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Pragniemy złożyć życzenia zdrowych 
i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

obfitości na świątecznym stole, 
smacznego jajka oraz wiosennego 

nastroju w rodzinnym gronie.

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

Wielkanoc to czas nadziei, czas odradzania się wiary. 
Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego 
 napełnią nasze serca miłością, wszelkim dobrem, duchową radością.
Niech będą okazją do spędzenia wspólnych, spokojnych chwil 
wśród kochającej rodziny przy świątecznym stole.
Życzymy Państwu na te Święta smacznego jajka,
mokrego dyngusa, najmłodszym bogatego zająca, 
a na każdy dzień zdrowia i wszelkiej pomyślności

Małgorzata Salwa – Haibach                                                                                             
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera
Wójt Gminy Suchy Las

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Suchy Las sp. z o.o.
składa 

najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,  

smacznego jajka, mokrego dyngusa 
oraz 

mnóstwo wiosennego optymizmu.

Jerzy Świerkowski
Prezes ZGK Suchy Las

z Pracownikami

Prezes Zarządu 
Edward Miśko

i Pracownicy 
Zakładu Komunikacji  

Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.

XXXIX

www.taniecjawor.pl

14.04.2018
18.30 GALA TANECZNA

Suchy Las /k. Poznania

www.suchylas.pl

do nabycia w kasach hali.

15.04.2018
g. 9:00 - Blok I
g. 12:00 - Blok II
g. 15.00 - Blok III g. 9:00 - Blok I

g. 11:30 - Blok II
g. 15:30 - Blok III

Sponsorzy Patroni medialni
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Szanowni Państwo!

Zdarzyła się ważna rzecz w naszej gminie. Przewodniczący klubu Gmina 
Razem Michał Przybylski zadeklarował w rozmowie z nami, że poważnie 
rozważa start w wyborach na wójta. Swój start zapowiedział też w gminnej 
gazecie dotychczasowy wójt Grzegorz Wojtera. Oznacza to, że końcówka 
roku może być bardzo ciekawa. A jeśli radny Przybylski wygra wybory, to cie-
kawe mogą być także i następne lata. Bo choć kandydat nie zapowiedział re-
wolucji, to obiecał dość poważne zmiany. Wprawdzie zapewnił, że fachowcy 
w Urzędzie Gminy mogą czuć się bezpieczni, zamierza się jednak przyjrzeć 
funkcjonowaniu gminnych spółek.

Ciekawie w tym roku będzie także dlatego, że wciąż trwa postępowanie 
w sprawie podatku poligonowego – ważnego źródła dochodów naszej gmi-
ny. Starosta Jan Grabkowski na szczęście podjął decyzję korzystną dla nas. 
Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie odwołania przez drugą instancję.

Kampania wyborcza przed jesiennymi wyborami będzie zapewne burzli-
wa, co można sądzić nie tylko po zapowiedziach Michała Przybylskiego, ale 
i po przebiegu większości dotychczasowych sesji Rady Gminy. Ot chociażby 
podczas lutowej sesji rajcy gorąco spierali się o obchody 800-lecia Suchego 
Lasu oraz ewentualną budowę marketu przy ulicy Leśnej. Samorządowcy 
dokładnie dopytywali też wójta i jego zastępcę o możliwości ochrony nasze-
go środowiska naturalnego, a dokładnie o to, jaka jest procedura uznawania 
starych, dorodnych drzew za pomniki przyrody.

A skoro już o przyrodzie mowa, to jeden z naszych czytelników doko-
nał historycznego wyczynu – być może jako pierwszy sfotografował wilka 
przemierzającego rozległe przestrzenie Poligonu Biedrusko. Wiemy zatem, 
że te drapieżniki w gminie Suchy Las żyją. To gratka dla ludzi kochających 
naturę, którzy przemierzają nasze lasy na rowerze bądź na nogach. Mają 
szansę na niezwykłe spotkanie, choć – niestety – nie są to szanse bardzo 
duże. Wilki unikają ludzi.

A jeśli nie uda ci się spotkać drapieżnika 
w najbliższej okolicy twojego domu, może 
warto pojechać gdzieś dalej, np. w Bieszcza-
dy, nie bez powodu nazywane krainą wilka? 
Szybkie i komfortowe przemieszczanie się 
na duże odległości zapewni ci samochód 
marki Infiniti. Nasza redakcja dostała do 
testów model Q30. Za kółkiem zasiadł nasz 
fotoreporter Maciej Łuczkowski, który nie 
taił, że prowadziło mu się bardzo dobrze.

A skoro już o Maćku, to w tym numerze 
jest o nim więcej. Nie wszyscy może jeszcze 
wiedzą, że nasz fotoreporter to nie tylko doświadczony kierowca, ale także 
budowlaniec, złota rączka oraz… wyśmienity kucharz i cukiernik. Nic 
dziwnego, że o wywiady ze współczesnym człowiekiem renesansu co jakiś 
czas dobijają się media, także te krajowe. Tym razem gościłam wraz z Ma-
ciejem w Radiu Poznań, w programie „Mała czarna”.

Za słodkimi wypiekami naszego kolegi przepadają uczestnicy osiedlowych 
festynów, nie brak jednak w naszym regionie ludzi, dla których najlepsze słodkie 
to… kiełbasa. Np. biała, parzona, wielkopolska, która dostała wreszcie certyfi-
kat UE. I która zazwyczaj gości na naszych świątecznych stołach.

A wypieki Maćka… no cóż, także będą jak znalazł na Wielkanoc.  Świę-
ta w końcu za pasem.

Pogodnych Świąt!
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Wielkanoc - białej kiełbasy moc

28Przygotowujemy się
do starcia z siłami wojewody

Zapraszamy 
na serwis klimatyzacji  
i wymianę filtra kabinowego 

    
    
    
    

Bosch Service Szukała

Wszystko czego potrzebuje Twoje auto

.
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–  Stowarzyszenie Gmina Razem 
wysunęło Pańską kandydaturę na 
wójta.

– Jestem gotów do podjęcia nowych wy-
zwań i poważnie rozważam kandydo-
wanie na wójta.  Mam spore doświad-
czenie w sprawach samorządowych. 
Od ośmiu lat działam lokalnie, najpierw 
jako członek Zarządu Osiedla Złotniki-
Osiedle, później jako przewodniczący, 
teraz jako radny i szef klubu. Przewod-
niczyłem też kilku komisjom doraźnym, 
między innymi komisji, która stworzyła 
Kodeks Etyki Radnego. Dziś pracujemy 
nad nowym Statutem Gminy. Repre-
zentuję środowisko, które chce zmiany 
stylu zarządzania gminą.

– Jakie ma Pan przygotowanie zawo-
dowe?

Zawodowo związany jestem 
z informatyką i edukacją, a przecież 
szkolnictwo to jedno z podstawowych 
zadań samorządu. Od wielu lat zarzą-
dzam też firmami z sektora prywatne-
go oraz publicznego.

– Jak trafił Pan do gminy Suchy Las?
– Pochodzę z Jarocina. Po maturze 

przeniosłem się do Poznania, gdzie 
ukończyłem Wydział Nauk Społecz-
nych UAM, a później studia pody-
plomowe z dziedziny zarządzania 
i informatyki, co pozwoliło mi kiero-
wać dużymi projektami z dziedziny 
e-learningu. 15 lat temu przeprowa-
dziliśmy się z rodziną do Złotnik. 

– Jest Pan urodzonym politykiem?

- Politykiem chyba nie, ale zawsze 
lubiłem działać lokalnie.  Zasiadałem 
w pierwszym studenckim parlamen-
cie UAM. Z ramienia NZS-u, który 
w tamtym czasie nie był jeszcze orga-
nizacją legalną. Może to przez geny? 
Mój dziadek za politykowanie przesie-
dział sporo czasu w stalinowskich wię-
zieniach… Działalność samorządowa 
jest u nas rodzinna – moja siostra była 
wiceburmistrzem Jarocina. 

– Sympatycy wójta zarzucają Wam, 
że nie widzicie, że gmina Suchy Las 
się rozwija.

– Wiemy, że gmina nie jest w ruinie. 
Rozwijamy się, jednak nie na miarę tak 
dużego budżetu. Poza tym z tego bu-
dżetu nie korzystają zwykli mieszkańcy, 
którym np. ostatnio zaproponowano, że 
będą płacić aż 18 zł za śmieci od osoby! 
W sytuacji, gdy gminy ościenne płacą 
za to samo 12 zł. Nie ma na to zgody. 

– Nie jesteście zadowoleni ze współ-
pracy z dotychczasowym włoda-
rzem?

– Jeżeli chodzi o tę kadencję, to 
w pierwszej fazie, po uporaniu się 
z powyborczym szokiem, Grzegorz 
Wojtera postanowił nas ignorować. 
Tak było do momentu, gdy wprowa-
dziliśmy kilkadziesiąt poprawek do 
budżetu. Pierwszy raz od lat rada nie 
przyglądała się biernie budżetowi kon-
struowanemu przez wójta, lecz sama 
wykreowała jego konkretny kształt. 
W latach następnych było podobnie.

– Jaka była reakcja?
– Niektórych to zdziwiło. Osoby 

zaangażowane w samorząd, w tym 
wójt, zrozumiały, że koalicja klubów 
Gmina Razem i Inicjatywa Miesz-
kańców to zwarta grupa, która ma 
swoje cele i będzie je konsekwentnie 
realizować. Mieszkańcy postawili nie 
tylko na nowe twarze: Agnieszkę Tar-
gońską, Włodzimierza Majewskiego 
czy młodych radnych z Biedruska 

– Grzegorza Łukszo i Dariusza Maty-
siaka, ale też na ludzi sprawdzonych 
w samorządzie, do których można 
zaliczyć Krzysztofa Pilasa i Zbyszka 
Hącię, a także przewodniczącą rady 
Małgorzatę Salwa-Haibach. Z dru-
giej strony mieliśmy świadomość, że 
bez współpracy z wójtem wielu spraw 
nie uda się zrealizować. Rada decy-
duje, gdzie trafią środki finansowe, 
co będzie budowane, a co nie. Potem 
jednak te uchwały rady musi zrealizo-
wać organ wykonawczy. 

– Czyli bliska współpraca jest ko-
nieczna?

– Tak, nawet jeśli w wielu sprawach 
się nie zgadzamy. Rada decyduje o bu-
dowie drogi w Biedrusku czy oświetle-
niu ulicy w Suchym Lesie, ale to wójt 
rozpisuje przetarg na projekt i realizację 
inwestycji. Od jego dobrej woli zależy 
jakość dokumentacji przetargowej 
i w efekcie skuteczność podjętej proce-
dury. Boleśnie brak współpracy wójta 
z radą odczuli np. mieszkańcy rejonu 
ulicy Mokrej we wschodniej części 
Suchego Lasu. Od dwóch lat rada prze-
znacza na ten rejon środki budżetowe, 
a wójt nie zrobił nic. Bo nie chciał.

– Czy jednak trzeba wystawiać kontr-
kandydata? Wójt to doświadczony 
menadżer.

– Przy sprawowaniu władzy co ja-
kiś czas konieczna jest zmiana. Rada 
Gminy co cztery lata zmienia około 
połowy składu. W Urzędzie Gminy 
od 20 lat panuje ta sama ekipa, która 
dystrybuuje ogromne sumy pieniędzy 
publicznych, kontroluje gminne me-
dia. Posiada duże, zbyt duże wpływy. 
Nasza grupa poważnie naruszyła inte-
resy gminnego establishmentu, dlate-
go odsądza się nas od czci i wiary. 

– Jest Pan zwolennikiem dwukaden-
cyjności?

– Konsekwencje zbyt długiego rzą-
dzenia są wielorakie. Traci się natu-
ralną w początkowych latach energię 
i chęć do działania. Jak inaczej wyja-
śnić fakt, że w ostatnich latach wójt nie 
wykonał połowy zadań inwestycyj-
nych, które do wykonania powierzyła 
mu Rada Gminy w uchwale budżeto-
wej? Poza tym wiemy, że długie spra-
wowanie władzy oznacza powstanie 
rozległej sieci zależności. 

– O jakie zależności chodzi?
– Towarzyskie, koleżeńskie, poli-

tyczne itp. Przykładów kolesiostwa jest 
aż nadto. W ostatnim czasie mandat 
radnego stracił Wojciech Korytowski, 
wieloletni radny z klubu wójta Nowo-
czesna Gmina. Naruszył przepisy anty-
korupcyjne. Jako przedstawiciel jednej 
z firm wchodził wielokrotnie w relacje 
finansowe z gminą. Stwierdził to woje-
woda, a potwierdziły sądy administra-
cyjne – wojewódzki i naczelny.

– Kłopoty mieli też inni radni…
– Problemy miał radny Maciej Jan-

kowiak – lider podmiotów spod znaku 
Red Box, które od wielu lat korzystają 
z gminnego dofinansowania prowa-
dzonej z powodzeniem działalności 
sportowej. Są to sumy poważne, idą-
ce w setki tysięcy złotych. Nie może 
być tak, że przed południem Red Box 
otrzymuje z gminy pieniądze, a po 
południu radny Jankowiak z Komisji 
Rewizyjnej sprawdza, w jaki sposób 
zostały wydane.

– Ostatnio wybuchła kolejna afera…
– Okazało się, że mienie ZGK przez 

10  lat, aż do 2016 r. ubezpieczane było 
wyłącznie za pośrednictwem radnego 
klubu wójta Pawła Tyrki, który współ-
tworzył... Kodeks Etyki Radnego. 
W ostatnim roku to się zmieniło, do-
puszczono innych pośredników i spół-
ka zaoszczędziła kilka tysięcy złotych. 
Trzeba postawić pytanie, w jaki sposób 
sprawowany jest nadzór właścicielski 
wójta nad wydatkowaniem publicz-
nych pieniędzy. Jeśli troje na siedmio-
ro radnych klubu wójta ma problemy 
z przepisami antykorupcyjnymi, to jest 
to chyba rekord Polski od czasu przy-
wrócenia samorządu.

– Dobre tematy na kampanię w y-
borczą…

– Nie szukaliśmy tych tematów. 
Sprawę radnego Korytowskiego i Jan-
kowiaka zgłosiło radzie jedno z wiel-
kopolskich stowarzyszeń, a o sprawie 
radnego Tyrki poinformowała radę 
jedna z mieszkanek. Zgodnie z zalece-
niami prawników trzeba było powołać 
komisję doraźną, na której czele z woli 
rady stanąłem. Ta sytuacja jest przykra, 
bo choć dotyczy radnych wójta, to ry-
koszetem uderza w całą radę, a nawet 
w całą gminę. Kadencja się skończy, 
a nadszarpnięty wizerunek gminy po-
zostanie. Z jednej strony na promocję 
gminy i obchody 800-lecia Suchego 
Lasu przeznaczane są duże sumy, z dru-
giej strony te gorszące zdarzenia ko-
mentowane są potem przez mieszkań-
ców. Skoro tyle problemów wystąpiło 
w jednym klubie w ciągu jednej kaden-
cji, to co działo się przez poprzednie 16 
lat? Albo ktoś się decyduje na pełnienie 
funkcji społecznej i obywatelskiej, albo 

też na działalność biznesową z wyko-
rzystaniem mienia komunalnego. Połą-
czyć się tego nie da. 

– A jeśli komuś się zdarzyło?
– Skoro zło już się zdarzyło, trzeba 

przeprosić, bić się w pierś i wyciągać 
wnioski. Tymczasem w opinii naszych 
politycznych konkurentów winę za 
utratę mandatu radnego przez Wojcie-
cha Korytowskiego ponoszą… radni 
koalicji, ponieważ nie głosowali tak, 
jak sobie pan Korytowski życzył. Rad-
nych uwikłanych w naruszenie przepi-
sów antykorupcyjnych czekają proce-
sy beatyfikacyjne, a radnych koalicji 
infamia. Przewodnicząca wschodniej 
części Suchego Lasu zapowiedziała 
już uroczystości dziękczynne na cześć 
pana Korytowskiego. Gdyby Bareja 
żył, miałby scenariusz na komedię. 

– Często zwraca Pan uwagę na finan-
se gminy. Czy to ważny temat dla 
lokalnej społeczności?

– Na początku nie każdy rozumiał, 
jaki wpływ mają finanse na bieżące 
sprawy mieszkańców. Jednak sprawa 
szkoły przy ul. Konwaliowej boleśnie 
konsekwencję zadłużenia gminy 
wszystkim uświadomiła. W latach 
2012 - 2013 gmina przekroczyła próg 
zadłużenia i nie mogła zaciągać no-
wych kredytów. Szkołę, która miała 
stanowić kluczowy element kampanii 
wyborczej w 2014 r., wybudował więc 
prywatny inwestor, któremu w ciągu 
15 lat będziemy musieli za dzierżawę 
zapłacić mniej więcej trzykrotność 
wartości kosztorysowej budynku. 
Moim zdaniem dziś wiele osób doce-
nia poprawę w zakresie finansów gmi-
ny, a jest ona spora. Jestem zadowolony 
ze znaczącego oddłużenia gminy. Po 
trzech latach z 62 proc. zadłużenia 
zeszliśmy do 39. Niższy dług to niż-
sze koszty spłaty, więcej pieniędzy do 
wydania na potrzeby mieszkańców 
i większa elastyczność przy poszuki-
waniu właściwego modelu finansowa-
nia zadań inwestycyjnych. 

– Czyli pieniędzy jest więcej?
– Gdybyśmy nie oddłużyli gmi-

ny, to nie moglibyśmy np. budować 
dróg i kanalizacji w Golęczewie czy 
w Zielątkowie. Przeprowadziliśmy też 
remonty zaniedbanych dróg w Złotni-
kach i o dwa lata przyspieszyliśmy bu-
dowę dróg w Złotkowie. Nie zabrakło 
inwestycji drogowo-kanalizacyjnych 
we wschodniej części Suchego Lasu. 
Dużo środków przeznaczyliśmy też na 
zadania w Chludowie czy Biedrusku. 
Staramy się, aby żadna z miejscowości 
nie była pominięta.

– Nie było pokus, żeby odpuścić tere-
ny, gdzie wygrali przeciwnicy?

– Polityczna zemsta jest nam obca. 
Wielokrotnie na ten temat rozmawia-

łem z przewodniczącymi Grzego-
rzem Słowińskim i Michałem Dzie-
dzicem jeszcze w czasie tworzenia 
naszej grupy. Uważamy, że zdrowy 
rozsądek musi być ważniejszy niż po-
lityka. Owszem, w niektórych miej-
scowościach przegraliśmy wybory, 
jednak przegraliśmy nieznacznie. Je-
steśmy radnymi całej gminy, nie po-
szczególnych okręgów. Największe 
inwestycje miały miejsce akurat tam, 
gdzie przegraliśmy. Nazwa naszego 
stowarzyszenia zobowiązuje.

– Załóżmy, że wygra Pan wybory. Ja-
kie będą Pańskie pierwsze decyzje?

– Na pewno nie personalne. Nie 
zakładam złej woli pracowników urzę-
du. To w większości świetni specjaliści 
i przyzwoici ludzie. Pewne zmiany 
w urzędzie wprowadzę po konsulta-
cjach z nimi, ponieważ cenię doświad-
czenie i wiedzę. Nie udaję, że na miej-
scowych planach znam się lepiej niż 
Małgorzata Ratajczak, a na wykupie 
gruntów lepiej niż Agnieszka Serafin. 
Zmienię jednak styl sprawowania 
urzędu. Urzędnicy staną się partnera-
mi i doradcami, a nie wykonawcami 
jedynie słusznych decyzji. 

– A współpraca z mieszkańcami?
– Chcę doprowadzić do upodmio-

towienia oby wateli przez współpra-
cę z jednostkami pomocniczymi. 
Naturalnymi partnerami będą dla 
mnie sołtysi i przewodniczący osie-
dli. Konsultacje społeczne nie będą 
czymś incydentalnym. Chludowia-
nie czy mieszkańcy Biedruska wiedzą 
lepiej niż wójt, co należy zrobić w ich 
miejscowościach. Nie powinno być 
tak, że o kształcie miejscow ych pla-
nów decydują wszyscy z w yjątkiem 
zainteresowanych. Tak próbowano 
w ybudować ostatnio kolejną stację 
paliw przy ul. Obornickiej i market 
przy Leśnej, choć naruszałoby to 
ład przestrzenny. Nie ma zgody na 
sytuację, w której mieszkańcy pro-
szą wójta o pomoc w przesunięciu 
północno-wschodniej obwodnicy 
aglomeracji, a wójt to bagatelizuje 
i sprawą zajmują się przewodniczący 
osiedla i radny, bez wsparcia. Cóż, 
jeśli wójt i zastępca nie mieszkają 
w gminie, to mamy problem ze zro-
zumieniem codziennych problemów 
mieszkańców. 

– Jak Pan zadba o relacje z Pozna-
niem i powiatem?

– Trzeba je naprawić, bo zostały nad-
szarpnięte przez niepotrzebne inicjaty-
wy polityczne wójta. Nie bez przyczyny 
nie udało się jeszcze zorganizować filii 
wydziału komunikacji w naszej gmi-
nie. Bez współpracy nie rozwiążemy 
poważnych problemów komunikacyj-
nych, ekologicznych i problemu zago-

spodarowania odpadów. Powinniśmy 
utrzymywać poprawne stosunki ze 
wszystkimi siłami politycznymi, ina-
czej trudno zakładać, że kiedykolwiek 
powstanie wiadukt na Sucholeskiej, czy 
obwodnica Suchego Lasu. 

– A co z gminnymi spółkami? Dużo 
się o nich słyszy.

To pięta achillesowa. Radni nie 
mają prawa kontrolować funkcjo-
nowania spółek. Efekty są bolesne. 
Moim zdaniem spółki wymagają 
restrukturyzacji. Przykładem jest fir-
ma LARG, która składa się z prezesa 
i jednego pracownika. LARG nie po-
trafi udowodnić swojej przydatności, 
wykazać korelacji pomiędzy ponie-
sionymi kosztami a efektywnością 
swojej działalności. 

– A inne spółki?
– Nie lepiej jest z ZKP. Symbolicz-

nym zdarzeniem było spalenie się au-
tobusu we wrześniu ubiegłego roku, co 
mogło zakończyć się tragedią. Sprzecz-
ny z logiką jest też sposób, w jaki spółka 
ZGK weszła w posiadanie nowej sie-
dziby. Sprawa jest bulwersująca i dla-
tego koalicja przegłosowała, pomimo 
próby zablokowania przez niektórych 
radnych klubu wójta, wniosek o kon-
trolę NIK-u. Pisze o tym radny Wło-
dzimierz Majewski w tekście „Szklany 
dom ZGK”. Warto przeczytać.

– Pozostała jeszcze jedna spółka.
– GCI jedni chwalą, inni ganią. 

Trzeba się tej firmie przyjrzeć. Gmina 
nie musi dostarczać internetu, skoro 
taniej może to robić prywatny przed-
siębiorca. Z drugiej strony komplek-
sowa obsługa informatyczna gminy 
może okazać się rozwiązaniem tań-
szym. Konieczna jest przecież cyfryza-
cja gminy. 

– A zarobki zwykłych pracowników 
spółek?

– Sama restrukturyzacja, w tym 
zmniejszenie liczby prezesów i rad 
nadzorczych, przyniesie oszczędno-
ści, które można będzie przeznaczyć 
na wzrost niewysokich wynagrodzeń 
pracowników niższego szczebla.

– Gdzie jeszcze szukać oszczędności?
– K luczowe znaczenie mają nad-

zór i mądre decyzje. W poprzedniej 
kadencji wójt i jego radni zdecydo-
wali o skandalicznej formie finan-
sowania szkoły przy Konwaliowej 
w Suchym Lesie. Niedawno okazało 
się, że spółka ZGK w podobnej for-
mie dzierżawi siedzibę. Te dwie złe 
decyzje zmniejszyły nasze możli-
wości finansowe o ok. 20 mln zł. To 
równowartość kilku lat działalności 
Centrum Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej albo kilka lat nieodpłatnego 
lub dużo tańszego przejazdu auto-
busami. Za takie środki moglibyśmy 

też pomóc młodym mamom w szyb-
szym powrocie na rynek pracy. Kwo-
ta 20 mln zł w ystarczyłoby, aby ist-
niejące dziś miejsca w żłobkach były 
nieodpłatne przez co najmniej 10 lat. 
Taka kwota to równowartość budo-
w y dwóch przedszkoli albo dużej 
szkoły np. w Golęczewie.

– Jaki jest Michał Przybylski prywat-
nie?

– Jestem zwyczajnym facetem 
mieszkającym wśród sympatycznych 
sąsiadów. Lubię podróżować, jeździć 
na nartach, grać w brydża. Amatorsko 
zajmuję się dziennikarstwem. Z żoną 
Alicją mamy dwoje dorosłych dzieci. 
Jakub jest prawnikiem i mieszka w Po-
znaniu, a Jagna studiuje architekturę. 
Alicja jest nauczycielką angielskiego. 
Kochamy zwierzęta, członkiem naszej 
rodziny jest suczka Luna. Przez dzie-
więć lat mieliśmy labradorkę Toffi, po 
której pozostały nam tylko fotografie 
i wspomnienia.

– Pański polityczny przeciwnik nie 
jest zwykłym facetem?

– Nie jesteśmy z wójtem wroga-
mi, lecz konkurentami, którzy mają 
inne oferty dla mieszkańców. Nie 
jestem typem politycznego hejtera, 
lecz człowiekiem kompromisu. Nie 
mam zamiaru robić z Grzegorza 
Wojtery politycznego wampira i liczę 
na merytoryczną kampanię. Doce-
niam jego doświadczenie i wiedzę. 
Obecny wójt skupia się jednak na in-
westycjach ważnych dla inwestorów. 
Przedkłada nierzadko partykularne 
interesy ponad dobro mieszkańców. 
Trudno nie odnieść wrażenia, że 
dzieli mieszkańców na wpływowych 
przedsiębiorców i innych. Nie jest ta-
jemnicą, że w ciągu 20 lat znalazł się 
w gąszczu zależności, nad którymi 
już nie potrafi zapanować. 

– Pan się przed tym obroni?
– Tak, bo mam inną wizję sprawo-

wania urzędu. Dla mnie i dla wspiera-
jących mnie osób najważniejszy jest 
interes ogółu. Jako radni i przewodni-
czący osiedli nieraz dowiedliśmy, że 
stoimy po stronie mieszkańców. Wie-
my, że to właśnie z nimi w pierwszej 
kolejności powinniśmy rozmawiać  
o  ich sprawach. Tego się trzymaliśmy 
w mijającej kadencji i to chcemy zapro-
ponować w kadencji następnej. 

– Co Pan zrobi w przypadku przegranej?
– Jeśli wyborcy poprą program mo-

jego rywala, to złożę mu gratulacje wy-
boru na kolejną, szóstą już kadencję. 
Mam jednak nadzieję na to, że razem 
z mieszkańcami gminy dokonamy no-
wego otwarcia. Wkrótce przedstawię 
mój szczegółowy program na najbliż-
sze pięć lat.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

wYwiad wYwiad

Zdrowy rozsądek powinien 
być ważniejszy niż polityka
Z radnym Michałem Przybylskim, przewodniczącym klubu 
Gmina Razem rozmawiamy o zmianach zachodzących 
w naszej gminie, a także o planach na przyszłość w kontek-
ście nadchodzących wyborów samorządowych. 
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W lutym komisje 
stałe Rady Gmi-
ny zajmowały się 
głównie opinio-
waniem projek-
tów uchwał na 
najbliższą sesję. 

Komisja doraźna, której  przewodni-
czy radny Michał Przybylski zakoń-
czyła pracę nad nowym Regulami-
nem Rady Gminy. Pełną treść relacji 
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
Podczas posie-
dzenia w dniu 
8.02 analizo-
wano skargi na 
wójta. Na kolej-
nym posiedzeniu, 
w dniu 22.02 

sformułowano projekt wystąpienia 
pokontrolnego dotyczącego budynku 
szkoły przy ul. Konwaliowej w Suchym 
Lesie. W wystąpieniu zwrócono uwa-
gę na: 1) konieczność przedłożenia 
Komisji dokumentacji z komplekso-
wej kontroli RIO w zakresie umów za-
wartych przez wójta dla kontrolowanej 
inwestycji; 2) brak właściwej analizy 
finansowej dla kontrolowanej inwesty-
cji; 3) brak właściwej analizy dot. lo-
kalizacji kontrolowanej inwestycji; 4) 
konieczność przeprowadzenia analizy 
wykorzystania budynku przy ul. Kon-
waliowej w perspektywie najbliższych 
5 lat. 5) konieczność podjęcia działań 
zmierzających do wykupienia terenu 
pod przedłużenie ulicy Jaśminowej 
prowadzącej do szkoły. Obecnie teren 
ten jest  dzierżawiony przez gminę, co 
jest bardzo kosztowne. 

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Komisja odbyła 
posiedzenie 27  
lutego. Głównym 
tematem była 
analiza wnio-
sków złożonych 
przez Komisję 

w minionym roku. A naliza doty-
czyła 41 wniosków tematycznych. 
W trakcie przeprowadzonej dysku-
sji podjęliśmy decyzję o ponownym 
skierowaniu kilku wniosków do 
ponownego procedowania. Część 
z nich w ymaga w yjaśnień ze strony 
Starostwa Powiatowego lub Zarzą-
du Dróg Powiatow ych, gdyż uzna-
liśmy tematy za nierozwiązane do 
końca lub w sposób nienależyty.

W dalszej części posiedzenia 
radny Dariusz Matysiak przed-
stawił sprawozdanie ze spotkania 
w Urzędzie Miasta Poznania, które 
dotyczyło spraw komunikacyjnych 
Moraska oraz Radojewa. W trak-
cie spotkania omawiano również 
problemy komunikacyjne Biedru-
ska, m.in. budowę ścieżki rowe-
rowej do Radojewa, komunikację 
z Biedruska do PK M, połączenie 
komunikacyjne Biedrusko - Suchy 
Las oraz przedłużenie linii auto-
busowej z Radojewa do Biedru-
ska. Radny poinformował także 
o fakcie uczestnictwa społeczności 
lokalnych w tworzeniu lub doko-
ny waniu zmian w rozk ładach jazdy 
autobusów na ich terenie. Niestety 
w przypadku naszej gminy, tego 
typu spotkanie z władzami miasta 
Poznania i ZTM nie miało jeszcze 
miejsca. Szkoda!

Radny Ryszard Tasarz przekazał 
informację z odbytej wizji lokalnej 
na ul. Obornickiej z przedstawi-
cielami Referatu Komunalnego, 
dotyczącej oświetlenia przejść dla 
pieszych, oznakowania i oświetle-
nia w ysepek drogow ych oraz ich 
stanu technicznego. Pow yższa wi-
zja lokalna w najbliższej przyszłości 
ma skutkować działaniami likwi-
dującymi niedociągnięcia w tym 
obszarze.

Komisja dokonała także analizy 
korespondencji,  po czym podjęła 
dyskusję dotyczącą stanu prawne-
go ul. Meteorytowej od ul. Mora-
sko do zjazdu na w ysypisko śmieci. 
Poruszyliśmy także temat projek-
tu dalszej części obwodnicy S-11 
i związanymi z tym projektem oba-
wami mieszkańców. Ponownie po-
wrócił, mimo publikacji prasowej, 
temat konieczności oczyszczania 
chodników mieszczących się przy 
pry watnych posesjach.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Komisja spotka-
ła się 26 lutego br. 
Radni zajmowali 
się przede wszyst-
kim opiniowa-
niem uchwał na 
najbliższą sesję. 

Pozytywnie zaopiniowano uchwałę 
w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (mpzp) 
Suchy Las – rejon ulic Młodzieżowej 
i Modrakowej. Przedyskutowano też 
szereg uwag mieszkańców zgłoszo-
nych do tego planu. Zaakceptowano 
również nowelizację uchwał budżeto-
wych: w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Suchy 
Las na lata 2018-2029 oraz uchwa-
ły zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Suchy 
Las na 2018 r.

Pozytywnie odniesiono się rów-
nież do projektu uchwały w sprawie 
niewyrażenia zgody na wyodręb-
nienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki, gdyż 
w naszej gminie mamy uchwałę o tzw. 
zadaniach lokalnych, na mocy której 
jednostki pomocnicze otrzymują na 
dany rok fundusze na drobne zadania 
w zależności od liczby zameldowa-
nych mieszkańców.

Komisja negatywnie zaopiniowała 
projekt uchwały przygotowany przez 
wójta, a dotyczący  zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy na okres do 30 lat działki 
nr 869/5 z obrębu Suchy Las. Zgoda 
skutkowałaby powstaniem w tym 
rejonie kolejnego marketu przeciw-
ko czemu stanowczo zaprotestowali 
mieszkańcy wschodniej części Su-
chego Lasu. W związku z tą sytuacją 
złożyłem wniosek o wywołanie dla 
tego obszaru mpzp. Daje to możliwość 
mieszkańcom realnego współdecydo-
wania o sposobie zagospodarowania 
tego terenu. Brak mpzp daje bardzo 
dużą swobodę wójtowi, który prak-
tycznie jednoosobowo wydaje decyzję 
o warunkach zabudowy. Komisja jed-
nogłośnie przyjęła mój wniosek.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W lutym komisja 
Społeczna odwie- 
dziła półkolonie 
zimowe organizo- 
wane przez Ośro-
dek Pomocy Spo-
łecznej.  Wspólnie  

z p. dyr. Sylwią Nowak-Kabacińską 

byliśmy w Złotkowie i Chludowie. 
Na terenie naszej gminy z półkolonii 
dzieci mogły korzystać w pięciu miej-
scowościach.  W Suchym Lesie - 64,  
w Złotkowie - 44,  w Golęczewie - 34 
,  w Chludowie - 26 oraz w Biedrusku 
23 dzieci.   Łączna liczba dzieci to 191, 
którymi opiekowało się 15 wycho-
wawców i 5 kierowników. 

Dzieci  były bardzo zadowolone 
z formy wypoczynku, a wypracowana 
formuła zajęć sprawdza się od wielu lat. 
Ponadto Komisja pozytywnie zaopi-
niowała cztery uchwały na lutową se-
sje Rady Gminy. Są to między innymi: 
Gminny Program Rewitalizacji Gmi-
ny oraz Gminny Program Przeciw-
działania Narkomani, a także oświad-
czenie w sprawie ustanowienia roku 
2018 rokiem jubileuszu 800 – lecia 
powstania miejscowości Suchy Las.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Komisja Komu-
nalna i Ochrony 
Środowiska ob-
radowała 27 lute-
go 2018 r. Radni 
opiniowali pro-
jekt uchwały do-

tyczący dzierżawy działki przy ulicy 
Leśnej w Suchym Lesie na okres 30 
lat. Teren zamierzano  przeznaczyć 
na parking i dojazd do planowanego 
marketu. Radni zaopiniowali ten po-
mysł negatywnie, jednocześnie pod-
kreślając swą nieprzychylność dla 
budowy kolejnego marketu w cen-
trum miejscowości. Radny K. Pilas 
złożył wniosek o przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących 
przyszłego zagospodarowania  tere-
nu znajdującego się pomiędzy ulica-
mi Leśną i Strażacką. Wniosek został 
przyjęty.

Następnie odbyła się dyskusja na 
temat projektu tzw. kodeksu rekla-
mowego.  Radni rozmawiali na temat 
ustaleń zawartych w projekcie, propo-
nowali pewne zmiany i uszczegółowie-
nia. Trudności nastręczało precyzyjne 
sformułowanie niektórych zapisów 
tak, aby były jednoznaczne i zapewni-
ły osiągniecie zakładanego celu, czyli 
poprawy jakości krajobrazu naszej 
gminy, a jednocześnie zadowoliły 
wszystkie grupy mieszkańców. Uwa-
gi do projektu kodeksu reklamowego 
można było składać do 5 marca 2018 
r. Radni koalicji Inicjatywa Mieszkań-
ców - Gmina Razem  złożyli ich blisko 
pięćdziesiąt.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Święta Wielkanocne to czas,  
w którym na nowo rodzi się  

w Nas nadzieja, wiara i optymizm.
Pierwsze wiosenne promienie słońca wnoszą  

radość i ciepło w nasze życie.

Życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Suchy Las, 
aby nadchodzące Święta Wielkanocne były dla Was 

niezwykłym przeżyciem.
Życzymy Wam wielu radosnych chwil

spędzonych w gronie najbliższych  
– Waszych rodzin i przyjaciół.

Niech atmosfera tych niezwykłych Świąt 
oddali nas od trosk dnia codziennego  

i towarzyszy nam jak najdłużej.
Tradycyjnie życzymy Państwu  

smacznego jajka, szczodrego zająca  
i mokrego „lanego poniedziałku”.

Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Szklany dom ZGK
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Suchy Las Sp. z o.o. zajmuje się sprawa-
mi komunalnymi. Odbiera od miesz-
kańców śmieci, odśnieża ulice, dba 
o tereny zieleni itp. Prace zleca firmie 
gmina, najczęściej bez badania rynku, 
czyli ustalania cen za usługi w oparciu 
o sytuację rynkową. Szefem firmy od 
kilku lat jest były, wieloletni zastępca 
wójta – Jerzy Świerkowski. Prezes ma 
zatem w gminie pozycję szczególną, 
a jego realna władza wykracza daleko 
poza zakres działania ZGK. To on, 
a nie wójt, proponuje mieszkańcom 

stawki opłat za śmieci, a w przypadku 
ich kwestionowania pozwala sobie na 
publiczne pałajanki radnych.  W swo-
ich wypowiedziach, decyzjach i pomy-
słach często ociera się o granice absurdu 
i szaleństwa, ale ma na to, jak nikt inny 
przyzwolenie wójta.

Prezes krytykuje radnych za brak 
akceptacji dla jego kolejnej propozycji 
podwyższenia stawki za wywóz i zago-
spodarowanie śmieci do poziomu 18 
zł od osoby. Byłaby to chyba najwyż-
sza stawka w Polsce. Pokazuje radnym 
wykonane przez siebie kalkulacje kosz-
tów i twierdzi, że mieszkańcy powinni 

te koszty pokryć. Inaczej myślącym 
proponuje zaś „dokształt” w zakresie 
elementarnej matematyki. Lansuje 
też tezę, że wszystkie inne gminy nie 
podnoszą opłat ze względu na możliwy 
gniew ludu w roku wyborczym. Nie po-
trafi jednak wyjaśnić faktu, że wybory 
organizuje się raz na 4 lata, a sąsiednie 
gminy zrzeszone w GOAP nie podwyż-
szają opłat od co najmniej 5 lat. Jest zwo-
lennikiem teorii spiskowej. Twierdzi 
bowiem, że na naszą gminę wszyscy się 
uwzięli i za przekazywanie odpadów do 
spalarni oraz do kompostowni płacimy 
więcej niż pozostali. Z wywiadu praso-
wego wynika, że obecnie zajmuje się on 
tropieniem tych niecnych praktyk, a jak 
je wytropi to oczywiście ujawni. Nie-
stety, działania Jerzego Świerkowskiego 
nie tylko wywołują pusty śmiech kon-
kurencji, ale także budują negatywny 
wizerunek sucholeskiej „komunalki”.

Prezes nie wspomina natomiast, 
dlaczego bez powodu wyszliśmy z GO-
AP-u, w którym zrzeszone są okoliczne 
gminy oraz Miasto Poznań, wspólnie 
prowadząc odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. Mieszkańcy za porównywal-
ny zakres usług płacą w tych gminach 
zaledwie 12 zł/ osoby miesięcznie, czyli 

2/3 tego, co zaproponowano nam.
Przy każdej dyskusji prezes Świer-

kowski podkreśla swoją apolityczność, 
uczciwość i gospodarność. Twierdzi, że 
decyzje podejmuje w oparciu o chłod-
ną kalkulację rachunkową, którą jego 
adwersarze nie rozumieją. Przyjrzyj-
my się zatem dwóm aspektom dbania 
o koszty w ZGK.

Ostatnie 2 lata upłynęły prezesowi 
Świerkowskiemu między innymi na 
poszukiwaniu nowej siedziby dla swojej 
firmy. Po analizie kilku niezbyt fortun-
nych lokalizacji, szef „komunalki” wy-
brał budynek przy skrzyżowaniu ulic: 
Obornickiej i Nektarowej, z którego 
właśnie wyprowadzał się Volkswagen. 

Wszyscy byli przekonani, że nie-
ruchomość zostanie przez ZGK za-

W poprzednim numerze Magazynu Sucholeskiego prezes ZGK  J. Świerkowski 
przekonywał mieszkańców do swojej wizji sposobu zagospodarowania odpadów, 
sprowadzającej się do konieczności nałożenia na mieszkańców chyba najwyższej opłaty 
w Polsce – 18 zł miesięcznie od mieszkańca. Twierdził ponadto, że radni oraz niektórzy 
mieszkańcy prezentują w tym zakresie „bzdurne informacje”, nie mając pojęcia nie 
tylko o kosztach gospodarki odpadami, ale i o elementarnej matematyce. Takie 
histeryczne poszukiwanie pieniędzy w kieszeniach sucholeskich podatników skłoniło 
nas do przeanalizowania kosztów funkcjonowania ZGK, w szczególności związanych 
z dzierżawą nowej siedziby. Problem opisałem na portalu www.gminarazem.pl w gło-
śnym już artykule „Szklany dom ZGK”, którego obszerne fragmenty dziś drukujemy.

Nowa siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej

w imieniu klubu radnych 
nowoczesna Gmina
jarosław ankiewicz
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Według dawnych, regionalnych 
sposobów na białą „bierze się mięso 
z przednich łopatek, z karku, od schabu, 
skrawki z szynek (…). Na 10 funtów 
mięsa wziąć ćwierć funta soli, łut pie-
przu, łut angielskiego ziela utłuczone-
go drobno, łut majeranku przetartego 
i dwie szklanki tęgiego rosołu, wygoto-
wanego z kości”. (Maria Śleżańska, „Ku-
charz wielkopolski praktyczne przepisy 
gotowania smacznych a tanich potraw”, 
wydanie z 1904 r.).

W rodzinie Jacka Marcinkowskiego 
z Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników-
Wędliniarzy-Kucharzy od pokoleń kul-
tywowano własne receptury. Pan Jacek 
prawie 15 lat temu zainicjował starania 
o przyznanie chronionego oznaczenia 
geograficznego UE dla białej parzonej 
wielkopolskiej. 

Tradycja z potwierdzeniem
Przez lata Wielkopolska Izba Rze-

mieślnicza organizowała certyfikację 
wędlin wielkanocnych. Specjalne miej-
sce miała kiełbasa parzona. Wiosną 
2017 roku białej przyznano chronione 
oznaczenie geograficzne.

Kiełbasę tę należy sporządzić ze świe-
żego mięsa wieprzowego, wykrawanego 
w ciągu dwóch-trzech dób po uboju. Su-
rowiec jest niepeklowany, niepodsusza-
ny czy wędzony, a jedyne dodatki to sól 
warzona, świeżo zmielony pieprz czarny, 
świeży tarty czosnek i tarty majeranek. 
Całość znajduje się w osłonce z jelita 
naturalnego. Poza pieprzem składniki 
pochodzą z Polski. Kiełbasa winna mieć 
10-12 cm długości, średnicę do 3,3 cm i  
specyficzną szarość  na przekroju, bo nie 
zawiera konserwantów.

Niepowtarzalny zapach wędliny 
zapewnia majeranek, który poza regio-
nem nie jest dodawany.

– Gdy położymy białą z różnych 
sklepów i certyfikowaną białą parzoną 
wielkopolską, to z tej pierwszej, po wbiciu 
widelca, tryska woda i tłuszcz, a druga po 
przekrojeniu nie wypuszcza prawie wody 

– zapewnia J. Marcinkowski. – Do taniej 
kiełbasy sypie się dużo soli, wkłada tanie 
mięso, pompuje do flaka gorący tłuszcz 
i wodę. Dobra kiełbasa jest dwa razy droż-
sza, ale smakiem przewyższa tanią.

Konsumencka ocena
Unijne oznaczenie geograficzne 

mogą używać producenci z naszego 
województwa, ośmiu powiatów lubu-

skiego i dwóch kujawsko-pomorskiego. 
Producent, który chce wyróżnić kiełba-
sę, musi proces wytwórczy poddać we-
ryfikacji. Przeprowadzają ją przedstawi-
ciele Wojewódzkich Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych. Świadectwem weryfikującym 
prawo do posługiwania  się  nazwą 

„kiełbasa biała parzona wielkopolska” 
szczyci się ośmiu producentów. A mo-
głoby ponad 100. Podobno kontrola 
odstrasza rzeźników. 

Krzysztof Mielczarek z Zakładów 
Mięsnych Mielczarek uważa jednak, 
że nikłe zainteresowanie wynika 
z ekonomii.

– Jeśli produkt wymaga spełnienia 
wysokich wymogów, musi przynosić 
odpowiedni dochód – podkreśla. – 
Dziś utrzymanie w ofercie białej parzo-
nej wielkopolskiej ma charakter tylko 
prestiżowy. Wciąż brak odpowiedniego 
klienta na tej klasy wędliny.

Ogólnopolski Cech Rzeźników-
Wędliniarzy-Kucharzy chce to zmienić. 
W marcu w CK Zamek zorganizował 
ocenę konsumencką białej produkowa-
nej w certyfikowanych firmach: Rzeź-
nictwo Zyguła Zbąszynek, Zakład 
Mięsny Konarczak z Pogorzeli, Zakła-
dy Mięsne Szajek z Granowa; Zakłady 
Mięsne Mielczarek z Komornik, Zakła-
dy Mięsne BYSTRY  Swarzędz, Zakła-
dy Przetwórstwa Mięsnego Dworecki 
z Chojna, WALDI Zakłady Mięsne 
z Grodziska Wlkp. i AGRO-HANDEL 
z Mościszek. Wśród jurorów znaleźli 
się m.in. przewodniczący RMP Grze-
gorz Ganowicz, wiceprezydent Pozna-
nia Jędrzej Solarski, dyr. Joanna Jajus 
z Wydziału Działalności Gospodarczej 
i Rolnictwa UMP i prezes Jerzy Bartnik 
z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. 

Analizowano smak, przekrój i wy-
gląd kiełbasy, na zimno i prosto z gorącej 
wody. Degustacja trwała kilka godzin. 
Wreszcie sekretarz Michał Krupski 
z kapituły ogłosił, że wszyscy są zwy-
cięzcami, bo różnice są minimalne.

Stanęli w szranki
Ocena konsumencka odbyła się 

dzień po rozstrzygnięciu konkursu  
„Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska 
nie tylko na Wielkanoc”. Organizatora-
mi byli Ogólnopolski Cech Rzeźników-
Wędliniarzy-Kucharzy, Wielkopolska 
Izba Rzemieślnicza i Poznański Klub 
Biesiadników. W konkursie wzięło 

udział 10 restauracji z regionu. Uczest-
nicy przygotowywali dania, w których 
biała parzona wielkopolska (względ-
nie farsz) stanowiła co najmniej jeden 
z istotnych składników.

Liczyły się także kreatywność i fan-
tazja. W kategorii „Zupa” zwyciężyła 
restauracja Hotelu „Mercure”, która 
przygotowała krem chrzanowy z pul-
pecikami z białej kiełbasy, szczaw czer-
wony, oliwę z pietruszki. Drugie miejsce 
przypadło „Cafe Lunch 3 Kolory” za 
barszcz biały, a podium uzupełnił krem 
chrzanowy z panierowanym jajkiem 
przepiórczym z chipsem z białej kiełba-
sy restauracji „P jak pysznie”. Jeśli cho-
dzi o danie główne, zwycięzcą okazał 
się „Cafe Lunch 3 Kolory” i kiełbasa pie-
czona podana z puree z chleba. Drugie 
miejsce zajął Hotel „Mercure” z gołąb-
kiem z białą kiełbasą w kapuście włoskiej, 
buraczkami marynowanymi, konfiturą 
z cebuli i puree ziemniaczanym,  a trze-
cie – Hotel „Wielspin” z Puszczykowa 
za roladkę z białej kiełbasy z musem 
z wątróbki zawiniętą w boczek i krokie-
ty ziemniaczane z chrzanem w panierce 
z czarnuszki z pianą z czosnku.

Podczas obu imprez pomoc zapew-
niali pracownicy grupy ABC Kuchni  
Hieronima Jurgi. 

Pierwsza w Wielkopolsce
Degustacja konsumencka białej sta-

nowiła element certyfikacji, która należy 
do statutowych zadań cechu. Wręczenie 
dyplomów potwierdzających przejście 

procedury odbyło się na placu Wolności 
w Poznaniu podczas pierwszej niedzieli 
Jarmarku Wielkanocnego.

Program obejmował m.in. bezpłat-
ną degustację, prezentacje przepisów 
na świąteczne smakołyki i kiermasz 
rzeźnicki. Była to pierwsza w regionie, 
masowa impreza promująca tradycyjną, 
świąteczną wędlinę. Fundusz Promocji 
Mięsa Wieprzowego przeznaczył na te-
goroczną popularyzację białej parzonej 
wielkopolskiej ponad 650 tys. zł. Plan 
zakłada m.in. organizację sześciu re-
gionalnych imprez wiążących  wędlinę 
z Wielkopolski z miejscowym, żytnim 
chlebem na zakwasie.

Piotr Górski

kupiona. Tymczasem, poza wiedzą 
radnych, którzy zresztą zadeklarowali 
na pozyskanie nowej siedziby ZGK 
wsparcie w postaci 0,5 mln zł rocz-
nie w latach 2018-2021, budynek nie 
został kupiony, ale wydzierżawiony. 
W dodatku nie od pierwotnego właści-
ciela - Volkswagena, lecz za pośrednic-
twem naprędce powstałej spółki  J&B 
z siedzibą w Złotnikach przy ul. Reja 
5, która bezpośrednio przed podpisa-
niem umowy z ZGK tę nieruchomość 
od Volkswagena zakupiła.

MATEMATYKA W ZGK
Przenikliwość myśli matematycz-

nej prezesa J. Świerkowskiego rozwinę-
ła się w zakresie kalkulacji opłacalności 
dwóch modeli finansowania pozyska-
nia nowej siedziby dla swojej firmy. 
Model 1. Dzierżawa z prawem 
pierwokupu

Model ten zakładał, że ZGK po-
wyższą nieruchomość będzie dzierża-
wił przez okres 10 lat (120 miesięcy). 
Po okresie dzierżawy ZGK będzie 
miał prawo pierwokupu nieruchomo-
ści za kwotę 684.000 zł. Przy czym 
ZGK przysługiwałoby prawo wykupu 
nieruchomości już po 5 latach dzier-
żawy i wtedy za każdy rok wcześniej-
szego wykupu kwota wykupu ulegnie 
umniejszeniu o 100.000 zł.

Harmonogram płatności wyglą-
dałby następująco:

czynsz od 1 do 8 miesiąca       -  •
244.500,00 zł netto/ miesięcznie
czynsz od 9 do 56 miesiąca      -   •
89.000,00 zł netto/ miesięcznie
czynsz od 57 do 120 miesiąca  -   •
58.000,00 zł netto/ miesięcznie
Jeśli ZGK tę nieruchomość wy-

kupi po 10 latach, to zapłaci kwotę 
10.624.000 zł netto [9.940.000 (raty 
dzierżawy) + 684.000 (wykup)]. 

Szacuje się, że wartość rynkowa 
przedmiotowej nieruchomości to ok. 
3.900.000 zł netto. Tak więc nadpłaci-
my w ciągu 10 lat kwotę 6.724.000,00 
zł. Cena nie uwzględnia kosztów ada-
ptacji budynku.
Model 2. Kredyt bankowy

Gdyby jednak ZGK zakupił tę nie-
ruchomość bezpośrednio od Volkswa-
gena na kredyt. Finansowo wyglądało-
by to tak:
Okres 10 lat:

Kwota kredytu 3.900.000 zł •
Prowizja 1,0%  •
Oprocentowanie 5%  •
Waluta PLN •
Kwota do spłaty 5.013.000 zł •

A więc przy finansowaniu inwestycji 
kredytem bankowym nadpłacilibyśmy 
w ciągu 10 lat kwotę 1.113.000,00 zł. 
Kwotę tę jednak można byłoby jeszcze 

obniżyć, ponieważ przy takiej kwocie 
kredytu można wynegocjować znacz-
nie niższą prowizję oraz oprocentowa-
nie. Kwota nadpłaty nie uwzględnia 
kosztów adaptacji budynku.

Podsumowanie
Porównanie powyższych modeli 

finansowania pozyskania nowej sie-
dziby doprowadziło prezesa Jerzego 
Świerkowskiego do sformułowania 
niesłychanie odważnej konkluzji, że 
wariantem korzystniejszym dla sucho-
leskiego podatnika będzie Model 1. 
Tak więc ZGK nie zakupił tej siedziby, 
lecz ją wydzierżawił z prawem wykupu 
po 5 lub 10 latach.

Firmie J&B należy pogratulować. 
Zrobili interes życia. Nam mieszkań-
com raczej powinniśmy współczuć, 
podobnie jak szarym pracownikom 

ZGK, którzy codziennie wykonując 
ciężką pracę zastanawiają się, dlaczego 
nie ma pieniędzy na podwyżki. Prezesa 
natomiast warto byłoby wysłać na przy-
spieszony kurs podstaw matematyki. 

Informujemy, że Rada Gminy 
Suchy Las, głosami radnych naszej 
koalicji,  podczas lutowej sesji przyjęła 
wniosek o przeprowadzenie w ZGK 
kontroli NIK. O jej ewentualnych 
wynikach poinformujemy Państwa 
niezwłocznie. Na prośbę czytelników 
informujemy, że przeciwko przepro-
wadzeniu kontroli głosowali radni 
klubu Nowoczesna Gmina: Jarosław 
Ankiewicz, Urszula Ćwiertnia, Grze-
gorz Rewers, Paweł Tyrka. 

Włodzimierz Majewski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM
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wYdarzenia 

Dlaczego starosta broni 
podatku poligonowego?
Jan Grabkowski, starosta poznański:

Z mojej wiedzy wynika, że jesteśmy 
jedynym powiatem w Polsce, który 
w wyniku podtrzymania decyzji, moż-
na powiedzieć, że ocalił blisko 12 milio-
nów złotych dla mieszkańców gminy 
Suchy Las. 

Trudno sobie wyobrazić, by cokol-
wiek uprawiać czy prowadzić typową 
gospodarkę leśną na obszarze, gdzie 
odbywają się regularne manewry woj-
skowe. Wniosek nadleśnictwa i wojska 
sprowadza się do tego, aby drastycznie 
obniżyć podatki za korzystanie z grun-
tów. Wojsko próbuje zaoszczędzić 
blisko 12 milionów złotych. W rzeczy-
wistości nadal obszar ten będzie wyko-
rzystywany na potrzeby poligonu. 

Dla wojska byłaby to oczywiście 
korzystna sytuacja. Dla mieszkańców 
wręcz przeciwnie. Nie dość, że uciążli-
wość takiego sąsiedztwa się nie zmieni, 
to jeszcze w lokalnym budżecie wła-
dze Suchego Lasu odczułyby znaczny 
uszczerbek.

Zebrane przez nas opinie niezależ-
nych biegłych i cała dokumentacja w tej 
sprawie nie pozwalają mi obecnie pod-
jąć innej decyzji. 

Podkreślam, że chęć obniżenia 
opłat za podatki lokalne nie może być 
przyczyną zmiany klasyfikacji gruntów. 
Tym bardziej, że nie zmieni się dotych-
czasowy sposób ich użytkowania. Na-
dal bowiem teren ten pozostanie czyn-
nym poligonem. 

Sprawa o zmianę klasyfikacji grun-
tów na terenie poligonu Biedrusko pro-
wadzona jest w starostwie powiatowym 
w Poznaniu od ponad dwóch lat. 

Pierwszy wniosek w tej sprawie 
wpłynął w 2015 roku od Nadleśnic-
two Łopuchówko oraz Wojskowego 
Zarządu Infrastruktury w Poznaniu. 
Wnioskodawcy wnosili o  tak zwaną 
zmianę klasyfikacji gruntów na rolne, 

a w części na leśne oraz inne. W sumie 
dotyczyło to około 5000 hektarów.  

Starosta wydał dwukrotnie decyzję 
odmowną uzasadniając, że grunty rolne 
nie mogą występować na obszarze, któ-
ry po zmianie klasyfikacji nadal byłyby 
wykorzystywany jako czynny poligon 
wojskowy. Ponadto dostarczony projekt 
ustalenia tej klasyfikacji nie jest zgodny 
z obowiązującym Planem Urządzania 
Lasu dla obszaru Poligonu Biedrusko.

Sprawa w wyniku odwołania woj-
ska i nadleśnictwa trafiła do Wielko-
polskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficz-
nego, który zobowiązał starostę do zba-
dania, czy przed zmianą gruntów nie 
zachodzi konieczność przeprowadze-
nia rekultywacji. 

Sporządzona opinia w zakresie rekul-
tywacji jest zbieżna ze stanowiskiem or-
ganu I instancji.  Starosta nadal podtrzy-
muje zdanie, że w pierwszej kolejności 
należy zakończyć działalność poligonu, 
aby w ogóle rozpatrywać czy obszar ten 
należy poddawać rekultywacji i jakiego 
typu prace należałoby przeprowadzić.

Obecnie czekamy na rozstrzygnię-
cie odwołania przez II instancję. Warto 
podkreślić, że w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego nadal 
jest to obszar poligonu. 

Notował Krzysztof Ulanowski

biuro racHunkowe
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na najwyższy  

poziom

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)

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim Mieszkańcom  
naszej Gminy życzymy zdrowia i pogody ducha. 

Niech ten wyjątkowy czas napełnia nas zapałem i zapewni siły niezbędne  
do zmagań z nowymi wyzwaniami.

Wielkanoc – białej 
kiełbasy moc
Wielkopolanom stół wielkanocny kojarzy się z pisankami, 
barankiem z masła i białą kiełbasą. 

Jerzy Bartnik - prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, 
Grzegorz Ganowicz - przewodniczący Rady Miasta Poznania, Jędrzej Solarski - wiceprezydent 

Poznania, Joanna Jajus - dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP

Jerzy Wojciechowski - pracownik 3Kolory, ABC KUCHNI

Jacek Marcinkowski - Ogólnopolski 
Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy
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MĄŻ NA TELEFON - 798 789 890
montowanie prawie wszystkiego – prawie wszędzie, 
burzenie i stawianie ścian,
ukrywanie kabli, przewodów, 
koszenie, ścinanie, rąbanie i przesadzanie, 

POPRAWIANIE PO FACHOWCACH
Godzina napraw kosztuje tylko 99 zł. 

Bez kosztów dojazdu. 
Awarie w niedziele, święta oraz po godzinie 19  

– pierwsza godzina + 100% 

irytująco cieknący kran
zacinający się zamek od łazienki 
luźne gniazdko
paskudnie skrzypiące łóżko albo drzwi, 
brak światła w lodówce, korytarzu i garderobie,  
szafę w złym miejscu, bądź szafę nie złożoną, 
zatkany zlew, prysznic i wannę, 
niedomykające się okno i okno się nie otwierające, 
odpadające kafelki, okleiny, tapety i inne gadżety, 
szpachlowanie, malowanie, 
wymiana piecyka, muszli, syfonu i na wieży dzwonu, 
powieszenie karniszy, firan, stylowych zasłon, 
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agaf@hot.pl  |  +48 601 843 423  |  www.agaf-design.pl

AGNIESZKA 
FRĄCKOWIAK 
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„Mąż na telefon” rozsławia Suchy Las
Fotoreporterem naszego „Magazynu” Maciejem Łuczkowskim, pracującym także jako 
złota rączka, nieustannie interesują się media regionalne i krajowe.

Maciej Łuczkowski z wykształ-
cenia jest mechanikiem samochodo-
wym, ale pracuje jako budowlaniec 
(kładł m.in. schody z granitogresu 
porcelanowego w gmachu Muzeum 
Narodowego w Poznaniu i stawiał 
kominek dla Adama Małysza), złota 
rączka (czyli tytułowy mąż na telefon), 
a dla naszej redakcji robi zdjęcia.

Telefony się urywały
Jako złota rączka Maciej podejmu-

je się wszelakich prac: od drobnych do 
nader skomplikowanych. Zdarzało się 
też, że robił za taksówkarza i zawoził 
starszą panią do szpitala.

„Złota rączka” brzmi świetnie, jed-
nak „mąż na telefon” sprzedaje się 
znacznie lepiej. Skąd to hasło?

– Wymyśliłam je około siedmiu lat 
temu, kiedy mieszkałem jeszcze na po-
znańskim Grunwaldzie – wspomina 
Maciej Łuczkowski. – Dałem wtedy 
ogłoszenie w gazecie, dzięki czemu mo-
głem pomóc ludziom, którzy tej pomo-
cy potrzebowali, a przy okazji zarobić.

Potem nasz kolega przeprowadził 
się do Suchego Lasu.

– Wtedy to w tajemnicy przed nim 
dałam ogłoszenie w naszej gazecie – 
uśmiecha się nasza redaktor naczelna 
Agnieszka Łęcka. – Dzięki temu Ma-
ciej zyskał szansę na podbicie suchole-
skiego rynku.

– Ogłoszenie w „Sucholeskim Ma-
gazynie Mieszkańców Gminy” zadzia-
łało – przyznaje Maciej Łuczkowski. 

– Telefony zaczęły się urywać, a ja za-
cząłem jeździć do klientów z jednego 
końca gminy na drugi. Ze względów 
czasowych nie zawsze byłem w stanie 
do każdego dojechać; czasem musia-
łem prosić o pomoc sprawdzonych 
kolegów.

Warto wiedzieć, że nasz kolega 
remontuje też całe domy. Od 17 lat 
współpracuje zresztą w tym zakresie 
z poznańską malarką i projektantką 
Agnieszką Frąckowiak (o tej utalen-
towanej poznaniance obszernie już 
pisaliśmy w numerach z marca i grud-
nia 2015 r.). 

– Moja współpraca z Agnieszką 
Frąckowiak rozpoczęła się 17 lat temu, 
kiedy ona projektowała kominki, a ja 
je budowałem – wspomina Maciek. 

– Potem Agnieszka założyła własną 
firmę, ale nie zapomniała o mnie. 
Kiedy ma zlecenie, często prosi mnie 
o współpracę, bo wie, że nie zawiodę.

Propozycje do odrzucenia
Grzecznie odmawia tylko tym 

klientkom (a także klientom, bo i z ich 
strony padały rozmaite propozycje), 
które hasło „mąż na telefon” rozumieją 
zbyt dosłownie. Za to po godzinach 
pracy zamienia robocze ciuchy na far-
tuch, w którym gotuje obiady i piecze 
ciasta. Jego sernikami już od trzech lat 
zajadają się uczestnicy Wigilii na osie-
dlu Grzybowym. A w ubiegłym roku 
sernik Macieja trafił także na Święto 
Plonów w Złotnikach. Innymi słowy 
nasz kolega to prawdziwy człowiek 
renesansu.

Jakie zlecenia otrzymuje „mąż na 
telefon”? Często panie domu wołają 
go do przysłowiowego cieknącego 
kranu, ale by wa też, że to panowie 
proszą Maćka, żeby wbił gwóźdź 
w ścianę. Z pewnością potrafiliby to 
zrobić sami, jednak tłumaczą, że mu-
sieliby specjalnie jechać do Castora-
my po młotek i gwoździe, a „mąż na 
telefon” ma potrzebny zestaw pod 
ręką i posługuje się nim sprawniej. 
A pewnego razu pewien mąż tłuma-
czył, że nie mógł naprawić drobnej 
usterki kabiny prysznicowej, bo… 
kabina należy do żony i on tam nie 
wchodzi.

– Bywały też bardziej skompliko-
wane prace, które zlecali mi mężczyź-
ni – śmieje się Maciej Łuczkowski. 

– Upewniali się tylko, czy zdążę przed 
powrotem żony do domu. Dzięki 

mnie mogli zabłysnąć przed swoimi 
paniami – mruży oko.

Jak już wspomnieliśmy, kiedy poja-
wiło się ogłoszenie o „mężu na telefon”, 
zlecenia z terenu gminy Suchy Las i jej 
okolic zaczęły spływać lawinowo. Nic 
zatem dziwnego, że po jakimś czasie 
Maciejem zainteresowały się media, 
najpierw regionalne, a potem także te 
krajowe.

Naprawia po psujach
Jako pierwsza zadzwoniła trzy lata 

temu red. Joanna Leśniewska, dzien-
nikarka wielkopolskiego dodatku do 

„Gazety Wyborczej”, która w sążnistym 
reportażu opisała Macieja jako czło-
wieka, który nie tylko poradzi sobie 
z usterkami, nawet tymi drobnymi, do 
których większości fachowców przy-
jeżdżać się „nie opłaca”, ale i poprawi 
po tychże fachowcach ich fuszerki.

O właśnie, inni fachowcy? Jak re-
agują na konkurencję ze strony męża 
na telefon?

– Nie wszyscy są szczęśliwi – przy-
znaje Maciek.  – Słyszałem już komen-
tarze, że psuję rynek. Czy to jednak 
moja wina, że trzeba po nich popra-
wiać? – pyta retorycznie i trudno od-
mówić mu racji.

Potem tekst o naszym koledze po-
jawił się w ogólnopolskim tygodniku 

„Takie jest życie”, a w tym miesiącu 
Maciej Łuczkowski wraz z redaktor 
Agnieszką Łęcką gościli w Radiu Po-
znań, w programie „Mała Czarna”.

Która z redakcji zgłosi się do nas 
jako następna? Tego jeszcze nie wiemy, 
ale naprawdę nie zdziwimy się, jeśli 
do Macieja zadzwoni ktoś z BBC lub 
CNN. Bo niby dlaczego nie, skoro 
światowe media pisały już o dwojgu 
z poznańskich radnych. W dodatku 
radni ci stali się sławni, bo wtrącali się 
w życie seksualne zwierząt z poznań-
skiego zoo, zaś nasz Maciek zasłużył 
sobie na zainteresowanie mediów wła-
snym talentem i ciężką pracą.

Krzysztof Ulanowski

/mąż  
na telefon  
suchy  
las

Prowadzący „Małą Czarną” Franciszek Walerych i Joanna Divina  
oraz zaproszeni goście Maciej Łuczkowski i Agnieszka Łęcka
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PROMOCJA NA HASŁO SUCHOLESKI MAGAZYN

PROMOCJA
Zabiegi karboksyterapii  

na twarz i ciało 
15% RABATU  

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

l USG l RTG l CHIRURGIA l INTERNA l
l LECZENIE STACJONARNE l

NAGŁE PRZYPADKI 24h

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

  NASZE MENU  
Zupy 
Żurek domowy z jajkiem  .............................. 12
Rosół z ręcznie robionym makaronem  ......... 11
Barszcz czysty  ...............................................  7
Barszcz z kołdunami   ................................... 10
Zupa dnia  .................................................... 11

Sałatka Bumerang
zaskakujące połączenie gruszki, boczku  
i ciepłego sera feta z dressingiem  
paprykowo-malinowym  ....................................  23

Sosy i dodatki
Sos czosnkowy  ................................................ 3
Sos śmietanowo-koperkowy  ........................... 3
Ostry sos chilli ................................................. 3
Dip jogurtowo-bazyliowy  ............................... 3
Kwaśna śmietana  ........................................... 3
Bita śmietana  ................................................. 3
Sos waniliowy  ................................................ 3
Kapusta kwaszona zasmażana  ....................... 5
Sałatka vinegret: sałata lodowa,  
pomidor, ogórek i rzodkiewka  ........................ 6
Sałatka grecka  ...............................................10 
Surówka dnia  ................................................. 5

Pierogi zapiekane z serem 
mozzarella
Pierogi z mięsem zapiekane  
w sosie serowo-brokułowym  .................. 26,90
Pierogi ze szpinakiem zapiekane  
w sosie pomidorowym ............................ 26,90 
Pierogi z wołowiną zapiekane  
w sosie myśliwskim  ................................ 26,90
Pierogi z łososiem zapiekane  
w sosie śmietanowo-szpinakowym ......... 26,90

Dania obiadowe 
Filet z sandacza  
 podawany z masełkiem koperkowo- 
 cytrynowym, gotowanymi  
 ziemniakami i bukietem jarzyn  ............. 42
Fileciki z kurczaka w szynce szwarcwaldzkiej  
 w sosie śmietanowo-pietruszkowym,  
 podawane ze smażonymi  
 ziemniakami i surówką......................  28,90
Kotlet schabowy tradycyjny  
 podawany z ziemniakami  
 gotowanymi i mizerią  .......................  27,90

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane bocz-
kiem i cebulką
z mięsem  ...................................................... 21
szpinakowe z cielęciną .................................. 23
pielmieni 20 szt.  ........................................... 22
buraczane z pikantną wołowiną  ................... 23
curry z indykiem  ........................................... 23
z kurczakiem  ................................................ 22
z dziczyzną  ................................................... 25
z kaszanką  .................................................... 21
z gęsiną  ........................................................ 25
z jagnięciną  .................................................. 25
z małżami  ..................................................... 23
z łososiem  ..................................................... 23

Danie dla dzieci
Sznycelek z kurczaka, ziemniaki puree,  
marchewka junior (surówka) .......................... 23

Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
Ruskie  .......................................................... 21
z kapustą i grzybami  ..................................... 21
z prawdziwkiem  ........................................... 24
z podgrzybkiem  ............................................ 22
z kurkami  ..................................................... 24
ze szpinakiem w cieście wegańskim  ............. 21 
razowe ze szpinakiem i ricottą  ...................... 23
piwne z żółtym serem ................................... 22
z mozzarellą  ................................................. 22
z łoscypkiem  ................................................. 24
z bobem  ........................................................ 23
z chińskimi warzywami  ................................ 22

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  ......................................................... 21
z jagodami  .................................................... 23
z truskawkami  .............................................. 22
z wiśniami  .................................................... 22
z czereśniami  ................................................ 23
z bananem  .................................................... 22
z serem ricotta  .............................................. 23
ze śliwką  ....................................................... 23

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  .............................. 26,90

Miksy pierogowe
Talerz Zgaduj - Zgadula 
 21 różnych pierogów mięsnych  
 i wegetariańskich  .................................. 49
Spróbuj wszystkiego!
 30 pierogów na słono, a na  
 deser 10 na słodko + 3 sosy 
 (dla 3-4 osób)  ......................................... 99
Miks mięsny
 10 sztuk różnych pierogów  
 mięsnych  ................................................ 26,90
Miks wegetariański
 10 sztuk różnych pierogów  
 wegetariańskich  .................................... 25
Miks słodki
 10 sztuk różnych pierogów  
 na słodko  ............................................... 25
Miks grzybowy
 9 sztuk: 3 szt. z prawdziwkiem,  
 3 szt. z podgrzybkiem,  
 3 szt. z kurkami  ...................................... 25
Trzy kolory
 9 sztuk pierogów:  
 3 szt. szpinakowe z cielęciną, 
 3 szt. buraczane z wołowiną,  
 3 szt. curry z indykiem  ........................... 25

Pierogi bezglutenowe  
7 sztuk, z mąki gryczanej
Ruskie  .....................................................  24,50
z kurczakiem  ...........................................  24,50
ze szpinakiem i ricottą  .............................  24,50
z serem na słodko  ....................................  24,50

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 

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy pragniemy życzyć 
Państwu, aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość  

nie opuszczały Was przez cały rok.
Właścicele i pracownicy firmy
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Nasz zespół redakcyjny otrzymał 
samochód Infiniti Q30 do testów, wła-
śnie na weekend.

– Zdecydowałam więc, że trzeba po-
jechać gdzieś dalej – mówi nasza redak-
tor naczelna Agnieszka Łęcka. – Trud-
no przecież dokładnie przetestować 
wóz jeżdżąc tylko po gminie.

Dynamiczny kształt
Auto jest średniej wielkości, należy 

do tzw. kompaktów. Ma ok. 4,5 m dłu-
gości i silnik 1,6. Zbudowano je na bazie 
płyty podłogowej Mercedesa klasy A, 
jednak niespotykanej formy nadwozie 
ma falujący, sportowy kształt kojarzący 
się nieco z wozami marek japońskich. 
Stylistyka nadwozia coupe łączy się tu 
z dynamiczną sylwetką. Śmiały, pełen 
ekspresji, harmonijny design bez wątpie-
nia zachwyci niejednego kierowcę.

Pewnym mankamentem może być 
dość mały bagażnik, jednak zaoszczę-
dzono w nim sporo miejsca, jako że 
zamiast koła zapasowego, producent 
umieścił tam zestaw naprawczy.

– Na szczęście ani zapasowe koło, ani 
zestaw naprawczy nie były nam potrzeb-
ne – śmieje się Maciej Łuczkowski, który 
prowadził auto. – Gumy nie złapaliśmy, 
a sama podróż minęła bardzo przyjemnie. 
Przyjemnie także dlatego, że pełen ekspre-
sji, łamiący konwencje estetyczne kokpit 
sprawia, że w tym samochodzie po prostu 
miło siedzieć, aż się chce go prowadzić. 
Tym bardziej, że zamontowane na pokła-
dzie audio marki Bose gra znakomicie, co 
pozwala się w czasie jazdy zrelaksować.

– Przestronne jak na kompakt wnę-
trze auta to już wyższa klasa średnia, 
a fotele są na tyle wygodne, że kierowca 
się nie męczy nawet podczas wielogo-
dzinnej jazdy – mówi z uznaniem Ma-
ciej. – A w innych samochodach zda-
rzało się już, że w czasie długiej podróży 
pobolewał mnie kręgosłup…

Na brak komfortu nie powinni na-
rzekać także pasażerowie. Podłokiet-
niki i inne elementy, z którymi mamy 
kontakt, wyłożone zostały bowiem wy-
jątkowo miękkimi materiałami. 

Podróż samochodem marki Infiniti 
przebiega miło także z tego względu, że 
samochód jest stabilny i bardzo dobrze 
trzyma się nawierzchni.

– Na niemieckiej autostradzie rozpę-
dziłem się do 200 km/h i nawet wtedy 
nie czuło się dyskomfortu – podkreśla 
z zadowoleniem Maciej Łuczkowski. – 

Wręcz nie czuło się tej, bardzo dużej 
przecież prędkości.

Wibracja pomaga
Przy tak dużych szybkościach „na-

sze” auto spaliło nieco ponad osiem 
litrów na 100 km. Przy bardziej ekono-
micznej jeździe spalało ponad siedem 
litrów. A propos prędkości, udogod-
nieniem jest tempomat, umożliwiający 
np. jazdę ze stałą prędkością 50 km/h 
w terenie zabudowanym.

– Nie przekracza się dozwolonej 
prędkości, a i noga się nie męczy – 
chwali nasz kolega.

Nie męczy się też specjalnie ręka, 
jako że pojazd wyposażony jest w auto-
matyczną skrzynię biegów. Coś za coś 
oczywiście, bo jak to zazwyczaj bywa 
w przypadku automatów, samochód 
potrzebuje krótkiej chwili na „zastano-
wienie”, kiedy chcesz przyspieszyć.

Dużym udogodnieniem jest także 
system wprawiający kierownicę w wibra-
cję wtedy, kiedy samochód wjedzie na 
linię pomiędzy pasami ruchu. Nie grozi 
ci więc raczej zaśnięcie za kółkiem, choć 
jeśli poczujesz się senny, dla pewności le-
piej się oczywiście zatrzymać, odpocząć 
chwilę, odetchnąć świeżym powietrzem 
lub choćby wypić kawę. 

– Za pierwszym razem zaskoczyło 
mnie tylko, że pojazd troszeczkę zarzu-
ca na koleinach –  mówi Maciej. – Ale 
potem brałem już na to poprawkę. Na 
szczęście auto ma duży prześwit, więc 
tak naprawdę nierówności mu nie 
straszne. W sumie można by nim spo-
kojnie jeździć również w warunkach 
terenowych.

Inne wady? Nie ma ich wiele. W wer-
sji, którą my otrzymaliśmy właściwie 
jeszcze tylko jedna – brak kamery cofa-
nia, co dla kogoś, kto nie jest przyzwy-
czajony do korzystania z lusterek, może 
stanowić pewien problem. Oczywiście 
kupując auto marki Infiniti możecie 
wybrać takie z kamerą cofania, co zde-
cydowanie doradzamy.

W wersji, którą testowaliśmy, była 
za to kamera, która zauważa znaki 
drogowe, nawet te, które zmęczony lub 
rozkojarzony kierowca może przega-
pić. Informacja np. o obowiązującym 
ograniczeniu szybkości wyświetli się 
wam obok prędkościomierza. Tu duża 
pomoc, jednak starajcie się nie dekon-
centrować i widzieć znaki!

Redakcja
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Pożera kilometry, ale 
szanuje twój kręgosłup
Chciałbyś pojechać z rodziną na weekendowy wypad? 
Dotrzeć na miejsce szybko i mieć komfortową podróż? 
Pomyśl o samochodzie Infiniti Q30.

centruM inFiniti PoznaŃ
ul. Głogowska 446, 60-004 Poznań

karoL auMuLLer
doradca klienta
tel. 667 071 569

Piotr okLeja
doradca klienta
tel. 667 071 824
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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.

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

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22 23

24 25 26

Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282

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

tel. 61 656 97 03
kom. 502 658 521

ul. Naramowicka 152b
www.studiorolety.pl



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

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu wiosenne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Właściciele i personel
Smacznego Zakątka

Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja
życzy

Redakcja
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A d r e s :  
u l .  S z a ryc h  S z e r e g ów  4 4

Ko n ta k t :  
m a i l :  ko n ta k t @ i r o n a r e n a . p l  

t e l :  5 7 4  0 9 9  5 5 8

Godziny otwarcia:   
pn.-pt.   6 :00- 21 :30
sobota 10:00 -13:00

Myjnia samoobsługowa 
24h

Myjnia ręczna 
pn.-pt. 8.00-18.00
sobota 8.00-16.00

�aktywna piana i szampon�

klawisz Pauza (wstrzymanie czasu użytkowania �

myjni bez utraty środków finansowych)
 Płatność kartą płatniczą, gotówka, �

karty lojalnościowe�

ul. Łagiewnicka 23, Złotniki
telefon +48 601 710 886

fb/MyjniaSamochodowaMETIN
METIN AND DIANA - Izabela Hercog Perz

SKŁAD OPAŁU
warGowo ii 81

RATY

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

TEL. 508 300 401

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

DREWNO KOMINKOWE W PALETACH
SOSNA 
BRZOZA 
WIĄZ 
JESION 
DĄB 
AKACJA 
GAŁĘZIÓWKA 

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

DOWÓZ 
GRATIS

PowYŻej 1 tonY
do 25 km

TEL. 530 130 159
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MotorYzacja - artYkuŁ sPonsorowanY

ASD Toyota Ukleja Sp.J.
ul. obornicka 132, 62-002 suchy Las

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

Toyota ponownie 
ulubioną marką Polaków
Toyota jest na pierwszym miejscu zestawienia najchętniej 
wybieranych marek przez Polaków. Tak wynika z danych 
PZPM o rejestracji przez Klientów Indywidulanych nowych 
samochodów w 2017 roku. To właśnie ci Klienci w ubie-
głym roku zarejestrowali 18 889 samochodów Toyoty, 
aż o 21 procent więcej niż rok wcześniej. Pod względem 
rejestracji ogółem Toyota pobiła kolejny rekord z wynikiem 
50 714 samochodów, lepszym o 24% względem 2016 roku.

Klienci indywidualni zarejestro-
wali w ubiegłym roku 18 889 samo-
chodów Toyoty, aż o 21% więcej niż 
rok wcześniej. Toyota zajęła w tej czę-
ści rynku pierwsze miejsce, z udziałem 
12,9%. Łącznie Toyota odnotowała aż 
50 714 rejestracji nowych samocho-
dów, po raz trzeci z rzędu bijąc rekord 
popularności w Polsce. Wzrost liczby 
rejestracji wyniósł aż 24%, zaś całko-
wity udział Toyoty w rynku samocho-
dów w Polsce to obecnie 10,5% (wzrost 
z 9,8% w 2016).

Najpopularniejszym modelem 
Toyoty w Polsce jest Yaris, który jed-
nocześnie zajmuje pierwsze miejsce na 
rynku wśród klientów indywidualnych. 
Osoby prywatne zarejestrowały 6 088 
Yarisów – więcej niż jakiegokolwiek 
innego modelu w Polsce. Jego łączna 
liczba rejestracji wyniosła 12 528 eg-
zemplarzy. Prywatni kierowcy sięgają 
po ten model równie chętnie jak firmy.

Toyota AYGO jest najczęściej wy-

bieranym samochodem w segmencie A.  
W ciągu roku model uzyskał wynik 
3 254 rejestracji, o 445 więcej niż na-
stępnego modelu w zestawieniu, a jego 
udział w segmencie to 24,1%.

Popularność Toyoty w Polsce 
w znacznym stopniu wynika ze stale 
rosnącego zainteresowania autami 
hybrydowymi. Spektakularny wynik  
14 196 egzemplarzy, które opuściły 
salony Toyoty w 2017 roku, oznacza 
wzrost aż o 70% vs 2016. Hybrydy 
stanowiły aż 27% całkowitej liczby re-
jestracji nowych samochodów Toyoty 
w zeszłym roku kalendarzowym.

Najpopularniejszym modelem 
hybrydowym jest Toyota C-HR Hy-
brid z wynikiem 4 283 sprzedanych 
egzemplarzy. Tuż za nią znalazła się 
Toyota Auris Hybrid, którą wybrało 
4 155 kierowców. Na trzecim miej-
scu uplasował się hybrydowy RAV4 

– sprzedaż oszczędnego SUV-a za-
mknęła się liczbą 3 047 aut.

toyota najpopularniejszą marką wśród Polaków   •
(klienci indywidualni);
klienci indywidualni zarejestrowali 18 889 samochodów   •
toyoty (wzrost o 21% vs 2016);
trzeci z rzędu rekord całkowitej liczby rejestracji   •
– 50 714 aut (wzrost o 24% vs 2016);
toyota ponownie zwiększa swój udział w rynku   •
– do 10,5% (9,8% w 2016);
14 196 sprzedanych hybryd toyoty, wzrost o 70%; •
Hybrydy stanowią 27% całkowitej liczby rejestracji toyoty; •
najczęściej kupowaną hybrydą w Polsce jest toyota c-Hr   •
(4 283 auta), na drugim miejscu toyota auris (4 155 aut);
Yaris najpopularniejszym samochodem w Polsce wśród  •
osób prywatnych (6 088 rejestracji) i najlepiej sprze-
dającym się modelem toyoty (12 528 rejestracji);
aYGo na pierwszym miejscu w segmencie a (3 254 reje- •
stracje), należy do niego ¼ rynku małych samochodów.

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

rekLaMa agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu
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Skąd te pieniądze? Część dało sta-
rostwo powiatowe, które koordynuje 
akcją, a część zapewniła gmina.

– Mamy w budżecie zagwaranto-
wane 10 tys. zł na operację usuwania 
azbestu – informuje kierownik Wie-
sław Orczewski z Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy.

Jak Pałac Kultury
Azbest znajduje się przede wszyst-

kim w dachach. Ale nie tylko.
– Znaleźć go można także w ścia-

nach niektórych zabudowań i w ele-
mentach ogrodzeń alejek na działkach 

– podaje przykłady kierownik Wiesław 
Orczewski.

Akcja usuwania azbestu już od lat 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Przez pierwszą dekadę 
jej trwania z terenu gminy usunięto 
prawie 635 ton materiałów zawierają-
cych azbest. Gdyby wszystkie te płyty 
ułożyć jedna na drugiej, byłyby niemal 
tak wysokie jak warszawski Pałac Kul-
tury i Nauki (razem z iglicą).

Trudno się entuzjazmowi miesz-
kańców dziwić, gdyż właściciel nie-
ruchomości za pozbycie się szkodli-
wej substancji nie musi zapłacić nic. 
Dzięki temu może odłożyć pieniądze 
na budowę nowego dachu czy ściany – 
już z bezpiecznych materiałów.

A właściwie dlaczego azbest jest 

niebezpieczny? Przecież przez tyle lat 
budowaliśmy azbestowe dachy i jakoś 
z tą substancją żyliśmy.

No cóż, kto żył, ten żył.
– Azbest jest rakotwórczy, to kan-

cerogen układu oddechowego – tłu-
maczy nasz rozmówca. – Maleńkie 
igiełki z pokruszonego materiału wraz 
z wdychanym powietrzem dostają się 
do naszych płuc.

A rak płuc, jak wiadomo, należy 
do największych morderców naszych 
czasów. Warto więc tego mordercę 
trzymać daleko od siebie.

Nie tylko właściciele
Wniosek o dofinansowanie 

mogą złożyć nie tylko właściciele 
nieruchomości, ale także wspólnoty 
mieszkaniowe, użytkownicy wieczy-
ści, działkowcy itd. Formularz wnio-
sku możecie pobrać ze strony BIP 
lub podejść poń do Urzędu Gminy, 
do Biura Obsługi Interesanta. Wy-
pełniony wniosek możecie także 
zanieść do tegoż urzędu, ewentual-
nie w ysłać go pocztą. Do wniosku 
dołączcie niezbędne załączniki, jak 
tytuł prawny do nieruchomości, 
a jeżeli wnioskodawca nie jest wła-
ścicielem lub nie jest właścicielem 
jedynym, to także zgodę właściciela 
lub współwłaścicieli.

Krzysztof Ulanowski
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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”

ORTOPEDA�l

FIZJOTERAPEUTA �l

KARDIOLOG�l

RADIOLOG�l

LARYNGOLOG�l

PSYCHIATRA�l

ENDOKRYNOLOG�l

PSYCHOLOG DLA DZIECI �l

PSYCHOLOG DLA �l
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA �l

ONKOLOG�l

INTERNISTA�l

CHIRURG�l

NEUROLOG�l

UROLOG�l

MEDYCYNA �l
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWA�l

MEDYCYNA PRACY�l

LOGOPEDA�l

PSYCHOTESTY�l

DERMATOLOG�l

PULMONOLOG �l

DIETETYK�l

HEMATOLOG �l
DZIECIĘCY
ALERGOLOG�l

GaLeria Pestka 1 Piętro
aLeje soLidarnoŚci 47, teL. 509 900 545

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

Pozbądź się rakotwórczej 
substancji
Znów można składać wnioski o dofinansowanie usunięcia 
azbestu z terenu posesji. Akcja odbywa się już po raz dwu-
nasty. Wnioski przyjmowane będą do końca lipca, chyba 
że wcześniej skończą się przeznaczone na tę operację 
pieniądze.

Dobro powróci  
do dobroczyńców
Zbiórka podczas balu karnawałowego okazała się udana. 
Dzięki szczodrym sponsorom dzieci mogą liczyć na wiele 
atrakcji.

W lutym w Restauracji Milenium 
odbył się bal karnawałowy pod ha-
słem „Dobro Powraca”. Imprezę zorga-
nizowała Rada Rodziców Przedszkola 
w Chludowie. Głównym celem balu 
była szampańska zabawa oraz zbiórka 
pieniędzy na fundusz warsztatowo-
wycieczkowy. Dzięki szlachetności 
darczyńców mogliśmy przeprowadzić 
loterię fantową.

 Jesteśmy ogromnie wdzięczni za 
liczny odzew i wielkie serce na rzecz 
dzieci. Dzięki temu drugi semestr 
w przedszkolu obfity będzie w liczne 
atrakcje, począwszy od warsztatów 
edukacyjnych, teatralnych po wy-
cieczki i wiele innych wydarzeń. 

W imieniu Rady Rodziców i dzieci 
pragniemy podziękować wszystkim 
gościom, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością oraz darczyńcom, dzięki 
którym mogliśmy przeprowadzić lote-
rię fantową.  Za życzliwość oraz pomoc 
okazaną poprzez wsparcie balu karna-
wałowego na rzecz dzieci dziękujemy 
Centrum Kultury i Bibliotece Publicz-
nej, firmie Auto Watim, firmie Advan-
ce Karolina i Jacek Czaczyk, Aptece 

Witaminka w Chludowie, Bankowi 
Spółdzielczemu w Obornikach Wlkp., 
Biuru Podróży Oskar, firmie Clipper, 
Salonowi Urody Black Beauty Edano 
Piotr Stykała, Elżbiecie Podgórskiej, 
firmie Estetico, Hairclinico, Ewie i Sła-
womirowi Janiak – Merlin, gminie 
Suchy Las, firmie Hörmann Janusz 
Piechowiak, firmie Hortulus, Hunter 
Douglas, Irenie i Piotrowi Markiewicz 

- Swojski Kurczak, Jolancie Winieckiej 
Studio Pielęgnacji Psów PERFECT, 
Kolejom Wielkopolskim, firmie 
Kułton Transport Małgorzata i Sła-
womir Kułton, Kwiaciarni Cattleya 
Suchy Las, Kwiaciarni Maki i Chabry, 
MKExpo Małgorzata Hanelik, Ma-
nufakturze Suchy Las, firmie Metpol, 
Monice Samolej MSFIZJO, Myjni 
Metin w Złotnikach, Neo Nail Suchy 
Las, Ogrodowi Przysmaków, Orkie-
strze Dętej w Chludowie, PKO Suchy 
Las, PZU Tyrka, Rosie Ćwik, firmie 
Toyota Ukleja, firmie Twój Ogród Su-
chy Las, Windsom Academy - Michał 
Mączyński.

Rada Rodziców Przedszkola  
w Chludowie

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

www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette

POLECAMY 
UPIĘCIA ŚLUBNE 
I KOMUNIJNE
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z sesji radY GMinY z sesji radY GMinY

Przygotowujemy się  
do starcia z siłami wojewody
W czasie lutowej sesji Rady Gminy spierano się o obcho-
dy 800-lecia i inwestycję przy ul. Leśnej. Rozmawiano też 
o wycince drzew i węźle w Golęczewie. 

Na sesji pojawiło się wszystkich 
14 radnych. Wszystkich, bo dotych-
czasowy radny Wojciech Korytowski 
przesłał przewodniczącej rady Małgo-
rzacie Salwie-Haibach informację, że 
uprawomocniła się decyzja wojewody. 
Oznacza to, że mandat W. Korytow-
skiego wygasł.

Pół tysiąca lat służby
Jeszcze przed rozpoczęciem ob-

rad przed zgromadzonymi wystąpił 
Marian Bajer ze Stowarzyszenia Go-
lęczewian. Społecznik przedstawił 
swoją książkę pt. „Dzieje kościoła 
w Sobocie”.

– To najstarszy zabytek w okolicy, 
który od 500 lat służy lokalnej społecz-
ności – oznajmił wzruszony. – Zgro-
madzone są tam zabytki sztuki złotni-
czej, jak monstrancja z XVI w., a także 
kamieniarskiej, jak nagrobki z tegoż 
stulecia. Nie zapominajmy o obrazie 
Matki Boskiej Sobockiej pochodzą-
cym co najmniej z początku XVII w.! 

– uniósł palec.

Prawoskręt z lotu ptaka
Kiedy M. Bajer zakończył wystą-

pienie, przewodnicząca M. Salwa-Ha-
ibach powitała nowego przewodni-
czącego Zarządu Osiedla Biedrusko 

– Radosława Banaszaka. Poprosiła też 
o minutę ciszy, by uczcić dwóch zmar-
łych społeczników – majora Józefa 
Drausowskiego i Kazimierza Raflika.

Do krótkiej dyskusji doszło pod-
czas pierwszego głosowania – nad 
przyjęciem protokołu z przedostat-
niej sesji. 

– Wnoszę o usunięcie slajdów ze 
stron 6-10 – podniósł się ze swego 
miejsca radny Michał Przybylski. – 
Podczas prezentacji wójt tych slajdów 
nie pokazywał. Nie powinniśmy za-
kłamywać rzeczywistości – zmarsz-
czył brew.

– Jeden z tych slajdów pokazuje pra-
woskręt z lotu ptaka i ten slajd prezento-
wałem – zaprotestował wójt Grzegorz 
Wojtera. – Innych zdjęć faktycznie nie 
pokazywałem, dla mnie nieistotne, czy 
znajdą się w protokole. Wiem, że dla 
was to niezwykle ważne, wręcz priory-
tetowe – pozwolił sobie na ironię.

– Protokół powinien dokładnie od-
zwierciedlać faktyczny przebieg sesji 

– pouczyła go przewodnicząca Salwa-
Haibach.

Po tej wymianie zdań radni zajęli 
się projektem miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
rejonu ulic Młodzieżowej i Mokrej 
w Suchym Lesie. Mieszkańcy wnieśli 
uwagi do planu, które wójt w całości 
lub części odrzucił. Radni przyjęli jed-
ną uwagę i w związku z tym cały pro-
jekt uchwały nie był głosowany.

Problemy nas nie omijają
Potem rozpoczęto dyskusję nad 

terenem przy ul. Leśnej, gdzie inwe-
stor chciałby postawić market. Na 
wniosek radnego Pilasa Komisja 
Komunalna i Ochrony Środowiska 
przyjęła wniosek o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych w sprawie 
sposobu zagospodarowania tego te-
renu w miejscowym planie, o którego 
wywołanie wnioskowała Komisja 
Finansowo-Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego.

– Wnoszę o niepodejmowanie 
uchwały w tej kwestii – podniosła się 
ze swojego miejsca przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód 
Anna Ankiewicz. – Sprawa może trafić 
na zebranie mieszkańców, nie trzeba 
przeprowadzać odrębnych konsulta-
cji – zastrzegła. – Zresztą niedawno 
doszło do konsultacji z inicjatywy Mi-
chała Dziedzica, a potem nie wzięto ich 
pod uwagę – wytknęła.

– Zbieraliśmy podpisy w sprawie 
stacji paliw – pokiwał głową K. Pilas. 

– I potem słyszeliśmy opinie, że zbie-
raliśmy pod kościołem, że ludzie nie 
wiedzieli, co podpisują. Teraz może być 
podobnie. Lepiej więc załatwić tę spra-
wę w sposób cywilizowany, czyli prze-
prowadzić konsultacje w tej sprawie dla 
całego Suchego Lasu Niech mieszkań-
cy się wypowiedzą, co  chcieliby na tym 
terenie.

– Przypominam, że kilka lat temu 
Rada Gminy też nie wzięła pod uwagę 
500 zebranych podpisów – wtrąciła 
radna Małgorzata Salwa-Haibach.

Projekt uchwały o przeciwdziała-
niu narkomanii w 2018 r. sporów nie 
wzbudził.

– Komisja Społeczna jednogłośnie 
przyjęła opinię pozytywną – poinfor-
mował przewodniczący tejże komisji 
K. Pilas. – W przyszłym roku przyj-
miemy zresztą w jednym pakiecie pro-
gramy antynarkotykowe i antyalkoho-
lowe – dodał.

– Tego typu problemy nie omijają, 
niestety, naszej spokojnej gminy – wes-
tchnął radny Hącia. – Doceńmy pracę 
Ośrodka Pomocy Społecznej, bez nich 
byłoby gorzej – zaznaczył.

Nie jest masonem
Do gorącej dysputy doszło przy 

okazji omawiania jubileuszu 800-lecia 
Suchego Lasu. Poszło o to, czy ma to 
być jubileusz gminy czy miejscowości 
Suchy Las.

– Czy komitet przygotowujący ob-
chody protokołuje swoje spotkania 
i można te protokoły przeczytać? – za-
pytał radny Michał Przybylski. – Wie-
lu mieszkańców wskazuje, że poziom 
transparentności prac komisji jest cha-
rakterystyczny raczej dla loży masoń-
skiej, a nie agendy publicznej.

– Zorganizujmy debatę historyków, 
którzy odnieśliby się do dat lokacji 
wszystkich miejscowości w gminie. 
Komisja Społeczna skierowała prze-
cież do wójta wniosek o zorganizowa-
nie takiej debaty –przypomniał radny 
Pilas. – Powstałby dokument, który 
byłby pamiątką po obchodach. Oczy-
wiście wiele miejscowości swoich dat 
lokacji nie zna. Celebruje się tam więc 
jubileusze według pierwszych wzmia-
nek w dokumentach.

– Tak dla uspokojenia, nie należę 
do żadnej loży – zastrzegł zastępca 
wójta Marcin Buliński. – A komitet 
to ciało robocze. I nie mówmy o ob-
chodach 800-lecia gminy, bo gminy 
wtedy nie było, lecz o święcie wspól-
noty lokalnej.

– Był czas, gdy siedziba gminy 
była w Suchym Lesie, jednak była to 
gmina Piątkowo – wtrącił Zbigniew 
Hącia. – Niech to może będą obcho-
dy miejscowości Suchy Las – zapro-
ponował.

– Jednak z dokumentów wynika, że 
obchody mają dotyczyć całej gminy, 
a nie miejscowości – zwrócił uwagę 
radny Grzegorz Łukszo. – Debata 
jest potrzebna… Niechże mi pani 
nie przerywa, pani Anno – zwrócił się 
w kierunku Anny Ankiewicz, która 
próbowała coś powiedzieć.

– Cieszmy się, że stolica naszej gmi-
ny obchodzi swoje święto – rzekł wójt 
Grzegorz Wojtera. – Poszukiwanie 
argumentów na nie, to próba dzielenia 
mieszkańców – ocenił. – Słyszałem 
opinię, że robimy obchody w roku 
wyborczym. Kiedy jednak 800 lat 
temu biskup wzmiankował w swoich 
księgach o Suchym Lesie, nie myślał 
o wyborach w 2018 r. – zakpił. 

– Ciekawą rzeczą jest, że radni z klu-
bu Nowoczesna Gmina sami pisali 
z przekąsem o „bizantyjskich obcho-
dach jubileuszu”, a teraz jakby o swo-

ich słowach kompletnie zapomnieli – 
zwróciła uwagę radna Salwa-Haibach.

Suchy Las to stolica?
Z kolei radny Dariusz Matysiak 

wypomniał wójtowi, że użył słowa 
„stolica”.

– Nigdzie nie jest napisane, że sie-
dziba władz gminy nazywa się stolicą 

– wywodził.
– Chludowo, Golęczewo, Zieląt-

kowo nie należały do komandorii 
maltańskiej, a Suchy Las tak – błysnął 
erudycją wójt. – W całej Polsce jednak 
siedziby gminnych władz zwyczajowo 
nazywa się stolicami.

– Zróbmy tę debatę historyków 
teraz, w ciągu miesiąca, nie w dniu ob-
chodów – przekonywał D. Matysiak. 

– Niech historycy przedstawią fakty, 
w oparciu o dokumenty.

– Ja debaty nie zorganizuję – uciął 
wójt.

Ostatecznie za przyjęciem oświad-
czenia o organizacji jubileuszu zagło-
sowało 11 radnych – ze wszystkich 
klubów. Przeciw było dwóch rajców 
z Biedruska, zaś radna Agnieszka Tar-
gońska się wstrzymała.

Zdążymy przeciąć wstęgę?
– Wojewoda nas zaskoczył – powie-

dział wójt Grzegorz Wojtera. – Rada 
Gminy uchwałą zdecydowała o budo-
wie węzła przesiadkowego w Golęcze-
wie, a marszałek dał na ten cel 7 mln zł 
dotacji. Wojewoda miał 30 dni na za-
poznanie się z dokumentacją, jednak 
odczekał półtora roku i dopiero potem 
wniósł skargę do WSA, żądając unie-
ważnienia uchwały. Przygotowujemy 
się więc do starcia w sądzie z siłami 
wojewody. 

– Ale co się stało? – zapytał za-
skoczony radny Pilas. – Czy np. po 
siedmiu latach też można uchwałę 
podważyć?

– Każdą – pokiwał głową wójt. – 
I też mnie interesuje, co się właściwie 
stało…

– Pewnie postępowanie sądowe za-
kończy się w momencie, kiedy będzie-
my przecinać wstęgę – wyraził opinię 
radny Przybylski. – Chciałbym wie-
dzieć, co nam grozi, jeśli przegramy? 
Stracimy dotację?

– Jest sporo scenariuszy – odparł 
tajemniczo włodarz. – Ale najgorszy 
z nich faktycznie ma związek ze środ-
kami unijnymi – nie taił.

– Czy zatem w takiej sytuacji bę-
dziemy mogli dochodzić odszkodo-
wania od wojewody? – dociekał radny 
Matysiak.

– Jeśli gmina wygra, koszty proce-
su obciążą budżet wojewody, czyli po 
prostu budżet państwa – odrzekł wójt.

Strażnicy nie przyjechali
Potem też rozmawiano o pie-

niądzach, jako że sołtys Golęczewa 
Przemysław Mańkowski zaprosił 
sołtysów i przewodniczących za-
rządów osiedli do Urzędu Marszał-
kowskiego – na panel dotyczący 
pozyskiwania środków przez gminy 
i sołectwa.

– To jednak trochę lekceważące, 
takie zapraszanie przez pośrednika – 
w yraził ocenę K rzysztof Pilas. – Czy 
tam nie potrafią każdego osobno 
zaprosić?

– Nie potrafię odpowiedzieć, pro-
szono mnie o przekazanie, więc prze-
kazuję – P. Mańkowski postawił na 
powściągliwość.

W ramach punktu pod nazwą „In-
formacje wójta” głos zabrał wicewójt 
Marcin Buliński, który opowiedział 
o trwających inwestycjach.

– Budujemy sygnalizację na skrzy-
żowaniu Obornickiej i Złotnickiej, 
w Biedrusku Park instalujemy oświe-
tlenie, na ścieżce do Radojewa mają 
miejsce prace ziemne, a wewnątrz bu-
dynku przedszkola w Biedrusku trwa-
ją prace wykończeniowe – wyliczał.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach od-
czytała list od pana Sebastiana ze 
Złotkowa, który skarżył się na straż 
gminną. Złapał na gorącym uczynku 
ludzi, którzy wyrzucali śmieci w lesie. 
Wraz z innym przechodniem zatrzy-
mał ich i zadzwonił po straż. Nikt te-
lefonu nie odebrał.

– Tymczasem policja przyjechała 
po 10 minutach – czytała przewod-
nicząca Salwa-Haibach. – W gminie 
jest 10 strażników, czy nie wystarcza 
sił, żeby pracować w soboty? Do wój-
ta w tej sprawie nie piszę, bo w urzę-
dzie nie reagują na skargi.

Pismo do przewodniczącej prze-
słał też Marcin Łopka, który poin-
formował, że w związku ze zmianą 
miejsca zamieszkania rezygnuje 
z funkcji członka Zarządu Osiedla 
Biedrusko. 

Zapłacimy za cudze dzieci?
Radny Zb. Hącia, przedstawi-

ciel naszej gminy w Stowarzyszeniu 
Gmin i Powiatów Wielkopolski, po-
informował z kolei, że wkrótce odbę-
dzie się posiedzenie Komisji Społecz-
nej tegoż stowarzyszenia – z udziałem 
kurator Elżbiety Leszczyńskiej. Te-
mat to pomoc psychologiczna i pe-
dagogiczna dla uczniów oraz zmiany 
w Karcie Nauczyciela.

– W posiedzeniu weźmie udział 
kierownik Violetta Pałącarz z Referatu 
Oświaty, Sportu i Współpracy z Orga-
nizacjami – dodał radny.

W ramach informacji przewodni-
czących komisji stałych Rady Gminy 
jako pierwszy zabrał głos Krzysztof 
Pilas z Komisji Społecznej.

– Spotkaliśmy się w Ośrodku Po-
mocy Społecznej, gdzie opiniowaliśmy 
projekty czterech uchwał – rozpoczął. 

– Odwiedziliśmy też organizowane 
przez OPS półkolonie zimowe w Złot-
kowie i Chludowie.

Agnieszka Targońska z Komisji 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
wyjawiła, że członkowie rzeczonej 
komisji dyskutowali o Kodeksie Re-
klamowym.

– Zaopiniowaliśmy też negatywnie 
projekt uchwały o dzierżawie terenu 
przy ul. Leśnej – dodała.

Włodzimierz Majewski z Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-
nego poinformował, że podczas posie-
dzenia radny Dariusz Matysiak zrefe-
rował przebieg spotkania w Urzędzie 
Miasta Poznania. Podczas spotkania 
rozmawiano o komunikacji publicz-
nej i rowerowej pomiędzy Moraskiem, 
Radojewem i Biedruskiem a centrum 
Poznania i Suchym Lasem.

– Poznań chce za nasze pieniądze 
sfinansować dojazd poznańskich 
dzieci do nowej szkoły w Umultowie 

– ostrzegł wójt. – Co do autobusów 
kursujących pomiędzy Biedruskiem 
a Suchym Lasem, to nie ma wielkiego 
zainteresowania. Taniej byłoby płacić 
za taksówki. 

Kiedy drzewo jest pomnikiem
Nadszedł czas na interpelacje 

i zapytania. Przewodnicząca Mał-
gorzata Salwa-Haibach wyjawiła, że 
wpłynęła interpelacja od radnego W. 
Majewskiego. Interpelacja dotyczyła 
niepełnej odpowiedzi na interpelację 
ze stycznia tego roku. Radny zasuge-
rował przy okazji, by przed zatrudnie-
niem w Urzędzie Gminy sprawdzano 
umiejętność czytania w języku pol-
skim ze zrozumieniem.

– Mieliśmy w Biedrusku kilka spo-
tkań dotyczących stacji paliw przy 
skrzyżowaniu Jesionowej i Poznań-
skiej – wstał ze swego miejsca radny 
Grzegorz Łukszo. – Nadmieniam, że 
Jesionowa to jedyny dojazd dla miesz-
kańców – spojrzał surowo.

– Lepiej ze stacji wyjechać na 
ul. Jesionową niż szukać wjazdu na 
ul. Poznańską – wyraził opinię wójt 
Wojtera.

– Pan nie jest naszym mieszkań-
cem, więc pan może nie widzi tego 
dramatu, ale proszę się może wybrać 
do nas wieczorem – zaproponował 
radny Łukszo. – Mieszkańcy wciąż 
pytają, kiedy będzie oświetlenie, kiedy 
będzie droga…

– Jeśli chodzi o oświetlenie, jutro 
przekażę informację – obiecał wło-
darz.

– Mnie z kolei coraz częściej miesz-
kańcy pytają, jakie drzewo można za-
kwalifikować jako pomnik przyrody 

– zmieniła temat Agnieszka Targoń-
ska. – Dziś były u mnie w tej sprawie 
trzy osoby. Z terenu gminy znikają 
wielkie drzewa, jak to się np. ostatnio 
stało w Chludowie przy okazji prze-
budowy szkoły. 

– Pisaliśmy o tym w „Gazecie 
Sucholeskiej”, ale możemy materiał 
powtórzyć – wzruszył ramionami 
wójt Wojtera. – Jako urząd robimy 
inwentaryzację drzew, co w niczym 
nie przeszkadza, żeby zainteresowa-
ny mieszkaniec złożył wniosek. A ilu 
mieszkańców dziennie do pani przy-
chodzi? – zainteresował się. – Trzech? 
To tysiąc rocznie? – pokpiwał.

– Przecież nie codziennie trzech – 
żachnęła się radna.

– Dziś zgodnie z ustawą właści-
ciel działki ma obowiązek tylko 
zgłosić, że chce drzewo w yciąć – 
przypomniał radny Zbigniew Hącia. 

– I nikt nie przyjedzie, żeby drzewo 
obejrzeć. W ten sposób pozby wamy 
się drzew, które rosły ponad sto lat 
i gubimy naszą przyrodę – zakoń-
czył ze smutkiem.

– Chciałbym zauważyć, że drze-
wo rosnące w odległości mniejszej 
niż 10 m od szkoły stanowi zagro-
żenie zarówno dla dzieci, jak i dla 
budynku – wtrącił wicewójt Marcin 
Buliński.

Patrole na medal
– Jako mieszkańcy i radni wciąż nie 

otrzymaliśmy jednoznacznej odpo-
wiedzi odnośnie wyroku sądowego 
w sprawie odśnieżania chodników – 
przypomniał radny Majewski.

– Ponieważ nie otrzymaliśmy 
jeszcze wyroku – odparł krótko wójt 
Wojtera.

– Trzy lata temu mgr Marek Gałka 
złożył na ręce wójta pomysł wybu-
dowania ławeczki Bogusławskiego 

– wstała ze swojego miejsca radna po-
wiatowa Ewa Kuleczka-Drausowska. 

– Przez trzy lata pomysł ten nie ujrzał 
światła – zarzuciła. – Wreszcie ławecz-
ka stanęła, ale nikt nie wspomniał o za-
słudze magistra Gałki – martwiła się.

Radna miała też jednak w zana-
drzu radosną nowinę.

– Nasz komisariat zajął trzecie 
miejsce w powiecie, po komisariatach 
w Kostrzynie Wlkp. i Mosinie – cie-
szyła się. – Komendant Sierżant ode-
brał w związku z tym nagrodę w wyso-
kości 5 tys. zł.

Za co ta nagroda? Organizatorzy 

konkursu przez cały rok sprawdzali, 
jak policja w poszczególnych gminach 
radzi sobie z różnymi problemami.

– My zajęliśmy pierwsze miejsce, 
jeśli chodzi o patrole i interwencje – 
oświadczyła z dumą radna.

– Dziękuję za współpracę nie-
obecnemu na tej sesji Wojciechowi 
Korytowskiemu – zabrała głos prze-
wodnicząca Zarządu Osiedla Suchy 
Las-Wschód Anna Ankiewicz. – Za-
wsze mogliśmy na niego liczyć, za-
angażował się w tworzenie naszego 
osiedla.

Brak lotniska i meczetu
Przewodnicząca Ankiewicz zapy-

tała też, na jakim etapie jest decyzja 
w sprawie terenu przy Leśnej.

– W styczniu wpłynął wniosek, a ja 
wszcząłem postępowanie – odparł 
krótko wójt Wojtera.

– Pani Ankiewicz pochwaliła się na 
Facebooku inwestycją na Leśnej, ale 
napisała nieprawdę – zwrócił uwagę 
radny Pilas. – Pani Anno, proszę 
sobie nie przypisywać zasług w tym 
zakresie.

– Od dwóch lat prosimy o plan miej-
scowy, ale wójt woli decyzję o wuzetce 

– pokiwał głową radny Matysiak.
– W poprzedniej kadencji były pla-

ny, żeby plan wywołać, ale właściciel 
nie był zainteresowany… – rozpoczę-
ła przewodnicząca Ankiewicz. – Pa-
nie Matysiak, teraz pan mi przerywa! 

– dodała, kiedy radny próbował coś 
wtrącić.

– Wuzetki nie są niczym złym, 
choć plan jest lepszy – ocenił wójt 
Wojtera. – Procedura jest jednak 
dłuższa, droższa…

– W Suchym Lesie mamy wiele 
galerii handlowych, brak tylko lot-
niska i meczetu – zażartował radny 
Pilas. – Gdybym był wójtem, zrobił-
bym to inaczej. Po pojawieniu się no-
wego inwestora zapytałbym najpierw 
mieszkańców, co oni na tę inwestycję 
w tak newralgicznym miejscu. Jeśli 
się nie pyta, ma się problem na własną 
prośbę.

– Rozmawiałem w tej sprawie z trze-
ma mieszkańcami – przyznał wójt. 

– Jeden powiedział, że jemu inwesty-
cja nie przeszkadza, o ile rozładunek 
będzie się odbywał w innym miejscu. 
Nie pomijam mieszkańców, ale nie 
zawsze da się naprędce zorganizować 
spotkanie… 

– Zrobiliśmy wszyscy dobrą robotę, 
nie nakręcajmy się – poprosił radny 
Tasarz.

– Jak się nie nakręcisz, to nie 
będziesz chodził – puścił doń oko 
Krzysztof Pilas.

Krzysztof Ulanowski
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Jesteśmy najzdrowszym powiatem w Polsce!
Tytuł i statuetkę „Zdrowy Samorząd”  otrzymał powiat poznański za programy profilak-
tyki zdrowotnej, które prowadzi dla swych mieszkańców. Na uroczystej gali, w ramach 
Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, wyróżnienie odebrał Zygmunt Jeżewski, 
członek Zarządu Powiatu w Poznaniu. Jesteśmy jednym z trzech samorządów powiato-
wych w skali całego kraju, który został doceniony za prowadzenie programów szczepień 
oraz szerokiej edukacji zdrowotnej.

- Kompleksowe działania w za-
kresie profilaktyki zdrowotnej są 
podyktowane olbrzymim zaintere-
sowaniem ze strony mieszkańców 
powiatu. Co roku z programów szcze-
pień ochronnych, i to zarówno dla 
najmłodszych, jak i starszych miesz-
kańców, korzysta bardzo wiele osób, 
mimo aktywności przeciwników 
szczepień – mówił, odbierając wyróż-
nienie, Zygmunt Jeżewski, członek 
Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

Powiat od lat finansuje progra-
my profilaktyczne, na które z wła-
snego budżetu w ydał dotychczas 
ponad 3 miliony złotych Do tej 
pory przeszło 5 tys. dzieci zostało 
zaszczepionych przeciwko pneu-
mokokom. Z programu profilakty-
ki HPV skorzystało blisko 3,5 tys. 
dziewcząt, a szczepionki przeciwko 
grypie otrzymało 7,6 tys. seniorów. 
Wszystkie szczepienia są bezpłatne 

dla kwalifikujących się do nich osób. 
Poprzedzają je szerokie akcje infor-
macyjne, spotkania edukacyjne 
oraz niezbędne badania. Nie inaczej 
będzie i w tym roku. Na ochronę 
zdrowia w 2018 roku zaplanowano 
w budżecie powiatu poznańskiego 
ponad 8 mln zł, z czego na programy 
szczepień zarezerwowano ponad 
pół miliona złotych. 

- Bardzo cieszy nas takie w yróż-
nienie. Daje poczucie, że działamy 
w dobrym kierunku w zakresie 
ochrony zdrowia naszych mieszkań-
ców. To wszystko jest też dowodem 
na to, że rośnie świadomość miesz-
kańców – podkreślał Zygmunt Je-
żewski. 

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się podczas gali wieńczącej 
pierwszy dzień III Kongresu Wy-
zwań Zdrowotnych w Katowicach. 
Oprócz w yróżnienia dla powiatu 

poznańskiego, statuetkę „Zdrow y 
Samorząd” otrzymały powiaty pio-
trowski i tczewski. 

Głównym celem konkursu jest 
w ybór i nagradzanie jednostek samo-
rządu, które najbardziej efekty wnie 
realizują między innymi – w ramach 
programów profilaktyki zdrowotnej 

– zadania związanie z promocją za-
chowań prozdrowotnych, edukacją 
zdrowotną i profilaktyką w ybranych 
schorzeń czy czynników ryzyka. 
Wyróżnienia przyznano także w ka-
tegorii gmin i województw. 

KG

Konsekwencje samowoli budowalnej
Budowa domu jednorodzinnego, garaży, szop, tarasów i innych tego rodzaju konstrukcji, 
ale także ich rozbudowa bądź przebudowa, bez wymaganego prawem pozwolenia na 
budowę lub zaniechanie zgłoszenia faktu podjęcia takich prac budowlanych odpowied-
niemu organowi administracji publicznej, może stanowić samowolę budowlaną i wiązać 
się z zastosowaniem wobec naruszającego przewidzianych prawem sankcji.

Co do zasady warunkiem koniecz-
nym rozpoczęcia robót budowlanych 
jest uprzednie uzyskanie decyzji o po-
zwoleniu na budowę. W myśl ustawy za 
rozpoczęcie robót budowlanych uznać 
należy podjęcie prac przygotowaw-
czych, określonych ustawą, ale także 
budowę, przebudowę, montaż, remont 
lub rozbiórkę obiektu budowlanego.

Pozwolenie na budowę ma formę 
decyzji administracyjnej i jest wyda-
wane zgodnie z przepisami Kodeksu 
postępowania administracyjnego 
przez organ administracji architekto-
niczno-budowlanej. Decyzja o pozwo-
leniu na budowę wygasa, jeżeli budowa 
nie została rozpoczęta przed upływem 
3 lat od dnia, w którym decyzja ta sta-

ła się ostateczna lub budowa została 
przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Należy wskazać, że Prawo bu-
dowlane przewiduje szeroki katalog 
zwolnień od konieczności uzyskania 
pozwolenia na budowę np. wolno 
stojące parterowe budynki gospodar-
cze, garaże, wiaty lub przydomowe 
ganki i oranżerie (ogrody zimowe) 
o powierzchni zabudowy do 35 m2, 
przy czym łączna liczba tych obiek-
tów na działce nie może przekraczać 
dwóch na każde 500 m2 powierzchni 
działki. Warto również wskazać, że 
pozwolenia na budowę nie wymaga 
budowa wolno stojących parterowych 
budynków rekreacji indywidualnej, 
rozumianych jako budynki przezna-
czone do okresowego wypoczynku, 
o powierzchni zabudowy do 35 m2, 
przy czym liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać jednego 
na każde 500 m2 powierzchni działki 
oraz przydomowych basenów i oczek 
wodnych o powierzchni do 50 m2.

Niezależnie od powyższego Prawo 
budowlane wymaga zgłoszenia organo-
wi administracji architektoniczno-bu-
dowlanej m.in. docieplenia budynków 
o wysokości powyżej 12 m i nie wyż-
szych niż 25 m, budowy ogrodzeń o wy-
sokości powyżej 2,20 m i wykonywanie 
robót budowlanych polegających na 

instalowaniu krat na budynkach miesz-
kalnych wielorodzinnych, użyteczności 
publicznej i zamieszkania zbiorowego 
oraz obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków oraz urządzeń o wysokości 
powyżej 3 m na obiektach budowla-
nych. Zgłoszenia należy dokonać przed 
terminem zamierzonego rozpoczęcia 
robót budowlanych. Organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej, 
w terminie 21 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia może, w drodze decyzji, 
wnieść sprzeciw. Do wykonywania 
robót budowlanych można przystąpić, 
jeżeli organ administracji architekto-
niczno-budowlanej nie wniósł sprzeci-
wu w tym terminie.

Zasadą jest, że organ nadzoru bu-
dowlanego nakazuje w drodze decyzji 
rozbiórkę obiektu budowlanego lub 
jego części, będącego w budowie albo 
wybudowanego bez wymaganego 
zgłoszenia bądź pomimo wniesienia 
sprzeciwu przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej. Jed-
nak w przypadku gdy taka samowola 
budowlana jest zgodna z przepisami 
prawa miejscowego oraz nie narusza 
przepisów, w tym techniczno-budow-
lanych, organ nadzoru budowlanego 
pod pewnymi warunkami daje moż-
liwość zalegalizowania takiej budowy 
(m.in. po uiszczeniu opłaty legaliza-

cyjnej i dostarczeniu wymaganych 
prawem dokumentów).

Wskazać należy również, że Prawo 
budowlane traktuje jako przestępstwo 
czyn prowadzenia prac budowlanych 
lub postawienie obiektu budowlane-
go bez wymaganego pozwolenia na 
budowę, bez wymaganego zgłoszenia 
dotyczącego budowy, albo pomimo 
wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. 
Występek taki zgodnie z ustawą podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2.

Mając na uwadze powyższe uwagi, 
należy pamiętać, iż każdy kto planuje 
poczynić chociażby pozornie drobną 
inwestycję budowlaną w obrębie swo-
jego domostwa, powinien uprzednio 
upewnić się, czy na legalne podjęcie 
takiego przedsięwzięcia nie jest ko-
nieczne wydanie pozwolenia na bu-
dowę, przez właściwy organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej 
lub nie istnieje obowiązek prawny 
zgłoszenia takich czynności. Źródłem 
wiedzy w takim przypadku powinno 
być w szczególności Prawo budowlane, 
która to ustawa precyzyjnie i enumera-
tywnie wskazuje jakie obowiązki ciążą 
na budujących i jaki jest zakres ograni-
czeń prawnych w tym zakresie . 
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Wtorek, godziny wieczorne, śro-
dek tygodnia…kto by pomyślał, że 
w dzień powszedni na karnawało-
wym koncercie frekwencja nie tylko 
dopisze, ale i zaskoczy. Zajęto niemal 
wszystkie miejsca. Na wydarzenie 
przybyli zainteresowani z całej gmi-
ny. Wśród publiczności nietrudno 
było też dostrzec zagorzałych rodzin-
nych kibiców, trzymających kciuki za 
swoich występujących bliskich. Ży-
wiołowy wybuch entuzjazmu nastą-
pił już w momencie wejścia na scenę 
orkiestry pod batutą kapelmistrza 
Krzysztofa Żeleśkiewicza. A po za-
granej energicznie „Hafananie” Afri-
ca Simone’a - trwał dalej. 

Zasłużony dla gminy
Wśród zgromadzonych gości 

znaleźli się: radni gminy Suchy Las, 
radni powiatu poznańskiego, człon-
kowie komitetu obchodów 800-lecia 
gminy Suchy Las oraz Urszula Ha-
brych - wieloletnia dyrektor suchole-
skiego Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej. Okazja była specjalna 

- poza samym koncertem wójt Grze-
gorz Wojtera wręczył też pierwszą, 
ustanowioną przez siebie statuetkę 

Dębowego Liścia - nagrodę przezna-
czoną w zamyśle dla osób szczególnie 
zasłużonych dla gminy. - Ta nagroda 
nie wymagała powołania żadnej ka-
pituły. Podczas rozmów z mieszkań-
cami nikt nie miał wątpliwości, że 
ten wybór jest najbardziej trafny. To 
właśnie dzięki dzisiejszemu laureato-
wi mogliśmy przez wiele lat poznawać 
historię gminy i regionu. Zaszczepił 
w nas miłość do poznawania tego, co 
jest wokół - powiedział wójt. 

Natychmiast zaprosił na scenę 
Zenona Pilarczyka (historyka, któ-
rego wieloletnie prace badawcze 
rzuciły nowe światło na wiedzę do-
tyczącą przeszłości gminy). Podczas 
uroczystego wręczenia pierwszej 
statuetki Dębowego Liścia Zenon 
Pilarczyk otrzymał kilkuminutowe 
owacje na stojąco. 

Od klasyki po mainstream
Orkiestra zabrała publiczność 

w muzyczną podróż współpracując 
z wokalistami - Zbyszkiem Tuchołką 
(znanym szerszej publiczności m.in. 
z programu „Bitwa na głosy”) i Izabelą 
Dolatą (aktywnie działającą w orkie-
strze również jako instrumentalistka). 

Orkiestra Dęta z Chludowa przygoto-
wała coś specjalnego niemal dla każ-
dego słuchacza znajdującego się wśród 
widowni. Repertuar obejmował za-
równo muzykę filmową, jak i popowe 
hymny XXI wieku (Hans Zimmer 
i Beyoncé? Tak, to możliwe!). 

Nie zabrakło również nieśmier-
telnych piosenek miłosnych. Do tych 
sucholeska publiczność okazała się 
być najbardziej przywiązana - miło-
sna ballada „Endless Love” po kon-
cercie została nagrodzona gromkimi 
oklaskami, a w rezultacie stała się 
utworem wykonywanym podczas 

bisów. Orkiestra sięgnęła też po 
znaną i lubianą klasykę polskiej mu-
zyki rozrywkowej - nawet podczas 
wykonywania aranżacji utworów 
Zbigniewa Wodeckiego i Wojciecha 
Młynarskiego była wspierana ryt-
micznym klaskaniem słuchaczy. Na 
zakończenie koncertu kapelmistrz 
Żeleśkiewicz zwrócił się do gości: - 
Co roku jest państwa coraz więcej. 
To bardzo nas cieszy, szczególnie, że 
wraz z orkiestrą poświęcamy każdą 
wolną chwilę na ćwiczenie. Robimy 
to, co nam w duszy gra. 

Małgorzata Pelka

wYdarzenia sPort / rekLaMa 

PKOB Wegner to firma, która od ponad  
25 lat z powodzeniem działa na rynku usług 

budowlanych, w której dorobku znajdują się dziesiątki 
zrealizowanych inwestycji i dziesiątki tysięcy wy-

budowanych powierzchni różnego przeznaczenia.

Pkob wegner przy wsparciu wykwalifikowanej kadry, 
z wyko-rzystaniem własnego sprzętu budowlanego, 
realizuje obiekty użyteczności publicznej, budynki 

biurowe, handlowe, przemysłowe oraz magazynowe.

więcej informacji na temat firmy można pozyskać na 
www.wegner.pl

Przez wzgląd na jej ciągły rozwój, Pkob wegner 
podejmie współpracę z:

BRYGADZISTĄ ROBÓT 
ŻELBETOWYCH I MURARSKICH

Poszukuje pracowników na stanowisko:

MURARZ, CIEŚLA,  
SZALUNKOWY - ZBROJARZ

Osoby zainteresowane podjęciem pracy  
prosimy o kontakt z firmą

pod nr. tel. 600 816 451
lub za pośrednictwem adresu e-mail:  

rekrutacja@wegner.pl

O czym szumi dąb  
i co nam w duszy gra?
Podobno ten, kto śpiewa, żyje podwójnie i bardziej war-
tościowo. Co w takim razie z tymi, którzy funkcjonują z…
instrumentem w ręce? 13 lutego w Sali Widowiskowo-
Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie 
rozbrzmiało mnóstwo dźwięków. Wszystko za sprawą 
Orkiestry Dętej z Chludowa.
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Rekordowa liczba zespołów  
w Red Box Junior Lidze!!!
Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon Red Box Junior Ligi 
organizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red 
Box, który rusza już 7 kwietnia w Centrum Piłkarskim Red 
Box w Poznaniu.

Młodzi zawodnicy Red Box Piłkar-
skiej Akademii z Chludowa, Golęczewa, 
Suchego Lasu i Biedruska będą repre-
zentować naszą Gminę uczestnicząc w 
miniturniejach piłkarskich aż w sześciu 
kategoriach wiekowych  (roczniki 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2012). 

Drużyny przystąpią do rywali-
zacji z takimi zespołami, jak między 
innymi: Warta Poznań, UKS Śrem, 
GKS Dopiewo, Szkoła Da Vinci, Aka-
demia, RM Team, Lotnik Poznań,  

SP Luboń, SP Wichniarek.
Wszystkie mecze odbywać się będą 

w soboty, a 9 czerwca  zawody zakoń-
czą się uroczystą ceremonią wręczania 
nagród. Serdecznie zapraszamy do ki-
bicowania dzieciom naszej Gminy!

Tabele i wyniki już w następnym 
wydaniu Magazynu Sucholeskiego!

Zapraszamy do zapisów do Red 
Box Piłkarskiej Akademii, info: www.
redboxpilkarskaakademia.pl  oraz pod 
numerem telefonu: 731 900 110.

Podwójne mistrzostwo 
Wielkopolski dla lekkoatletek 
UKS DĄB Suchy Las

Dwa złote medale zdobyły zawod-
niczki UKS Dąb Suchy Las podczas  
Mistrzostw Wielkopolski w biegach 
przełajowych, które w niedzielę 11 
marca odbywały się na terenie Hipo-
dromu Wola. Marysia Pucek, która 
startowała na dystansie 3000 m zosta-
ła mistrzynią Wielkopolski w kategorii 
U20. Przekroczyła linię mety z czasem 
10:08 min. Drugi złoty medal należy 
do Agaty Szczodrzyńskiej, która wy-
startowała w kategorii U14 na dystan-
sie 1000 m i finiszowała z czasem 3:40 
min. Teren na hipodromie jest trudny, 
a mimo to dziewczyny uzyskały bar-
dzo dobre wyniki. 

Obie zawodniczki trenują w klu-
bie UKS Dąb Suchy Las i dzięki temu 
tak świetnie biegają. Klub specjalizuje 
się w szkoleniu dzieci i młodzieży w 
lekkiej atletyce. Treningi odbywają 
się w Suchym Lesie na boisku GOS, 
w Zespole Szkół Zakonu Pijarów na 
poznańskim Piątkowie oraz na sta-
dionie lekkoatletycznym na Golęcinie.  
Młodzież i dzieci, chcące spróbować 
swoich sił w lekkiej atletyce trenerzy 
zapraszają na zajęcia. Na stronie inter-
netowej klubu www.uks-dab.pl można 
znaleźć więcej informacji oraz plan 
treningów. Kontakt pod numerem te-
lefonu +48 515 205 805.Nowy pojazd to większe 

bezpieczeństwo
Komendant Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Suchym Lesie Jarosław Sznajder chciałby oficjalnie po-
dziękować wszystkim osobom, które pod koniec ubiegłe-
go roku przyczyniły się do zakupu ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego marki Scania.

Scania zastąpiła w Chludowie 
wysłużonego już jelcza rocznik 1996. 
Jelcz został sprzedany do zaprzyjaźnio-
nej jednostki w Maniewie, natomiast  
jednostka OSP w Chludowie oprócz 
nowej scanii ma także samochód lekki 
marki Ford Transit z 2011 r.

Scania warta prawie 1 150 tys. zł zo-
stała kupiona przez naszą gminę. Na ten 
cel zaciągnięto pożyczkę z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po-
życzka jest w 40 proc. umarzalna.

– Chciałbym podziękować radnym 
gminy Suchy Las, którzy podjęli uchwałę 
o zaciągnięciu tej umarzalnej pożycz-
ki – mówi komendant Jarosław Sznaj-
der. – Dziękuję też wójtowi Grzegorzowi 
Wojterze oraz radnej powiatowej Ewie 
Kuleczce-Drausowskiej.

Ciężki pojazd brał już udział w kilku 
akcjach. Strażacy wyjeżdżali nim m.in. do 
pożaru domu w Golęczewie, hali w Złot-
kowie, a także do kolizji na drodze krajo-

wej nr 11 w Świerkówkach i Chludowie.
– Dzięki scanii nasi strażacy-ochot-

nicy są bardziej bezpieczni – podkreśla 
komendant. – Pamiętajmy, że to ludzie, 
którzy bezinteresownie niosą pomoc 
wszystkim poszkodowanym – dodaje.

Pojazd wyposażony jest m.in. 
w aparaty powietrzne, które znajdują 
się wewnątrz kabiny. Dzięki temu wy-
posażeniu strażacy mogą już podczas 
jazdy ubrać się i po dojeździe na miejsce 
natychmiast przystąpić do akcji. Inne 
elementy wyposażenia to wyciągarka 
elektryczna, oświetlenie zewnętrzne, 
zbiornik wodny o pojemności 5 m3, 
zbiornik środka pianotwórczego, dział-
ko wodno-pianowe, linia szybkiego 
natarcia, autopompa, maszt oświetle-
niowy, kamera termowizyjna, a także 
zestaw narzędzi hydraulicznych.

Samochód ma też napęd 4x4, sys-
tem ABS, klimatyzację oraz kamerę 
cofania.

Krzysztof Ulanowski 

fot
. K

in
ga

 Ja
nk

ow
iak

32 Sucholeski.EU       marzec 2018      nr 3 (74)  nr 3 (74)       marzec 2018      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 33



Nasz Czytelnik Jan Rataj sfotogra-
fował wilka na Poligonie Biedrusko. 

Drżące ręce
Do niezwykłego spotkania doszło 

w okolicy dawnej wsi Chojnica, w sa-
mym środku dnia.

– Byłem ukryty w budynku, kiedy 
więc wilk wychynął z lasu, nie zauwa-

żył mnie. Inaczej by uciekł – relacjo-
nuje pan Jan. – Byliśmy oddaleni od 
siebie o jakieś 80 m. Przypadkiem 
miałem przy sobie aparat fotograficzny, 
więc wyciągnąłem go. Nie otwierałem 
okna, żeby zwierzęcia nie spłoszyć, ale 
i tak drżały mi ręce. Niecodziennie 
spotyka się wilka!

Ręce drżały także z tego powodu, 

że fotograf się denerwował. Zwierzę 
było w ruchu i zdjęcie mogło się nie 
udać. 

– Fotografowałem już wcześniej 
jelenie, ale wilka nigdy – wyznaje J. 
Rataj. – Owszem, kilka osób widziało 
już wilki na poligonie, ale bez dowodu 
w postaci zdjęcia nie do końca można 
było im wierzyć. Wilka przecież łatwo 
pomylić z psem…

Faktem jest jednak, że wilków od 
jakiegoś czasu przybywa, a stada doko-
nują ekspansji na kolejne tereny w Pol-
sce. Ostatnio widziano je w okolicy 
Mostowa pod Koszalinem. Jeżeli zaś 
chodzi o okolice Poznania, już kilka lat 
temu fotopułapka sfotografowała wilka 
w Wielkopolskim Parku Narodowym.

– Populacja wokół Poznania zwięk-
szyła się i część uważnych obserwato-
rów będzie miała szczęście wilka od 
czasu do czasu zobaczyć – komentu-
je poznański przyrodnik Krzysztof 
Mączkowski. – Mówię o szczęściu, 
bo wilk jest gatunkiem stroniącym 
od ludzi.

Szansa dla biegacza
Pewne szanse mają ludzie, którzy 

często przemierzają lasy: biegacze, ro-
werzyści, kijkarze. Czy powinni mieć 
się na baczności? Wszak w dzieciń-
stwie większość z nas karmiono bajka-

mi o Czerwonym Kapturku. 
– W powojennej Polsce nie za-

notowano ani jednego ataku wilka 
na człowieka – uspokaja Krzysztof 
Mączkowski. – Snucie domysłów, że 
niby istnieje taka możliwość, wynika 
z chęci polowania na te zwierzęta, a to 
z kolei z chorej gonitwy za trofeami.

– Akurat dziś biegłam leśnym duk-
tem, skrajem poligonu – śmieje się Ewa 
Korek, sołtyska Złotnik Wsi, maraton-
ka. – Nie boję się wilków, jestem prze-
konana, że gdyby doszło do spotkania, 
zwierzak szybko by czmychnął. A czy 
chciałabym takiego spotkania? Na 
pewno czułabym stres, bo w końcu to 
drapieżnik, dzikie zwierzę, ale byłaby 
to też swego rodzaju atrakcja – mówi 
z namysłem.

A jak wygląda sytuacja na wscho-
dzie Polski, gdzie wilków od dawna jest 
o wiele więcej niż u nas, na zachodzie?

– Mieszkam w Janowie Lubelskim 
i trenuję w Lasach Janowskich – mówi 
maratończyk Paweł Wójtowicz. – Czę-
sto widzę tam wilcze tropy. Kiedyś 
kolega zobaczył watahę przecinającą 
trasę, którą zazwyczaj biegam. Osobi-
ście jednak wilka nie spotkałem i nie 
obawiam się ich. Spotkałem natomiast 
klępę z małym łosiem. Mam szczęście, 
że mnie nie zaatakowała!

Krzysztof Ulanowski

inForMacje z centruM kuLturY / wYdarzenia / rekLaMa

Wydarzenie Termin Miejsce
Wernisaż wystawy fotograficznej 06. 04. 2018 r. CKiBP,  
Magia Opery  godz. 18.00 Hol 
Wojciecha Guzikowskiego  Wstęp wolny – zapraszamy!
Koncert 07. 04 .2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Pablopavo i Ludziki godz. 20.00 Bilety: 30 zł (N/U) do nabycia 
  w sekretariacie CKiBP 
  i na www.bilety24.pl
Głośne czytanie bajek 08. 04. 2018 r. CKiBP, Biblioteka 
Malutka czarownica godz. 11.00 Wejściówki do odbioru 
czyta Piotr Witoń  w bibliotece.
Spektakl Kwartet 09. 04. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Obsada: Jan Peszek, Mikołaj Grabowski, godz. 19.00 Bilety wyprzedane 
Andrzej Grabowski i Jan Frycz   
Dzień Dobry Sztuko 13-14. 04. CKiBP, Sala widowiskowa 
XIII Przegląd Młodego Teatru  2018 r. Wstęp wolny 
Wielkopolski  Szczegółowy plan wkrótce 
  na www.osrodekkultury.pl
Warsztaty szydełkowe 21. 04. 2018 r. CKiBP, Sala plastyczna 
Wiosenne mitenki  godz.  Koszt: 95zł/45zł  
(rękawiczki bez palców) 10.00-13.00 (z materiałami lub bez) 
  Ilość miejsc ograniczona!
Spotkanie autorskie  27. 04 .2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
z Dorotą Sumińską godz. 18.00 Wejściówki do odbioru 
  w bibliotece
Spektakl 13. 05. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Seks dla opornych godz. 17.00 Bilety: 50/40 zł (N/U) 
  do nabycia w sekretariacie  
  CKiBP i na www.bilety24.pl

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

więcej inForMacji:  www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/ckibP.  
zastrzegamy prawo zmian w programie
Bilety dostępne w CKiBP (Sekretariat) i na stronie www.bilety24.pl
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Gabinet kosmetyczny dla zalatanych kobiet 
Mikrodermabrazja diamentowa od 59 zł
Zabiegi nawilżające od 89 zł
Zabiegi na kwasach od 89 zł
Zabiegi antycellulitowe od 99 zł. 

pon - pt:  godz. 18.00 - 21.00
sob - niedz: godz. 10.00 - 21.00 
        Gabinet dla zalatanych Kobiet

tel. 690 494 192
Suchy Las,  Gajowa 42 
(ostatni dom na ulicy)

W kwietniu rezerwując dwa dowolne zabiegi trzeci otrzymasz GRATIS!

Hejże wilki, hejże hola!
Gratka dla miłośników przyrody – na terenie naszej gminy 
pojawiły się wilki. Największe szanse na spotkanie tego 
zwierzęcia mają osoby często przebywające w lesie, jak 
biegacze czy kijkarze. Niestety, szanse na to nie są bardzo 
duże, bo wilki unikają ludzi.

fot
. Ja

n R
at

aj

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. 

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych, 
pełnych nadziei oraz miłości, 

Pogodnego nastroju oraz wspaniałych  
rodzinnych spotkań, wśród rodziny  

i najbliższych przyjaciół 
życzy wszystkim Mieszkańcom

Zarząd Osiedla Grzybowego

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

POGOTOWIE 
KLUCZOWE 
New Key

-  awaryjne otwieranie samochodów
-  dorabianie kluczy samochodowych 
 z immobiliserem
- naprawa aut po włamaniu
- naprawa zamków i stacyjek 

samochodowych
-  naprawa pilotów
-  dorabianie kluczy domowych
- awaryjne otwieranie mieszkań
-  sprzedaż zamków domowych
-  montaż zamków domowych
-  naprawa obuwia

ul. Bogusławskiego 1, 62-002 Suchy Las
pn.-pt. 9.30 - 17.30, sob. 10.00 - 14.00 603 118 159

AWARIE 24h

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36
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AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań, ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-304
www.auto-centrum.com.pl 

CYKLINOWANIE 
PODŁÓG

501 063 672

Wesołej Wielkanocy, 
dużo zdrowia,

wielu sukcesów na tle 
zawodowym, jak i osobistym,

mokrego Dyngusa 
i  smacznego jajka

życzymy naszym Klientom
Anna i Jędrzej Tritt

NOWY SALON JEEP  
w Poznaniu na Piątkowie

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

Radosnych Świąt  
Wielkanocnych 

Zmartwychwstania  
Pańskiego 

oraz  
Błogosławieństwa Bożego 

życzy 
Magda Osypiuk

Życzenia radosnych 
Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją 
i nową wiarą w sens życia  
oraz ciepłych 
niezapomnianych 
chwil w gronie 
najbliższych składa

Zespół Szkoły Języków 
Obcych „MENTORES”

Pogodnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

oraz mokrego Dyngusa 
życzy 

Joanna Sznajder
właścicielka 

kwiaciarni Cattleya
z pracownikami

Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124A

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy  
życzymy Naszym Partnerom, Pacjentom  

oraz Współpracownikom radości i pogody ducha!

Aby nadchodzący czas był wyjątkowy i pełny 
wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653
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NIEZALEŻNY SERWIS MARKI HONDA
Suchy Las, ul. Klonowa 4

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

AUTO SERWIS - WSZYSTKIE MARKI POJAZDÓW
Z TĄ REKLAMĄ 

10 % RABATU*

* rabat nie dotyczy usług wulkanizacyjnych

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

naprawy blacharsko lakiernicze�l

samochody zastępcze�l

wulkanizacja�l

hotel opon�l

ubezpieczenia�l

mechanika, przeglądy i naprawy bieżące�l

Czynne:  Pn.-Pt.:  12.00 - 18.00 
 Sobota:  12.00 - 17.00
Suchy Las, ul. Sucholeska 1
tel 693 900 282

Znajdź nas na facebooku

zestaw dnia16 zł

ZUPY
Pomidorowa, rosół z makaronem ..... 4,90
Żurek, ogórkowa, kalafiorowa ......... 6,90
Żurek z jajkiem ................................ 7,90
DANIA
Rumsztyk z cebulką ......................... 7,90
Pulpety w sosie koperkowym .......... 7,90
Kotlet schabowy ............................. 8,90
Karkówka pieczona ......................... 8,90
Filet drobiowy 
w panierce z nasionami ................... 8,90
Stripsy z kurczaka ............................ 8,90
Zraz wieprzowy ............................... 9,90
Rolada ze schabu............................. 9,90
De volaile ........................................ 9,90
Szwajcar ......................................... 9,90
Filet z kurczaka
w płatkach kukurydzianych ............. 9,90
Filet z dorsza ................................... 9,90
DODATKI
Pieczywo ........................................ 1,00
Pyzy z sosem ................................... 6,00

Ziemniaki, ryż, mizeria
Zestaw surówek .............................. 4,00
Frytki, kasza gryczana
Pyzy, kluski śląskie .......................... 4,50
SAŁATKI
Z kurczakiem, z camembertem ........ 9,90
PIEROGI DOMOWE (7 szt.)
Ruskie, z mięsem, ze szpinakiem
z kapustą i grzybami ..................... 14,90
PLACKI ZIEMNIACZANE
bez dodatków ............................... 12,90
z sosem myśliwskim,
ze śmietaną, z powidłami .............. 14,90
NAPOJE
Kawa rozpuszczalna, po turecku ........... 5
Herbata „Lipton” z cytryną .................... 4
„Tymbark” 250 ml ................................. 3
„Tymbark” 500 ml ................................. 4
„Pepsi”, „Schweppes” 200 ml ................. 3
„Pepsi” 500 ml ...................................... 5
Woda gazowana, niegazowana 500 ml . 3
Opakowania ............................ 0,50 / szt.

MENU

SZARE KLUSKI Z KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ 12,90 zł

KARTA ABONAMENTOWA W CENIE 10-CIU ZESTAWÓW 11 za 160 zł
DO WYKORZYSTANIA W CIĄGU 30 DNI

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚIOWE
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PRZYJDŹ PO CIEPŁE I CHRUPIĄCE PIECZYWOPRZYJDŹ PO CIEPŁE I CHRUPIĄCE PIECZYWO

JUŻ O 7:00 RANO*!
* z wyłączeniem sklepów w galer iach handlowych
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