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t: 883 204 205 zlotnikipark.pl

Kameralne osiedle Złotniki Park  
z nowoczesnym przedszkolem publicznym

akademosprzedszkole.pl

t: 608 040 131

Przedszkole
publiczne 

Lunch Menu - Przyjęcia Okolicznościowe 
Spotkania Firmowe - Catering

Suchy Las, ul. Bogusławskiego 40
Å 512 779 860       NOVA KUCHNIA

Szanowni Panstwo!

Kandydat na wójta Gminy Suchy Las

Suchy Las, 25 sierpnia 2018 r.
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GMINA RAZEM
www.kww-gminarazem.pl
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 Reklama agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

SKŁAD OPAŁU
WaRGoWo ii 81

RATY

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

TEL. 508 300 401

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

DREWNO KOMINKOWE W PALETACH
SOSNA 
BRZOZA 
WIĄZ 
JESION 
DĄB 
AKACJA 
GAŁĘZIÓWKA 

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

DOWÓZ 
GRATIS

PoWyżej 1 Tony
do 25 km

TEL. 530 130 159

GaleRia PeSTka 1 PiĘTRo
aleje SolidaRnoŚci 47, Tel. 509 900 545

Nowa kolekcja w sprzedaży

Wyprzedaż na cały asortyment 
Wiosna - Lato  Mayoral do -50%

(Za wyjątkiem artykułów w ciągłej sprzedaży i nowej kolekcji )

1 września 2018 r. 
godz. 9.00

Zgodnie z ustaleniami z Centrum Szkolenia Wojsk L dowych, wjazd na teren 
poligonu na uroczysto  autami prywatnymi B DZIE MO LIWY.
Zach camy do skorzystania ze specjalnie uruchomionych w dniu 1 wrze nia 
linii autobusów ZKP. 

ODJAZDY AUTOBUSÓW:
• Urz d Gminy Suchy Las – godz. 8.20
• Zespó  Szkó  im. O. M. elazka w Chludowie – godz. 8.15
•  Zespó  Szkó  im. 7. Pu ku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku – godz. 8.30

W PROGRAMIE M.IN.
 wyst p Orkiestry D tej Chludowo
 Msza w.
 udzia  wojska z pojazdami pancernymi
 grochówka

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

Icoone – rewolucyjna technologia, która odpowie 
na wszystkie potrzeby Twojego ciała! 
Efekty zabiegów Icoone: redukcja cellulitu, redukcja 
obrzęków, skuteczna redukcja tkanki tłuszczowej, 
poprawa jakości skóry, wymodelowanie sylwetki, 
usunięcie bólu i stanów zapalnych, zmniejszenie 
napięcia mięśniowego. 
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Szanowni Państwo!

W ciągu ostatniego miesiąca niejeden z nas narzekał, że żar leje się 
z nieba, a taka spiekota to koszmar. Niejednemu nic by się w czasie 
upałów nie chciało robić, tym czasem życie w naszej gminie pulsuje 
zwykłym rytmem, co oznacza, że dzieje się naprawdę bardzo wiele.

Część z Was z pewnością kojarzy, co to są alpaki. Zwierzęta 
z Ameryki Południowej, przypominając nieco lamy, tylko mniejsze. 
Nie każdy jednak wie, że w Złotnikach znajduje się alpakarnia. 
Przebywające tam zwierzęta pomagają w terapii niepełnospraw-
nych dzieci. Na czym polega tzw. alpakoterapia, przeczytacie Pań-
stwo w bardzo ciekawym reportażu Krzysztofa Ulanowskiego.

Kiedy sołtys Ewa Korek ze Złotnik Wsi otwiera kolejny numer 
naszego „Magazynu”, śmieje się życzliwie, że na pewno znów znaj-
dzie tam albo swoje zdjęcie, albo przynajmniej nazwisko. Cóż jed-
nak się dziwić, skoro pani sołtys albo akurat bije jakiś kolejny rekord 
sportowy, albo organizuje kolejny udany festyn, albo też np. upięk-
sza staw, który służy jej mieszkańcom. Grzech o tym przecież nie 
poinformować.

Zresztą festyny organizują także mieszkanki i mieszkańcy in-
nych sołectw. W Golęczewie np. już od pięciu lat odbywają się słynne 
Wianki, a plecenie wianków z kwiatów nie jest bynajmniej jedyną 
atrakcją tej nader interesującej imprezy.

A skoro o sporcie mowa, to w zasadzie cała nasza gmina jest bar-
dzo usportowiona. Po raz kolejny odbyły się u nas kolarskie zawo-
dy, a rowerzyści nie mogą narzekać na brak kolejnych udogodnień. 
Właśnie otwarto dla nich nową drogę rowerową, a także dwie pętle 
rowerowe typu pumptruck.

Doskonale bawić można się zresz-
tą nie tylko pokonując pętlę na ro-
werze, ale i robiąc slalom na czas sa-
mochodem. A przy okazji można się 
także czegoś pożytecznego nauczyć. 
Wszystko to dzięki firmie Mercedes 
Benz Polska.

Sport, zabawa – to wszystko waż-
ne, ale nie tylko tym przecież żyją 
ludzkie społeczności. Ludzie się bo-
gacą pracą, a w naszej gminie poja-
wiają się wciąż nowe przedsięwzięcia gospodarcze. Np. takie, jak 
„Zielarnia Sucholeska”, która otworzyła swoje podwoje przy Starej 
Drodze. Uznaliśmy, że z właścicielką zielarni warto zrobić wywiad 
i decyzji swej bynajmniej nie żałujemy. Nie tylko poznaliśmy cieka-
wego człowieka, ale dowiedzieliśmy się też, do czego mogą przydać 
się zioła. Latem dokuczają nam np. uciążliwe owady. Ukąszeń 
oczywiście nikomu nie życzymy, ale w razie czego dobrze wiedzieć, 
że pomoże żyworódka albo aloes.

Bezpiecznej końcówki lata!

Wydawca 
Media Consulting 
ul.  Borówkowa 2b/3,  
62-002 Suchy Las 
NIP: 514-010-57-01
Redakcja 
Sucholeski Magazyn  
Mieszkańców Gminy 
www.sucholeski.eu
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Nie chcą przemysłowego 
chowu świń

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

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

Rowerowy zawrót głowy

13Ścieżka rowerowa wybudowana, 
otwarta i bezpieczna

12

tel 61 842 75 04
ul. kartuska 1
Poznań, 60-471

NOWA INWESTYCJA 
W SUCHYM LESIE

www.zurawinowa24.pl

Chludowo patriotyzmem stoi
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– W domu zawsze mieliśmy zwie-
rzaki – wspomina pani Agnieszka. – 
Był pies, królik, były chomiki…

Potem przez osiemnaście lat 
Agnieszka Sporna pracowała z końmi. 
Najpierw jako instruktorka jazdy, po-
tem jako hipoterapeutka. Skąd jednak 
pomysł na alpaki, zwierzęta egzotyczne, 
pochodzące z Ameryki Południowej, 
gdzie wypasane są na zboczach Andów?

Przekonać męża
– Przez kilka lat myślałam o alpa-

kach – przyznaje nasza rozmówczyni. – 
Na początku wcale nie o alpakoterapii, 
lecz o hodowli.

Dodajmy w tym miejscu, że sporo 
osób hoduje alpaki z myślą o wełnie, 
która jest lepsza jakościowo niż wełna 

owcza. A także droga, bo np. para skar-
pet z alpaczej wełny potrafi kosztować 
nawet 300 zł…

– Potem podjęłam pracę w Sto-
warzyszeniu na rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnościami i wtedy pojawiła 
się myśl, że alpaki mogą przecież 
pomagać w terapii – kontynuuje pani 
Agnieszka.

Myśl to jednak nie wszystko. Trze-
ba było jeszcze przekonać męża.

– Krzysztof, w przeciwieństwie do 
mnie, nie wychowywał się ze zwierzę-
tami, a do tego o alpakach niemal nic 
nie wiedział, stąd był ostrożny – tłu-
maczy właścicielka alpak. – W końcu 
zabrałam go do jednej z hodowli, by 
mógł się na własne oczy przekonać, że 
to inteligentne i łagodne zwierzęta.

Inteligentne? Jak szybko alpaki się 
uczą i na ile potrafią się przywiązać do 
człowieka?

– Pod tym względem ulokowałabym 
alpakę gdzieś pomiędzy koniem a psem 

– zastanawia się nasza rozmówczyni. – 
Kiedy w marcu tego roku na naszej 
posesji pojawiły się dwie alpaki, były 
bardzo ciekawskie. Wchodziły nawet 
do domu i zaglądały do garnków. Ale 
po zaspokojeniu ciekawości wychodzi-
ły. Alpaka nie położy się z nami do łóżka, 
ani nie wejdzie nam na kolana.

Formy terapii
Faktycznie, kiedy idziemy do alpa-

karni, zwierzęta na początku traktują 
mnie z lekkim dystansem. Do bliższe-
go kontaktu przekonują się dopiero 
wtedy, kiedy w mojej dłoni pojawia się 
pokrojona marchewka.

– Wyróżniamy trzy formy alpakote-
rapii – mówi pani Agnieszka. – Pierwsza 
z tych form to po prostu spotkanie z al-
paką, kiedy dzieci zachowują się spon-
tanicznie, karmią i głaszczą zwierzęta. 
Wydzielają się wówczas endorfiny.

Druga forma to edukacja z alpaką, 
zajęcia grupowe lub indy widualne, 
które odby wają się według pewne-
go scenariusza, i nad którym czuwa 
alpakoterapeuta. Podczas takiego 
spotkania dzieci mogą np. porówny-
wać budowę ciała alpaki i człowieka, 
a przy okazji ułożyć puzzle z obraz-
kiem alpaki. Uczą się też, że alpaka 
zdrowo się odży wia, spoży wając 
marchewkę, buraki, jabłka, a także 
inne warzy wa i owoce.

Zachęca to dzieci do spoży wania 
zdrowego jedzenia.

– Prowadzimy też zajęcia rucho-
we – daje kolejny przykład Agnieszka 
Sporna. – Dziecko musi pokonać wy-
znaczony tor i zachęcić alpakę, żeby 
poszła za nim. W ten sposób dziecko 
pracuje nad koordynacją wzrokowo-
ruchową, uczy się odpowiedzialności 
za drugą istotę. Wzrasta też poczucie 
wartości młodego człowieka.

Trzecia forma pracy z alpakami 
to terapia właściwa. W tym przypad-
ku zajęcia są indy widualne, a alpa-
koterapeuta współpracuje ze specja-
listą: rehabilitantem, logopedą lub 
psychologiem.

– Alpakoterapia wspiera bowiem 
rehabilitację, moty wuje osoby 
z niepełnosprawnościami do pod-
jęcia danego działania – tłumaczy 
Agnieszka Sporna. – Oddziałujemy 
na motorykę małą i dużą. Np. kła-
dziemy pokrojone marchewki na 
podłodze, a dziecko robi przysiad 
(motoryka duża), chw yta pęsetowo 
kawałki marchwi i podaje je zwie-
rzęciu (motoryka mała).

Inne ćwiczenia to sypanie miarką 
karmy do miski, nawlekanie pacior-
ków na nić, żeby zrobić koraliki dla 
alpaki. Albo naklejanie wełny alpaki 
na papierze i tworzenie w ten sposób 
figurki zwierzęcia.

WyWiad / WydaRZeniaWyWiad
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Alpaki to nie są 
egzotyczne zabawki
Agnieszka Sporna kocha zwierzęta od dziecka. Zawdzięcza 
to mamie-zootechniczce, ale także tacie. Oboje rodzice 
uczyli ją i jej brata, że zwierzęta to nie zabawki, lecz istoty 
żywe, czujące, którym należy się szacunek.

Ozdoba do ogródka?
OK, co trzeba zrobić, żeby zostać 

alpakoterapeutą?
– Posiadać odpowiednie wykształ-

cenie, przejść kurs i uzyskać uprawnie-
nia – odpowiada nasza rozmówczyni. 

– Zdobyłam te uprawnienia, zanim 
sprowadziłam pierwsze zwierzęta. 
Trochę się obawiam pojawiającej się 
mody na alpaki, bo wiele osób nie po-
dziela mojego przekonania, że przed 
kupnem zwierząt trzeba się o nich spo-
ro dowiedzieć.

W efekcie ludzie myślą np., że moż-
na kupić jedną alpakę jako ogródkową 
ozdobę.

– Znam sytuację, kiedy taka samot-
na alpaka zmarła po siedmiu miesią-
cach, w wyniku stresu – ostrzega pani 
Agnieszka. – My kupiliśmy najpierw 
dwa młode samce: Bono i Pako. Potem 
jednak okazało się, że Bono dominuje 
nad Pako, który ciężko to znosi. Doku-
piliśmy więc jeszcze trzeciego samca – 
Niko. I sytuacja się poprawiła.

Prawo do urlopu
A jak skłonić alpakę, żeby sama 

nie zgarnęła tej marchewki z podłogi? 

Albo nie uciekła przed głaszczącym ją 
dzieckiem?

– Alpaki nie przepadają za doty-
kiem człowieka, to nie są psy – kiwa 
głową pani Agnieszka. – Uczymy je 
więc, żeby pozwalały się głaskać, żeby 
reagowały na komendy. To wrażliwe 
i delikatne zwierzęta, więc wymagają 
wzmacniania pozytywnego, czyli na-
uki z nagrodami, ale bez kar.

Do tego alpaki mają ograniczony 
czas pracy, bo kontakt z dużą grupą 
obcych ludzi dość szybko je męczy. 
Pracują więc maksymalnie do dwóch 
godzin dziennie i tylko trzy dni w ty-
godniu. A kiedy pomimo to sygnalizu-
ją oznaki zmęczenia, dostają dwutygo-
dniowy urlop.

No dobrze, wiemy już jak alpaki zno-
szą obecność ludzi. A jak pan Krzysztof 
pogodził się w końcu z tym, że ma przed 
domem egzotyczne zwierzaki?

– Pokochał je – śmieje się nasza roz-
mówczyni. – Przez pierwszy miesiąc 
po powrocie do domu najpierw od-
wiedzał alpakarnię. Ma nawet swojego 
ulubieńca, dominującego Bona.

Alpakami zajmuje się cała rodzina, 
nie tylko Agnieszka i Krzysztof, ale 

również ich 10-letnia córka Zuzia.
– Uczę ją tego, czego mnie nauczyli 

rodzice – podkreśla nasza rozmów-
czyni. – Że zwierzę to nie zabawka, ale 
czująca istota.

A jak alpaki zostały powitane przez 
dotychczasowych, czworonożnych 
domowników, czyli trzy psy i kota?

– Dobrze – zapewnia pani Agnieszka. 
– Psy chyba same poczuły się alpakami, 

bo zaczęły jeść marchew – śmieje się.
Krzysztof Ulanowski

Pani sołtys dba o staw
Nowy aerator ratuje życie rybom i cieszy oczy ludzi. Złotnicki 
staw i jego najbliższe okolice stają się coraz piękniejsze.

Staw w Złotnikach Wsi jest 
oczkiem w głowie sołtys Ewy Korek. 
To ona wraz z innymi mieszkańcami 
w ramach  corocznego sprzątania wsi, 
porządkuje okolice stawu. 

Obniżone lustro
To ona doprowadziła do tego, że 

dwa lata temu brzegi stawu zostały 
oświetlone (koszt to kilkadziesiąt 
tysięcy złotych). To ona wraz z inny-
mi sadziła tu dwa lata temu nenufary, 
sumaki, winobluszcz i juki ogrodowe. 
To ona półtora roku temu zachęciła do 
wyprowadzenia się bobra, który zaczął 
już nadgryzać szumiące nad stawem 
drzewa (zwierzęciu nie stała się krzyw-
da). To ona wraz z mężem kopała tu 
rok temu rowy odwadniające. Trzeba 
było to zrobić, bo woda zaczęła zale-
wać wiatę i stojące pod nią ławy.  

Nic dziwnego więc, że kiedy ostat-
nio pani sołtys zorientowała się, że 
woda w stawie jest zielona, z grubym 
kożuchem i obniżonym lustrem zanie-
pokoiła się mocno.

– W niektórych stawach woda jest 
przepływowa, u nas stojąca – wyja-
śnia. – Suche, bezdeszczowe lato dla 
nas, ludzi, jest męczące, ale ryby w sta-
wie może zabić. Było oczywiste, że ko-
nieczne jest napowietrzenie akwenu.

Zakup i montaż aeratora koszto-
wał kilkanaście tysięcy złotych. Spra-
wę pilotował Wydział Komunalny 
Urzędu Gminy. Przy okazji okazało 
się, że trzeba postawić na brzegu od-
rębną skrzynkę elektryczną, bo szafki 
odpowiedzialne za oświetlenie nie 
wystarczają.

Domek dla kaczek
Montaż pływającego po po-

wierzchni wody aeratora zajął jeden-
dwa dni. Urządzenie nie tylko napo-
wietrza staw i ratuje życie rybom, ale 
także cieszy oczy ludzi, bo przy okazji 
pełni funkcję fontanny. Zrezygnowa-
no tylko z dodatkowych bajerów typu 
ledowe światełka, które oznaczałyby 
większe koszty i… większe ryzyko 
awarii.

– Dla mieszkańców to ważne, żeby 
akwen i jego okolice wyglądały pięk-
nie – tłumaczy sołtys Ewa Korek. – To 
nasze miejsce spotkań. Spotykamy 
się tu przy ognisku, ale także w okoli-
cy stawu biegamy, jeździmy rowerem, 
chodzimy z kijkami, spacerujemy…

Oczywiście aerator to nie koniec 
starań o staw i jego mieszkańców. Wy-
żej pisaliśmy o rybach i ludziach, ale 
nad stawem mieszkają przecież także 
kaczki.

– Ich domek na wodzie jest już 
w kiepskim stanie – nie tai nasza roz-
mówczyni. – W przyszłym roku posta-
wimy nowy, porządniejszy. A przy oka-
zji karmnik z zadaszeniem na brzegu.

A już teraz nad stawem stoi drewut-
nia, którą postawił jeden z mieszkań-
ców. Przechowywane jest tam drewno 
na ognisko.

Krzysztof Ulanowski
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Sesja z alpakami

Jeśli chciałbyś mieć 
pamiątkowe zdjęcie 
z alpakami, możesz 
się umówić na sesję 
fotograficzną 
pod numerem 
664 751 272.
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Osiedle Suchy Las-Wschód charakte-
ryzuje się dość specyficzną substancją 
mieszkaniową i usługową, która deter-
minuje kierunki rozwoju oraz inwesty-
cji. Struktura ta miała odzwierciedlenie 
w decyzjach podejmowanych przez 
radnych dobiegającej końca kadencji 
Rady Gminy w latach 2014-2018. Z jed-
nej strony zaistniała potrzeba zagospo-
darowania nowych przestrzeni oraz 
ulic dla terenów stosunkowo niedawno 
zabudowanych, z drugiej strony nie za-
pominano jednak o modernizacji i do-
stosowaniu do wymagań współczesne-

go świata obszarów zamieszkanych od 
kilkudziesięciu lat.

Obszarami, w których poczyniono 
największe inwestycje we wschodniej 
części Suchego Lasu, były budowa kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej oraz budo-
wa lub modernizacja dróg i chodników. 
Łączne koszty tych inwestycji w koń-
czącej się kadencji to ponad 15,5 mln zł. 
Składały się na to głównie: przebudowa 
ul. Kubackiego z Krańcową i Gajową, 
budowa pełnej infrastruktury ulic: 
Sprzecznej, Lisiej, Klonowej, Ogrodni-
czej i Zgodnej oraz budowa ul. Zimowej. 
Dość istotne było również wykonanie 
remontu chodnika w ciągu ulic Rolnej 
i Młodzieżowej.

Koalicja INICJATYWA MIESZ-
KAŃCÓW-GMINA RAZEM popierała 
oraz była inicjatorem wielu innych dzia-
łań. Mając świadomość potrzeb miesz-
kańców, Rada Gminy podejmowała de-
cyzje o mniejszych, ale równie ważnych 
inwestycjach, jak np. budowa oświetlenia 
na osiedlowych ulicach. Oświetlenie zbu-

dowane zostało na ulicach: Sadowej, Mio-
dowej, Magnoliowej, Modrakowej i Świt. 
W kolejnych latach powinno pojawić się 
na innych ulicach: Alejowej, Czarneckiej 
i Kraterowej, bowiem wykonane zostały 
już prace projektowe. Jaśniej będzie też na 
ulicach Fortecznej, Stromej, Na Wzgórzu, 
Widokowej, Tarasowej oraz Na Stoku, 
gdyż zabezpieczono już środki na projekt 

- ponad 150.000 zł.
Dość dużo poczyniono również 

w zakresie rozwoju sportu i rekreacji. 
Modernizacji doczekał się park nad 
Rygą. W ramach ponad 400.000 zł na 
te cele wykonano ścieżkę rowerową 
wzdłuż ul. Meteorytowej, zbudowano 
plac zabaw przy filii Szkoły Podstawo-
wej oraz wykonano prace przy boisku 
i placu zabaw przy ul. Bogusławskiego.

W ciągu minionych lat, z inicjaty-
wy radnych koalicji INICJATY WA 
MIESZKAŃCÓW – GMINA RA-
ZEM  zaplanowano i zabezpieczono 
środki finansowe na wiele innych inwe-
stycji. Zdecydowanie największą z nich 

Miejsce z dużym potencjałem
Kontynuując dobre praktyki 

w naszej gminie otwieramy kolejne 
miejsce promujące sport i rekreację 
dla małych, średnich i dużych miesz-
kańców Suchego Lasu. To miejsce, to 
PUMPTRACK znajdujący się przy 
pętli autobusowej na ul. Bogusław-
skiego w Suchym Lesie. Nasza nowa 
atrakcja składa się z toru Flow Track 
o długości 220m oraz z Mini Pump 
o długości 38m.

Od czego się wszystko zaczęło? 
Pięć lat temu Zarząd Osiedla Suchy 
Las-Wschód szukał miejsca na osiedlu, 
na którym mogłoby powstać boisko 
do piłki siatkowej i miejsce służą-
ce integracji mieszkańców. Wtedy 
zwróciliśmy się z pytaniem do Wójta 
Grzegorza Wojtery o teren, obecne-
go Pumptracku. Z Jego strony padła 
propozycja, aby spróbować przejąć 
od ówczesnej Agencji Nieruchomości 
Rolnych teren do zagospodarowania. 

Teren ten obejmuje przeszło 30 
hektarów gruntu. Jednak fundusze 
niezbędne do zagospodarowania tego 

terenu były zbyt duże. Ostatecznie po-
stanowiono wystąpić o dwie wydzie-
lone już działki. Zintensyfikowano 
działania, przygotowano koncepcję 
zagospodarowania terenu i w ten oto 
sposób Gmina została właścicielem 7 
hektarów gruntu. 

Kolejnym krokiem było pozyska-
nie funduszy do realizacji projektu 
budowy Pumptrucku. Budowa toru 
została sfinansowana ze środków unij-
nych, o które Gmina starała się poprzez 
Lokalną Grupę Działania „Kraina 
Trzech Rzek”. Przyznana kwota w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wyniosła 444.930 złotych, 
a cała realizacja projektu kosztowała 
699.246 złotych. Ale… udało się. Od 
dnia otwarcia – 16 lipca - tor cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem zarów-
no dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Teren ten zgodnie z oczekiwania-
mi stał się miejscem spotkań sąsiedz-
kich i osiedlowych. Dzięki zaangażo-
waniu środków finansowych z zadania 
lokalnego na rok 2017 powstał w tym 
miejscu plac na ognisko, z ławkami 

i konieczną infrastrukturą. Oprócz 
tego z zadania lokalnego na ten rok 
przy pomocy pracowników Urzędu 
Gminy zakupiona została ścianka 
wspinaczkowa dla młodszych miesz-
kańców osiedla, a w trakcie przygoto-
wań jest jeszcze wybieg dla psów, który 
znajduje się za torem Pumptrack. Jak 
bardzo był taki wybieg oczekiwany 
niech świadczy fakt, że przyrządy do 
lekkich ćwiczeń dla naszych czworo-
nożnych przyjaciół wykonali bezpłat-
nie sami mieszkańcy.

Polana jest idealnym miejscem na 
organizowane przez Zarząd kino ple-
nerowe, sucholeskie smyczomarsze 
i inne ciekawe inicjatywy – na przy-
kład plenerowy Dzień Dziecka, który 
w tym roku zorganizowało Centrum 
Kultury i Biblioteka w Suchym Lesie.

Miejsce to ma duży potencjał, któ-
ry przez kolejne lata będzie wykorzy-
stywany sportowo i rekreacyjnie przez 
mieszkańców nie tylko naszego Osie-
dla. Mamy nadzieję, że nasi mieszkań-

cy nadal chętnie będą głosować za 
realizacją fajnych pomysłów z zadania 
lokalnego na tym terenie. Dziękujemy 
wszystkim ludziom, którzy przyczyni-
li się do powstania tak ciekawego miej-
sca jakim jest teren aktywnej edukacji 
w Suchym Lesie. 

Joanna Pągowska
Członek Zarządu Suchy Las- Wschód
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W lipcu, po-
mimo sezonu 
w a k a c y j n e g o , 
radni nie próż-
nowali. Komisje  
stałe Rady Gmi-
ny zajmowały się 

bieżącymi problemami. Analizowano 
bezpieczeństwo dzieci wypoczywają-
cych w naszej gminie oraz stan przy-
gotowań do kolejnego roku szkolne-
go. Prowadzono również wcześniej 
rozpoczęte kontrole. Swoje prace 
zakończyła kierowana przez radnego 
Michała Przybylskiego Komisja Statu-
towa. Projekt nowego statutu jest teraz 
opiniowany przez radców prawnych.  

Pełną treść relacji przewodniczą-
cych komisji można przeczytać na 
www.gminarazem.pl, a protokoły ze 
wszystkich posiedzeń  na www.bip.su-
chylas.pl/Rada Gminy/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja rewizyjna
Komisja obra-
dowała 12 lipca 
br. Analizowano 
sprawy procedu-
ralne, związane 
ze skargą na 
wójta. Kontynu-

owano też kontrolę wójta w zakresie 
nadzoru nad gminną spółką GCI. 
Wystąpiono do spółki o dokumen-
ty dotyczące budowy monitoringu, 
w szczególności w zakresie przeniesie-
nia serwera gminnego z ul. Bogusław-
skiego 17 na ulice Obornicką 149 za 
kwotę ponad 300.000 zł (zakres prac, 
umowa, odbiór techniczny, faktury 
itp). Dotychczasowe próby zdobycia 
informacji napotykają na spore trud-
ności, np. spis faktur przedstawionych 
przez spółkę nie zawierał informacji, 
za co były wystawione. 

W związku z kończącą się kaden-
cją, wystąpiono do wójta z wnioskiem 
o przedstawienie informacji dotyczą-
cych realizacji zaleceń z dotychcza-
sowych kontroli przeprowadzonych 
przez Komisję.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Komisja spotkała się na wyjazdo-
wym posiedzeniu - 4 lipca br. 

Głównym tema- 
tem było przy- 
gotowanie jed- 
nostek oświato-
wych w zakresie 
bezpieczeństwa 
przed rozpoczę- 

ciem nowego roku szkolnego 
2018/2019. Komisja, wspólnie z pra-
cownikami Referatu Komunalnego 
p. Józefem Klimczewskim i Kacprem 
Tymkiem, dokonała kontroli w terenie 
wokół szkół oraz przedszkoli w Bie-
drusku, Suchym Lesie, Chludowie 
oraz Golęczewie.

W Biedrusku Komisja przy szkole, 
żłobku, starym przedszkolu, szkole 
prywatnej oraz nowobudowanym 
przedszkolu odnotowała kilka uwag. 
Koniecznym jest zabezpieczenie żłob-
ka od strony sąsiedniej budowy, korek-
ta otaczającej zieleni, naprawa chodni-
ków, powiększenie parkingu, regulacja 
studzienek w chodnikach, utwardze-
nie zatoki autobusowej, postawienie 
barierek przed wyjściem, brak miejsc 
dla osób niepełnosprawnych, a także 
odsłonięcie zarośniętych znaków dro-
gowych. 

W Suchym Lesie wokół SP nr 1, 
liceum, SP nr 2 i przedszkola również 
sformułowano zastrzeżenia.  Głów-
ne mankamenty to: zasłonięte przez 
zieleń znaki drogowe, nieodpowied-
nio wyznaczone miejsca parkingowe 

- w tym dla osób niepełnosprawnych, 
wadliwe usytuowanie niektórych 
znaków drogowych oraz konieczność 
naprawy chodników, włącznie z usu-
nięciem wrastających korzeni.

  W Chludowie  zwrócono uwagę 
na: nieodpowiednie oznakowanie 
i wyznaczenie zatoki autobusowej 
oraz miejsc parkingowych dla samo-
chodów osobowych, konieczność 
wyznaczenia prawidłowego parkingu 
przed kwiaciarnią, co umożliwi w kon-
sekwencji wyznaczenie chodnika, brak 
miejsc dla osób niepełnosprawnych, 
odpowiednie oznakowanie poziome 
i pionowe, a także usytuowanie słup-
ków i barierek.

W Golęczewie stwierdzono: ko-
nieczność budowy parkingu od ulicy 
Lipowej z bezpiecznym wejściem do 
szkoły/przedszkola, potrzebę korekty 
zieleni wraz z wycięciem drzew ogra-
niczających widoczność na skrzyżo-
waniu Dworcowa - Lipowa - Tysiącle-
cia oraz konieczność wymiany znaków 
drogowych.

W odniesieniu do przedmioto-
wej kontroli, został spisany protokół 
zawierający wszystkie  uwagi, które 
pracownicy Referatu Komunalnego 
przekażą wójtowi.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Komisja obra-
dowała 13 lipca 
br. W pierwszej 
części posiedze-
nia przeanalizo-
wano korespon-
dencję w sprawie 

zajęcia stanowiska odnośnie opi-
nii Agencji Mienia Wojskowego 
(AMW) oraz Nadleśnictwa Łopu-
chówko, dotyczącej projektu mpzp 
Biedrusko-rejon Rowu Północnego. 
Zarówno AMW, jak i Nadleśnictwo 
negatywnie zaopiniowały zapis do-
tyczący przeznaczenia tego terenu na 
cele usług sportu i rekreacji. Podob-
nie, negatywny stosunek zaprezento-
wał Wojskowy Zarząd Infrastruktury 
(WZI) w Poznaniu, który ponadto 
sugeruje oddzielenie terenu od poli-
gonu płotem o wysokości 2,5 metra 
lub ekranem akustycznym. WZI 
prosi za to, o jak najszybsze podjęcie 
mpzp na terenie poligonu. Wniosek 
złożono w grudniu 2016 r. Niestety 
Komisja dowiedziała się o tym kilka 
miesięcy temu. 

W dalszej kolejności analizowano 
projekty miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego (mpzp). 
Plany w Złotnikach, ul. Kochanow-
skiego oraz w Chludowie ul. Maniew-
ska czekają na  odrolnienie gruntów 
i tylko to hamuje dalsze działania. Plan 
dla Biedruska - Rów Północny jest na 
etapie opiniowania.  

Dyskutowano także o przygo-
towaniu mpzp pod kościół w Bie-
drusku,  o problemach cmentarza 
w Biedrusku oraz o problemach 
z zakupem od firmy VASTBOU W 
terenu przy boisku przy ul. Sosnowej 
na. os. Grzybow ym. 

W dalszej kolejności poruszono te-
mat Studium, które jest na etapie opi-
niowania i uzgodnień oraz komuni-
kacji na osiedlu Złotniki - Park, gdzie 
zamiast konkretnych działań trwają 
rzekomo negocjacje z właścicielem 
terenu, gdzie ma przebiegać główna 
droga wyjazdowa z osiedla. Istnieje 
obawa, że ruch zostanie skierowany 
przez ul. Mosiężną na ul. Sosnową 
i Muchomorową.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W lipcu Komisja 
odbyła jedno wy-
jazdowe spotka-
nie, które pole-
gało na wizytacji 
półkolonii zorga-
nizowanych na 

terenie gminy. Spotkanie rozpoczęli-
śmy od rozmow y z p. dyr. Sylwią No-
wak – Kabacińską o sprawach bieżą-
cych i o now ych w yzwaniach, które 
czeka Ośrodek Pomocy Społecznej 
w związku z w ypłatą świadczenia 
Dobry Start 300+ . W związku z tym 
programem na dzień 24.07.2018 r. 
wpłynęło już 699 wniosków, a w y-
danych decyzji było 689. Program 
500+ to 244 wnioski, gdzie w ydano 
221 decyzji.

Następnie Komisja udała się do 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym 
Lesie i do Złotnik Wsi, gdzie były 
zorganizowane kolonie letnie. W ca-
łej gminie dzieci miło spędzają czas 
pod fachowym okiem 7 kierowni-
ków i 29 wychowawców. Statystyki 
przedstawiają się następująco: SP nr 
1 w Suchym Lesie – 37 dzieci, SP nr 
2  w Suchym Lesie – 142, Golęczewo 

– 48, Chludowo – 43, Złotkowo – 52, 
Złotniki Wieś – 24.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Komisja spo-
tkała się 5 lipca 
br. Radni wi-
zytowali nową 
siedzibę gmin-
nego Zakładu 
Gospodarki Ko-

munalnej i rozmawiali z prezesem  
J. Świerkowskim na temat działalno-
ści i planów spółki. Poruszono, mię-
dzy innymi temat zmian w harmono-
gramie wywozu odpadów zielonych, 
sprawę utrzymania zieleni na terenach 
gminnych, oczyszczania chodników, 
przycinania gałęzi zasłaniających zna-
ki drogowe i utrudniających widocz- 
ność. Członkowie K K iOŚ zwiedzali 
także pomieszczenia, w których bę-
dzie miała siedzibę stacja ratownic-
twa medycznego. 

W drugiej części posiedzenia radni 
spotkali się z sołtysem Jelonka, i jedno-
cześnie komendantem Straży Gminnej,  
p.  Markiem Dłużewskim. Rozmowa 
dotyczyła spraw komunalnych sołec-
twa, a szczególnie problemów związa-
nych z niedokończoną i opustoszałą 
inwestycją przy ul. Krótkiej.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Sport amatorski to rzecz, o której samorządy nie mogą zapomi-
nać. W Suchym Lesie wie o tym doskonale Wójt Grzegorz Woj-
tera, który popiera inicjatywy wzbogacające naszą infrastrukturę 
sportową. W tej kwestii Wójt jest wspierany przez radnych na-
szego Klubu i dlatego z dumą informujemy, że w naszej Gminie 
16 lipca otwarto profesjonalnie zaprojektowany i wybudowany 
pumptrack, wyróżniamy się więc pod tym względem w Powiecie 

Poznańskim. Co to jest pumptrack? Czemu służy? O odpowiedź na te pytania poprosili-
śmy Joannę Pągowską z Zarządu osiedla Suchy Las-Wschód.

Maciej Jankowiak
Klub Radnych Nowoczesna Gmina

Klub Nowoczesna Gmina

Dziś nasze łamy udostępniamy mieszkańcom wschodniej  
części Suchego Lasu: Piotrowi Weisowi, Aleksandrze Rewers-
Taterce oraz  Helenie Pikule, którzy podsumują upływająca 
kadencję Rady Gminy w odniesieniu do zadań, które dla 
naszej koalicji były w tej części gminy priorytetowe.

Michał Przybylski
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jest “Budowa pełnej infrastruktury 
w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczo-
wej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, 
Strumykowej”. Inwestycja ta przewiduje 
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej oraz budowę lub modernizację dróg 
i chodników na wyżej wymienionych 
ulicach. Obejmuje również kolejne ulice, 
takie jak: Śliwkowa, Miodowa, Wierz-
bowa, Warsztatowa, Źródlana, Zakole, 
Tarninowa, Ruczaj, Stara Droga, Ogrod-
nicza, Sucha i Akacjowa. Ten rejon wraz 
z ul. Sprzeczną, Lisią, Klonową, Ogrod-
niczą i Zgodną był białą plamą na mapie 
kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie. 
Spowodowane to było brakiem technicz-
nej możliwości odprowadzenia ścieków. 
Po wybudowaniu kolektora Sucholesko-
Umultowskiego w 2015 roku problem 
ten zniknął. Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami i zapewnieniami wójta 
Grzegorza Wojtery, inwestycja ta powin-
na być już w toku. Miała ona zresztą od-
zwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, a radni koalicji INICJATY-
WA MIESZKAŃCÓW-GMINA RA-
ZEM rokrocznie zabezpieczali w bu-
dżecie środki finansowe na potrzeby jej 
realizacji. Aktualnie trwają procedury 
przetargowe. Zgodnie z przewidywa-
niami zakończenie prac w tym rejonie 
przewiduje się na 2022 rok, choć biorąc 
pod uwagę kolejne już opóźnienia, bar-

dziej realny wydaje się rok 2023. Ważne 
jest jednak to, że tak istotny problem, jak 
brak kanalizacji sanitarnej i dróg dojaz-
dowych do domów będzie w ciągu kilku 
najbliższych lat rozwiązany.

Kończy się kolej-
na kadencja Rady 
Gminy, czas więc 
na analizy i pod-
sumowania. Wie-
lu mieszkańców 
interesują koszty 

funkcjonowania Urzędu Gminy oraz 
Rady Gminy. Za funkcjonowanie Rady 
oraz Urzędu w wymiarze finansowym 
odpowiada wójt. 

Z analizy sprawozdań z wykonania 
budżetów za lata 2013-2017 wynika, że 
koszty funkcjonowania Urzędu wzro-
sły o ponad 1,6 mln zł, natomiast Rady 
Gminy o kwotę 130 tys. złotych. Niestety, 
spory wzrost kosztów funkcjonowania 
urzędu, nie przekładał się na przyzwoite 
zarobki gminnych urzędników, a co za 
tym idzie, na sprawność obsługi intere-
santów i był raczej skutkiem generowania 
kosztów związanych z tworzeniem przez 
wójta  nowych, często zbędnych etatów 

m.in. asystenta ds. komunikacji społecz-
nej, którego zarobki owiane są tajemnicą. 

Na wzrost kosztów funkcjonowa-
nia Rady Gminy wpływ miało kilka 
elementów, przede wszystkim ilość 
posiedzeń. W 2013 roku Rada obrado-
wała 13 razy, w 2014 – 11, w 2015 – 11,  
w  2016 – 13, a w 2017 – 14.  W 2017 roku 
na wniosek wójta zmuszona byłam zwo-
łać 2 nadzwyczajne sesje Rady Gminy 
(koszt jednej sesji to ok. 20.000 zł). 

W obecnej kadencji Rada powołała 
komisję doraźną ds. Opracowania Ko-
deksu Etyki Radnego (realizacja pro-
gramu wyborczego), która taki kodeks 
opracowała i wdrożyła oraz komisję sta-
tutową, ponieważ zachodzi konieczność 
nowelizacji Statutu Gminy Suchy Las. 

Rada była również zobligowana, po 
uzyskaniu opinii prawnej, do powoła-
nia 2 komisji doraźnych, które zajmo-
wały się badaniem naruszenia przez 3 
radnych klubu Nowoczesna Gmina, 
związanego z wójtem, tzw. przepi-
sów antykorupcyjnych (art. 24f u.s.g). 
W wyniku zebranych przez komisje 
dowodów, Wojewoda Wielkopolski 
uchylił zarządzeniem zastępczym man-
dat dwóm radnym: Wojciechowi Kory-
towskiemu oraz Pawłowi Tyrce.

Na koniec trzeba nadmienić, że 
w przeciwieństwie do poprzedniej ka-
dencji, gdzie większość mieli radni wójta, 
obecna Rada nie zwiększyła diet radnych 
oraz szefów jednostek pomocniczych.

Małgorzata Salwa-Haibach

Uroczystość miała miejsce przy no-
wym przystanku MPK w Łysym Mły-
nie. Oddanie do użytku tego fragmentu 
ścieżki zakończyło gminną inwestycję 
wzdłuż drogi powiatowej z Radojewa 
do Biedruska. Oznacza to też, że od 
tych wakacji możliwy jest bezpieczny 
przejazd jednośladem na całej tej trasie, 
a na terenie gminy długość tras rowero-
wych zwiększyła się do ok. 22 km.

Likwidacja konkurencji
Starosta Jan Grabkowski podkre-

ślał, że asfaltowa wstążka oddzielona 
od ruchliwej, wąskiej szosy likwiduje 
na drodze nikomu niepotrzebną kon-
kurencję.

– Miłośnik dwóch kółek nie będzie 
już wywoływał irytacji kierowców, nie 
będzie przyczyną powstawania zato-
rów – wskazywał mówca. – Inwestycja 
jest dowodem skutecznego działania 

gminy i powiatu na rzecz bezpieczeń-
stwa rowerzystów. Gmina, powiat, 
nadleśnictwo, poznańskie MPK ra-
zem przyczyniły się do realizacji tego 
potrzebnego przedsięwzięcia.

Dodać trzeba w tym miejscu, że 
drogi rowerowej by nie było bez środ-
ków unijnych. Swego rodzaju dodat-
kiem do ścieżki jest 20 tramwajów 
i modernizacje urządzeń MPK.

– To jest niezwykle ważne dla ko-
munikacji: autobus, tramwaj, kolej 
metropolitalna, rowery, a wszystko 
bezpiecznie i też dla przyjemności 

– chwalił starosta. – Jestem usatysfak-
cjonowany i chcę wszystkim podzię-
kować za wybudowanie tej ścieżki.

Bezpieczeństwo na sercu
Budowa liczącej 4,5 km drogi ro-

werowej podzielona była na dwa etapy. 
Pierwszy, o długości 1,7 km, z Rado-
jewa do Łysego Młyna, zrealizowano 
w latach 2016-17. To w ramach tego 
projektu (o łącznej wartości ok. 100 
mln zł) poznańskie MPK kupiło tram-
waje, uruchomiło system informacji 
pasażerskiej, zmodernizowało zwrot-
nice w zajezdni i ustawiło stojaki na ro-
wery. Koszty tej części ścieżki wynio-
sły 1,2 mln zł,  z czego gmina wydała 
blisko 200 tys. zł.

Drugi etap o wartości 2,3 mln zł 
(w tym ok. 1,9 mln zł z UE) był o kilo-
metr dłuższy i oprócz drogi rowerowej 
obejmował: budowę zatoki autobuso-
wej wraz z przystankiem, postawienie 
wiaty parkingowej dla jednośladów i za-
montowanie sześciu lamp solarnych.

Całość kosztów 4,5 km drogi rowe-
rowej to 3,5 mln zł, w tym 500 tys. zł 
z gminnej kasy.

– Siedem lat temu gmina podjęła się 
roli inwestora zastępczego dla zakoń-
czonej teraz budowy – przypomniał 
wójt Grzegorz Wojtera. – Od początku 
zarówno powiatowi, jak i gminie na ser-
cu leżało przede wszystkim bezpieczeń-
stwo rowerzystów. Obserwujemy duży 
ruch na tej szosie, zwłaszcza rano i wie-
czorem. Jest on wtedy trzykrotnie więk-
szy niż normalnie, więc jazda rowerem 
jezdnią wiązała się z wysokim ryzykiem.

Piesi udają rowery 
Czy jednak nowej ścieżki nie 

przejmą piesi? Na uroczyste otwarcie 
wszystkie ważne osoby szły ławą dro-
gą dla rowerów, od parkingu na przy-
stanek. Alternatywy tu nie ma. Przy 
Łysym Młynie szosa nie ma pobocza. 
Chcąc dojść do autobusowej zatoczki 
trzeba wejść w konflikt z rowerzysta-
mi. Czy to bezpieczne?

Brak też przejścia przez ruchliwą 
szosę dla pasażerów autobusów korzy-
stających z nowej zatoki. Z Ośrodka 
Edukacyjnego w Łysym Młynie rocz-
nie korzysta ok. 5 tys. uczniów. Popu-
larność tego miejsca rośnie. 

Starosta Grabkowski obiecał, że 
przyjrzy się tej sprawie i będzie szukał 
bezpiecznego rozwiązania.

Z kolei rowerzyści widzą inne pro-
blemy – kwestię przejazdu przez zakręt 
w Radojewie (być może chodnikiem) 
i budowę ścieżki do Poznania. W cza-
sie uroczystości wyrażali wątpliwości,  
czy z rowerem, nawet w deszczowy 
dzień, autobus MPK dowiezie ich do 
miasta. Utrzymywali, że dla jednośla-
du nie będzie w środku miejsca.

Piotr Górski
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Przewodnicząca 
Rady Gminy 
informuje…

BiuRo RachunkoWe
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DAMIAN MARSZAŁEK

ul. janiny omaŃkoWSkiej 
115c lok. 2

60-465 PoZnaŃ
Tel. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl
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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, /mąż na telefon suchy las

RENOWACJA  
TAPICERKI

TEL.  
501 734 480

NOWY RYNEK 2
SUCHY LAS

Ścieżka rowerowa wybudowana, 
otwarta i bezpieczna
Radość dla miłośników dwóch kółek. W lipcu uroczyście 
oddano do użytku blisko trzykilometrowy odcinek ścieżki 
łączący Łysy Młyn z Biedruskiem. Wstęgę przecięli: starosta 
Jan Grabowski, wójt Grzegorz Wojtera, prezes Wojciech 
Tulibacki z MPK w Poznaniu i nadleśniczy Tomasz Sobalak 
z Nadleśnictwa Łopuchówko.

Tomasz Sobalak - nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, Grzegorz Wojtera - wójt gminy 
Suchy Las, Jan Grabkowski - starosta poznański,  Wojciech Tulibacki - prezes MPK w Poznaniu.

Grażyna Głowacka - radna Powiatu 
Poznańskiego oraz red. Piotr Kurek 

(portal „Wielkopolskie Rowerowanie” )Rowerowy zawrót głowy
W lipcu w Suchym Lesie uruchomiono dwa  tory rowerowe 
typu pumptrack, oba w formie zamkniętych pętli. Jeden 
z nich liczy 220 m i należy do najdłuższych w kraju, a drugi, 
długości 38 m, będzie służyć najmłodszym do nauki.

W uroczystości otwarcia torów 
uczestniczył wójt Grzegorz Wojtera, 
wiceprezes Magdalena Przystałowska 

z Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
Trzech Rzek”,  dyr. Katarzyna Kustoń 
z GOS w Suchym Lesie i przewod-
nicząca Anna Ankiewicz z Zarządu 
Osiedla Suchy Las-Wschód

Tory dla miłośników dwóch kółek 
są już oświetlone i ogólnie dostępne. 
Znajdują się  na „Terenie aktywnej 
edukacji i sportu”, za pętlą autobusową 
przy ul. Bogusławskiego.  

Kask niezbędny
Na rowerzystów czekają as-

faltowe muldy, łuki, wzniesienia 
i spadki. A ponadto parking , plac 
do w ypoczynku z ławkami, stojaki 
na rowery, stacja napraw y rowe-
rów, a także tablice: edukacyjna ze 
schematem części jednośladu, oraz  
informacyjne, m.in. z regulaminem 
korzystania z tych torów. W jed-
nym z punktów tegoż regulaminu 
można przeczytać, że użytkownik 
ma obowiązek korzystania z kasku 
ochronnego. Czy to znaczy, że jest 
tu niebezpiecznie? 

– Tor jest bardzo bezpieczny, a za-
razem bardzo szybki i szeroki – oce-
nia Łukasz Mańczak, tester z BMX 
Poznań. – O profesjonalności obiektu 
świadczy też oświetlenie, które pozwa-
la jeździć wieczorami.

Najbliższy porównywalny tor? 
Zdaniem eksperta aż w… Nowym 
Sączu.

Sucholescy olimpijczycy?
Jazda  na rowerach BMX po tak 

wytyczonej pętli staje się coraz po-
pularniejsza na świecie. W Polsce nie 
ma klubów sportowych, specjalizują-
cych się w tej dyscyplinie sportu, ale 
jest rzesza miłośników takiej jazdy, 
no i raczkująca kadra olimpijska. Czy 
w Suchym Lesie może pojawić się 
przyszły mistrz olimpijski? Według 
Łukasza Mańczaka nie można tego 
wykluczyć.

Koszt zaprojektowania i wybudo-
wania dwóch pętli Pumtrack w Su-
chym Lesie wyniósł blisko 700 tys. zł. 
W większości są to pieniądze z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Konkurs 
jako instytucja pośrednicząca ogłosi-
ła Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Trzech Rzek”

– Inwestycja w Suchym Lesie zna-
lazła się w grupie działań zrealizowa-

nych w czterech różnych gminach 
– wyjawia Magdalena Przystałowska 

z LGD. – W tym samym konkursie 
dzięki unijnym pieniądzom wsparto 
też inicjatywy w Murowanej Goślinie, 
Obornikach i Ryczywole. W sumie 
sześć inwestycji w tych gminach otrzy-
mało dzięki LGD ok. 3 mln zł unijne-
go dofinansowania. 

By żyło się łatwiej
Jeszcze w tym roku powstaną sta-

cje naprawy rowerów, wiaty dla tury-
stów, infrastruktura wodna w  jednej 
z nadwarciańskich marin , a także 
zorganizowane zostaną spacery hi-
storyczne, wydana zostanie ulotka 
wraz z mapka i duża tablica promują-
ca miejscowość  Przebędowo k. Mu-
rowanej Gośliny.

– Każdy z tych projektów poprawi 
komfort i ułatwi życie na wsiach tej 
części Wielkopolski – zapewnia Mag-
dalena Przystałowska. 

– Cieszymy się, że w wyniku ak-
tywności Lokalnej Grupy Działania 
staliśmy się beneficjentami unijnego 
wsparcia i mogliśmy  wybudować ten 
tor – podkreślał wójt Grzegorz Woj-
tera. – Przed nami jest sezon, który 
trzeba intensywnie wykorzystać. Jest 
to rowerowy sezon.

Piotr Górski
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ZamieŚĆ 

OGŁOSZENIE  
WYBORCZE
tel. 669 690 036

Upleść wianek nie jest łatwo
Wianki odbywają się w Golęczewie od pięciu lat. W tym 
roku pogoda niespecjalnie sprzyjała organizatorom i 
uczestnikom. Wiał zimny wiatr, a ciemne chmury zapowia-
dały deszcz. Do tego w telewizji mecze…

Pomimo to imprezę trzeba uznać 
za udaną. Tym razem urządzono ją 
w stylu średniego i późnego PRL-u. 
Częścią dekoracji są więc zabytkowe, 
ustrojone kwiatami traktory i skutery. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
festyn odbywał się w klimacie coun-
try. Pomysłów więc nie brakuje.

Z pomocą przyjaciół
– Wianki odby wają się u nas od 

pięciu lat, głównym organizatorem 
jest Koło Gospodyń Wiejskich, któ-
rych wspomaga Rada Sołecka, OSP, 
a także rodziny i inni mieszkań-
cy – informuje sołtys Golęczewa 
Przemysław Majkowski. – Mieszka 
u nas ok. 1200 osób, z czego ok. 300 
pojawia się na festynie. A le przy-
jeżdżają też ludzie z innych miej-
scowości, z Zielątkowa, Chludowa, 
Rokietnicy, Suchego Lasu, a nawet 
z Poznania.  

Mieszkańcy sąsiednich wsi nie 
tylko goszczą na imprezie, ale także 
pomagają ją przygotować. Np. Zie-
lątkowo dostarczyło namiot i ławy. 
Miejsca do siedzenia są o tyle ważne, 
że impreza trwa zawsze kilka godzin. 
Program jest bowiem bogaty.

Kiedy pojawiamy się w Golęcze-
wie, natrafiamy na Arletę i Grzegorza 
Słowińskich ze Złotnik Osiedla sto-
jących przy stoisku z kwiatami. Pani 
Arleta akurat kończy pleść wianek.

– Zajęło mi to jakieś pół godziny 
– mówi nam. – Nie jest łatwo, tym 

bardziej, że po niedawnych upałach 
kwiaty są lekko przesuszone.

– Ja sobie poradziłam w 10 minut 
– wtrąca radna Agnieszka Targońska. 
– Ale ja już miałam do dyspozycji nici 
– uśmiecha się.

Tymczasem do mikrofonu już 
podchodzi wójt Grzegorz Wojtera, 
który wita uczestników imprezy:

– Dziękuję wam za zaproszenie, 
a także za to, że chce wam się two-
rzyć lokalne radości – przemówił po-
etycko. – Niech się pogoda utrzyma, 
niech nie pada, niech będzie wesoło 

– zakończył.
Poza wójtem Wojterą na Wian-

kach pojawił się też jego zastępca 
Marcin Buliński. 

– Pierwszy raz jestem na golę-
czewskich Wiankach – przyznał 
się nam. – Aż mi było trochę wstyd. 
Cieszę się, że w końcu dotarłem, bo 
klimat fajnie, no i jest to impreza, 
którą przygotowują sami mieszkań-
cy. Przyjechałem z córką, która też 
doskonale się bawi.

Kwiat paproci
W Golęczewie pojawiło się także 

wielu gminnych radnych, a w tym 
m.in. przewodniczący klubu Gmi-
na Razem Michał Przybylski z żoną 
Alicją, wspomniana wyżej radna 
Agnieszka Targońska, a także rad-
ny Maciej Jankowiak. Ten ostatni 
udziela się także w klubie Red Box, 
który w ramach Wianków zorgani-
zował turniej piłki nożnej dla dzieci 
(w wieku 5-9 lat). Piszemy „dzieci”, 
a nie „chłopcy”, bo piłkę kopały także 
dziewczynki.

– To doświadczone piłkarki, które 
nie od dziś grają w naszej akademii – 
chwali trener Karol Zdunek.

– Zależało nam na fajnej, sportowej 
atmosferze, dlatego medal dostał każ-
dy piłkarz, a puchar każda drużyna – 
dodaje Maciej Jankowiak. – Uważam, 
że atmosfera rywalizacji nie pasowa-
łaby do tej imprezy.

Choć bowiem pan radny po raz 
pierwszy zorganizował turniej piłkar-
ski w czasie golęczewskich Wianków, 
bywał na tej imprezie jako zwykły 
uczestnik. I zawsze był pod wraże-
niem dobrej organizacji.

– Chętnie pojawię się tu za rok 
i znów zorganizuję turniej – dek la-
ruje.

Ry walizacja jednak na Wian-
kach była, choć może niekoniecz-
nie piłkarska. Uczestnicy zabaw y 
szukali kwiatów paproci (organiza-
torki poukry wały w różnych zaka-
markach 10 fioletow ych kwiatków 
na łodyżce), a także piek li baby. 
Wypieki oceniał piekarz Piotr 
Koperski, a pomagały mu w tym 
Magdalena Przystałowska i Kamila 
Szlęzak.

– Wszystkie babki były na bardzo 
zbliżonym poziomie, różnice punk-
towe były wyjątkowo niewielkie 

– ocenił mistrz. – Na szczęście nie 
musiałem dokonywać wyborów sam 

– uśmiechnął się.

Pierwsze miejsce zajęła 14-letnia 
Weronika Blaszka z Golęczewa, 
drugie ex aequo Paulina Kaźmier-
ska i Krystyna Gacałek z Golęcze-
wa, a trzecie miejsce sołtys Halina 
Gramsch z Chludowa.

 – Panią Weronikę zapraszam do 
mnie do pracy, ale dopiero za trzy 
lata – skłonił się zwyciężczyni Piotr 
Koperski.

Trzymali sznur
Ponieważ impreza odby wała 

się w k l imatach peerelowsk ich, 
nie zabrak ło też konkursu na w y-
ż ymanie (w blaszanej wanience!) 
i rozw ieszanie pieluch. Sznurek 
trzymali obaj wójtow ie, a do r y-
walizacji zaproszono m.in. A licję 
Przybylską , żonę radnego Michała 
Przybylsk iego. Wszystk ie uczest-
niczk i konkursu dostał y w nagro-
dę proszek I x i .  

– Konkurs nie był łatwy, choć 
wójtowie sznurek trzymali idealnie – 
oceniła potem pani Alicja. 

– Muszą się przecież przygotować 
na pranie – śmiał się przewodniczący 
Grzegorz Słowiński.

Taki przedwyborczy żart.
Innym peerelowskim akcentem 

było stoisko z jedzeniem. 
– W ubiegłym roku mieliśmy 

hamburgery, bo country – przy-
pomina Małgorzata Stańko z Koła 
Gospodyń Wiejskich, golęczewian-
ka od urodzenia. – Teraz mamy 
PR L, więc częstujemy zupą ogórko-
wą , wiejską pajdą chleba i k iełbasą 
z cebulą.

Tymczasem na scenę wk racza-
ją Chludow ianie w strojach ludo-
w ych z R zeszowszczyzny. Nie t yl-
ko dają pokaz tańca, a le i zapraszają 
do wspólnej zabaw y publiczność. 
Zaprosić się dal i zarów no wójt 
Grzegorz Wojtera, jak i radny M i-
chał Przybylsk i . Walka jest zażarta, 
bo ten, kto zostanie bez partnerk i, 
musi zatańczyć ze… szczotką . Na 
t yle zażarta, że w pew nym mo-
mencie wójt w padaw ramiona nie 
tancerk i, lecz tancerza. Po ułamku 
sekundy obaj panow ie od siebie 
odskakują .

Po Chludowianach na scenę 
wszedł chór „Dębowy Liść”, który 
zaserwował wiązankę przebojów 
z lat 60. Są więc „Kwiaty we włosach” 
Krzysztofa Klenczona, „Chłopak z gi-
tarą” Karin Stanek, „Marina, Marina” 
Francesca Napoli’ego czy „Walenty-
na Twist” Filipinek.

Wieczorem tradycyjnie odbył się 
barwny przemarsz, a potem spławia-
nie wianków w stawie.

Krzysztof Ulanowski

inFoRmacje Z cenTRum kulTuRy / WydaRZenia

Wrzesień w Centrum Kultury i Bibliotece 
Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Kiedy? Co i dla kogo? Informacje i zapisy
„NAD BRZEGAMI  09. 09. 2018 r. Występ Zespołu Pieśni Ośrodek Pomocy 
BALATONU”  od godz. 16.30  i Tańca Chludowianie, Społecznej w Suchym 
- FESTYN do 19.30 wystawa fotografii Lesie, 
  dawnego Chludowa,  
  wystąpienia prelegentów CKiBP Gminy Suchy Las, 
  występ Zespołu Pieśni tel. 61 25 00 402 
  i Tańca Węgierskiego  
  – Piroska z Poznania, Szczegóły na: 
  koncert węgierskiej  www.osrodekkultury.pl 
  muzyki ludowej oraz  oraz 
  poczęstunek w postaci  www.ops.suchylas.pl 
  węgierskiego gulaszu.
NABÓR DO PRACOWNI 15. 09. 2018 r. Otwarcie naboru do CKiBP Gminy Suchy Las, 
EDUKACYJNO- od godz.  pracowni edukacyjno- tel. 61 25 00 402 
ARTYSTYCZNYCH 9.00 artystycznych, działających 
  przy Centrum Kultury. Szczegóły na: 
  Dzieci i dorosłych www.osrodekkultury.pl 
  zapraszamy do zapoznania 
  się z ofertą na stronie 
  internetowej CKiBP
ANNA MARIA JOPEK  05. 10.2018 r.  CKiBP 
- KONCERT godz. 19.00  Sala widowiskowa 
   Bilety: 70 zł / 50 zł (N/U) 
   do nabycia  
   w sekretariacieCKiBP  
   i na www.bilety24.pl
KONKURS Zgłoszenia do Konkurs fotograficzny dla Regulamin konkursu 
FOTOGRAFICZNY 21. 10. 2018 r. mieszkańców Gminy dostępny na stronie 
„KRAJOBRAZ  (włącznie) Suchy Las. CKiBP w zakładce 
I PRZYRODA   „wydarzenia” 
WIELKOPOLSKI”   www.osrodekkultury.pl
Projekt Nad brzegami Balatonu – w Chludowie jest realizowany dzięki nagrodzie 
przyznanej przez CK Zamek w ramach konkursu „Siła Współpracy”. 
Projekt Nad brzegami Balatonu – w Chludowie dofinansowano ze środków Urzędu 
Miasta Poznania oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

WiĘcej inFoRmacji na STRonach:  
www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/ckiBP.

Zastrzegamy prawo zmian w programie.
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WydaRZeniaZdRoWie / WydaRZenia

Hasłem przewodnim były innowa-
cje i nowe technologie w ortopedii. Co 
roczne spotkanie EFORT jest najwięk-
szym spotkaniem Europejskich ortope-
dów i traumatologów i służy wymianie 
wiedzy i doświadczeń tej grupy lekarzy. 
Misją tej organizacji jest przekazywanie 
najnowszych światowych rozwiązań 
w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
europejskim lekarzom ortopedom.
Zapytaliśmy jednego z uczestników 

doktora Klaudiusza Kosowskiego, 
dlaczego tegoroczny zjazd ortopedów 
odbył się pod takim właśnie hasłem ?

Nowe technologie wpływają na na-
sze codzienne życie w wielu dziedzinach 
i tym samym mocno zmieniają otacza-
jący nas świat, wpływy te nie ominęły 
także medycyny, a szczególnie ortope-
dii. Nie wszystkie nowości są innowa-
cjami, innowacje to zmiany, które przy-
noszą wartość dodaną dla pacjenta i my 
ortopedzi powinniśmy szukać takich 
innowacji, aby życie naszych Pacjentów 
było łatwiejsze jak mówi dr Klaudiusz 
Kosowski– ortopeda MedPolonia. Ko-
rzystanie z nowych metod diagnostycz-
nych, nowoczesnych leków i nowych 
metod leczenia operacyjnego zwiększa-
ją możliwości pomocy pacjentom i ich 
szybkiego powrotu do zdrowia i pełni 
sił fizycznych. Dlatego też hasło naszego 
19 Europejskiego kongresu ortopedów 
brzmiało Innowacje i nowe technologie.
Co to właściwie znaczy nowe tech-
nologie, co było prezentowane ?

Mogliśmy obejrzeć: najnowsze 
techniki diagnostyczne, zaawansowa-

ne biomateriały, najnowocześniejsze 
technologicznie implanty, nowe tech-
niki regeneracji tkanek, roboty wspo-
magające naszą pracę, drukarki 3D i ich 
zastosowanie w ortopedii, nowoczesną 
tele medycynę i wreszcie, nowoczesne 
metody rehabilitacyjne. Podczas gdy 
nowe technologie zwiększają dokład-
ność i prawidłowość stawianych przez 
nas diagnoz oraz służą osiągnięciu 
końcowego sukcesu leczenia tak opa-
nowanie użycia najnowocześniejszych 
urządzeń i technik tak jak używanie 
symulatorów i technik wirtualnych po-
zwalają i pomagają bezpieczniej i bar-
dziej wydajniej stosować nowe techniki 
leczenia.
Co szczególnie zwróciło Pana uwa-
gę podczas konferencji ?

Bardzo wiele nowoczesnych rozwią-
zań, między innymi: roboty przeprowa-
dzające operacje endoprotezoplastyki 
kolana, siatka 3D zastępującą gips, za-
awansowane nawigacje komputerowe, 
system planowanie przedoperacyjnego 
Brainlab software, system wspomaga-
jący ortopedę w doborze właściwych 

komponentów endoprotezy przed ope-
racją, czy system zamykania ran ZIP.
Co to jest ZIP czym się różni od 
obecnie stosowanych ?

ZIP to światowy system chirurgicz-
nego zamykania skóry, nieinwazyjny, 
dwustronny i dopasowany (umożliwia 
precyzyjne dopasowanie do brzegów) 
dla ran i zabiegów operacyjnych.
Co konkretnie ZIP oznacza dla Pa-
cjenta ?

Znacznie mniej bólu, mniejsza 
blizna w porównaniu do tradycyjnych 
metod i znacznie większa satysfakcja 
Pacjenta. MedPolonia jest znana z szyb-
kiego wdrażania nowych i wygodnych 
dla Pacjentów metod. Czy to oznacza, 
że ZIP jest już stosowany w tym szpita-
lu? Pracujemy nad tym, proces negocja-
cji z producentem dobiega końca i już 
wkrótce będziemy mogli taki wybór 
zaoferować naszym Pacjentom.
MedPolonia sp. z o.o.
ul. Obornicka 262, 60-693 Poznań, 
tel. 061 66 43 300
www.medpolonia.pl

Światowe nowości w ortopedii - 
kongres EFORT Barcelona
W dniach 30 maja do 1 czerwca 2018 odbył się w przepięknym mieście 
Barcelonie kongres EFORT (European Federation of National Associations  
of Orthopaedics and Traumatology). 

 

Chludowo patriotyzmem stoi
W ostatnim czasie aż dwukrotnie wspominano najsłynniej-
szego mieszkańca wsi. Były kwiaty i przemówienia.

W czerwcu, w 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości i powoła-
nia przez Romana Dmowskiego Armii 
gen. Józefa Hallera („Armii Błękitnej”) 
odprawiono uroczystą eucharystię 
w kościele parafialny w Chludowie. Na-
stępnie na dziedzińcu klasztoru Ojców 
Werbistów złożono wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Romana Dmowskiego. 
Inicjatorką obchodów była radna powia-
towa Ewa Drausowska-Kuleczka.

Wspólne śpiewanie
Patriotyczna uroczystość stała się 

okazją do przypomnienia biografii 
trzech mężów stanu: Józefa Piłsudskiego, 
Ignacego Jana Paderewskiego i miesz-
kańca naszej gminy Romana Dmowskie-
go. Wygłaszano piękne przemówienia 
i wspólne śpiewano pieśni patriotyczne. 
Uroczystość uświetnili liczni zaproszeni 
goście. Wojewodę Zbigniewa Hoffman-
na reprezentował jego doradca, mecenas 
Paweł Rożyński. Poza tym pojawili się 

wicewójt Marcin Buliński, sołtys Halina 
Gramsch oraz radni gminni. W skład 
delegacji Rady Gminy Suchy Las weszli 
Małgorzata Salwa-Haibach, Michał 
Przybylski i Zbigniew Hącia.

Podczas uroczystości grała Orkie-
stra Dęta z Chludowa, śpiewał chór 
Cantus Familiaris, a salwę honorową 
oddała kompania honorowa z CSZWK 
Oddział z Biedruska.

Imieniny i urodziny
Natomiast w pierwszą niedzielę 

sierpnia, jak co roku obchodzono uro-
dziny i równocześnie imieniny Roma-
na Dmowskiego. Jest to wypełnienie 
testamentu jednego z ojców polskiej 
niepodległości, który przez kilka lat 
był właścicielem dworu w Chludowie. 
Dwór ten za przysłowiową „złotówkę” 
sprzedał potem Ojcom Werbistom, 
którzy do dziś mają tam swoją siedzibę. 
W testamencie Roman Dmowski pro-
sił o doroczną mszę świętą.

Na uroczystości pojawili się gen. 
bryg. Jan Podhorski, płk. Jacenty Góral, 
wielu oficerów reprezentujących różne 
siły zbrojne,  poczty sztandarowe Naro-
dowych Sił Zbrojnych i Towarzystwa 
Gimnastycznego Gniazdo „Sokół”, 
poseł Tadeusz Dziuba, sołtys Halina 
Gramsch oraz mieszkańcy.   

Kwiaty pod popiersiem
Było bardzo odświętnie i uroczyście. 

Przybyłych powitała i krótkie przemó-
wienie wygłosiła radna Ewa Kuleczka-
Drausowska. Następnie delegacje zło-

żyły kwiaty pod popiersiem Romana 
Dmowskiego. W skład delegacji Rady 
Gminy Suchy Las wchodzili: Małgorza-
ta Salwa-Haibach, Michał Przybylski 
i Zbigniew Hącia.

Potem zebrani przenieśli się do 
pałacowej kaplicy, gdzie odprawiono 
mszę św. w intencji tego zasłużonego 
męża stanu i wybitnego polityka. Dal-
sza część uroczystości odbyła w biblio-
tece pałacowej. Wygłaszano kolejne 
przemówienia, wspominano i prowa-
dzono długie rozmowy przy kawie 
i pysznych drożdżówkach.                (red.)
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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

Suchy Las,  ul. Bogusławskiego 40
Å 512 779 860
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Już 40 000 hybryd Toyoty 
na polskich drogach
Samochody hybrydowe cieszą się w Polsce coraz większą 
popularnością. W lipcu łączna liczba hybryd, które opuściły 
polskie salony Toyoty, przekroczyła 40 000 aut. Ostatnie  
10 000 marka dostarczyła klientom w zaledwie 9 miesięcy.

Samochody hybrydowe cieszą się 
w Polsce coraz większą popularnością. 
W lipcu łączna liczba hybryd, które 
opuściły polskie salony Toyoty, prze-
kroczyła 40 000 aut. Ostatnie 10 000 
marka dostarczyła klientom w zaled-
wie 9 miesięcy.

Od stycznia do połowy lipca sprze-
daż hybryd Toyoty wyniosła 8 380 
egzemplarzy. Jeśli podobne tempo 
utrzyma się do końca grudnia, rok 2018 
przyniesie kolejny rekord sprzedaży 
tych aut. Obecnie samochody hybry-
dowe stanowią 27% całkowitej sprzeda-
ży Toyoty w Polsce.

Najpopularniejszym modelem 
zelektryfikowanym (spalinowo-elek-
trycznym) w kraju jest Toyota C-HR 
Hybrid, którą w tym roku wybrało 
2 530 kierowców. Na drugim miej-
scu znalazł się Auris Hybrid, który 
może pochwalić się największą łączną 

sprzedażą spośród wszystkich aut hy-
brydowych dostępnych w Polsce. Od 
początku obecności tego modelu na 
naszym rynku salony opuściło 15 000 
hybrydowych Aurisów. Trzecie miej-
sce zajął średniej wielkości SUV RAV4 
Hybrid, dostępny z napędem na przed-
nią oś oraz na cztery koła (E-Four). Od 
początku roku kupiono 1 799 egzem-
plarzy tego auta.

Toyota oferuje na polskim rynku 7 
modeli hybrydowych z 6 segmentów. 
Należą do nich miejski Yaris Hybrid, 
kompaktowy Auris Hybrid w wersji 
hatchback i TS Kombi, średniej wiel-
kości liftback Prius oraz ładowany z ze-
wnętrznej sieci Prius Plug-in Hybrid, 
a także 7-miejscowy minivan Prius+, 
crossover Toyota C-HR Hybrid i SUV 
RAV4 Hybrid. W 2019 roku gamę uzu-
pełni sedan segmentu E – Toyota Cam-
ry Hybrid.

ASD Toyota Ukleja Sp.J.
ul. obornicka 132, 62-002 Suchy las

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

Sprzedaż hybryd Toyoty w Polsce przekroczyła  •	
40 000 aut;
ostatnie 10 000 hybryd opuściło salony marki  •	
w 9 miesięcy;
W 2018 roku najpopularniejszym modelem  •	
hybrydowym jest Toyota c-hR hybrid (2 530 egz.);
najwyższą łączną sprzedaż na polskim rynku •	
uzyskał hybrydowy auris (15 500 egz.);
hybrydy stanowią 27% całkowitej sprzedaży  •	
Toyoty w Polsce.

Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe 
Fighter

Szkoła Karate-Do. Mariusz Siebert 

ZaPRaSZają na ZajĘcia

KARATE
(Polski Związek Karate SHOTOKAN / WKF)

KONTAKT I ZAPISY: Mariusz Siebert - 6 Dan 
tel. 695 444 416, 608 331 944 

mail: mariusz siebert@gmail.com

Szkoła Podstawowa  
im. W. Bogusławskiego  

Suchy Las , ul. Szkolna 15
ZAJĘCIA:
GRUPA „0”  

Poniedziałek: 16:30-17:00

GRUPA POCZĄTKUJĄCA 
Poniedziałek: 16:30-17:30  

Środa: 16:30-17:30 

GRUPA ZAAWANSOWANA 
Poniedziałek: 17:30-18:30 

Środa: 17:30-18:30

Szkoła Podstawowa 
Suchy Las, ul. Konwaliowa 4

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Jana Pawła II 

Suchy Las, ul. Poziomkowa 11

Przedszkole Leśne Ludki 
Suchy Las, ul. Promienista 33

Przedszkole Wesoły Delfinek 
Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp. 81

Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców 
Konnych Wielkopolskich 

Biedrusko, ul. Wojskowa 5

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

wymiana oleju 

-10 % 
z tą ulotką
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Pyszna zabawa prawie 
do białego rana
W Złotnikach Wsi odbył się kolejny festyn z okazji Dnia 
Dziecka. I po raz kolejny zakończył się sukcesem. Przybyło 
ok. 200 osób, nie tylko mieszkańcy sołectwa.

Wśród tych z zewnątrz znaleźli się 
też przedstawiciele władz gminy: prze-
wodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Salwa-Haibach, szef klubu Gmina 
Razem Michał Przybylski oraz radny 
Krzysztof Pilas.

Jednak festyn nie był dla władz, 
a dla zwykłych mieszkańców, tych du-
żych i tych małych. Maluchy znakomi-
cie bawiły się na dmuchańcach, w tym 
m.in. na zjeżdżalni, na którą wcale nie 
tak łatwo było się wspiąć. Sporym 
zainteresowaniem cieszyły się też 
szczudła. Zabrakło tylko malowania 
buziek. Przypomnijmy, że w zeszłym 
roku dziecięce buzie osobiście malo-
wała sołtys Ewa Korek, a pomagała jej 
w tym jej siostra Maja Krause.

– W tym roku zrezygnowałyśmy 
z malowania – informuje nas pani 
sołtys. – Nie żałuję tej decyzji. Dzieci 
miały masę innych atrakcji, a ja czas na 
to, żeby się zająć innymi uczestnikami 
festynu.

Malowania buziek zabrakło, za to 
o wiele więcej było ciasta. Tradycyjnie 
pączki miał upiec usmażyć pan Jacek, 
w pewnym momencie uprzedził jed-
nak, że tym razem nie da rady.

– Zgłosiła się więc moja mama Jola, 
która obiecała przygotować chruściki 

– mówi Ewa Korek. – A potem okazało 
się, że pan Jacek jednak pączki usma-

żył. Do tego inne gospodynie upiekły 
tyle ciast, że słodkiego nam naprawdę 
nie brakowało – uśmiecha się.

A jeśli ktoś nie przepada za słodkim, 
miał jeszcze konkret. Zupę tradycyjnie 
serwowała firma Grochówka z Napa-
chania, a nad stawem mieszkańcy pie-
kli kiełbaski nad ogniskiem lub na gril-
lu. Kiełbaski dostarczył pan Zbyszek. 
Nie zabrakło też złocistego napoju do 
popicia. Napój wydawał spragnionym 
Stanisław Korek, mąż pani sołtys. 

Jak ktoś chciał, mógł się nawet 
poopalać. Nad stawem pojawił się 
bowiem nowy, mięciutki piasek, który 
aż zachęcał do tego, żeby się na nim 
położyć. Przypomnijmy, że wcześniej 
plaża została podtopiona, a stary pia-
sek spłynął do stawu.

Po takim festynie „na bogato” nie-
trudno przytyć. Na szczęście była też 
muzyka i uczestnicy zbędne kalorie 
po prostu… wytańczyli. Potańcówka 
trwała do drugiej nad ranem.

– A kiedy się skończyła, moi ko-
chani mieszkańcy wcale nie rozeszli 
się do domów, tylko pomogli mi cały 
ten teren uprzątnąć – chwali Ewa Ko-
rek. – W połowie sierpnia pani sołtys 
zorganizowała wycieczkę do wro-
cławskiego ZOO (relacja w kolejnym 
numerze).

Krzysztof Ulanowski 

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

UL. TYMIENIECKIEGO 38, PO
(PRZY UL. KSI CIA MIESZKA I)
TEL. 604 765 150

UL. LOTNICZA ROWO  
(RÓG UL. RYNKOWEJ)
TEL. 61 670 64 48

MITSUBISHI POLODY

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

NOWY SALON

OWY

Pakie korzy
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– Zielarnia mieści się przy Starej 
Drodze, na wysokości Nowego Ryn-
ku. Chyba od dość niedawna?

– Lokal wynajęłam już w styczniu 
br., ale sklep otworzyłam dopiero 7 
maja. Te kilka miesięcy poświęciłam 
na porządne przygotowania. Jest to 
sklep zielarsko-medyczny więc po-
trzebne były specjalne pozwolenia na 
jego otwarcie. Starałam się także, żeby 
mieszkańcy gminy mogli przeczytać 
o „Zielarni Sucholeskiej” na ulotkach 
reklamowych, ale także usłyszeć o niej 
od swoich znajomych czy sąsiadów. 
Zaowocowało to tym, że nasi klienci 
są zadowoleni z asortymentu i obsługi, 
bo nie tylko wracają, ale także polecają 
nas innym. Doceniają, że ta zielarnia 
powstała, doceniają wiedzę i facho-
wość. A także zaangażowanie. Kiedy 
klient prosi mnie, żebym coś dla nie-
go sprowadziła, zawsze sprowadzam 
o jedną sztukę więcej. Bo ktoś inny 
może zapytać. I najczęściej tak właśnie 
się dzieje, więc można powiedzieć że 

asortyment jest tworzony na bieżąco 
również przez samych klientów.

– Musi Pani lubić swoją pracę.
– Już od dziecka interesowałam 

się roślinami i medycyną. W szkole 
podstawowej chodziłam na łąkę i zbie-
rałam tam ziołowe bukiety. W szko-
le średniej zabierałam na wycieczki 
zawsze dwie torby: jedną z rzeczami 
osobistymi, a drugą z lekami i ziołami. 
Jak ktoś zachorował, to wiedział gdzie 
szukać pomocy.  

– A po maturze zapewne poszła Pani 
na farmację? Na tych studiach trze-
ba przecież przygotować zielnik.

– Od farmaceutycznych pigułek 
zawsze bardziej interesowała mnie 
natura i jej siła uzdrawiania, więc po-
szłam na Uniwersytet Przyrodniczy. 
I nie żałowałam, bo dowiedziałam się 
tam bardzo wielu pożytecznych rze-
czy o najróżniejszych roślinach. Tam 
nie jeden raz a kilka trzeba było zebrać 
rośliny i zrobić zielnik… 

– Domyślam się jednak, że po ukoń-
czeniu studiów rolniczych nadal 
pogłębiała Pani swoją wiedzę o ro-
ślinach?

– Nie odpuściłam. I tak skończy-
łam również studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Medycznym. Uzyska-
łam zawód fitoterapeuty. Teraz mam 
komplet wiedzy o ziołach i roślinach 
uprawnych. Ciągle jednak mam głód 
wiedzy. Od roku studiuję zaocznie 
medycynę chińską w Gdańsku. Jest to 
medycyna, która  istnieje od kilku ty-
sięcy lat i z powodzeniem leczy nawet 
najtrudniejsze dolegliwości. Poza tym 
jestem certyfikowanym hipnoterapeu-
tą. W przypadku choroby preferuję 
holistyczne podejście. Szukanie przy-

czyny, a nie leczenie już skutków i na-
stępstw. Uważam również, że choroba 
przeważnie zaczyna się w głowie. Tam 
emocje robią swoje. 

– Praktykuje pani jako fitoterapeut-
ka w naszej gminie?

–Jeszcze nie mam gabinetu w Su-
chym Lesie. W przyszłości planuję 
jednak go otworzyć, aby pomagać 
chorym w kompleksowy sposób.

– Od razu zapytam, czy jest Pani 
mieszkanką Suchego Lasu?

– Mieszkam po sąsiedzku, na Rado-
jewie, ale czuję się związana z Suchym 
Lasem. Zarówno sucholescy klienci, 
jak i handlowcy ze Starej Drogi i No-
wego Rynku przyjęli mnie tu przy-
jaźnie, z otwartymi rękoma. Również 
właścicielka lokalu, pani Dorota, oka-
zała wielkie wsparcie i życzliwość dla 
pomysłu stworzenia „Zielarni Sucho-
leskiej”. Poza tym moje dziecko chodzi 
tu do przedszkola, do „Piracików”  i od 
zawsze mi się tutaj podobało.

– Wróćmy do Pani planów na przy-
szłość…

– Ta przyszłość to niesienie ulgi 
ludziom z różnymi dolegliwościami 
poprzez ziołolecznictwo, dietoterapię, 
medycynę chińską i tybetańską. Już 
współpracuję z Dagmarą Bogucką, 
która jest dietetykiem klinicznym. Ma 
ona dużą wiedzę i wzajemnie się uzu-
pełniamy. Myślę, że ten zespół pasjo-
natów naturalnych sposobów leczenia 
będzie się systematycznie powiększał.

– Nie marnuje Pani czasu.
– Na tym nie koniec, bo myślę 

również o darmowych warsztatach 
zielarskich, takich spotkaniach po go-
dzinach. Żeby się ludzie mogli podzie-
lić np. przepisem na naturalną pastę 
do zębów, taką z olejem kokosowym 
i miętowym olejkiem eterycznym. 
Wzbogacić swoją wiedzę z zakresu 
zdrowego odżywiania i wzmacniania 
odporności przed zimą.

– Wzbogaceniu wiedzy służą też za-
pewne książki, których u Pani nie 
brakuje.

– Tak, ale nie wszystkie są na 
sprzedaż.

– Jak to?
– Niektóre tylko klientom poży-

czam. Zależy mi, żeby wiedza trafiła 
do wszystkich domów.

– No dobrze, rozmawiamy już dość 
długo, a jeszcze nie wspomnieli-
śmy o tym, co można kupić w „Zie-
larni Sucholeskiej”. Widzę, że nie 
tylko zioła.

– Przede wszystkim jednak zioła 
i preparaty ziołowe. Swoją drogą, nie 
widzi pan wszystkiego, bo większość 
ziół leczniczych jest schowana w szu-
fladkach. Ważne jest, aby były prze-
chowywane w zaciemnieniu oraz 
odpowiedniej temperaturze i wilgot-
ności. Mam specjalne urządzenia, 
które to na bieżąco monitorują. Ku-
pując zioła w sklepie spożywczym, nie 
mamy pewności w jakich warunkach 
były przechowywane, przez co mogą 
nie być pełnowartościowe. Mamy 
w asortymencie również naturalne 
kosmetyki i środki czystości, a od nie-
dawna również certyfikowaną zdrową 
żywność. Wszystko w tzw. interneto-
wych cenach, aby każdy mógł sobie na 
to pozwolić, nawet ten z mniej zasob-
nym portfelem.  

– A skoro o sklepie spożywczym 
mowa, widzę tu też soki i herbaty.

– Tak, jest sok malinow y i z dzi-
kiej róży, są herbaty ziołowe, her-
bata z liści poziomki, która dobrze 
wpły wa na odporność. Można rów-
nież skomponować własną herbatę 
z dostępnych u nas ziół, kwiatów 
i owoców.

– I olej z pestek dyni. Do sałatek?
– Dobrze, że pan zapytał, bo olej 

z pestek dyni polecany jest akurat na 
męskie sprawy. Z kolei na sprawy ko-
biece mamy owoc granatu i pieprzycę 
peruwiańską (macę).

– Na półkach znajdziemy nie tylko 
rośliny, ale i grzyby.

– Grzyby lecznicze to moja wielka 
pasja! Piszę o nich dla czasopisma 

„Harmonia”. A w zielarni oferujemy ich 
kilka, m.in. chagę. To grzyb rosnący 
na brzozie i pomagający w przypadku 
nawet najcięższych chorób.

– Macie w sprzedaży także suple-
menty diety.

– Owszem, oferujemy szeroki wa-
chlarz suplementów z różnych zna-
nych firm. Są zioła w tabletkach, algi, 
witaminy i minerały a także olejki 
eteryczne które m.in. skutecznie od-
straszają komary i kleszcze.

– A jeśli komar zdąży już ugryźć?
– W przypadku ukąszenia owadów 

skuteczne są maści z wyciągami z ży-
woródki, aloesu czy konopi.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski
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WyWiad / Reklama WydaRZenia

Już jako uczennica 
zbierała zioła na łące
Z Katarzyną Kamińską, właścicielką „Zielarni Sucholeskiej”, 
rozmawiamy o ziołach, grzybach, książkach, a także chiń-
skiej i tybetańskiej medycynie.

DERMATOLOG
karolina knioła

DIAGNOSTYKA  
I LECZENIE 

CHORÓB SKÓRY 
DOROSŁYCH I DZIECI
www.dermatolog-poznan.eu

Tel. 61 826 72 78
ul. Trójpole 7, Poznań 
(okolice Galerii Plaza)

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

Dzieci miały głos
Na zalewie „Łysy Młyn”, którym opiekuje się koło węd-
karskie nr 122 „Przynęta” Suchy Las, odbyły się zawody 
wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, połączone z piknikiem 
rodzinnym.

Kto nie zapisał wcześniej dziecka 
na te zawody, niech żałuje i w przy-
szłym roku nie przegapi tego wydarze-
nia. Było fantastycznie, dzieci wróciły 
do domów szczęśliwe, obładowane 
nagrodami i  z pełnymi brzuszkami, 
ponieważ organizatorzy zadbali też 
o obiad i słodkie frykasy.

Pszczoły i ryby
Najpierw dzieci odebrały pakiet 

startowy, na który składały się naj-
większe przysmaki dziecka, ale tu trze-
ba podkreślić, że przysmaki zdrowe.

W szranki stanęło aż 50 dzieci, co 
nie zdarza się nawet na profesjonal-
nych zawodach dorosłych. Samo ło-
wienie ryb trwało dwie godziny. Dzieci 
bawiły się świetnie i chyba tylko rodzi-
ce, zwłaszcza tatusiowie-wędkarze, de-
nerwowali się, jaki będzie wynik. 

W czasie kiedy jury liczyło złowio-
ne ryby, na dzieci i dorosłych  czekało 
mnóstwo atrakcji. Karolina Prange, 
opiekunka „Ośrodka Dydaktycznego 
Łysy Młyn” i świetna przyrodniczka, 
zapraszała na spacer ścieżką dydak-
tyczną. Tematem wycieczki był wpływ 
pszczół na życie świata. 

Były też różne konkursy, jak m.in. 
mecz piłkarski, rzut do kosza, jazda na 
kucyku etc. Były stoły, które aż uginały 
się pod ciężarem domowych wypie-
ków mam. Niewątpliwą atrakcją był 
też profesjonalny pokaz cięcia samo-
chodu przez strażaków z Bolechowa. 

Całą imprezę ochraniała policja, 
która pozwoliła dzieciom obejrzeć ra-
diowóz od środka.

Najlepsze koło
W porze obiadowej najmłod-

szym zaserwowano zestaw pysznych 

nuggetsów z zabawkami od firmy 
McDonald, a dla dorosłych przy-
gotowano zestaw obiadow y dostar-
czony przez firmę Prestige Catering 
z Kostrzyna. 

W końcu nadszedł czas na rozda-
nie pucharów, medali oraz nagród. 
Organizatorzy przyznali puchary 
w dwóch kategoriach wiekow ych, 
za największą i najmniejszą rybę 
oraz dla najmłodszego uczestnika 
zawodów i dla dziewczyny, która 
złowiła najwięcej ryb. Wszystkie 
dzieci otrzymały też pamiątkowe 
medale. 

Taka impreza nie mogła się nie 
udać, ponieważ najlepsze chyba koło 
wędkarskie w Wielkopolsce działa na 
terenie rozwijającej się prężnie gminy 
Suchy Las, a w organizacji wydarzenia 
pomogli bogaci i hojni sponsorzy. Jako 
rodzice dziękujemy! To musiał być 
strzał w dziesiątkę! 

Daniel Sypniewski
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Gmina Suchy Las może pochwalić 
się już laureatem tej Nagrody. W 2016 
roku, w kategorii organizacje pozarzą-
dowe, wyróżniono Stowarzyszenie 
Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie 

– grupę miłośników folkloru i sztuki lu-
dowej, kultywowanej poprzez muzykę 
i śpiew. 

Celem wyróżnienia jest uhono-
rowanie mieszkańców i podmio-
tów z powiatu poznańskiego, które 
poprzez działalność gospodarczą 
i obywatelską przyczyniają się do roz-
woju społeczności lokalnej. Nagroda 
przyznawana jest osobom fizycznym, 
prawnym lub jednostkom organiza-
cyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej w trzech kategoriach:

1) przedsiębiorczości, 
2) inicjatyw obywatelskich, 
3) organizacji pozarządowych.
Z wnioskiem o przyznanie Na-

grody może wystąpić m.in.: grupa co 

najmniej 100 mieszkańców powiatu 
poznańskiego, co najmniej trzy orga-
nizacje społeczne lub stowarzyszenia, 
jednostki pomocnicze gmin z powia-
tu poznańskiego. Zgłoszenie musi 
być podpisane, zawierać wskazanie 
kategorii nagrody, do której kandydat 
jest zgłaszany i dane go identyfikujące. 
Ponadto należy dodać informacje do-
tyczące dotychczasowej działalności 
oraz uzasadnienie wskazujące znacze-
nie osiągnięć tej osoby lub podmiotu 
dla powiatu poznańskiego.

Wnioski można składać do 1 listo-
pada 2018 r., poprzez e-mail joanna.
felinska@powiat.poznan.pl,  pocztą 
na adres: Gabinet Starosty, Starostwo 
Powiatowe, ul. Jackowskiego 18, 60-
509 Poznań lub osobiście w kancelarii 
Starostwa. Regulamin i wzór wniosku 
dostępne są na stronie internetowej 
www.powiat.poznan.pl 

JF

 PRaWnik RadZi / Reklama

ul.Młyńska 9/1
61-730 Poznań
tel.61 8529828
e-mail: kancelaria@maciejsojka.pl
www.maciejsojka.pl

Obowiązkowi dzielnicowi
Niedawno odbyły się uroczyste obchody Święta Policji 
Komendy Miejskiej w Poznaniu, podczas którego funkcjo-
nariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe.

Ogłoszone też zostały wyniki kon-
kursu „Dzielnicowy Roku Powiatu 
Poznańskiego”. Wśród wyróżnionych 
znalazł się także stróż prawa z Suchego 
Lasu. Tomasz Łubiński, wicestarosta 
poznański wraz z Komendantem Miej-
skim Policji w Poznaniu, insp. Maciejem 
Nestorukiem, wręczyli zwycięzcom 
nagrody finansowe i upominki.  

Pierwszą nagrodę w wysokości 
3.500 zł oraz tytuł „Dzielnicowy Roku 
Powiatu Poznańskiego”, otrzymał asp. 
Tomasz Kasprzak z Komisariatu Policji 
w Kostrzynie. Druga – 2.000 zł – tra-
fiła do sierż. Michała Orczykowskiego 
z Komisariatu Policji w Suchym Lesie, 
a trzecią nagrodę, w wysokości 1.500 zł., 
zdobył st. sierż. Jakub Ból z Komisariatu 

Policji w Pobiedziskach. Serdecznie gra-
tulacje oraz podziękowania należą się 
wszystkim wyróżnionym za zaangażo-
wanie w wymagającą i niełatwą służbę.

Konkurs jest organizowany co-
rocznie i ma na celu podniesienie rangi 
policjanta – dzielnicowego oraz propa-
gowanie potrzeby współzawodnictwa 

pomiędzy funkcjonariuszami, któ-
rzy w ten sposób są motywowani do 
jeszcze lepszego wypełniania swoich 
obowiązków służbowych. W tej przy-
jacielskiej rywalizacji wzięło udział 
siedemnastu mundurowych z terenu 
powiatu poznańskiego. 

PK

Poszukiwani inspiratorzy 
działań lokalnych!
Znasz kogoś, kto działa na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej powiatu poznańskiego? Kogoś, kto wspiera, ak-
tywizuje i integruje mieszkańców swojej okolicy? A może 
prowadzi projekty z zakresu kultury, edukacji, sportu czy 
promocji zdrowia? Jeśli tak, zgłoś jego kandydaturę do 
Nagrody Starosty Poznańskiego 2018!

Od godziny 13 do 17, na terenie 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 8 Państwowej Straży Pożarnej 
w Bolechowie, przy ul. Obornic-
kiej 1, na gości czekać będzie moc 
atrakcji, w tym zorbing, ciepły po-
częstunek, pokazy pirotechniczne 
i wreszcie – tak lubiana przez naj-
młodszych – kąpiel w pianie ga-
śniczej. Chętni będą mogli oddać 
krew, wziąć udział w ćwiczeniach 
służb ratowniczych, własnoręcz-
nie w ykonać lizaki czy zwiedzić ze 
strażakiem supernowoczesny sy-
mulator pożarów wewnętrznych. 

- W ubiegłym roku powiat 
przeznaczył 3,7 mln zł na kwestie 
związane z bezpieczeństwem pu-
blicznym, głównie na modernizację 
jednostek OSP, remont i budowę 
komisariatów. Przekazaliśmy środki 
na zakup specjalistycznego sprzętu, 

np. skanera 3D, współfinansowa-
liśmy pojazdy strażackie czy poli-
cyjne. Organizowaliśmy również 
akcje skierowane bezpośrednio do 
mieszkańców – rozdaliśmy czujki 
czadu zwycięzcom konkursu czy ka-
mizelki odblaskowe pierwszoklasi-
stom – przypomina Jan Grabkowski, 
starosta poznański.

Warto przypomnieć, że nasz 
piknik, oprócz funkcji edukacyj-
nej, integracyjnej czy rozry wko-
wej, stanowi okazję do wręczenia 
Jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych sprzętu zakupionego 
ze środków powiatu poznańskiego. 
Nie inaczej będzie w tym roku. Aby 
przekonać się, jak w ygląda  i do 
czego służy prądownica gaśnicza, 
trzeba na tę imprezę przybyć oso-
biście. Zapraszamy! 

K W

Moc atrakcji w Bolechowie
15 września powiat poznański zaprasza na coroczny  
rodzinny piknik „Bezpieczni w powiecie”. 

Reklamacja z tytułu nieudanych wakacji
Każdy podróżny powinien być świadomy, że jeśli wakacje nie zostały zrealizowane przez 
biuro podróży zgodnie z umową - z winy organizatora imprezy turystycznej - klientowi 
przysługuje prawo do złożenia reklamacji i żądania np. obniżenia ceny, uiszczonej uprzed-
nio na rzecz organizatora.

Na początku należy zwrócić 
uwagę, iż bardzo istotną kwestią 
jest dokładne zapoznanie się przez 
podróżnych z umową, którą przed-
kłada nam biuro podróży przed roz-
poczęciem świadczenia usług tu-
rystycznych. To właśnie w umowie 
bowiem powinny być precyzyjnie 
ujęte warunki przelotu, standar-
du zakwaterowania, w yży wienia 
i wszelkich usług dodatkow ych.

Przed podpisaniem umow y z or-
ganizatorem usług turystycznych, 
powinno się również dokonać we-
ryfikacji opinii na temat organizato-
ra oraz zapoznać się z informacjami 
zawartymi w ofercie. Dodatkowo 
ustalić należy, który podmiot w ystę-
puje jedynie w charakterze pośred-

nika w zawarciu umow y (np. agenta 
turystycznego), a który faktycznie 
jest organizatorem turystyki, czyli 
podmiotem wobec którego przysłu-
gują nam ewentualne roszczenia za 
nienależyte w ykonanie powinności 
umownych.

Najczęściej spotykane rosz-
czenia klientów w ynikają właśnie 
z niedotrzymania przez organizato-
ra wczasów zapewnień umownych 
wobec tzw. „kategorii gwiazdkowej” 
i standardu hotelu, w tym pokoi, któ-
re mogą okazać się zniszczone, brud-
ne, z niedziałającym w yposażeniem 

- np. klimatyzacją lub Internetem.
Wskazać należy, że zgodnie 

z art. 48 ust. 1 ustaw y z dnia 24 li-
stopada 2017 r. o imprezach tury-
stycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2361) - organizator turystyki pono-
si odpowiedzialność za w ykonanie 
usług turystycznych objętych umo-
wą o udział w imprezie turystycznej, 
bez względu na to, czy usługi te mają 

być w ykonane przez organizatora 
turystyki, czy przez innych dostaw-
ców usług turystycznych.

W rozumieniu w w. ustaw y, or-
ganizatorem turystyki jest ten pod-
miot, który tworzy i sprzedaje lub 
oferuje do sprzedaży imprezy tu-
rystyczne, bezpośrednio lub za po-
średnictwem innego przedsiębiorcy 
turystycznego lub razem z innym 
przedsiębiorcą turystycznym. 

Zgodnie z przepisami przy wo-
łanej ustaw y także - jeżeli która-
kolwiek z usług turystycznych nie 
jest w ykony wana zgodnie z umową 
o udział w imprezie turystycznej, 
organizator turystyki jest zobowią-
zany usunąć niezgodności.

W przypadku, gdy usunięcie 
zgodności przez organizatora tury-
styki nie jest możliwe, podróżnemu 
przysługuje obniżka ceny za okres, 
w trakcie którego stwierdzono nie-
zgodność; chyba, że została ona 
spowodowana w yłącznym działa-
niem lub zaniechaniem podróżnego 
(art. 50 ust. 1 w w. ustaw y). Dodat-
kowo podróżny jest uprawniony do 
w ystosowania wobec organizatora 
roszczenia o odszkodowanie lub 
zadośćuczynienie za poniesione 
szkody lub krzy wdy, których doznał 
w w yniku niezgodności (art. 50 ust. 
2 w w. ustaw y). 

W ewentualnym piśmie do orga-
nizatora turystyki należy powołać 
się na fakt zawarcia umow y, jej datę 
i numer, można również załączyć jej 
kopię w załączniku do pisma. Waż-
ne, aby w przedmiotow ym piśmie 
szczegółowo opisać stan faktyczny, 
który uzasadnia żądanie obniżenia 
ceny, dochodzenia odszkodowania 

lub zadośćuczynienia oraz oczy-
wiście określić kwotowo w ysokość 
żądań finansow ych. 

Roszczenia opisane pow yżej, 
przysługujące podróżnemu wobec 
organizatora turystyki, przedaw-
niają się z upły wem 3 lat. Podróżny 
jest uprawniony kierować pisma 
i wezwania obejmujące roszczenia 
związane z realizacją imprezy tury-
stycznej do agenta turystycznego, 
za pośrednictwem którego została 
nabyta usługa lub bezpośrednio 
do organizatora turystyki. W przy-
padku skierowania pisma do agenta  
turystycznego, agent niezwłocznie 
przekazuje takie pismo do organiza-
tora turystyki.

Podsumowując, wskazać należy 
również, że w przypadku, gdy biuro 
podróży odmówi spełnienia oczeki-
wań finansow ych podróżnego, po-
zostaje nam złożenie pozwu do sądu 
powszechnego. W trakcie procesu 
to na podróżnym spoczy wać będzie 
obowiązek w ykazania nieprawidło-
wości, stwierdzonych wobec świad-
czonej usługi turystycznej, z tego 
powodu już w czasie wakacji warto 
zadbać o dane świadków lub o ich 
pisemne oświadczenia oraz staran-
nie utrwalać stwierdzone uchybie-
nia, np. w formie zdjęć.

-  awaryjne otwieranie samochodów
-  dorabianie kluczy samochodowych 
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-  naprawa pilotów
-  dorabianie kluczy domowych
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WydaRZenia

Nie chcą przemysłowego 
chowu świń
To było wyjątkowo burzliwe zebranie wiejskie. Mieszkańcy 
Chludowa dyskutowali m.in. na temat budowy dużej świ-
niarni. Wyrażano obawy przed nieprzyjemnymi zapachami 
i spadkiem wartości nieruchomości.

Na zebranie przybyło sto kilka-
dziesiąt osób. Za stołem prezydialnym 
siedli sołtys Halina Gramsch, prze-
wodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Salwa-Haibach, wójt Grzegorz Woj-
tera oraz Jan Kędziora, przedstawiciel 
starosty. Wśród publiczności m.in. 
radny Zbigniew Hącia, prezes ZGK 
Jerzy Świerkowski oraz nasza redaktor 
naczelna Agnieszka Łęcka.

Wstrzymać budowę!
Na początku jedna z mieszkanek 

poskarżyła się, że lokalna wiata została 
de facto zamieniona w bar, gdzie ama-
torzy trunków piją, hałasują i śmiecą. 
Policja poucza, zapowiada mandaty, 
nie ma jednak wystarczających mocy 

przerobowych, by problem rozwiązać 
od ręki.

Znacznie więcej emocji wśród 
mieszkańców wzbudził problem 
dwóch planowanych inwestycji. Cho-
dzi o budynek, w którym miałyby 
być przeładowywane nawozy, a także 
o świniarnię na kilkaset zwierząt. Oba 
obiekty miałyby znaleźć się przy ulicy 
Poznańskiej.

– Czy taka inwestycja może poten-
cjalnie oddziaływać negatywnie na 
środowisko? – dopytywała przewod-
nicząca Małgorzata Salwa-Haibach.

 – Brak przepisów regulujących 
kwestie zapachowe – rozkładał ręce 
Jan Kędziora. 

– Skoro nie ma gwarancji, to nie 

wydawać zgody – zasugerowała jedna 
z obecnych na zebraniu pań. – Bo ina-
czej będziemy wdychać wyziewy. My 
i nasze dzieci.

– A inwestorzy zawsze powinni 
pytać się o opinię swoich sąsiadów – 
dodała druga pani. – Przecież tutaj 
jest przedszkole, żłobek… – zawiesiła 
głos.

– Gmina nie może zablokować tego 
typu inwestycji – zastrzegł wójt Wojte-
ra. – Owszem, zawsze można zmienić 
plan miejscowy, tu jednak potrzebna 
jest współpraca wójta z Radą Gminy…

– Wstrzymać budowę! – odpowie-
działo mu wiele głosów.

– Rozumiem, że taki jest wniosek 
zebrania? – zapytała sołtys Gramsch. – 
No to głosujmy – dodała, gdy usłysza-
ła burzę oklasków.

Za wstrzymaniem budy obiektu 
przeładunkowego zagłosowało 140 
osób. Przeciw nikt. Wstrzymało się 24 
mieszkańców.

Sortuje mieszkańców?
Dyskusję nad świniarnią rozpoczę-

ła przedstawicielka inwestora, która 
odczytała stanowisko Stowarzyszenia 
Rolników Indywidualnych i Produ-
centów Żywności „Razem”. Autorzy 
pisma uznali, że przeciwnicy budo-
wy naruszyli Konstytucję  i zagrozili 
wszczęciem postępowania karnego. 
Wytknęli też, że o zebraniu wiejskim 
należy powiadomić siedem dni przed 
jego rozpoczęciem. Ich zdaniem sołtys 
Chludowa nie łączy, lecz dzieli miesz-
kańców na lepszych i gorszych. Prze-
konywali, że wolność to także prawo 
do prowadzenia działalności gospo-
darczej. Argumentowali, że producen-
ci rolni to sól ziemi, a wielka chlewnia 
może przeszkadzać jedynie ludziom, 
którzy kiedyś mieszkali w mieście.

Lekturę stanowiska przerywały 
okrzyki niezadowolonych uczestni-
ków zebrania.

– Nie ma podstaw atakować sołty-
ski, bo jej obowiązkiem jest wysłuchać 
mieszkańców – zaznaczył radny Zbi-
gniew Hącia. – Swoją drogą większość 
mieszkańców to nie rolnicy, a wieś 
powinna się rozwijać wszechstronnie, 
nie tylko rolniczo. Ludzie z miasta się 
do nas przeprowadzają i będą to robić, 
kijem Warty nie zawrócisz!

Polecą na łeb
– Chów przemysłowy oznacza 

straszny odór, z którym trudno będzie 
walczyć, bo brak ustawy odorowej – 
zauważył jeden z mężczyzn.

– Nazwano nas gwałcicielami Kon-
stytucji, straszy nas się prawnikami 

– oburzała się z kolei jedna z kobiet. – 
A my mamy prawo do godnego życia, 

wyrażania swojej opinii, uczestnictwa 
w zgromadzeniach. Nie zgadzamy się 
na śmierdzącą inwestycję! Owszem, 
Chludowo jest wsią rolniczą, ale nie 
na amerykańską skalę. Pięćset świń 
pomiędzy działeczkami, na które po-
dzielono grunty… Ludzie! Mój dzia-
dek kupił tu ziemię w latach dwudzie-
stych. Nigdy tu nie było kilkuset świń. 
Przecież ceny nieruchomości polecą 
na łeb!

– Pobudowaliśmy się tu, a teraz 
mamy się wynieść, bo państwo Schne-
ider budują sobie chlewnię na 500 
świń?! – uniosła się inna kobieta.

– Wójt musi służyć wszystkim oby-
watelom i czasem podejmować trudne 
decyzje – na okrągło odpowiedział 
wójt Wojtera. – Biorę pod uwagę in-
teresy wszystkich mieszkańców. Nie 
ma przepisu, który mówiłby, ile zwie-
rząt może być trzymanych na danym 
terenie…

Ostatecznie pod głosowanie pod-
dano stanowisko, zgodnie z którym 
mieszkańcy nie zgadzają się na świ-
niarnię z uwagi na ujęcie wody, uciąż-
liwe odory, a także obniżenie wartości 
działek.

Za głosowało 113 zebranych, prze-
ciwko 15. Wstrzymało się 12 miesz-
kańców (w tym pani sołtys). Wynik 
głosowania nagrodzono oklaskami.

Tam, gdzie woda czysta…
Już po zebraniu porozmawialiśmy 

chwilę z doktorem nauk medycznych 
Grzegorzem Gertigem, onkologiem, 
mieszkańcem Chludowa i przeciwni-
kiem świniarni.

– Jestem przeciwko chlewni z kilku 
powodów – powiedział nam. – Obiekt 
na 570-580 świń i 30-50 krów ma być 
zlokalizowany na niewielkiej, sześcio-
hektarowej działce. Ta ziemia tych 
zwierząt nie wyżywi, konieczny bę-
dzie zakup paszy. W pobliżu, w odle-
głości jakichś 200 m jest ujęcie wody 
pitnej dla Chludowa. Wody podskór-
ne zasilają Kanał Chludowski, przy 
którym znajdują się żeremia bobrów, 
są lęgowiska ptaków, żyją jaszczurki. 
Woda z kanału wpada następnie do 
rzeki Samicy…

– Inwestorzy powołują się jednak 
na to, że są rolnikami, że mają swoje 
prawa – wtrącamy.

– Wokół też mieszkają rolnicy, któ-
rzy głosowali przeciwko – ucina dr 
Grzegorz Gertig. – Wielu z nas ma też 
działki pod zabudowę jednorodzinną, 
a taka duża jednostka produkcyjna 
w okolicy odstraszy potencjalnych na-
bywców. Sami państwo Schneidero-
wie sprzedawali działki, a teraz budują 
chlewnię w sąsiedztwie…

Krzysztof Ulanowski

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 61 812 50 00, www.przychodniaeumedica.pl 

Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las

SPecjaliŚci PRZychodni SPecjaliSTycZnej „eumedica”

ORTOPEDA z
FIZJOTERAPEUTA  z
KARDIOLOG z
RADIOLOG z
LARYNGOLOG z
PSYCHIATRA z
ENDOKRYNOLOG z
PSYCHOLOG DLA DZIECI  z
PSYCHOLOG DLA  z
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA  z
ONKOLOG z
INTERNISTA z
CHIRURG z

NEUROLOG z
UROLOG z
MEDYCYNA  z
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWA z
MEDYCYNA PRACY z
LOGOPEDA z
PSYCHOTESTY z
DERMATOLOG z
PULMONOLOG  z
DIETETYK z
HEMATOLOG  z
DZIECIĘCY
ALERGOLOG z

Związek Podhalan rośnie w siłę
Nowe władze, nowa nazwa i nowi członkowie. Czy to bę-
dzie także nowy rozdział w działalności Związku Podhalan 
w Wielkopolsce?

Zebranie sprawozdawczo-w y-
borcze poznańskiego oddziału 
Związku Podhalan odbyło się 
w Rogoźnie Wlkp. Gośćmi ze-
brania byli przedstawiciele władz 
samorządow ych z burmistrzem 
Romanem Szuberskim. Był też gość 
zagraniczny, czyli pan Timur Ivani-
shvili, góral z Gruzji .

Przysięgali na ziemię ojców
Na początku był mały kłopot, bo 

zabrakło quorum. Trzeba było więc 
rozwiązać  zebranie i… po kilku mi-
nutach spotkać się ponownie. Później 
już nie było problemu. Zgromadzeni 
jednomyślnie zadecydowali o abso-
lutorium dla ustępującego zarządu. 
Wybrano też nowe władze. Prezesem 
zarządu oddziału został Michał Zie-
lewicz, wiceprezesem Andrzej Pier-
woła i Antoni Sulka, skarbnikiem Ka-
mila Pierwoła, a sekretarzem Dawid 
Niewiedział.

W trakcie zebrania do Związku 
Podhalan przyjęto też czterech no-
wych członków. Wszyscy złożyli uro-

czystą przysięgę, przyrzekając m.in., 
że dbać będą o zachowanie tradycji 
i dołożą starań, by umacniała się „god-
ność człowieka, rodziny, ziemi ojców 
i niepodległości Polski”.

Prowadzący obrady Michał Ziele-
wicz ubolewał nad zbyt małą częstotli-
wością spotkań.

– Trochę się porozjeżdżaliśmy, nie-
którzy po studiach wrócili na Podhale 

– wyjaśniał sytuację.

Bambrzy i górale
Prowadzący poinformował też, że 

Związek Podhalan nawiązał współ-
pracę z Urzędem ds. Cudzoziemców 
i Mniejszości Narodowych.

– Czyli zostaliśmy uznani za 
mniejszość etniczną w Wielkopol-
sce – uśmiechnął się. – Może to tro-
chę śmieszne, ale jesteśmy w dobrym 
towarzystwie, chociażby Bambrów, 
którzy trzysta lat temu przyjechali do 
Wielkopolski z Bambergu.

Nowy zarząd przyjął już pierwszą 
uchwałę, składając wniosek o zmianę 
nazwy – teraz miałby to być oddział 

już nie poznański, lecz wielkopolski. 
Wszystko dlatego, że organizacja 
w Poznaniu i okolicach umocniła 
się, a członkowie Związku Podhalan 
mieszkają nie tylko w stolicy Wiel-

kopolski, ale m.in. także w Rogoź-
nie, Międzychodzie, Czerwonaku, 
Luboniu i innych miejscowościach 
regionu.

Red.
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Andrzej Pierwoła, red. Agnieszka Łęcka,  
burmistrz Roman Szuberski, prezes Związku Podhalan Michał Zielewicz
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WydaRZenia

Samochody same nie jeżdżą
Pieśniarka Janis Joplin prosiła Boga, by jej kupił mercede-
sa, nie poprosiła jednakże o naukę bezpiecznej jazdy. Na 
szczęście zadbał o nią Mercedes Benz Polska wraz ze swo-
imi dealerami, który zaprosił na szkolenie swoich klientów. 
Ale nie tylko ich.

Szkolenie odbyło się na Torze 
Bednary Sobiesław Zasada w Pobie-
dziskach, a zorganizowała je firma Dri-
ving Academy Robert Hundla. Firma 
zajmuje się właśnie doskonaleniem 
umiejętności kierowców, by byli przy-
gotowani do jazdy w każdych warun-
kach i wyszli obronną ręką ze wszyst-
kich możliwych sytuacji. 

Pod dobrą opieką
Uczestnikami szkolenia zaopieko-

wali się eksperci: Piotr Białowąs, Prze-
mek Bosek, Kuba Gerber, Adam Do-
wgird, Tomasz Pucz, Jan Niesiołowski 
oraz sam Robert Hundla. Wszyscy są 
pilotami rajdowymi lub instruktora-

mi doskonalenia technik jazdy, część 
z nich to kilkukrotni mistrzowie Polski 
w rajdach, zaś Kuba Gerber jeździł m.in. 
z samym Robertem Kubicą.

Szkolenie rozpoczęło się od teorii, 
a następnie odbyły się zajęcia praktyczne. 
Organizatorzy obiecali uczestnikom nie 
tylko naukę, ale i doskonałą zabawę. I do-
trzymali słowa. Same za siebie mówią już 
zresztą hasła: balans środkiem ciężkości 
samochodu, nadsterowność, podste-
rowność, technika skrętu czy technika 
hamowania awaryjnego. A dodajmy, że 
ćwiczenia odbywały się m.in. na płycie 
poślizgowej z szarpakiem.

Zabawa polegała też na współza-
wodnictwie. W ramach szkolenia od-

był się bowiem także wyścig. Pierwsze 
miejsce zajął Łukasz Zima, srebro zdo-
była Małgorzata Geldner, zaś ostatnie 
miejsce na podium przypadło Urszuli 
Maćkowiak. Nagrody dla uczestników 
ufundowała firma Continental.

– Jechaliśmy po kolei, na czas – 
mówi Małgorzata Geldner. – Trzeba 
było pokonać ostre zakręty, dać sobie 
radę z ostrym hamowaniem i wykonać 
slalom pomiędzy pachołkami, nie prze-
wracając ich. Byłam pierwszą kobietą, 
być może dlatego, że pracuję w Merce-
desie i jestem obyta z tym autem.

Bazgrająca i jeżdżąca
Nasz fotoreporter Maciej Łucz-

kowski jechał w parze z Magdaleną 
Andruszkiewicz, znaną na Facebooku 
jako Wiecznie Bazgrająca. Magdalena 
jest artystką, która wykonuje malunki 
na odzieży. W Klubie Kobiet Sukcesu 
poznała dyrektora Remigiusza Świąt-
ka z MB Motors w Poznaniu. Przeko-
nała go, by użyczył jej mercedesa do 
sesji zdjęciowej z modelkami w ręcz-
nie malowanych sukniach. A potem 
dostała zaproszenie na szkolenie z bez-
piecznej jazdy.

– Każdy powinien przejść taki 
kurs – mówi dziś z przekonaniem. – 
Poprzez zabawę uczyliśmy się czuć 
samochód, za kierownicą którego sie-
dzieliśmy. A z Maciejem dobrze mi się 
jechało, zresztą wszyscy tam byli super 

– chwali.
– W Skandynawii takie szkolenia są 

obowiązkowe i tak samo powinno być 
w Polsce – zgadza się z Magdą nasz foto-
reporter. – Tym bardziej, że kierowcom 
w Polsce wydaje się, że skoro prowadzą 
auto naszpikowane elektroniką, to ono 
samo za nich pojedzie, a oni mogą w cza-
sie jazdy rozmawiać przez komórkę…

– Nie tylko niepotrzebnie ryzy-
kujemy, ale i nie korzystamy z poży-
tecznych systemów, jak np. aktywny 
tempomat – dodaje nasza redaktor na-
czelna Agnieszka Łęcka, która także 
wzięła udział w szkoleniu. – Ba, nawet 
nie wiemy, że nasze auto jest w te sys-
temy wyposażone, bo nie chce nam się 
czytać grubej instrukcji obsługi…

– Nie zawsze kierowcy mają świa-
domość, czym dysponują – kiwa gło-
wą ekspert Robert Hundla. 

– Dlatego też szkolenie było tak 
pożyteczne – podkreśla Małgorzata 
Geldner. – Nie tylko nauczyliśmy się 
bezpiecznej jazdy i awaryjnego hamo-
wania, ale także łyknęliśmy sporo wie-
dzy z teorii systemów bezpieczeństwa 
w samochodzie.

Nie siadamy tyłem
Uczestnicy szkolenia siedli za kie-

rownicami nowoczesnych mercedesów, 
a jednak w czasie jazdy zostali postawie-
ni w obliczu różnych sytuacji, z których 
w codziennej sytuacji na drodze nie wy-
szliby zapewne obronną ręką.

– To było mega doświadczenie 
i duże emocje – ocenia Patrycja Reiss, 
inna uczestniczka. – Nauczyłam się 
przełamywać strach, kiedy nagle przed 
maską wyskakiwała mi jakaś przeszko-
da. Cieszę się, że wybrałam się na to 
szkolenie, tym bardziej, że normalnie 
nie mam takich możliwości.

A rzeczywiście przydałoby się, żeby 
takie możliwości były. Bo chociaż sa-
mochody są coraz mądrzejsze i coraz 
bardziej naszpikowane elektroniką, 
na razie nie siadamy w nich tyłem do 
kierunku jazdy i nie pozwalamy pro-
wadzić komputerowi. Musimy więc 
sami odpowiadać za bezpieczeństwo 
swoje, pasażerów i innych uczestni-
ków ruchu.

– Najczęściej popełniamy błędy 
podczas manewrowania kierownicą 
oraz podczas hamowania – ocenia Ro-
bert Hundla. 

Szkolenie zaliczyli wszyscy, na co 
są dowody w postaci certyfikatów. 
A jeśli chodzi o kolejne szkolenia?

– Pytajcie o nie w salonach Merce-
des Benz na terenie całego kraju – za-
chęca R. Hundla. – To dopiero począ-
tek całego cyklu szkoleń pod hasłem 

„Mercedes Benz Safe Experience”.
– Bardzo ten cykl polecam – za-

chwala Małgorzata Geldner. – Każdy 
powinien wziąć udział w takim szko-
leniu, a już przede wszystkim świeżo 
upieczony kierowca. Owszem, na po-
czątku niektórzy byli troszkę przera-
żeni tym, że wpadną w poślizg, bo to 
przecież kojarzy się z utratą kontroli 
nad pojazdem. Ale potem już wszyscy 
pysznie się bawiliśmy.

Krzysztof Ulanowski
tłumaczenie  korespondencji,  dokumentów  i  umówz

tłumaczenie  dokumentów  aplikacyjnych  (CV,  listy  motywacyjne)z

tłumaczenie  rozmów  biznesowychz

tłumaczenie  dokumentacji  przetargowej,  ofertz

tłumaczenie  instrukcji  obsługiz

tłumaczenie  stron  www  i  tekstów  marketingowychz

szkolenia  językowez

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

PRZEWOZY OSÓB
AUTOKARYz�

BUSYz�

Wysoki komfort jazdy 
tanie przewozy, 
wyceny od ręki

Zadzwoń:
ATM Transport

Tadeusz Mańdziak
tel. 512-068-560
tel. 604-310-219

lub napisz:
biuro@atmtransport.pl

ul. Szkolna 22, Zielątkowo
gm. Suchy Las

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

e-mail: abcars@o2.pl
www.kupieautopoznan.pl

CYKLINOWANIE 
PODŁÓG

501 063 672
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AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań, 
ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-304, 
www.auto-centrum.com.pl 

AUTO ALFA LOREMIPSUM � VIA LOREMIPSUM, 00 � TEL. 0000000000

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  
(badania techniczne wszystkich typów pojazdów)

Tachografy analogowe i cyfrowe (legalizacja, serwis, pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu). 
Dozory UDT (legalizacje-dokumentacje, konserwacje, zabudowy i naprawy: wind, żurawi (HDS-ów),   
      hakowców, bramowców, wózków widłowych). Uprawnienie wydane przez UDT na naprawy i modernizacje. 
Zakuwanie węży hydraulicznych
Myjnia TIR (busy, ciężarowe, autobusy, pojazdy specjalne oraz mycie i dezynfekcja  
      wewnętrzna pojazdów przewożących artykuły spożywcze. 
Opinie rzeczoznawcze  
      zaświadczenie Ministra Infrastruktury (przebudowy, wyceny pojazdów  
      dla Urzędu Pracy, Urzędu Celnego, ARRiM...) 
Klimatyzacja (napełnianie, odgrzybianie - wszystkie typy pojazdów)
Sprzedaż, montaż i legalizacja zbiorników LPG - wszystkie typy
Legalizacja i naprawa gaśnic 

Autopol Szosa Poznańska 29, 62-001 Golęczewo, tel. 61 8116076, 601 781930, www.legalizacje.pl  
Czynne w godzinach: poniedziałek-piątek 8-20, sobota 8-15

Dla firm i flot korzystne umowy
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  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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Jabłka grójeckie
dla dzieci
750 g/1 opak.
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