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Galeria Pestka
al. Solidarnoĥci 47, PoznaĤ
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. 
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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”
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galeria Pestka 1 Piętro
aleje soliDarnośCi 47, tel. 509 900 545

Nowa kolekcja w sprzedaży

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

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

ORGANIZATORZY
 

WSPÓŁPRACA SPONSORZY
 

PATRONAT
MEDIALNY
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Szanowni Państwo!

Zbliżają się wybory samorządowe, a nie wszyscy zapewne pa-
miętają, że wybierać będziemy nie tylko władze gminne, ale także 
rady powiatu i sejmiki wojewódzkie. Żyjemy w trudnych czasach, 
czy w związku z tym powinniśmy się nastawiać na szczególnie ostrą 
kampanię wyborczą? Starosta Jan Grabkowski, który udzielił nam 
arcyciekawego wywiadu, nie ma wątpliwości, że tak. Jak mówi, życie 
polityczne bardzo się w ostatnich latach zbrutalizowało. Pomimo to 
jest optymistą i liczy na konstruktywne rozmowy podczas budowa-
nia koalicji w naszej Radzie Powiatu.

Wyjątkowo gorąco było też podczas kwietniowej sesji Rady Gmi-
ny, kiedy to radni koalicji dyskutowali z wójtem na temat wizyty służb 
w Urzędzie Gminy i sposobu nabycia nowej siedziby gminnej spółki 
ZGK. Kto z tego starcia wyszedł zwycięsko? Przeczytajcie Państwo 
relację z sesji i oceńcie sami.

Gminni radni mają różne poglądy i różny stosunek do osoby wójta, 
jednak podczas kwietniowej sesji potrafili się także zjednoczyć. Było 
to w czasie, kiedy oddawali cześć pamięci zmarłego działacza PSL 
Kazimierza Hyjka. Urodzony w 1925 r. mieszkaniec naszej gminy 
miał niezwykle bogaty życiorys. Wielokrotnie, w czasie okupacji hi-
tlerowskiej, trudnych lat powojennych i w stanie wojennym, musiał 
się wykazać odwagą i hartem ducha. Próbom sprostał. Powinniśmy 
wszyscy brać z takich ludzi przykład.

Polityczni adwersarze potrafią zjednoczyć się nie tylko w smutku. 
Potrafią także stanąć obok siebie i wspólnie cieszyć się z gminnych 
sukcesów, jak okrągły jubileusz klubu „Dębowy Liść”, na którym 

spotkali się zarówno wójt, jak i radni 
koalicji. Podobnie było zresztą w cza-
sie Międzynarodowego Turnieju Tań-
ca, który stał się już dobrą tradycją 
naszej gminy.

Oczywiście, życie gminy to nie tylko 
święto, jakim jest turniej tańca. To tak-
że bolączki, jak troska mieszkańców 
Jelonka, Złotkowa czy Złotnik Osie-
dla o planowany przebieg północno-
wschodniej obwodnicy. Trasy niewąt-
pliwie potrzebnej, czy jednak nie należałoby poprowadzić jej w taki 
sposób, by była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców? Oczywiście 
w tym celu należy spróbować dogadać się z wojskowymi.

A skoro już o komunikacji mowa, to na koniec optymistycznie – 
nasza gmina wzbogaciła się o nowy autobus. I nie jest to nasze ostat-
nie słowo, jako że gminny przewoźnik czeka na dostawę kolejnych 
dwóch pojazdów.

Miłej lektury!
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33To jest rajd dla starych 
samochodów

32 Nie przegramy kolejnej 
wojny światowej

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA
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Pierwsi najemcy w pawilonie handlowo-
usługowym na osiedlu Nowe Złotniki

27Nikt Basketu nie pokona!

17

ZAPROSZENIE
W 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości i powołania przez Romana 
Dmowskiego w czerwcu 1918 r. 100-tysięcznej 
„Armii Błękitnej” generała Józefa Hallera 
zapraszam 16 czerwca 2018 r. na uroczystość 
patriotyczno-narodową do Chludowa.

Przebieg uroczystości:

10:00  Msza Św. w kościele parafialnym  
 pw. Wszystkich Świętych, 
11:00  Przemarsz uczestników z kościoła  
 do klasztoru Ojców Werbistów,
11:30  Odśpiewanie hymnu, złożenie  
 kwiatów pod pomnikiem Romana  
 Dmowskiego, wygłoszenie  
 10-minutowego referatu,
12:30  Koncert pieśni patriotycznej  
 w wykonaniu Orkiestry Dętej  
 Chludowo,
13:00  Zakończenie uroczystości.

Organizator:
Ewa Kuleczka-Drausowska

FESTYN RODZINNY
na Grzybowym!
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– Pracuje Pan w samorządzie już 28 
lat. Jak to się zaczęło?

– Przez przypadek (uśmiech). W 1989 
r. głosowałem na kandydatów Komitetu 
Obywatelskiego. Potem zakładałem 
Komitet Obywatelski w Koziegłowach, 

„walcząc” z władzami tamtejszej spół-
dzielni mieszkaniowej. Wystartowałem 
do Rady Gminy Czerwonak. Padło 
hasło „wszystkie ręce na pokład” i odnie-
śliśmy zwycięstwo. Tworzyliśmy zespół 
ludzi niedoświadczonych, ale chcących 
działać i dużo zrobić. A były to czasy, kie-
dy na biurkach stały czerwone telefony 
do wojewody, nie było autostrad; ba, nie 
wszędzie była  bieżąca woda i kanaliza-
cja. Dodatkowo władze Poznania zażą-
dały wielkich pieniędzy za komunikację 
miejską. Założyliśmy więc własną spół-

kę i zabraliśmy się za budowę wodocią-
gów, kanalizacji.  A także gazociągów, bo 
powietrze było zanieczyszczone, gdyż 
mieszkańcy ogrzewali domy paląc gumę 
z Bolechowa. Wreszcie zorganizowali-
śmy właściwą gospodarkę odpadową, 
wyposażając mieszkańców w pojemniki 
na śmieci i podpisaliśmy umowę na ob-
sługę z firmą Rethmann-Sanitech.

– Gmina przeszła prawdziwą rewolu-
cję. A jak Pan się zmienił?

– Wcześniej pracowałem jako inży-
nier w elektrowni i nagle trafiłem do ad-
ministracji. To wiązało się ze stresem, 
ale i poczuciem, że będę uczestniczył 
w czymś niezwykle ważnym. W 1993 
r. trafiłem na studium podyplomowe 
zorganizowane na UAM przez prof. 
Teresę Rabską, niekwestionowany 

autorytet w kwestii budowy samorzą-
du w Polsce. Poszedłem też na kurs 
dla członków zarządów spółek prawa 
handlowego. To był czas zdobywania 
nie tylko doświadczenia praktycznego, 
trzeba było je uzupełnić teorią, znajo-
mością przepisów prawa. Nauczyłem 
się, że samorządowiec musi myśleć 
nie o tym, co będzie za rok czy dwa, ale 
w dłuższej perspektywie. Czas pędzi 
bardzo szybko i nawet nie wiem, kiedy 
minęło 28 lat, z czego 16 lat pracuję 
jako starosta. Trzeba więc planować, 
stawiać przed sobą zadania i nie my-
śleć tylko o jednej kadencji.

– Czy kiedy kadencja się kończy 
i zbliżają się wybory, odczuwa Pan 
stres?

– Mimo że od tylu lat jestem – przy 
okazji każdych wyborów – poddawany 
wnikliwej ocenie mieszkańców, zawsze 
czuję stres związany z weryfikacją, ale 
i radość oraz satysfakcję, kiedy odno-
simy sukces. Niestety, dziś polityka 
i kampania wyborcza różnią się od tych 
sprzed 10 czy 20 lat, kiedy pewne rze-
czy nie mieściły się w kategorii dobrego 
smaku. Dziś pojawiają się skandalicz-
ne wypowiedzi, bezpardonowa walka, 
w której każde chwyty są dozwolone.

– Najbliższe wybory samorządowe 
będą trudne?

– Niewątpliwie. Partia rządząca 
bardzo chce przejąć samorządy, któ-
rych brakuje jej, by skompletować kró-
lewskie insygnia. Jeśli tak się stanie, ze-
psują państwo do końca. Tymczasem 
czeka nas ostra walka na słowa i czyny. 
Do tego pojawiają się w przestrzeni 
publicznej nowe byty polityczne, któ-
re tłumaczą mieszkańcom, że teraz 
jest źle, ale jak oni zdobędą władzę, to 
będzie lepiej. Nie wróżę im przyszłości, 
choć i nie wykluczam ewentualnej 
współpracy. W polityce trzeba być ela-
stycznym. Przez 28 lat byłem wierny 
zasadzie, żeby nie palić za sobą mo-
stów. Nie z każdym mam przyjemność 
rozmawiać, ale z każdym będę dysku-
tował, jeśli zaistnieje taka konieczność.

– Czy po wyborach wolałby Pan 
rozmawiać z wójtem Grzegorzem 
Wojterą czy wójtem Michałem 
Przybylskim?

– Wójta Grzegorza Wojterę znam od 
lat, znam jego zalety i wady. Jesteśmy 
partnerami samorządowymi, mówi-
my sobie po imieniu, choć nie jesteśmy 
przyjaciółmi. Drugiego kandydata nie 
znam. W minionych wyborach zmie-
niło się sześciu wójtów i burmistrzów. 
I z każdym musiałem zbudować nowe 
relacje. A im ktoś jest racjonalniejszy, 
tym szybciej ta współpraca zaczyna się 
układać. Nie ma ludzi niezastąpionych, 
umarł król, niech żyje król. Trzeba robić 
swoje, pamiętając, że za chwilę może 

nas tu nie być. Nie tylko w sensie poli-
tycznym. Jako starosta poznański czuję 
się odpowiedzialny za wszystkie gminy 
powiatu. Poparłem Suchy Las w kwe-
stii poligonu, niezależnie od moich rela-
cji z wójtem. Bo w interesie powiatu jest 
rozwój gminy, a moja decyzja była głę-
boko przemyślana i zgodna z prawem, 
jeśli więc wojewoda zechce ją uchylić, 
będzie to na pewno z olbrzymią stratą 
dla mieszkańców. 

– Łatwo będzie zbudować koalicję 
w Radzie Powiatu?

– Jeśli zajdzie taka potrzeba, z pew-
nością podejmiemy takie wyzwanie, 
choć rozmowy z pewnością do łatwych 
nie będą należeć. Mamy w tym wzglę-
dzie już doświadczenie. Więc jestem 
optymistą. Tym bardziej, że rządzące 
w powiecie PO, PSL i Niezależni dla 
Powiatu pracują bardzo konstruktyw-
nie. To z kolei pokazuje, że dojrzeliśmy 
do partnerstwa w samorządzie. 

– Chciał Pan zapewnić pieniądze na 
przebudowę Komisariatu Policji 
w Suchym Lesie. Czy było tak, że 
pieniądze te trafiły poza naszą gmi-
nę, jako że wójt Grzegorz Wojtera 
nie podjął w tej sprawie żadnych 
kroków?

– Mieszkańcy już dawno się przeko-
nali, że nie oszczędzam na bezpieczeń-
stwie. Przykładem są milionowe dotacje 
na służby mundurowe, w tym remonty 
i budowy nowych komisariatów. I tak 
było w przypadku Suchego Lasu. Po-
wiat był gotowy do wsparcia moderniza-
cji komisariatu. Jednak to decyzje wójta 
o przełożeniu terminu rozpoczęcia 
przebudowy Urzędu Gminy i komisa-
riatu sprawiły, że prace się nie rozpoczę-
ły. Podkreślam, powiat był finansowo 
przygotowany do tej inwestycji.

– Jak się Panu  współpracuje z kolej-
nymi prezydentami Poznania?

– Relacja z Jackiem Jaśkowiakiem 
jest bardzo pozytywna i owocna. Do-
ceniam, że doświadczenie biznesowe 
i życiowe ma większe niż poprzednik. 
Z drugiej strony Ryszard Grobelny 
pracował w spokojnych czasach, Jacek 
Jaśkowiak w dużo trudniejszych, wy-
magających niekiedy walki. Trudno 
więc porównywać obu panów.

– Czy nepotyzm jest problemem 
w samorządach?

– Od prawie 20 lat pracuję w powie-
cie, najpierw jako wicestarosta, a teraz 
starosta. W urzędzie, którym kieruję, 
nie ma mojej rodziny. Są fachowcy. 
Wiem jednak, że zdarzają się w samo-
rządach tak zwane „bagienka”. Niektó-
rzy gospodarze gmin dają się omotać, 
starają się pomóc najbliższym, a potem 
trudno im się z tego wytłumaczyć.

– Powiat ma w tym roku rekordowy 
budżet: ponad 400 mln zł.

WyWiaD WyWiaD

Czuję się odpowiedzialny  
za wszystkie gminy powiatu 
Ze starostą Janem Grabkowskim rozmawiamy o począt-
kach pracy w samorządzie, o zbliżających się wyborach, 
o współpracy z wójtem Suchego Lasu i kolejnymi prezy-
dentami Poznania, a także o narciarskiej pasji.

– Z czego 138 mln zł chcemy prze-
znaczyć na inwestycje, w tym edukację, 
drogi i pomoc społeczną czy wsparcie 
niepełnosprawnych. Na samą oświatę 
wydajemy 112 mln zł, z czego 49 mln 
zł na wynagrodzenia. Dodam, że sub-
wencja oświatowa to zaledwie 44,5 mln 
zł. Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Swarzędzu kosztować będzie 34 
mln zł,  szkoła w Murowanej Goślinie 
13 mln zł, a SOSW w zabudowaniach 
pocysterskich 12 mln zł. Sporą kwo-
tę przeznaczamy też na drogi – plan 
finansowy dla naszych „powiatówek” 
to blisko 100 milionów złotych. Naj-
ważniejsze zadanie, odcinek Zalasewo-
Kleszczewo, kosztować będzie 25 mln 
zł. Znaczną część budżetu stanowią 
wydatki na cele społeczne obejmujące 
politykę senioralną, zdrowotną (w tym 
szczepienia), Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie, rodzinne domy dziec-
ka itd. Renowacja zabytków pochłania 
1,5 mln zł. Na terenie zamku w Kórniku 
odnowiliśmy most i elewację. Podda-
liśmy też renowacji drewniany kościół 
w Długiej Goślinie, a 6 maja odbyło się  
poświęcenie podniesionego z ruin, ma-
jącego 500-letnią historię kościoła pw. 
św. Mikołaja w Owińskach, który od lat 
dotujemy. Uroczystościom przewodni-
czył metropolita poznański, arcybiskup 
Stanisław Gądecki. 

– W szpitalu w Puszczykowie powsta-
je też nowy blok za 21 mln zł.

– Pięć super nowoczesnych sal wraz 
z centralną sterylizatornią powsta-
je w ramach II etapu budowy bloku 
operacyjnego. Inwestycja nie tylko 
zapewni bardzo wysoki komfort pracy 
lekarzom i pielęgniarkom, ale przede 
wszystkim podniesie jakość opieki 
nad pacjentami i sprawi, że lecznica 

będzie w ściślej czołówce najnowocze-
śniejszych szpitali w Wielkopolsce.

– Na pierwszym miejscu wymienił 
Pan jednak oświatę.

– Bardzo nam zależy, żeby nasi 
absolwenci byli dobrze przygotowa-
ni do zawodowego życia, żeby byli 
profesjonalistami. Jednocześnie po-
winni nie tylko znać swój fach, umieć 
korzystać z szeroko rozumianej kul-
tury i znać ją, co da im szansę na swo-
bodne poruszanie się we wszystkich 
aspektach życia.

– Rekordową sumę udało się także 
uzyskać w zeszłym roku z funduszy 
Unii Europejskiej. Na co zostały 
przeznaczone te pieniądze?

– Tak, ok. 100 mln złotych. To był 
rekordowy rok, jeśli chodzi o pozyska-
nie przez powiat poznański środków 
zewnętrznych. Edukacja, komunika-
cja i transport oraz Ośrodek dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach to głów-
ni adresaci dotacji zewnętrznych. To 
niewątpliwie ogromny sukces naszych 
specjalistów, którzy pracowali przy 
tych projektach. Dzięki nim mogę mó-
wić o milionowych inwestycjach, jakie 
nas czekają. 

– Nie wspomniał Pan jeszcze o Kolei 
Metropolitalnej.

– Metropolia to moje ulubione dzie-
ło, a Kolej Metropolitalna jest jednym 
z jego elementów. Razem możemy 
zrobić więcej, dlatego jestem gorącym 
zwolennikiem współpracy. Budowa 
węzłów przesiadkowych zgodna jest 
też z filozofią prezydenta Jacka Jaśko-
wiaka, żeby integrować ze sobą różne 
rodzaje transportu. Dzięki Kolei Me-
tropolitalnej z jednym biletem w ręku 
dojedziemy w różne miejsca regionu. 
10 czerwca br. kolej rusza na czterech 

liniach: do Grodziska Wlkp., Nowego 
Tomyśla, Wągrowca i Jarocina. W go-
dzinach szczytu pociągi będą jeździć 
co pół godziny. Na pozostałych pięciu 
liniach, w tym do Piły, kolej ruszy po 
zakończeniu remontów, czyli najpóź-
niej do 2020-21 r.

– Integracja różnych rodzajów trans-
portu oznacza m.in. postawienie na 
transport rowerowy.

– Od kwietnia do połowy paździer-
nika na trasie Swarzędz - Pobiedziska 

- Czerwonak - Suchy Las - Murowana 
Goślina jeździ autobus z przyczepą na 
rowery. Bilet jest tani, bo powiat do 
niego dopłaca. Sam bardzo lubię jeź-
dzić rowerem.

– A poza rowerem? Jakie inne rodza-
je aktywności fizycznej Pan lubi?

– Kiedyś wyczynowo pływałem, 
potem byłem ratownikiem wodnym. 
A w wieku 40 lat nauczyłem się jeździć 
na nartach. W Karpaczu trenował 
mnie mój przyjaciel-lekarz, ratownik  
GOPR-u. Jakiś czas temu jednak po-
wiedział, że nie będzie mnie uczył, 
bo… nie ma już czego. Teraz najchęt-

niej szusuję we włoskich Dolomitach. 
Na czarnych trasach FIS osiągałem 
szybkość do 100 km/h. To wielka fraj-
da zjeżdżać z taką prędkością i mieć 
do tego widoki z wysokości 2000-
3000 m n.p.m. Inaczej się wtedy myśli 
o świecie, inaczej się człowiek czuje 
(śmiech).

– Na ścianie widziałem wiele dyplo-
mów zdobytych przez powiat po-
znański i Pana osobiście. Ostatnio 
w plebiscycie na osobowość roku 

„Głosu Wielkopolskiego” został Pan 
uhonorowany kolejnym laurem. 
Czy te nagrody nadal cieszą i moty-
wują do dalszej pracy?

– Każdego z nas cieszy, kiedy sta-
rania zespołu, z którym na co dzień 
się pracuje, są dostrzegane i zyskują 
uznanie. Oczywiście nie pracujemy 
dla takich momentów, laurów czy wy-
sokich miejsc w rankingach. Choć to 
wszystko bardzo dopinguje i zachęca 
do jeszcze większej determinacji w na-
szych działaniach na rzecz mieszkań-
ców powiatu. 

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki przewodniczył mszy świętej, na której 
poświęcony został 500-letni, zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja w Owińskach. Metropolita 

podkreślał niezwykłe zaangażowanie starosty i powiatu w ratowane tego zabytku od zapomnienia. 

Podpisanie umów z samorządami na Poznańską Kolej Metropolitalną

Zimą starosta najchętniej odpoczywa jeżdżąc na nartach
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Mieszkańcy z ulgą 
przyjęli oświad-
czenie wójta, że 
wycofuje się pod 
naporem argu-
mentów naszej 
koalicji z zapro-

ponowanej podwyżki opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. Postawa 
wójta jest w tym względzie ambiwalent-
na. Z jednej strony ma świadomość, że 
z wprowadzeniem tak drakońskiej pod-
wyżki musi poczekać przynajmniej do 
wyborów. Z drugiej strony ZGK pilnie 
potrzebuje pieniędzy na spłatę swoich 
zobowiązań wobec spółki od której 
dzierżawi nową siedzibę. Mieszkańcy 
zadają sobie zatem pytania:

Czy gigantyczne koszty dzierżawy  
nowej siedziby Zakładu Gospo-
darki Komunalnej (ZGK) wymu-
szą jednak podniesienie opłaty za 
śmieci o kilkaset złotych rocznie 
dla przeciętnej rodziny?
Dlaczego mieszkańcy Gminy Su- 
chy Las mają płacić za śmieci wię-
cej niż mieszkańcy innych okolicz-
nych gmin zrzeszonych w Związku 
Międzygminnym Gospodarki Od-
padami Aglomeracji Poznańskiej 
(GOAP)?
Dlaczego nasza gmina wyszła jako  
jedyna z GOAP-u?
W marcu br. odbyła się robocza na-

rada u wójta w sprawie polityki odpa-
dowej w naszej gminie. Uczestniczyli 
w niej m. in. szefowie poszczególnych 
klubów radnych oraz prezes ZGK.

W toku dyskusji ustalono, że zanim 
powierzy się po raz kolejny bez prze-
targu odbiór, transport i zagospodaro-
wanie odpadów naszemu gminnemu 
monopoliście – ZGK, zostanie zorga-

nizowane spotkanie z przedstawicielem 
Związku Międzygminnego Gospodar-
ki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej 
(GOAP) celem zapoznania się z ofertą 
Związku dla naszej gminy. Przypomnij-
my, że GOAP zrzesza Miasto Poznań 
oraz 8 ościennych gmin, które wspólnie 
prowadzą gospodarkę odpadami. W tej 
grupie gmin kilka lat temu był również 
Suchy Las.

 Spotkanie  5 kwietnia br., na które 
zaproszono p. Andrzeja Springera dy-
rektora GOAP-u zostało zorganizo-
wane w ramach posiedzenia Komisji 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
kierowanej przez dr Agnieszkę Tar-
gońską. Oprócz radnych w spotkaniu 
uczestniczyli między innymi: zastęp-
ca wójta Marcin Buliński i prezes 
ZGK Jerzy Świerkowski. Co ciekawe, 
na tym bardzo istotnym i ważnym 
spotkaniu zabrakło wójta Grzegorza 
Wojtery, który po miesiącu w Gaze-
cie Sucholeskiej skonstatował, że na 
spotkanie z dyrektorem GOAP-u nie 
przyszedł, ponieważ nie został… wła-
ściwie zaproszony.

GOAP czy ZGK
Podczas tego spotkania poruszono 

szereg spraw związanych z szeroko ro-
zumianą polityką odpadową. Rozma-
wialiśmy na temat zasad funkcjonowa-
nia GOAP-u i cen za odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów. Porów-
nywaliśmy te dane z regulaminem i ce-
nami w ZGK. Wspólnie zastanawiali-
śmy się nad możliwością i sensownością 
powrotu gminy do GOAP-u, gdzie ceny 
za odbiór odpadów są znacznie niższe 
niż w ZGK. Pytaliśmy o procedurę, 
jaką można by zastosować w takim 
przypadku. Dyrektor Andrzej Springer 

poinformował, że na obszarze podob-
nym do Suchego Lasu (Smochowice/ 
Krzyżowniki) realna cena odbioru 
i zagospodarowania odpadów wynosi 
ok. 12 zł za odpady segregowane. W Su-
chym Lesie wójt proponował 18 zł, czyli 
w ciągi roku o kilkaset złotych więcej 
dla przeciętnej rodziny. Przypomniał, 
że nie było realnego powodu, ażeby wy-
stąpić kilka lat temu ze związku. Zde-
mentował też nieprawdziwe informacje 
rozpowszechniane w naszej gminie ja-
koby GOAP utrzymywał niskie ceny za 
zagospodarowanie odpadów kosztem 
zadłużania się. Nic podobnego. GOAP 
jest w dobrej kondycji finansowej, po-
siada nawet lokaty bankowe. Podkreślił 
też, wbrew głoszonym tezom o rzeko-
mej finansowej dyskryminacji gminy 
Suchy Las, że koszty zagospodarowa-
nia odpadów dla Suchego Lasu i GOAP 
są identyczne. Tyle samo płacimy przy 
odbiorze naszych śmieci w spalarni, co 
gminy zrzeszone w GOAP.

Pan dyrektor Andrzej Springer 
podkreślił też, że obecnie wszyscy 
oczekują na projekt zmiany przepi-
sów dotyczących odbioru i zagospo-
darowania odbudów i dopiero po ich 
analizie będzie można podejmować 
racjonalne i odpowiedzialne decyzje 
w zakresie długofalowej polityki w tej 
materii.

Manipulacja zamiast 
informacji

Po spotkaniu z przedstawicielem 
GOAP-u planowano kolejne spotka-
nie, którego głównym celem miało być 
wypracowanie okresu, na który wójt 
powierzy ZGK odbiór, transport oraz 
zagospodarowanie naszych śmieci bez 
przetargu. Minęły prawie dwa miesią-
ce, a spotkanie nie odbyło się.  Zamiast 
kontynuowania dyskusji o długofa-
lowej polityce odpadowej w gminie, 
Grzegorz Wojtera wydał oświadcze-
nie dementujące rzekome informacje 
o przejściu Gminy Suchy Las do GOAP

-u. Oświadczenie jest o tyle dziwaczne, 
że w programie radiowym, na który po-
wołuje się wójt taka informacja w ogóle 
nie padła. Zachęcam do wysłuchania: 
http://radiopoznan.fm/informacje/
pozostale/czesc-mieszkancow-pod-
poznanskiego-suchego-lasu-chce-z-
powrotem-do-goap-u . 

Odpowiedź, czemu miało służyć 
wspomniane oświadczenie znajdzie-
my w komentarzu politycznym na tej 
samej stronie Gazety Sucholeskiej. To 
absolutnym szczyt manipulacji. Jego 
wartość propagandowa w kontekście 
zbliżających się wyborów jest oczy-
wiście cenna, natomiast wartość in-
formacyjna żadna. Warto zatem kilka 
spraw zdementować:

CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las  CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las
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W kwietniu ko-
misje stałe Rady 
Gminy zajmowa-
ły się głównie opi-
niowaniem pro-
jektów uchwał na 
najbliższą sesję. 

Komisja doraźna, której  przewodni-
czy radny Michał Przybylski, kończy 
prace nad nowym statutem Gminy 
Suchy Las.

 Pełną treść relacji przewodniczą-
cych komisji stałych oraz doraźnych 
można przeczytać na www.gminara-
zem.pl, a protokoły ze wszystkich po-
siedzeń  na www.bip.suchylas.pl/Rada 
Gminy/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja rewizyjna
Podczas posie-
dzenia Komisji  
4 kwietnia przy-
gotowano szcze-
gółowy plan pra- 
cy w zakresie sfor- 
mułowania wnio-

sku absolutoryjnego. Dodatkowo Ko-
misja analizowała przebieg dotychcza-
sowej kontroli spółki gminnej GCI. 18 
kwietnia Komisja analizowała część 
dochodową, a 24 kwietnia część wydat-
kową budżetu. Kontrola wykonania bu-
dżetu będzie kontynuowana na następ-
nych posiedzeniach m.in. z udziałem 
Wójta oraz p. Skarbnik. Celem działań 
Komisji jest sformułowanie wniosku 
w sprawie absolutorium dla wójta w za-
kresie wykonania budżetu za rok 2017. 

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Głównym tema-
tem posiedze-
nia Komisji 17 
kwietnia były 
konsultacje z Ko-
mendantami Po-
licji Dominikiem 

Sierżantem oraz Straży Gminnej Mar-
kiem Dłużewskim, którzy poruszyli 
wiele tematów związanych z funkcjo-
nowaniem służb. Komendanci przed-
stawili problemy z jakimi aktualnie 
się borykają i jakie podejmują kroki 
w celu ich rozwiązania. Komendant 
Marek Dłużewski przekazał informa-

cję o uruchamianiu systemu CEPiK 
w siedzibie Straży Gminnej, co pozwo-
li na sprawne pozyskiwanie danych 
i informacji o drogowych pojazdach 
mechanicznych i ich właścicielach.

Komendanci poinformowali Ko-
misję, że wzrasta liczba interwencji, 
a Komendant Policji poinformował 
o zmniejszeniu się liczby włamań, 
kradzieży, uszkodzeń mienia na te-
renie gminy, w porównaniu do roku 
poprzedniego. Uzyskane wyniki, 
skutkowały zajęciem III miejsca 
naszego komisariatu w konkursie 
organizowanym przez Starostwo Po-
wiatowe, dotyczącym poprawy stanu 
bezpieczeństwa na terenie powiaty 
poznańskiego.

W dalszej części dyskusji z komen-
dantami, radni poruszyli inne bardzo 
istotne problemy, między innymi kwe-
stię pojawiających się narkotyków i do-
palaczy, braki w oświetleniu ulic, nie-
bezpieczeństwo w związku z migracją 
dzikich zwierząt.

Komisja pozytywnie zaopiniowa-
ła projekt uchwały dotyczący nadania 
nazwy ulicy w Chludowie, ale jedno-
cześnie zwróciła się do sołectw i zarzą-
dów osiedli o nadawanie nazw ulicom, 
bardziej oddających charakter danego 
otoczenia. 

Analizowano również rozkład jazdy 
taboru ZKP w kontekście powstającej 
Poznańskiej Kolejki Metropolitalnej. 
Powołano zespół, którego zadaniem 
będzie przedstawienie propozycji 
optymalnego rozkładu jazdy autobu-
sów ZKP, jeszcze przed powstaniem 
PKM. Zainteresowanych zapraszamy 
do udziału w pracach zespołu.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Komisja obrado-
wała 16 kwietnia 
br. Prace kon-
centrowały się 
wokół projek-
tów uchwał na 
najbliższą sesję. 

Pozytywnie zaopiniowano projekt 
uchwały w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
Chludowo – rejon ulicy Za Parkiem II. 

Po dość burzliwej dyskusji, doty-
czącej realizacji zadań na os. Grzy-
bowym pozytywnie zaopiniowano 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Suchy Las na 2018 r.

Negatywnie natomiast zaopi-
niowano projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości położonej w Biedrusku, na 
której znajduje się krzyż oraz pomnik. 
Nieznaczną większością głosów po-
parto projekt uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż nieruchomo-
ści położonej w Suchym Lesie. Wójt 
wskazywał, że działka wprawdzie jest 
objęta planem, ale ma swoją funkcję 
usługową.

W drugiej części prac Komisji po-
ruszono problem przejścia do przed-
szkola w Biedrusku oraz kwestię te-
renów przy ul. Sosnowej przy boisku 
sportowym na os. Grzybowym.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
Komisja w kwiet-
niu zorganizo-
wała zaległe spo-
tkanie z miesiąca 
marca. Spotkali-
śmy się z przed-
stawicielami klu- 

bów sportowych, aby wysłuchać spra-
wozdań. W trakcie dyskusji poruszano 
szereg tematów związanych z działal-
nością klubów w zakresie wymogów 
i przepisów prawa, które są na nich na-
kładane. Spotkanie było też okazją do 
pochwalenia się osiągnięciami.

Pierwsze kwietniowe spotkanie 
odbyło się z dyrektorką GOS, p. Ka-
tarzyną Kustoń. Po wejściu w życie 
nowych przepisów dot. norm jaki-
mi powinna odpowiadać woda na 
pływalniach zmuszeni byliśmy do 
zmiany technologii uzdatniania wody. 
W efekcie tych zmian uzyskano dużo 
lepsze parametry wody przy podob-
nych kosztach. Niestety basen boryka 
się nadmiarem związków żelaza, które 
osadzają się wokół dysz dennych base-
nu,  tworząc charakterystyczne rdzawe 
naloty. Trwają intensywne prace nad 
znalezieniem przyczyny tego zjawiska.

Kolejne spotkanie to wyjazd do 
Chludowa i spotkanie z Zarządem 
Zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie. 
Komisja miała możliwość obserwo-
wania próby. Byliśmy pod wrażeniem 
wielkiego wysiłku wkładanego w przy-
gotowanie występów. Ponadto, jako 
przewodniczący Komisji Społecznej, 
uczestniczyłem w dwóch bardzo waż-
nych wydarzeniach na terenie naszej 
gminy. Pierwsze z nich to XIII Finał 
Przeglądu Młodego Teatru Wielko-
polski pod patronatem Marszalka Wo-
jewództwa Marka Woźniaka. Miałem 

zaszczyt i przyjemność wręczania głów-
nych nagród „WOJCIECHÓW”. Dru-
gim wydarzeniem było 10-lecie KLU-
BU DĘBOWY LIŚĆ działającego przy 
OPS w Suchym Lesie. W spotkaniu 
uczestniczyli również przewodniczący 
Zarządów Osiedli z Suchego Lasu. 

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

W kwietniu człon- 
kowie KKiOŚ 
spotkali się dwu- 
krotnie. 5 kwiet-
nia 2018 r. gości-
liśmy Andrzeja 
Springera, dyrek-

tora biura Związku Międzygminnego 
Gospodarki Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej (GOAP) oraz Jerzego 
Świerkowskiego, prezesa zarządu gmin-
nego Zakładu Gospodarki Komunal-
nej (ZGK). Rozmawialiśmy na temat 
zasad funkcjonowania GOAP-u i cen 
za odbiór i przetwarzanie odpadów. Po-
równywaliśmy te dane z regulaminem 
i cenami w ZGK. Wspólnie zastana-
wialiśmy się nad możliwością i sensow-
nością powrotu gminy do GOAP, gdzie 
ceny za odbiór odpadów są znacznie 
niższe niż w ZGK, a zakres i jakość 
usług podobne.

12 kwietnia 2018 r. odbyło się po-
siedzenie wyjazdowe w Biedrusku. 
Gościliśmy w świetlicy osiedlowej, 
gdzie spotkaliśmy się z nowym prze-
wodniczącym osiedla, p. Radosła-
wem Banaszakiem. Rozmawialiśmy 
na temat problemów komunalnych 
miejscowości, m. in. funkcjonowania 
i stanu prawnego cmentarza. Oglą-
daliśmy też działkę gminną położoną 
przy ul. Ogrodowej przeznaczoną na 
sprzedaż. Jest to działka, na której stoi 
krzyż i pomnik. Już dwa lata temu gmi-
na zakupiła teren, na który te obiekty 
miały być przeniesione, jednak do tej 
pory zadanie nie zostało wykonane. 
Byliśmy także na osiedlu Jesionowym, 
gdzie rozważaliśmy wybór miejsca na 
nowy plac zabaw. Gmina dysponuje 
dwoma działkami w pobliżu osiedla. 
Konfiguracja terenu jednej z nich oraz 
rosnące tu dorodne sosny praktycznie 
uniemożliwiają realizację placu zabaw. 
Druga z działek ma teren płaski, ale 
położona jest w pobliżu oczyszczalni 
ścieków, z której czuć odór. 

Członkowie komisji negatywnie 
zaopiniowali projekt uchwały umoż-
liwiającej dzierżawę na 30 lat terenu 
w pobliżu skrzyżowania ulic Obornic-
kiej i Konwaliowej.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

25 kwietnia na Cmentarzu w Morasku 
spoczął 

Kazimierz Zdzisław Hyjek
- mieszkaniec Suchego Lasu,  

działacz i społecznik.

Rodzinie i Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia

składa

w imieniu Klubu Radnych
Nowoczesna Gmina

Przewodniczący Klubu  
Jarosław Ankiewicz

,,Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski
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Kazimierz Zdzisław Hyjek urodził 
się w Dopiewie 27 lutego 1925 roku 
z rodziców Marii (z Serafinów) i Jana, 
przybyłych z USA. Ojciec, Jan Hy-
jek, członek Sokoła, żołnierz w Armii 
Hallera, walczył w I wojnie światowej 
oraz wojnie roku 1920. Oboje z żoną 
już w Polsce stracili przez inflację pra-
wie wszystko, co wypracowali w USA. 
Zamieszkali początkowo w Dopiewie, 
a potem osiedlili się w Łaziskach pod 
Wągrowcem. Rodzina składała się 
z sześciu osób, do czasu, gdy została 
brutalnie przerzedzona przez Niem-
ców. Kazimierz był członkiem Sodali-
cji Mariańskiej. Jako chłopiec poznał 
generała Józefa Hallera. Jego ojciec 
przed wojną opłacił mu pierwszy lot 
samolotem RWD 13. Kazio brał też 
lekcje gry na skrzypcach, ale to lotnic-
two zdobyło jego serce.

W czasach pogardy
Kazimierz Hyjek w Łaziskach 

ukończył czteroklasową szkołę po-
wszechną, następnie gimnazjum 
w Wągrowcu. Maturę zdał już po 
wojnie, w której stracił ojca i czasowo 
brata. Z gospodarstwa zabrało ich ge-
stapo, za przechowywanie powstańca 
śląskiego. Szesnastoletni Kazik, by 
ratować ojca aresztowanego przez 
Niemców, pognał nocą 80 kilome-
trów konno do Gniezna i z powrotem, 
aby opłacić prawnika Niemca, co 
ostatecznie nic nie dało. Koń omal 
nie padł, wymagał leczenia, a rano 
musiał być w stajni... gotowy do prac 
polowych pod kontrolą Niemca – stąd 
pośpiech. Jego ojciec Jan (nr obozowy 
151419) i brat Eugeniusz (nr obozowy 
171178) poddani byli straszliwym tor-
turom na gestapo, więzieni w Forcie 
VII, Wronkach, Rawiczu, Auschwitz 
i obozach w Niemczech po morder-
czym „marszu śmierci” w zimie 1945 r. 
Jan do domu nie wrócił… Kazimierz 
z matką, drugim bratem  – Tadeuszem 
i siostrą Haliną byli zmuszeni do pracy 
u Niemców, którzy zajęli ich dom. Na-
stępnie Kazimierz musiał wyjechać 

na zachód konnym wozem zajętym 
z gospodarstwa, aby służyć transpor-
tem wojskom koalicji zdobywającym 
Berlin. W przeciwieństwie do braci 
nie był wysoki. Gdy miał niecałe 16 lat, 
Niemcy zmuszali go do wielogodzin-
nego dźwigania 80-90-kilowych wo-
rów wymłóconego zboża na dystansie 
około 50 metrów z wejściem na I pię-
tro. Praca ponad siły zahamowała jego 
zwykły, młodzieńczy proces wzrostu.

Powojenne szykany
Po wojnie, w roku 1946 Kazik roz-

poczyna w Aeroklubie Poznańskim 
szkolenie szybowcowe, a następnie 
samolotowe i spadochronowe na lot-
nisku w Kobylnicy. Jest pilotem. Ma 
kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa, 
na trzy lata otrzymuje zakaz wstępu 
na lotnisko, co wiąże się z ogromnym 
bólem i frustracją. Pod nieobecność 
drugiego brata, którego powołano do 
wojska stawia w stanie surowym nowy 
dom w Łaziskach. Pracuje w zakładach 
lotniczych, jednocześnie przez jakiś 
czas studiuje prawo. Pracuje w kontro-
li ruchu lotniczego między innymi na 
Okęciu w Warszawie i poznańskiej Ła-
wicy. Zakłada rodzinę, mieszka w Ryb-
nie Wielkim, a następnie w Iwnie. Po 
śmierci samotnego brata obejmuje 
gospodarstwo rodzinne w Łaziskach, 
pracuje tam z żoną Marią i dziećmi 
przez 10 lat, dokonując radykalnych 
remontów i zasadniczej modernizacji. 
Wprowadza liczne udogodnienia, ko-
rzysta z fachowej wiedzy rolniczej swo-
jej żony Marii, inżyniera rolnictwa. Ma 
już w tym czasie syna Jan i dwie córki 

– Małgorzatę i Agnieszkę.
Bardzo intensywnie działa spo-

łecznie w Kółkach Rolniczych oraz 
w ZSL, współwalcząc o podstawowe 
prawa rolników do zniesienia swoistej 
pańszczyzny, jaką były przymusowe, 
obowiązkowe, niemal darmowe do-
stawy płodów rolnych dla państwa, 
współwalczy o prawo do ochrony 
zdrowia oraz umożliwienie rolnikom 

– seniorom przejście na emeryturę, 

z oddaniem gospodarstwa następcy. 
Wymagało to często ostrej, lokalnej 
walki z ludźmi z PZPR i narażania się 
na szykany. Odwagi Kazimierzowi 
Hyjkowi nigdy nie brakowało. Był pe-
dantem, niesłychanie wymagającym, 
jeśli chodzi o wykonywanie wszelkiej 
pracy. To rodziło, zwłaszcza w tam-
tych czasach wiele konfliktów. Musia-
ło być równo, jak pod sznurek, od orki 
i siewu zaczynając, na murarce koń-
cząc. Mało, kto mógł z nim pracować, 
a i w pracy wytrzymać… W PRL nie 
mógł rozwinąć swoich ewidentnych 
zamiłowań i talentów do działalności 
gospodarczej, choć podejmował różne, 
na ogół udane inicjatywy. Miał w ży-
ciu ogromne, niekiedy nieprawdopo-
dobne szczęście, uniknął cudem wielu 
wypadków i trafił na przychylnych, 
cierpliwych ludzi. Był wielkim, choć 
skrytym marzycielem.

Solidarność z podziemiem
W 1976 roku dzięki refleksowi 

sytuacyjnemu żony Marii sprzedał 
gospodarstwo i osiedlił się w Suchym 
Lesie pod Poznaniem, gdzie urodziła 
się jego trzecia córka Basia. Kazimierz 
zbudował i prowadził do emerytury 
myjnię samochodową w Poznaniu. 
W stanie wojennym, jako ZSL-owiec 
dostarczał żywność ukrywającym 
się działaczom NZS i „Solidarności”. 
Po ustrojowych zmianach został się 
członkiem i prezesem koła PSL. Dzia-
łał skutecznie dla dobra Aeroklubu 
Poznańskiego oraz działał w Towa-
rzystwie Mikołajczykowskim. Odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Bezinteresownie pomagał niezli-
czonej liczbie osób. Bez problemów 
pożyczał samochód, czy sprzęt, jeśli 
go ktoś prosił. Dbał o Kościół i spra-
wy narodowe. Angażował się w wiele 
inicjatyw charytatywnych. Uwielbiał 
podróże, wraz z żoną udał się na wiele 
pielgrzymek do sanktuariów europej-
skich, ale też już po sześćdziesiątce ra-

zem poszli z Poznania, z plecakami na 
indywidualną pielgrzymkę na Jasną 
Górę. W wieku dziewięćdziesięciu lat 
spełnił swoje wielkie marzenie i od-
wiedził Memoriał Polskich Lotników 
w Londyńskim Northolt.

Kazimierz był bardzo pracowity 
i dokładny. Mimo nierzadkich kło-
potów finansowych był szczodry i nie 
wahał się pomagać innym. Miał wielu 
przyjaciół. Choć nieraz denerwowały 
go drobiazgi, to nigdy nie skarżył się na 
liczne, czasem bardzo dotkliwe uciąż-
liwości. Zachowywał spokój w trud-
nych i dramatycznych momentach 
życia, przez co był niezachwianym 
oparciem dla rodziny.

Pozwalał swoim dzieciom na 
dużą swobodę twórczą, śledząc z za-
ciekawieniem ich drogę. Ciekawiły 
go ścienne malowidła pojawiające się 
w jego domu, rzeźby, pisane i śpiewane 
piosenki.

Kochał maszyny, urządzenia oraz 
innowacje, w wieku 90 lat używał 
komórki, komputera, GPS. W wieku 
90 lat wykopywał stare drzewa z ko-
rzeniami, zakładał z wysokiej drabi-
ny budki lęgowe dla ptaków… Był 
członkiem honorowym  Aeroklubu 
Poznańskiego oraz członkiem Klubu 
Seniorów Lotnictwa. Pozostanie w na-
szej pamięci!

Jan Hyjek

Przypominam wójtowi, że o „kurio-1. 
zalnym spotkaniu z przedstawicie-
lem GOAP-u” zdecydowano w mar-
cu br. podczas spotkania, które sam 
zorganizował z przewodniczącymi 
klubów radnych. 
Na tym samym zebraniu zdecydowa-2. 
no, że powinno ono odbyć się w ra-
mach posiedzenia Komisji Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska, której 
przewodniczy radna A. Targońska.
Posiedzenie Komisji odbyło się 5 3. 
kwietnia br., a informacja o terminie, 
miejscu oraz tematyce spotkania 
została przekazana 26 marca br. Wie-
dzieli zatem wszyscy: prezes ZGK, 
zastępca wójta, radni, urzędnicy, prze-
wodniczący zarządów osiedli. Nie 
wiedział tylko Grzegorz Wojtera.
Wójt twierdzi, że radna A. Targońska 4. 
sporządziła nafaszerowaną błęd-
nymi danymi tabelkę. Niestety nie 
wskazuje o jaką tabelkę chodzi, ani 
też nie potrafił wskazać przykładu 
jakiegokolwiek błędu.
Wójt informuje, że niemal wszystkie 5. 
podpoznańskie gminy podniosły staw-
ki za odbiór odpadów.  Nie informuje 
jednak do jakiej wysokości, ponieważ 
okazałoby się, że stawki po podwyżce 
są i tak niższe niż w naszej Gminie 
przed planowaną podwyżką. To praw-
da niewygodna i skrzętnie ukrywana.  

Reasumując, z przekazów wójta 
wynika, że 16,5 tys. mieszkańców  Su-
chego Lasu tworzy swoisty fanklub 
ZGK i marzą o tym, żeby płacić za 
śmieci najwięcej w Polsce. Perspekty-
wa powrotu do GOAP-u to prawdziwy 
koszmar. Ludzie, niesieni lokalnym 
patriotyzmem, chcą płacić za śmieci 
tyle, ile zażyczy sobie prezes firmy 
świadczącej te usługi, który ani myśli 
o przetargu.

Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Kończy się obec-
na kadencja rady 
gminy. Wybory 
samorządowe od- 
będą się najpóź-
niej w listopadzie 
br. Kolejna ka-

dencja będzie się różnić od obecnej 
w związku z wejściem w życie nowych 
przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowa-

nia i kontrolowania niektórych orga-
nów publicznych. 

Dla naszej gminy wprowadza-
ne ustawą zmiany dotyczą przede 
wszystkim: 

wydłużenia kadencji rady gminy 1. 
i wójta z 4 do 5 lat;
powołania nowej obligatoryjnej 2. 
komisji stałej rady gminy - komisji 
skarg, wniosków i petycji,
wprowadzenia wymogu, by obrady 3. 
rady gminy były transmitowane,
przyznanie przewodniczącemu rady 4. 
gminy prawa wydawania poleceń 
służbowych pracownikom urzędu 
gminy,
przyznanie radnym prawa wstępu 5. 
do pomieszczeń instytucji samorzą-
dowych, w tym spółek handlowych 
z udziałem samorządowych osób 
prawnych;
zobowiązanie wójta do przedstawia-6. 
nia radzie corocznego raportu o sta-
nie gminy;
przyznanie co najmniej 200 miesz-7. 
kańcom gminy inicjatywy uchwało-
dawczej;

Wśród zmian dotyczących prawa 
wyborczego wskazać należy m.in.:

 „dw ukadencyjność wójta”, (bę-1. 
dzie stosowany od przyszłych 
w yborów, zatem jego pełne zasto-
sowanie nastąpi dopiero w 2028 r.,  

k iedy upłyną – obecnie przedłu-
żane do 5 lat – dwie kadencje sa-
morządowe); 
zmianę podmiotu dokonującego 2. 
podziału gminy na stałe obwody 
głosowania; obecnie jest to rada 
gminy, a od dnia 1 stycznia 2019 r. 
będzie to komisarz wyborczy; 

Wprowadzenie pow yższych 
zapisów ustawow ych wiąże się 
z koniecznością now ych regulacji 
w Statucie Gminy Suchy Las. Za-
danie to powierzyła Rada Gminy  
5 radnym reprezentującym wszyst-
kie kluby: Jarosławowi Ankiewiczo-
wi i Pawłowi Tyrce (klub Nowocze-
sna Gmina), K rzysztofowi Pilasowi 
(klub Gmina Razem), Małgorzacie 
Salwa-Haibach (klub Inicjaty wa 
Mieszkańców). Przewodniczącym 
Komisji Statutowej został radny klu-
bu Gmina Razem Michał Przybylski. 
W posiedzeniach Komisji uczestni-
czy również p.o. Sekretarza Gminy – 
p. Kamila Ślęzak. Zapraszany jest też 
mec. Henryk Kuligowski. 

Komisja pracuje merytorycznie, 
a wiedza i doświadczenie radnych 
gwarantują, że efekt końcowy w posta-
ci nowego Statutu Gminy Suchy Las 
będzie satysfakcjonujący dla miesz-
kańców naszej gminy.

Małgorzata Salwa-Haibach

 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las / WYDARZENIA
c.d. ze  
s. 11 >>>

WsPomnienie / reklama

Przewodnicząca 
Rady Gminy 
informuje…

Zakład Komunikacji Publicznej 
w Suchym Lesie odebrał nowy auto-
bus – Urbino 10,5. Nowy jako model, 
a nie pojazd, albowiem ten konkretny 
autobus ma 8 tys. km przebiegu. 

Zmieniał kolory
Pojazd miał premierę w Kielcach, 

na targach TRAEXPO. Miał wtedy 
barwy złoto-czarne, potem, z okazji 
wizyty na kolejnych targach, przema-

lowano go na kolory srebrno-szare. 
Dziś pyszni się już barwami sucho-
leskiego przewoźnika – czerwono-
białymi. 

Autobus nie jest bardzo długi; 
zgodnie z nazwą ma 10,5 m długości. 
Nasz przewoźnik czeka jeszcze na do-
stawę dwóch dłuższych, niskopodło-
gowych pojazdów Urbino 12, które 
najpóźniej trafią do nas na początku 
przyszłego roku. 

Nie oznacza to, że Urbino 10,5 to 
maleństwo. Podróżować nim może 
jednorazowo do 85 pasażerów, któ-
rzy dostaną się do środka przez troje 
drzwi. Środkowe drzwi oświetlane 
są przez reflektor, co może być przy-
datne zwłaszcza wieczorem, poza 
terenem zabudowanym, przede 
wszystkim dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. 25 pasażerów 
może skorzystać z miejsc siedzących. 
Wszyscy zaś z pewnością skorzystają 
z systemu informacji pasażerskiej. 
W ramach tej informacji mogą liczyć 
na głosowe zapowiedzi przystanków. 
W skład systemu wchodzą także wy-
świetlacze zewnętrzne wysokiej roz-
dzielczości.

Kamery dla bezpieczeństwa
Podczas uroczystości odebrania 

autobusu głos jako pierwszy zabrał 

prezes ZKP Edward Miśko, który po-
prosił dyrektora Andrzeja Sienkiewi-
cza z firmy Solaris o wręczenie symbo-
licznych kluczy wójtowi Grzegorzowi 
Wojterze.

– Panie wójcie, to nie są klucze do 
zamka od drzwi, lecz do nowego mode-
lu autobusu – zaznaczył dyrektor Sien-
kiewicz. – Pojazd jest klimatyzowany, 
ma system monitoringu i łącza USB, 
dzięki którym pasażerowie będą mogli 
podładowywać urządzenia elektronicz-
ne, bez których, jak wiemy, coraz więcej 
ludzi nie wyobraża już sobie życia. Je-
stem pewien, że pojazd będzie dobrze 
służył gminie i jej mieszkańcom.

– A ja klucze od razu wręczam pre-
zesowi naszej spółki komunikacyjnej 

– uśmiechnął się na to wójt.
Prezes ZKP wyjaśnił na koniec, że 

system monitoringu to cztery kamery 
w środku autobusu i dwie na zewnątrz. 
W razie kolizji lub innej sytuacji kon-
fliktowej nagrania z tych kamer mogą 
służyć jako materiał dowodowy w sy-
tuacji, kiedy zeznania uczestników 
zdarzenia będą sprzeczne.

– Materiał ten jest zabezpieczony 
przed ingerencją z zewnątrz – zapew-
nił prezes. – Policja i sądy traktują te 
nagrania jako wartościowy materiał 
dowodowy – zakończył.

Krzysztof Ulanowski

Nowy autobus będzie 
nam dobrze służył
Pojazd jest produkcji wielkopolskiej. Producent zadbał 
o bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Zanim autobus 
trafił do gminy Suchy Las, chwalono się nim aż na dwóch 
imprezach targowych.

Wspomnienie  
o lotniku-marzycielu
Szesnastoletni Kazik, by ratować ojca aresztowanego przez 
Niemców, pognał nocą 80 kilometrów konno do Gniezna 
i z powrotem.

Słowo wstępne
Na moją prośbę złożoną na sesji 26 kwietnia br. Rada Gminy uczciła pamięć 

Kazimierza Hyjka minutą ciszy. Znałem osobiście zarówno Zmarłego, jak i całą 
jego rodzinę. Nie tylko pan Kazimierz zapisał wiele pięknych kart historii Suche-
go Lasu, ale i pozostali członkowie jego rodziny. Najlepiej o życiu Kazimierza 
Hyjka pisze jego syn Jan. Cześć Jego pamięci!

Krzysztof Pilas
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Dyr. Andrzej Sienkiewicz, wójt Grzegorz Wojtera, prezes Edward Miśko
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Pomysłodawcą utworzenia klubu 
była dyrektor OPS Sylwia Nowak-Ka-
bacińska, która doszła do przekonania, 
że warto zorganizować miejsce, gdzie 
seniorzy mogliby spotykać się na co 
dzień  i wykorzystywać swój potencjał 
twórczy. 

– Wcześniej raz w roku odbywał się 
Dzień Seniora, który cieszył się zainte-

resowaniem wielu osób – mówi pani 
dyrektor.

Jeden z czterech
Seniorzy mają do dyspozycji m. in. 

zajęcia komputerowe, taniec, gimna-
stykę czy zajęcia plastyczne. Nic dziw-
nego, że klub działa prężnie skupiając 
ok. 160 aktywnych członków.

Nie oznacza to, że tylu seniorów 
spotyka się naraz. Nie zawsze uczest-
nictwo w zajęciach jest dla wszystkich 
możliwe.

– Średnio w zajęciach bierze udział 
od około 50-60 osób – szacuje koordy-
natorka klubu Aleksandra Żołnowska.

W klubie „Dębowy Liść” działa 
chór o tej samej nazwie, którego dy-
rygentem jest Zygmunt Urbaniak. Od 
lat chór promuje gminę, występując 
z sukcesami nie tylko na jej terenie. 
A że nazwa chóru taka sama jak nazwa 
klubu? 

– Cztery dębowe liście są w herbie 
gminy. Jednym z tych liści jest nasz 
chór – wyjaśnia z uśmiechem Zyg-
munt Urbaniak.

Jak ważnym wydarzeniem dla gmi-
ny był jubileusz Klubu Seniora, niech 
świadczy fakt, że uczestniczyło w nim 
wielu członków gminnego samorządu 
z przewodniczącą Rady Gminy Mał-
gorzatą Salwą-Haibach i wójtem Grze-
gorzem Wojterą na czele. 

– Klubowicze to wspaniali ludzie, 
pełni radości życia i wigoru – chwali 
Małgorzata Salwa-Haibach. – Klub 
to świetna promocja gminy. Kiedy 
powstała świetlica na moim osiedlu 
Grzybowym, od razu pomyślałam 
o filii klubu!

Na uroczystości obecni byli też prze-
wodniczący Komisji Społecznej Rady 
Gminy Krzysztof Pilas, radny Ryszard 
Tasarz, przewodniczący rad osiedli 
Suchy Las-Wschód i Suchy Las: Anna 
Ankiewicz i Michał Dziedzic. Krzysztof 
Pilas oraz Michał Dziedzic wręczyli klu-
bowiczom prezent – gry planszowe.

Obowiązki gospodarza pełniła 
dyrektor OPS Sylwia Nowak-Kaba-
cińska i dyrektor Szkoły Podstawowej 
Jarosław Krajewski, a uroczystość pro-
wadziła koordynatorka Aleksandra 
Żołnowska.

Podwójny jubileusz
Zbieg okoliczności sprawił, że tego 

samego dnia obchodził urodziny wójt 

Grzegorz Wojtera. Dlatego też na klu-
bowej uroczystości wręczono jubilato-
wi kwiaty, a ok. 200 obecnych na im-
prezie osób odśpiewało gospodarzowi 
gminy „sto lat”.

– Rzeczywiście tak się złożyło, że 
wasz jubileusz zbiegł się z moimi 
urodzinami, choć troszkę więcej niż 
dziesiątymi –mruży oko wójt.  – Na 
swych urodzinach miałem dwustu 
gości. Mogę śmiało powiedzieć, że ta-
kich urodzin jeszcze nie miałem – po-
wie później w wywiadzie dla lokalnej 
telewizji internetowej.

– Staramy się zorganizować czas 
naszym seniorom poprzez różnorod-
ne zajęcia, np. taneczne, informatycz-
ne – opowiada z kolei  Aleksandra 
Żołnowska. – Wolontariusze poma-
gają seniorom poznać Facebooka, 
aby ułatwić im dostosowanie do 
dzisiejszych czasów. Organizujemy 
też pikniki, wycieczki czy zabawy 
karnawałowe. Myślę że są to intere-
sujące propozycje, z których seniorzy 
chętnie korzystają.

Coś dla ducha i dla ciała
Jak na jubileuszową imprezę przy-

stało, obfitowała ona w występy arty-
styczne w wykonaniu klubowiczów. 
Był to taniec, recytacje własnej poezji 
w wykonaniu Krystyny Augustyniak-
Czarneckiej oraz malarza i poety An-
drzeja Stanisławskiego, a nawet formy 
kabaretowe, jak skecz o zakupie lampy, 
wzorowany na skeczu Kabaretu Mo-
ralnego Niepokoju, gdzie przedmio-
tem zakupu były drzwi.

Aby jednak było także i coś dla 
ciała, prowadząca imprezę zaprosiła 
wszystkich tort, który ufundował dla 
seniorów Zarząd Osiedla Suchy Las-
Wschód.

Uroczystość się podobała. A co 
klubowicze sądzą o naszej gminie?

– Przeprowadziliśmy się z Poznania 
do Suchego Lasu kilkanaście lat temu 
i nie żałujemy. Mieszka się tu dobrze, 
gmina rozwija się dynamicznie, więc 
powodów do narzekań nie mamy – 
mówią państwo Kustoniowie.

Szczęśliwa siódemka
Warto zwrócić uwagę na ciekaw y 

zbieg okoliczności. Jubileusz odbył 
się 7 kwietnia br., natomiast Czwar-
ty  Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
z udziałem jubilatów odbył się rów-
nież siódmego, tyle że październi-
ka 2017 r.  Można więc założyć, że 
siódemka jest szczęśliwa dla K lubu 
Seniora „Dębow y Liść”. I tego szczę-
ścia oraz dużo zdrowia wszystkim 
wspaniałym klubowiczom życzy 
redakcja.

Ryszard Bączkowski

WyDarzenia / reklama
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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, 

Okrągły jubileusz klubu 
„Dębowy Liść”
W kwietniu w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Le-
sie miała miejsce doniosła uroczystość. Klub działający przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej obchodził jubileusz 10-lecia. 
Na terenie gminy działają cztery koła tego klubu, jednakże 
sucholeskie jest najstarsze.

/mąż na telefon suchy las
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Dyr. Sylwia Nowak-Kabacińska, wójt Grzegorz Wojtera, przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach

Radny Krzysztof Pilas (w środku) i przewodniczący Michał Dziedzic (z prawej) wręczyli kwiaty

Ludmiła Frąckowiak, lekarz medycyny, nutricyolog, 
bioenergoterapeuta, psychoterapeuta.

Diagnozuję stan zdrowia całego organizmu za pomocą aparatu Sensitiv, co pozwala ustalić stopień zanieczyszczenia 
organizmu i zaburzenie funkcji organów, a także ocenić stopień rozwoju choroby. Aparat wykrywa również pasożyty - 
lamblie, toksoplazmozę, chlamydie, bakterie, wirusy, grzyby. Wykrywa też metale ciężkie i pestycydy.
Pomagam w ustaleniu przyczyn choroby. Pomagam w chorobach przewodu pokarmowego, sercowo-naczyniowych, 
chronicznym zmęczeniu, alergiach, astmie oskrzelowej, chorobach autoimmunologicznych, nerwicach, depresji, 
niepłodności – za pomocą naturalnych metod.

Skorzystaj również z poradnictwa życiowego, poradnictwa na temat problemów rodzinnych, z warsztatów i szkoleń.

MASAŻE OGNIEM, KAPSUŁA ODNOWY BIOLOGICZNEJ
www.medycynainformacyjna.com.pl  

Informacja 691-092-039;  722-368-194.
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Pierwszy sklep, który otworzył się 
na terenie Nowych Złotnik, inwestycji 
spółki Duda Development, to oddział 
popularnej sieci handlowej Żabka.

Mieszkańcy czekali
Franczyzobiorczynią nowej Żabki 

jest Joanna Chudzińska.
– Wiem, że mieszkańcy czekali na 

otwarcie naszej placówki i powitali ją 
z radością – nie ukrywa pani Joanna. – 
Dotąd bowiem w okolicy działał tylko 
jeden sklep prywatny.

Żabka otwarta będzie w godz. 6.00-
23.00, przez siedem dni w tygodniu. 
Będzie pracować w niedziele handlowe, 
a także w niektóre niedziele niehandlowe.

– W tym przypadku zawsze wcze-
śniej wywiesimy informację z godzi-
nami otwarcia – zapewnia nasza roz-
mówczyni.

Asortyment w osiedlowej Żabce 
będzie wyglądał podobnie jak w in-
nych sklepach tej popularnej sieci. 
Placówka otrzymała też koncesję na 
alkohol.

Leczenie przez zabawę
Kolejny lokal został zajęty przez 

gabinet stomatologiczny Prodentis s.c. 
To komfortowy, przyjazny rodzinie 
gabinet zaprojektowany z myślą o tym, 
by dobrze czuli się w nim i duzi, i mali 
pacjenci. Będzie można tu poddać się 
leczeniu przy zastosowaniu najnow-
szych urządzeń i technologii stoma-
tologicznych, takich jak leczenie pod 
mikroskopem czy zabiegi w znieczule-
niu komputerowym. Dumą gabinetu 
Prodentis jest pełne empatii i ciepła 
podejście do najmłodszych pacjentów; 
stosowana tu metoda leczenia przez 

zabawę sprawi, że wizyta u stomato-
loga przestanie kojarzyć się z lękiem. 
Otwarcie gabinetu Prodentis nastąpi 
w niedalekiej przyszłości. 

Tylko dwa segmenty
Osiedle Nowe Złotniki w pod-

poznańskiej gminie Suchy Las to 
funkcjonalne dwupoziomowe domy 
w zabudowie wolnostojącej i bliźnia-
czej, o metrażach od 132 do 155 m2. 
Osiedle, które buduje Duda Develop-
ment, posiada pełną infrastrukturę, 
a mieszkańcy każdego lokalu mają 
dostęp do własnego ogródka, garażu 
oraz miejsca postojowego. Wszystkie 
domy z I etapu budowy osiedla są już 

zamieszkane, natomiast wśród do-
mów  z II etapu zostały tylko dwa wol-
ne segmenty. Obecnie trwa budowa III 
etapu osiedla. Prace ruszyły w marcu 
2018, ich zakończenie planowane jest 
na kwiecień 2019 roku. 

Red.

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

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

NAGŁE PRZYPADKI 24h

reklama / WyDarzenia

PROMOCJA NA HASŁO SUCHOLESKI MAGAZYN

PROMOCJA
Bezinwazyjny plazmowy lifting 

opadających powiek - 30%  

kąCik Dobrej usługi / reklama

Ruch w serwisie trwa
Stan techniczny swojego pojazdu warto sprawdzić nie 
tylko przed sezonem zimowym czy też letnim, ważne 
jest, aby polegać na stanie pojazdu przez cały rok, a to już 
zadanie dla profesjonalistów takich, jak Wasz-Serwis przy 
ulicy Klonowej 4 w Suchym Lesie.

Serwis przeszedł transformację 
w 2015 roku, kiedy to z Autoryzo-
wanego Dealera marki Honda prze-
kształcił się w Niezależny Serwis 
Pojazdów marki Honda, jak i wielu 
innych marek, właśnie pod nazwą 
Wasz-Serwis.

Hotel opon
Skład osobowy pozostał prak-

tycznie niezmieniony. Obecnie biuro 
serwisu wspomaga Adam Rozworski, 
który przez wiele lat kierował autory-
zowanym serwisem Skody.

Z jakich usług możemy zatem  

skorzystać przy ulicy Klonowej ?
– Oferujemy kompleksowe usługi 

serwisowe, przeglądy, naprawy mecha-
niczne oraz naprawy blacharsko-lakier-
nicze z opcją rozliczeń bezgotówko-
wych, jak i samochodami zastępczymi 
na czas naprawy – wylicza kierownik 
Dariusz Słoma. – Świadczymy usługi 
diagnostyczne, pełną obsługę syste-
mów klimatyzacji. Oferujemy usługi 
wulkanizacyjne w szerokim zakresie 
wraz z hotelem opon.

– Hotel opon cieszy się sporym 
zainteresowaniem – przyłącza się do 
rozmowy Adam Rozworski. – Jest 
to dobra opcja dla klientów indywi-
dualnych, jak i firm. Więcej miejsca 
w garażu, pozbycie się problemu trans-
portowania opon do serwisu, mniej 
problemów w razie uszkodzenia, jak 
i odpowiednie warunki przechowy-
wania, co także jest ważne.

Rozmawiamy pod koniec kwiet-
nia. Czy kierowcy nadal wymieniają 
opony zimowe na letnie?

– Ruch wciąż trwa – zgodnie twier-
dzą pracownicy serwisu. – Pogoda 
płata nam figle, część klientów czeka 
na stabilizację aury do ostatniego mo-
mentu. Teraz właśnie wszyscy ruszyli 
szturmem.

Rozbudowa w przyszłości   
Serwis przy Klonowej rozszerza 

usługi dla pojazdów dostawczych; 
możliwe że powstanie nowe stano-
wisko tylko dla tego segmentu samo-
chodów. Właściciele aut dostawczych 
przyjeżdżają do serwisu i dziś, jednak 
na odrębnym stanowisku naprawa bę-
dzie łatwiejsza.

Klientami serwisu są głównie 
mieszkańcy i firmy z gminy Suchy 
Las, ale też zwiększa się liczba nowych 
kontrahentów z Poznania, powiatu 
poznańskiego,  jak i wielkopolski.

Na oczekujących w klimatyzowa-
nym pomieszczeniu czekają stoliki z ak-
tualną prasą i aromatyczna kawa. Dla 
klientów, których praca nie pozwala na 
czekanie na naprawę samochodu, uru-
chomiono usługę door-to-door, czyli od-
biór i odstawienie pojazdu pod wskazany 
adres. Dodatkową usługą promocyjną 
jest odgrzybianie układu klimatyzacji.

Wielu przyciąga też stacja kontroli 
pojazdów. Kiedy kończy się ważność 
corocznych badań, można je przedłu-
żyć w serwisie na Klonowej . 

Dla firm pracownicy serwisu pole-
cają montaż i systemy monitorowania 
pojazdów.
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Pierwsi najemcy w pawilonie 
handlowo-usługowym na 
osiedlu Nowe Złotniki
Nowe Złotniki to nie tylko domy, to także lokale handlowe 
i usługowe, w których stopniowo swoje miejsce znajdują 
rozmaite przedsiębiorstwa pożyteczne dla mieszkańców 
osiedla. Pawilon nieopodal osiedla właśnie zyskał pierw-
szych najemców.
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Joanna Chudzińska (druga z lewej) i jej zespół

Pierwsi klienci zawitali do sklepu

Adam Rozworski i kierownik Dariusz Słoma
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reklama agnieszka łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

FotokolekcjaFotokolekcja

TEL. 604 765 150 TEL. 61 670 64 48

MITSUBISHI POLODY NOWY SALON NOWY SERWIS 

TEL. 61 8142 155

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

Bank zmieniającego się świata

FINANSOWANIE

Masz apetyt na poszukiwanie miejskich przygód?

Nowe Złotniki powstały  
z myślą o osobach, które 
pragną uciec z miasta, ale 
nie na tyle, aby całkowicie 
odciąć się od wygód, rozry-
wek i możliwości, jakie ono 
oferuje. Bo właściwie po co, 
skoro można mieć to, co 
najlepsze z obu światów?

Wreszcie cisza i spokój
Nowe Złotniki to osiedle 
domów szeregowych i bliź-
niaczych, które powstaje 
wzdłuż ulic Pigwowej i Aza-
liowej w Złotnikach pod 
Suchym Lasem. „Powstaje” 
to tutaj najlepsze słowo, po-
nieważ inwestycja znajdu-
je się na trzecim z czterech 
zaplanowanych etapów 
rozwoju. Każdy z domów 
osiedla odznacza się ukła-
dem pomieszczeń zaprojek-
towanym z myślą zarówno  
o funkcjonalności, jak  
i o codziennym komforcie 
mieszkańców. 
Także otoczenie zostało 
pomyślane z myślą o tym,  
by zaspokajać codzienne po-
trzeby lokatorów osiedla –  
i to nie tylko potrzebę kon-
taktu z naturą. W Nowych 
Złotnikach powstał budy-
nek handlowo-usługowy, 
który powoli zajmowany 
jest przez kolejne przedsię-
biorstwa. W tej chwili znaj-
duje się tam sklep sieci Żab-
ka, a już wkrótce otworzy 
się gabinet stomatologiczny 
Prodentis. Dogodna infra-
struktura, znajdujące się  
w pobliżu szkoły, przedszko-

la, sklepy i urzędy, a także 
szereg innych udogodnień 
sprawiają, że Nowe Złotniki 
to osiedle wprost idealne dla 
rodzin. 

Trzy etapy, trzy kroki  
do swobodnego życia
W skład pierwszego etapu, 
który zakończony został 
w 2016 roku, wchodziły  
22 komfortowe, dwupozio-
mowe domy z ogródkami, 
każdy o powierzchni od 131 
do 152 m2. Drugi powtó-
rzyły sprawdzoną formułę 
pierwszego: wybudowa-
ne zostały tam 22 domy.  
W trzecim, najnowszym 
etapie (odbiór techniczny 
planowany jest na pierwszą 
połowę 2019 r.) deweloper 
kontynuuje budowę we-
dług oczekiwań klientów. 
Wszystkie lokale I etapu 
zostały już sprzedane, z dru-
giego wolne pozostały zale-
dwie dwa, natomiast sprze-
daż domów wchodzących 
w skład trzeciego została 
dopiero rozpoczęta: jeszcze 
jest szansa na zrealizowanie 
marzenia o domku z ogro-
dem!

Duda Development: marzenia i potrzeby 
Nowe Złotniki nie są jedynym osiedlem domów w bogatej 
ofercie spółki Duda Development. Osiedle Morasko Park, 
położone w jednej z najbardziej malowniczych dzielnic Po-

znania, również powinno przypaść do 
gustu osobom poszukującym spokojnego 
lokum wśród zieleni. Entuzjaści dyna-
micznego miejskiego życia mogą nato-
miast zainteresować się najnowszym po-
znańskim projektem �rmy: nowoczesną 
kamienicą Fyrtel Wilda położoną u zbie-
gu ulic Sikorskiego i 28 Czerwca. 

Brzmi dobrze? 
W dni powszednie w godzinach od 9 do 17 oraz  
w każdą sobotę od 9 do 13 możesz odwiedzić na-
sze Biuro Sprzedaży w domu pokazowym przy 
ul. Azaliowej 4B w Złotnikach. Napijesz się kawy  
i obejrzysz całe osiedle albo wybrane domy, a przy 
okazji dowiesz się wszystkiego o niezbędnych for-
malnościach. Zapraszamy! – zachęca Joanna Ro-
siak, specjalista ds. sprzedaży w Duda Development. 

Dom z ogródkiem w zacisznej miejsco-
wości pod miastem to marzenie  wielu – 
i nic dziwnego. Własny dom to przecież 
wolność, to więcej prywatności, to wresz-
cie także bliskość zieleni i zdecydowanie 
więcej ciszy i spokoju, zwłaszcza w po-
równaniu z lokum w dużym mieście.

 

Od marca 2018 trwa budowa III etapu osiedla Nowe Złotniki.

Więcej informacji na temat inwestycji pod numerem telefonu 605 25 88 88.

Jeszcze bliżej natury, tuż przy Rezerwacie Morasko, 
można mieszkać na kameralnym, zamkniętym osiedlu Morasko Park.

inWestyCje
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URZĄD GMINY
www. suchylas.pl
tel. 61 8926 250

tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEKZŁOTNIKI

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
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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

FotokolekcjaFotokolekcja
FotokolekcjaFotokolekcja

www.louloustore.pl
514 497 700



W przerwach pomiędzy elimi-
nacjami podziwialiśmy galę grup ta-
necznych. Prowadzącą galę była Anna 
Przewoźniak. Jak co roku organizato-
rem turnieju była Szkoła Tańca Jawor 
i gmina Suchy Las. 

Ciężka praca – piękny efekt
Pary taneczne pochodziły nie tylko 

z Polski (m.in. reprezentacje z Wrocła-
wia, Warszawy, Poznania i mniejszych 
miejscowości z Wielkopolski), ale rów-
nież z Czech, Ukrainy i Słowacji. 

Pierwsze miejsce w kategorii tań-
ców standardowych par dorosłych 
zajęli Sandra Jabłońska i Michał Le 
z Warszawy, a następne miejsca na 
podium zajęli Maciej Kadłubowski 
i Maja Kopacz z Rzeszowa, a także 
Miłosz Drzewiecki i Oliwia Telesz 
z Wolsztyna. W kategorii tańców 
latynoamerykańskich zwycięzcami 
zostali Adam Kopczyński i Ewelina 
Mikołajewska z Warszawy, a tuż za 
nimi miejsca na podium zajęli Filip 
Swetik i Ania Kaczmarek z Czech 
oraz Kamil Kuroczko i Sara Janicka 
z Warszawy.

W kategorii tańców latynoamery-
kańskich w grupie młodzieżowej zwy-
ciężyli Rutka Kacper i Sara Litorowicz 
z Wrocławia, a kolejne miejsca zajęli Hu-
bert Krysztofiński i Paulina Ewa Paprota 
z Warszawy, a także Pawel Mandlik i Sa-
rah Johannesova ze Słowacji. Zwycięzca-
mi w grupie młodzieżowej w kategorii 
tańców standardowych pierwsze miej-
sce również zajęli Kacper Rutka i Sara 
Litorowicz z Wrocławia, a zaraz za nimi 
znaleźli się Karol Śledź i Maja Olbińska 
z Wolsztyna oraz Oskar Gembara i Li-
wia Jabłońska z Zielonej Góry. 

– Pomimo tego, iż taniec wygląda 
na rzecz łatwą, to wcale do takich nie 
należy, ponieważ jest to bardzo wyma-
gający sport – wyznają zwycięzcy.

Oboje są obecnymi mistrzami 
Polski, tańczą razem od 5 lat, a łącz-
nie od 14. 

Maja Kopacz i Maciej Kadłubow-
ski, którzy są wicemistrzami Polski, nie 
ukrywają, że znają się ze zwycięzcami 
konkursu, jednak rywalizują tylko na 
parkiecie podczas zawodów (jak w każ-
dym sporcie). Poza turniejami wspierają 
się i pomagają sobie, jeśli jest taka po-
trzeba. Podczas tegorocznych zawodów 
bardzo pozytywne wrażenie zrobiła na 
nich publiczność, która była otwarta 
i nie krępowała się dopingować. To bar-
dzo istotne dla zawodników, ponieważ, 
jak mówi sama Maja Kopacz, tańczą 
przede wszystkim dla widzów. 

– Poziom był bardzo wysoki, zwłasz-
cza w kategorii standardowej par doro-
słych – chwali Barbara Jawor. – Publicz-
ność i organizatorzy wspaniale się spisali, 
a Urząd Gminy może być dumny!

Zawsze potrzebne 
jest wsparcie

Bardzo istotni są sponsorzy, którzy 
pomogli organizatorom stworzyć to 
wspaniałe wydarzenie, a w tym roku 
byli  to: Drukarnia Sernikon, Com-
pensa, Gmina Suchy Las, Polskie 
Towarzystwo Tańca, VZ Inwestycje, 
A&I, Poznań EBUD S.A., Dan Hatch, 
Wojtasiński, Centrum Ogrodnicze 
Twój Ogród, piekarnia Zagrodnicza 
Klub Aikido Poznań, Buty do tańca 
Poznań oraz Casa Blanca.

Podczas otwarcia tegorocznego 
Turnieju Tańca WIOSNA wójt Grze-
gorz Wojtera podziękował mieszkań-
com gminy i przyjezdnym za tak liczne 
przybycie. Podkreślił istotną rolę orga-
nizatorów, sponsorów i pracowników, 
którzy ten turniej tworzą, i im również 
serdecznie podziękował za pracę. 

Puchar imienia Stanisława Jawora, 
który jest nagrodą dla najlepszej pary 
podczas obecnego turnieju, z obszaru 
Wielkopolski, zdobyli Oliwia Telesz 
i Miłosz Drzewiecki z Latina Wolsztyn.

Podczas gali mogliśmy zobaczyć 
m.in. capoeirę, flamenco w wykona-
niu Ewy Jakubiak i egzotyczny taniec 
brzucha.

– Poziom był znakomity, a kreacje, 
jak i tancerze, przepiękne – chwali 
przewodnicząca Rady Gminy Małgo-
rzata Salwa-Haibach. – Nogi same się 
rwały do tańca.

– Taniec, muzyka i śpiew zbliżają do 
siebie ludzi – zaznacza Piotr Zalewski 
z Zarządu Powiatu. – Patrząc na dzisiej-
szych zawodników, widać że to kochają. 

Natomiast my kochamy to oglą-
dać i z niecierpliwością wyczekujemy 
XXXX Turnieju Tańca WIOSNA. 
Do zobaczenia za rok!

Beata Staszak

WyDarzenia / reklama

Taniec i muzyka zbliżają ludzi
Piękne stroje, muzyka, światła, taniec i mnóstwo emocji – 
tego doświadczaliśmy podczas XXXIX Międzynarodowego 
Turnieju Tańca WIOSNA, który odbył się w kwietniu w Hali 
Widowiskowo-Sportowej.
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RODO
AUDYT 

DOKUMENTACJA
SZKOLENIA

511 696 328

Barbara Jawor (z prawej) wręcza 
puchar imienia Stanisława Jawora

Prowadząca Anna Przewoźniak

Radny Zbigniew Hącia z wnuczką, Werner Haibach, Piotr Zalewski z Zarządu Powiatu, przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach, wójt Grzegorz Wojtera
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zDroWie / reklama

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

Olejki eteryczne.  
Jak i dlaczego je stosować?
Czy wiesz, że w czasach największych epidemii, choroby 
często oszczędzały tych, którzy na co dzień zajmowali się  
wytwarzaniem perfum?  Wynikało to z tego, że olejki ete-
ryczne używane w procesie tworzenia perfum mają nie tyl-
ko piękny zapach ale również szereg innych właściwości: od 
bakterio-, wiruso- i grzybobójczych, poprzez te wzmacniają-
ce nasze ciało, umysł, a na odstraszaniu owadów kończąc.

Naturalne olejki eteryczne pozy-
skiwane są w procesie destylacji paro-
wej, ekstrakcji oraz tłoczenia różnych 
części roślin (kwiatów, liści, korzeni, 
kory, nasion lub żywicy). Taki proces 
pozwala na zachowanie bogactwa do-
broczynnych substancji, które można 
stosować w celach leczniczych, pie-
lęgnacyjno-kosmetycznych, do aro-
materapii oraz w utrzymaniu higieny. 
Każdy z olejków eterycznych, podob-
nie jak zioła, ma odmienne lecznicze 
właściwości. Olejki oddziałują na nas 
poprzez wydzielany zapach i dzięki 
wchłanianiu przez skórę. Cząsteczki 
olejków eterycznych są niezwykle 
drobne i z łatwością przenikają do 
wnętrza organizmu, gdzie poprzez 
krew docierają do organów wewnętrz-
nych. Po spełnieniu swojego zadania 
są wydalane przez nasz organizm. 

Olejki w aromaterapii możemy sto-
sować na kilka sposobów:

inhalacje (wdychamy opary skra- 
piając uprzednio kilkoma kroplami 
wacik lub dodając parę kropli olejku 
do gorącej wody)
aromatyczne kąpiele (dodajemy  
10-15 kropli wybranego olejku lub 
nawet kilku rodzajów olejków do 
wanny z wodą)
okłady (dodajemy 2-3 krople do 5ml  
wody, nasączamy gazik i kładziemy 
go na  bolące miejsce, a następnie 
przykrywamy czymś ciepłym, np. 
termoforem czy rozgrzanym ręcz-
nikiem)
masaże (łączymy kilka kropli olejku  
z olejem bazowym, np. kokosowym 
czy migdałowym, i następnie wyko-
nujemy masaż całego ciała lub wy-
branej partii)

Natomiast w celach użytecznych 
możemy stosować olejki, m.in. do 
odstraszania owadów, jako środek ła-
godzący po ich ukąszeniach, a także 
jako zapach stosowany przy płukaniu 
prania. 

Poniżej kilka przykładów olejków 
oraz  ich właściwości:

Herbaciany – stosowany przy infek- 
cjach, trądziku, grzybicach, a także 
do odstraszania meszek, komarów 
i kleszczy
Różany – stosowany przy depresjach,  
lękach, stanach zmęczenia lub apatii 
działa pobu-dzająco; miejscowo ma 
również działanie przeciwbólowe
Lawendowy – ma działanie uspa- 
kajające, łagodzące przy migrenach 
oraz problemach ze snem oraz może 
być stosowany przy ranach i oparze-
niach
Cytrynowy – przy nerwowości, lę- 
kach i nadciśnieniu; ma również 
działanie antyseptyczne i odstrasza-
jące na owady
Eukaliptusowy - przy infekcjach  
i przeziębieniach, ma działanie ła-
godzące przy bólach stawów i po 
ukąszeniach owadów, wpływa też 
pobudzająco 

Fenomen olejków eterycznych 
można zauważyć również w tym, że 
łącząc je z naturalnymi olejami (np. 

kokosow ym), masłami (shea, ka-
kaow ym), woskiem pszczelim czy 
lanoliną, możemy stworzyć własne 
preparaty o szerokim spektrum dzia-
łania. Należy jednak pamiętać, że 
olejki eteryczne oddziałują  na cały 
organizm i czasem, mimo łagodne-
go zapachu, ich działanie może być 
bardzo silne. Dlatego też szczególną 
ostrożność w ich stosowaniu powin-
ny zachować kobiety w ciąży  i osoby 
z alergiami. 

Katarzyna Kamińska
Fitoterapeuta, Zielarnia Sucholeska
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Drodzy Biegacze,
stało się już naszą małą tradycją, że w okresie wakacyjnym organizujemy 
wydarzenie sportowe jakim jest bieg uliczny na dystansie 5 i 10 kilometrów. 
Tym samym, mamy przyjemność poinformować i zaprosić do udziału,  
w kolejnej edycji Sucholeskiego biegu - VI Sucholeska Dziesiątka Fightera, 
która odbędzie się 24 czerwca 2018 roku, w ramach Grand Prix Wielkopolski 
w biegach ulicznych. Planowany start biegu to godzina 11:00. 

ZAPISY JUŻ RUSZYŁY! – CZEKAMY NA CIEBIE!
Szczegóły na:    http://www.sucholeskadycha.pl/

W czasie trwania biegów głównych (5km, 10km oraz 5 km Nordic Walking) 
prowadzone będę zawody dla najmłodszych na płycie boiska Gminnego 
Ośrodka Sportu.

Wszystkich zainteresowanych, informujemy, że trasa biegu, miejsce startu 
i mety, lokalizacja biura zawodów pozostają niezmienione w stosunku do 
poprzednich edycji biegu. 

Biuro zawodów – hala Gminnego 
Ośrodka Sportu w Suchym Lesie,  
czynne będzie w następujących  
terminach:
23.06.2018 rok (sobota):  
od 14:00 do 18:00.
24.06.2018 rok (niedziela):  
od 08:00 do 10:30

Zapisy cały czas trwają! Nie zwlekajcie. 
Pamiętajmy też, że i tym razem  
biegniemy z pomocą dla Fundacji  
Rak Off. 

SUCHOLESKIE STOWARZYSZENIE  
SPORTOWE FIGHTER UL. SZKOLNA 15  
62-002 SUCHY LAS. 

NIP 777-29-39-206  
REGON 300-408-890  
KRS 0000258617
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,,Dzień z Koszykówką-Suchy Las 
2018’’ zgromadził około 600 osób, 
w tym ponad 200 małych zawodni-
ków. Impreza odbyła się w Gminnym 
Ośrodku Sportu pod patronatem sta-
rosty Jana Grabkowskiego.

– Okazję miały zaprezentować się 
dzieci, które na co dzień nie uczestni-
czą w meczach ligowych – podkreśla 
Piotr Drygas, prezes Stowarzyszenia 
Basket Team Suchy Las. – „Dzień 
z Koszykówką” pozwolił bowiem na 
szeroką skalę wypromować ideę tej 
dyscypliny sportu.

Praca w zespole
Kiedy Basket Suchy Las przestał 

zajmować się trenowaniem najmłod-
szych dzieci, rodzice postanowili zało-
żyć nowe stowarzyszenie. Nie chcieli, 
aby ich dzieci przestały trenować. 

– Dzięki przygodzie ze sportem 
dzieci zyskują poczucie przynależno-
ści do grupy, a także uczą się pracować 
w zespole – uważa pani Joanna, mama 
dwójki dzieci grających w Basket Team 
Suchy Las. 

Pani Alicja, także mama młodego 
koszykarza dodaje, że dzięki uczest-
nictwu w zespole dzieci nie tylko 
mogą podróżować po Polsce i świecie, 
ale także mogą poznać słodycz zwycię-
stwa oraz gorycz porażki, co stanowi 
niezwykle cenną życiową lekcję. 

W trakcie imprezy rozgrywano 
mecze drużyn w różnych kategoriach 
wiekowych, od najmłodszych z rocz-
ników 2009-2012, przez zespoły ka-
tegorii U11, U12, U13 oraz najstarszą 
kategorię U14.

Sekretarz zarządu Basket Team 
Suchy Las Piotr Strańczyk podkreśla, 
że kiedy Basket Team przejął od inne-
go stowarzyszenia zawodników, było 
ich niespełna 70, a w chwili obecnej, 
w koszykówkę pod logiem Basketu 
gra prawie 150 dzieci. Dzięki takim 
inicjatywom jak Dzień Koszykówki, 
możliwe jest zaprezentowanie potęgi 
całego stowarzyszenia, a także pięciu 
z 11 zespołów, które na co dzień nie ma 
możliwości pokazania swoich umie-
jętności poza salą treningową.

Rozegrano także mecze drużyn z Su-
chego Lasu, Skórzewa, Zakrzewa, Swa-
rzędza, Poznania, Gniezna i Ostrowca 
Wielkopolskiego. Wszystkie dzieci bio-
rące udział w rozgrywkach otrzymały 
od organizatorów pamiątkowe koszulki, 
medale, a także ciepły posiłek. 

Rozrywka dla każdego
Chociaż impreza trwała od godzi-

ny 9.00 rano do 20.00, to przez cały 
czas hala była zapełniona, a klimat za-
pewniały entuzjastyczne owacje i inne 
formy dopingowania drużyn przez 
kibiców.

Oprócz rozgrywek zorganizowano 
także liczne konkursy dla najmłod-
szych, wszystkie nawiązujące do ko-
szykówki. Prezentowano techniki gra-
nia, umiejętności koszykarskie dzieci, 
a także rodziców, którzy rozegrali mecz 
z trenerami klubów powiatu poznań-
skiego. Odbyły się także dwa konkursy 
rysunkowe w dwóch kategoriach wie-
kowych. Pierwszy dla dzieci w wieku 
do ośmiu lat, pod hasłem ,,Koszykówka 
i ja”. Drugi dla dzieciaków w wieku od 
dziewięciu do 14 lat, pod hasłem ,,Su-
choleski Basket, czyli koszykarski show 
w Suchym Lesie’’.

Nie zabrakło także czegoś dla cia-
ła, żeby nikt przez ten długi dzień nie 
czuł się głodny. Rodziny zawodników 
Basket Team Suchy Las przygotowały 
kącik słodkości. 

Ogromny postęp
Wydarzenie sportowe zaszczycił 

swoją obecnością wójt Grzegorz Woj-
tera.

– Cieszę się, że koszykówka na stałe 
zagościła w naszej gminie, obok takich 
sportów jak piłka nożna, judo czy kara-
te – podsumował rozgrywki. – Proszę 
zwrócić uwagę na ogromny postęp, 
jaki dokonał w przeciągu pięciu ostat-
nich lat, czyli od kiedy ta dyscyplina 
sportu zaistniała w Suchym Lesie.

Włodarz podkreślił też, że samo-
rząd stara się wspierać tego typu ini-
cjatywy.

– Podziwiam rodziców młodych 
graczy, dzięki którym tak naprawdę 
Basket Team Suchy Las tak doskona-
le funkcjonuje i odnosi coraz większe 
sukcesy – dodał na koniec.

Młodzi koszykarze trenują 
w Gminnym Ośrodku Sportu, a także 
na hali przy ulicy Konwaliowej. Tre-
nerka Ilona Mądry ma nadzieję, że ta-
kich miejsc do treningu będzie więcej.

– Podczas „Dnia Koszykówki” naj-
ważniejsza jest zabawa, a każde z dzieci 
miało okazję, żeby zaprezentować się 
na boisku – zaznacza. – Tego dnia nie 
były ważne wyniki. Taka inicjatywa to 
świetna okazja do promowania koszy-
kówki i rekrutacji młodych adeptów. 

– W Polsce istnieje tendencja do 
stawiania piłki nożnej na pierwszym 
miejscu, natomiast w Suchym Lesie 
postawiono na koszykówkę i odnosi-
my w niej znaczące, międzynarodowe 
sukcesy – dodaje przewodniczący 
Michał Dziedzic z Zarządu Osiedla 
Suchy Las. – Dlatego takie inicjatywy 
należy wspierać. Kiedy poproszono 
nas o to wsparcie, nie wahaliśmy się 
ani przez chwilę. Dzięki imprezom 
tego typu można spędzić czas z rodzi-
ną i przyjaciółmi w aktywny sposób, 
zamiast siedzieć przed telewizorem 
czy komputerem. 

– Dzięki zawodnikom Basket Team 
Suchy Las sukcesy odnosi także szkoła, 
m.in. poprzez udział w zawodach na 
szczeblu wojewódzkim – przyznaje dyr. 
Beata Radomska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskie-
go. – Trzy czwarte drużyny stanowią 
zawodnicy Basket Team – podkreśla.

Pani dyrektor chwali też rodziców, 
którzy poświęcili wolny czas, aby stwo-
rzyć prężnie działające stowarzyszenie.

Wychowankowie 
w reprezentacji?

Gościem szczególnym był wice-
prezes Marcin Madanowski z Wielko-
polskiego Związku Koszykówki.

– Związek najbardziej cieszy duża 
liczba trenujących dzieci i zaangażo-
wanie maluszków – powiedział nam. – 
Dobrą rzeczą jest wpajanie idei sportu 
od najmłodszych lat.

Wiceprezes Madanowski docenia, 
że w Suchym Lesie rozwija się ośrodek, 
który ma na koncie duże sukcesy.

– Może ich jeszcze więcej i to na zde-
cydowanie większą skalę, ponieważ 
już za chwilę chłopcy wejdą w wiek ry-
walizacji ogólnopolskiej – przewidu-
je. – Kto wie, może za kilka lat Basket 
Team Suchy Las będzie mógł się cie-
szyć wychowankami w reprezentacji 
Polski. Tego serdecznie im życzymy! 

Karina Starosta
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SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU
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WyDarzenia / reklama

Nikt Basketu nie pokona!
Sport to zdrowie. W kwietniu miało miejsce wielkie święto 
jednej z dyscyplin sportu – koszykówki. W święcie tym 
uczestniczyły nie tylko dzieci grające w Basket Team Suchy 
Las, ale całe ich rodziny.
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organizatorzy  
z basket team dziękują 
sponsorom, do których  

należą m.in. urząd gminy 
i zarząd osiedla suchy 

las oraz firmy eumedica - 
Przychodnia lekarska suchy 

las, Chiromed Centrum 
terapii kręgosłupa i masażu 

oraz myjnie bezdotykowe  
ehrle suchy las.

Dyr. Jarosław Krajewski, dyr. Beata Radomska, wiceprezes Marcin Madanowski, wójt Grzegorz Wojtera

Prezes Piotr Drygas

Red. Agnieszka Łęcka, nasza dziennikarka Karina 
Starosta, przewodniczący Michał Dziedzic
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Kiedy kupujesz konia, 
musisz zbudować stajnię
To była jedna z najbardziej burzliwych sesji. Samorządow-
cy pytali wójta o kontrolę CBA i nową siedzibę ZGK. Wójt 
sugerował, że ktoś na niego doniósł.

Kwietniowa sesja Rady Gminy 
rozpoczęła się od pytania przewod-
niczącej Małgorzaty Salwy-Haibach 
o uwagi do porządku obrad.

– Proponuję wycofanie z porząd-
ku punktu szóstego – wstał ze swego 
miejsca radny Dariusz Matysiak.

Przeniesienie świętości
Chodzi o zgodę na sprzedaż działki, 

na której znajduje się krzyż i pomnik.
– Od paru lat rozmawiamy o prze-

niesieniu świętości, które nie powinny 
być sprzedane – wyraził opinię radny.

– Jeżeli chodzi o przeniesienie po-
mnika, projekt już jest realizowany – od-
parł zastępca wójta Marcin Buliński. – 
W sprawie krzyża rozmawiamy z parafią.

Ostatecznie jednak ośmioro rad-
nych zagłosowało za wycofaniem 
punktu. Jeden (Jarosław Ankiewicz) się 
sprzeciwił, a czterech się wstrzymało.

– Ja z kolei wnoszę o dodanie do 
porządku punktu w sprawie przyjęcia 
oświadczenia o tym, że grudzień ma 
być miesiącem powstania wielkopol-
skiego – tym razem wstał ze swego 
miejsca radny Krzysztof Pilas.

Ten wniosek przyjęto jednomyśl-
nie.

– Proszę o dopisanie do porządku 
obrad uchwały o jednomandatowych 
okręgach wyborczych – ponownie za-
brał głos wicewójt Buliński.

– Sprawa tych okręgów jest bardzo 
mocno zagmatwana – uznał radny 
Michał Przybylski. – Wójt przedstawił 
błędny projekt uchwały na marcowej 
sesji. Nie przeniesiono ulic ze Złotnik 
Wsi do Złotnik Osiedla. A powinien, bo 
zmieniono granice tych jednostek po-
mocniczych. Spokojnie więc poczekaj-
my na decyzję komisarza wyborczego.

– Komisarz nie miał pełnej wiedzy, 
co się działo na terenie Złotnik Wsi 
i Złotnik Osiedla – pokiwał głową 
przewodniczący Grzegorz Słowiński 
z Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle. 

– Stąd taka a nie inna jego reakcja na 
skargę mieszkańców Złotkowa. Do-
piero po naszym odwołaniu komisarz 
zyskał wiedzę i skargę oddalił.

Po tych wypowiedziach trudno się 
dziwić, że tylko pięcioro rajców głoso-
wało za wprowadzeniem punktu do 
porządku. Ośmioro było przeciwko.

Bez żadnych problemów natomiast 
przyjęto protokoły z sesji Rady Gminy 
z 25 stycznia i 28 lutego tego roku.

Kraina Trzech Rzek
Po głosowaniach nad protokołami 

głos zabrała Magdalena Przystałowska 
z Lokalnej Grupy Działania Kraina 
Trzech Rzek, która przybliżyła zgro-
madzonym idee stowarzyszenia.

– Skupiamy zarówno podmioty 
gospodarcze, publiczne, jak i osoby fi-
zyczne – rozpoczęła. – Do naszej gru-
py należą szkoły, biblioteki, stowarzy-
szenia i fundacje. Należy także gmina 
Suchy Las – wyliczała.

W największym skrócie, celem 
Krainy Trzech Rzek jest poprawa ja-
kości życia na obszarach wiejskich.

Po wystąpieniu społeczniczki Wy-
soka Rada zajęła się pracą nad projek-
tem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla rejonu ulicy 
Za Parkiem w Chludowie.

– Komisja Finansowo-Budżetowa 
i Rozwoju Gospodarczego zaopinio-
wała projekt pozytywnie – poinfor-
mował przewodniczący tejże komisji 
Dariusz Matysiak.

Już jako szeregowy rajca D. Maty-
siak dodał, że na terenie objętym pla-
nem powinny zostać wytyczone drogi 
publiczne umożliwiające dojazd do 
działek.

W dalszej kolejności radni po-
chylili się nad uwagami do planu, 
nieuwzględnionymi przez wójta. 
Wszystkie odrzucili w kolejnych gło-
sowaniach. Cały plan przyjęli bez gło-
sów przeciwko.

Komisja Finansowo-Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowała też projekt 
uchwały zmieniającej uchwalę bu-
dżetową.

– W ramach autopoprawki propo-
nuję zwiększenie o 10  tys. zł kwoty 
na kulturę i sport – zaproponowała 
skarbnik Monika Wojtaszewska. – 
Chodzi o doposażenie placu zabaw 
na osiedlu Poziomkowym w kurtynę 
wodną – wyjaśniła. – Łączna wartość 
inwestycji to 16 tys. zł.

Uchwałę przyjęto bez sprzeciwów. 
Inaczej już było w przypadku zgody 
Rady Gminy na zawarcie przez wójta 
w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy działki w Suchym Lesie.

– Komisja Komunalna i Ochrony 
Środowiska zaopiniowała projekt ne-
gatywnie – poinformowała Agnieszka 
Targońska, przewodnicząca rzeczonej 
komisji. – Dzierżawa na 30 lat ma po-
zwolić na inwestycję na działce sąsied-

niej. Tam może powstać stacja paliw. 
Wprawdzie w uzasadnieniu napisano 
o restauracji, ale to nie zobowiązuje do 
niczego.

Po tym wystąpieniu trudno się 
dziwić, że za uchwałą zagłosowały 
trzy osoby, a przeciw ośmiu. Dwie się 
wstrzymały.

Związek z otoczeniem
Podobnego problemu nie było już 

z projektem uchwały o nazwie ulicy 
Sodowej w Chludowie. Choć prze-
wodniczący Włodzimierz Majewski 
z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego miał jedną uwagę.

– Projekt zaopiniowaliśmy pozytyw-
nie, bo zaakceptowaliśmy wolę zebrania 
mieszkańców – zaznaczył. – Jednak na-
zwa ulicy powinna mieć związek z bez-
pośrednim otoczeniem – pouczył.

Uchwałę przyjęto 10 głosami przy 
trzech wstrzymujących się. Jeszcze 
lepszy wynik uzyskano podczas głoso-
wania nad uchwałą na temat zasięgnię-
cia opinii komendanta policji o kandy-
datach na ławników.

– Zaopiniowaliśmy projekt pozy-
tywnie, ponieważ zasięgnięcie takiej 
opinii to wymóg ustawowy – wyjaśnił 
Krzysztof Pilas z Komisji Społecznej.

Efekt tego wyjaśnienia? 13 rajców 
zagłosowało za. Nie było też problemu 
z przyjęciem oświadczenia, że grudzień 
będzie w naszej gminie obchodzony 
jako miesiąc powstania wielkopolskiego.

– Projekt uchwały opiniował nasz 
historyk Ryszard Chruszczewski , 
a w jego przygotowanie zaangażował 
się też radny Michał Przybylski – za-
znaczył Krzysztof Pilas.

Po wydaniu oświadczenia rajcy 
mieli się zająć uchwałą o uchyleniu 
mandatu radnemu Pawłowi Tyrce. 
Przewodnicząca Salwa-Haibach za-
proponowała jednak przerwę do kolej-
nego czwartku.

– To wojewoda wezwał nas do 
uchylenia mandatu – wyjaśniła pani 
przewodnicząca. – Przerwa się przyda, 
żeby zapoznać się z dokumentami.

Wysoka Rada zdecydowała więc, 
że wznowi obrady w kolejny czwartek. 

Na sumienie wojewody
Obrady tego dnia rozpoczęły się od 

prośby Krzysztofa Pilasa, by minutą ci-
szy uczcić pamięć zmarłego Kazimie-
rza Hyjka, działacza PSL i społecznika 
z naszej gminy. Zgromadzeni oczywi-
ście przychylili się do propozycji.

Po tym symbolicznym geście rad-
ny Pilas zaproponował, by dopisać do 
porządku obrad jeden punkt.

– Chodzi o wydłużenie czasu na prze-
prowadzenie konsultacji społecznych  
na terenie Suchego Lasu – wyjaśnił.

– Ja z kolei wnoszę o usunięcie z po-
rządku projektu uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego Tyr-
ki – powstał ze swego miejsca Michał 
Przybylski. 

I zacytował list otwarty wójta 
Grzegorza Wojtery w sprawie byłego 
radnego Wojciecha Korytowskiego. 
Treść listu można streścić w dwóch 
zdaniach – nie przegłosujecie, to zrobi 
to za was wojewoda. Ale wy sumienia 
będziecie mieć czyste.

– Wchodzimy w okres wyborczy 
i takie głosowanie może być wykorzy-
stane w kampanii, przez obie strony 

– nie taił radny Przybylski. – Powinni-
śmy postąpić w sprawie radnego Tyrki 
tak samo, jak w sprawie Wojciecha Ko-
rytowskiego. Standard to standard.

W efekcie ośmioro radnych zagło-
sowało zgodnie z propozycją M. Przy-
bylskiego. Czterech się wstrzymało.

Większa jednomyślność miała 
miejsce w kwestii przedłużenia termi-
nu konsultacji społecznych na terenie 
osiedli Suchy Las i Suchy Las- Wschód. 
13 rajców zagłosowało za tym, by kon-
sultacje trwały do 30 maja.

Setki litrów potu
W ramach punktu pod nazwą „In-

formacje wójta gminy” głos zabrał wi-
cewójt Marcin Buliński, który opowie-
dział m.in. o trwających przeglądach 
placów zabaw.

– W maju dokonamy koniecznych 
napraw – zapewnił.

Włodarz poinformował też 
o utwardzeniu nawierzchni miejsc 
parkingowych na ulicy Truskawkowej. 
W kolejce czeka już ulica Jeżynowa, 
gdzie prace potrwają latem.

– A do końca czerwca sfinalizujemy 
prace budowlane na ścieżce Radoje-
wo-Biedrusko – obiecał.

Z kolei w Złotnikach trwa budowa 
węzła przesiadkowego.

– Na ulicy Dworcowej jest już na-
wierzchnia, a do końca maja sfinali-
zujemy prace – zapewnił M. Buliński. 

– Rozstrzygnęliśmy też przetarg na 
budowę węzła przesiadkowego Chlu-
dowo-Golęczewo.

Wykonawcą została spółka Infra-
drog Chodzież, koszt inwestycji to po-
nad 10,6 mln zł, a termin zakończenia 
prac to 30 września br.

Swoje informacje przedstawiła też 
przewodnicząca Rady Gminy Małgo-
rzata Salwa-Haibach, która odczytała 
m.in. list podpisany w imieniu Stowa-
rzyszenia Biedrusko przez dr. inż. Jana 
Kucharskiego.

– Stowarzyszenie wnosi o przyzna-
nie nagrody dla społeczniczki Graży-
ny Kobyłki – przeczytała pismo pani 
przewodnicząca. – Przekażemy ten 

list do pana wójta, ewentualnie także 
do Komisji Społecznej.

Prośbę wysłał także HDK PCK 
„Błękitna Kropelka”. Chodzi o objęcie 
patronatu nad uroczystą akademią 
z okazji pięciolecia klubu. Uroczystość 
odbędzie się we wrześniu br.

W ramach informacji przewodni-
czących komisji stałych jako pierwszy 
głos zabrał Krzysztof Pilas z Komisji 
Społecznej. Komisja odbyła zaległe 
spotkanie z klubami sportowymi, ale 
podejmowała również przedstawicieli 
innych stowarzyszeń.

– Komisja spotkała się z dyr. Kata-
rzyną Kustoń, która objęła GOS po 
Krzysztofie Linkowskim – wyjawił 
przewodniczący Pilas. – Rozmawia-
liśmy o zmianie technologii uzdatnia-
nia wody basenowej.

Członkowie komisji gościli także 
w Chludowie, gdzie spotkali się z za-
rządem Stowarzyszenia Zespół Pieśni 
i Tańca „Chludowianie”.

– Tancerze muszą wylać setki li-
trów potu, by ich taniec był perfekcyj-
ny – podkreślił K. Pilas. – I czynią to. 
Odnoszą sukcesy w kraju i za granicą. 
Jednak najbardziej chcą występować 
przed sucholeską publicznością, aby 
pochwalić się swoim kunsztem. Pozo-
staje mieć nadzieję, że ktoś w gminie 
dostrzeże taką perełkę. 

– My z kolei gościliśmy dyr. An-
drzeja Springera ze  Związku Międzyg-
minnego GOAP – poinformowała 
przewodnicząca Agnieszka Targońska 
z Komisji Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska. – Rozmawialiśmy o zasadach 
funkcjonowania związku. Po zapowie-
dzi ogromnych podwyżek trzeba się 
bowiem zastanowić nad powrotem do 
struktur GOAP-u – nie ukrywała.

Komisja miała też posiedzenie wy-
jazdowe w Biedrusku, gdzie spotkała się 
z nowym przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Radosławem Banaszakiem.

– Natomiast Komisja Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego spotka-
ła się z komendantami Dominikiem 
Sierżantem z policji i Markiem Dłu-
żewskim ze straży gminnej – powstał 
ze swego miejsca przewodniczący 
Włodzimierz Majewski. – Rozmawia-
liśmy o różnych bolączkach, z którymi 
borykają się obie służby.

Komisja wystosowała też apel do 
sołectw i osiedli, by nowym ulicom 
nadawać nazwy pasujące do otoczenia.

Komisja Finansowo-Budżetowa 
i Rozwoju Gospodarczego pochyliła 
się nad problemem brakującego przej-
ścia od osiedla Zjednoczenia do nowe-
go przedszkola.

– Może przekazać część gruntu z wpi-
sem do księgi wieczystej? – zastanawiał 
się przewodniczący Dariusz Matysiak.

Taka ludzka natura
W ramach części pod nazwą „In-

terpelacje i zapytania” przewodniczą-
ca Salwa-Haibach odczytała interpela-
cję radnego Grzegorza Łukszo. Rajca 
martwił się możliwym opóźnieniem 
budowy ścieżki rowerowej Radojewo-
Biedrusko. Dopytywał też, dlaczego 
tak mało ludzi przy tej ścieżce pracuje.

Z kolei radny Pilas zainteresował 
się przejściem przez tory w ciągu ulicy 
Wałeckiej.

– Wykonawca ustawił tam prze-
szkody, które jednak ludzie i tak omija-
ją – wyjawił. – Taka już ludzka natura 

– dodał filozoficznie.
Rajca dopytywał też o podwyżki 

dla pracowników oświaty.
– Kiedy zakończy się kontrola jed-

nostek oświatowych? Kiedy, realnie, 
pracownicy dostaną podwyżki? Pro-
szę podać miesiąc – marszczył brwi.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków głos zabrał sołtys Golęczewa 
Przemysław Majkowski.

– Nowa ustawa o prawie łowieckim 
nakazuje urzędom gminy wydelegować 
przedstawicieli do komisji szacującej 
szkody wyrządzone przez zwierzynę łow-
ną – przypomniał. – W tym celu trzeba 
mieć odpowiednie przygotowanie. Py-
tanie też, czy ma to być praca społeczna. 
Może zastępca wójta lub sekretarz gminy 
koordynowałby pracę sołtysów?

– Uważam tę ustawę za bubel – nie 
ukrywał wójt Wojtera. – Chociażby 
dlatego, że niektórzy sołtysi są w ko-
łach łowieckich i w tym przypadku bę-
dziemy mieć do czynienia ze sprzecz-
nością interesów.

– Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych zaprosiła przedstawi-
cieli Urzędu Gminy na szkolenie w tej 
sprawie, a Urząd Marszałkowski orga-
nizuje konferencję – dodał wicewójt 
Buliński.

Donos do CBA?
– Czy to prawda, że do Urzędu 

Gminy oraz spółek ZGK i GCI weszło 
CBA? – zapytał z kolei przewodniczą-
cy Michał Dziedzic z Zarządu Osiedla 
Suchy Las. – A jeśli tak, co było przed-
miotem zainteresowania służb? Bo 
krążą różne plotki i pytają nas miesz-
kańcy. Może na przyszłość pan wójt 
wydawałby w takich sprawach stosow-
ne oświadczenie, podobnie jak uczynił 
to Urząd Miasta Poznania?

– Nie widzę potrzeby informowania 
o wszystkim, co się dzieje w urzędzie – 
wzruszył ramionami wójt Wojtera.

– Kontrola CBA różni się przecież 
trochę od kontroli NIK-u czy RIO 

– zdziwił się M. Dziedzic. – Przy oka-
zji, doszło też do mnie, że rozsiewane 
są plotki, jakoby to moje środowisko 

doniosło do służb. Przykro mi, że ktoś 
takie plotki rozsiewa…

Samorządowiec zapytał też o nową 
siedzibę ZGK.

– Do zaciągnięcia przez ZGK zobo-
wiązania powyżej 200 tys. zł potrzeb-
na jest uchwała wójta gminy – przypo-
mniał. – Albo więc pan, panie wójcie, 
okłamuje ludzi, że nie decydował pan 
o nowej siedzibie, albo nie ma pan po-
jęcia, że pana obowiązkiem jest podję-
cie takiej uchwały.

– Taką uchwałę podejmowałem 
– przyznał wójt Wojtera. – Ale podpi-

sanie umowy to kompetencje zarządu 
spółki – zastrzegł. – Potrzebna była 
też uchwała Rady Nadzorczej, która 
precyzyjnie określa mechanizm i in-
strument finansowania.

– W marcu mówił pan, że to auto-
nomiczna decyzja spółki. Dziś się oka-
zuje, że jednak nie. Miał pan kluczowy 
wpływ na tą niekorzystną finansowo 
decyzję – oskarżał M. Dziedzic.

Wójt odniósł się tymczasem do 
kwestii domniemanego donosu.

– Jeśli przyjeżdża ktoś z donosu, 
traktuję to jako przyjazd z dono-
su – wywiódł. – A kto napisał donos, 
pozostawiam dla siebie – zakończył 
tajemniczo.

– Po co miałby ktoś donosić? – zdzi-
wiła się przewodnicząca Salwa-Ha-
ibach. – Służby czytają przecież różne 
jawne publikacje.

– Chodzi o publikację radnego 
Majewskiego – pokiwał głową wójt. – 
Radny pytał, jakie są koszty remontu 
adaptacyjnego. Otóż nie ma żadnych. 
Nie zapytaliście o to oficjalnie preze-
sa, tymczasem remont stanowił część 
przedmiotu tego zamówienia.

– Jeśli o mnie chodzi, to neguję tylko, 
że ewentualny donos pochodzi z moje-
go środowiska – zastrzegł M. Dziedzic. 

– A co do Rady Nadzorczej, to jest ona 
powoływana w całości przez pana wój-
ta, czyż nie? – zapytał niewinnie.

– Wójt mówił, że doniósł ktoś z klu-
bu Gmina Razem, a tak nie było – ze-
rwał się z miejsca radny Matysiak. – Li-
czę na przeprosiny!

– Nikt w naszym klubie nie był 
specjalnie szkolony w zakresie for-
mułowania donosów – wtrącił radny 
Przybylski. – Sugerowanie, że to my, 
to zwyczajna podłość.

Krzesło elektryczne
– W sprawie siedziby odbyłem spo-

tkanie z Radą Nadzorczą i zarządem 
ZGK – zmienił temat wójt. – Nie było 
zgody na aport rzeczowy przy Szkół-
karskiej, nie za bardzo nam się opłaca-
ło w Chludowie…

– Radni byli przekonani, że nieru-
chomość z budynkiem kupiona będzie 

bezpośrednio od Volkswagena a nie 
przez pośredników – zaatakował D. 
Matysiak. – Za 3-4 mln zł.

– Bzdura – zaprzeczył wójt. – Volks-
wagen chciał sprzedać za 4,4 mln. Poza 
tym podjęliście decyzję o wydzier-
żawieniu przedszkola w Złotnikach 
i wtedy nie mieliście wątpliwości.

– Wiedział pan, jaka będzie wartość 
i harmonogram spłat – przewodniczą-
cy Dziedzic nie zamierzał rozmawiać 
o przedszkolu. – Wszystko pan wiedział 
podejmując uchwałę wspólników i tym 
samym zgadzając się na dzierżawę.

– Oczywiście, że wiedziałem, jakie 
to zobowiązanie – przytaknął wójt.

– Różnica pomiędzy modelem 
finansowania przedszkola w Złotni-
kach a szkoły przy Konwaliowej jest 
taka, jak między krzesłem a krzesłem 
elektrycznym – pozwolił sobie na ob-
razowe porównanie radny Przybylski. 

– Nie ma potrzeby, by to przedszkole 
kiedykolwiek kupować. Jest publiczne, 
bezpłatne i prowadzone przez osobę 
prywatną i tak powinno pozostać.

– Kazusy ZGK i przedszkola także 
bardzo różnią się od siebie – dopo-
wiedział radny Pilas. – W przypadku 
przedszkola od początku wiedzieliśmy, 
z czym się mierzymy. O ZGK mówi 
pan po roku, przymuszony.

– Raz do roku mogę, ale nie muszę 
informować was o wynikach, absolu-
toriach, przyznanych premiach – bro-
nił się wójt.

Złoty interes?
– Jeśli radny ma wiedzę o niepra-

widłowościach, ma ustawowy obo-
wiązek zawiadomić odpowiednie or-
gany – radna Salwa-Haibach wróciła 
tymczasem do kwestii ewentualnego 
donosu.

– Taak? – głos wójta ociekał iro-
nią. – Dwa lata temu otrzymała pani 
informację o możliwości popełnienia 
przestępstwa. Chodzi o zdarzenie 
w Biedrusku. Zawiadomiła pani pro-
kuraturę?

– W tej sprawie odpowiednie służ-
by już przecież działały i nie było po-
trzeby ponownego zgłaszania – radny 
Matysiak popisał się refleksem.

– Tak było, policja już podjęła czyn-
ności – kiwnęła głową pani przewod-
nicząca.

– Nikt z naszego grona nie był, w prze-
ciwieństwie do pana, szkolony przez 
służby – pozwolił sobie na złośliwość 
M. Dziedzic. – Może faktycznie mógł-
by być pan w tej kwestii nauczycielem. 
W przeciwieństwie do pana ja jestem 
mieszkańcem gminy i płacę tu podatki, 
może dlatego zależy mi na gminnych 
pieniądzach. Za szkołę płacimy rocznie 
1,75 mln, w ciągu 15 lat wychodzi kwo-
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Weekendowe autobusy  
z przyczepami na rowery 
wyjechały na drogi

- Specjaliści szacują, że w przy-
padku szczepionek przeciw HPV, po 
podaniu zalecanych 3 dawek, ryzyko 
zachorowania zmniejsza się nawet 
o 70 – 90 procent. Warto podkreślić, 
że wszystkie nasze programy profilak-
tyczne są dobrowolne i bezpłatne – do-
daje Jan Grabkowski.

To kolejny rok, kiedy na terenie 
podpoznańskich gmin prowadzone 
są szczepienia dla dzieci. W tym roku 
na ich realizację przeznaczamy 600 
tysięcy złotych. Przypomnijmy, że 
nasz samorząd jako jeden z trzech po-
wiatów w kraju otrzymał w tym roku 
wyróżnienie „Zdrowy Samorząd” za 
prowadzenie programów szczepień 
oraz szerokiej edukacji zdrowotnej.

- W maju ruszyliśmy ze szczepie-
niami dla dzieci, chroniącymi je przed 
zakażeniami pneumokokowymi 
i HPV. Na jesień natomiast planujemy 
ponownie zadbać o zdrowie seniorów, 
oferując im bezpłatne szczepienia 
przeciw grypie. Do tej pory otrzymało 
je blisko 7,6 tysięcy seniorów – dodaje 
starosta poznański. 

Szczepienia chroniące przed zaka-
żeniami wirusem HPV realizujemy od 
10 maja br. Skierowane są do zameldo-

wanych na terenie powiatu poznań-
skiego dziewcząt z rocznika 2004 oraz 
uzupełniająco dla tych urodzonych 
w roku 2003, jeżeli nie skorzystały 
z nich w minionej akcji profilaktycz-
nej. Ponieważ program ochrony przed 
HPV wymaga podania 3 dawek, aby 
zmieścić się w harmonogramie szcze-
pień, pierwsza dawka musi być podana 
najpóźniej do końca lipca.

Od 21 maja z akcji bezpłatnych 
szczepień przeciwko zakażeniom 
pneumokokowym mogą korzystać 
wszystkie dzieci urodzone w latach 
2010-2016, które na dzień podania 
szczepionki ukończyły 24 miesiące 
życia, zameldowane są w gminach po-
wiatu poznańskiego i nie są objęte pro-
gramem obowiązkowych szczepień 
ochronnych przeciwko zakażeniom 
pneumokokowym. 

Więcej wiadomości na temat pro-
gramu szczepień można uzyskać od 
poniedziałku do piątku pod numerem 
telefonu (61) 847 04 54 lub osobiście 
w siedzibie EDICTUM ul. Mickiewicza 
31, w Poznaniu, I piętro, pok. 120 oraz na 
stronie internetowej poradni, a także na 
stronie www.powiat.poznan.pl 

KG

Z dniem 25 maja 2018 r. w Polsce 
wejdzie w życie Rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE. Rozporządzenie 
zawiera zbiór regulacji, gwarantujących 
ochronę osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych, 
co zgodnie z art. 8 ust. 1 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz 
art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej, winno być rozu-
miane jako jedno z praw fundamental-
nych każdego człowieka.

Powyższy akt prawny (RODO), ma 
istotne znaczenie w szczególności dla 
każdego z przedsiębiorców, który będąc 
administratorem danych, przetwarza 
lub ustala cele i sposoby przetwarzania 
danych osobowych. RODO wprowa-
dza ogólne dyrektywy przesądzające o 
konieczności wdrożenia procedur, któ-
re powinny zapewnić bezpieczeństwo 
przetwarzania danych osobowych. 

Dla prawidłowego zrozumienia 
omawianej tematyki, wyjaśniać należy, 
że dane osobowe, oznaczają informacje 
o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej, przy 
czym możliwa do zidentyfikowania oso-
ba fizyczna to osoba, którą można bezpo-
średnio lub pośrednio zidentyfikować, w 
szczególności na podstawie identyfika-
tora takiego jak imię i nazwisko, numer 
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, iden-
tyfikator internetowy lub jeden bądź kil-
ka szczególnych czynników określają-
cych fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 
psychiczną, ekonomiczną, kulturową 
lub społeczną tożsamość osoby fizycz-
nej. Natomiast przetwarzanie danych, 
oznacza operację lub zestaw operacji wy-
konywanych na danych osobowych lub 
zestawach danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomaty-
zowany, taką jak ich zbieranie, utrwa-
lanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub mo-
dyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 
przesłanie, rozpowszechnianie lub inne-
go rodzaju udostępnianie, dopasowywa-
nie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie 
lub niszczenie.

Każdy z administratorów danych 
na podstawie RODO zobligowany jest 
określić i uskutecznić środki techniczne 
i organizacyjne niezbędne dla zapew-
nienia poufności przetwarzanych da-
nych osobowych, w tym także wytycz-
ne wobec podległych mu pracowników, 
dotyczące bezpiecznego przetwarzania 
danych osobowych przy użyciu syste-
mów informatycznych.

Co ważne, zgodnie z RODO, w przy-
padku gdy dane osobowe osoby, której 

dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, 
administrator danych już podczas po-
zyskiwania danych osobowych podaje 
tej osobie m.in. swoją tożsamość i dane 
kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowa-
nie, tożsamość i dane kontaktowe swo-
jego przedstawiciela, dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony Danych w przypad-
ku jego ustanowienia, cele przetwarza-
nia danych osobowych, oraz podstawę 
prawną przetwarzania, informacje o 
odbiorcach danych osobowych lub o ka-
tegoriach odbiorców, jeżeli istnieją, okres, 
przez który dane osobowe będą przecho-
wywane, informacje o prawie do żądania 
od administratora danych dostępu do 
danych osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarza-
nia lub o prawie do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także o prawie 
do przenoszenia danych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, 
jest uprawniona do uzyskania od pod-
miotu przetwarzającego jej dane m.in. 
potwierdzenia, czy przetwarzane są 
dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma 
to miejsce, jest uprawniona do uzyska-
nia dostępu do nich oraz informacji o 
celach przetwarzania, kategoriach prze-
twarzanych danych osobowych, infor-
macji o odbiorcach lub kategoriach 
odbiorców, którym dane osobowe zo-
stały lub zostaną ujawnione, planowany 
okres przechowywania danych osobo-
wych. Taka osoba ma również prawo 
do żądania od administratora danych 
sprostowania danych osobowych lub 
ich usunięcia, w przypadku gdy dane 
osobowe nie są już niezbędne do celów, 
w których zostały zebrane lub osoba 
której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na 

której opiera się przetwarzanie i nie ma 
innej podstawy prawnej przetwarzania, 
a także gdy dane osobowe były prze-
twarzane niezgodnie z prawem.

Na gruncie nowych przepisów 
znika obowiązek rejestracji zbiorów 
danych osobowych. Dla zachowania 
zgodności z RODO, każdy administra-
tor lub przedstawiciel administratora 
prowadzą rejestr czynności przetwa-
rzania danych osobowych, za które od-
powiadają. W rejestrze tym zamieszcza 
się m.in. imię i nazwisko lub nazwę oraz 
dane kontaktowe administratora, cele 
przetwarzania,  opis kategorii osób, 
których dane dotyczą, oraz kategorii 
danych osobowych, kategorie odbior-
ców, którym dane osobowe zostały lub 
zostaną ujawnione, a także ogólny opis 
technicznych i organizacyjnych środ-
ków bezpieczeństwa. Co do zasady obo-
wiązek prowadzenia rejestru czynności 
przetwarzania nie obciąża przedsiębior-
cy lub podmiotu zatrudniającego mniej 
niż 250 osób, chyba że przetwarzanie, 
którego dokonują, może powodować 
ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób, których dane dotyczą lub prze-
twarzanie obejmuje szczególne katego-
rie danych osobowych.

Każdy z przedsiębiorców powinien 
mieć również wiedzę, że za uchybienia 
realizacji powyższych obowiązków 
RODO przewiduje dotkliwe kary finan-
sowe, sięgające nawet do 20.000.000 
euro lub do 4% wartości rocznego, świa-
towego obrotu przedsiębiorstwa, w zależ-
ności od tego, która wartość jest wyższa. 

Podsumowując należy stwierdzić, 
iż szeroko pojęta ochrona naszych da-
nych osobowych winna ulec, na skutek 
wprowadzenia wyżej wymienionych 
przepisów, poprawie. 
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ta prawie 27 mln. OK, niech będzie, że 
odejmie się od tego tu 300, a tu 600 tys. 
jako koszty których gmina uniknie, ale 
to nadal dużo. Tymczasem w kosztory-
sie szkoła miała kosztować 12 mln zł.

– Konwaliowa to złoty interes – 
oświadczył w odpowiedzi wójt, na co 
przez salę przebiegł śmieszek.

– Kiedy możemy się spodziewać 
frezowania nawierzchni Błękitnej i 1 
Maja w Biedrusku? – zmienił temat 
radny Matysiak.

– W czerwcu – policzył szybko wójt 
Wojtera.

Chłopak z gitarą
– Mamy problem z dostępnością 

sal wiejskich – poruszył kolejny te-
mat D. Matysiak. – Zgłaszają się do 
nas mieszkańcy Zielątkowa, którzy 
przypominają, że idea sal była taka, 
by każdy mógł przy kawie, herbacie 
czy ping-pongu spędzić tam czas. To 
nie komercja, dlaczego ktoś ma za to 
płacić?

– Odczuwam empatię w stosunku 
do pań z dziećmi, a nawet pana z gi-
tarą – nie wprost odparł wójt. – Pod 
warunkiem jednak, że ten pan wystąpi 

za darmo. Majątek gminy nie służy do 
działalności komercyjnej.

– A ja mam pytanie do radnego Ry-
szarda Tasarza, który jest strażakiem 

– powstał przewodniczący Grzegorz 
Słowiński. – Nasz Zarząd Osiedla 
kupił kosiarkę spalinową. Mamy tylko 
świetlicę. Mogę ją tam trzymać?

– Nie – odparł krótko R. Tasarz. – 
Opary benzyny nie mogą się groma-
dzić tam, gdzie przebywają ludzie.

– A gdyby pan konia kupił, musie-
libyśmy już, teraz, natychmiast wy-
budować stajnię? – pozwolił sobie na 

złośliwość wójt Wojtera.
– Kosiarka została zabudżetowana 

w ubiegłym roku – odparł chłodno 
Grzegorz Słowiński.

– Damy radę przez dwa tygodnie 
zorganizować jakieś miejsce, dyr. 
Ogórkiewicz się zmobilizuje – mach-
nął ręką wójt.

– Ale pan Ogórkiewicz napisał do 
mnie maila – oświadczył G. Słowiński. 

– Że nie dysponuje takim miejscem.
– Bareja się kłamia – zaśmiała się M. 

Salwa-Haibach.
Krzysztof Ulanowski

„RODO” czyli zmiana przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych
Z roku na rok kwestia danych osobowych zyskuje coraz większe znaczenie zarówno z 
punktu widzenia osób, których dane te dotyczą, jak i przedsiębiorców, którzy dane te 
wykorzystują. W szczególności dotyczy to danych zbieranych i przetwarzanych przez por-
tale społecznościowe oraz sklepy internetowe, a także przez podmioty prowadzące tzw. 
telemarketing. W tych bowiem przypadkach dane osobowe są swoistym „towarem”.

Już po raz czwarty powiat poznański uruchomił linię auto-
busową nr 471 na trasie Swarzędz, Czerwonak, Murowana 
Goślina, Suchy Las (Biedrusko) i Pobiedziska. Tegoroczną 
nowością jest poprowadzenie wybranych kursów również 
przez Biskupice. W ciągu każdego weekendowego dnia 
dwa autobusy wraz z przyczepami na rowery wykonują  
14 kursów o długości blisko 50 km każdy.

Linia funkcjonuje we wszystkie so-
boty, niedziele i święta do 14 październi-
ka. - Jazda na rowerze to idealny pomysł 
na pogodne weekendy oraz ekowakacje. 
Nie ma chyba przyjemniejszego sposo-
bu na utrzymanie kondycji, nabranie od-
porności oraz walkę ze stresem – mówi 
Jan Grabkowski, starosta poznański. 

Trasa 471 przebiega przez następu-
jące szlaki rowerowe: EuroVelo R1 – R6 
i R9, Szlak Kościołów Drewnianych, 
Małą i Dużą Pętlę Rowerową, Cyster-
ski Szlak Rowerowy oraz Pierścień 
dookoła Poznania. Dojedziemy nią 
również w rejon kąpieliska Tropicana 
w Owińskach oraz nad jeziora Stęszew-
skie, Wronczyńskie i Jerzyńskie.

Linię ponownie obsługuje Swarzędz-
kie Przedsiębiorstwo Komunalne, które 
jako jedyne w metropolii posiada dwie 
przyczepy do przewozu rowerów (każ-
da może zabrać około 15 jednośladów), 
a także autobusy niskopodłogowe przy-
stosowane do ich holowania. W tym se-
zonie wprowadzono autobusy o mniej-
szej pojemności, lepiej dostosowane do 

występujących potoków pasażerskich.
- Dużą liczbą połączeń chcemy zachę-

cić do aktywnego spędzania wolnego 
czasu na turystycznych szlakach prze-
biegających przez malownicze tereny 
regionu i Puszczę Zielonkę. Łącznie to 
ponad 500 km ścieżek czekających na 
mieszkańców powiatu i turystów – do-
daje Jan Grabkowski.

W ubiegłym roku autobusy linii 
turystycznej przejechały ponad 28 tys. 
kilometrów, przewożąc łącznie blisko  
3 tys. pasażerów i 624 rowery.

Wszystkich mieszkańców wraz z ro-
dzinami i przyjaciółmi, a także turystów 
zapraszamy na rowerową przygodę. 
Uruchomiona linia umożliwia miłośni-
kom dwóch kółek bezpieczne omijanie 
dróg publicznych o dużym natężeniu 
ruchu, które nie posiadają ścieżek rowe-
rowych oraz pozwala odkryć bogactwo 
powiatowej przyrody. Linia autobusowa 
to świetna oferta dla małych turystów, 
aby wraz z rodzicami poznawali tereny 
bardziej odległe od swojego domu. 

JF

Powiat poznański ruszył 
z programem szczepień 
dla mieszkańców
W maju powiat poznański rozpoczął bezpłatne szczepienia 
przeciwko HPV dla swych młodych mieszkanek. Również 
w maju ruszył program szczepień dzieci przed zakażeniami 
pneumokokowymi. Chętnych przyjmuje kilkanaście gmin-
nych placówek medycznych. Decydująca jest kolejność 
zgłoszeń. - Dotychczas z akcji szczepień skorzystało 15 tysię-
cy dzieci. Wydaliśmy na ten cel 5,5 miliona złotych – mówi 
Jan Grabkowski, starosta poznański.

Rośnie serce szpitala

Ta kluczowa inwestycja, której koszt 
wyniesie blisko 21 mln zł, podniesie 
jakość opieki nad pacjentami i sprawi, 
że puszczykowska lecznica znajdzie się 
w ścisłej czołówce najnowocześniej-
szych szpitali w Wielkopolsce. Kamień 
węgielny pod tę budowę wmurował 
w maju br. Jan Grabkowski, starosta 
poznański. Blok składać się będzie  
z 5 supernowoczesnych sal operacyjnych 
oraz centralnej sterylizatorni. Budynek 
zaprojektowany jest z uwzględnieniem 
najnowszych standardów wymaganych 
od tego typu obiektów i pozwoli pod-
nieść komfort pracy oraz leczenia.  

KK

Rozpoczęła się budowa  
nowego bloku operacyjne-
go Szpitala w Puszczykowie. 
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Według założeń obwodnica prze-
cinać ma teren sześciu gmin, a w tym 
Suchego Lasu. Początek ma mieć przy 
skrzyżowaniu z ul. Obornicką, gdzieś 
przy serwisie Toyoty w Złotkowie.

Trzy warianty
Trasa kończyłaby się przy węźle 

wschodniej obwodnicy Poznania 
w Kleszczewie, bądź w Iwnie (droga S5), 
względnie w Skałowie przy drodze nr 92. 
Zarząd Dróg Powiatowych przygoto-
wał trzy warianty przebiegu obwodnicy 
przez naszą gminę. W każdym z nich 
przewidziano węzły z drogą na Piłę na 
wysokości Złotkowa i Suchego Lasu 
oraz ominięcie poligonu od południo-
wej strony. Urzędnicy z powiatu prefe-
rują wariant czerwony, nieznacznie zaha-
czający o teren wojskowy, w większości 
przebiegający granicą poligonu.

– W bezpośrednim sąsiedztwie osie-
dla Złotniki – zwraca uwagę Grzegorz 
Słowiński, przewodniczący Zarządu 
Osiedla Złotniki Osiedle. – Dlatego pre-
ferujemy wariant żółty, w ramach które-
go droga chowa się pomiędzy drzewa na 
poligonie, odcinając kawałek lasu. Czer-
wony nas absolutnie nie satysfakcjonuje, 
gdyż wchodzi ostro z węzła Złotkowo 
w osiedla. Pikanterii całej sytuacji dodaje 
fakt, że w okolicy powstaje nowe osiedle, 
które nazywa się… Ostoja – podsumo-
wuje z gorzką ironią.

– Zadaniem polityków jest to, by 
potrzebnymi zmianami jak najmniej 
krzywd uczynić – deklaruje starosta Jan 
Grabkowski. – Zależy mi, żeby wszyscy 
byli zadowoleni, ale to niemożliwe. 
Chciałbym, żeby niezadowolonych 

było jak najmniej. Konia z rzędem temu, 
kto wytyczy taki przebieg trasy, żeby nie 
dochodziło do żadnych konfliktów!

Starosta przypomina, że zapropo-
nowana w 2001 r. droga musi przeciąć 
obszary Natura 2000, Puszczę Zielon-
kę i poligon wojskowy, uwzględniany 
w działaniach NATO.

– Koszty szacuję na ok. 1 mld zł, 
a cały budżet powiatu w tym roku 
wyniesie ok. 400 mln zł – wzdycha 
mówca. – Z dotychczasowych spo-
tkań wiem jednak, że obwodnica jest 
mieszkańcom potrzebna.

Grożą protestami
A wydawało się, że kolejne spotka-

nie współorganizowane przez „Gazetę 
Wyborczą” i  Fundację Barak Kultury 
nie wzbudzi zainteresowania, bo temat 
był już wiele razy wałkowany. W dodat-
ku sama inwestycja jest w powijakach, 
nie ma budżetu, ostatecznego projektu, 
ani wykonawcy, a ostatnio Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska przesu-
nęła kolejny termin wydania opinii w tej 
sprawie. W dodatku przewiduje się, że – 
jeśli  droga powstanie – to przejezdna 
będzie może za jakieś 12 lat.

Pomimo to burzliwa dyskusja trwa 
ponad dwie godziny i zakończyła się 
konkluzją o konieczności... dalszych 
konsultacji. Mieszkańcy grożą też pro-
testami…

Negocjacje z armią
Za stołem prezydialnym siedzą staro-

sta Jan Grabkowski, wójt Grzegorz Woj-
tera oraz przedstawiciele samorządów 
pomocniczych: przewodnicząca Anna 

Ankiewicz Zarządu Osiedla Suchy Las-
Wschód, sołtys Michał Brdęk ze Złotko-
wa i przewodniczący Grzegorz Słowiń-
ski z Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle. 
Dyskusję moderuje red. Tomasz Cylka 
z lokalnej „Gazety Wyborczej”. Na sali 
obecni są przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach, przewodni-
czący klubu Gmina Razem Michał Przy-
bylski i zastępca dyrektora Marek Bere-
żecki z Zarządu Dróg Powiatowych.  

Są też zwykli mieszkańcy, którzy 
stawiają zarzut, że podczas projekto-
wania korytarza nie uwzględniono 
głosów społeczności Jelonka, Złotko-
wa, czy Złotnik Osiedla.

– Ignorujecie głos mieszkańców, któ-
rzy od lat jednoznacznie opowiadają się 
za wariantem żółtym – grzmi sołtys 
Michał Brdęk. – Urzędnicy forsują wa-
riant czerwony, korzystny dla poligonu. 

Michał Brdęk dodaje, że tylko w na-
szej gminie plan zakłada powstanie 
drogi o wysokim standardzie z dwie-
ma jezdniami w każdą stronę i z po-
nadstandardowymi łukami. Tym-
czasem w woj. lubuskim droga S3 ma 
tylko trzy pasy. Sołtys uważa, że trasa 
powinna być bardziej lokalna i tań-
sza. No i przesunięta kilkaset metrów 
w głąb poligonu, zwłaszcza pomiędzy 
Złotnikami Osiedlem a Jelonkiem.

– Chodzi o obszar przez wojsko 
niewykorzystywany – zwraca uwagę 
przewodniczący Grzegorz Słowiński 
ze Złotnik Osiedla.

– Nie my decydujemy – ucina dyr. 
Marek Bereżecki z Zarządu Dróg 
Powiatowych. – Poligon jest terenem 
zamkniętym i nikt poza wojskiem lub 
bez jego zgody nie ma prawa projekto-
wać tam czegokolwiek. A wojsko wy-
raziło zgodę na uszczuplenie terenów 
ćwiczeń jedynie o 80 m.

– A proponowano wojskowym coś al-
ternatywnego? – dopytują mieszkańcy.

– Przejrzę całość korespondencji 
powiatu z siłami zbrojnymi – obiecuje 
starosta.

– My podjęliśmy się negocjacji 
z wojskiem – wyjawia Grzegorz Sło-
wiński. – To prawda, że wojskowi go-
dzili się tylko na wejście 80 metrów 
w głąb poligonów. Pisaliśmy do po-
słów, żaden nie zareagował.

Fakt, odbyły się przecież spotkania 
z posłami Joanną Schmidt i Bartłomie-
jem Wróblewskim. Obojgu wręczono 
petycję w sprawie oddalenia obwod-
nicy od obszaru zabudowanego. Ale 
sprawa rozeszła się po kościach.

Podatki płacą
Wójt Grzegorz Wojtera zaznacza, 

że wojsko samo z siebie nic nie da, ale 
podatki płaci. Dodaje, że istnieje pro-
blem dotyczący wyjścia nowej drogi 

z węzła w Złotkowie i optymalnego 
przejścia przez miejscowość. Proble-
mem jest też lokalizacja węzłów. Wójt 
nie wyobraża sobie, by na terenie gmi-
ny funkcjonowała obwodnica niedo-
stępna dla mieszkańców. Przyznaje też, 
że relacje z wojskiem są trudne.

– Gdyby zarządzający poligonem 
zgodzili się na jego umniejszenie, to 
strata w ściąganych podatkach zwró-
ciłaby się szybko we wzroście atrakcyj-
ności terenów – uznaje jednak.

Przewodnicząca Anna Ankiewicz 
z osiedla Suchy Las-Wschód wyra-
ża przekonanie, że stratą czasu jest 
czekanie na opinię RDOŚ, bo i tak 
mieszkańcy nie zgodzą się na przebieg 
opiniowanej trasy. Postuluje zebranie 
wszystkich wniosków zgłaszanych 
przez mieszkańców i stworzenie kom-
promisowego projektu.

Inni mówcy zwracają m.in. uwagę 
na sprzeczne interesy mieszkańców 
Suchego Lasu i Strzeszyna. Mówią 
o niechęci włodarzy Poznania do 
wylotowej ul. Obornickiej (węzeł 
z obwodnicą) i jej ewentualnej moder-
nizacji. Podkreślają konieczność doga-
dania się z wojskiem.

– Przecież nie przegramy kolejnej 
wojny światowej z tego powodu, że 
odetniemy ten kawałek poligonu – 
przekonuje radny Michał Przybylski, 
który zachęca, by stworzyć wspólny 
front przeciw armii.

Dobitnie brzmi też głos hodowcy 
ze Złotkowa Leszka Siega, który opo-
wiada, że jego gospodarstwo ma być 
przedzielone dwupasmową jezdnią 
w głębokim wykopie, a droga oddalo-
na zaledwie o kilkadziesiąt metrów od 
jego sypialni…

Nie będzie niczego
Starosta Grabkowski nie ukry-

wa, że tak duże przedsięwzięcie musi 
oznaczać czyjąś stratę. Rzecz w tym, 
by jej wymiar zminimalizować.

– Sam nie chciałbym pod oknami 
mojego  domu słyszeć nieustającego 
szumu aut – przyznaje.

Z kolei mieszkańcy wspominają, że 
gdy kupowali posiadłości, zapewniano 
ich, że obok jest Natura 2000, las i nic 
tam nie będzie.

– A teraz przed tym lasem mamy 
mieć dwupasmową drogę – żalą się.

Starosta zapewnia, że wymusi 
na podwładnych zorganizowanie 
rozmów między przedstawicielami 
Zarządu Dróg Powiatowych a repre-
zentantami mieszkańców. Być może 
zrealizowany też zostanie postulat 
radnego Michała Przybylskiego, który 
prosił o rozpoczęcie poważnych i pro-
fesjonalnych negocjacji z wojskiem. 

Piotr Górski

WyDarzenia WyDarzenia

Nie przegramy kolejnej 
wojny światowej
Na początku maja starosta Jan Grabkowski spotkał się 
z mieszkańcami naszej gminy, by zapoznać się z ich oczeki-
waniami dotyczącymi obwodnicy północno-wschodniej.
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Rajd pojazdów zabytkowych od-
był się na terenie naszej gminy już po 
raz wtóry. Organizatorem był Auto-
mobilklub Wielkopolski. Zgłosiło się 
aż 40 załóg, choć wystartowało nieco 
mniej, bo tylko 37.

Silniki się grzeją
Najstarsze zgłoszone auta wypro-

dukowano jeszcze w latach 20. XX 
wieku, a najmłodsze na przełomie lat 
80. i 90. Nie wszystkie zgłoszone samo-
chody jednak wystartowały. Primus 
z 1927 r. nie dojechał, a roadster z 1939 
r. odmówił posłuszeństwa. W efekcie 
najstarszym wozem uczestniczącym 
w rajdzie był Mg TD z 1952 r.

Samochody były więc rzeczywiście 
leciwe. A ich załogi? No cóż, najstarsi 
kierowcy byli po siedemdziesiątce, 
natomiast wśród członków załóg zda-
rzali się też osiemdziesięciolatkowie. 
Ale była też i młodzież, jak np. Magda, 
która jechała na junaku M10. Dwa lata 
temu Magda zajęła trzecie miejsce. 
Cała jej rodzina to pasjonaci.

Dwa lata temu odbyła się pierwsza 
edycja rajdu. Kolejna odbędzie się za-
pewne za kolejne dwa lata, choć nie moż-
na wykluczyć, że uda się zorganizować ją 
wcześniej – już w przyszłym roku.

Zarówno dwa lata temu, jak i tym ra-
zem w roli gospodarza imprezy wystą-
pił wójt Grzegorz Wojtera, który jednak 
tym razem ograniczył swoje powitalne 
przemówienie do minimum.

– Słyszę, że silniki już się grzeją, nie 
chcę przedłużać, życzę miłych wrażeń 

– uśmiechnął się do kierowców.

Jeremi zadowolony
W rolę gospodyni wcieliła się też 

sołtys Złotnik Wsi Ewa Korek, która 
powitała zmotoryzowanych gości 
śniadaniem na polanie piknikowej nad 
stawem w swojej miejscowości. Wik-
tuały na śniadanie (bułki, kawę i her-
batę) zapewniła Renata Karolczyk ze 

„Smacznego Zakątka”. W „Smacznym 
Zakątku” uczestnicy rajdu spożyli 
potem obiad (pomidorową z makaro-
nem i pieczeń).

A jak się impreza podobała go-
ściom? Generalnie wszyscy chwalili, 
choć niektórzy sarkali, że zabrakło 
reklamy i o wydarzeniu dowiedzieli 
się przypadkiem. Najbardziej zadowo-
lony z obecności na rajdzie był chyba 
mały Jeremi.

– Fajny taki samochód bez dachu – 
orzekł stanowczo. – Dlaczego fajny? 

No bo tak. Szybko się nim jechało.
– Ten mercedes 230 SL cabrio 

z 1965 r. był bardziej czysty niż moje 
nowe auto – przyznaje pan Krzysztof, 
ojciec Jeremiego. – Chyba będę mu-
siał taki zabytkowy kabriolet kupić 

– orzeka.
Piotr Matuszek ma już zabytkowe 

auto. A nawet trzy. Trzy fordy model 
A kolejno z 1928, 1929 i 1930 r.

– Pasjonowałem się samochodami 
jeszcze w dzieciństwie – wyznaje. – 
A pierwsze zabytkowe auto kupiłem 
10 lat temu. Teraz jeżdżę na zloty i re-
konstrukcje. A na co dzień moje trzy 
zabytkowe fordy można zobaczyć 
w salonie Auto Watin przy ul. Obor-
nickiej w Suchym Lesie.

Własne najpiękniejsze
Państwo Anna i Przemysław przy-

jechali na rajd mercedesem W114 co-
upe z 1970 r.

– Wszystkie samochody na rajdzie 
były piękne, ale moje oczywiście naj-
piękniejsze – śmieje się pan Przemy-
sław i zaraz wyjaśnia. – Proszę się nie 
dziwić tym słowom, my tu wszyscy 
kochamy stare auta, ale dla właściciela 
jego wóz będzie zawsze najpiękniejszy.

Leszek Bardyan z 16-letnią cór-
ką Gabrysią przyjechali z Kościana 
oplem GT z 1969 r. 

– Mój dziadek był mechanikiem i za-
raził mnie miłością do samochodów – 
wspomina pan Leszek. – Osiem, a może 
10 lat temu wszedłem w posiadanie za-
bytkowego auta, a następnie przez cztery 
lata, wraz z synem, je naprawiałem.

Bez córki bez szans
Rodzina jest na naszym rajdzie już 

po raz drugi. Swoim zabytkowym au-
tem jeżdżą p całej Wielkopolsce. Pilo-
tem jest córka.

– Ja tu tylko pilotuję, ale beze mnie 
tata nie ma szans – śmieje się dziew-
czyna.

Kolejnym kierowcą, który przyzna-
je, że kocha samochody od dzieciństwa, 
jest Witold Hołubowicz, który przyje-
chał volvo amazonem z 1962 r. W domu 
zostało drugie zabytkowe auto, które na 
razie czeka na renowację.

– Tak to już jest – śmieje się pan 
Witold. – Mali chłopcy kochają małe 
autka, a duzi chłopcy – duże auta.

Samochody kochają też Marzanna 
i Tadeusz, czyli rodzice pana Witolda.

– Wspieramy syna i cieszymy się 
z jego hobby – zapewniają.

Czekają garbusy
Pan Paweł zaprezentował w Su-

chym Lesie trio spitfire MK3 z 1969 
r., ale w domu czekają na niego jeszcze 
cztery garbusy.

– Na tym rajdzie jestem po raz drugi, 
a poza tym jeżdżę na zloty garbusów – 
informuje nas krótko.

Znani w Suchym Lesie Monika 
i Tomasz Kaczorowie pojawili się na 
rajdzie w mercedesie SL 560 cabrio.

– Silnik V8, 5,5 litra – rzuca fa-
chowo pan Tomasz. – Kocham stare 
auta, od kilku lat jeżdżę w rajdach – 
dodaje.

Sama miłość do zabytkow ych 
pojazdów nie w ystarcza jednak, 
żeby zakończyć rajd z sukcesem. Or-
ganizatorzy przygotowali dla uczest-
ników utrudnienia. Np. na terenie 
Poligonu Biedrusko trzeba było od-
powiedzieć na trzy pytania dotyczą-
ce Wojciecha Bogusławskiego.

Zainteresowały cię imprezy samo-
chodowe? Śledź zatem kalendarium 
na stronie Autoobilklubu Wielkopol-
ski na stronie www.aw.poznan.pl.

Krzysztof Ulanowski

To jest rajd dla starych aut
Najstarszy zgłoszony samochód wyprodukowano w 1927 r.  
Niestety, nie udało się nim dojechać na miejsce. Po co za-
tem jeździć tak leciwym pojazdem? Bo jest piękny.
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Miłośnicy fordów

Pan Leszek z córką Gabrysią

Auta podziwiały całe rodziny

Auta podziwiały całe rodziny

Tomasz Kaczor z żoną Moniką i czworonożnymi pupilami

Przewodniczący Grzegorz Słowiński, sołtys Michał Brdęk, starosta Jan 
Grabkowski, wójt Grzegorz Wojtera, przewodnicząca Anna Ankiewicz

Radni Agnieszka Targońska, Michał Przybylski, Włodzimierz 
Majewski, Dariusz Matysiak, Małgorzata Salwa-Haibach
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O tym, jak można wyszczupleć 
i ujędrnić skórę za pomocą najnowo-
cześniejszej technologii opowiada nam 
Natalia Nagórska, fizjoterapeutka wy-
konująca zabieg Icoone w salonie Lafay-
ette w Galerii Pestka w Poznaniu.

Na czym to polega?
Icoone to najnowocześniejsza 

technika masażu próżniowego. To 
co, czyni tą metodę innowacyjną, to 
wykorzystanie trzech rodzajów pod-
ciśnienia. Jest to technika uniwersalna, 
posiadająca niewiele przeciwskazań, 
wykazuje się wysoką skutecznością. 
Icoone umożliwia redukcję cellulitu, 
obrzęków limfatycznych czy ujędr-
nianie skóry. Istnieje też możliwość 
zastosowania programów medycz-
nych służących do niwelowania blizn, 
rozstępów. Icoone wspomaga także 
szybszą rekonwalescencję po różnego 
rodzaju zabiegach, na przykład lipo-
sukcji czy mastektomii. Dzięki tego 
typu masażom możliwe jest także po-
lepszenie perystaltyki jelit.

Zabiegi Icoone są przeznaczone 
także dla osób uprawiających sport, 
zarówno wyczynowo, jak i amator-
sko. Tego typu masaż przynosi ulgę 
osobom cierpiącym na bóle mięśni, 
pleców i karku spowodowane przez 
nieprawidłową postawę ciała. To 
także doskonała forma relaksu, dla 
wszystkich osób, które żyją w sposób 

intensywny i oczekują zabiegu, który 
w pełni zregeneruje zarówno ich ciało, 
jak i umysł. 

Masaże Icoone można wykonywać 
zarówno na twarz, jak i na całe ciało. 
Jedna seria trwa około godziny. Naj-
pierw wykonuje się zabieg podstawo-
wy, a potem masaż fokusowy, który jest 
dobierany indywidualnie dla każdego 
klienta. Czas podczas zabiegu uprzy-
jemnia nie tylko klimatyczna muzyka, 
ale także przemiła i profesjonalna ob-
sługa, zapewniająca kompleksowe po-
dejście dla wszystkich pacjentów.

Dla kogo?
Zabiegi metodą masażu Icoone są 

przeznaczone zarówno dla kobiet, jak 
i dla mężczyzn. Zabieg jest bezpieczny 
nawet dla kobiet w ciąży, poza pierw-
szym trymestrem, a także dla mam 
karmiących. Pani Natalia podczas roz-
mowy z nami podkreśla, że odwiedza-
ją ją osoby w różnym wieku borykające 
się z różnymi problemami.

Icoone to jedyne urządzenie me-
dyczne na świecie, które może zaofero-
wać zabiegi dla wszystkich pacjentów 
bez względu na rodzaj skóry czy wiek. 

Icoone dla większości pacjentów 
jest zupełnie bezbolesny. Aby uzyskać 
wymarzone efekty, zabieg ten należy 
wykonywać w seriach. 10 serii wyko-
nujemy 2-3 razy w tygodniu, więc, już 
nawet po upływie 3-4 tygodni będzie 

można cieszyć się wymarzonym wy-
glądem skóry. Jednak już po pierw-
szym masażu możemy zauważyć wy-
raźną poprawę kondycji naszej skóry. 
Indywidulanie dobierane są także 
zabiegi przypominające, w zależności 
od potrzeb danego pacjenta. Masaż 
poddajemy się przyodziani w specjal-
ny kombinezon, który każdy klient 
otrzymuje na własność.

Należy zwrócić uwagę na to, że na 
efektywność zabiegów wpływ ma tak-
że odpowiednia dieta oraz aktywność 
fizyczna. Dzięki zdrowemu stylowi 
życia rezultat, który uzyskamy dzięki 
masażom Icoone, będzie jeszcze bar-
dziej spektakularny. Bardzo ważne 
jest także odpowiednie nawodnienie 
naszego organizmu.

Pani Natalia zaleca spożywanie 
nawet o jeden litr płynów więcej niż 
robiliśmy to dotychczasowo. Dzięki 
temu z naszego organizmu uwalniania 
jest większa ilość toksyn.  

Skuteczność tej metody masażu 
próżniowego wykazało wiele badań 
naukowych przeprowadzonych w ostat-
nich latach przez m.in. dr Nicolo Scuderi 

czy dr Palmieri. W badaniach tych wyka-
zano nie tylko skuteczność kosmetyczną 
tego typu zabiegów, ale także potwier-
dzono ich właściwości medyczne. 

Czy warto?
Jeśli zmagasz się z cellulitem, brzyd-

kimi bliznami czy szukasz nowej formy 
dogłębnego relaksu, pani Natalia z sa-
lonu urody Lafayette w Galerii Pestka 
w Poznaniu z pewnością zaradzi twoim 
problemom. Warto skontaktować się 
z nią jak najszybciej, ponieważ przed 
zbliżającym się sezonem bikini Icoone 
przeżywa prawdziwe oblężenie.

Karina Starosta
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inFormaCje z Centrum kultury / WyDarzenia

Wydarzenie Termin Miejsce
Naturalnie Daniel Sypniewski  od 17. 05.  CKiBP hol, wstęp wolny 
wystawa fotografii do 07. 06. 2018 r.
Krajobrazy i Przyroda Wielkopolski  od 17. 05. CKiBP 
konkurs fotograficzny do 21. 10. 2018 r. Szczegóły i regulamin na 
  www.konkurs.osrodekkultury.pl
Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska 29. 05. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
z zespołem godz. 19.00 Bilety: 50 zł / 40 zł (N/U) 
  do nabycia w sekretariacie  
  CKiBP i na www.bilety24.pl
Dzień Dziecka na farmie 1. 06. 2018 r. Polana za pętlą na  
Głośne czytanie, warsztaty, od godz. ul. Bogusławskiego  
gry i zabawy, konie, alpaki, koncerty 11.00 do w Suchym Lesie 
i wiele innych atrakcji. godz. 16.00 
Rodzinne warsztaty szydełkowe 2. 06. 2018 r. CKiBP, Sala plastyczna 
mini zabawki od godz. 10.00 Koszt: 65 zł / 45 zł 
 do godz. 13.00 (z materiałami lub bez) 
  Ilość miejsc ograniczona!
Dni Gminy Suchy Las 16. 06. 2018 r. Wystąpią m.in. Bajm i Akurat. 
  Ponadto wspólne gotowanie 
  z Robertem Makłowiczem 
  i inne atrakcje
Odkrywcy i zdobywcy 02 - 06. 07. CKiBP 
półkolonie w CKiBP 09 - 13. 07. Dla dzieci w wieku 7-15 lat. 
 06 - 10. 08. Szczegóły na  
 20 - 24. 08. www.osrodekkultury.pl 
 27 - 31. 08. 
 2018 r.

Harmonogram wydarzeń w Centrum Kultury 
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

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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Martwi mnisi medytują
Czy zwierzęta domowe są naszymi przyjaciółmi czy nie-
wolnikami? Zastanawiała się nad tym w Suchym Lesie Do-
rota Sumińska, autorka popularnych książek o zwierzętach.

Dorota Sumińska to lekarka wete-
rynarii, autorka książek o zwierzętach 
i podróżach. Prowadzi także progra-
my radiowe i telewizyjne, jak chociaż-
by „Wierzę w zwierzę” w Tok FM. 

Najokrutniejszy gatunek
Pod koniec kwietnia gościła w gma-

chu Centrum Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej w Suchym Lesie. Publiczność 
nie zawiodła; sala widowiskowa była 
niemal pełna.

– Pani Dorota to psycholożka 
zwierząt, badaczka zachowań zwie-
rząt, a w tym i człowieka – przedsta-
wiła gościa prowadząca. – Czego się 
można dowiedzieć o człowieku, ob-
serwując jego relacje ze zwierzętami? 

– zapytała.
– Marek Edelman mówił w swoim 

ostatnim wywiadzie, że najokrut-
niejszym gatunkiem na Ziemi jest 
nasz gatunek – pokiwała smutno 
głową Dorota Sumińska. – Mówimy, 
że przyjaźnimy się ze zwierzętami, 
a przecież to nie przyjaźń, tylko nie-
wolnictwo. Mówimy o „dobrostanie”, 
a przecież to obłudne określenie, 
usprawiedliwienie naszego okrucień-
stwa. No bo jakie dobro może spo-
tkać świnię w czasie tuczu?

Mówczyni zacytowała pisarza Lwa 
Tołstoja, który wyraził opinię, że do-
póki na świecie pozostanie choć jedna 
rzeźnia, nie znikną pola bitewne.

– Jedynym ratunkiem dla istot nie-
ludzkich byłoby przyznanie im praw 

– dodała. – Niestety, niewiele czasu 
pozostało do katastrofy ekologicznej. 
Mam już 60 lat, a jestem pewna, że jej 
dożyję. Spójrzmy na huragany i po-
wodzie, których jesteśmy świadkami 
w ostatnich latach. Jeszcze niedawno 
tak gwałtownych zjawisk pogodo-
wych w Polsce nie było – zwróciła 
uwagę. – Kataklizmy spowodowane 
są przez działalność człowieka. A bę-
dzie jeszcze gorzej.

Zabijanie człowieczeństwa
Pisarka skrytykowała też ten ro-

dzaj działalności człowieka, który aku-
rat nie jest niczym nowym.

– Polowania to niszczenie w sobie 
człowieczeństwa – wyraziła przeko-
nanie. – Przecież z człowiekiem, który 
czerpie przyjemność z zabijania, coś 
jest mocno nie w porządku.

– A co pani myśli o zamykaniu zwie-
rząt w zoo? – zapytała prowadząca.

– Jestem przeciwko zamykaniu 

kogoś za kratami dlatego tylko, że jest 
piękny – odparła Dorota Sumińska. – 
Ludzie tłumaczą, że chcą zwierzęta 
badać. Ale co warte badanie w tych 
warunkach gatunków, które na swo-
bodzie żyją na dużej, otwartej prze-
strzeni? Ludzie mówią też, że chcą za-
chować pulę genową wymierających 
gatunków. Ale po co, skoro nie ma dla 
nich miejsca na Ziemi…

– Za to wychodzą z mody cyrki ze 
zwierzętami – prowadząca wolała wi-
dzieć szklankę do połowy pełną.

– To cudownie – przyznała pisarka. 
– Jednak zmiany na lepsze następują 

zbyt wolno.

Myszy w szufladzie
Atmosfera zrobiła się weselsza, 

kiedy mówczyni zaczęła opowiadać 
o swoich zwierzętach domowych, 
wśród których znajdują się zarówno 
koty, jak i… myszy.

– Myszy mieszkają u mnie w szu-
fladzie – zaskoczyła nas. – Mają co 
jeść i nie zdarzyło się jeszcze, żeby coś 
zniszczyły. Jestem myszolubką. Doce-
niam np., że wśród myszy nie ma sie-
rot. Jeśli zabraknie matki biologicznej, 
dziećmi zajmuje się inna samiczka.

– A szczury też pani trzyma? – zain-
teresowała się prowadząca.

– Nie, choć bardzo je lubię – 
uśmiechnęła się pisarka. – Mamy jed-
nak zupełnie inne gusta, jeśli chodzi 
o wystrój mieszkania – dodała, wywo-
łując salwy śmiechu wśród słuchaczy.

Pasją Doroty Sumińskiej są jednak 
nie tylko zwierzęta, ale i podróże.

– Kocham podróżować, a że mam 
potrzebę dzielenia się swoimi emo-
cjami, piszę o podróżach – wyjaśniła 
nam. – Lubię miejsca, gdzie jeszcze nie 
ma białych turystów. W listopadzie 
tego roku lecę na Madagaskar. 

Mały Hans nad Amazonką
Gdzie się dotąd podobało pani Do-

rocie najbardziej? Np. w filipińskich 
wioskach, które uznała za prawdziwy 
raj. Wprawdzie nie było tam bogactwa, 
ale nie było też i głodu. Z nim bowiem 
mamy do czynienia raczej w slumsach 
wokół dużych miast.

A gdzie podróżniczka przeżyła naj-
większe zaskoczenie? Chociażby w ko-
lumbijskiej wiosce nad Amazonką.

– W tamtejszym sklepiku stał tele-
wizor, wokół którego zgromadzili się 
mieszkańcy wsi –  opowiadała Doro-
ta Sumińska. – Oglądali… „Stawkę 

większą niż życie”. Potem spotkałam 
chłopczyka o imieniu Hans.

Zaskoczenie spotkało też podróż-
niczkę pół świata dalej, w świątyni 
buddyjskiej w nieturystycznym rejo-
nie Tajlandii.

– Weszłam i zobaczyłam siedzą-
cych mnichów – relacjonowała. – Za-
pytałam, czy mogę im zrobić zdjęcie, 
lecz nie odpowiedzieli. Nie mogli, bo 
od dawna byli martwi, choć wyglądali 
jak żywi.

Jak się okazało, okoliczni miesz-
kańcy wierzą, że mnisi żyją, lecz pozo-

stają w stanie głębokiej medytacji. Wy-
jątkowo głębokiej, bo medytują tak od 
jakichś 200 lat.

Pod koniec spotkania nadszedł 
czas na pytania publiczności. Pytania 
zadawali nie tylko dorośli, ale także 
najmłodsi.

– Jaką rasę kota by pani polecała? – 
zapytało jedno z dzieci.

– Nie znam się na rasach, bo nie je-
stem rasistką – uśmiechnęła się pani 
Dorota. – Biorę pod opiekę te koty, 
o których wiem, że beze mnie umrą.

Krzysztof Ulanowski

Czy sezon bikini musi 
być straszny?
Zbilżający się sezon niejednej kobiecie spędza sen z po-
wiek. Co robić, kiedy zdrowa dieta i ćwiczenia nie wy-
starczają? Czy istnieje magiczny sposób na pozbycie się 
cellulitu?

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

Fizjoterapeutka Natalia Nagórska wykonuje zabieg

Dorota Sumińska od razu nawiązała dobry kontakt z mieszkańcami naszej gminy
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AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań,  
ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-304
www.auto-centrum.com.pl 

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

NIEZALEŻNY SERWIS MARKI HONDA
Suchy Las, ul. Klonowa 4

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

AUTO SERWIS - WSZYSTKIE MARKI POJAZDÓW
naprawy blacharsko lakierniczezz

samochody zastępczezz

wulkanizacjazz

hotel oponzz

kompleksowa obsługa układów klimatyzacjizz

mechanika, przeglądy i naprawy bieżącezz

ODGRZYBIANIE 

KLIMATYZACJI

OD 60 ZŁ

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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  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 
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Więcej na radość z życia!

W Lidlu ważna jest dla nas nie tylko sprawdzona, wysoka jakość naszych  
produktów, ale także atrakcyjnie niska cena. Chcemy, by nasi Klienci  

za dobre rzeczy płacili mniej, bo oszczędzając na codziennych zakupach  
każdy może zyskać więcej możliwości na realizowanie swojej definicji 

„radości z życia”. W kolejnych odsłonach naszej nowej kampanii  
swoją historię opowiedzą inni bohaterowie, którzy zaproszą  

do swojego domu i otoczenia, prezentując własne, radosne momenty. 
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