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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 Mayoral w Czary Mary 
-10% z kuponem Sucholeski Magazyn

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. 

t: 883 204 205 zlotnikipark.pl

Kameralne osiedle Złotniki Park  
z nowoczesnym przedszkolem publicznym

akademosprzedszkole.pl

t: 608 040 131

Przedszkole
publiczne 

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

NOWA INWESTYCJA 
W SUCHYM LESIE

www.zurawinowa24.pl
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Szanowni Państwo!

Wybory za pasem, nic więc dziwnego, że i obecny numer jest 
w dużej mierze wyborczy. Prezentujemy Państwu kandydatów na 
wójta i radnych z dwóch rywalizujących ugrupowań. Przedsta-
wiamy także kandydatów na radnych powiatowych. Pochwalę się, 
że także i ja zdecydowałam się na start do Rady Powiatu. Decy-
zja przyszła mi tym łatwiej, że swój chrzest bojowy przeszłam już 
cztery lata temu.

Kandydaci uśmiechają się do nas z plakatów, zaś samorządow-
cy z krwi i kości jakby się przed wyborami wyciszyli. Ostatnia sesja 
Rady Gminy minęła w miarę spokojnie. W miarę, radny Paweł 
Tyrka (ten sam, któremu wojewoda uchylił właśnie mandat) bar-
dzo interesował się naszym „Magazynem”. Dopytywał mianowi-
cie, ile pieniędzy przeznaczyli na nasze pismo radni. Wyjaśniamy 
więc uprzejmie (choć pan Paweł przecież doskonale o tym wie, bo 
żadna to tajemnica), że Wysoka Rada wykupywała strony w na-
szym „Magazynie” na zasadach wolnorynkowych. Stronami tymi 
dzieliły się wszystkie trzy konkurencyjne kluby: dwa koalicyjne 
i jeden „wójtowy”. Zresztą przez lata także i wójt chętnie współ-
pracował z „Magazynem” i kupował w nim strony…

Swoją drogą, samorządowcy i kandydaci na samorządowców 
mieli sporo okazji do wypowiedzenia się nie tylko w czasie sesji, ale 
i różnorakich imprez kulturalnych, których było ostatnio w naszej 
gminie sporo. Dożynki w Chludowie, Złotnickie Święto Plonów, 
rocznica wybuchu wojny, otwarcie nowego przedszkola – wymie-
niać można długo.

Zresztą kandydaci kandydatami. 
Równie ciekawe, a może i ciekawsze 
może być to, co mają do powiedzenia 
członkowie rodzin kandydatów. Ali-
cja Przybylska, żona radnego Micha-
ła Przybylskiego, opowiada o sobie, 
swoim mężu oraz o dzieciach. Czego 
się z tego wywiadu o rodzinie Przybyl-
skich dowiemy? Na przykład tego, że 
lubią wędrować po górach i podróżo-
wać, zarówno do innych krajów, jak 
do Maszkowic, miejsca pochodzenia słynnego rycerza Zyndrama.

Podróżować kochają zresztą nie tylko radni i ich rodziny. Po-
dróże uwielbia również sołtys Ewa Korek oraz inni mieszkańcy 
Złotnik Wsi. Spora grupa mieszkańców wybrała się ostatnio pod 
wodzą swojej sołtyski do wrocławskiego zoo. Co im tam się po-
dobało bardziej, a co mniej? Dokąd chcą się wybrać następnym 
razem? O tym przeczytacie Państwo w wywiadzie z panią Ewą. 
A my w tym miejscu pięknie dziękujemy najbardziej królewskiej 
spośród sołtysek za zaproszenie reprezentacji naszej redakcji do 
Wrocławia!
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Kiedy rolnik ma się weselić?

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA
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Na patelni dzieci się smażą

14Mali odkrywcy naszej
pięknej i rozwojowej gminy
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Miłujcie bliźniego swego,
a nie będzie więcej wojny

DOBRO WSPÓLNE – PONAD PODZIAŁAMI 
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Kandydatka niezależna 
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Ogłoszenie finansowane ze środków KWW Iwona Koźlicka
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– Kim jest żona jednego z dwóch 
najważniejszych pretendentów do 
urzędu wójta?

Jest nie tylko żoną,  również  pra-
cującą mamą dwójki dorosłych dzieci. 
Tworzymy raczej tradycyjną rodzinę. 
Syn Jakub jest prawnikiem i mieszka 
w Poznaniu, a córka Jagna studentką 
architektury. Ja jestem nauczycielką 
języka angielskiego, ale ukończyłam 
też pedagogikę specjalną i logope-
dię. Zresztą przez 16 lat pracowałam 
w szkole specjalnej. Podobnie jak Mi-
chał lubię zwierzęta. Mamy psa rasy 
shih tzu o imieniu Luna. Wcześniej 
przez wiele lat mieliśmy labradorkę 
Toffi, którą niestety straciliśmy. Ko-
chamy podróże. Często jeździmy 
całą rodziną do Maszkowic, miej-
scowości pomiędzy Starym Sączem, 
a Krościenkiem. Z Maszkowic po-
chodzi mój tata, który zbudował tam 
dom. Lubimy tam spędzać czas, bo 
okolica jest wprost idealna na górskie 
wędrówki. Można chodzić brzegiem 
Dunajca, ale lubimy też razem z mę-
żem wspinać się na pobliskie szczy-
ty. Korzystając z okazji, wszystkich 
mieszkańców naszej gminy serdecz-
nie zapraszam do odwiedzenia Masz-
kowic w gminie Łącko. Jest tam na-
prawdę pięknie, sympatyczni ludzie 
i ciągle jeszcze mało turystów.

– Maszkowice kojarzą się ze słyn-
nym rycerzem Zyndramem.

I bardzo słusznie się kojarzą, bo 
to właśnie te Maszkowice. Niedaleko 
Maszkowic są nawet wykopaliska ar-
cheologiczne.

– Mama też pochodzi z okolic Łącka?

Nie, mama pochodzi z Gostynia 
w Wielkopolsce. Tato był pilotem woj-
skowym, więc nasza rodzina przepro-
wadzała się. Dzieciństwo spędziłam 
w Łasku, a od 11. roku życia mieszka-
łam na osiedlu Bolesława Chrobrego 
w Poznaniu. Kiedy się tam wprowa-
dzaliśmy, całe osiedle to był jeden, no 
może dwa bloki. Wokół były pola na 
których rosło zboże i truskawki. Po-
znań lubię zresztą do dziś, z czasów 
późnego dzieciństwa i wczesnej mło-
dości mam sporo przyjaciół. Nie mia-
łam rodzeństwa, więc przyjaźnie, któ-
re nawiązuję, są naprawdę mocne.

– Od kiedy mieszkają Państwo 
w Złotnikach?

Minęło już 15 lat. Nasza córka za-
równo do szkoły podstawowej, jak i do 
gimnazjum uczęszczała już w Suchym 
Lesie. Na początku nikogo w Złotni-
kach nie znaliśmy. Dziś mam wielu 
znajomych, z którymi wspólnie spę-
dzamy czas – jeździmy na wycieczki, 
spływy kajakowe i grzybobrania.

– Dlaczego wybraliście właśnie 
Złotniki?

Powodów było wiele. Najważniej-
sze, że wybór był trafiony i po latach 
śmiało mogę stwierdzić, że jest to nasze, 
czyli moje i męża ukochane miejsce do 
życia i samorealizacji. Złotniki i okoli-
ce Maszkowic to dwa moje ukochane 
miejsca na Ziemi. Złotniki otworzyły 
nas na nowe przyjaźnie, ale także po-
kazały, że życie w mniejszej, lokalnej 
społeczności integruje, pozwala spoj-
rzeć na świat z innej perspektywy i – 
co ważne – wpływać na to, co wokół 
nas się dzieje.

– Miałaby Pani większy wpływ, gdy-
by poszła Pani w ślady męża i dosta-
ła się do samorządu.

– Chyba jeden samorządowiec 
w rodzinie wystarczy. Moim żywio-
łem jest praca zawodowa, którą uwiel-
biam. Bardzo dużo pracuję, często 
jeżdżę z młodzieżą do Londynu, od-
powiadam też za wymianę młodzieży, 
polskiej i holenderskiej. Natomiast 
dla Michała samorząd faktycznie stał 
się pasją. To urodzony społecznik, 
który przeszedł wszystkie samorzą-
dowe szczeble, od członka Zarządu 
Osiedla po szefa klubu radnych i kan-
dydata na wójta.

– Właśnie, być może niedługo te 
wpływy będą jeszcze większe? Pani 
mąż, Michał Przybylski, ubiega się 
o najważniejsze w gminie stanowi-
sko. Czy była to wspólnie podjęta 
decyzja?

Tak, oczywiście. Jesteśmy mał-
żeństwem od 29 lat i decyzje, które 
są ważne dla całej rodziny, zawsze 
podejmujemy wspólnie. Właściwie 
to, że mój mąż kandyduje w tegorocz-
nych wyborach samorządowych, jest 
konsekwencją jego wieloletniej dzia-
łalności na rzecz samorządu lokalne-
go i mieszkańców gminy Suchy Las. 
Przewodniczenie klubowi pewnie też 
miało spory wpływ na jego decyzję. 

– Jak ocenia Pani jego szanse?
Trudno powiedzieć. Trzymam 

oczywiście kciuki. Jeśli wygra, to bez 
wątpienia tchnie w gminę nowe życie. 
Ma doskonały kontakt z ludźmi. Po-
trafi z nimi rozmawiać. W Złotnikach 
z pewnością popiera go wielu miesz-
kańców, nie wiem jak to wygląda w in-
nych częściach gminy.

– Czy zna Pani męża samorządo-
wych współpracowników i przeciw-
ników?

 Oczywiście, spotykamy się na róż-
nych gminnych imprezach, a z Grze-
gorzem Słowińskim i jego żoną Ar-
letą jesteśmy zaprzyjaźnieni. Zresztą 
mamy sporo przyjaciół ze Złotnik. 
Znam wiele osób ze środowiska 
samorządowego męża i szczerze je 
podziwiam. To pasjonaci – bardzo 
zaangażowani i uczciwi ludzie. Ale 
znam też wielu jego konkurentów 
i doceniam ich pracę. Zresztą wy-
rozumiałość i tolerancja dla postaw 
i przekonań innych jest wartością, 
która bardzo nas z Michałem łączy. 
Michał o swoich konkurentach po-
litycznych zazwyczaj nie mówi źle. 
Nie ma między nimi wrogości, lecz 
rywalizacja. Chciałabym, żeby tak 
było do końca kampanii. 

– Nazwała Pani męża urodzonym 
społecznikiem. A czy można go na-
zwać urodzonym liderem?

Trudno mi to określić. Znam go 
z zupełnie innej strony. Na pewno 
zawsze lubił angażować się w spraw y 
istotne społecznie. Dostrzegłam to 
już na studiach. Ciągle angażował 
się w jakieś niezbyt bezpieczne akcje 
polityczne, wtedy oczy wiście nie-
legalne, np. zasiadał w pierwszym 
studenckim parlamencie UA M, 
z ramienia Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, który w tamtym czasie 
był organizacją jeszcze niezareje-
strowaną. Może to geny. Jego dzia-
dek za swoją działalność przesiedział 
sporo czasu w stalinowskich więzie-
niach. Siostra Michała była zastępcą 
burmistrza Jarocina. 

– Pani też działała w NZS?
Ja akurat byłam w ZHP. Lata w har-

cerstwie do dziś wspominam bardzo 
dobrze, to były najpiękniejsze lata ży-
cia, byliśmy młodzi, szczęśliwi, pozna-
waliśmy wspaniałych ludzi…

– Jednego z tych wspaniałych ludzi 
poznała Pani dopiero na studiach. 
Jaki Michał był wtedy?

Do dziś pamiętam, że miał piękne, 
niebieskie oczy, blond włosy i grzywkę. 
Po grzywce nie ma już oczywiście śla-
du (śmiech).

– A jaki jest dziś Michał Przybylski, 
tak prywatnie? 

Niełatwo w kilku zdaniach opo-
wiedzieć o tak bliskim człowieku, 
z którym spędziło się prawie trzy deka-
dy. Gdybym wymieniła teraz wszyst-
kie zalety męża, wyszłaby z tego laurka, 
a Michał – jak każdy człowiek - ma 
również wady.

– To może zacznijmy od wad?
Pracoholizm i silny charakter – to 

pierwsze, co przychodzi mi na myśl.  
Czasami trzeba wielu argumentów, 
aby przekonać Michała do zmiany 
zdania, ale – na szczęście –  jak mało 
kto potrafi się wsłuchać także w od-
mienne poglądy. O ile często udaje 
nam się osiągnąć kompromis, to na 
pracoholizm Michała sposobu jeszcze 
nie znalazłam (śmiech). Czasem udaje 
mi się odciągnąć go od pracy domo-
wym rosołem. No i wyszło teraz, że to 
tradycjonalista kulinarny. 

– Skoro jesteśmy przy kuchni – czy 
Michał Przybylski gotuje? 

No cóż… marnie (śmiech). Pew-
ne zdolności w tej dziedzinie ujawnia 
natomiast w sezonie grillowym. Kuch-
nia to moja domena, sama wypiekam 
chleby i robię zaprawy. Michał za to 
relaksuje się przy sprzątaniu. Jest jed-
nym z tych mężów, którzy potrafią 
zrobić w domu wszystko. Prawdziwa 
złota rączka. 

– Zalety?
Jest w y rozumiał y, tolerancy j-

ny i ot wart y. Przede wszystk im 
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Truskawkowe pola wokół domu
Z Alicją Przybylską, żoną radnego Michała Przybylskiego, 
rozmawiamy o szczęściu rodzinnym, ukochanych miej-
scach na Ziemi oraz o górskich, podróżniczych i społeczni-
kowskich pasjach.

potraf i walczyć o prawa słabszych, 
a w ięc t ych, któr ych głos często 
nie jest sł yszany. To w idać w jego 
działalności w gminie. Lubi ludzi, 
od któr ych jest w stanie się czegoś 
nauczyć. Potraf i doskonale organi-
zować pracę i brać odpow iedzial-
ność za jej skutk i . Sam jest bardzo 
zorganizowany i konsekwentny. 
Jeszcze jako student w ygrał kon-
kurs i został dy rektorem szkoł y 
społecznej. W w ieku 26 lat zarzą-
dzał k i lkudziesięcioosobow ym 
zespołem, potem prowadzi ł z do-
br ym skutk iem działalność gospo-
darczą . Od praw ie 10 lat zajmuje 
się działalnością samorządową. 

– A jak Państwo spędzają czas  
wolny?

W bardzo różny sposób – spo-
tykamy się z rodziną i przyjaciółmi, 
chętnie chodzimy do kina, lubimy 
też piesze wędrówki po górach, ta-
kich jak Gorce, Pieniny czy Beskid 
Sądecki, a także jazdę na rowerze 
i przechadzki z psem. Ja bardzo dużo 
czytam. Jestem stałą klientką sucho-
leskiej biblioteki.

– Dzieci podzielają Wasze pasje?

Nawet niektóre z nich twórczo 
rozwinęły. My np. chodzimy po 
górach, a syn po nich biega. Wziął 
ostatnio udział w „Ultra Janosiku” 
w Pieninach.

– Słyszałem, że Pani też biega.
– Owszem, ale głównie po Złot-

nikach. Natomiast z Michałem 
chodzimy na długie spacery po całej 
gminie.

– Podejrzewam jednak, że spacery 
to nie jest największa pasja Michała 
Przybylskiego? 

Większą są na pewno podróże. Bo 
Michał, podobnie jak ja, lubi podróżo-
wać. Zorganizowane wyjazdy z noc-
legami w hotelach to nie nasz klimat. 
W podróż wyruszamy z grupą przy-
jaciół. Chcemy odwiedzić wszystkie 
europejskie stolice. Na razie widzie-
liśmy połowę. W poprzednim roku 
byliśmy u naszych przyjaciół w USA. 
Michał lubi też pisać, amatorsko zaj-
muje się dziennikarstwem. Ale naj-
większą jego pasją w tej chwili jest 
gmina Suchy Las, pewnie dlatego, że 
wiele jeszcze zostało do zrobienia dla 
jej mieszkańców.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady zaprasza na darmowe 
szkolenie pt. „Split Payment - podzielona płatność w VAT”

Termin szkolenia: 10. 10. 2018 r., godzina 9.00 

Czas trwania: ok. 2 godzin

Miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady,  
ul. Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań 

Wykładowca: Barbara Dębowska, Monika Szymańska, Dariusz Strugliński

Dla kogo: Szkolenie dedykowane w szczególności do osób odpowiedzialnych  
za rozliczenia podatkowe w zakresie VAT.

Cele szkolenia:
Przekazanie gruntownej wiedzy na temat mechanizmu (split payment) •	
podzielonej płatności, zasad oraz skutków jego stosowania dla dostawcy 
i nabywcy, korzyści oraz obciążeń z nim związanych,
Zapoznanie się ze zmianami w prawie związanych z wprowadzeniem  •	
instytucji split payment w VAT,
Uświadomienie skutków wprowadzenia instytucji Split payment w VAT dla •	
nabywcy i dostawcy, w tym w zakresie jej wpływu na płynność finansową.

Program szkolenia (najważniejsze zagadnienia): 
Definicja i istota oraz cel wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności 1. 
(„Split payment”),
Zakres podmiotowy i przedmiotowy (kto i w jakich okolicznościach może stosować),2. 
Dobrowolność zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (jak rozumieć, 3. 
wybiórczość stosowania) 
Nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r. w związku ze split payment,4. 
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce (jak rozliczyć transakcje 5. 
przy zastosowaniu Split payment, dane wskazywane w komunikacie przelewu, czy 
można zastosować podzieloną płatność do części faktury, co w przypadku zaliczek 
(przedpłat), co w przypadku faktur korygujących, skutki pomyłkowej wpłaty 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rzecz innego podmiotu, 
niż dostawca wskazany w fakturze).

Na szkolenie można zapisywać się:
osobiście - biuro podawcze Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady,•	
mailowo – us.poznan-winogrady@mf.gov.pl•	

Jednocześnie informujemy, że w listopadzie i grudniu br. przewidywane są 
spotkania w przedmiotowym zakresie. 
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BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

przenieś  

księgowość  

na najwyższy  

poziom

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
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Biedrusko nie będzie już 
kolonią Suchego Lasu

Począwszy od 2015 roku do każde-
go budżetu wprowadzaliśmy zadania 
oczekiwane przez mieszkańców. Mia-
ły one charakter przede wszystkim 
inwestycyjny, ale również pozwoliły 
zrealizować ważne cele społeczne. 
Najważniejsze i największe zrealizo-
wane zadania inwestycyjne to:

1. Modernizacja kompleksu boisk 
w parku przy ulicy Zjednoczenia oraz 
rewitalizacja samego parku. Dzięki 
naszym staraniom powstały boiska ze 
sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, 
koszykówki, tenisa i siatkówki. Całość 
została ogrodzona oraz oświetlona. 
Udało się zmodernizować alejki w par-
ku oraz dokonać nowych nasadzeń. 
W tym roku przygotowano nowe atrak-

cje dla dzieci – piramidę oraz urządze-
nia  wodne. 

2. Budowa przedszkola. Dzięki 
wsparciu naszego klubu udało się prze-
zwyciężyć niechęć wójta do realizacji 
tej inwestycji. Przedszkole powstało 
i mamy nadzieję, że będzie służyło 
wielu pokoleniom przez wiele lat.

3. Budowa ścieżki rowerowej Ra-
dojewo - Biedrusko. To kluczowa 
inwestycja poprawiająca bezpieczeń-
stwo rowerzystów. Pozwala wreszcie 
bezpiecznie dojechać do Łysego Mły-
na – miejsca weekendowych wypadów 
mieszkańców Biedruska.

4. Dokończenie remontu ul. Zjed-
noczenia i modernizacja ciągów ko-
munikacyjnych oraz infrastruktury 
(wodociąg, gaz, kanalizacja itp.) przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich Ogro-
dowej i (wtedy) Świerczewskiego.

Sporą uwagę przywiązywaliśmy 
do rozwoju infrastruktury na nowych 

osiedlach. W 2014 roku na osiedlu 
„Kamieni szlachetnych” nie było dróg 
oraz właściwego oświetlenia. Wyko-
nano tam tymczasową drogę  z płyt 
betonowych oraz oświetlenie. Ponad-
to, od początku kadencji staraliśmy 
się o wykonanie pełnego projektu 
technicznego dla ulic na tym osiedlu. 
Jeszcze w tym roku będzie ogłoszony 
przetarg na jego realizację. Na osiedlu 
Jesionowym udało się wykonać drogę 
tymczasową z płyt betonowych oraz 
wykonać oświetlenie. Rozpoczęliśmy 
pracę nad projektem budowy tych 
ulic. Zadbaliśmy też o dojazd do osie-
dla „Błękitny staw”  poprzez wymianę 
nawierzchni na ul. Błękitnej i Parko-
wej. Na osiedlu Natura udało nam 
się „ocalić” pas zieleni oraz urządzić 
plac zabaw. Zwróciliśmy też uwagę na 
problem związany z bezpieczeństwem 
na skrzyżowaniu ul. Jesionowej z Po-
znańską oraz na pilną potrzebę budo-

„Budowa pełnej 
i n f r a s t r u k t u r y 
technicznej w re- 
jonie ulic Li-
siej, Klonowej, 
Sprzecznej w Su-
chym Lesie oraz  

Polnej, Mokrej, Suchej, Strumykowej, 
Zakole, Źródlanej, Deszczowej, Śliw-

kowej, Miodowej, Wierzbowej oraz 
Warsztatowej”

Inwestycja na „Przylesiu” składa się 
z dwóch zakresów.

Pierwszym z nich był etap ulic: 
Sprzecznej, Lisiej. Prace obejmo-
wały budowę kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej, przebudowę dróg 
i chodników.

Wszyscy liczyliśmy na szybkie 
zakończenie inwestycji, niestety 
w jej trakcie wystąpiły nieprzewidzi-
ane okoliczności, które przedłużyły 
czas budowy. Dotyczyły one przede 
wszystkim: warunków gruntowych 
odmiennych od tych w dokumenta-
cji projektowej (silnie nawodnione 
niestabilne grunty piaszczyste – ku-
rzawkowe), wysokiego poziomu wód 
gruntowych, naruszenia naturalnego 
spływu wód podziemnych, kolizji z in-
frastrukturą podziemną oraz warun-
ków pogodowych. Zastana sytuacja 
zmusiła wykonawcę do zastosowania 
dodatkowego długotrwałego odwad-
niania wykopów, a także zmian w za-
kresie zabezpieczania dna wykopów. 
Do zadania dopisano wykonanie na-
wierzchni ul. Zgodnej.

Szczęśliwie I część inwestycji zo-
stała zakończona, a my jako Miesz-
kańcy możemy cieszyć się skana-lizo-
waniem kolejnej części Osiedla, nową 
nawierzchnią ulic Lisiej, Sprzecznej 
I Zgodnej. 

II część inwestycji dotyczy ulic: 
Polnej, Mokrej, Suchej, Strumykowej, 
Deszczowej, Zakole, Źródlanej, Śliw-

kowej, Miodowej, Wierzbowej oraz 
Warsztatowej, dla których przygoto-
wywana jest właśnie dokumentacja 
projektowa. 

W pierwotnych założeniach Gmi-
na, jako inwestor zastępczy, miała 
sama zaprojektować oraz zreal-izować 
inwestycję. W taki właśnie sposób 
przeprowadzono rozmowy oraz przy-
gotowywano mate-riały do postępo-
wania o udzielenie zamówienia. Wśród 
niezbędnych dokumentów znalazło 
się, między innymi, uaktualnienie wa-
runków technicznych, na które Gmi-
na musiała poczekać kilka miesięcy. 
Spółka Aquanet podjęła ostatecznie 
decyzję o wystąpieniu o środki z fun-
duszu spójności na przeprowadzenie 
inwestycji budowy kanalizacji sani-
tarnej, natomiast Gmina ogłosiła prze-
targ wyłącznie w zakresie kanalizacji 
deszczowej oraz budowy dróg. 

   Zakończenie prac projektowych 
planowane jest na  przełomie lat 
2019/2020. Następnie będzie można 
przystąpić do budowy pełnej infra-
struktury.  

Joanna Radzięda
Funcacja Nowoczesna Gmina
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W sierpniu, po-
mimo sezonu 
w a - k a c y j n e g o , 
radni analizowa-
li ponad 30 pro-
jektów uchwał na 
sierpniową sesję. 

Było sporo uchwał planistycznych oraz 
finansowych. Skomplikowana materia 
uchwał wymagała poświęcenia spore-
go czasu na zgłębienie tej problematyki.

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 w sier-pniu nie obradowała. 

Jednak w związ-
ku z kończącą się 
kadencją, wystą-
piono do wójta 
z wnioskiem 
o przedstawienie 
informacji doty-

czących realizacji zaleceń z dotychcza-
sowych kontroli przeprowadzonych 
przez Komisję. Wójt dość lapidarnie 
odniósł się do wniosku Komisji. Odpo-
wiedź wójta będzie analizowana pod-
czas najbliższego posiedzenia. 

Warto przypomnieć, że Komisja 
przeprowadziła w  mijającej kaden-
cji szereg kontroli, między innymi 
dotyczących zasadności budow y 
szkoły przy Konwaliowej, sposo-
bu dystrybuowania środków dla 
stowarzyszeń, inwestycje drogowe, 
efekty wność w ydawania środków 
finansow ych na politykę informa-
cyjną oraz promocję gminy. Wszyst-
kie kontrole kończyły się w ydaniem 
zaleceń pokontrolnych. 

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego
Komisji obradowała 28 sierpnia. Te-

matem prze-
wodnim były 
zagrożenia eko-
logiczne. W po-
siedzeniu uczest-
niczył Wiesław 
Orczewski, kie-

rownik Referatu Ochrony Środowi-

ska, który przedstawił zagrożenia w 4 
sferach:

1) Woda. Występują problemy z de-
wastacją otoczenia zbiornika reten-
cyjnego przy os. Grzybowym. Padła 
propozycja zmiany funkcji otoczenia 
zbiornika oraz tzw. lasku wzdłuż rowu, 
a także koniczność monitorowania 
okolicznego terenu wraz z urządzenia-
mi technicznymi. 

2) Zagadnienia związane z zanie-
czyszczaniem rowu WA-11.

3) Uciążliwości  odorowe z ZZO. 
Brak odpowiednich uregulowań 
prawnych w Polsce nie pozwala na 
wyegzekwowanie czystości powietrza. 
Zostaliśmy poinformowani o prowa-
dzonych przez referat akcjach eduka-
cyjno - informacyjnych. 

4) Dzikie wysypiska śmieci. W tym 
obszarze odnotowano znaczną poprawę. 

Następnie podjęto dyskusję do-
tyczącą ujęć wody w Golęczewie 
i Chludowie oraz odorów pocho-
dzących z przemysłowych hodowli, 
mieszczących się w bliskim sąsiedz-
twie domostw. Niestety, już na etapie 
tworzenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
popełniono wiele błędów. Polegają 
one głównie na mieszaniu funkcji na 
danym terenie.

W dalszej części posiedzenia Ko-
misja dokonała analizy koresponden-
cji oraz zapoznała się z problemami 
dotyczącymi nowo wybudowanej 
ścieżki rowerowej z Biedruska do Łyse-
go Młyna, a także spraw dotyczących 
OSP Suchy Las oraz planowanego 
konkursu podczas rajdu rowerowego 
z Biedruska do Łysego Młyna.

Ostatnim punktem posiedzenia, 
było opiniowanie projektów pięciu 
uchwał na najbliższą sesję Rady Gmi-
ny. Komisja wszystkie uchwały zaopi-
niowała pozytywnie.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

W sierpniu ko-
misja obradowa-
ła dwukrotnie. 
Na pierwszym 
posiedzeniu zaj-
mowaliśmy się 
uchwałami plani-

stycznymi, natomiast na drugim uchwa-
łami budżetowymi.

Komisja szczegółowo przedys-
kutowała uchwały w sprawie miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: Suchy Las – rejon ulic 
Młodzieżowej i Modrakowej, Biedru-
sko – rejon ulicy 7 Pułku Strzelców 
Konnych, Złotniki - tereny rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej i leśne w re-
jonie ulicy Złotnickiej, Chludowo 

- rejon ulicy Maniewskiej, Biedrusko 
- rejon Rowu Północnego, Biedrusko 
– poligon oraz Jelonek – rejon ulic Złot-

nickiej i Sosnowej.
Na kolejnym posiedzeniu opinio-

wano projekty uchwał finansowych, 
których przyjęcie skutkowało zamia-
ną kredytów inwestycyjnych na obli-
gacje. Pozytywnie zaopiniowano też 
uchwały w sprawie zaciągnięcia kilku 
pożyczek na realizację przedsięwzięć 
kanalizacyjnych.

Pozyty wnie zaopiniowano też 
uchwałę w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Suchy Las na lata 2018-2029 
oraz uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Suchy Las na 2018 r. oraz 
uchwałę w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej 
gminy Suchy Las.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W sierpniu Ko-
misja obradowa-
ła jeden raz. Spo-
tkaliśmy się z p. 
Katarzyną Ku-
stoń, Dyrektor 
GOS. Rok 2018 

to rok jubileuszow y dla GOS  - 15 lat 
istnienia Gminnego Ośrodka Spor-
tu i 10 lat Parku Wodnego Octopus. 
Oba obiekty są  intensy wnie użytko-
wane, dlatego trzeba przeprowadzić 
niezbędne prace. Do projektu bu-
dżetu p. dyrektor  złoży następujące 
wnioski:

Naprawa nagłośnienia w hali spor- 
towej - szacowana kwota: 36.000,00 
netto
Remont pomieszczeń klubu fitness -  
projekt i remont: 120.000,00 netto
Remont i modernizacja dwóch po- 
mieszczeń szatni basenowych w czę-
ści przebieralni –  szacowany koszt: 
30.000,00 netto
Modernizacja oświetlenia w hali  
sportowej – szacowany koszt: 
132.800,00 netto
Modernizacja systemu obsługi  
klienta polegająca na zmianie zam-
ków szafek basenowych z mecha-

nicznych na elektroniczne - szaco-
wany koszt: 60.000,00 netto

Z zadowoleniem przyjęliśmy in-
formację, że znaleziono przyczynę 
powstawania rdzawego nalotu wokół 
dysz. Był nią wadliwy wymiennik cie-
pła. Problem usunięto. Jakość wody 
basenowej  pozostaje na bardzo do-
brym poziomie.

Następnie Komisja odwiedziła 
boiska sportowe, którymi zajmu-
je się GOS. Byliśmy w Chludowie, 
Zielątkowie, Golęczewie, Złotko-
wie i w Suchym Lesie. Nie było 
większych uwag, boiska trawiaste 
utrzymane są na piątkę. Mamy 
uwagi odnośnie otoczenia boiska 
ze sztuczną nawierzchnią w Chlu-
dowie, w związku z czym złożymy 
odpowiednie wnioski do budżetu 
gminy na 2019 rok.

 Z okazji jubileuszu składamy 
na ręce pani dyrektor Katarzyny 
Kustoń najlepsze życzenia dalszego 
profesjonalnego zarządzania sucho-
leską wizytówką, jaką niewątpliwie 
jest GOS.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

KKiOŚ w sierp-
niu obradowała 
dwukrotnie. 21 
sierpnia odbyło 
się posiedze-
nie wyjazdowe 
w Złotnikach 

Osiedlu. Podczas posiedzenia rad-
ni, przy udziale mieszkańców, roz-
mawiali z przedstawicielami firmy 
Bioten, którzy planują zlokalizować 
swoją działalność przy węźle dro-
gow ym w Złotkowie. Firma będzie 
zajmować się chemiczną obróbką 
odpadów glicerynow ych. Inwesty-
cja ta wzbudziła sprzeciw okolicz-
nych mieszkańców. Po zakończeniu 
dyskusji przy jednym głosie wstrzy-
mującym się (Paweł Tyrka) radni 
negaty wnie zaopiniowali projekt 
f irmy Bioten.

Następnie sołtys Złotkowa i prze-
wodniczący osiedla Złotniki-Osiedle 
zapoznali radnych z bieżącymi proble-
mami obu miejscowości. 

29 sierpnia KKiOŚ spotkała się 
z przedstawicielami Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów. Rozmo-
wa dotyczyła prowadzonej obecnie 
rekultywacji składowiska odpadów, 
problemu odorów i planów rozwojo-
wych ZZO. Ponadto radni opiniowa-
li projekty dziewięciu uchwał. 

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Klub Nowoczesna Gmina
Szanowni Państwo,
Dla nas – radnych Klubu Nowoczesna 
Gmina – inwestycje zawsze były ważne, 
bo świadczą o rozwoju Gminy. A naj-
ważniejsze te, które podnoszą poziom 
życia naszych mieszkańców. Nasz Klub 
popierał w wielu inicjatywach Wójta 
Grzegorza Wojterę, który jest proinwe-
stycyjny i dąży do tego, by na inwestycje 
zawsze znalazły się fundusze.

Gmina Suchy Las jest gminą prężnie i rozsądnie zarządza-
ną, Gminą dobrze się rozwijającą. To nie oznacza, że już nic 
nie mamy do zrobienia. Wręcz przeciwnie – sporo jeszcze 
przed nami, a pisze o tym miedzy innymi poniżej Joanna 
Radzięda z Fundacji Nowoczesna Gmina.

Maciej Jankowiak
Klub Nowoczesna Gmina

Z całą pewnością upływająca kadencja 
(2014-2018) zakończyła nie najlepszy okres 
dla Biedruska. Pomimo tego, że na terenie 
naszej miejscowości znajduje się poligon, 
który gminę wzbogaca o kilkanaście mln 
zł rocznie, to mieszkańcy Biedruska przed 
2014 rokiem z tych profitów prawie nie ko-

rzystali. Najbardziej spektakularne obiekty, za ogromne pie-
niądze wybudowano w stolicy naszej gminy, a w Biedrusku 
- nie dość, że nic nie powstało, to zlikwidowano nawet 
pocztę. Nic więc dziwnego, że  miejscowość ta dorobiła się 
symptomatycznego przydomku „kolonia”.
Po wyborach, w 2014 roku powstała koalicja klubów 
radnych INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM, 
która zrewolucjonizowała sposób dystrybuowania środków  
finansowych w naszej gminie.
Dziś nasze łamy udostępniamy radnym z Biedruska Grze-
gorzowi Łukszo oraz Dariuszowi Matysiakowi, którzy 
podsumują upływającą kadencję Rady Gminy w odnie-
sieniu do zadań, które dla naszej koalicji były w Biedrusku 
priorytetowe.

Michał Przybylski
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Sesja rozpoczęła się od kilku zmian 
w porządku obrad. Sekretarz gminy 
Joanna Nowak zaproponowała np. 
wycofanie projektu uchwały w spra-
wie opinii policji o kandydatach na 
ławników.

– Przyczyna jest prosta – wyjaśniła 
pani sekretarz. – Nie wpłynęła ani jed-
nak kandydatura.

W tej sytuacji wniosek oczywiście 
przyjęto.

Osiedle rowerowe?
W dalszej kolejności Wysoka Rada 

przegłosowała kilka uchwał plani-
stycznych. Chodziło o miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego 
dla rejonu ulicy Młodzieżowej i Mo-
drakowej w Suchym Lesie, ulicy 7. Puł-
ku Strzelców Konnych w Biedrusku, 
a także dla terenu rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej i leśnej w Złotnikach.

Chwilę dyskutowano natomiast 
nad projektem miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
rejonu ulicy Złotnickiej w Jelonku.

– To wypełnienie zapisów studium 
– przekonywał wójt Grzegorz Wojtera. 
– To ja zaprosiłem właścicieli nierucho-

mości do Urzędu Gminy – dodał.
– Osiedle powinno się nazywać 

rowerowe, bo jest tam jedna wąska 
uliczka, na której musi się zmieścić 2 
tys. mieszkańców – pokpiwał radny 
Michał Przybylski. – Czas na to, by 
dalszej urbanizacji Złotnik powie-
dzieć „stop”! Nie przyjmujmy już żad-
nych nowych planów, bo na wiadukcie 
Narutowicza będziemy oglądać dan-
tejskie sceny – przestrzegł.

Projekt planu odrzucono ośmioma 
głosami przeciwko sześciu.

Bez dyskusji natomiast przyjęto 
uchwałę uchylającą uchwałę w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki na adaptację 
historycznego budynku w Chludowie, 
a także uchwałę uchylającą uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
zakup wozu straży pożarnej.

Podobnie bez problemu zgodzo-
no się na dofinansowanie remontu 
zabytkowego budynku w Golęczewie, 

a także na rewaloryzację ciągów spa-
cerowych przy zabytkowym zespole 
parkowym w Biedrusku oraz remont 
zabytkowego kasyna wojskowego 
w tejże miejscowości.

Bez sporów i dyskusji zdecydowa-
no też o ustanowieniu kilku pomni-
ków przyrody, w tym m.in. daglezji 
zielonej i dębu czerwonego przy ulicy 
Powstańców Wlkp. w Biedrusku.

Niepolityczny Jarocin
Chwilę natomiast dyskutowano 

nad kwestią liczby punktów sprzedaży 
alkoholu. 

– Powinno się zachować odpowied-
nią odległość punktu sprzedaży alko-
holu od obiektu rekreacyjnego – za-
uważył radny Krzysztof Pilas. – Mam 
w związku z tym pytanie, czy restaura-
cja „Estella” jest odpowiednio daleko 
od Hali Widowiskowo-Sportowej?

Wątpliwości radnego rozproszył 
wójt, który pospiesznie wyliczył, że 
odległość jest odpowiednia.

W ramach punktu pod nazwą 
„Informacje wójta gminy” głos zabrał 
wicewójt Marcin Buliński, który opo-
wiedział m.in. o trwających pracach 
związanych z projektami wykonaw-
czymi i organizacją placu budowy 
przedszkola w Golęczewie.

– Ponadto podpisaliśmy umowę 

na budowę kanalizacji w Golęczewie 
i Zielątkowie – dodał. – Zaś 6 wrze-
śnia nastąpi otwarcie ofert na zakup 
samochodu dla Golęczewa.

O wiele więcej informacji miała 
tym razem do przekazania przewodni-
cząca Rady Gminy Małgorzata Salwa-
Haibach.

– Otrzymałam pismo posła Wró-
blewskiego skierowane na wniosek 
radnego Zbigniewa Hąci i sołtys Ha-
liny Gramsch do ministra zdrowia – 
rozpoczęła. – Chodzi oczywiście o ga-
binet stomatologiczny w Chludowie. 
W odpowiedzi minister wyjaśnia, że 
sprawa pozostaje w kompetencji NFZ, 
ale sugeruje postępowanie uzupełnia-
jące.

Z kolei jeden z mieszkańców Golę-
czewa poprosił o informację o wykaz 
dróg gminnych z wyszczególnieniem 
gruntowych, które zostały poddane 
równaniu, zaś władze Jarocina poin-
formowały o wystąpieniu miasta ze 
Stowarzyszenia Droga S11. Jarocin 
miał w ten sposób zaprotestować 
przeciwko działaniom stowarzyszenia 
o podłożu politycznym.

Podżegali przez kontynuację
Przewodnicząca napomknęła też 

o wystąpieniu pokontrolnym doty-
czącym kontroli realizacji zadania bu-

wy obwodnicy Biedruska. Pierwsze 
spotkanie w Starostwie Powiatowym 
już za nami.

Zrównoważony rozwój Biedruska 
to przede wszystkim uporządkowa-
nie spraw związanych z planowaniem 
przestrzennym, konieczność inwe-
stowania w komunikację, ale również 
w tereny zieleni i rekreacji. W minio-
nej kadencji był to dla nas priorytet. 
Rozpoczął się proces przygotowaw-
czy do budowy przystani kajakowej 
na Warcie. Poprawialiśmy stan traw-
ników, skwerów i innych terenów zie-
leni. Wystąpiliśmy z inicjatywą, aby 
przejąć dodatkowe tereny od wojska 
(WAM, AMW).

Wielu mieszkańców Biedruska 
doskonale pamięta czasy świetności 
tzw. „zalewów”. Młodszym mieszkań-
com warto przypomnieć, że w latach 
70-tych ubiegłego stulecia siłami woj-
ska wybudowano niezwykle urokliwą 
bazę szkoleniowo – wypoczynkową 
dla żołnierzy, w oparciu o zapomniane 
i zarośnięte zbiorniki wodne pocho-
dzące jeszcze z okresu przedwojen-
nego. Była plaża, pomost, kąpielisko 
oraz zbiorniki, na których można było 
wędkować. Zimą zalewy przekształca-
ły się w lodowisko. To wszystko wróci. 
Przedsięwzięcie nie jest łatwe, ale na-
biera wreszcie konkretnego wymiaru. 

Akt notarialny nabycia tych terenów 
przez gminę został już podpisany. 
Mamy nadzieję, że pomimo dystansu 
wobec tej sprawy wójta, Biedrusko 
i cała gmina zyska wkrótce cenny re-
kreacyjnie obszar.

W naszej działalności zajmowali-
śmy się też ważnymi sprawami, które 
zgłaszali nam mieszkańcy, np. kwestią 
związaną z terenami przeznaczonymi 
pod śmietniki. Do końca września 
przeprowadzone zostaną konsultacje 
w sprawie docelowego statusu nasze-
go cmentarza. W poprzedniej kadencji, 
kiedy radni wójta posiadali większość, 
zlikwidowano w Biedrusku pocztę, 
w tej kadencji Rady Gminy poczta 
powróciła. Opłacało się zatem pisać 
interpelacje, składać zapytania i dopo-
minać się w tej sprawie wyjaśnień.

Ważną częścią naszej pracy było 
wspieranie zadań społecznych. Zwięk-
szyliśmy dostępność Domu Osiedlo-
wego dla mieszkańców, podnieśliśmy 
znacznie poziom dofinansowania 
żłobków, obniżyliśmy podatek od ga-
raży. Przeznaczaliśmy spore środki 
na pomoc stowarzyszeniom działają-
cym na terenie Biedruska. Wspierali-
śmy-między innymi stowarzyszenie 
ZAMEK, klub krwiodawstwa BŁĘ-
KITNA KROPELKA, wędkarzy, klub 
strzelecki „Delfin”, Akademie Bajek, 

Stowarzyszenie Biedrusko i inne cie-
kawe inicjatywy, które pozwoliły na 
lepszą i pełniejszą integrację lokalnej 
społeczności.

Zdajemy sobie sprawę, że pomimo 
przełomu i widocznych zmian na lep-
sze, jest jeszcze wiele do zrobienia. Na-
szym zdaniem kluczowe będą najbliż-
sze wybory samorządowe. Zachęcamy 
Państwa do uczestnictwa w nich i gło-
sowania na najlepszych kandydatów. 

Mijająca kaden-
cja Rady Gminy 
przyniosła wiele 
zmian na lepsze nie 
tylko w wymiarze 
twardych inwe-
stycji, ale również 

w polityce informacyjnej. Wprawdzie 
gminna Gazeta Sucholeska jest dla rad-
nych zamknięta, a próby przekonania 
kierownictwa gminy do jej otwarcia na 
problemy mieszkańców zakończyły się 
fiaskiem, to jednak od trzech lat radni 
mogą publikować teksty bez cenzury 
w Sucholeskim Magazynie Mieszkań-
ców Gminy, informować o pracy Komi-
sji Rady i publikować teksty klubowe. 

Gmina od prawie 20 lat wykupu-
je strony Sucholeskiego Magazynu 
na swoje publikacje. Bardzo często 
teksty zamieszczane w Magazynie 
dublowały się z tymi, które zamiesz-
czano w gazecie gminnej. Problem ten 
bardzo często podnosili mieszkańcy. 
Rada Gminy ten stan rzeczy zmieniła, 
postanawiając o zmianie dysponenta 
tych stron. Od 2016 roku o tym, co 
znajdzie się na stronach wykupywa-
nych przez gminę decydują szefowie 
klubów radnych: Jarosław Ankiewicz, 
Włodzimierz Majewski oraz Michał 
Przybylski a przekazywanie materia-
łów koordynuje przewodnicząca.

Przejęcie przez Radę Gminy 
dyspozycji w zakresie treści stron 
w Magazynie Sucholeskim nie zmie-
niło kosztów tej pozycji budżetowej, 
w stosunku do lat poprzednich, na-
tomiast spowodowało spore zamie-
szanie w stronnictwie wójta, który do 
pluralizmu medialnego nie jest raczej 
przyzwyczajony. Szczególną irytacją 
w tym zakresie wykazuje się radny klu-
bu Nowoczesna Gmina  Paweł Tyrka, 
któremu wojewoda uchylił w sierpniu 
mandat za przekroczenie tzw. prze-
pisów antykorupcyjnych, o czym 
poinformował mieszkańców właśnie 
Sucholeski Magazyn. 

Małgorzata Salwa-Haibach
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Z SESJI RADY GMINY

Przewodnicząca 
Rady Gminy 
informuje…

Na patelni dzieci się smażą
Sierpniowa sesja Rady Gminy poświęcona była kwestiom 
planistycznym. Ale nie tylko. Przypomniano sprawę kontro-
wersyjnej chlewni w Chludowie. Odczytano też zarządze-
nie w sprawie wygaśnięcia mandatu jednego z radnych.

dżetowego przez zespół „Gazety Su-
choleskiej”, a także o piśmie od Straży 
Gminnej, która ujawniła szereg utrud-
nień w ruchu na osiedlu Grzybowym.

– Chodzi tu o znaki pionowe i po-
ziome, a także zarastająca zieleń – spre-
cyzowała M. Salwa-Haibach.

W dalszej kolejności pani przewod-
nicząca odczytała pismo od Stowa-
rzyszenia Rolników Indywidualnych 
i Producentów Żywności „Razem” 
z Chludowa. Zdaniem autorów pisma 
sołtys Halina Gramsch „dzieli miesz-
kańców dla celów wyborczych”, zaś 
lipcowe zebranie wiejskie stanowiło 

„spotkanie nieformalne”. Autorzy pi-
sma zapewnili też, że „stowarzyszenie 
będzie stać na straży konstytucyjnych 
praw swoich członków” i wezwali Radę 
Gminy, by ta przyjęła, że zebranie wiej-
skie i jego uchwały były nieważne. Na 
koniec autorzy zarzucili radnym Mał-
gorzacie Salwie-Haibach i Zbigniewo-
wi Hąci, że ci „podżegali do łamania 
prawa poprzez kontynuację zebrania”.

Przypomnijmy, że chodziło o ze-
branie wiejskie w Chludowie pod-
czas którego zdecydowana większość 
uczestników opowiedziała się przeciw 
budowie wielkiej chlewni.

Przewodnicząca odczytała też od-
powiedź wójta, który po szczegółowej 
analizie prawnej nie znalazł podstaw do 
unieważnienia zebrania. Status sołectwa 
Chludowo nie wskazuje zresztą organu, 
który miałby takiego unieważnienia 
dokonać. Wójt podkreślił, że zebranie 
zwołano na wniosek 136 osób, zaś sołtys 
zawiadomiła mieszkańców na siedem 
dni przed terminem. W takim zawia-
domieniu nie ma potrzeby podawać 
wszystkich punktów porządku obrad.

Udekorować flagami
Przewodnicząca Salwa-Haibach 

miała też przykry obowiązek odczyta-
nia zarządzenia zastępczego wojewody 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radne-
go Pawła Tyrki. Przypomnijmy, że jest 
to pokłosie działalności gospodarczej 
radnego, który przez 10 lat ubezpieczał 
majątek ZGK (spółki gminnej).

Odczytane zostały także wnioski 
dwojga radnych. Radny Krzysztof Pi-
las złożył wniosek do budżetu na 2019 
r. Chodzi o to, by na 20-lecie ustano-
wienia herbu gminy udekorować na-
szą małą ojczyznę gminnymi flagami. 
Najpierw jednak trzeba odpowiednią 
liczbę tychże flag zamówić i rozdać 
mieszkańcom.

Z kolei wniosek radnej Urszuli 
Ćwiertni dotyczył wcześniejszego 
wniosku sołtysa Golęczewa Prze-
mysława Majkowskiego, który chciał 
przyspieszenia prac nad strefą ochro-
ny konserwatorskiej części wsi. Radna 

wniosła, by sprawie nie nadawać biegu. 
Dlaczego? Ponieważ nie zapoznano ze 
sprawą Rady Sołeckiej i mieszkańców. 
Sęk jednak w tym, że sołtys sam zwró-
cił się o to, by nie nadawać jego pismu 
biegu, bo otrzymał list od wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, który 
poinformował go, że historyczna za-
budowa Golęczewa już jest wpisana 
do rejestru zabytków.

Rdzawe dysze
W ramach punktu pod nazwą „In-

formacje przewodniczących komisji 
stałych” jako pierwszy głos zabrał 
Krzysztof Pilas z Komisji Społecz-
nej. Członkowie komisji byli z wizytą 
u dyr. Katarzyny Kustoń z Gminnego 
Ośrodka Sportu. Odwiedzili też bo-
iska, które utrzymuje  GOS.  Warto 
zaznaczyć, że obchodzimy w tym roku  
15-lecie GOS-u i 10-lecie naszego Par-
ku Wodnego – przypomniał K. Pilas.

Radny dodał też, że naprawa znisz-
czonej sztucznej murawy na boisku  
przy Konwaliowej nie jest taka prosta, 
gdyż dla każdego boiska przeznaczo-
na jest inna trawa, zaś producent ma 
swoją siedzibę w Europie Zachodniej. 
Innym problemem były rdzawe naloty 
przy dyszach na basenie.

– Jakość wody była w porządku, ale 
nie wyglądało to estetycznie – wes-
tchnął radny Pilas. – Po burzy mózgu 
okazało się, że przyczyną była nie-
szczelność wymiennika ciepła. Awarię 
usunięto.

Radny pochylił się też z troską nad 
leżącymi rowerami dzieci korzystają-
cych z boiska w Zielątkowie.

– Jest tam tylko jeden stojak, do 
tego w niezbyt dobrym miejscu – wy-
jaśnił K. Pilas. – Brakuje drugiego sto-
jaka przy placu zabaw. Przydałoby się 
też zadaszenie nad tym placem, który 
w ciepłe, słoneczne dni zamienia się 
w prawdziwą patelnię…

Zarośnięta droga
Agnieszka Targońska, przewodni-

cząca Komisji Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska, zasugerowała z kolei, 
żeby roboty ogrodnicze zlecać nie 
tylko spółce ZGK, ale także firmom 
zewnętrznym.

– Przydałoby się to zwłaszcza 
w okresie wzrostu roślin – dodała 
radna. – Z pewnością gmina będzie 
wyglądać porządniej.

Agnieszka Targońska przekazała 
też uwagę sołtys Ewy Korek, która 
skarżyła się na to, że droga ze Złotnik 
Wsi do Kiekrza jest zarośnięta. Utrud-
nia to widoczność i zagraża bezpie-
czeństwu uczestników ruchu.

Na koniec radna zwróciła uwa-
gę, że na przełomie lipca i sierpnia 

bardziej czuć było odory z wysypiska 
odpadów.

Włodzimierz Majewski z Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
opowiedział o kontroli okolic szkół w Bie-
drusku, Suchym Lesie i Golęczewie.

– Zauważyliśmy różne zagrożenia, 
w tym m.in. zarośnięte znaki drogowe 

– wskazał radny.

Bardzo Suchy Las
W ramach punktu pod nazwą „In-

terpelacje i zapytania” przewodniczą-
ca Małgorzata Salwa-Haibach przy-
pomniała, że radny Michał Przybylski 
prosił o informacje o podwyżkach dla 
pracowników Urzędu Gminy. W tej 
sprawie przyszła już odpowiedź na 
piśmie – z załącznikiem w postaci ta-
belki obejmującej lata 2015-1018 i trzy 
grupy urzędników.

Przewodnicząca odczytała też 
pismo od mieszkańców ulicy Leśnej 
w Zielątkowie, którzy oburzyli się na to, 
że część tej ulicy nie została uwzględnio-
na w planach kanalizacyjnych, w efekcie 
czego 10 rodzin pozbawionych zostało 
udogodnień cywilizacyjnych. Tymcza-
sem wójt wcześniej deklarował, że ska-
nalizowana zostanie cała Leśna.

Radny Zbigniew Hącia powrócił 
do tematu biletów autobusowych.

– My na północy gminy nie mamy 
możliwości kupna tych biletów – wy-
tknął. – Odsyłają nas do biletomatu 
w Suchym Lesie. No, ludzie…

Pytanie radnego Krzysztofa Pila-
sa także dotyczyło komunikacji pu-
blicznej, jednak nie biletomatu, lecz 
przystanku. A konkretnie Przystanku 
Artystycznego.

– Nazwa „Arystyczny” brzmi dum-
nie, ale przystanek wygląda niechluj-
nie – grzmiał radny. – Miejsce do opar-
cia dla pasażerów wykonano ze sklejki, 
niby wodoodpornej. Niby, bo sklejka 
jednak uległa zniszczeniu.

A propos wody, radny przypomniał 
też, że tego lata zabrakło wody na base-
nie, a i w Suchym Lesie wyraźnie dało 
się odczuć duży spadek ciśnienia wody. 
Krzysztof Pilas poprosił w tej sprawie 
o odpowiedź na piśmie.

Zrzut ścieków
Radny Dariusz Matysiak też się zain-

teresował komunikacją, ale niekoniecznie 
publiczną. Zapytał bowiem o działania 
dotyczące obwodnicy Biedruska.

– Ostrzegam, że ruch samocho-
dowy się będzie zwiększać – zawiesił 
głos.

Jako ostatni w tej części sesji głos 
zabrał radny Włodzimierz Majewski, 
który bez ogródek zapytał, dlaczego 
wójt go okłamał 25 czerwca, że z To-
yotą Ukleja jest zawarta umowa.

– Tymczasem wójt wystąpił o za-
warcie tejże umowy dopiero 27 
czerwca – wytknął radny. – Przez 
lata Toyota korzystała z terenu gminy 
bezumownie.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków ponownie powstał radny Maty-
siak, który zapytał, czy obiekty wojsko-
we w Biedrusku zostały już podłączone 
do kanalizacji.

– Częściowo tak – odparł wójt Woj-
tera. – Więcej wyjawię pisemnie, po-
nieważ Inspektorat Ochrony Środowi-
ska prowadzi postępowanie w sprawie 
zrzutu ścieków do Warty.

Ostatnia taka sesja
Radośniejszą sprawę miał tym ra-

zem Zbigniew Hącia, który podzięko-
wał wszystkim za udział w dożynkach 
w Chludowie.

– To była prawdziwa integracja pol-
sko-ukraińsko-rosyjska – podkreślił.

Podziękowania przekazała także 
przewodnicząca Anna Ankiewicz 
z Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód.

– Dziękuję członkom Stowarzysze-
nia Ekologicznego za wypracowanie 
zasad współpracy z Zakładem Zago-
spodarowania Odpadów, miastem Po-
znań i wiceprezydentem Tomaszem 
Lewandowskim – skłoniła głowę. 

– Atmosfera jest tak dobra, że ZZO 
wpuszcza nas na swój teren właściwie 
na żądanie.

„I to już właściwie był koniec. Prze-
wodnicząca Małgorzata Salwa-Ha-
ibach poinformowała zgromadzonych, 
że zamyka sesję.

Krzysztof Ulanowski
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Mali odkrywcy naszej 
pięknej i rozwojowej gminy
Czy dorośli absolwenci przedszkola w Złotnikach będą w 
przyszłości wspominać tę placówkę z rozrzewnieniem? 
Wiele wskazuje na to, że tak właśnie może być. Rodzice i 
samorządowcy są pełni nadziei.

Na uroczystości otwarcia przed-
szkola „Akademos” przybyli nie tylko 
dzieci oraz ich opiekunowie, ale także 
znamienici mieszkańcy naszej gminy: 
przewodnicząca Rady Gminy Małgo-
rzata Salwa-Haibach, wójt Grzegorz 
Wojtera, złotnicki radny Michał Przy-
bylski, kierownik Referatu Oświaty 
Urzędu Gminy Violetta Pałącarz, 
przewodniczący Zarządu Osiedla 
Złotniki Osiedle Grzegorz Słowiński, 
sołtys Złotkowa Michał Brdęk, pro-
boszcz Jakub Knychała oraz nasza 
redaktor naczelna Agnieszka Łęcka. 
Oczywiście pojawili się także przed-
stawiciele inwestora – firmy BGR.

Wszystko co najważniejsze
– Jako przedstawiciel samorządu 

cieszę się z kolejnego obiektu oświa-

towego – rozpoczął wójt Wojtera. – 
Być może to przedszkole zainspiruje 
niektórych, żeby na terenie gminy za-
mieszkać. Tym bardziej, że tuż obok 
planowana jest szkoła, gdzie dzieci 
będą mogły kontynuować naukę. 

– Dzień dzisiejszy wyjątkowy, dłu-
go oczekiwany, przenosi nas w czasy 
dzieciństwa – rozpoczęła poetycko 
dyrektor przedszkola Katarzyna 
Mrozik. – Dziękuję wójtowi, radnym, 
pracownikom Urzędu Gminy za 
życzliwość i zrozumienie – skłoniła 
się. – Dziękuję też za wsparcie dyrek-
torkom sąsiednich przedszkoli, dzię-
kuję nauczycielom i rodzicom. Mam 
nadzieję, że w przyszłości nasi doro-
śli już absolwenci będą wspominali, 
że tego co najważniejsze nauczyli się 
właśnie w naszym przedszkolu.

Po tych przemówieniach pani dy-
rektor przecięła wraz z wójtem wstę-
gę przed wejściem do przedszkola.

Plan daltoński
Przypomnijmy, że placówka 

powstała na terenie osiedla Złot-
niki Park, zaś działać ma w oparciu 
o system planu daltońskiego, któ-
rego twórczynią jest amerykańska 
nauczycielka Hellen Parkhurst. 
Podstawą tego systemu są trzy filary: 
współpraca dziecka w parze, samo-
dzielność, czyli rozwijanie umiejęt-
ności planowania, sprawdzania i oce-
niania efektów swojej pracy, a także 
odpowiedzialność za dokonywane 
przez dziecko wybory oraz za stan 
miejsca pracy. W ramach bezpłatnej 
opieki przedszkole oferuje naukę ję-
zyka angielskiego.

Pierwszeństwo przyjęcia mają 
dzieci z naszej gminy, choć nie bra-
kuje też takich z Poznania i okolicz-
nych miejscowości. Do dyspozycji 
podopiecznych jest dziewięć sal oraz 
przestronny plac zabaw. Placówka 
dysponuje kuchnią, którą obsługi-
wać ma operator zewnętrzny. 

Nie zawsze najbliżej
Dlaczego rodzice wybrali akurat 

tę placówkę?
– Mieszkamy w Złotkowie, więc 

mamy po prostu blisko – odpowiada 
na to pytanie pani Maria.

– My jesteśmy ze Złotnik – mó-
wią nam pani Urszula i pan Bartek. 

– Tu mamy najbliżej, ale podoba 
nam się też samo przedszkole oraz 
plac zabaw. Córka trafiła do grupy 
Geniusze, a synek do Małych Od-
kry wców. Jest zresztą takim małym 
odkry wcą od urodzenia – śmieje się 
pani Urszula.

– My także mieszkamy w Złot-
nikach, ale przedszkola bynajmniej 
nie w ybraliśmy w yłącznie z uwagi 
na niewielką odległość od naszego 
domu – zapewnia Arleta K ryszczak, 

której córka Zosia trafiła do grupy 
Geniuszów. – Nie mogę przecież 
nie doceniać faktu, że budynek jest 
now y, nowe są zabawki, nowa jest 
też grupa dzieci. Nie taję, że liczę na 
to, że także w przyszłości córka bę-
dzie kontynuowała z tą grupą swoją 
edukację.

– Mieszkam w Obornikach, ale 
komfort dojazdu mam dobry, tym 
bardziej, że jedno dziecko zawożę 
do przedszkola, a drugie do żłobka – 
tłumaczy nam z kolei pani Ania.

– Jesteśmy z Podolan, ale spodo-
bało mi się, że przedszkole jest nowe, 
publiczne, a do tego jest tu piękna 
grupa 2,5-latków – docenia pani 
Agnieszka, która na uroczystości po-
jawiła się z córką Hanią. – Podoba 
mi się zresztą także sama gmina Su-
chy Las, bogata, piękna i rozwojowa. 
Zastanawiamy się nad przeprowadz-
ką tutaj.

Będą współpracować
Obecny podczas uroczystości 

radny Michał Przybylski podkreśli ł  
w rozmowie z nami, że samorząd 
Złotnik Osiedla od 2012 r. działał 
na rzecz budow y zespołu przed-
szkolno-szkolnego właśnie w Złot-
nikach. Zaś w 2014 r. przewodniczą-
cy Grzegorz Słowiński w ystosował 
pismo do Urzędu Gminy, w którym 
przekony wał do budow y placów-
ki oświatowej. A rgumentował to 
faktem, że osiedle się rozbudow uje, 
a to oznacza napły w młodych ludzi 
z dziećmi. Dlatego otwarcie przed-
szkola bardzo radnego Przybylskie-
go cieszy.

– Cieszy tym bardziej, że przed-
szkole będzie dla rodziców darmowe 

– zaznacza nasz rozmówca. – Zakła-
dam też, że w ciągu około trzech lat 
powinna powstać szkoła. Zapew-
niam, że samorząd będzie z obiema 
placówkami oświatowymi współ-
pracować.

Krzysztof Ulanowski
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POGOTOWIE 
KLUCZOWE 
New Key

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

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

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

AWARIE 24hPRZYJMĘ DO PRACY 
DIAGNOSTĘ SAMOCHODOWEGO

ORAZ  
PRACOWNIKA DO SERWISU  

TACHOGRAFÓW  
SAMOCHODOWYCH

AUTOPOL Szosa Poznańska 29, 62-001 Golęczewo
TEL. 601 781 930

Wójt Grzegorz Wojtera Dyrektor przedszkola Katazyna Mrozik

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36

EDUKACJA / REKLAMA
 

 REKLA
M

A

14 Sucholeski.EU       wrzesień 2018      nr 9 (80)  nr 9 (80)       wrzesień 2018      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 15



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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  
(badania techniczne wszystkich typów pojazdów)

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

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

Dla firm i flot korzystne umowy

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

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

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

www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette

POLECAMY UPIĘCIA 
ŚLUBNE I NA 
KAŻDĄ OKAZJĘ
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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

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22 23

24 25 26

Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

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

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

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

FotokolekcjaFotokolekcja
FotokolekcjaFotokolekcja

www.louloustore.pl
514 497 700

Suchy Las,  ul. Bogusławskiego 40
Å 512 779 860

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW



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

Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe 
Fighter

Szkoła Karate-Do. Mariusz Siebert 

ZAPRASZAJĄ NA ZAJĘCIA

KARATE
(Polski Związek Karate SHOTOKAN / WKF)

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 

Poniedziałek i środa: 
godz. 14:00-15:00

Przedszkole Leśne Ludki 
Suchy Las, ul. Promienista 33 

Środa: 15:15-16:00

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

Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców 
Konnych Wielkopolskich 

Biedrusko, ul. Wojskowa 5 
Wtorki i czwartki: 16:30-17:30

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

Bombowa cena!

Wymiana oleju

z filtrem

* usługa dostępna tylko w przypadku zakupienia oleju u filtra w serwisie.

1 zł*

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

Znajdź nas na facebooku

zestaw dnia16 zł

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

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

MENU

SZARE KLUSKI Z KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ 12,90 zł

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

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚIOWE

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

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

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

e-mail: abcars@o2.pl
www.kupieautopoznan.pl
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Niektórzy rowerzyści górscy 
zresztą wolą takie warunki i dociera-
ją do mety szybciej, kiedy nie muszą 
walczyć z błotem i ulewą. Wysokie 
temperatury im nie przeszkadzają. 

Pochwała słońca
– Dziś jest piękna pogoda, lajtowo, 

trasa była fajna, a bez błota jechało się 
o wiele przyjemniej – chwali Adam 
Begier. – W ubiegłym roku wręcz 
brodziliśmy w błocie.

Przypomnijmy, że Adam Begier 
to właściciel firmy BGR.

– Zarówno BGR, jak i inne zaprzy-
jaźnione formy żyją sportem i sport 
wspierają – podkreśla pan Adam. 

– Sport to nasze hobby. Na dzisiej-
szych zawodach firmę reprezentuje 
aż czterech kolarzy, to mocny team!

– Ja też wolę, kiedy jest sucho 
– mówi tymczasem Łukasz Grzela-

chowski. – Trasa szybka, choć mój 
wynik mógł być lepszy. Nie trzeba 
było odpuszczać na treningach – 
ocenia z uśmiechem.

– Sucho, bardzo sucho, ale cieka-
wie – ocenia Szymon Matuszak. – Ja 
mogę jechać w każdych warunkach, 
zarówno przez błoto, jak i piachy – 
deklaruje.

– Suchy Las jest wreszcie suchy 
– żartuje red. Piotr Kurek, który pro-

wadził imprezę. – Kolarze górscy na 
ogół są przyzwyczajeni do zmagania 
się z błotem. Ale jazda przez poli-
gon nigdy nie jest łatwa, z uwagi na 
nierówności. Na szczęście dziś jest 
odrobinę mniej gorąco niż w ostat-
nich dniach, a i lekki wiaterek trosz-
kę chłodzi. Pogodę można uznać za 
sprzyjającą.

Kolarze chwalili słońce, tym nie-
mniej punkt odżywczy dla wielu sta-
nowił okazję nie tylko do tego, żeby 
orzeźwić się pochłaniając owoce, ale 
także do tego, by ochłodzić rozgrza-
ną głowę polewając ją wodą.

Zapomniana kałuża
A skoro o wodzie, niektórych 

zaskoczyła jednak jedyna kałuża, 
jaka pozostała na leśnym odcinku 
trasy. Pagórki na poligonie nie były 
już żadną niespodzianką. To prze-
cież dla pięknej, urozmaiconej trasy 
przyjeżdża do Suchego Lasu cała 
praktycznie rowerowa Wielkopolska. 

Choć zawodnicy chwalą też miłą, 
przyjazną atmosferę.

– Czy słońce, czy deszcz, uczest-
nicy pojawiają się na mecie uśmiech-
nięci – zaznacza organizator zawo-
dów Wojciech Gogolewski.

– Trudne do przejechania odcinki 
są tradycją sucholeskich zawodów – 
dodaje red. Piotr Kurek, prowadzący 
imprezę.

– Teren jest zróżnicowany i to 
stanowi plus sucholeskich zawo-
dów – kiwa głową rowerzysta, który 
na zawody przyjechał z Murowanej 
Gośliny.

– Trasa jest wymagająca technicz-
nie – nie ma wątpliwości Mirosław 
Stencel, doświadczony kolarz z Bie-
druska, członek drużyny JakśBud 
Team.

– Fajna trasa, choć rzeczywiście 
trudna technicznie – zgadza się 
Krzysztof Pryciński, także doświad-
czony rowerzysta. – Owszem, trochę 
się trzeba było pomęczyć, ale jestem 
zadowolony z zawodów. Startowa-
łem z ostatniego sektora, a połowę za-
wodników udało mi się wyprzedzić. 
Na asfalcie wyciskałem do 47 km/
godz. To był mój pierwszy start w se-
zonie, bo w tym roku nastawiłem się 
na biegi, na górskie ultramaratony.

Pułapki na kolarzy
Nierówności, o których wyżej 

była mowa, mogły stać się dla nie 
dość ostrożnego kolarza niebez-
pieczną pułapką. Wysychająca woda 
i błoto tu i ówdzie pozostawiły po so-
bie głębokie koleiny w stwardniałej 
ziemi. A to groziło wywrotką.

– Mnie się jechało lepiej niż w ze-
szłym roku, jednak mój znajomy 
przewrócił się i złamał rękę – mówi 
Adrian Prymowicz, który w Suchym 
Lesie startował już po raz drugi.

Także Krzysztof Borkowski star-
tował u nas po raz drugi.

– W zeszłym roku było mokro, 
a teraz sucho – mówi. – Dla mnie to 
bez znaczenia, każde warunki trzeba 
przeżyć – deklaruje.

Niektórzy mają swoje sposoby 
na przeżycie. Na przykład Filip Ka-
czanowski wziął ze sobą dwa bidony: 
z piciem i zimną wodą do polewania.

– I chyba pomogło – uśmiecha się 
do nas. – Nie sprawdzałem jeszcze 

wyników, ale wszystko wskazuje na 
to, że nie będzie źle. 

Dwa starty to wciąż nie tak dużo. 
Inny kolarz, Tadeusz K łos, po raz 
pierwszy pojawił się na sucholeskich 
zawodach w okolicach 2008 r. Czyli 
przyjeżdża do nas od dekady.

– Uczciwie trzeba jednak powie-
dzieć, że nie startowałem każdego 
roku – zastrzega pan Tadeusz. – 
Uprawiam najróżniejsze dziedziny 
sportu, nie tylko kolarstwo. Razem 
z zięciem np. biegamy maratony.

W zawodach MTB Tadeusz K łos 
wystartował na trasie Mini.

– Jak na mój wiek, to w ystarczy 
– śmieje się kolarz. – Jestem bardzo 

zadowolony z zawodów, trasa cie-
kawa, pogoda piękna, a i frekwencja 
dopisała.

Najlepsi z najlepszych
Start i meta zawodów MTB tra-

dycyjnie mieściły się przy pętli au-
tobusowej na ulicy Bogusławskiego 
w Suchym Lesie, zaś zawodnicy tra-
dycyjnie mogli wybrać trasę Mega 
(50 km) lub Mini 34 km). Dłuższą 
trasę ukończyło 53 zawodników, 
a krótszą 252.

Najszybszym zawodnikiem na 
trasie Mega okazał się 21-letni Mate-
usz Mróz z Czapur, z drużyny Mróz 
Rowery Team. Mateusz jest byłym 
kolarzem szosowym i byłym repre-
zentantem Polski. Jak się okazało, 
dobrze radzi sobie też w terenie, jako 
że pięćdziesięciokilometrową trasę 
pokonał w godzinę, 45 minut i 19 
sekund. Na dobry wynik zapracował 
ciężko – w ramach treningów prze-
jeżdża nawet do tysiąca kilometrów 
miesięcznie.

– Nawet w Wigilię czy sylwestra 
mogę spotkać pana Mateusza na tra-
sie wokół Strzeszynka – chwali pro-
wadzący Piotr Kurek.

– Dlaczego wybrałem rower? Przy-
padek – odpowiada na nasze pytanie 
Mateusz Mróz. – Nauczyciel wuefu 
zabrał nas na wyścigi i tak się zaczęło. 
W Suchym Lesie startuję już chyba 
czwarty czy piąty raz. W tym roku 
jechało się szybciej, bo nie było błota. 
Mimo wszystko trasa dała popalić.

Najszybszą kobietą na trasie 
Mega okazała się Marta Gogolew-
ska z Wągrowca, z drużyny Merx 
Team, która na pokonanie 50 km 
wertepów potrzebowała dwóch go-
dzin i dwóch minut.

– Rower towarzyszył mi od zawsze, 
a wkręcił mnie w to wujek, Wojciech 
Gogolewski – uśmiecha się Marta, 
która dodaje, że jej największym 
osiągnięciem było ubiegłoroczne 
wicemistrzostwo świata we Francji. 

Zawodnicy ścigali się wtedy 90 km 
na szosie.

Na trasie Mini najlepszy oka-
zał się Piotr Marciniak z Poznania, 
z drużyny EuroBike Kaczmarek 
Electric Team, któremu pokonanie 
34 km zajęło godzinę, 12 minut i 11 
sekund. 

– Na trasie dużo piasku – mówi 
nam na mecie zwycięzca. – Mimo 
wszystko wolę jechać przez błoto, 
jest ciekawiej – dodaje.

Najszybszą kobietą była Joanna 
Połuch z Poznania, z Drużyny Jakś-
Bud Biedrusko, która wpadła na 
metę po godzinie, 29 minutach i 22 
sekundach.

– Trasa bardzo fajna, choć to Wiel-
kopolska, a nie góry – uśmiecha się 
na mecie Joanna. – Niby stosunko-
wo płaska, ale naprawdę jest co robić.

Pytamy ją plany sportowe na 
przyszłość.

– Ja teraz odpoczywam, ale moja 
drużyna startuje w Pobiedziskach – 
odpowiada.

Wsparcie sponsorów
Zawodnicy mogli liczyć na wspar-

cie ze strony lokalnych firm Chiro-
med Centrum Terapii Kręgosłupa 
i Masażu oraz salonu Vitalclinica. 

– Z usług fizjoterapeutów firmy 
Chiromed korzystam w czasie przy-
gotowań do startu – chwali Krzysz-
tof Pryciński. – Z kolei w Vitalclinice 
kupuję zestawy witaminowe i suple-
menty.

– Dodajmy jednak, że zawodnika-
mi zajmujemy się nie tylko przed star-
tem, ale i zaraz po zakończeniu mara-
tonu – podkreśla w rozmowie z nami 
doktor Michał Dybek. – W czasie 
zawodów tracimy przecież elektroli-
ty, witaminy, a chodzi o to, żeby ko-
larz mógł wystartować w kolejnych 
zawodach bez ryzyka kontuzji. A te 
kolejne zawody mogą się przecież za-
czynać nawet za kilka dni.

Sponsorem zawodów była też fir-
ma BGR. 

– Właściwie sponsorem był 
kombinat: BGR, Złotniki Park, 
Akademos, Chiromed i Vitalclini-
ca – z uśmiechem wylicza Monika 
Skrzypczak z firmy BGR. – Promu-
jemy się wzajemnie, no i oczywiście 
wspieramy sport. Sama biegam i jeż-
dżę na rowerze – podkreśla.

Obecny podczas imprezy wójt 
Grzegorz Wojtera podkreślał, że na-
sza gmina jest rowerzystą przyjazna. 
Mniej więcej w tym samym czasie 
odbyły się przecież zawody MTP, 
otwarto drogę rowerową i dwie trasy 
pumptrack.

Krzysztof Ulanowski
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WYDARZENIA

Słońce i piach nie zatrzymają 
dobrego kolarza
Rok temu zawodnicy Bike Cross Gogol Maraton MTB ścigali 
się w czasie deszczu, pokonując zwały błota. W tym roku 
musieli zmagać się z upałem, wdychać kurz i brnąć przez 
piachy.

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

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

Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”

ORTOPEDAzz

FIZJOTERAPEUTA zz

KARDIOLOGzz

RADIOLOGzz

LARYNGOLOGzz

PSYCHIATRAzz

ENDOKRYNOLOGzz

PSYCHOLOG DLA DZIECI zz

PSYCHOLOG DLA zz
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA zz

ONKOLOGzz

INTERNISTAzz

CHIRURGzz

NEUROLOGzz

UROLOGzz

MEDYCYNA zz
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWAzz

MEDYCYNA PRACYzz

LOGOPEDAzz

PSYCHOTESTYzz

DERMATOLOGzz

PULMONOLOG zz

DIETETYKzz

HEMATOLOG zz
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Miłujcie bliźniego swego, 
a nie będzie więcej wojny
Dwa systemy oparte na zbrodni i ludzkiej pysze, a także 
nacjonalizmy nie uznające praw innych narodów doprowa-
dziły do hekatomby i milionów ofiar. Nie zapomnijmy.

Co roku na początku września 
wspominamy rok 1939 i wybuch II 
wojny światowej. W naszej gminie 
okolicznościowe uroczystości odby-
wają się przed pomnikiem w Łagiew-
nikach. 

Liczni goście
W tym roku poprowadził je Jacek 

Kaczmarski, który powitał przewod-
niczącego Rady Powiatu Piotra Bur-
dajewicza, radne powiatowe Grażynę 
Głowacką i Ewę Kuleczkę-Drausow-
ską, wójta Grzegorza Wojterę i jego 
zastępcę Marcina Bulińskiego, prze-
wodniczącą Rady Gminy Małgorza-
tę Salwę-Haibach wraz z zastępcą 
Zbigniewem Hącią, podpułkownika 
Rafała Materę z Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych im. Stefana Czar-
neckiego w Poznaniu, Mariusza Rem-
bickiego z .Nowoczesnej reprezentują-
cego posła Marka Rucińskiego, Artura 
Chwiłkowskiego z PiS (asystenta posła 
Bartłomieja Wróblewskiego), Krysty-
nę Czajkę reprezentującą marszałka 
Marka Woźniaka, przedstawicieli sa-
morządu pomocniczego, a także du-
chownych, w tym ojca werbistę Jana 
Wróblewskiego.

Na uroczystości stawiły się też 
poczty sztandarowe kombatantów 
i byłych więźniów politycznych, rolni-
ków, strażaków, a także szkół z terenu 
naszej gminy.

Powietrzny pojedynek
Jacek Kaczmarski podkreślił także, 

że apel pamięci dotyczył będzie stra-
conych i zamęczonych mieszkańców 
Łagiewnik i okolicznych wsi, a także 
wielu innych ofiar II wojny światowej. 
Przypomniał również krótko spisaną 
przez historyka Ryszarda Chrusz-
czewskiego historię pojedynku dwóch 
samolotów. Polski pilot Włodzimierz 
Gedymin strącił po krótkiej walce ma-
szynę niemiecką. Kiedy do Wielkopol-
ski wkroczyli hitlerowcy, zemścili się 
na okolicznej ludności. Do więzienia 
trafiła m.in. Pelagia Dobrzykowska, 
która była świadkiem powietrznego 
pojedynku. Zanim została stracona, 
zdążyła napisać wzruszające listy do 
rodziny.

Miłuj bliźniego
Msza święta w intencji poległych 

i pomordowanych koncelebrowana 

była przez ks. Tomasza Kulkę, o. Fran-
ciszka Bąka, ks. Tomasza Lipsza oraz o. 
Jana Wróblewskiego. Kazanie oczywi-
ście nawiązywało do dramatycznych 
czasów września 1939 r., kiedy obce 
armie zaatakowały Rzeczpospolitą 
z dwóch stron. 

– Zabrakło Boga w III Rzeszy, za-
brakło Go też w Związku Sowieckim 

– wołał kapłan. – Zarówno nazizm, jak 
i stalinizm były systemami opartymi 
na zbrodni i ludzkiej pysze. Władcy 
obu państw uznali, że inne narody nie 
mają prawa do istnienia.

Duchowny zacytował w tym 
momencie przykazanie miłości. Je-
zus Chrystus nakazał nam, żebyśmy 
miłowali Boga, ale także, żebyśmy 
miłowali bliźniego swego jak siebie 
samego.

Po nabożeństwie przemówił wójt 
Grzegorz Wojtera, który przypomniał, 
że po II wojnie światowej nie było 
w Polsce miejsca, które nie spłynęłoby 
krwią ofiar.

– Pożoga wojenna wszędzie zo-
stawiła ślady, stąd dziś w całym kraju 
odbywają się podobne uroczystości 
jak w naszej gminie – rozpoczął. – 
Dziękuję wam wszystkim za obecność, 
dziękuję za udział w uroczystości du-
chownym, żołnierzom i harcerzom.

Złożyli hołd
Po tym przemówieniu odbył się 

apel pamięci i zagrzmiała salwa ho-
norowa. Wiązanki kwiatów przed 
pomnikiem złożyli przedstawicie-
le Rady Powiatu i Urzędu Gminy. 
W skład delegacji Rady Gminy weszli 
przewodnicząca Małgorzata Salwa-
Haibach, jej zastępca Zbigniew Hą-
cia, a także radni Michał Przybylski 
i Paweł Tyrka. W imieniu marszałka 
Marka Woźniaka kwiaty złożyła 
Krystyna Czajka. Wśród delegacji 
sołectw i zarządów osiedli szli m.in. 
przewodnicząca Zarządu osiedla 
Grzybowego Małgorzata Salwa-Ha-
ibach , sołtys Złotnik Wsi Ewa Korek, 
przewodniczący Zarządu Osiedla 
Złotniki Osiedle Grzegorz Słowiński, 
sołtys Zielątkowa Regina Roszczyk 
i inni. Kwiaty złożyli też szefowie 
gminnych spółek i instytucji, a także 
przedstawiciele wojska, kombatan-
tów, delegacje szkół, strażaków oraz 
organizacji pozarządowych.

Krzysztof Ulanowski fot
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Chcą mieszkać w przyjaznym, 
zielonym miejscu
Samorząd osiedla Suchy Las stawia na sport, komunikację 
rowerową, edukację i rekreację. Tego właśnie chcą miesz-
kańcy. A przynajmniej aktywna ich część, która pojawia się 
na zebraniach.

Pod koniec sierpnia w gmachu 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicz-
nej odbyło się zebranie mieszkańców 
osiedla Suchy Las. 

Willowy charakter
Na wstępie przewodniczący Mi-

chał Dziedzic poinformował zgro-
madzonych o działaniach Zarządu 
Osiedla.

– Najważniejsze to opiniowanie 
i składanie uwag do planów miejsco-
wych na terenie osiedla – podkreślił. 

– Chodzi o to aby zachować willowy, 
jednorodzinny charakter miejscowo-
ści z dużą ilością zieleni.

Dlatego w planach miejscowych 
zarząd proponuje m.in. niską, dwu-
kondygnacyjną zabudowę, działki nie 
mniejsze niż 800 m2 oraz powierzch-
nię zabudowy rzędu 20-30 proc. 

Przewodniczący informował też 
o pismach składanych do Urzędu 
Gminy w sprawie budowy lodowiska.

– Na razie nie ma jeszcze ostatecz-
nej lokalizacji, ale podejmujemy dzia-
łania w tym kierunku – zapewnił M. 
Dziedzic.

Zarząd podejmował też działania 
w sprawie likwidacji strefy zamiesz-
kania (znak D-40) przy osiedlu Ja-
godow ym, celem ułatwienia parko-
wania pojazdów mieszkańcom tego 
osiedla. 

W kwestii działań integracyjnych 
Zarząd Osiedla wspierał organiza-
cyjnie takie w ydarzenia jak Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

„Dzień z koszykówką”, konkursy or-
ganizowane przez przedszkole „Le-
śne Ludki” czy Suchary Cup 2018. 
Organizowany był także festyn i targ 
śniadaniow y.

Rozwój pasji
Kolejna część zebrania to głosowa-

nie w sprawie przeznaczenia środków 
niewykorzystanych w roku 2017. Cho-
dzi o kwotę 5000 zł. Mieszkańcy prze-
głosowali zakup sprzętu sportowego 
dla stowarzyszenia Basket Team Suchy 
Las (piłki do koszykówki, piłki lekar-
skie, drabinka koordynacyjna, słupki).

– To prężnie działające stowarzy-
szenie skupia ponad 120 dzieciaków 
z gminy Suchy Las rozwijając ich pasję 
do gry w koszykówkę – wyjaśnił Mi-
chał Dziedzic.

Następnie głosowano w sprawie 
zadania lokalnego na rok 2019. W tym 
przypadku w grę wchodzi kwota po-
nad 110 000 zł.

Mieszkańcy wybrali aż jedenaście 
zadań. Zgodnie z ich decyzją pracow-
nicy zieleni nasadzą 10 drzewek mio-
dodajnych. Teren pod wiatą biesiadną 
w parku przy ulicy Szkółkarskiej zosta-
nie utwardzony, zaś sama wiata dopo-
sażona w cztery zestawy piknikowych 
stołów z krzesłami.

A skoro o pikniku mowa, dofinan-
sowano także organizację Suchole-
skiego Targu Śniadaniowego.

Rekreacja i edukacja
Będzie też coś dla zwolenników ak-

tywnej rekreacji – kolejka linowa typu ty-
rolka o długości co najmniej 25 metrów.

W ramach zadania lokalnego dofi-
nansowane zostanie też 15 ławostołów, 
które staną na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Zagospodarowany zosta-
nie też teren zielony przy tejże szkole 

– od strony ulicy Szkolnej, a przy bu-
dynku placówki stanie parking rowe-
rowy na 50 jednośladów.

Kolejne stojaki rowerowe staną 
w parku przy ulicy Szkółkarskiej (dwie 
sztuki po pięć miejsc) oraz na placu 
zabaw przy ulicy Poziomkowej (także 
dwie sztuki po pięć miejsc).

Pieniądze przeznaczone zostaną 
także na działania integracyjne edu-
kacyjne i informacyjne dla mieszkań-
ców osiedla Suchy Las oraz  działania 
edukacyjne związane z powstaniem 
wielkopolskim. 

Pachnący problem
Odbyła się również dyskusja. 

Mieszkańcy pytali m.in. o zadania 
niezaakceptowane przez wójta. Ak-
ceptacji nie uzyskał m.in. pomysł za-
kupu usługi monitorowania dronem 
zanieczyszczeń powietrza na osiedlu 
Suchy Las. Wójt nie wyraził również 
zgody na zabezpieczenie środków na 
budowę tężni solankowej czy budowę 
parku linowego.

Najwięcej kontrowersji wywołała 
jednak kwestia toalety. Jedna z propo-
zycji mieszkańców dotyczyła wykona-
nia projektu podłączenia mediów na 
potrzeby toalety stacjonarnej w okoli-
cach paleniska w parku przy ul. Szkół-
karskiej. Z parku korzysta bowiem 

sporo osób, co cieszy, ale ma też swoje 
negatywne skutki.

Propozycja budowy toalety nie 
zyskała jednak akceptacji urzędu. 
Wójt zaproponował wynajmowanie 
toalety przenośnej. Zdaniem części 
mieszkańców nie jest to wystarczające 
rozwiązanie.

– Toaleta ma służyć osobom korzysta-
jącym z paleniska i nowej wiaty biesiadnej 
oraz górki saneczkowej – przypomniał 
radny Krzysztof Pilas. – Z paleniska 
w 2017 r. skorzystało ponad 1000 osób, 
więc potrzeba zapewnienia urządzenia 
sanitarnego istnieje – wskazywał.

W tym roku na terenie osiedla wy-
konano już kilka zadań. Zadaszono pia-
skownicę na placu zabaw przedszkola 

„Leśne Ludki”. Kolejną piaskownicę 
zadaszono w parku przy ulicy Szkół-
karskiej. W tymże parku postawiono 
wiatę przy ognisku. Kupiono też i za-
montowano dwie wiaty nad ławkami 
rezerwowych przy boisku ze sztuczną 
trawą przy ulicy Poziomkowej.

W trakcie realizacji jest natomiast 
kupno i montaż koszy na śmieci oraz 
dziesięciu ławek. Ustalając lokalizację 
tych elementów Zarząd Osiedla trady-
cyjnie już będzie kierował się sugestia-
mi mieszkańców.

Redakcja

RENOWACJA  
TAPICERKI
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501 734 480
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Rolnik w polskim systemie praw-
nym jest uważany za przedsiębiorcę. 
Pierwszym zasadniczym roszczeniem 
jakie przysługuje poszkodowanemu 
w opisany sposób rolnikowi, to rosz-
czenie z tytułu rękojmi za wady towa-
ru, którymi są ziarna.

Grzyb i brak odporności
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 

556 i następnych kodeksu cywilnego, 
sprzedawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizycz-
ną lub prawną.

Z praktyki wynika, że do najczęst-
szych wad nasion należą grzyb oraz 
brak odporności na pestycyd, o któ-
rej producent nie informuje. Artykuł 
5561 k.c. stosuje się do umów między 
przedsiębiorcami, do umów sprze-
daży konsumenckiej oraz do umów 
w obrocie powszechnym. Wada fi-
zyczna to niezgodność rzeczy sprze-
danej z umową.

W kontekście przepisów o rękojmi 
dla stwierdzenia istnienia wady fizycz-
nej decydujące znaczenie ma przy tym 
przede wszystkim kryterium funk-
cjonalne, obejmujące przeznaczenie 
rzeczy i jej użyteczność. Rzecz może 
być zatem w pełni sprawna, a mimo to 
obarczona wadą fizyczną.

Wada prawna rzeczy nabytej nie 
może być jednocześnie wadą fizycz-

ną. W praktyce rozróżnienie obu 
rodzajów wad może nadal nastrę-
czać trudności. Błędne nazwanie 
wady fizycznej rzeczy wadą prawną 
nie ma na szczęście wpły wu na sku-
teczność oświadczenia kupującego 
o odstąpieniu od umow y sprzeda-
ży w w ykonaniu uprawnienia z ty-
tułu rękojmi. Odpowiedzialność 
sprzedawcy obejmuje przy tym 
tylko takie wady, o których istnie-
niu w chwili zawarcia umow y lub 
w chwili w ydania rzeczy kupujący 
nie wiedział (art. 557 KC).

Zwyczaje też ważne
Jeżeli chodzi o umówione określo-

ne cechy i właściwości rzeczy, umowę 
należy interpretować zgodnie z art. 56 
k.c. Trzeba więc przeanalizować nie 
tylko to, co strony faktycznie zapisały 
w umowie, ale także to, co powinno 
być w niej zawarte lub co wynika 
z ustalonych zwyczajów i zasad współ-
życia społecznego. 

Właściwość rzeczy może wynikać 
także z informacji udostępnianych 
przez producenta – ze stron interneto-
wych, katalogów czy broszur promo-
cyjnych.

Rękojmia przy sprzedaży mię-
dzy przedsiębiorcami (np. rolnikami 
i producentami nasion), może zostać 
rozszerzona, ograniczona albo wyłą-
czona. Wyłączenie rękojmi powinno 
być stwierdzone w pisemnej umowie. 
Jeśli jednak sprzedawca zataił wadę 
podstępnie, to nawet ograniczenie 
bądź wyłączenie odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi trzeba uznać za bez-
skuteczne. 

Kupujący powinien zbadać rzecz 
kupioną od razu lub możliwie szybko 

po dokonaniu zakupu. Jeżeli w wyni-
ku badania ujawni się wada rzeczy, na-
leży o niej niezwłocznie zawiadomić 
sprzedawcę. Jeżeli wada wyjdzie na jaw 
później, należy zawiadomić sprzedaw-
cę niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
Zawiadomienie może być dokonane 
w dowolnej formie.

Zasianego nie zwracamy
Jeśli chodzi o roszczenia prze-

widziane w przepisach kodeksu cy-
wilnego, kupującemu przysługuje 
roszczenie o obniżenie ceny albo 
o odstąpienie od umow y. Kupują-
cy decyduje przy tym, czego żąda. 
W przypadku zażądania odstąpie-
nia od umow y, umowa uważana jest 
za niezawartą (ze skutkami wstecz). 
Świadczenia ulegają więc zwroto-
wi w stanie niezmienionym; chyba 
że dana zmiana była konieczna 
w granicach zw ykłego zarządu. Za 
świadczone usługi i za korzystanie 
z rzeczy należy się odpowiednie w y-
nagrodzenie. 

W praktyce? Zasiane ziarno, któ-
re nie wzeszło, nie będzie podlegało 
zwrotowi, bo to ekonomicznie nie-
uzasadnione, ale za takie wadliwe 
ziarno należy się zwrot zapłaconej 
ceny.

Jeżeli z powodu wady fizycznej 
kupujący złożył oświadczenie o od-
stąpieniu od umowy albo obniżeniu 
ceny, może też żądać naprawienia 
szkody, którą poniósł przez to, że za-
warł umowę. Nie uchybia to przepi-
som o obowiązku naprawienia szko-
dy na zasadach ogólnych. Można np. 
domagać się zwrotu kosztów prze-
wozu, przechowania i ubezpieczenia 
rzeczy etc.

Ciężar dowodu
Drugim przysługującym poszko-

dowanym rolnikom roszczeniem jest 
ogólne roszczenie odszkodowawcze 
z art. 471 k.c. Sprzedający będzie za-
tem obowiązany do naprawienia rolni-
kowi szkody wynikłej z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobo-
wiązania, w tym przypadku sprzedaży 
wadliwego ziarna.

Pomiędzy niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem zobowią-
zania a szkodą musi istnieć adekwatny 
związek przyczynowy. To kupujący 
(rolnik) musi udowodnić niewykona-
nie lub nienależyte wykonania zobo-
wiązania, a także szkodę oraz związek 
przyczynowy.

Na rolniku ciąży też obowiązek 
dowiedzenia, że zobowiązanie dłużni-
ka istniało, a także jaka była jego treść. 
Dobrze więc mieć umowę na piśmie. 

Szkoda może oznaczać straty zwią-
zane z poniesionymi kosztami obsa-
dzenia i prowadzenia uprawy (środki 
ochrony, woda, czas pracy maszyn 
itp.). Szkodą jest też zmarnotrawienie 
ziemi przez rok.

Prawo dochodzenia roszczeń z ty-
tułu rękojmi nie wyklucza dochodze-
nia roszczeń z tytułu odszkodowania, 
stąd oba reżimy prawne można stoso-
wać jednocześnie.

 PRAWNIK RADZI / REKLAMA

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

Czujka na szkole podpowie, 
czym oddychasz
Na 160 szkolnych budynkach na terenie powiatu poznań-
skiego oraz całej metropolii pojawią się specjalne urzą-
dzenia do pomiaru czystości powietrza. Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań chce wydać na tę akcję 1 mln zł. Czuj-
niki trafią do wszystkich gmin (w tym do Suchego Lasu), 
które należą do Stowarzyszenia.

Mierniki zanieczyszczenia połą-
czone są do komputera oraz monitora 
informacyjnego, na którym będą wy-
świetlane aktualne wartości oraz treści 
edukacyjne. Na zewnętrznej ścianie 
budynku szkolnego znajdzie się wy-
świetlacz LED podający aktualną war-
tość stężenia pyłu PM2,5. 

 - Środki, które Stowarzyszenie 
przeznacza na realizację tego projektu 
są znaczne, ale też skala problemu jest 
ogromna. Zanieczyszczone powietrze 
wywołuje alergie, choroby układu od-
dechowego, układu krążenia, przyczy-
nia się do rozwoju nowotworów. Celem 
realizacji tego działania jest uświado-
mienie mieszkańcom metropolii tego, 
że za stan czystości powietrza odpowie-
dzialność w dużej części ponosimy my 
sami – mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański i wiceprezes Zarządu Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań. 

Powiat poznański od lat promuje 

działania proekologiczne. W 2018 r. za-
inaugurowano akcję likwidacji źródeł 
niskiej emisji i przyznawanie miesz-
kańcom dotacji do wymiany systemów 
ogrzewania na ekologiczne. Pozwoli to 
ograniczyć wydzielanie do atmosfery 
szkodliwych substancji. Średnie rocz-
ne stężenie pyłów w powietrzu, tzw. 
smogu, w większości polskich miast 
przekracza wielokrotnie zalecane przez 
WHO dopuszczalne normy. Odczyty 
osiągają alarmujące wartości, szczegól-
nie w okresie grzewczym.  

Działania Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań prowadzone są wraz 
z Naukową Akademicką Siecią Kom-
puterową – Instytutem Badawczym 
(NASK). Instytut realizuje ogólnopol-
ski projekt pt. Edukacyjna Sieć Anty-
smogowa, w ramach którego zostaną 
również przeprowadzone warsztaty 
edukacyjne we wszystkich gminach. 

KW

Zaraź się rozsądkiem - 
zaszczep się przeciw grypie 
w powiecie poznańskim
Ruszyła piąta edycja bezpłatnych szczepień przeciw grypie 
dla mieszkańców powiatu poznańskiego. We wrześniu 
rozpoczął się bowiem kolejny sezon profilaktycznego 
programu w całości finansowanego ze środków powiatu 
poznańskiego.

Mogą z niego skorzystać również 
mieszkańcy gminy Suchy Las. W tym 
roku na tę akcję przeznaczono 150 tys. 
zł, co pozwoli zaszczepić blisko 2700 
osób. W poprzednich czterech edy-
cjach z programu skorzystało ponad 10 
tysięcy osób. Na szczepienia wydano 
w sumie blisko pół miliona zł.

Program obejmuje wszystkie 17 
gmin powiatu poznańskiego i skie-
rowany jest do osób zameldowanych 
na jego terenie, w wieku od 50 roku 
życia, a więc urodzonych nie później 
niż 31 grudnia 1968 r. Szczepienia 
poprzedzane są kwalifikującym ba-
daniem lekarskim. Odbywać się one 
będą w dni robocze w wyznaczonych 
przychodniach w powiecie poznań-
skim oraz w soboty w siedzibie firmy 
EDICTUM przy ul. Mickiewicza 31 
w Poznaniu, po wcześniejszym zgło-
szeniu telefonicznym (61 847 04 54).  
W gminie Suchy Las w tę akcję włączy-
ła się Przychodnia Sucholeska, przy ul. 
Obornickiej 85 (tel. 61 81 25 221).

- Od lat skutecznie realizujemy za-
dania związane z promocją, edukacją 
i profilaktyką zdrowotną wybranych 
chorób - mówi Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. - Celem naszej inicjatywy 
jest zmniejszenie liczby zachorowań 
na grypę i związanych z nimi powikłań. 
Chcemy, by do szpitala trafiało mniej 

ludzi, by zmniejszyły się koszty leczenia 
oraz zminimalizowało się ryzyko śmier-
ci spowodowanej grypą.

Powiat poznański od lat angażuje 
się w aktywnie w ochronę zdrowia 
swoich mieszkańców. Za realizację 
programu profilaktyki zdrowotnej 
w zakresie zakażeń wirusem brodaw-
czaka ludzkiego HPV oraz pneumo-
kokowych wśród dzieci, w marcu 
tego roku, powiat został jednym 
z laureatów prestiżowego konkursu 
Zdrowy Samorząd zorganizowanym 
przez Portal Samorządowy i maga-
zyn „Rynek Zdrowia”. Jego głównym 
celem był wybór i nagrodzenie jedno-
stek samorządu terytorialnego, które 
w sposób najbardziej efektywny reali-
zują zadania prozdrowotne.

Więcej informacji znajduje się 
na stronie internetowej www.powiat. 
poznan.pl                                                         JF

Od 2010 – 2018 r.  
łącznie na szczepienia  

w powiecie poznańskim  
wydano 6,4 mln zł

Średnio rocznie – 640 tys. zł
Zaszczepiono blisko 28,5 tys. 

osób (dzieci+seniorzy)
Średnio rocznie szczepimy  

blisko 3 tys. osób

Brazylijsko-polskie serce 
bije w Poznaniu
Popularny i ceniony w Brazylii, w Polsce odkrywany na 
nowo – Paulo Leminski, brazylijski poeta, kompozytor 
i tłumacz polskiego pochodzenia jest bohaterem otwartej 
właśnie wystawy.

Twórczość tego mistrza słowa bę-
dzie można poznać zwiedzając ekspo-
zycję pt. „Powróciło moje polskie ser-
ce” w holu Collegium Novum UAM 
przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu 
do 27 października br. Uświetnia ona 
15-lecie współpracy powiatu poznań-
skiego z São José dos Pinhais, miasta 
w stanie Paraná. 

– Przez ten czas, dzięki wizytom 
przedstawicieli różnych profesji, uda-
ło nam się lepiej poznać Brazylię oraz 

skrócić kulturowy dystans. Goście 
przybliżali naszym uczniom obyczaje 
i tradycje Ameryki Południowej. Z ko-
lei my promowaliśmy polską kulturę 
w Brazylii – mówił Jan Grabkowski, 
starosta poznański.

Córka pisarza, Aurea Leminski, ser-
decznie dziękowała staroście za dotrzy-
manie złożonej obietnicy i doprowa-
dzenie do realizacji wystawy. – To dla 
mnie ogromnie wzruszające zobaczyć 
dorobek i pamiątki po tacie, eksponaty  

zgromadzone w Polsce, w kraju tak bli-
skim jego sercu – podkreślała. 

Leminski napisał m.in. powieść 
pt. „Catatau”, w której odnajdujemy 
akcenty polskie w postaci bohatera, 
którym jest Krzysztof Arciszewski, 
żołnierz, poeta oraz pisarz, urodzony 
w Rogalinie, pod koniec XVI w. Fakt 
ten przypomniał podczas wernisażu 
Jan Grabkowski. - Kolejnym polskim 
akcentem w działalności Leminskiego 
był fakt, iż tłumaczył wiersze Mickie-
wicza na język portugalski. – dodał 
starosta poznański.
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Kiedy zasiane ziarno nie wykiełkuje
Okres letni dobiega końca, a wraz z nim kończą się żniwa. Tegoroczne warunki do upra-
wy były trudne z powodu suszy, jaka dotknęła rolników w całej Europie. Co mają zrobić 
ci, których plony nie wzeszły, bo dostarczone przez producenta (kwalifikowane) nasiona 
rzekomo „najwyższej jakości” były wadliwe? 

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

Poznań, Suchy Las,
Cała Wielkopolska

600 329 570
wycenagrobow@gmail.com 

www.sprzataniegrobowpoznan.pl
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Poseł rozpoczął spotkanie od przed-
stawienia swojego zdania na temat pół-
nocno-zachodniej obwodnicy Poznania.

Korekta obwodnicy
– To potrzebna inwestycja, czy jed-

nak propozycja przebiegu trasy jest do 
zaakceptowania? – pytał. – W wielu 
miejscach planowana obwodnica 
może przeszkadzać mieszkańcom. 
Potrzebna jest korekta uwzględnia-
jąca uwagi mieszkańców. Napisałem 
do starosty i czekam na odpowiedź. 
Przed jej otrzymaniem trudno będzie 
rozmawiać z wojskiem.

– Przekonują nas, że wariant czer-
wony to jedyny możliwy – wtrącił 
przewodniczący Grzegorz Słowiński 
z Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle.

– Jak dotąd nie wiemy też, czy wójt nas 
wspiera czy jednak nie – dodał radny Mi-
chał Przybylski, przewodniczący klubu 
Gmina Razem. – W sprawie obwodnicy 
rozmawiamy z parlamentarzystami róż-
nych opcji: Grzegorzem Schetyną, Sła-
womirem Nitrasem, Joanną Schmidt… 
Sami też musimy być skonsolidowani.

Radny Zbigniew Hącia poruszył 
sprawę zlikwidowanego gabinetu sto-
matologicznego w Chludowie.

– Szefową NFZ obchodzą usługi 
medyczne na poziomie gminy, a nie 
konkretnej miejscowości – po-
skarżył się. – Tymczasem gabinet 
w Chludowie funkcjonował przez 
40 lat. W budowie partycypowali 
sami mieszkańcy. Najbliższego sto-
matologa mamy w Suchym Lesie lub 
Obornikach. 

– To bezduszne rządy procedur – oce-
nił poseł. – NFZ podjął kilka prób, by 
znaleźć rozwiązanie. Był pomysł na gabi-
net w Szkole Podstawowej w Chludowie. 
Ale wójt powiedział, że się nie da.

Wóz bez homologacji
Sprawy komunikacji to nie tylko 

obwodnica, ale i tzw. Nowa Obornicka.
– I tu potrzebny jest wspólny front, 

także jednoznaczna postawa Piątko-
wa i Podolan – ocenił radny Michał 
Przybylski.

– A także inicjatywa prezydenta Jac-
ka Jaśkowiaka – dodał poseł.

– Już w latach 80. były plany po-
szerzenia Obornickiej – radny Hącia 
przedstawił tło historyczne.

– Na ulicy Meteorytowej samo-
chody jeżdżą za szybko – radny Ry-
szard Tasarz pozostał przy sprawach 
komunikacyjnych, acz uciekł trochę 
na wschód od ulicy Obornickiej. – 
Oby nie było tak, że ktoś się tym 
przejmie dopiero wtedy, kiedy komuś 
coś się stanie – przestrzegł.

Radny Tasarz przypomniał też 
o nowym wozie straży pożarnej, któ-
ry stoi bezczynnie, bo nie ma homo-
logacji.

– Pracujemy nad zmianą przepi-
sów, dzięki której proces homologa-
cji będzie sprawniejszy – zapewnił 
poseł.

Jerzy Berger
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Nie tylko o komunikacji
W spotkaniu z posłem Bartłomiejem Wróblewskim wzięli 
udział sucholescy radni i członkowie samorządów osiedlo-
wych. Samorządowcy zadawali pytania dotyczące spraw 
lokalnych.

Kiedy rolnik ma się weselić?
Pogoda tego lata niekoniecznie była zgodna z życzeniami 
rolników. Mieszkańcy Chludowa i innych wsi pracowali 
jednak ciężko, by uzyskać jak najlepsze zbiory. Zasłużyli na 
świętowanie.

Dożynki, czyli święto plonów, rol-
nicy tradycyjnie obchodzą pod koniec 
lata. Nasze gminne dożynki od lat od-
bywają się w Chludowie. 

Skąd się bierze chleb?
W tym roku, podobnie jak i w po-

przednim uroczystości poprowadził 
Jacek Kaczmarski, który w imieniu soł-
tys Haliny Gramsch powitał najpierw 
mieszkańców, a następnie znamieni-
tych gości.

– Witam wójta Grzegorza Wojterę, 
radną powiatową Grażynę Głowacką, 
a także przedstawicieli mediów – skło-
nił się.

Prowadzący wyjaśnił też tym, któ-
rzy jeszcze tego nie wiedzieli, na czym 
polega święto plonów.

– To przegląd tradycyjnych zwy-
czajów i obrzędów – zaznaczył. – No 
i zabawa. Bo kiedy rolnik ma się wese-
lić, jeśli nie po żniwach? – zapyta reto-
rycznie.

Po tym wystąpieniu przez tereny 
dożynkowe przemaszerował korowód 
grupy wieńcowej. Następnie Jacek 
Kaczmarski przedstawił zgromadzo-
nym starostów dożynek, którymi 
okazali się gospodarze z sąsiedniego 
Zielątkowa.

W dalszej kolejności krótko prze-
mówił gospodarz gminy, czyli wójt 
Grzegorz Wojtera.

– Witam zarówno mieszkańców 
wsi, jak i gminy oraz gości z Europy – 
rozpoczął. –  Skąd się bierze chleb? 
Z „Biedronki”? – zapytał. – Nie, z cięż-
kiej pracy rolnika. Jabłko też nie rośnie 
w koszyku w sklepie, lecz w sadzie.

To niby oczywistości, ale czy zawsze 
doceniamy tych, którzy nas żywią?

Wsi wesoła
List od premiera Mateusza Mora-

wieckiego odczytały kolejno Katarzy-
na Walkiewicz, pełnomocniczka PiS 
w gminie Suchy Las, a także radna po-
wiatowa Ewa Kuleczka-Drausowska.

– Wsi spokojna, wsi wesoła – roz-
poczęła K. Walkiewicz. – Polska to nie 
tylko duże miasta, ale także wsie i mia-
steczka. W pocie czoła i bólu rodzą się 
plony pracy rolnika. Dziękuję za ten 
rolniczy trud.

– Chleb to dar od Pana Boga – pod-
kreśliła radna Ewa Kuleczka-Drau-
sowska.

– Nadszedł czas podziękowań za 
zdrowie, plony i pomyślność – powie-
działa krótko sołtys Halina Gramsch.

Atrakcją uroczystości był też koro-
wód maszyn. Bacznie obserwowało go 
jury, w skład którego wchodzili Mag-
dalena Przystałowska z Lokalnej Gru-
py Działania „Kraina Trzech Rzek”, 
dyr. Andrzej Ogórkiewicz z CKiBP 
oraz radna powiatowa Grażyna Gło-
wacka.

Tymczasem na scenę wszedł Zbi-
gniew Hącia, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy i mieszkaniec Chludowa.

– W imieniu Rady Gminy chciał-
bym podziękować rolnikom za ich 
trud – skłonił się nisko. – Święto plo-
nów obchodzimy w naszej gminie od 
lat. Kontynuujmy tę tradycję – zaape-
lował. – Życzę wszystkim zgromadzo-
nym wesołej zabawy! – zakończył.

Zmagania z naturą
W imieniu posła Bartłomieja Wró-

blewskiego przemówił jego asystent:
– Pan Bóg pobłogosławił, a ziemia 

plon wydała. Nie byłoby jednak tego 
plonu, gdyby nie wasza praca. Życzę 
wam zdrowia, pomyślności i wszela-
kiego dobra.

Odczytano też list od marszałka 
województwa Marka Woźniaka:

– Dziękuję organizatorom za za-
proszenie na tę uroczystość. Świę-
to u schyłku lata służy wyrażeniu 
wdzięczności za uzyskane zbiory, 
jednakowoż uroczystość wzmacnia 
również poczucie wspólnoty lokal-
nej społeczności. Chciałbym wyrazić 
swój wielki szacunek dla mieszkań-
ców wsi, którzy niejednokrotnie mu-
sieli zmagać się z naturą. Wielkopolska 
kojarzy się z obszarami rolniczymi, 
a także z wysokimi standardami tych-
że upraw. Życzę wam podejmowanych 
z powodzeniem, nowych wyzwań oraz 
sukcesów, osiągania celów.

Cała rodzina strzela
Po przemówieniach oficjeli nad-

szedł czas na część artystyczną. Wy-
stąpiły zespoły z terenu naszej gminy: 
Chludowianie, Biedruskowianie i Dę-
bowy Liść. Mieszkańcy podziwiać też 
mogli występy artystów z zagranicy, 
a w tym chóru Maria z Sankt Peters-
burga oraz Barw Podola z Ukrainy.

Nie brakowało także innych atrak-
cji, jak cuda z baloników, malowania na 
talerzach, zdjęć robionych polaroidem 
czy zaplatania włosów dziewczętom. 
A nieco z boku, w bezpiecznej strefie 
trwało szkolenie w strzelaniu z łuku. 
Szkolenie prowadził Tomasz Jankow-
ski, zaś łuk dzierżył w dłoniach także 
jego synek Miłosz.

– Strzelamy hobbystycznie – zazna-
czył pan Tomasz. – Używamy łuków 
tradycyjnych, z drewna i laminatu, 
wykonanych w Polsce, prostych, bez 
celowników – wyjaśniał dalej facho-
wo. – Dla dzieci mamy łuki z mniejszą 
siłą naciągu – dodał, spozierając na 
Miłosza.

– Cała moja rodzina strzela – podkre-
ślił chłopiec. – Tata, ja, brat i wujek. Tylko 
mama nie strzela – dodał uczciwie.

Jerzy Berger
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– Pani Sołtys, dlaczego zabrała Pani 
mieszkańców Złotnik Wsi do zoo 
we Wrocławiu?

– Ponieważ moi mieszkańcy lubią 
i chcą podróżować. Już dawno prosi-
li mnie o jakąś fajną wycieczkę. A że 
w tym roku nie będziemy robić Miko-
łajek, znalazły się pieniądze.

– Dzieci nie będą zawiedzione, że nie 
dostaną prezentów?

– Niestety, doświadczenie nas na-
uczyło, że w grudniu większość dzieci 
choruje. Ostatnio przygotowaliśmy 
prezenty dla 50 dzieci, a przyszło 16. 
Nie stać nas na taką niegospodarność. 
Poza tym w tej chwili nie mamy już 
gdzie urządzać Mikołajek. To zresztą 
temat na osobną opowieść…

– OK, zostawmy go więc na razie. 
W każdym razie były pieniądze na 
wyjazd. Ale dlaczego tak daleko? 
Przecież w Poznaniu też mamy zoo.

– Ale zoo we Wrocławiu słynie ze 
swoich atrakcji, jak np. oceanarium.

– Spodobały Wam się te atrakcje?
– Większości z nas zdecydowanie 

tak. Uczestnicy wycieczki mieli wolną 
rękę, więc byli tacy, którzy obejrzeli 
tylko oceanarium, a zaraz potem po-

lecieli zwiedzić wrocławską Katedrę, 
zobaczyć ogród japoński czy słynne 
fontanny. Ale większość zwiedzała 
zoo przez bite sześć godzin. Niestety, 
z punktu widzenia zwiedzającego jest 
ono o tyle źle rozwiązane, że nie da 
się przejść całej trasy jak po sznurku. 
Trzeba zataczać kółka i wracać w te 
same miejsca. Trwa to więc długo.

– Ale poza tym jest Pani zadowolona 
z wizyty w zoo?

– Ja osobiście mam troszkę mieszane 
uczucia. Lubię zwierzęta. W Poznaniu 
trzeba się nachodzić, żeby zobaczyć np. 
żyrafę. Bo ta żyrafa ma dużą przestrzeń 
do dyspozycji. We Wrocławiu jest na 
odwrót – nie da się danego zwierzaka 
nie zobaczyć. Nosorożce obejrzy się 
z bardzo bliska, a wilki i inne psowate 
z nudów wydeptują ścieżki na niewiel-
kiej przestrzeni, jaką dysponują…

– To rzeczywiście przykre…
– Owszem, ale nie chcę mówić tyl-

ko o smutnych rzeczach. Bo general-
nie sprzyjało nam szczęście. Nie było 
upału, który szybko by nas zmęczył. 
Temperatura nie przekraczała 23 stop-
ni. Przez chwilkę leciutko pokropiło, 
co było nawet przyjemne. No i przede 
wszystkim weszliśmy bez kolejki!

– To takie osiągnięcie?
– Raczej tak, bo gdybyśmy przyszli 

kilka minut później, już byśmy stali 
w bardzo długim ogonku.

– A samo oceanarium?
– Było ciekawe, bo można było 

tam obejrzeć nie tylko rekiny czy 
przepiękne płaszczki, ale także hipo-
potamy, które popisywały się swoimi 
umiejętnościami. Szliśmy przeszklo-
nym korytarzem, a ze wszystkich 
stron otaczała nas woda, więc mogli-
śmy podziwiać, jak bawi się mały hip-
cio, a dorosły hipopotam odbija się 
łbem od dna i strzela w górę niczym 
rakieta. Jednak i te zwierzęta powin-
ny mieć moim zdaniem większą prze-

strzeń do dyspozycji.
– A jak wyglądała wasza przestrzeń ży-

ciowa w czasie podróży? W ciągu jed-
nego dnia pojechaliście do Wrocławia 
i z powrotem. Podróż była wygodna?

– Tu nie mogę narzekać, ponieważ 
dzięki sponsorowi mogliśmy wynająć 
komfortowy autokar na 54 osoby. Kie-
rowca okazał się uprzejmym i rozmow-
nym człowiekiem, który miał przy 
tym podzielność uwagi, bo uważał na 
drogę i nie zafundował nam żadnych 
gwałtownych hamowań. Zaś sam 
autokar był czysty i pachnący. Przy 
okazji kolejnego wyjazdu z pewnością 
skorzystam jeszcze raz z usług firmy 
DOM-JAN z Obrzycka.

– Kto był Waszym sponsorem?
– Firma BGR Deweloper, zaś 

wszystkie sprawy bardzo sprawnie za-
łatwiła nam pani Monika Skrzypczak 
z tejże firmy. Jesteśmy wdzięczni!

– A ta następna wyprawa dokąd? 
– Myślimy o „Tropical Island” nie-

opodal Berlina, ale na 100 proc. jeszcze 
nie wiemy. Wszystko zależy od wielu 
czynników, w tym przede wszystkim 
od tego, czego będą sobie życzyć moi 
mieszkańcy. 

– I to jest podejście! Dziękuję bardzo 
za rozmowę.

– Nie, to ja dziękuję przesympatycz-
nej ekipie „Sucholeskiego Magazynu 
Mieszkańców Gminy” za miłe towa-
rzystwo podczas podróży.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski
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RAZEM RAZEM 

Kandydatka 
do Rady Gminy

12

Salwa-Haibach
Małgorzata

GMINA RAZEM
www.kww-gminarazem.pl

INFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / WYDARZENIA

Październik w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
Koncert  05. 10. 2018 r. CKiBP 
ANNY MARII JOPEK godz. 19.00 Sala widowiskowa 
  Bilety wyprzedane
Głośne czytanie bajek 07. 10. 2018 r.  CKiBP, Biblioteka 
Wesoły Ryjek czyta Piotr Witoń godz. 11.00 Bezpłatne wejściówki 
  do odbioru w bibliotece
Wernisaż wystawy ilustracji 11. 10. 2018 r.  CKiBP, Hol 
Krystyny Michałowskiej  Wstęp wolny 
  Szczegóły wkrótce na 
  www.osrodekkultury.pl
Spotkanie autorskie 12. 10. 2018 r.  CKiBP, Sala widowiskowa 
z Mariuszem Szczygłem godz. 19.00 Wejściówki do odbioru 
  w bibliotekach w Suchym Lesie, 
  Złotnikach i Chludowie.
Koncert  20. 10. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Muzyczny hołd godz. 18.00 Szczegółowe informacje 
dla Niepodległej  wkrótce na: 
  www.osrodekkultury.pl
Konkurs fotograficzny 21. 10. 2018 r. CKiBP, Regulamin i szczegóły 
Krajobrazy i przyroda ostateczny termin konkursu na: 
Wielkopolski nadsyłania zgłoszeń www.konkurs.osrodekkultury.pl
Mitenki – rękawiczki bez palców 27. 10. 2018 r. CKiBP, Sala plastyczna 
warszaty szydełkowe godz. 10.00-13.00 Szczegółowe informacje 
(obowiązują zapisy do 23. 10)  wkrótce na  
  www.osrodekkultury.pl.
Koncert  11. 11. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Martyny Jakubowicz godz. 18.00 Bilety: 50zł/40zł (N/U) 
z zespołem  do nabycia w sekretariacie 
  CKiBP i na www.bilety24.pl 
  od 20.09.2018

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:  
www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CKiBP.

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

Odbił się łbem od dna  
i wystrzelił jak rakieta
Z sołtys Ewą Korek rozmawiamy o podwodnych popisach 
hipopotamów, przepięknych płaszczkach i znudzonych 
wilkach, czyli o blaskach i cieniach wrocławskiego zoo.
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AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań, 
ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-304, 
www.auto-centrum.com.pl 

Złotnickie Święto Plonów
Rolników na terenie Złotnik jest coraz mniej. Dożynki 
straciły więc rację bytu. Co nie oznacza przecież, że nie 
można się bawić w dobrej atmosferze. Doskonałą zabawę 
mieszkańcy zawdzięczają ciężkiej pracy organizatorów, ale 
i znamienitym gościom.

Zamiast dożynek w Złotnikach jest 
Złotnickie Święto Plonów. Dlaczego?

– To było sześć lub siedem lat temu 
– wspominał ze sceny radny Michał 

Przybylski, dawny przewodniczący 
Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle. – 
Złotniki podlegały procesowi subur-
banizacji, rolników ubywało, w związ-
ku z czym tradycyjne dożynki straciły 
rację bytu. Zamiast tego wymyśliliśmy 
więc nowe święto.

Jadło domowej roboty
Tegoroczne święto plonów przygo-

towało Koło Gospodyń Wiejskich do 
spółki z Zarządem Osiedla.

– Witam wszystkich w imieniu 
naszego koła – ukłoniła się zebra-
nym Elżbieta Raf lik z KGW. – Jadło, 
które czeka na was na stołach, przy-
gotowałyśmy dla was własnoręcznie 

– zaznaczyła.
Wśród zgromadzonych nie zabra-

kło dostojnych gości. Poza wspomnia-
nym wyżej Michałem Przybylskim 
pojawiła się też przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Salwa-Haibach, 
wójt Grzegorz Wojtera oraz sołtys 
Ewa Korek ze Złotnik Wsi.

Nie mogło też oczywiście zabrak-
nąć lokalnego duszpasterza, czyli pro-
boszcza Jakuba Knychały.

– Dziękuję wam za organizację tej 
miłej uroczystości, za to, że wspo-
magacie integrację naszego złotnic-
kiego środowiska – uśmiechnął się 
duchowny. – Panie Boże, pobłogo-
sław to jadło, które za chwilę będzie-
my spoży wać – zakończył krótką 
modlitwą.

Podzielony chleb
Wójt Grzegorz Wojtera pobło-

gosławiony chleb podzielił i rozdał 
mieszkańcom.

– Dziękuję rolnikom i sadownikom, 
którzy w tym roku zmierzyli się z nie-
przyjazną pogodą, dzięki którym mo-
żemy dziś cieszyć się plonami – pod-
kreślił wójt.

– Ja z kolei dziękuję organizatorom 
– dodał radny Michał Przybylski. – Dla 

nich dzisiejszy dzień to zwieńczenie 
wielodniowej pracy. Dla nas pozosta-
łych zaczyna się właśnie zabawa.

A zabawa była przednia, jako że 
dla mieszkańców Złotnik Osiedla i 
ich gości zagrał zespół Relax, a grupa 
Biedruskowianie zatańczyła i zaśpie-

wała. Warto podkreślić, że Biedru-
skowianie mają w repertuarze nie 
tylko tańce wielkopolskie, ale także 
śląskie. Ojczyznę mamy bowiem jed-
ną i warto poznawać kulturę innych 
regionów.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA
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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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W LIDLU CODZIENNIE MASZ DUŻY WYBÓR:
CO NAJMNIEJ 8 RODZAJÓW CHLEBA, 

PONAD 15 RODZAJÓW BUŁEK
I PONAD 20 PRZEKĄSEK
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