. Oprócz prowadze-

nia dużej firmy jest Pan podstarszym, 
wiceprezesem cechu. A przecież jesz-
cze czas dla rodziny, dla swoich zainte-
resowań… Jak Pan to godzi?

To przede wszystkim właściwa or-
ganizacja dnia pracy. Z cechem jestem 
związany już od dawna, natomiast 
z wiekiem przybywa doświadczeń 
i chęci ich spożytkowania. Kiedy np. 
załamał się rynek sprzedaży mięsa, na-
leżało znaleźć skuteczny sposób, aby 
mięso promować. Jeśli przestaniemy 
je produkować w kraju, to zaczniemy  
kupować mięso z Niemiec czy z Da-
nii, a przecież my mamy zadbać o nasz 
krajowy rynek, aby nasi rolnicy produ-
kowali, nasze zakłady to przetwarzały, 
a restauracje to serwowały. Moje dzia-
łanie w cechu m.in. na tym polegają. 
Jestem z ramienia Rzemiosła Polskie-
go członkiem Rady Dialogu Społecz-
nego przy ministerstwie rolnictwa. 
W ramach funduszu  promocji mięsa 
drobiowego, wołowego czy wieprzo-
wego trzeba wymyślać i wprowadzać 
skuteczną formułę tej promocji. Zrobi-
liśmy to już z sukcesem  w kilkunastu 
miastach Polski. Przygotowujemy do 
degustacji potrawy z  megapatelni, ol-
brzymiego  kotła, prowadzimy warsz-
taty na  scenie kulinarnej, naukowcy 
z Uniwersytetu Przyrodniczego przy-
gotowują porady i promocję dobrego 
żywienia, zagrodę wiejską dla dzieci, 
mamy oprawę muzyczną z gwiazdami 
sceny polskiej. Bardzo ciekawą uro-
czystością w ramach tych funduszy 
jest „Gęsina na imieninach” w Pozna-
niu, gdzie na św. Marcinie po paradzie 
wręczamy prezydentowi miasta sym-
boliczną pieczoną gęś, z którą idziemy 
do stoiska Barki i tam te wszystkie gęsi 
porcjujemy, a pan prezydent serwuje je 
mieszkańcom Poznania.

– Udało się też zdobyć certyfikację 
Unii Europejskiej dla białej kiełba-
sy…

Zgadza się, dużym sukcesem jest 

też certyfikacja unijna naszej kieł-
basy białej parzonej wielkopolskiej. 
Uczestniczymy w tym zakresie także 
w wielu promocyjnych działaniach. 
Będziemy miedzy innymi promować 
i serwować na najbliższym maratonie 
poznańskim wariacje na temat naszej 
certyfikowanej kiełbasy i nie tylko. Je-
śli chodzi o te wszystkie działania, to 
wielka w tym zasługa naszego inspira-
tora, wielkiego społecznika, mecenasa 
polskiego rzemiosła i naszego przyja-
ciela Jacka Marcinkowskiego. Ale tak-
że nasza scena kulinarna jest obecna 
między innymi na targach edukacyj-
nych, gdzie podczas lekcji gotowania 
prezentujemy i serwujemy wiele po-
traw bezmięsnych. Takie Smaki warte 
Poznania także odnajdziecie Państwo 
w naszej ofercie .

– A zainteresowania pozazawodowe, 
pasje?

No cóż, jest ich wiele. Z wnuka-
mi będziemy właśnie kończyć sezon 
żeglarski w Kiekrzu. Przez wiele lat 
letnie wakacje były wykorzystywane 
do uprawiania  windsurfingu. Mam 
też przygotowanie muzyczne. Jakże to 
ubarwia życie; w czasie rejsu z grupą 
przyjaciół trzeba coś ugotować, ale też 
i pośpiewać szanty. Teraz moim nad-
rzędnym celem jest sprawne zarządza-
nie firmą, ale też i sukcesja, która jeśli 
się uda, a wszystko na to wskazuje, bo 
firma ma stabilną pozycję na rynku, to 
będę mógł się poświęcić  wnukom i ro-
dzinie  oraz działalności społecznej.

– Na koniec proszę powiedzieć, jaka 
jest Pańska recepta na sukces?

Już dawno uświadomiłem sobie, że 
miarą wartości człowieka jest jego pra-
ca. I nie mam na myśli tylko zarabiania 
pieniędzy. Cóż jest wart sportowiec, 
lekarz czy artysta, jeśli nie będzie się 
rozwijał? Moje dzieci najlepiej wie-
dzą, ile należy poświęcić czasu, aby  
osiągnąć sukcesy w sporcie,  muzyce 

i innych pasjach i dziedzinach życia. 
W windsurfingu, aby czerpać z tego 
przyjemność, należy  zapanować nad 
wiatrem, wodą i sprzętem. 

– To chyba trudny sport?
Trzeba wiedzieć, jak to zrobić, ale 

kiedy się poczuje,  że deska  odkleja się 
od wody  i zaczyna płynąć w ślizgu – to 
można poczuć, że się jest spełnionym 
i szczęśliwym! Ale aby nauczyć się 
dobrać do warunków odpowiedniej 
wielkości żagiel, statecznik, ułożyć 
linki trapezowe i stanąć w odpowied-
nim miejscu, to jest to olbrzymia pra-
ca i wiedza. I to jest moja recepta na 
sukces. Narty, tenis, brydż, to znowu 
praca, aby wykonać to dobrze. Bo jak 
pan usiądzie przy stole brydżowym 
w cztery osoby , to ważne jest, czy part-
ner będzie z pana zadowolony. Do tego 
także potrzeba cały czas treningu, aby 
zakończyć partię brydżyka z sukce-
sem i zadowoleniem.

– A  jak to wszystko pogodzić w cza-
sie?

Umiejętnie nim gospodarować 
i nie marnować na rzeczy mało waż-
ne. I to, co dla mnie jest najważniejsze: 
zachować porządek między rozumem 
a sercem.

Rozmawiał Ryszard Bączkowski

P.S. Nie jest moją intencją, aby wysła-
wiać pod niebiosa mojego rozmówcę jako 
menadżera stworzonych przez niego firm. 
Ale kiedy rozmawia się z kimś, kto z jednej 
strony osiągniętymi sukcesami udowadnia, 
jak sprawnym jest biznesmenem, a z dru-
giej w swobodnej rozmowie jawi się być 
człowiekiem niezwykle poukładanym 
i wrażliwym, to łatwo sobie uzmysłowić, 
że czas przeznaczony na tę rozmowę nie 
był czasem straconym. Bo ilu spotyka się 
ludzi biznesu, którzy opierają swe dzia-
łania na wzorcach Jacka Welcha i dla 
których ważna jest dbałość o porządek 
pomiędzy rozumem a sercem?...
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Prezes Hieronim Jurga

Jacek Marcinkowski i Hieronim Jurga
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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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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 reklAmA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

SKŁAD OPAŁU
WArGOWO II 81

RATY

USŁUGI TRANSPORTOWE 
SAMOCHODAMI SMOWYŁADOWCZYMI OD 1,5 DO 27 TON
PTC FIRMA TRANSPORTOWA ANDRZEJ LIPKA

TEL. 508 300 401

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

DREWNO KOMINKOWE W PALETACH
SOSNA 
BRZOZA 
WIĄZ 
JESION 
DĄB 
AKACJA 
GAŁĘZIÓWKA 

ELEKTRONICZNA WAGA 60 TON Z WYDRUKIEM Z PARAGONU
www.lipka-węgiel-wargowo.pl, biuro@lipka-wegiel-wargowo.pl

DOWÓZ 
GRATIS

POWYŻeJ 1 TONY
do 25 km

TEL. 530 130 159

www.szkolydavinci.pl

ZAPRASZAMY NA
DRZWI OTWARTE 

25 LISTOPADA 2017 r. 
ul. Golęcińska 9, godz. 11.00

PRZEDSZKOLE 
i SZKOŁA 

PODSTAWOWA 
DA VINCI

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

AGNIESZKA 
FRĄCKOWIAK 

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

SUCHY LAS
OBORNICKA 88

22 Sucholeski.EU       październik 2017      nr 10 (69)  nr 10 (69)       październik 2017      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 23



 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

PROMOCJA NA HASŁO SUCHOLESKI MAGAZYN

PROMOCJA
9.11.2017 KRIOLIPOLIZA COOL-TECH 
- trwałe usuwanie tkanki tłuszczowej
2.12.2017 LASEROWE USUWANIE OWŁOSIENIA  
LIGHT SHEER 
- promocyjne ceny na całą serię zabiegów 

SPRZEDAM 
nowy budynek  

usługowo-mieszkalny  
o pow. 350 m2,  

na działce o pow. 940 m2. 
Białężyn, gmina Murowana 
Goślina, bezpośrednio przy 

drodze wojewódzkiej. 
Cena 520.000zł. 
Nieruchomości 

tel. 601-729-012

Gomez to multibrandowe 
salony stacjonarne                    

i internetowy dom mody 
Gomez.pl oferujące odzież, 
obuwie, torebki i akcesoria 

najlepszych marek premium 
na świecie.

Poszukujemy ludzi z Poszukujemy ludzi z pasją, 
zarówno tych                            

z doświadczeniem, jak                   
i pragnących je zdobyć             

– na stanowiska w salonach        
i w magazynie. 

DDołącz do naszego zespołu            
i stań się częścią wspólnego 

sukcesu! 

Zgadzasz się, że ubranie jest integralną częścią każdego
 z nas i sposobem na wyrażenie siebie? Kochasz i żyjesz 

modą? Dołącz do świata mody marek premium!

Salon Fryzjerski RENEE
Renata Błaszczyk

Złotniki, plac Grzybowy 23
tel. 61 811 62 51

kom. 665 235 255
Godziny otwarcia:

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

Salon Fryzjerski RENEE
Szukaj nas na:














 
 




24 Sucholeski.EU       październik 2017      nr 10 (69)  nr 10 (69)       październik 2017      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 25



Budynki z pierwszego etapu in-
westycji mają zostać oddane do użyt-
ku w sierpniu przyszłego roku. Nic 
dziwnego, że najczujniejsi dokonują 
rezerwacji w tak szybkim tempie. Na 
wydarzeniu pojawiło się wiele osób, 
zarówno tych gotowych na kupno, jak 
i tych jeszcze szukających swojego ide-
alnego mieszkania. – Na razie widzimy, 
że jest zainteresowanie i mamy nadzie-
ję, że na kolejnych etapach będzie po-
dobnie – mówi Monika Skrzypczak, 
kierownik działu marketingu i sprze-
daży w firmie BGR Deweloper.

Nowa przestrzeń
Te dni otwarte były o tyle ważne, 

że drugi etap budowy jest już w sprze-
daży. Monika Skrzypczak wskazała 
pewne podobieństwa do pierwsze-
go, ale także kilka nowości. W nim 
będzie więcej mieszkań, bo aż 90– 
dwupokojowych, trzypokojowych 
oraz czteropokojowych, podobnie jak 
w pierwszym etapie. Nowością będą 
jednak czteropokojowe mieszkania na 
parterach, których wcześniej nie było. 
Będą także garaże, w większej ilości 
niż dotychczas, bo aż trzydzieści pięć. 
Budowa prawdopodobnie rozpocznie 
się jeszcze w tym roku, w zależności 
od sprzyjających warunków atmos-
ferycznych, a z kolei oddanie nastąpi 
w czerwcu 2019 roku. 

Szukają
Każdy ma swoją wizję mieszkania 

oraz określone wymagania. Nie jest 
więc łatwo zadowolić każdego, ale go-
ście z którymi rozmawiałam, nie mieli 
żadnych zarzutów do powstającego 

osiedla w Złotnikach. Justyna i Tomek 
zwracają dużą uwagę na lokalizację 
budowy. Mieszkają w Suchym Lesie 
i są obeznani w tych okolicach. Mają 
także córeczkę więc ważna jest dla 
niech odległość od szkoły i przedszko-
la, a te znajdują się niedaleko. Z kolei 
Dawid i Paulina mają pewne zobowią-
zania, które przekonują ich do akurat 
tego miejsca. Posiadają działkę w Złot-
nikach, a ich dziecko niedaleko chodzi 
do przedszkola. Ponadto również ich 
rodzina znajduje się w Suchym Lesie 

– zależy im więc na byciu jak najbliżej 
tego wszystkiego. Ostatnia z rodzin 
(rodzice z dwójką dzieci) rozważała 
inne miejsca, między innymi Rokiet-
nicę. Sami są jednak z Suchego Lasu 
więc podobnie jak poprzednia para, 
mają duży sentyment do tego miejsca. 
Podczas dni otwartych nie byli zdecy-
dowani na sto procent, jednak mieli 
sporo optymizmu.

Jak w domu
Złotniki Park to kameralne osiedle 

składające się z kilkurodzinnych willi. 
W pierwszym etapie powstaje 12 bu-
dynków, w drugim kolejnych 15. Plano-
wana jest też dalsza rozbudowa. W każ-
dej z willi zaprojektowano 6 wygodnych 
mieszkań. Wszystkie lokale na parterze 
otwierają się na prywatne zielone 
ogródki, a apartamenty zlokalizowane 
na wyższych kondygnacjach posiadają 
przestronne balkony. Już za kilka mie-
sięcy właściciele będą mogli wypróbo-
wać oferowane standardy, a większość 
z nich ma już własną wizję, jak urządzić 
swoje nowe miejsce na ziemi. 

Klaudia Zimowska

WYDArZeNIA  / reklAmA
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auto serwis - wszystkie marki pojazdówzz

naprawy blacharsko lakierniczezz

samochody zastępczezz

wulkanizacjazz

hotel oponzz

ubezpieczeniazz

NIEZALEŻNY SERWIS MARKI HONDA
Suchy Las, ul. Klonowa 4

61 812 55 56 ( 668 694 981 ( 884 888 140

WYMIEŃ 

OPONY

NA ZIMĘ

Wolność w swoim domku, 
czyli dni otwarte 
BGR Deweloper
Inwestycja BGR Deweloper nabrała tempa. Na Osie-
dlu Złotniki Park odbyły się kolejne dni otwarte, a sami 
pracownicy przyznali, że zaskoczyła ich ilość przybyłych 
zainteresowanych zakupem.

KOREPETYCJE 

CHEMIA 
FIZYKA 

MATEMATYKA
ROZWIĄZYWANIE 

ZADAŃ
Tel. 694-338-507

Chludowo. 
Proszę dzwonić po 15.

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

Michał Przybylski, Michal Begier, Monika Skrzypczak, Janusz Kurowski, Grzegorz Słowiński

Ewa Korek, Piotr Stemplewski, Stanisław Korek

Licznie przybyli klienci

Bartosz Polowczyk udziela wyczerpujących informacji

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

Plac Sokoła 7, 62-002 Złotniki (Osiedle Grzybowe), tel. 667 933 722. www.przychodniavetmed.pl

z USG z RTG z CHIRURGIA z INTERNA z
z LECZENIE STACJONARNE z

NAGŁE PRZYPADKI 24h
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Podaruj krew potrzebującym
W Suchym Lesie odbyła się kolejna zbiórka krwi. Do akcji zgło-
siło się 49 osób, a do oddania zostało zakwalifikowanych 41.

Całość jest organizowana przez 
K lub Honorow ych Dawców K rwi 
PCK, „Błękitna K ropelka”. Dawcy 
tym razem dopisali, jednak czasem 
by wa różnie…

– Teraz w jesienną pogodę wiele 
osób odpada, bo zaczynają się kata-

ry, jest sezon grypow y – tłumaczy 
Paweł Kolosza – Takie osoby nie 
mogą oddawać krwi.

Wielu bohaterów
Dla większości nie był to pierwszy 

raz. Na fotelu do poboru krwi znalazł 

się m.in. Stanisław Korek, mąż Ewy 
Korek, sołtys wsi Złotniki Wieś. 

– Oddaję już krew jedenasty raz, 
nie tylko tu. Czasami na potrzeby 
szpitala. Zacząłem już, kiedy byłem 
w wojsku, potem miałem przerwę, 
no i teraz kontynuuję.

Wszyscy jako swoją moty wację 
wskazali pomoc potrzebującym. 

– Już któryś raz oddaję krew, prze-
ważnie właśnie na takich akcjach 

– opowiada jedna z pań. – Zmoty-
wowała mnie głównie możliwość 
pomocy ludziom. Wiem jakie to jest 
potrzebne, ile osób bardzo potrze-
buje krwi, zwłaszcza małych dzieci.

Inni trafili tu przez przypadek 
i zostali na dłużej.

– Akurat jestem kolegą Pawła Ko-
loszy, który po koleżeńsku zaprosił 
mnie kiedyś na piknik „Bezpiecz-
nie z powiatem poznańskim” i od 
tego się zaczęło. Teraz oddaję krew 
już szósty raz – opowiada jeden 
z uczestników.

Cenny plastik
      W tym roku, poza krwią , zbie-

rano także plastikowe nakrętki. 
– Zbieramy je dla Nadii, która 

ma ataki padaczki, jest lekooporna, 
ma też wady postawy i słabo słyszy – 
opowiada Paweł Kolosza. – Naszym 
celem jest jej jak najdłuższe wspiera-
nie chorej, a jedną z metod jest wła-
śnie zbieranie nakrętek. Całe pienią-
dze z takiej zbiórki przeznaczone na 
rehabilitację Nadii.

Inni też wspierają
Do pomocy motywuje także jeden 

ze sponsorów akcji, Cafe Szkolna 16. 
– Cyklicznie wspieramy „Błękitną 

Kropelkę” – mówi Wiesława Pryciń-
ska, właścicielka kawiarni. –  Stara-
my się zawsze jakoś gratyfikować 
osoby, które oddają krew. Z reguły 
dajemy kawę, tym razem, dzięki 
wsparciu wójta Grzegorza Wojtery, 
mogliśmy również zakupić jabłka. 
Dokładamy także ciasteczko-ser-
duszko dla każdego, kto przyniesie 
siatkę nakrętek.

Nasza rozmówczyni dodaje tak-
że, że przychodnia Eumedica rów-
nież uczestniczy w akcji. Placówka 
ufundowała zaproszenia na bezpłat-
ne badanie krwi w kierunku chorób 
tarczycy.

Klaudia Zimowska

Wójt Grzegorz Wojtera  nie ukry-
wa, że  dla gminnego budżetu jest to 
ważne dofinansowanie, ale  zauważa 
też, że stanowi ono zaledwie 27, 53 
proc.  całości wydatków kwalifiko-
wanych tej inwestycji.  Jej koszty cał-
kowite wyliczono na ponad 5 mln zł 
i wszystko wskazuje na to, że różnica 
pokryta zostanie z budżetu gminy. 
Pomimo tego wójt zapowiada, że pod 
koniec przyszłego roku obchody 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, jak również 800-lecie gminy 
świętowane będzie w zmodernizowa-
nym obiekcie.

Rozpoczęcie realizacji projektu na-
stąpiło w kwietniu br. a jej zakończenie 
zaplanowano na przełom września 
i października 2018 r.  

Podpisując w końcu września 
umowę  z marszałkiem województwa 
i opisując projekt wójt utrzymywał, że 
nowy stary bar służyć będzie przede 
wszystkim młodym ludziom, którzy 
chcą aktywnie wykorzystywać wolny 
czas. Nie ukrywał też, że istniejący 
od 1910 r. i wpisany na listę zabytków,  
a znajdujący się w centralnym punkcie 
miejscowości  obiekt nie miał w ostat-
nich latach szczęścia do właścicieli. 
Tracąc walory użyteczności przecho-
dził z rąk do rąk bez szans na rewita-
lizację. Przed dwoma laty samorząd 
gminny odkupił go od zagranicznego 
inwestora z  zamysłem przeznaczenia 
go na cele społeczne.

 Artystyczny duch 
pod dachem

 Prezentując wizualizację budynku 
po remoncie, wójt Wojtera zaznaczał, że 
Chludowo jest ,,bezsprzecznie artystycz-
nym centrum  gminy Suchy Las” i  jedną 
z najstarszych wsi na tym terenie (poja-

wia się pod obecną nazwą m.in. w doku-
mencie z 1280 r. podpisanym przez króla 
Przemysła II). W kontekście artystycz-
nym wójt  wymieniał  ,,prężnie działającą 
od 71 lat Orkiestrę Dętą  i Zespół Pieśni 
i Tańca Chludowianie”. A przecież -jak 
wiadomo- w tej wsi funkcjonują jeszcze 
Zespół Śpiewaczy Chludowska Maze-
lonka oraz chór Cantus Familiaris. Po-
nadto dużą aktywnością cechuje się tu 
wiele innych społecznych organizacji.  
Wszystkie one borykają się z kłopotami 
lokalowymi, a w  budynku mieszczący 
się przy ul. Poznańskiej 9 w Chludowie 
znajduje się m.in. duża sala tzw. ,,ban-
kietowa”. Grzegorz Wojtera obiecuje 
przystosować ją do prób i występów 
artystycznych, a także zapowiada dobu-
dowanie widowni w tym wnętrzu oraz  
rozbudowę budynku o kolejne sale i ich 
zaplecze. W ten sposób wszystkie zespo-
ły artystyczne i organizacje w Chludowie 
będą miały jeden adres.

Baru nie będzie
Zdaniem sołtys Haliny Gramsch, 

choć po remoncie artyści miejsco-
wi zyskają, to najważniejsze jest by 
uczniowie mieli aulę. Przypomina 
przy tym, że w Zespole Szkół im. o. 
Mariana Żelazka nie ma tego typu sali.  
Uroczystości szkolne odbywają się na 
korytarzu. Halina Gramsch uważa 
jednak, że pod jednym dachem nie 
pomieszczą się wszystkie zespoły i sto-
warzyszenia.

- Przecież  oprócz  grup z zacię-
ciem artystycznym  są jeszcze m.in.  
dynamicznie zwiększający swe sze-
regi  K lub Seniora, sypiące wciąż 
nowymi pomysłami członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz skarżący 
się na ciasnotę w remizie druhowie 
z OSP – mówi.

Pani sołtys uważa, że po przepro-
wadzonej renowacji w budynku stare-
go baru ponownie będą odbywać się 
zebrania wiejskie.  Wyklucza jednak 
powrót działalności gastronomicznej 
i wyszynku.

– Wódki tam już nie będzie – pod-
kreśla.  

Sołtys Chludowa nie jest jednak 
optymistką  w kwestii finansowania  
tej inwestycji. 

– Znalezienie 4-5 mln zł  na taki cel 
z pewnością nie będzie łatwe- mówi. – 
Przydałoby się jeszcze jakieś pieniężne 
wsparcie.

Stary zajazd wizytówką?
Na Facebooku zdjęciem profilo-

wym sołectwa jest pocztówka z fotogra-
fią  budynku opatrzonego widocznym 
napisem ,,Gasthaus” (niem. zajazd). Fo-
tografia pochodzi sprzed I wojny świa-
towej i przedstawia dom, który ma być 
teraz rewitalizowany. Halina Gramsch  
nie potrafi powiedzieć, kto był pomy-
słodawcą takiej wizytówki tutejszego 
samorządu. Nie ukrywa jednak, że stary 
bar ma niemiecki rodowód. Znajdował 
się w centrum wsi, przy ul. Obornickiej 
9 - głównego traktu z Poznania do Obor-
nik. Od samego początku jego najwięk-
sza i reprezentacyjna sala wynajmowana 
była przez społeczność Chludowa na 
różnego rodzaju zebrania i uroczystości.  

Wójt także nie widzi miejsca na 
gastronomię w odrestaurowanym bu-
dynku baru. W trakcie podpisywania 
w Urzędzie Marszałkowskim umowy 
na unijne dofinansowanie tłumaczył, że 
celem prac adaptacyjnych oraz niezbęd-
nej rozbudowy tego obiektu jest także 

,,identyfikacja lokalnej społeczności 
z miejscem zamieszkania i przebywania, 
w którym dba się o walory kulturowe”.

– Co dzisiaj dzieje się w tym budyn-
ku? – pytamy.

– Nic się nie dzieje – szczerze odpo-
wiada wójt.

Obiekt jest zabezpieczony. Prace 
prawdopodobnie rozpoczną się na 
początku przyszłego roku. Do końca 
roku ogłoszony ma zostać przetarg na 
wykonanie dokumentacji szczegóło-
wej i realizację tych prac.  Budowlańcy 
mają wszystkie zadania wykonać od 
wiosny do ostatnich dni września.

Piotr Górski

W starym barze unijne tchnienie
Prawie 1,4 mln zł otrzyma  z funduszy unijnych gmina Su-
chy Las na  stworzenie ośrodka działalności kulturalnej  w 
zabytkowym budynku starego baru w Chludowie.

Michalino, wracaj do zdrowia!

W programie między innymi:
• Bajka muzyczno – baletowa pt. 

„Czerwony Kapturek” w wykonaniu 
Zespołu Corona Florum,

• Muzyczna podróż w świat bajek – 
występ muzykujących nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej Da Vinci,

• Koncert gitarowy – Szkoła Gitary 
Rockman,

• „Strasna zaba” – inscenizacja wier-
sza K.I. Gałczyńskiego,

• Kiermasz rękodzieła i słodki po-
częstunek.

Bilety – cegiełki do nabycia w Szko-
le Podstawowej Da Vinci i przed kon-
certem.

Michalina cierpi na martwicę ja-
łową bloczka kości skokowej. Przeszła 

już jedną operację, która niestety nie 
powiodła się. Czeka ją druga – bardzo 
kosztowna, a później rehabilitacja. Mi-
chalina skończyła studia pedagogiczne, 
ale w zawodzie przepracowała tylko 
dwa lata, ponieważ choroba przerwała 
jej karierę. Wszystkie zebrane środki 
podczas koncertu i kiermaszu przeka-
żemy na leczenie Michaliny.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli na koncert cha-
rytatywny, który odbędzie się 9 listopada 2017 roku, w sali 
widowiskowej CKiBP w Suchym Lesie o godzinie 18:30 na 
rzecz naszej koleżanki z pracy Michaliny Łuzińskiej.

Dyrekcja, 
nauczyciele, rodzice, 

wolontariusze  
i przyjaciele 

Michaliny

W Suchym lesie została otwarta 
nowa kancelaria Adwokacka: 

Kancelaria Adwokacka 
Agnieszka Jakubowska 

ul. Obornicka 149 (budynek ZGk), lokal 0.11
62-002 Suchy las, tel. 515 420 428  

e-mail: biuro@adwokat-jakubowska.pl

W listopadzie w czwartki bezpłatne porady prawnefot
. A

gn
ies

zk
a Ł

ęck
a

Paweł Kolosza i jego drużyna

Wiesława Prycińska z Cafe Szkolna 16 rozdaje owoce

Wójt Grzegorz Wojtera i marszałek Marek Woźniak
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Zarówno udział w budowie i jak 
przebudowie komisariatów nie jest 
obowiązkiem powiatu. Jednak, jak 
podkreśla Jan Grabkowski, starosta 
poznański, bezpieczeństwo oby-
wateli i policjantów zależy od nas 
wszystkich. Także od samorządu 
powiatowego. 

- Hasło, które towarzyszy nam od 
dłuższego czasu: „Bezpieczny Po-
wiat”, znajduje pokrycie w rzeczywi-
stości. Przez minione lata na wsparcie 
policji wydaliśmy 8 milionów zło-
tych  - mówi Jan Grabkowski. – Od-
kąd pracuję w administracji zawsze 
uważałem za ważne, żeby samorząd 
powiatu poznańskiego dawał z siebie 
maksimum własnym mieszkańcom, 
a także formacji, która czuwa nad ich 
bezpieczeństwem. By jej członkowie 
pracowali w dobrych warunkach, 
dzięki czemu wszyscy, którzy zwraca-
ją się po pomoc, mogli liczyć na pełne 
i profesjonalne wsparcie. 

A tych warunków koledzy z innych 
komisariatów mogą pozazdrościć po-
licjantom z Dopiewa. Do dyspozycji 
funkcjonariuszy oddany został nowo-
czesny, przestrzenny dwukondygna-
cyjny budynek o powierzchni 400 me-
trów kwadratowych z garażami. 

W budowę komisariatu w Do-
piewie powiat zainwestował milion 
złotych. Kolejne 1,2 mln złotych plus 
działkę o powierzchni 2 tys. mkw 
przekazała gmina Dopiewo. Pozostałą 
kwotę, blisko 700 tysięcy złotych, wy-
dała na ten cel Policja. 

Zarówno Komendant Miejski jak 
i Wojewódzki Policji zgodnie podkre-
ślali, jak ważne jest wsparcie ze strony 
powiatu i gminy. 

- Dopiewo to gmina, która bardzo 
dynamicznie się rozwija, przybywa 
mieszkańców, stąd policja musi rów-
nież odpowiadać na zapotrzebowania 
społeczności  lokalnej – mówił pod-
czas otwarcia Maciej Nestoruk, Ko-
mendant Miejski Policji w Poznaniu. 
A wójt Dopiewa, Adrian Napierała, 
życzył wszystkim nowym funkcjona-
riuszom, by mieli w swojej pracy jak 
najmniej interwencji i tym samym 
podejmowali jak najwięcej działań 
prewencyjnych. 

Przypomnijmy, że najbardziej 
widocznymi efektami współpra-
cy i wsparcia Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu ze strony samo-
rządów powiatowego i gminnego 
są: powstanie w roku 2010 nowego 
KP w Czerwonaku, zakończonego 
w roku 2013, modernizacja i rozbu-
dowa KP w Komornikach oraz odda-
nie w roku 2015 nowego Komisariatu 
Policji w Luboniu. Ponadto powiat 
finansowo wsparł m.in. remont komi-
sariatów w Kostrzynie, Suchym Lesie, 
Murowanej Goślinie, Tarnowie Pod-
górnym, Kórniku, Mosinie, Pobie-
dziskach i Swarzędzu, zakup sprzętu 
komputerowego i łączności, wyposa-
żenia kwaterunkowego i biurowego, 
a także wyposażenia osobistego po-
licjantów, psów służbowych oraz 27 
oznakowanych i nieoznakowanych 
radiowozów.

Dzięki powiatowi 
i gminie - kalendarium

Samorząd od wielu lat zabiegał 
o utworzenie w Dopiewie komisariatu 
policji. Wcześniej funkcjonował tam 
tzw. rewir dzielnicowych, a organiza-
cyjnie teren gminy podlegał pod KP 
w Tarnowie Podgórnym. 

- 2012 rok - gmina Dopiewo 
w związku ze znacznym wzrostem 
liczby ludności oficjalnie w ystępu-
je z propozycją utworzenia K P Do-
piewo. 

- 2013 rok – gmina typuje konkret-
ną działkę pod budowę i deklaruje 
pomoc finansową. Powiat poznański 
również deklaruje wsparcie finansowe 
po zakończeniu (współfinansowanej 
ze strony powiatu) budowy Komisa-
riatu Policji w Luboniu.

- 2015 rok - poznańska Policja 
uznaje potrzebę utworzenia w Do-
piewie komisariatu policji, gmina 
przekazuje działkę  na jego budowę 
i deklaruje wolę wsparcia kwotą 1,2  
mln złotych. 

- 2016 rok – wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę nowej jed-
nostki 

- 2017 rok – 11 października oficjal-
ne otwarcie  komisariatu. 

Katarzyna Wozińska-Gracz

 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

Po raz kolejny powiat poznański odpowiedział na apel sa-
morządów, które ucierpiały w wyniku nawałnicy, jaka prze-
szła w sierpniu przez nasz kraj. Tym razem po 100 tysięcy 
złotych trafi do powiatu gnieźnieńskiego i miasta Gniezna. 
Wcześniej 200 tysięcy – dzięki uchwale Rady Powiatu – 
przekazane zostało powiatowi kartuskiemu. 

Powiat poznański 
kolejny raz pomaga

Łącznie 400 tysięcy złotych do tej 
pory przeznaczyli radni z powiatu po-
znańskiego dla samorządów, które na-
dal usuwają skutki sierpniowej nawałni-
cy. Niektóre z gmin jeszcze w przyszłym 
roku będą odbudowywać drogi, remon-
tować budynki czy doprowadzać prąd 
do poszkodowanych miejscowości.

Tylko w samym powiecie gnieźnień-
skim straty wciąż są szacowane. Wichura 
zniszczyła dachy, zalała podłogi, uszko-
dziła elewacje i instalacje elektryczne 
m.in. w I LO, Domu Pomocy Społecznej, 
Powiatowym Zarządzie Dróg czy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym. Nawałnica nie tylko dokonała 
spustoszeń w samych obiektach, ale rów-
nież na terenach wokół tych budynków. 
Połamane płoty, wyrwane z korzeniami 
drzewa czy przewrócone znaki drogo-
we… Lista szkód nie ma końca. Podob-
na sytuacja jest w Gnieźnie.

Na przełomie sierpnia i września 
z prośbą o wsparcie finansowe zwrócił 
się do starosty poznańskiego zarówno 
starosta gnieźnieński, jak i prezydent 

Gniezna. Dlatego zaraz na kolejnej sesji 
starosta poznański wnioskował do rad-
nych o wyasygnowanie środków.  

- Na podstawie szczegółowych infor-
macji o stratach w powiecie gnieźnień-
skim, wspólnie ze starostą omówiliśmy 
szczegóły naszego zaangażowania fi-
nansowego. W tym samym czasie z po-
dobną prośbą wystąpił do nas prezydent 
Gniezna - mówi Jan Grabkowski, staro-
sta poznański, który podkreślił, że na 
jego biurko trafiają kolejne pisma doty-
czące wsparcia innych samorządów. 

Radni na wrześniowej sesji jedno-
głośnie zagłosowali nad udzieleniem 
pomocy powiatowi gnieźnieńskiemu 
i miastu Gnieznu. 

Tomasz Budasz, prezydent Gniezna 
przesyłając staroście poznańskiemu po-
dziękowania za przekazane środki pod-
kreślił, że choć nawałnica pozostawiła 
po sobie krajobraz zniszczeń, życie po-
kazało jednak, że czasem z nieszczęść 
potrafią wyniknąć rzeczy wspaniałe 
i krzepiące.

KG

Nowoczesny Komisariat 
Policji w Dopiewie
Jeszcze do niedawna rewir dzielnicowych z pięcioma po-
licjantami, a od środy najnowocześniejszy w Polsce komi-
sariat policji, gdzie służbę pełnić będzie 24 funkcjonariuszy, 
a docelowo 30. Komisariat w Dopiewie jest trzecim, który 
w ramach programu modernizacji i budowy przyjętego 
przez powiat poznański, powstał „od zera”. 

Wola małżonków na wypadek 
śmierci i dziedziczenie
W praktyce kwestią rozporządzenia majątkiem na wypadek 
śmierci interesują się z reguły osoby w podeszłym wieku 
(najczęściej małżonkowie) lub osoby posiadające znaczny 
majątek, będący jeszcze aktywni zawodowo. W niniejszym 
artykule odniesiemy się do małżonków pragnących „upo-
rządkować sprawy”.

Osoby takie życzą sobie, aby 
ich majątek po śmierci, został roz-
dysponowany w określony sposób 
na rzecz konkretnych osób. Zain-
teresowani stają jednak przed dy-
lematem, jakie oświadczenie woli i 
w jakiej formie powinno się złożyć, 
aby zachować ważność dokonanej 
czynności, która w najpełniejszy 
sposób odzwierciedli ich faktyczne 
intencje spadkowe. 

Należy zaznaczyć, że w Polsce 
obowiązuje zasada wolności testo-
wania i swobody w rozdysponowa-
niu majątkiem spadkowym. Z pomo-
cą w realizacji takiego uprawnienia 

przychodzi instytucja testamentu, 
w którym spadkodawca konkretnie 
wskazuje kto zostanie powołany do 
spadkobrania na wypadek śmierci. 

W obecnym czasie najbardziej 
popularne pozostają testamenty, spo-
rządzane osobiście przez testatora 
(tzn. testamenty własnoręczne) oraz 
testamenty notarialne. Marginalne 
znaczenie na przestrzeni ostatnich 
lat, nabrały testamenty alograficzne, 
podczas sporządzania których spad-
kodawca oświadcza swoją ostatnią 
wolę w obecności dwóch urzędni-
ków tj. wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta), starosty, marszałka woje-
wództwa, sekretarza powiatu albo 
gminy lub kierownika urzędu stanu 
cywilnego (art. 951 § 1 KC).

Nierzadko zdarza się, że ze 
względów praktycznych wolą mał-
żonków byłoby spisanie wspólne-
go testamentu, czy to ze względu 
na zgodną wolę do obdarowania 
najbliższej rodziny, czy siebie na-
wzajem. Jednak w prawie polskim 
obowiązuje zasada, w myśl której 
testament może zawierać rozrzą-
dzenia tylko jednego spadkodawcy 
(art. 942 KC). Zatem testament na-
pisany wspólnie przez dwie osoby 
jest nieważny i traktuje się go tak, 
jakby wcale nie został sporządzony. 
Natomiast dziedziczenie w takim 
przypadku po zmarłym małżonku 
odby wa się na zasadach dziedzicze-
nia ustawowego, chyba że zmarły w 
późniejszym czasie sporządził do-
datkowo samodzielnie testament.

Powszechnym modelem praw-
nym, w ybieranym najczęściej przez 
osoby pozostające we wspólnym 
pożyciu, jest sporządzenie dwóch 
oddzielnych testamentów, w któ-
rych druga osoba jest powoły wana 
na zasadzie w yłączności do całego 
spadku i odwrotnie. 

W praktyce dość często ma 
miejsce sytuacja, w której dojdzie 
do sporządzenia testamentu, w któ-
rym do całości spadku żona powo-
ła swojego męża, zaś mąż sporządzi 
testament, w którym do całości 
spadku powoła małżonkę.

Należy przy tym pamiętać, że 
każdy z małżonków może w każ-
dej chwili odwołać zarówno cały 
testament, jak i jego poszczególne 
postanowienia. Zatem pomimo, iż 
testament został ważnie spisany 
nie ma gwarancji, że nie zostanie 
zmieniony w przyszłości. Kolejny 
testament będzie zastępował co do 
zasady wcześniejszy.

Warto również pamiętać, że 
wola spadkodawcy może podle-
gać ograniczeniu przez instytucję 
zachowku. Celem zachowku jest 
ochrona najbliższych członków ro-
dziny tj. zapewnienie im zabezpie-
czenia finansowego, niezależnie od 
woli spadkodawcy, a nawet wbrew 
jego woli. Kwota o jaką mogą się 
ubiegać spadkobiercy odpowiada 
określonemu ułamkowi warto-
ści udziału w spadku, który by im 
przypadł w w yniku dziedziczenia 
ustawowego. Zgodnie z art. 991 § 

1 KC zstępnym, małżonkowi oraz 
rodzicom spadkodawcy, którzy by-
liby powołani do spadku z ustaw y, 
należą się, jeżeli uprawniony jest 
trwale niezdolny do pracy albo je-
żeli zstępny uprawniony jest mało-
letni - dwie trzecie wartości udziału 
spadkowego, który by mu przypa-
dał przy dziedziczeniu ustawow ym, 
w innych zaś w ypadkach - połowa 
wartości tego udziału.

Celem w yłączenia roszczenia o 
zachowek spadkodawcy ustawowe-
go, istnieje możliwość podpisania 
umow y o zrzeczenie się dziedzicze-
nia, o której mowa w art. 1048 KC. 
Stronami takiej umow y będą spad-
kodawca i spadkobierca ustawow y. 
Umowa taka powinna być zawarta 
w formie aktu notarialnego.

Podsumowując, należy wskazać, 
że celem zabezpieczenia w najpew-
niejszy sposób swoich praw i interesów 
majątkowych na wypadek śmierci, 
najlepszym rozwiązaniem wydaje się 
indywidualna konsultacja stanu spra-
wy i treści oświadczenia woli z wykwa-
lifikowanym prawnikiem, a następnie 
spisanie właściwych testamentów w 
formie aktu notarialnego. Zaznaczyć 
należy, że również zadaniem notariu-
sza jest sporządzenie aktu notarialne-
go zgodnie z prawem oraz udzielanie 
stronom aktu niezbędnych wyjaśnień. 
Z pewnością natomiast o tego rodzaju 
sprawach winno się pomyśleć zawcza-
su tak, aby po śmierci spadkodawcy 
oszczędzić spadkobiercom niepo-
trzebnych często sporów.

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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Rozwiązły reżyser 
wśród pięknych pań
Inscenizacja musicalu „Nine” Arthura Kopita (libretto) 
i Maury Yestona (muzyka i słowa piosenek) była pierwszą 
premierą poznańskiego Teatru  Muzycznego w nowym 
sezonie 2017/2018 .

Hit Broadwayu z lat 80. ubiegłego 
wieku (pokazywano go tam nieprze-
rwanie przez blisko 800 wieczorów) 
pod koniec września na scenę przy 
ulicy Niezłomnych przeniósł  Jacek 
Mikołajczyk – od niedawna dyrektor 
stołecznego Teatru Syrena.  Spektakl, 
nspirowany filmami „Osiem i pół”, 

„Miasto kobiet” i „Casanova”, opowia-
da o nadmiarze kobiet i twórczej nie-
mocy 40-letniego Guido Contini’ego, 
znanego włoskiego reżysera filmowe-
go i celebryty.

To nie komedia
Dyrektor teatru Przemysław Kieli-

szewski jest przekonany, że „Nine” nie 
należy do utworów łatwych, do tzw. 

„samograjów”. 
- To nie jest komedia muzyczna- 

tłumaczy. – To jest arcydzieło wśród 
musicali, ale bardzo wymagające dla 
inscenizatorów. Właśnie dlatego jego 
realizację powierzyłem osobom współ-
pracującym wcześniej ze sobą, choćby 
przy takich premierach musicalowych 
naszego teatru, jak „Jekyll & Hyde”, 

„Evita” czy „Jesus Christ Superstar”. Kie-
rownictwo  muzyczne oddałem w ręce  
Piotra Deptucha, za choreografię od-
powiada Paulina Andrzejewska, sceno-
grafię zaprojektował Mariusz Napierała, 
a kostiumy stworzyła Agata Uchman. 
Autorem całości polskiej wersji języko-
wej jest Jacek Mikołajczyk. 

Obsada została wyłoniona w dro-
dze ogólnopolskiego castingu. Wśród 
solistów znaleźli się m.in. tacy artyści 
jak:  Damian Aleksander, Radosław 
Elis, Anita Steciuk, Anna Lasota, Syl-
wia Różycka, Barbara Melzer, Małgo-

rzata Chruściel, Dagmara Rybak czy 
Ewa Kłosowicz. W spektaklu wystąpi 
także zespół baletowy i orkiestra Te-
atru Muzycznego w Poznaniu.

Największa łazienka
 Jacek Mikołajczyk mówi z kolei, że 

akcja spektaklu rozgrywa się  w jednym 
miejscu, którym jest... ,,największa ła-
zienka w Poznaniu  z wanną pośrodku”.  
To w niej bohater boryka się z egzysten-
cjalnymi i moralnymi problemami. Musi 
nakręcić nowy film, ale nie ma twórczej 
weny. Wali się jego małżeństwo.

Jacek Mikołajczyk zauważa, że 
najważniejsze w tym przedstawieniu 
są pytania, na które musi odpowie-
dzieć musicalowy Guido. Z tej właśnie 
przyczyny, „Nine” jest trudniejszy od 
większości musicali. W nim trzeba 
się zmierzyć z wieloma kwestiami na-
wet natury filozoficznej nie zatracając  
w żadnym momencie konwencji roz-
tańczonej,  rozśpiewanej sztuki. 

 „Nine, wystawiono po raz pierw-
szy na Broadwayu w 1982 r. i zdobył on 
wtedy prestiżową nagrodę Tony w pię-
ciu kategoriach, w tym za najlepszy 
musical.  27-lat później Rob Marshall 
przeniósł ten tytuł na ekran, a w rolę 
Guida wcielił się Raul Julia (znany 
później jako słynny Gomez z filmowej 
wersji „Rodziny Addamsów”). Film, 
który w czterech kategoriach nomi-
nowany był do Oscarów, różnił się 
jednak znacząco od scenicznego pier-
wowzoru, bo brakowało w nim wielu 
charakterystycznych piosenek. Jacek 
Mikołajczyk powraca do oryginału. 
Przygotował takie przeboje jak m.in.: 

„Unusual Way”, „Only with You” i „Be 

Italian”. Piosenki ze spektaklu znajdą 
się na dwupłytowym albumie, który 
ukaże się w najbliższe walentynki.  
Szlagierowy „Be Italian” uwieczniony 
ma być także na  teledysku.

Kolejna atrakcja to konkurs ,,Selfie 
z 9!”. Zadaniem każdego Uczestnika 
było  zrobienie selfie z widocznym mo-
tywem cyfry 9.

Sponsorem teatru jest Aquanet, 
sponsorami premiery Pol-Car, Lyfe 
Events, Prestige i  Exclusive Dental 
Studio, a donatorami konkursu Wy-
dawnictwo Poznańskie,  Czwarta Stro-
na i Poznańska Palarnia Kawy Astra.

Piotr Górski

Morsy już się kąpią
Wprawdzie dopiero jesień, ale amatorzy lodowych kąpieli 
rozpoczęli już sezon. Sołtys Ewa Korek ze Złotnik Wsi na-
mówiła do morsowania kolejne osoby.

Kilkudziesięciu członków Poznań-
skiego Klubu Morsów, a w tym kilkoro 
mieszkańców naszej gminy, zanurzyło 
się w chłodnej wodzie Jeziora Kier-
skiego. Chłodnej, bo miała zaledwie 

13 stopni. Czy jednak ludziom przy-
zwyczajonym do kąpieli w przeręblach 
nie było za ciepło?

– Przeciwnie, było idealnie! – entu-
zjazmuje się Ewa Korek. – Kiedy zimą 
wchodzę do wody, na początku czuję 
ukłucia setek lodowych igiełek. Tym 
razem obyło się bez takich atrakcji.

Sportowa rodzina!
Jesień to dobra pora, by rozpocząć 

przygodę z morsowaniem. Ewie Korek 
udało się namówić do tego rodzoną 
siostrę Maję Krause oraz własnego 
męża Stanisława.

– Siostrę udało mi się już jakiś czas 
temu namówić do biegania, ale nie 
spodziewałam się, że morsowaniem 
też się zainteresuje – cieszy się pani 
Ewa. – Jak widać, Maja to prawdziwie 
sportowa dziewczyna!

Dla męża pani sołtys jesienne mor-
sowanie to nie był prawdziwy debiut, 
bo ten miał miejsce wiosną.

– Ale wtedy przegrał zakład, więc 
poniekąd musiał, a teraz zanurzył się 
w chłodnej wodzie z własnej woli – 
podkreśla z dumą Ewa Korek.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach zaczyna 
rozmowę od tego, że jej nikt na morso-
wanie nie musiał namawiać.

– Pani Ewa dała tylko dobry przy-
kład, no i ogłosiła rozpoczęcie sezonu, 
ale decyzja była moja – zaznacza. – 
I absolutnie tej decyzji nie żałuję, bo 
kąpiel była super – cieszy się. – Żadne-
go szoku termicznego, bo temperatura 
wody była zbliżona do temperatury 
powietrza – tłumaczy.

Zaprzyjaźniona z zimnem
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, 

że cała czwórka zanurzyła się dość 
głęboko, bo aż po klatki piersiowe. 
W październiku, przy plus trzynastu 
stopniach!  

– Mnie było o tyle łatwiej, że je-
stem już trochę zaprzyjaźniona z zim-
nem – wyjawia pani przewodnicząca. 

– Wchodziłam już kiedyś do przerębla, 
choć miało to miejsce po wyjściu 
z suchej sauny. Poza tym uwielbiam 
korzystać z krioterapii. Polega to na 
wejściu do kriokomory, gdzie panuje 
temperatura rzędu minus 110- minus 
117 stopni – wyjaśnia.

Oczywiście są różnice, bo krio-
terapia ma miejsce w pomieszczeniu, 
a kontakt z mroźnym środowiskiem 
trwa bardzo krótko.

– Ale są i podobieństwa – mówi 
Małgorzata Salwa-Haibach. – Po krio-

terapii człowiek powinien się rozgrzać, 
np. na siłowni. Podobnie rozgrzewka 
jest konieczna po morsowaniu. Może 
to być np. trucht na plaży.

Zaniedbanie rozgrzewki, wejście 
z chłodnej wody od razu do ciepłego 
samochodu może oznaczać podobny 
kryzys, jak chociażby po maratonie, czyli 
załamanie układu odpornościowego.

– Dlatego niektórzy po pierwszym 
morsowaniu zniechęcają się i rezygnu-
ją z kolejnych – wyjaśnia pani prze-
wodnicząca.

Motywacja ważna
Żeby wrócić, ba, żeby w ogóle za-

cząć, potrzebna jest silna motywacja, 
przekonanie, że morsowanie jest dla 
człowieka dobre. A właściwie czy na-
prawdę jest?

– Oczywiście! –nie ma wątpliwości 
nasza rozmówczyni. – Jeśli nie zapo-
mina się o rozgrzewce, morsowanie 
wzmacnia odporność. Wpływa też na 
kondycję skóry i urodę. A u sportowców 
przyspiesza leczenie kontuzji i poprawia 
ogólną kondycję. Np. niemieccy kolarze 
przed i po każdym treningu wchodzą do 
kriokomory – zaskakuje nas.

Morsowanie nie jest jednak wska-
zane dla osób, które mają problemy 
z sercem czy krążeniem. W razie wąt-
pliwości warto więc poprosić o poradę 
lekarza.

Krzysztof Ulanowski

TEATR MUZYCZNY 
W POZNANIU
ul. Niezłomnych 1e
61-894 Poznań
tel.61 582 29 27
www.teatr-muzyczny.poznan.pl

Ulica Obornicka 
to ważna arteria
Przedsiębiorcy, samorządowcy i politycy rozmawiali o tym, 
jak udrożnić trasę łączącą Poznań z północną częścią Wiel-
kopolski.

Do rozmowy doszło z inicjatywy 
Aleksandry Wysoczyńskiej, Pawła 
Bugajnego, Henryka Judkowiaka, 
Szczepana Gawłowskiego i Wojciecha 
Smorawińskiego z Wielkopolskiego 
Klubu Kapitału. Spotkanie odbyło 
się w siedzibie YouNick w Złotnikach. 

Gości powitał gospodarz miejsca, czy-
li Marian Nickel.

– Dopóki Obornicka jest zakor-
kowana, tracimy wizerunkowo jako 
przedsiębiorcy – podkreślił.

– Jednak jadąc Obornicką w y-
raźnie widzi się granicę pomiędzy 

Suchym Lasem a Poznaniem – do-
dał zastępca wójta Marcin Buliński. 

– To, że północna strona wiaduktu 
w ygląda lepiej, jest zasługą gmi-
ny Suchy Las, która przejęła ulicę 
Obornicką od GDDK i A. Chcie-
liśmy mieć wpły w na stan drogi. 
Zdecydowaliśmy się na lewoskręty, 
które upłynniają ruch, a których po 
stronie poznańskiej brak. U nas są 
też w ydzielone zatoki autobusowe, 
a w Poznaniu pasażerowie czekają 
na autobus w błocie, na poboczach. 
Budujemy węzeł przesiadkow y 
w Złotnikach, za chwilę będzie też 
węzeł w Golęczewie i Chludowie. 

Powstanie też przystanek kolejow y, 
m.in. w Złotkowie – w yliczał.

– Ulica Obornicka jest kluczowa 
i dla Suchego i Lasu i północnego 
Poznania, Podolan, Strzeszyna i Piąt-
kowa. Jest to też droga wyjazdowa na 
Oborniki, Piłę i Koszalin. W interesie 
Poznania i regionu jest możliwie szyb-
ka modernizacja tej drogi. Niestety 
Poznań nie jest dziś zainteresowany 
przeprowadzeniem modernizacji. 
Trzeba więc szukać argumentów. 
Pierwszym byłaby społeczna mobili-
zacja mieszkańców tej części Poznania, 
także przedsiębiorców. Oczekiwanie 
jest wielkie, co wiem po spotkaniu 
z mieszkańcami Strzeszyna oraz od 
samorządowców z osiedli piątkow-
skich. Ważne jednak byłoby moim 
zdaniem także zaangażowanie gminy 
Suchy Las. Wykazanie zainteresowa-
nia i gotowość wsparcia inwestycji – 
uważa poseł Bartłomiej Wróblewski.  

– Ważne jest, by inwestycja powstała.
– Kiedyś mówiło się o trasie Nowo-

obornickiej, może by temat odświe-
żyć? – zasugerował zastępca wójta.

– Docelowo jest bardzo ważne, by 
zamknąć ring poznański – podkreślił 
prezes Szczepan Gawłowski z firmy 
Kreisel. – Widać jak ważna jest ob-

wodnica Wrocławia, jak rozwija się 
Wrocław. – Wydaliśmy sporo pienię-
dzy, by biznes się rozhulał, ale pacjenci 
narzekają na fatalny dojazd – narze-
kała prezes Aleksandra Wysoczyń-
ska z Med Polonia. – Problemem jest 
dowóz krwi, kłopotliwe jest zaparko-
wanie samochodu. Na tym odcinku 
Obornickiej jest rojno niczym w ulu, 
więc problemy będą narastać – wiesz-
czyła. – Rozwiązanie  problemu to 
sprawa całego województwa, bo woje-
wództwo ciągnie się jeszcze 150 km na 
północ od Poznania. A tylko wyjazd 
z miasta na północ jest tak problema-
tyczny – oceniła.

– Zlikwidowanie korków to pod-
stawa – ocenił prezydent Paweł Bu-
gajny z Wielkopolskiego K lubu Ka-
pitału. – Ludzie powinni dojeżdżać 
do obwodnicy, a nie przejeżdżać 
przez miasto. Niestety, pieniądze na 
drogi nie zawsze są dobrze w ydawa-
ne. Wielkie pieniądze przeznacza-
ne są na wielkie ronda i wiadukty 
w pobliżu jakichś wioseczek.

– Hamowanie ruchu na Obor-
nickiej to hamowanie rozwoju Po-
znania – podkreśli ł z kolei prezes 
Henryk Judkowiak z Wielkopol-
skiego K lubu Kapitału. – Dlaczego 
u nas nie może być jak w Berlinie, 

do którego w jeżdża się w ciągu 10-
15 minut i w takimż też czasie w y-
jeżdża? – pytał .

Zastępca wójta Marcin Buliński 
podkreśli ł , że wielu poznaniaków 
popiera modernizację ulicy Obor-
nickiej.

– Bardzo zaangażowana w tę 
sprawę jest Rada Osiedla Podolany 

– zwrócił uwagę.
Pod koniec spotkania uczest-

nicy zastanawiali się nad tym, czy 
warto zacząć zbierać podpisy pod 
petycją w sprawie udrożnienia 
Obornickiej.

Krzysztof Ulanowski

PETYCJA W SPRAWIE 
PRZEBUDOWY  

UL. OBORNICKIEJ BĘDZIE 
DOSTĘPNA NA STRONIE 
WWW.WKK.POZNAN.PL

OD LISTOPADA

I TY MOŻESZ SIĘ 
PODPISAĆ!!!!
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Sezon morsowania rozpoczęli Ewa i Stanisław 
Korek, Małgorzata Salwa-Haibach i Maja Krause

Siedzą od lewej Henryk Judkowiak, Paweł Bugajny,  
Robert Werle, Szczepan Gawłowski i Aleksandra Wysoczyńska Stoją od lewej zastępca wojta Marcin Buliński i Maciej Szymański
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Wydarzenie Termin Miejsce
Krajobrazy i przyroda Wielkopolski Zgłoszenia do www.konkurs.osrodekkultury.pl 
Konkurs fotograficzny 31.10.2017 r.
Kabaret: Mężczyzna z kijowym peselem 03.11.2017 CKiBP,  
Piotr Bałtroczyk godz. 19.00 Bilety wyprzedane
Głośne czytanie bajek 05.11.2017 r. CKiBP 
Miś Fantazy w krainie wiecznego  godz. 11.00 Wejściówki do odbioru 
słońca  w bibliotece
Koncert VOO VOO 11.11.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
 godz. 19.00 50zł/40zł (N/U)
Krajobrazy i przyroda Wielkopolski 17.11.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Prezentacja zwycięskich zdjęć  godz. 17.00 Wstęp wolny 
w konkursie fotograficznym wraz  
z wystawą i rozdaniem nagród.
Filmowy cykl  17.11.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Kobiety Sztuki POKAZ_03 godz. 19.00 Darmowe wejściówki do 
Szczegóły na www.osrodekkultury.pl  odbioru w sekretariacie  
  i bibliotece.
Niepodległa 18.11.2017 r. Szczegóły na  
Suchy Las – kadry z drogi do wolności  www.osrodekkultury.pl
Biżuteria – naszyjnik – warsztaty 25.11.2017 r. CKiBP 
szydełkowania z bawełnianego sznurka godz. 18.00 Koszt: 75 zł / 50 zł 
  Ilość miejsc ograniczona! 
  szczegóły:  
  www.osrodekkultury.pl
PREMIERA! Niezwykła historia 25.11.2017 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Teatr Ruchu i Tańca godz. 18.00 Zaproszenia do odbioru 
  w bibliotece i sekretariacie

SkUTeCZNA
reklAmA
W TWOIm
ZASIĘGU

669 69 00 36

INFOrmACJe Z CeNTrUm kUlTUrY / WYDArZeNIA / reklAmA

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

„Kochajmy artystów”
Sezon artystyczny 2017/2018 w Teatrze Wielkim im. Stani-
sława Moniuszki w Poznaniu rozpoczęty. 24 września odbył 
się się już dziewiąty koncert charytatywny Drabowicz in 
Memoriam, z którego cały dochód przeznaczony zostanie 
na stypendium dla najlepszego studenta I roku Wydziału 
Wokalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Imponujące duety, występy chó-
ralne i arie operowe znalazły się w pro-
gramie koncertu charytatywnego, 
poświęconemu tragicznie zmarłemu 
śpiewakowi, Wojciechowi Drabowiczo-
wi. Prowadzącym wydarzenie został Je-
rzy Kisielewski, dziennikarz radiowy 
i telewizyjny, który pomiędzy występa-
mi nawiązywał komentarzami do ka-
riery Drabowicza. We właściwej części, 
goście usłyszeli utwory z oper Czaro-
dziejski flet, Don Giovanni W.A Mo-
zarta, Traviata, Macbeth G. Verdiego 
czy  La boheme G. Pucciniego.

Cztery głosy
 W koncercie wzięli udział wybitni 

artyści operowi – Joanna Woś, Paweł 
Skałuba, Robert Gierlach, a także jedna 
ze stypendystek – Dominika Dobroliń-
ska. Zaskoczyli widownię sopranem, ba-
rytonem oraz tenorem. Od samego po-
czątku publiczność była zafascynowana 
możliwościami głosowymi muzyków. 

– Nie da się tego opisać, gęsią skórkę mia-
łam na całym ciele – tak po koncercie  
zachwycała się jedna z przybyłych – po-
lecam każdemu aby choć raz wybrał się 
na takie wydarzenie. O muzykę zadbała 
oczywiście niezastąpiona Orkiestra Te-
atru Wielkiego w Poznaniu, której dyry-
gował Gabriel Chmura.

Chłopięca muzyka
W programie był również występ 

Poznańskiego Chóru Chłopięcego – 
do którego z resztą dużo wcześniej na-
leżał sam Wojciech Drabowski, a obec-

nie śpiewa w nim jego 12 letni syn. 
Pod dyrygenturą Jacka Sykulskiego, 
wykonali cztery utwory, w tym znane 
wszystkim Ameno. Jego członkowie są 
w różnym przedziale wiekowy, a pośród 
nich znajdują się soprany, alty, tenory 
i basy. Podczas niedzielnego koncertu 
wystąpili a capella i również wzbudzili 
wiele emocji. W teatrze nie zabrakło 
także młodej widowi, a dla niektórych 
występ tego typu był nowością – Lubię 
muzykę klasyczną, ale wcześniej nie 
miałam okazji posłuchać na żywo ta-
kiego koncertu. Szczególnie spodobał 
mi się występ chóru. Nie sprawdzałam 
wcześniej jego składu więc nie spodzie-
ałam się tak młodych chłopców. – sko-
mentowała jedna z widzek.

Koncert jak zwykle przyciągnął 
tłumy. Stałych bywalców, a także cieka-
wych całego wydarzenia. Nie zabrakło 
emocji i wzruszeń, a przytaczane wspo-
mnienia o Wojciechu Drabowiczu nada-
ły wyjątkowy charakter. Teraz pozostało 
czekać na kolejną edycję, która odbędzie 
się w Poznaniu, a która to z pewnością 
będzie równie wyjątkowa co pozostałe. 
A póki co, warto trzymać się wspomnia-
nego na koniec, przez Jerzego Kisielew-
skiego, zdania – kochajmy artystów.

Klaudia Zimowska
8 grudnia 2017 r. PREMIERA „Le-

gendy Bałtyku” w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu. Wydarzenie to będzie 
zwieńczeniem Roku  Feliksa Nowo-
wiejskiego. Kolejne pokazy 10 i 12 
grudnia. Więcej informacji na www.
opera.poznan.pl

KONKURS DLA NASZYCH
CZYTELNIKÓW!!!!

1 OSOBA, kTÓrA ZADZWONI I WYmIeNI  
3 PremIerOWe SPekTAkle WYSTAWIANe  

W SeZONIe 2017/18 NA DeSkACH  
TeATrU WIelkIeGO OTrZYmA  

JeDNO PODWÓJNe ZAPrOSZeNIe  
NA „rOZWÓD FIGArA” W DNIU 24 lISTOPADA

TEL. 669 690 036

SPRZEDAM
działkę budowlaną  

w Chludowie 
narożnik ul. Biedruszczanej   �
i leśnej
powierzchnia: 865 m � 2

 przybliżone wymiary:  �
20 m x 40 m
cena: 135 000 zł  �

Nieruchomości 
tel. 601-729-012
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USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

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

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

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

TWOJA AGENCJA 
W ZASIĘGU RĘKI

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

AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań, ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-370
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”

ORTOPEDAzz

FIZJOTERAPEUTA zz

KARDIOLOGzz

RADIOLOGzz

LARYNGOLOGzz

PSYCHIATRAzz

ENDOKRYNOLOGzz

PSYCHOLOG DLA DZIECI zz

PSYCHOLOG DLA zz
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA zz

ONKOLOGzz

INTERNISTAzz

CHIRURGzz

NEUROLOGzz

UROLOGzz

MEDYCYNA zz
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWAzz

MEDYCYNA PRACYzz

LOGOPEDAzz

PSYCHOTESTYzz

DERMATOLOGzz

PULMONOLOG zz

DIETETYKzz

HEMATOLOG zz
DZIECIĘCY
ALERGOLOGzz

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

SALON PIELĘGNACJI 
ZWIERZĄT

Oferujemy: strzyżenie, 
kąpiele, czesanie, obcinanie 
pazurków, czyszczenie uszu 

TEL. 793 206 415 
ul. Chojnicka 78, 60-480 Kiekrz

www.salonpsistyl.pl
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