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SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81 
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159  

- węgiel najwyższej jakości  
   z Polskich Kopalni 
   (dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

- drewno kominkowe,
- transport drogowy do 25 t,
- usługi rolnicze

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA  
TO ZAWSZE  

ZADOWOLONY KLIENT

Oferujemy

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

 � CODZIENNIE INNE DANIE DNIA 16,00 ZŁ 
 � WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA 14,50 ZŁ 

 � DANIA ZE STAŁEGO MENU 

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SPRÓBOWANIA 
DAŃ KUCHNI UKRAIŃSKIEJ 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
Suchy Las ul. Sucholeska 1 

Tel.: 693 900 282 

GODZINY OTWARCIA 

Pn-Pt 12:00-18:00 
Sobota 12:00-17:00

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA CATERING 
ŚWIĄTECZNY ORAZ SYLWESTROWY 

                 SMACZNY ZAKĄTEK

Obiady Domowe
IMPREZY       OKOLICZNOŚCIOWEOFERTA ŚWIĄTECZNA 2019

MIĘSA  9 zł / szt.
- zraz wieprzowy
- rolada drobiowa z pieczarkami
- karkówka pieczona w sosie
- filet z kurczaka panierowany w płatkach kukurydzianych

PATERA MIĘS 5,50 zł / szt.
- schab ze śliwką
- filet z kurczaka
- szynka ze szparagami
- szynka z jajkiem
- szynka z sałatką
KAPUSTA Z GRZYBAMI 28 zł / kg
KROKIETY Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI  3,50 zł / szt.
PIEROGI 2 zł / szt.
     (z kapustą i grzybami, z mięsem, ruskie, ze szpinakiem)
USZKA 1 zł / szt.
DORSZ W SOSIE SŁODKO-KWAŚNYM 
według naszej receptury 12 zł / porcja
SAŁATKI 25 zł / kg
-jarzynowa
-z szynką, selerem i ananasem
- „szuba” – ukraińska sałątka ze śledziem
BARSZCZ 20 zł / litr
ZUPA GRZYBOWA 25 zł / litr

PRZY ZAMÓWIENIU ZA MINIMUM 200 ZŁ,  
LITR BARSZCZU GRATIS!!

Suchy Las, ul. Sucholeska 1 
Tel. 693 900 282

Tylko u nas 
dostaniesz  
słodycze, których  
nie znajdziesz  
w innym sklepie 
w Polsce.
Oferujemy również 
gotowe paczki 
świąteczne dla 
najmłodszych.

Przyjmujemy  
zamówienia na  
paczki  
w koszach, 
woreczkach 
prezentowych 
lub siatkach 
świątecznych.
Zapraszamy

GALERIA PODOLANY W POZNANIU
UL. STRZESZYŃSKA 63 (koło Chaty Polskiej)

DRUGI SKLEP: PRZEŹMIEROWO 
UL. RYNKOWA 120
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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

ŚWIĄTECZNA OFERTA SPECJALNA
SZCZEGÓŁY W SKLEPIE W GALERII PESTKA W POZNANIU I POD TEL 509 900 545

Galeria PESTKA na piętrze, tel 509 900 545

icoone to nowa, skuteczna
metoda eliminacji  problemów
związanych  z nieprawidłowym

funkcjonowaniem układu  krążenia.

PROMOCJA!
MANICURE+PEDICURE 169ZŁ

Galeria Pestka 
tel 506 172 078 

facebook.com/salony.lafayette
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icoone to nowa, skuteczna
metoda eliminacji  problemów
związanych  z nieprawidłowym

funkcjonowaniem układu  krążenia.

PROMOCJA!
MANICURE+PEDICURE 169ZŁ

ICOONE   KOSMETYKA   MASAŻ    MANICURE    FRYZJER

podaruj piękno
POD CHOINKĘ
kup voucher w prezencie

JUŻ OD 

12 ZŁ 

youandmelunchtime

ZAMÓW DO DOMU I DO FIRMY 
ŚWIĄTECZNE DANIA

YOU AND ME LUNCH TIME GALERIA PESTKA
ZADZWOŃ I ZAMÓW tel 736 745 887 

JUŻ OD
15ZŁ

urodzinki
w czary mary

fryzurki, makijaze, zabawy, jedzonko
szczegóły w sklepie Czary Mary w Galerii Pestka lub pod numerem 509 900 545
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Szanowni Państwo!

Starosta poznański Jan Grabkowski zaprosił nas na uroczyste obchody 
dwudziestolecia powiatu poznańskiego, za co bardzo dziękuję, bo takie zapro-
szenie to dla nas zaszczyt. A po uroczystościach gospodarz powiatu napisał do 
nas piękny list, w którym dziękuje nam za zaangażowanie w sprawy powiatu. 
Za ten list również ślicznie dziękuję. Przyznam, że przeczytałam go z dużym 
wzruszeniem, jako że rzeczywiście zawsze staram się śledzić to, co dzieje się w 
naszej małej ojczyźnie, zarówno w gminie, jak i w powiecie. Śledzić, a także 
opisywać, byście i Wy, drodzy Czytelnicy, byli informowani na bieżąco.

Ale zostawmy na chwilę sprawy bieżące i zajmijmy się tymi, które są 
ponadczasowe. Literatura, ta wielka, jest ponadczasowa. Olga Tokarczuk 
jest dziś naszą jedyną żyjącą pisarką, wyróżnioną Nagroda Nobla. Nasza 
gmina miała to szczęście, że pisarka odwiedziła ją dwukrotnie już kilka lat 
temu, grubo przed tym zanim otrzymała Nobla. Wizyty te wspomina Ur-
szula Habrych, która pełniła wówczas funkcję dyrektora Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej. A nasz dziennikarz Krzysztof Ulanowski pisze dla 
Państwa o swoich ulubionych książkach Olgi Tokarczuk.

Nasz dziennikarz tym razem nie wziął udziału w Biegu Fightera. Jed-
nak bieg się oczywiście odbył, bo to już nasza dobra tradycja. Kibice jak 
zwykle nie zawiedli, a zawodnicy chwalili kibicowski doping, pogodę i or-
ganizację, niełatwą trasę zresztą też.

W polityce, także tej lokalnej, najciekawsze bywają niespodzianki zwią-
zane z personaliami. W czasie październikowej, wyjątkowo krótkiej, bo 
trwającej zaledwie półtorej godziny sesji Rady Gminy dowiedzieliśmy się, 
że radna Joanna Radzięda opuściła klub Gmina dla Ciebie i przeniosła się 
do klubu radych niezależnych. Tym samym polityczny układ sił w radzie 
nieco się zmienił. Może nieznacznie, ale sami Państwo wiecie, że czasem 
jeden głos może ważyć bardzo wiele. Przyglądajmy się więc sytuacji i nie 
przegapmy kolejnych, ewentualnych zmian, bo jeszcze może być ciekawie!

Politykę lokalną mamy na sali sesyjnej, 
ale też niedawno uczestniczyliśmy w poli-
tyce ogólnopolskiej. Rzecz jasna, mam tu 
na myśli udział w wyborach. Wybory te 
podsumowuje dla nas Marcin Staniewski, 
działacz SLD z Poznania.

Polityka jest oczywiście ciekawa, ale  
polityka w rozumieniu zmian personal-
nych, wyborów i układów sił to sprawy bie- 
żące, a w perspektywie czasu dużo waż-
niejsza jest edukacja. Po raz kolejny pi-
szemy o Wyższej Szkole Handlu i Usług 
w Poznaniu. Piszemy o niej, bo sporo się tam dzieje, no i w opinii wielu jest to 
najdynamiczniej rozwijająca się uczelnia prywatna w stolicy Wielkopolski.

Ważną sprawą jest też komunikacja. Coraz więcej osób decyduje się 
na transport publiczny, w miarę jak ten jest na coraz wyższym poziomie. 
Wciąż jednak bardzo wielu ludzi jeździ samochodem. I ludziom tym zale-
ży oczywiście na tym, żeby ten samochód był jak najlepszy. Fani motoryza-
cji z pewnością z dużym zainteresowaniem przeczytają artykuł o nowym 
modelu Mitsubishi. Bo to auto rzeczywiście bardzo dobre. Takim samocho-
dem możesz pojechać nie tylko na uczelnię i nie tylko do księgarni, nie tylko 
na koniec świata, ale także np. na pizzę. A dokąd na pizzę? Ot, chociażby 
do niedawno otwartej pizzerii w Chludowie. Dlaczego akurat tam? Cho-
ciażby dlatego, że właściciel lokalu ma ambicję, żeby wszystkie składniki 
pochodziły z Włoch. Nie wiem, jak Państwa, ale mnie to ujęło.

             Miłej lektury i smacznego!

Wydawca 
Media Consulting 
ul.  Borówkowa 2b/3,  
62-002 Suchy Las 
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Prawdziwa pizza z Włoch  
w gminie Suchy LasZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  

OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA
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Pan Bóg wiaty nie postawi, 
ale pogodę poprawi

18Wsparli biegiem dzieci  
niepełnosprawne

14

Świetna zabawa i moc  
atrakcji dla najmłodszych
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–Jak Pan ocenia wyniki wyborów ze 
swojego punktu widzenia, a także 
z punktu widzenia całej lewicy i ca-
łej opozycji demokratycznej?

– Po czterech latach nieobecno-
ści lewica powróciła do Sejmu. To 
duży sukces dla całego środowiska 
i dowód na to, że połączenie w myśl 
wspólnych idei, odejście od małost-
kow ych sporów pozwala zdobyć 
zaufanie w yborców. Dla mnie oso-
biście jest to olbrzymi powód do 
radości.

– Czyli generalnie jest Pan zadowo-
lony z wyniku?

– Niestety, cały krajobraz pow y-
borczy nie napawa już tak wielkim 
optymizmem. Wejście do Sejmu 
skrajnej prawicy pokazuje, że Po-
lacy coraz bardziej się radykalizują , 
zaś tak ogromne poparcie dla PiS 
wskazuje na to, że prowadzona przez 
prezesa Jarosława Kaczyńskiego 

„kampania rozdawnictwa” przynosi 
partii w ymierne korzyści. Wszystko 
wskazuje na to, że czekają nas kolej-
ne cztery lata brawurow ych rządów 
PiS. Poprzednia kadencja pogrzeba-
ła już praworządność, doprowadziła 
do ruiny służbę zdrowia i wpro-
wadziła chaos w edukacji, jakiego 
jeszcze nie było. Kolejne cztery lata 
mogą zaowocować następnymi nie-
przemyślanymi reformami, których 
skutki będziemy naprawiać przez 
całe dziesięciolecia. Oby większość, 
którą opozycja ma obecnie w Sena-
cie, trochę spowolniła lawinę nie-
przemyślanych reform. 

– Lewica odniosła sukces, bo znów 
jest obecna w parlamencie, ale nie 
tworzy, jak wiemy, najsilniejszego 
klubu, nie jest też bynajmniej najsil-
niejszym klubem opozycyjnym. Jak 
ten stan w przyszłości zmienić i czy 
w ogóle jest to możliwe?

– Przepis na sukces jest tylko jeden 
– ciężka praca. Przed nami bardzo pra-

cowita kadencja. Środowisko lewico-
we ma ogromny potencjał. Jesteśmy 
potrzebni, ponieważ zawsze stajemy 
po stronie zwykłych obywateli i ich 
praw. Przez kolejne cztery lata na pew-
no będziemy pracować nad propozy-
cjami programowymi, których wpro-
wadzenie w życie będzie oznaczało 
wsparcie dla obywateli. Jednym z na-
szych priorytetów jest reforma służby 
zdrowia, bo ta została zmarginalizo-
wana przez obecne rządy. Będziemy 
również konsekwentnie mówić o spra-
wach, które dotyczą nas wszystkich. 
Wprowadziliśmy do Sejmu grupę 
młodych, wykształconych posłów 
i posłanek, dlatego jestem przekonany, 
że wniesiemy także wiele świeżych po-
mysłów i pozytywnej energii. 

– Na ile Pan ocenia szanse trwałego 
połączenia SLD z Wiosną, a na ile 
z Razem? Czy w tym drugim przy-
padku do takiego połączenia Pana 
zdaniem kiedykolwiek dojdzie? 
Razem bardzo sobie ceni swoją nie-
zależność.

– Te wybory najlepiej pokazały, jak 
ważna jest współpraca pomiędzy bliski-
mi sobie partiami. To, czy te partie zo-
staną trwałe połączone, jest sprawą dru-
gorzędną. Razem, SLD i Wiosnę łączą 

lewicowe wartości. Podczas kampanii 
wyborczej pokazaliśmy, że te wartości 
i wspólne idee są dla nas cenniejsze niż 
szyldy i sztywne podziały, dlatego wie-
rzę, że wspólnie sprawimy, że Lewica 
będzie silnym ugrupowaniem. 

Rozmawiał  
Krzysztof Ulanowski

– Od kiedy interesuje się Pani twór-
czością Olgi Tokarczuk? Którą książ-
kę Pani przeczytała jako pierwszą? 

– W latach 1991 – 2016 byłam dy-
rektorką Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Suchym Lesie i znajomość 
literatury należała do zakresu moich 
zawodowych zainteresowań. Twórczo-
ścią  Olgi Tokarczuk szczególnie zain-
teresowałam się po roku 1997, kiedy za 
powieść „Prawiek i inne czasy” pisarka 
otrzymała Nagrodę Kościelskich (naj-
starsza polska literacka nagroda, od 
1962 roku przyznawana przez Fundację 
im. Kościelskich, jej laureatami byli m. 
in. Zbigniew Herbert, Wisława Szym-
borska, Stanisław Barańczak). Pierwszą 
przeczytaną przeze mnie książką Olgi 
Tokarczuk była  „Podróż ludzi Księgi”, 
pierwsza powieść pisarki z 1989 roku, 
wydana cztery lata później. Już wtedy  
pojawił się tak charakterystyczny dla 
Tokarczuk motyw drogi. Podróże, wę-
drówki, ruch, przemieszczanie się ludzi 
to temat, który intryguje autorkę. 

– A która książka jest pani ulubioną? 
I dlaczego akurat ta?

– Trudno mi powiedzieć, którą 
książkę lubię najbardziej, ale może 
wskażę tę, która zrobiła na mnie naj-
większe wrażenie. To – podaję cały ty-
tuł – „Księgi Jakubowe. Wielka podróż 
przez siedem granic, pięć języków  i trzy 
duże religie, nie licząc tych małych. 
Opowiadana przez zmarłych, a przez 
autorkę dopełniona metodą koniek-
tury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerp-
nięta, a także wspomożona imaginacją, 

która to jest największym naturalnym 
darem człowieka”. Praca nad książką, 
trwająca ponad sześć lat, zakończyła 
się w  2014 roku. To  wielopoziomowa, 
wielowymiarowa powieść osadzona 
w osiemnastowiecznej Polsce. Zna-
leźć można w niej liczne  odniesienia 
do religii i filozofii. Opowiada o życiu 
i działalności Żyda Jakuba Lejbowicza 
Franka. Jak czytamy na okładce książki: 
Uniwersalna historia społecznej i religijnej 
emancypacji w samym środku feudalnego 
świata, pełnego podziałów, nierówności 
i uprzedzeń. Opowieść o niebywałej rebelii, 
której dokonał Jakub Frank, narażając 
się wszystkim. Jakub Frank ogłosił się 
Mesjaszem, wokół siebie zebrał sporą 
grupę wiernych i stworzył nowy ruch 
religijny złożony z elementów trzech re-
ligii: islamu, chrześcijaństwa i judaizmu. 
W dużym skrócie: „Księgi Jakubowe” 
to powieść o różnorodności i tolerancji 
wielokulturowej w ówczesnej Polsce. 
Ważna zwłaszcza teraz, kiedy Polska 
zamyka się na innych…

– Z pewnością „Księgi Jakubowe” do-
cenili krytycy.

– Za tę powieść Olgę Tokarczuk na-
grodzono w 2015 roku po raz drugi Na-
grodą Literacką NIKE. Pierwszą otrzy-
mała w 2007 roku za powieść „Bieguni”, 
za którą otrzymała także najbardziej 
prestiżową brytyjską  literacką Nagro-
dę  Bookera za rok 2018.

– Co się Pani najbardziej podoba w ca-
łej twórczości pisarki?

– Książki  Olgi Tokarczuk nie są do 
szybkiego czytania. Wymagają od czy-
telnika cierpliwości, często są intelektu-
alnym wyzwaniem. Niosą z sobą reflek-
sje o czasie, przemijaniu, ludzkim losie. 
A co najbardziej podoba mi się w twór-

czości noblistki? Może kreowane przez 
nią światy, specyficzny klimat powieści, 
mądrość, oryginalny styl, język? Może  

„bizarność” niektórych jej tekstów 
i wprowadzanie nierzeczywistych świa-
tów? Chyba wszystko razem. Jestem za-
chwycona twórczością Olgi Tokarczuk. 
Uważam, że jest pisarką światowego 
formatu a uniwersalność jej pisarstwa 
sprawia, że na pewno jej literatura trafia 
do wszystkich czytelników świata.   

– Cztery lata temu mieliśmy zaszczyt 
gościć Olgę Tokarczuk w Centrum 
Kultury i Bibliotece Publicznej w Su-
chym Lesie. Jak udało się ją przeko-
nać do przyjazdu? Czy pisarka od 
razu zgodziła się złożyć nam wizytę 
czy też starania i namowy musiały 
trochę potrwać? 

– W Suchym Lesie Olgę Tokarczuk 
gościliśmy dwukrotnie. Pierwszy raz 
w 2010 roku, spotkanie odbyło się w Te-
atrze na Palecie, po raz drugi pisarkę 
gościliśmy w 2015 roku w Centrum 
Kultury i Bibliotece Publicznej. Zapro-
szeniem na spotkanie autorskie zajmo-
wała się biblioteka, konkretnie Monika 
Majewska-Szymkowiak. Dzwoniła do 
męża Olgi Tokarczuk, który zajmuje 
się, nazwijmy to, impresariatem pisarki, 
ustalała termin i inne warunki spotka-
nia. Żadnych problemów.

– A jak wyglądał kontakt przyszłej no-
blistki z sucholeską publicznością? 
Na początku było odrobinę sztywno 
czy też od razu pisarka i przybyli na 
spotkanie mieszkańcy naszej gmi-
ny nadawali na tych samych falach? 
O co czytelnicy z Suchego Lasu naj-
chętniej pytali?

– Olga Tokarczuk jest osobą otwar-
tą, o wysokiej kulturze osobistej, łatwo 
nawiązującą kontakt i bardzo przyjazną 
ludziom. Nie stwarza żadnych barier. 
Spotkanie w 2015 roku odbyło się tuż 
po otrzymaniu przez Olgę Tokarczuk 
nagrody NIKE za „Księgi Jakubowe”, 
więc głównym tematem była właśnie 
ta powieść i praca nad jej tworzeniem. 
Rozmowę prowadził Jarosław Bo-
rowiec, który bardzo szybko znalazł 
wspólny kod komunikacji z pisarką 
i rozmowa przez nich prowadzona 
była znakomitym źródłem informacji 
o pisarstwie Olgi Tokarczuk, jej  pracy 
nad „Księgami Jakubowymi”, zbieraniu 
informacji o w czasach których rozgry-
wa się akcja powieści, przesiadywaniu 
w bibliotekach i archiwach, szperaniu 
w dokumentach i samym procesie twór-
czym. Rozmawiano także o innych 
powieściach Olgi Tokarczuk i jej po-
strzeganiu świata i różnych zjawisk spo-
łecznych, ale rozmowa o „Księgach…” 
zdominowała spotkanie. Również py-
tania czytelników głównie dotyczyły 
tej powieści. Wiem, że Olga Tokarczuk 

była pod wrażeniem poziomu znajo-
mości literatury i wnikliwości pytań 
naszych czytelników.

– Wizyta w naszej gminie miała miej-
sce krótko po fali hejtu, jaka spadła 
na pisarkę za jej wypowiedź na temat 

„Ksiąg Jakubowych”. Czy dało się 
zauważyć, że pani Olga mocno prze-
żywa ten hejt? Przykre emocje z tym 
związane utrudniały jej kontakt z na-
szą publicznością czy też nie?

– Tak, było to w czasie, kiedy na 
Olgę Tokarczuk spadła fala hejtu za 
jej wypowiedź podczas gali wręczenia 
nagrody NIK E. Nie pamiętam, czy 
mówiła to na spotkaniu czy w prywat-
nej rozmowie ze mną, ale  fala hejtu  
bardzo ją zaskoczyła i nie ukrywała, 
że wystraszyła się gróźb kierowanych 
pod jej adresem. Co prawda zdarzało 
się, że na spotkaniach autorskich ktoś 
po jej wypowiedziach podobnych do 
tej, która padła podczas gali, wycho-
dził z sali, ale były to rzadkie i jednost-
kowe przypadki. Dopiero zmasowa-
ny hejt uzmysłowił jej, jak dużo  jest 
w ludziach  nienawiści. Ze smutkiem 
stwierdziła, że mit wielokulturowej 
Polski, przedstawionej w „Księgach”… 
rozpadł się, zdominowany przez nie-
nawiść do obcych… Równocześnie 
pisarka powiedziała, że otrzymała bar-
dzo dużo słów wsparcia, które pomo-
gły jej zdystansować się od wszystkich 
obrzydliwych i nienawistnych wpisów 
i gróźb. To doświadczenie nie miało 
wpływu na jej kontakt z obecnymi na 
sali czytelnikami. Natomiast my, or-
ganizatorzy spotkania, obawiając się 
jakiegoś incydentu, mieliśmy „w zana-
drzu” grupę interwencyjną, która na-
tychmiast miała reagować na jakąkol-
wiek próbę agresywnych zachowań. 
Nic na całe szczęście nie wydarzyło 
się. Spotkanie przebiegło spokojnie. 
Olga Tokarczuk długo podpisywała 
swoje książki i wyjechała od nas pod 
wrażeniem Cudu Bibliotecznego, jak 
nazwała sucholeską bibliotekę. 

– Była Pani zaskoczona, kiedy Olga 
Tokarczuk otrzymała Nagrodę No-
bla czy też po cichu spodziewała się 
Pani tego zaszczytnego wyróżnienia 
dla naszej pisarki?

– Przyznam się, że wierzyłam w to, 
że Akademia Szwedzka dostrzeże wiel-
kość i uniwersalność literatury Olgi To-
karczuk. Uzasadnienie jury literackiej 
nagrody Nobla: za narracyjną wyobraź-
nię, która wraz z encyklopedyczną pasją 
reprezentuje przekraczanie granic, jako for-
mę życia, doskonale opisało twórczość 
naszej pisarki. Wierzę w efekt Nobla, 
czyli zwiększone zainteresowanie twór-
czością Olgi Tokarczuk zarówno w Pol-
sce jak i na świecie. 

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

„Księgi Jakubowe” czyta się długo, 
bo to potężna cegła, a akcja nie płynie 
tak wartko, jak w „Trylogii” Sienkie-
wicza. Przeciwnie, snuje się leniwie 
i rozlewa szeroko, niczym Dniepr 
na Dzikich Polach. Jednak rzecz 
przeczytać warto. Chociażby po to, 
żeby dowiedzieć się czegoś o własnej 
historii. Bo ilu z nas wiedziało, że 
mieszkańcem I Rzeczpospolitej był… 
Mesjasz we własnej osobie, twórca 
nowego wyznania, odłamu judaizmu. 
Czyli Jakub Frank, otoczony kultem 
przez żydowskich wyznawców, sam 
uważający się za Boga.

Napisałem mieszkańcem, a nie 
obywatelem, bo nie jest tajemnicą, 
że obywatelami I RP była szlachta:  
Polacy, Litwini, a także Rusini 
(kniaź Jeremi Wiśniowiecki, słynny 
wódz, okrutnik i wróg Kozaków był 
najprawdopodobniej Rusinem z po-
chodzenia, podobnie hetman Paweł 
Jan Sapieha). Natomiast chłopstwo 
polskie, litewskie i ruskie traktowane 

było jak „gorszy sort”, ludność żydow-
ska także.

Dobrze o tym pamiętać, bo wielu 
z nas chętnie wyobraża sobie, jak im 
rosną skrzydła husarskie na grzbiecie, 
tymczasem przodkami większości 
z nas byli nie panowie szlachta, lecz 
chłopi. A w żyłach niejednego z nas 
płynie też krew żydowska. Bo krew 
się przez te wieki mieszała i różnice 
stanowe nie zawsze były w tym mie-
szaniu przeszkodą.

W przeciwieństwie do „Ksiąg Ja-
kubowych”, powieść „Prowadź swój 
pług przez kości umarłych” czyta się 
wartko. To na poły baśń, a na poły 
kryminał, który rozpoczyna się od 
trzęsienia ziemi, a potem akcja przy-
spiesza. Mieszkająca w otoczeniu 
przyrody bohaterka staje w obronie 
naszych braci najmniejszych, którzy 
sami bronić się nie mogą. I nie waha 
się stawić w tej walce czoła przedsta-
wicielom lokalnej kliki.

Krzysztof Ulanowski

WYWIAD / PODZIĘKOWANIAWYWIAD
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Na Zielonej Ukrainie  
i w Kłodzkiej Kotlinie
Kiedy pisarka Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla, wzro-
sło zainteresowanie jej twórczością. To naturalne. Od której 
książki jednak zacząć? Ja osobiście mogę polecić dwie.

Olga Tokarczuk była pod 
wrażeniem Cudu Bibliotecznego
Z Urszulą Habrych, byłą dyrektor Centrum Kultury i Biblio-
teki Publicznej w Suchym Lesie, rozmawiamy o książkach 
pisarki i noblistki Olgi Tokarczuk, która w przeszłości dwu-
krotnie spotykała się z czytelnikami z naszej gminy.

Olga Tokarczuk na prezentacji 
polskiego filmu Spoor na Berlinale 2017

Zawsze stajemy po stronie 
obywateli i ich praw
Z Marcinem Staniewskim, działaczem SLD z Poznania,  
rozmawiamy o niedawnych wyborach parlamentarnych,  
o niebezpieczeństwach, jakie się wiążą z obecnością 
w Sejmie skrajnej prawicy, a także o ciężkiej pracy, która 
w najbliższej przyszłości czeka polską lewicę.

WYBORY to czas, kiedy wspólnie możemy 
decydować o naszej przyszłości.

Podczas październikowych Wyborów 
Parlamentarnych Mieszkańcy gminy Suchy Las  

po raz kolejny udowodnili swoją postawą,  
że są świadomymi obywatelami, którzy  

w pełni korzystają z przysługującego im prawa.

Frekwencja wyborcza, którą osiągnęliśmy 
jest najwyższa w powiecie. 

To dla nas wszystkich powód do dumy. 

Dziękuję wszystkim Państwu i każdemu z osobna,  
że 13 października oddaliście  

swój głos w wyborach.

Grzegorz Wojtera
Wójt Gminy Suchy Las

Urszula Habrych
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Uroczystość odbyła się w sali kon-
ferencyjnej World Trade Center Po-
znań przy ul. Bukowskiej. Wystąpił na 
niej Poznański Chór Kameralny To-
warzystwa Muzycznego im. Henryka 
Wieniawskiego. 

Gośćmi inauguracji byli m.in. po-
słowie Marcin Porzucek i Bartłomiej 
Wróblewski, wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego Marek Gola, poznańska 
radna Lidia Dudziak, rektor Univer-

sity of Applied Sciences w Dreźnie 
Rolf Pfrengle, rektorzy i doktoranci 
uczelni wyższych, przedstawiciele 
policji, straży pożarnej, wojska, a tak-
że redaktor naczelna „Sucholeskiego 
Magazynu Mieszkańców Gminy” 
Agnieszka Łęcka. Nowy rok akade-
micki otworzyła prof. dr hab. Kamila 
Wilczyńska, rektor uczelni. 

Rektor uczelni, witając zgroma-
dzonych, podsumowała dorobek 
działalności uczelni w minionym roku 
akademickim. 

– Od chwili powstania naszej uczel-
ni, główny nacisk kładziony jest na 
jakość kształcenia. Nasi profesorowie 
posiadają znaczący dorobek naukowy. 
Są wybitnymi fachowcami w swojej 
dziedzinie, znani są nie tylko w Polsce, 
ale i zagranicą – mówiła. 

Dobry wybór
Podczas uroczystości Artur Woj-

ciechowski, przewodniczący  Rady 
Uczelnianej Samorządu Studentów 
WSHiU w Poznaniu, gratulował stu-
dentom dobrego wyboru uczelni. 

– Bardzo się cieszę, że na tej dyna-
micznie rozwijającej się uczelni za-
czyna się kolejny etap waszego życia 
i nauki. Uzyskując status studenta, 
odnieśliście bezsprzecznie duży suk-
ces – chwalił.

Następnie głos zabrała Magdale-
na Górska, założyciel Wyższej Szkoły 
Handlu i Usług w Poznaniu, która 
w swoim przemówieniu podkreśla-
ła, że WSHiU to jedna z najstarszych 
i najlepszych uczelni niepublicznych 
w Poznaniu.

– Uczelnia kształci studentów nie 
tylko z całej Polski, ale i z wielu krajów 
różnych kontynentów. Przez 22 lat 
funkcjonowania odniosła ogromne 
sukcesy. To żywa instytucja, która 
podlega ciągłym przemianom. 

Założycielka wspomniała także 
o świetnie układającej się współpra-
cy z uczelniami m.in. w Niemczech, 
w Norwegii i Portugalii. 

Uroczyste ślubowanie
Tradycyjnie studenci pierwszego 

roku złożyli ślubowanie i tym samym 
stali się członkami społeczności 
akademickiej. Jedną z nich jest Sara, 
mieszkanka Obornik. Wybrała tu-
rystykę i rekreację, bo jej zdaniem to 
kierunek przyszłościowy.

– Rozpoczęcie nauki na tej uczel-
ni to nowe doświadczenie. Wydaje 
mi się, że panuje tu bardzo sympa-
tyczna atmosfera. Cieszę się, że w y-
brałam właśnie tę uczelnię – pod-
kreślała. 

– Przeczytałem w „Sucholeskim 
Magazynie Mieszkańców Gminy” 
o tej właśnie szkole i postanowiłem 
się do niej zapisać. Wybrałem kie-
runek pedagogika wczesnoszkolna 
i przedszkolna – poinformował Woj-
ciech Zys, mieszkaniec naszej gmi-
ny. – Mam nadzieję, że pomoże mi to 
w moim dalszym rozwoju i pomaga-
niu dzieciom. 

Ofertę szkoły w Sucholeskim Ma-
gazynie Mieszkańców Gminy zna-
lazła także pani Asanata z Obornik, 
studentka I roku pedagogiki wcze-
snoszkolnej i przedszkolnej.

– Przeczytałam jeden z numerów 
„Sucholeskiego Magazynu Mieszkań-
ców Gminy”, znalazłam tam ofertę 
szkoły i  w ten sposób się do niej za-
pisałam. Chciałam spróbować swo-
ich sił w innym zawodzie, poszerzyć 
swoją wiedzę w zakresie pedagogiki 

– wyjaśniała. 
Naukę rozpocznie w t ym roku 

też sporo studentów z zagranicy, 
bo uczelnia ma charakter między-
narodow y. 

– Jestem bardzo zadowolona, że 
rozpoczął się rok akademicki. Myślę, 
że Wyższa Szkoła Handlu i Usług to 
dobra uczelnia. Tu w Polsce jest bar-
dzo miła atmosfera, ludzie są bardzo 
gościnni, naprawdę jesteście bardzo 
dobrze odbierani – mówiła Nadine 
Ishimwe z Rwandy.

Wyróżnienia wręczone
W czasie uroczystości uhonoro-

wano i nagrodzono kadrę dydaktycz-
no-naukową Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług, która na przestrzeni ostatnich 
lat przyczyniła się do rozwoju tej uczelni. 
Wyróżnienia otrzymali profesorowie 
(m.in. Rolf Pfrengle, Zbigniew Girzyń-
ski), doktoranci i magistrowie.

Poinformowano zgromadzonych 
o przyznaniu przez Senat tytułu i stano-
wiska profesora doktorom Maciejowi 
Matusiakowi i Jackowi Dubiszowi za 
duży dorobek naukowy i doświadczenie 
zawodowe. Odznaczono także prof. dr 
hab. Zbigniewa Girzyńskiego za owoc-
ną współpracę i istotny wkład w rozwój 
Wyższej Szkoły Handlu i Usług. 

– Bardzo dziękuję władzom uczelni 
za to, że zechciały wyróżnić mnie za 
wkład w rozwój Wyższej Szkoły Han-
dlu i Usług. Trzy lata temu podczas roz-
poczęcia roku akademickiego miałem 
okazję wygłaszać wykład inauguracyjny 

– mówił prof. Zbigniew Girzyński z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. – To jest niezwykle ważna uczelnia, 
której warto pomagać, z którą warto się 
wiązać, która buduje dobrobyt Wielko-
polski i Poznania – dodał. 

Podczas uroczystości wręczono tak-
że stypendium naukowe w wysokości 
5 tys. zł. To pieniądze dla studentów na 
dobre rozpoczęcie roku akademickiego.

– Zamek Trebnitz-Centrum Kształ-
cenia i Spotkań pełni od trzech lat rolę 
pełnomocnika ds. partnerstwa kraju 
związkowego Brandenburgia na Wiel-
kopolskę i jest oficjalnym reprezentan-
tem Ministerstwa Sprawiedliwości 
i Ochrony Konsumentów Brandenbur-
gii. Studenci mogą np. wziąć udział 
w konferencjach, forach i spotkaniach 
dla studentów – mówiła Magdalena 
Antoniewicz, koordynator pełnomoc-
nika ds. partnerstwa kraju związkowe-
go Brandenburgia na Wielkopolskę. 

– W tym roku zawiążą się pierwsze koła 
studenckie, które przystąpią do realiza-
cji projektów międzynarodowych. Stu-
denci złożą też pierwsze wnioski o dofi-
nansowanie działań badawczych.

Wyjątkowa uczelnia
– Jako Wielkopolski Związek 

Pracodawców Prywatnych widzimy 
zaangażowanie władz uczelni, zało-
życieli, dostrzegamy propagowanie 
takiej idei wielkopolskiej rzetelności, 
w tym dość trudnym rynku handlu. 
Jest dużo kanałów dystrybucji – za-
pewniał Piotr Paisert, członek Zarzą-
du Wielkopolskiego Związku Praco-
dawców Prywatnych.

Dodał też, że uczelnia rozwija się 
także poprzez liceum, które podczas 
inauguracji roku akademickiego rów-
nież rozpoczęło działalność.

– Wyższa Szkoła Handlu i Usług jest 
uczelnią z tradycją przede wszystkim 
kupiecką. Jako eksperci Wielkopolskie-
go Związku Pracodawców Prywatnych, 
staramy się współpracować z tą uczel-
nią – zapewniał Grzegorz Skibiński 
z Wielkopolskiego Związku Pracodaw-
ców Prywatnych im. Cyryla Ratajskie-
go, ekspert ds. architektury i urbanisty-
ki miejskiej. – Studenci, którzy kształcą 
się na tej uczelni, mają duże możliwości, 
mogą uczyć się zagranicą, przyjeżdża 
też tu studiować wielu obcokrajowców. 
Umożliwia to wymianę doświadczeń 
i kultury – dodał.

Uczelnię chwalił też Artur Woj-
ciechowski, przewodniczący Rady 
Uczelnianej Samorządu Studentów 
WSHiU w Poznaniu.

– Wyższa Szkoła Handlu i Usług 
jest najdynamiczniej rozwijającą się 
uczelnią w Poznaniu, ma wachlarz 
szerokich możliwości i szereg kie-
runków dla studentów. Studenci są 
zadowoleni, kończą studia z wyróż-
nieniem i znajdują bez żadnego pro-
blemu pracę – chwalił. 

– Szkoła powiększa się, co bardzo 
cieszy. Zauważyłem, że w tym roku na-
wet WTC było wypełniona po brzegi. 
Rozwój jest widoczny – zaznaczał 
Piotr Napierała, wykładowca WSHiU 
w Poznaniu. – Kiedy szkołą zarządzali 
poprzedni właściciele, uczelnia się tak 
nie rozwijała. Z roku na rok oferta stu-
diów jest coraz bogatsza.

Agata Czyżak

WYDARZENIA WYDARZENIA

Nowy rok akademicki 
rozpoczęty
Początek października to czas powrotów studentów na 
uczelnie. Kolejny rok akademicki rozpoczęła Wyższa Szkoła 
Handlu i Usług w Poznaniu. W tym roku na uczeni będzie 
kształcić się ponad 2000 studentów. Najpopularniejszymi 
kierunkami w tegorocznej rekrutacji są: zarządzanie, tury-
styka i rekreacja, bezpieczeństwo narodowe i pedagogika 
wczesnoszkolna i przedszkolna.
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Założyciel Magdalena Górska i przewodniczący 
samorządu Artur Wojciechowski Rektor WSHiU prof.dr hab. Kamila Wilczyńska

Magdalena Antoniewicz, 
Magdalena Górska

Prof. Zbigniew Girzyński, 
Magdalena Górska

Nowo przyjęci zagraniczni studenci WSHiU
Prof.dr hab. Grażyna 
Krzyminiewska

Studenci I roku po ślubowaniu

Studenci WSHiU

Studenci WSHiU

Wiceprezes Naczelnej Rady  Zrzeszeń Handlu  
i Usług Tadeusz Pankowski, rektor WSHiU prof. dr 
hab. Kamila Wilczyńska, prof.dr h.c. Rolf Pfrengle

Prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, 
radna wojewódzka Małgorzata Stryjska, 

radna poznańska Lidia Dudziak

Prorektor WSHiU dr Zbigniew Dziemianko, wykładowcy WSHiU Zaproszeni goście
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Na początku wrześniowej sesji 
Rady Gminy radny Tomasz Sztolc-
man w imieniu Komisji Budżetu 
i Finansów wniósł o wycofanie z po-
rządku obrad punktu dotyczącego po-
wierzenia spółce GCI zadania własne-
go gminy. 

– Chcielibyśmy dokładniej przyj-
rzeć się temu projektowi – wyjaśnił.

Głosowało 13 radnych, którzy jed-
nomyślnie zgodzili się na wycofanie 
tego punktu.

Następnie zdecydowaną większo-
ścią, przy jednym głosie sprzeciwu, 
przyjęto protokół z sierpniowej sesji. 

Plan bez uwag
W dalszej kolejności Wysoka Rada 

zajęła się planem zagospodarowania 
przestrzennego dla okolic ulic Jago-
dowej i Rolnej. Najpierw rajcy po kolei 
głosowali w sprawie uwag mieszkań-
ców (dotyczących m.in. dopuszczalnej 
wysokości budynków czy powierzch-
ni zabudowy) nieuwzględnionych lub 
w części nieuwzględnionych przez 
wójta. I kolejno uwagi te (a była ich 
prawie setka) odrzucali. Ostatecznie 
cały plan przyjęto jednomyślnie, 14 
głosami (jedna radna zdążyła tymcza-
sem dotrzeć na sesję).

Potem pod obrady trafił projekt 
planu Biedrusko Centrum. Tym ra-
zem mieszkańcy zgłosili tylko pięć 
uwag. Po ich odrzuceniu Wysoka 
Rada uchwałę przyjęła, choć sześcioro 
rajców wstrzymało się od głosu.

Takich podziałów nie było już 
w przypadku uchwały o pomocy fi-
nansowej dla powiatu poznańskiego: 
wszyscy radni głosowali za.

Projekt uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2019-2031 spodobał się już nie 
wszystkim radnym, bo jedna osoba 
się wstrzymała,  a druga głosowała 
przeciwko.

Koniecznością był projekt uchwa-
ły o zmianie uchwały budżetowej, 
gdyż wzrosła dotacja na świadczenie 
500+. Za projektem głosowało 13 raj-
ców, wstrzymał się tylko radny Wło-
dzimierz Majewski.

Czyja droga?
Potem głos zabrał radny Michał 

Przybylski, który zapytał wójta Grze-
gorza Wojterę o możliwość utworze-
nia filii Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego.

– Dziś to niemożliwe, bo musieliby-
śmy wynająć budynek – odparł wójt. 

– Zresztą firmy, które mają zarejestro-
wany samochód w Suchym Lesie, 
mają jednak bliżej na Jackowskiego 
w Poznaniu.

Projekt uchwały w sprawę obni-
żenia ceny wywoławczej za nierucho-
mość w Poznaniu zyskał aprobatę 13 
rajców. Wstrzymał się tylko radny 
Grzegorz Słowiński.

Do krótkiej dyskusji doszło przed 
głosowaniem nad uchwałą o przejęciu 

drogi powiatowej w Zielątkowie. Pikan-
terii całej sytuacji dodaje fakt, ze jest to 
droga gruntowa. Radna Anna Ankie-
wicz zaproponowała, by przed przeka-
zaniem powiat  utwardził dukt płytami.

– Ta droga pozostanie drogą grun-
tową – pokręcił głową wójt Wojtera. 

– Ale dzięki temu koszty ponoszone 
przez gminę będą się ograniczały do 
przycinania roślinności.

Ostatecznie 1 3 radnych zagłoso-
wało za przejęciem drogi. Wstrzymała 
się radna Joanna Radzięda.

Piesi na ścieżce
W ramach punktu pod nazwą „In-

formacje wójta gminy, głos zabrał wi-
cewójt Marcin Buliński, który z rado-
ścią przekazał, że prace przy budynku 
dworca w Golęczewie są już na ukoń-
czeniu.

Trwa też budowa drogi rowerowej 
na ulicy Łagiewnickiej. Najprawdopo-
dobniej w przyszłym roku czeka nas 
przetarg na oświetlenie ścieżki.

– Chciałbym też uspokoić tych, któ-
rzy obawiają się, że po ścieżce nie będą 
mogli chodzić piesi – dodał zastępca 
wójta. – Budujemy drogę rowerową, 
a nie chodnik, bo na ścieżkę mogli-
śmy otrzymać dotację. Natomiast 
w sytuacji, gdy nie ma chodnika, ani 
utwardzonego pobocza, Prawo o ru-
chu drogowym pozwala pieszym na 
poruszanie się po drodze rowerowej.

Oczywiście piesi nie powinni 
utrudniać ruchu rowerzystom.

W dalszej kolejności głos zabrał 
wójt Grzegorz Wojtera. Opowiedział 
on m.in. o wyjeździe gminnej delega-
cji do zaprzyjaźnionego miasta Hni-
wań na Ukrainie.

Remiza do remontu!
Następnie swoje informacje przed-

stawiła przewodnicząca Rady Gminy 
Anna Ankiewicz, która m.in. odczy-
tała pismo od mieszkańca Golęcze-
wa – w sprawie remontu zabytkowej 
remizy w tejże miejscowości. Faktem 
jest, że stara remiza nie jest już w naj-
lepszym stanie, przez co wygląda dość 
niekorzystnie na tle innych ważnych 
budynków w Golęczewie.

Radny Krzysztof Łączkowski, czło-
nek Komisji ds. Społecznych, Oświaty 
i Kultury, Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopolski złożył spra-
wozdanie z posiedzenia tejże komisji. 
Rozmawiano tam o konkursie wiedzy 
o Wielkopolsce oraz o Okrągłym Sto-
le Edukacyjnym. Wypowiadano się 
też krytycznie o reformie szkolnej.

W ramach informacji przewodni-
czących komisji stałych jako pierwsza 
zabrała głos radna Joanna Radzięda, 
przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. 
Przewodnicząca Radzięda opowie-
działa o spotkaniu z opiekunami świe-
tlic. Rozmawiano o projekcie nowego 
regulaminu dotyczącego świetlic.

– Poprawiliśmy też statut Młodzie-
żowej Rady Gminy – dodała Joanna 
Radzięda. – Tu dziękuję panu rad-
nemu Michałowi Przybylskiemu za 
wsparcie – skłoniła się.

Radny Maciej Jankowiak, prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej, zre-
lacjonował posiedzenie tejże komisji.

– Zaprosiliśmy na nasze spotkanie 
panią kierownik oświaty i sportu Vio-
lettę Pałącarz w celu omówienia orga-
nizacji zajęć pozalekcyjnych w szko-
łach. 

Marian Bajer, przewodniczący Ko-
misji Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych, 
poinformował zgromadzonych, że 
rzeczona komisja zajmowała się opi-
niowaniem projektów uchwał na sesję 
Rady Gminy.

Płukali złoto
W ramach wolnych głosów i wnio-

sków głos jako pierwsza zabrała sołtys 
Złotkowa Sylwia Sawińska.

– Mam pytanie o skrzyżowanie 
w Złotkowie – rozpoczęła. – Czy 
przygotowano jedną koncepcję czy 
kilka? A jeśli kilka, to czy jako sołtys 
wezmę udział w wyborze najlepszego 
rozwiązania?

Odpowiedział jej wójt Grzegorz 
Wojtera, który zaznaczył, że skrzyżo-
waniem zajmuje się firma z Warszawy.

– Szczerze mówiąc wątpię, żeby 
firma uwzględniła udział czynni-
ka społecznego – rozłożył ręce. – 
W każdym razie celem jest wskazanie 
rozwiązań, które są do przyjęcia od 
strony geometrii drogowej i od strony 
realizacyjnej – dodał.

Jarosław Dudkiewicz, przewod-
niczący Zarządu Osiedla Grzybowe, 
podziękował wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w organizację festynu na 
tymże osiedlu.

– Pogoda nie sprzyjała, ale i tak 
przez festyn przewinęło się ok. 600 
osób, a sporo uczestników nauczyło 
się płukać złoto – cieszył się.

Potem było już mniej słodko. Pan 
przewodniczący nie taił, że wizja ko-
mercyjnego wynajmowania świetlicy 
wiejskiej mieszkańców trochę przeraża.

Radny Grzegorz Słowiński wsparł 
panią sołtys Złotkowa, która wcześniej 
zabierała głos w sprawie skrzyżowania.

– Budowa skrzyżowania w miej-
scu proponowanym przez wójta nie 
ma sensu – wyraził opinię. – Proszę 
jednak o więcej zaufania do czynnika 
społecznego.
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Z SESJI RADY GMINY

Zaufajcie czynnikowi 
społecznemu
Uchwały planistyczne, przejęcie drogi powiatowej, remont 
remizy w Golęczewie, budowa drogi rowerowej na Ła-
giewnickiej, procedury związane z petycją, Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna, szafki szkolne… Zakres spraw, 
którymi zajmowali się radni, był szeroki.

Radna Joanna Radzięda odniosła 
się z kolei do kwestii wynajmu świetlic. 

– Naprawdę proszę nie demonizo-
wać komercyjnego w ynajmowania 
świetlic – apelowała. – Świetlicami 
zajmuje się pan Mirosław Stencel.  
Z tego co mówił, były jedynie trzy 
zgłoszenia dotyczące problemów 
związanych z komercyjnym w ynaj-
mem świetlic,  ale nie jest to podsta-
wowa działalność. Świetlice powin-
ny realizować przede wszystkim cele 
społeczne.

Mieszkańcy piszą petycję
Rady Michał Przybylski miał pyta-

nie do przewodniczącej Rady Gminy.
– Co powinno się zadziać, żeby 

komisja powołana do zajmowania 
się petycjami, zajęła się petycją pod-
pisaną przez ok. 500 mieszkańców? 

– dociekał.
– Petycja została skierowana do 

wójta – zwróciła uwagę przewodni-
cząca Anna Ankiewicz. – Czytałam 
tę petycję podczas sesji miesiąc temu, 
w ramach informacji przewodniczącej.

– Czytałem przepisy, konsulto-
wałem je z prawnikami. Nie ma zna-
czenia, do kogo petycja została skie-
rowana – odparł radny Przybylski. 

– Proszę niezwłocznie przystąpić do 
pracy nad petycją.

– Proszę głównego koordynatora 
o krótkie pismo, żeby komisja zajęła 
się petycją – ucięła A. Ankiewicz.

– Informuję, że petycja dotarła do 
Urzędu Gminy i została zarejestrowa-
na – dodał wójt Wojtera. – Dla mnie 
to oczywiste, że ja jestem adresatem 
wniosku, który nazwano petycją.

Dyskusję podsumowała radna 
Iwona Koźlicka, przewodnicząca ko-
misji właściwej do opiniowania petycji, 
która zaproponowała „wypracowanie 
takiego standardu posługiwania się 
dokumentacją, by na przyszłość nie 
dochodziło do tego typu nieporozu-
mień i niejasności”.

Poradnia na Nowym Rynku
Już pod sam koniec sesji głos tra-

dycyjnie zabrała Anna Ohirko, prze-
wodnicząca Rady Rodziców w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie.

– Mam nadzieję, że głos w tej spra-
wie zabieram po raz ostatni – rozpo-
częła. – Co słychać w sprawie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej?

– Rozważaliśmy trzy lokalizacje 
– odparł wójt Wojera. – Jedną w Po-

znaniu, drugą w Złotnikach i trzecią 
w Suchym Lesie. Najlepsza naszym 
zdaniem jest lokalizacja na Nowym 
Rynku w Suchym Lesie. Lokal o po-
wierzchni 80 metrów wynajmiemy 

na trzy lata. Mamy już wstępny pro-
jekt jego przebudowy.

– Czyli kiedy lokal będzie gotowy? 
– dopytywała Anna Ohirko. – Ro-

zumiem, że to będzie lokal tymcza-
sowy, a docelowy znajdzie się w po-
mieszczeniach po Straży Gminnej? 

– upewniała się.
– Chcielibyśmy po 15 listopada, 

ale to zależy też od właściciela obiek-
tu – zastrzegł wójt. – Tak, docelowo 
poradnia znajdzie się w pomieszcze-
niach po straży.

Z obecności na sesji Anny Ohirko 
skorzystała radna Wiesława Prycińska.

– Pamiętam, że pani walczyła 
o szafki w szkołach dla dzieci – roz-
poczęła. – Co poszło nie tak, że szafki 
mają teraz dzieci z klas 7-8, a nie ma-
luchy?

– To bardziej pytanie do pani dy-
rektor – odparła Anna Ohirko. – Naj-
młodsze dzieci mają szatnie, a szafki 
dla dzieci z klas czwartych powinny 
być gotowe z nowym budżetem. Teraz 
czwartoklasiści maja chyba tymczaso-
we szafki. Ale najlepiej zapytać u źró-
dła. Jako Rada Rodziców od trzech lat 
wnioskujemy do dyrekcji o szafki.

– Jestem przekonana, że pani za-
działa tak, żeby wszystko było dobrze 

– uśmiechnęła się Wiesława Prycińska.
Krzysztof Ulanowski

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Ankiewicz

Radny Tomasz Sztolcman

Anna Ohirko, 
Rada rodziców

Radna Joanna 
Radzięda
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Sesja rozpoczęła się od wniosku 
radnej Joanny Pągowskiej o wykre-
ślenie z porządku obrad punktu nr 8. 
Chodziło o powierzenie spółce GCI 
zadania własnego gminy. Wniosek 
przyjęto jednomyślnie. 

Bez głosów sprzeciwu
W dalszej kolejności przyjęto, rów-

nież bez głosów przeciwnych, protokół 
z sesji wrześniowej. 

Następnie radna Pągowska zapre-
zentowała projekt uchwały o pomocy 
finansowej dla województwa wiel-
kopolskiego. Chodzi o kolejową ko-
munikację pasażerską. I w tym przy-
padku żadnych wątpliwości nie było, 
a uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Potem Wysoka Rada zajęła się pro-
jektem uchwały zmieniającej uchwałę 
o wieloletniej prognozie finansowej 
na lata 2019-2031. Zaproponowano 
zwiększenie o 30 tys. zł kwotę na bu-
dowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy 
Borówkowej (aż do ulicy Wałeckiej). 
Zaproponowano też zmniejszenie 
o 352 tys. zł kwoty na infrastrukturę 
w Zielątkowie i Golęczewie.

– Bo to drugie zadanie wyodrębnio-
no jako odrębne zadanie inwestycyjne, 
na które dostajemy pomoc z powiatu 

– pospieszyła z wyjaśnieniem skarbnik 
Monika Wojtaszewska. – Żeby sko-
rzystać z pomocy, trzeba część tego 
zadania wykonać do końca roku.

– Ale co się takiego wydarzyło, że 
nie mogliśmy porozmawiać o tym już 
podczas poniedziałkowego posiedze-
nia komisji? – zdziwił się radny To-
masz Sztolcman.

Pomimo tych wątpliwości uchwałę 
przyjęto jednomyślnie.

W dalszej kolejności nadszedł czas 
na uchwałę zmieniającą budżet gminy.

– Chcemy w 2020 r. zwiększyć 
środki na budowę węzłów kolejowych 
Chludowo-Golęczewo o kwotę 1 mln 
300 tys. zł – poinformowała skarbnik 
Monika Wojtaszewska.

O zmianie uchwały budżetowej 
zadecydowano bez głosów sprzeciwu.

Następnie Wysoka Rada wyrazi-
ła zgodę na sprzedaż trzech działek 
położonych w miejscowości Suchy 
Las. Udział w głosowaniu wzięło 14 
radnych i 14 głosowało za. Podobnie 
jednomyślnie głosowano w sprawie 
zgody na zawarcie umowy najmu czę-
ści działki w Złotnikach.

Również bez sprzeciwów przyjęto 
statut Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Suchym Lesie.

Wybrano też nowych ławników. 
Zostali nimi Maria Kachlicka oraz Da-
nuta Maria Tylińska-Sadowska. Głos 
przeciwko oddał tylko radny Zbigniew 
Hącia, który następnie jednak oświad-
czył, że zagłosował tak omyłkowo.

Zmiana barw klubowych
W ramach punktu pod nazwą 

„Informacje wójta gminy”, głos za-
brał wicewójt Marcin Buliński, któ-
ry na wstępnie w yjawił, że finiszują 
prace przy remoncie Starego Baru 
w Chludowie.

– Kontynuowane są też prace przy 
modernizacji dworca w Złotnikach – 
dodał włodarz. – Zakończyła się 
w zasadzie budowa ścieżki rowero-
wej wzdłuż ulicy Łagiewnickiej do 
Złotnik Wsi.

W ramach informacji przewodni-
czącej Rady Gminy, przewodnicząca 
Anna Ankiewicz odczytała pismo soł-
tys Złotkowa Sylwii Sawińskiej w spra-
wie petycji mieszkańców gminy.

– Petycję przekazaliśmy do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad – wyjaśnił zastępca wójta 
Marcin Buliński.

Następnie pani przewodnicząca 
odczytała pismo mieszkanki gminy, 
która wnioskowała o przesunięcie 
punktu „Wolne głosy i wnioski” na po-
czątek sesji. Ułatwiłoby to bowiem go-
spodarowanie czasem mieszkańcom, 
którzy chcą przekazać radnym swoje 
uwagi i postulaty.

– W imieniu klubu Gmina Razem/
Inicjatywa Mieszkańców proponuję 
wprowadzić dodatkowy punkt pod 
nazwą „Wolne głosy mieszkańców” – 

powstał ze swego miejsca radny Mi-
chał Przybylski. – Zaraz po punkcie 
drugim, po sprawdzeniu prawomoc-
ności obrad.

– Jeszcze o tym podyskutujemy – 
kiwnęła głową przewodnicząca rady.

W dalszej kolejności A nna A n-
kiewicz odczytała pismo swojego 
autorstwa, które sporządziła jako 
przewodnicząca k lubu Gmina dla 
Ciebie, a następnie pismo k lubu 
Radni Niezależni. Z obu pism w y-
nikało, że radna Joanna Radzięda 
przeszła właśnie z pierwszego z tych 
k lubów do drugiego. Obecnie k lub 
Gmina dla Ciebie ma sześciu rad-
nych, k lub radnych niezależnych 

– pięciu, a k lub Inicjaty wa Miesz-
kańców - Gmina Razem – czterech 
radnych.

Zanim spadną śniegi…
W ramach informacji przewod-

niczących komisji stałych Rady 
Gminy głos zabrała m.in. Joanna 
Pągowska z Komisji Budżetu, Fi-
nansów i Rozwoju Gospodarczego, 
która w yjawiła, że  na swoich po-
siedzeniach komisja pochyliła się 
m.in. nad problemem monitoringu, 
a także w ysłuchała przedstawiciela 
spółki LARG.

Z kolei Joanna Radzięda, prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych opowie-
działa m.in. o spotkaniu członków 
komisji z działaczami stowarzyszeń 
działających na terenie gminy.  

Następnie przewodnicząca rady 
Anna Ankiewicz poinformowała 
zgromadzonych, że wpłynęły dwie 
interpelacje: radnego Włodzimierza 
Majewskiego oraz radnego Michała 
Przybylskiego. Pierwszy samorządo-
wiec pytał o spółkę GCI, natomiast 
drugi o zmiany w planie zagospoda-
rowania przestrzennego na terenie 
osiedla Złotniki Park i organizacji 
ruchu samochodowego na terenie 
tegoż osiedla.

Potem głos zabrał radny Zbigniew 
Hącia, który zapytał o stację kolejową 
w Chludowie.

– Brak tam wiaty – poskarżył się. – 
A jak pociąg się spóźni, a będzie śnieży-
ca? – zawiesił głos. – Pozostanie Pana 
Boga prosić o poprawę pogody…

Radny poskarżył się także na roz-
grzebaną budowę drogi rowerowej 
wzdłuż ulicy Golęczewskiej.

– Dla mnie to przykład złej roboty, 
bo często przez Boży tydzień robotni-
ka tam nie widać – bił na alarm.

– Jestem przekonany, że wiaty 
na stacji się pojawią – uspokajał 
zastępca wójta Marcin Buliński. 

– Natomiast prace przy budowie 

ścieżki się toczą , tylko w różnych 
miejscach.

Pójdą z kijami
Sołtys Golęczewa Katarzyna 

Kachel również miała pytanie do wi-
cewójta Bulińskiego. I także chciała 
zapytać o dworzec kolejowy.

– W budynku dworca zamonto-
wano fatalne drzwi – przypomniała. – 
Czy te drzwi zostaną wymienione?

– Jeśli tylko będzie taka możliwość – 
zastrzegł Marcin Buliński. – Jesteśmy 
w tej sprawie w kontakcie m.in. z kon-
serwatorem zabytków.

Z kolei radny Michał Przybylski 
zapytał w imieniu swoim i sołtys 
Złotkowa Sylwii Sawińskiej o projekt 
organizacji ruchu na odcinku od ulicy 
Lipowej w Złotkowie do Pawłowickiej 
w Złotnikach.

– Odbyło się w tej sprawie kilka 
spotkań z projektantami – odparł M. 
Buliński. – Sprawa jest w toku, a infor-
macje są na stronie BIP. 

– A co z przejściem przez tory kole-
jowe przed ulicą Wałecką? – zapytała 
radna Anna Ankiewicz.

– Długo by opowiadać o historii 
naszych spotkań z przedstawicielami 
Poznania – westchnął zastępca wój-
ta. – Urząd Marszałkowski ostatnio 
wysłał w tej sprawie pismo do pana 
prezydenta Jacka Jaśkowiaka, na razie 
nie ma odpowiedzi.

Radny Tomasz Sztolcman miał 
do przekazania bardziej optymistycz-
ną wieść.

– Zapraszam państwa na inaugura-
cję nowych ścieżek do nordic walking 
w Zielątkowie i okolicach – uśmiech-
nął się.

– Widziałem mapkę – kiwnął 
głową Jerzy Świerkowski. – Niestety, 
nie podano tam chyba długości tras – 
wytknął. 

– Chyba jednak podano, proszę 
czytać uważnie – odpowiedział rad-
ny Sztolcman.

Na koniec sesji głos zabrała miesz-
kanka Anna Ohirko, która zapytała 
o plan uspokojenia osiedla Suchy Las.

– Słyszałam, że plan został wysła-
ny do starostwa – rozpoczęła. – To 
po co w takim razie planowane spo-
tkanie i konsultacje z mieszkańcami? 

– dziwiła się.
– To będzie spotkanie informacyj-

ne – odparła Sylwia Szenk, przewodni-
cząca Zarządu Osiedla Suchy Las.

– A jeśli mieszkańcy będą mieli ja-
kieś poprawki, to będzie jeszcze możli-
wość, by w starostwie je nanieść? – do-
ciekała Anna Ohirko.

– Będzie – kiwnęła głową przewod-
nicząca Sylwia Szenk.

Krzysztof Ulanowski

Uroczystość poprowadził Sławo-
mir Weiss, który zapowiedział gospo-
darza, czyli prezesa Andrzeja Polody. 

Zachwalać nie trzeba
Gospodarza powitały oklaski, za 

które ten uprzejmie podziękował. 
A następnie w krótkich słowach zapre-
zentował nowy model Mitsubishi:

– Naszym klientom zależy m.in. 
na mocniejszym silniku – rozpo-
czął. – Z radością więc informuję, że 
poprzedni model miał silnik o mocy 
117 K M, a najnowszy ma aż 150 K M! 
Mam też przyjemność powiadomić 
państwa, że od dziś możemy nowy 
samochód już oficjalnie pokazywać 
w całej Polsce!

Mówca jednocześnie zastrzegł, że 
nie chce nowego auta przesadnie za-
chwalać.

– Ono samo musi się wylansować – 
oświadczył skromnie.

Na początku samochód „lansował 
się” na dużym ekranie, a zgromadzeni 
goście podziwiali jego szybką, dyna-
miczną jazdę. Potem głos z ekranu 
wymienił zalety nowego auta: świetną 
ergonomię, intuicyjne sterowanie, roz-
budowane systemy bezpieczeństwa, 
a także – jak to poetycko określono – 
muskularny design.

Pewność i elastyczność
A konkrety? Nowy model to SUV, 

rzecz jasna z napędem na cztery koła. 
A także z silnikiem wolnossącym 2.0 
benzynowym bez turbo. Silnik ten 
zapewnia elastyczność, dzięki czemu 
pojazd jest bezpieczniejszy podczas 
typowych manewrów wyprzedzania. 
W takim samochodzie możecie pew-
nie czuć się zimą, a także na drodze 
nieutwardzonej.

We wnętrzu auta znajdziecie 
przeprojektowaną deskę rozdzielczą 
z nowym, ośmiocalowym koloro-
wym ekranem dotykowym stacji 
multimedialnej SDA. Menu jest 
tak zaprojektowane, że nie odwraca 
uwagi kierowcy w czasie jazdy. Cena 
samochodu już od 74 490 zł , z pa-
kietem świateł LED w standardzie, 
klimatyzacją, elektrycznie regulowa-
nymi lusterkami, czujnikiem zmierz-
chu, automatycznymi wycieraczkami, 
Blueoothem i elektrycznie sterowa-
nymi szybami. Do tego dodajmy pię-
cioletnią gwarancję.

Czerwień i biel
W dalszej części uroczystości 

prezes Andrzej Polody przedstawił 
pracowników swojego Działu Han-
dlowego: dyrektor Dorotę Nowa-
kowską oraz Krzysztofa Koniecznego, 
Filipa Grajczyńskiego, Katarzynę 
Suchorską, Ryszarda Mańczaka oraz  
Martikę Stefańską.

A potem nastąpiła szczególna 
chwila – uroczyste odsłonięcie dwóch, 
stojących w salonie egzemplarzy no-
wego modelu Mitsubishi. Jak się oka-
zało, jeden samochód był w kolorze 
białym, a drugi w czerwonym. Nasz 
fotoreporter Maciej Łuczkowski na-
tychmiast przystąpił do pracy. A miał 
kogo i co fotografować, bo oba auta na-
tychmiast zostały oblężone przez tłum 
zaintrygowanych gości.

Auto, które mówi
A ci, którzy już pojazdy obejrzeli, po-

dzielili się z nami swoimi wrażeniami.
– Na co dzień jeździmy astrą, mieli-

śmy też kię – wyjawili nam pani Joanna 
i pan Szymon. – Niewykluczone jed-
nak, że teraz kupimy sobie mitsubishi. 
To zgrabny i ładny samochód, fajne jest 
rozwiązane z dachem, a panel przyjem-
ny. Nic, tylko udać się na jazdę testową!

– Nasze dzieci jeżdżą outlanderem, 
to wygodny samochód dla cztero-
osobowej rodziny – powiedzieli nam 
z kolei pani Krystyna i pan Andrzej. 

– A nam podoba się ten model Mit-
subishi, będziemy zachęcać do niego 
innych, a może i sami kupimy? Np. 
w kolorze grafitowym? Piękny jest ten 
szklany, panoramiczny dach. 

– Rozważam kupno, bo to auto 
wręcz do mnie mówi – pani Klaudia 
pozwoliła sobie na uroczą metaforę. 

– Urzekły mnie światła i w ogóle cało-
kształt. Dach akurat nie do końca.

Pani Klaudii towarzyszyła pani Pa-
trycja, zajmująca się w Alior Banku le-
asingiem. Na samochód patrzyła więc 
poniekąd okiem zawodowca:

– Fajnie wykonany, dopracowany 
pojazd – doceniła. – Za tak dobre auto 
cena jest przystępna, spodziewałam 
się wyższej. A jeśli chodzi o leasing? Tu 
ofertę trzeba dopasować do klienta. Czy 
chodzi o flotę czy o pojedynczy samo-
chód, czy o spółkę czy o osobę fizyczną. 
Jeden klient będzie patrzył na oprocen-
towanie, a drugi na wysokość raty.

Jerzy Berger

WYDARZENIAZ SESJI RADY GMINY

Muskularny design  
za przystępną cenę
W salonie Mitsubishi Polody odbyła się wyjątkowa uroczy-
stość – prezentacja nowego modelu auta Mitsubishi ASX 
MY20. Goście dopisali.
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Pan Bóg wiaty nie postawi, 
ale pogodę poprawi
Październikowa sesja Rady Gminy Suchy Las trwała wyjąt-
kowo krótko, bo niewiele ponad półtorej godziny. Najwięk-
sza sensacja sesji? Zmiana klubu przez jedną z radnych.
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Wicewójt Marcin Buliński, wójt Grzegorz Wojtera
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SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE



Biegacze wystartowali przy hali 
GOS przy ul. Szkolnej. Trasa była 
wymagająca ze względu na pofałdo-
wany teren. Zawodnicy rywalizowali 
o puchar wójta gminy. Mogli przebiec 
dystans 5 lub 10 km, była też spora 
grupa z kijkami. Uczestników gorąco 
dopingowali kibice. 

– W ubiegłym roku byłem spike-
rem tego wydarzenia, w tym roku ki-
bicuję swoim kolegom z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu – mówi 
Janusz Grzeszczuk, honorowy prezes 
AZS i Uniwersyteckiego Klubu Biega-

cza. – Kiedyś sam sporo biegałem, trzy 
razy w Nowym Jorku, dwa razy w Chi-
cago, w Buenos Aires, w Sydney.

– Sucholeska Dziesiątka Fightera ma 
swój klimat, taki lokalny, taki nasz, ludzie 
bardzo dobrze się bawią – mówi Marcin 
Buliński, zastępca wójta. – Bieg cieszy 
się ogromnym powodzeniem. Myślę, że 
odbędzie się też w przyszłym roku.

Najszybciej na mecie
Na dystansie 10 km pierwsze miej-

sce wywalczył Marcin Fehlau z Ple-
wisk (kategoria M40), drugie miejsce 

zdobył Szymon Fluks z Suchego Lasu 
(M30), na trzecim miejscu znalazł się 
Jacek Szymańczuk z Poznania (M30). 
Na dystansie na 5 km najlepszy oka-
zał się Grzegorz Michalak z Poznania 
(M20), drugie miejsce zdobył Jakub 
Tracz ze Swarzędza (M16), a trzecie 
Julian Bocian ze Stęszewa (M30). 

– Biegło się cudownie, trasa troszkę 
górzysta, ale idealna pogoda – mówi 
Grzegorz Michalak z Poznania, ze 
Świata Biegacza Fehlau Run Team.

– Bardzo fajny dzień, jestem bardzo 
zadowolony – mówi Jakub Tracz ze 
Swarzędza 

– Trasa ciężka, zwłaszcza końców-
ka, bo trzeba było biec pod górkę. Wi-
dać, że gmina żyje tym biegiem, sporo 
ludzi dopingowało – mówi Julian Bo-
cian ze Stęszewa, producent ubranek 
dla zwierząt AmiBelle. 

– Trasa dość szybka, ale i dość trud-
na, przez podbiegi – mówi Marcin 
Fehlau ze Świata Biegacza Fehlau Run 
Team, zdobywca I miejsca w biegu na 
dystansie 10 km w kategorii M40.

Pan Marcin biega od 13 roku życia. 
Jest wielokrotnym mistrzem Polski 
w biegach długich, kilka razy startował 
w poznańskim półmaratonie i marato-
nie, wygrał też największe polskie ma-
ratony we Wrocławiu i Łodzi. W Su-
chym Lesie pobiegł po raz pierwszy.

– Biegało się bardzo dobrze, dobra 
organizacja, super pogoda – mówi 
Szymon Fluks, najszybszy mieszka-
niec Suchego Lasu.

– Jestem bardzo zadowolona, udało 
się wywalczyć I miejsce na podium 
w biegu na 5 km – mówi Agnieszka 
Adel, mieszkanka Poznania. – Biega-
nie to moje hobby, zawsze staram się 
dawać z siebie wszystko – dodaje.

Wykładowcy wsparli bieg
– W Suchym Lesie pobiegłem na 10 

km już po raz piąty, zawsze jest tu fajna 
atmosfera. Ukończenie biegu zawdzię-
czam pani o imieniu Wisienka – mówi 
Marian Gorynia, były rektor Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
KB UE w Poznaniu. – Tegoroczny 
bieg odbył się w przeddzień 41 rocz-
nicy ślubu z moją małżonką, która mi 
gorąco kibicowała.  Małżeństwo, jak 
widać, nie przeszkadza w osiąganiu 
wyników sportowych – puszcza oko.

– Biegło się fenomenalnie, piękna 
trasa, świetni kibice. Do tego piękna 
pogoda i rześki, letni wiatr. W przy-
szłym roku też pobiegnę – chwali za-
wody Jacek Trębecki z UE w Poznaniu. 

– Bieganie daje możliwość sprawdze-
nia siebie, można spotkać też znajo-
mych, integrować się. 

– Wspólnie z KB UE w Poznaniu 
staramy się uczestniczyć we wszystkich 

edycjach tego biegu. Jest tu fantastycz-
na atmosfera, mieszkańcy jak zwykle 
kibicują – docenia Waldemar Budner.

– Organizacja jest na super pozio-
mie, fajnie się biegło, polecam. Ten 
bieg jest wyjątkowy, bo kibicuje mi 
żona i synek, który ma się niebawem 
urodzić – mówi z entuzjazmem Woj-
tek Łoś z Poznania. – Synek dodał mi 
mnóstwo sił na trasie – dodaje.

– Trasa niezbyt wymagająca. Udało 
mi się pokonać dystans, mimo że nie 
biegam często, dużo pracuję. Bieganie to 
świetny sposób na oderwanie się od co-
dziennych obowiązków, gorąco polecam 

– zachwala Andrzej Roszyk z Poznania. 
– Mąż pobiegł, a ja spróbowałam 

swoich sił w nordic walking. W przy-
szłym roku też wystartuję – zapowia-
da Agnieszka Roszyk. 

– Trochę było pod górkę, za to fajna 
pogoda – mówi Magdalena Mrocz-
kowska, przedstawicielka firmy Casto-
rama. – W sucholeskim biegu wzięłam 
udział po raz piąty. 

– Trochę ciepło, ale nie było źle. 
Myślałem, że trasa będzie trudniejsza 

– wyjawia Barbara Matecka, przedsta-
wicielka Castoramy. – Biegam już dwa 
lata, bardzo się wkręciłam, to świetny 
sposób na stres – zachwala.

– Na pewno pobiegnę także w przy-
szłym roku – mówi krótko Sebastian 
Bryła z Zakładu Komunikacji Publicz-
nej w Suchym Lesie

– Nie tylko wozimy pasażerów, 
ale i spędzamy czas na sportowo. 
W Suchym Lesie pobiegłem drugi raz – 
mówi Piotr Mleczak z ZKP w Suchym 
Lesie. – Tym razem gorzej mi poszło, 
ale wczoraj wziąłem udział w ultrama-
ratonie, który odbył się w Wielkopol-
skim Parku Narodowym. W sumie 
przebiegłem 25 ultramaratonów.

– Pobiegłem na 10 km. Bardzo fajna 
impreza – mówi Werner Haibach ze 
Złotnik, UAM Triathlon.

– W tym roku nie mogłam wziąć 
udział w biegu ze względu na kontuzję, 
ale kibicowałam mężowi i wszystkim 
uczestnikom. Ogromne brawa dla 
dziewczyn z klubu Suchy LASki, które 
wystartowały w nordic walkingu – chwa-
li Małgorzata Salwa-Haibach z Zarządu 
Osiedla Grzybowego w Złotnikach.

Miłośnicy kijków
– Cieszę się, że udało mi się dotrzeć 

do mety. To ogromna frajda, możli-
wość spalenia kalorii i spotkania z faj-
nymi ludźmi – mówi Agnieszka Waw-
rzyniak, Suchy LASki.

– Ludzie nas na trasie pozdrawia-
li, klaskali. Świetnie się bawiłam. Ale 
najważniejszy jest szczytny cel, po-
moc dzieciom – podkreśla Stanisława 
Teszner, Suchy LASki.

Wsparli biegiem dzieci 
niepełnosprawne
Po raz siódmy w naszej gminie zorganizowano Sucholeską 
Dziesiątka Fightera, zaliczaną do Grand Prix Wielkopolski. 
Odbył się także bieg i marsz z kijkami na 5 km. Najmłodsi 
mogli wziął udział w czwórboju dziecięcym ,,I ty możesz 
zostać Olimpijczykiem”. Uczestnicy wsparli dzieci niepełno-
sprawne ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. 

– W tym roku szło się gorzej ze 
względu na upał, ale liczy się dobra 
zabawa – mówi Anna Ankiewicz, 
przewodnicząca Rady Gminy Suchy 
Las, Suchy LASki. – Nasza grupa liczy 
20 osób i wciąż się rozrasta, chodzi-
my z kijkami m.in. po Morasku i nad 
Strzeszynkiem –  informuje.

W biegu wzięło udział niemal 
400 uczestników. Biegacze ry wa-
lizowali na dystansie 10 lub 5 km, 
miłośnicy nordic walking mieli do 
pokonania 5 km. Dla dzieci przygo-
towano bieg na 800 metrów, skok 
w dal, rzut piłką lekarską i bieg na 60 
metrów na bieżni w ramach czwór-
boju dziecięcego.

Na uczestników wydarzenia cze-
kały dodatkowe atrakcje,  m.in. porady 
dietetyka i namiot zdrowia, gdzie chęt-
ni mogli przebadać swój wzrok, zmie-
rzyć poziom cukru i ciśnienia. Odbył 
się tam również pokaz resuscytacji 
i reanimacji dla dzieci. 

– Inicjatywa godna polecenia, im-
preza powinna odbywać się częściej 

– podsumowuje bieg Marcin Staniew-
ski, kandydat Lewicy do Sejmu. – Przy 
naszym lewicowym stoisku uczest-
nicy mogli otrzymać m.in. apteczkę 
pierwszej pomocy. W najbliższej 
przyszłości chcielibyśmy uczyć dzieci 
od czwartego roku życia udzielania 
pierwszej pomocy – dodaje.

– Bardzo dobrze się biegło, tylko był 
taki incydent niefortunny. Policjanci 
skierowali nas na złą trasę  i zamiast 
800 m, przebiegłyśmy z koleżanką 5 
km. Ja dobiegłam do mety, ale kole-
żanka się zgubiła. Dzięki pomocy po-
licjanta udało szybko nam się ją odna-
leźć. Mimo tej przygody w przyszłym 
roku też pobiegnę – zapowiada Zuzia 
Schmidt z Suchego Lasu.

– Pogubiłam się na trasie, ale 
wszystko zakończyło się szczęśliwie. 
W przyszłym roku też wezmę udział 
w zawodach – uśmiecha się Julia Siko-
ra ze Złotnik.

Część wpisowego zostanie prze-
znaczona na dzieci ze szkoły powo-
łanej przez Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Otwarte 
Drzwi. 

– Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 
funkcjonuje już od kilku lat, działamy 
na rzecz osób niepełnosprawnych, na 
rzecz dzieci zdolnych i wybitnych – 
mówi Sławomir Wrembel, prezes sto-
warzyszenia.

– Dzieci z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej ,,Otwarte Drzwi” też 
brały udział w zawodach – mówi Ma-
riusz Siebert, organizator, prezes sto-
warzyszenia ,,Fighter”  – W tym roku 
rozbudowaliśmy imprezę o czwórbój 
dziecięcy.

Agata Czyżak

WYDARZENIA  / REKLAMAWYDARZENIA

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

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

SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

ul. Rubież 14b / 54,  
Poznań (Naramowice)

tel. 600 11 66 76

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672
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Lekcje 
fortepianu

dla dzieci 
i dorosłych

dyplomowana nauczycielka
absolwentka poznańskiej 
Akademii Muzycznej

608 627 312
tel.
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O tytuł lidera walczyły instytucje 
rynku pracy z całego kraju, zarówno 
z sektora publicznego, jak i prywat-
nego. Powiatowy Urząd Pracy w Po-
znaniu został nagrodzony jako jedyny 
urząd z Wielkopolski. To świetna wia-
domość dla mieszkańców zarówno 
miasta, jak i całego powiatu, którym 
służy wsparciem poznański PUP.

Wśród kryteriów przyznawania 
wyróżnień znalazły się działania po-

zwalające na skuteczne wspieranie 
młodych ludzi na rynku pracy. Dzię-
ki temu rośnie zaufanie do instytucji 
pomagających znaleźć zatrudnienie. 
Poszukujący pracy lepiej też rozumie-
ją oferty. A wszystko dzięki większej 
przystępności informacji poprzez 
wykorzystanie mediów społecz-
nościowych, a także dostosowaniu 
języka przekazu do oczekiwań osób 
młodych.

– Po analizie danych zawartych 
w corocznie przygotowywanym „Ra-
porcie o bezrobociu absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych”, podję-
liśmy decyzję o objęciu młodzieży 
szczególnym wsparciem – mówi  
Małgorzata Pawlak, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Poznaniu.  – 
Kapituła konkursu doceniła nasze 
niestandardowe oraz oryginalne roz-
wiązania problemów osób młodych na 
rynku pracy. Tak zwaną „dobrą prakty-
ką”, na którą chcieliśmy zwrócić uwagę 
i tym samym zgłosić do konkursu, był 
program „Stop! Młodzież bez pracy” – 
dodaje dyrektor M. Pawlak.

Nagrodzony projekt ma na celu 
podniesienie przydatnych kompetencji 
oraz zwiększanie szans na uzyskanie 
zatrudnienia lub samozatrudnienia 
osób do 30 roku życia. Młodzi ludzie, 
dzięki warsztatom prowadzonym przez 

doradcę zawodowego, uczą się m.in. 
poprawnego tworzenia dokumentów 
aplikacyjnych, technik autoprezentacji 
podczas rozmów kwalifikacyjnych, za-
gadnień związanych z motywacją do 
podejmowania pracy czy zasad działa-
nia sieci europejskich służb zatrudnie-
nia oraz bezpiecznego poszukiwania 
pracy za granicą. W ramach programu 
organizowane są także działania kiero-
wane do uczniów i studentów. Otrzy-
mują oni wsparcie profesjonalnego 
doradcy, który pomaga im w wyborze 
ścieżki zawodowej. Pokazuje tendencje 
panujące na rynku pracy, a także moż-
liwości poruszania się po nim. Uczy też 
elastycznego korzystania z umiejętno-
ści uzyskanych w trakcie kształcenia.

Konkurs został objęty patronatem 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

JSJ

- Ewenementem na skalę krajową 
jest fakt, że za osiągnięcia w nauce 
nagradzamy również uczniów szkół 
branżow ych, którzy także otrzyma-
ją nagrody pieniężne – powiedział 
Tomasz Łubiński, wicestarosta 
poznański. – Systematyczna praca, 
wsparcie ze strony rodziców oraz na-
uczycieli jak widać owocują – dodał 
wicestarosta.

W październiku w sali sesyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu odby-
ło się uroczyste wręczenie stypendiów 
uczniom, którzy w ubiegłym roku szkol-
nym uzyskali średnią ocen co najmniej 
5,0. Powiat poznański przeznaczył na 
ten cel 190 tys. zł. Każdy stypendysta 
będzie w roku szkolnym 2019/2020 
otrzymywał 250 zł netto miesięcznie.

Szkołą, która wyróżniła się pod 
względem liczby stypendystów, jest Li-
ceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie. Jest ich 
19. Natomiast Maja Hipś z Zespołu 
Szkół w Kórniku może pochwalić się 
najwyższą średnią – 5,75. 

– Na mój sukces wpłynęły lata 
nauki, którą obecnie traktuję jak za-
bawę. Sprawia mi ona wiele radości 
i satysfakcji – powiedziała stypen-
dystka z kórnickiego liceum– Uczę 
się dla siebie i dla mojej przyszłości. 
Każdy przedmiot jest na swój spo-
sób interesujący, ale najwięcej frajdy 
sprawia mi nauka matematyki – do-
daje Maja Hipś.

Od kilku już lat starosta poznański 
przyznaje nagrody młodym miesz-
kańcom powiatu, którzy odnoszą suk-
cesy w sferze naukowej, społecznej czy 
kulturalnej. Na ten cel przeznaczono 
łącznie 22 tys. zł.

Czwórka laureatów wyróżniła się 
w konkursach o zasięgu międzynaro-
dowym oraz ogólnopolskim. Nagrodę 
Starosty Poznańskiego w wysokości 4 
tys. zł otrzymała Róża Prokopowicz 
z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu za 
osiągnięcia sportowe w karate tradycyj-
nym. Róża wywalczyła m.in. I miejsce 
w konkurencji KATA oraz I miejsce 
w konkurencji KUMITE w Pucharze 
Europy w Karate Shotokan w Berlinie.

–To wyróżnienie jest dla mnie 
o tyle ważne, że dzięki niemu będę 
mogła pojechać w listopadzie na 
Mistrzostwa Świata do Moskwy – 
powiedziała wielokrotna laureatka 
zawodów karate. – Od 8 lat intensyw-
nie trenuję sztuki walki, które dają mi 
wiele satysfakcji. Mimo że treningi są 
wymagające, a wyjazdów na zawody 
bywa sporo, potrafię to godzić z na-
uką w szkole. Choć na początku nie 
było to łatwe – dodała. 

Za doskonałe wyniki w tenisie 
ziemnym nagrodę w wysokości 2400 
zł odebrał Mikołaj Lis z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Koper-
nika w Puszczykowie. Przywiózł brą-
zowy medal z XXV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Sportach 

Letnich 2019, w tenisie ziemnym, 
w grze podwójnej. Jest także właścicie-
lem II. kółka olimpijskiego przyznawa-
nego przez Polski Komitet Olimpijski 
zdobywcom pierwszych trzech miejsc 
w Ogólnopolskich Olimpiadach Mło-
dzieży oraz Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Młodszych.

Zofia Budzyńska otrzymała 2 
tys. zł za osiągnięcia w jeździectwie. 
Uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Swa-
rzędzu zdobyła złoty medal w Halo-
wym Pucharze Polski 2018 w Lesznie, 
złoty medal w Pucharze Polski w Jaku-
bowicach 2018, srebrny medal w Pu-
charze Polski w Jakubowicach 2019. 

W ogólnopolskich zawodach w Jasz-
kowie wywalczyła I miejsce Grand 
Prix D/E.

– Dzięki zawodom, w których bio-
rę udział, jestem spełniona i wiem, że 
chcę to robić. To jest moja pasja – po-
wiedziała laureatka. – Pieniądze prze-
znaczę na sprzęt albo na zawody.

Nagrodę Starosty Poznańskiego 
w wysokości 1000 zł przyznano Jano-
wi Modzelewskiemu z Zespołu Szkół 
nr 2 w Swarzędzu. Wyróżnił się osią-
gnięciami sportowymi w kolarstwie 
szosowym, uzyskując m.in. I miejsce 
w Finale Pucharu Polski w Koźminku.

JSJ

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

Powiatowy Urząd Pracy  
najlepszy w Wielkopolsce!
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu otrzymał główną na-
grodę oraz tytuł „Lidera aktywizacji osób młodych” w kon-
kursie organizowanym od 2017 r. przez Fundację Promocji 
Inicjatyw Społecznych POLPROM. Nie po raz pierwszy 
jednostka została nagrodzona na arenie ogólnopolskiej.  
W tym konkursie laur zdobyła po raz trzeci.

Ponad 210 tys. zł na nagrody  
i stypendia dla uczniów
Ponad 100 uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat 
poznański otrzymało Nagrody Starosty Poznańskiego oraz 
stypendia Rady Powiatu w Poznaniu.

Zespół Szkół w Kórniku

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu
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URZĄD SKARBOWY INFORMUJE / REKLAMA

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

WYDARZENIA

Obowiązkow y MPP będzie doty-
czyć transakcji pomiędzy przedsię-
biorcami w zakresie towarów i usług 
określonych w ustawie*, potwierdzo-
nych fakturą o łącznej kwocie należ-
ności równej lub przekraczającej 
15 tys. zł . W ramach mechanizmu 
podzielonej płatności będzie możli-
wość dokony wania przelewów zbior-
czych oraz regulowania zaliczek dla 
kontrahentów przed otrzymaniem 
faktury.

Nowe przepisy wprowadzą rów-
nież zmiany w możliwości wykorzy-
stania środków zgromadzonych na 
koncie VAT. Od 1 listopada będzie 
można opłacać z tego rachunku rów-
nież inne należności, takie jak m.in.: 
zobowiązania w podatkach docho-
dowych, należności celne, podatek 
akcyzowy.

Zmiany dotyczyć będą również 
zastąpienia odwrotnego obciążenia 
VAT obowiązkowym MPP, a także 
wprowadzenia sankcji za niewłaściwe 
dokumentowanie transakcji lub omi-
janie systemu MPP przez podatników 

objętych obowiązkiem stosowania po-
dzielonej płatności.

Czym jest MPP?
Przypomnijmy, że mechanizm 

podzielonej płatności to rozwiązanie 
wprowadzone w lipcu 2018 r. Na po-
czątku jego stosowanie było dobro-
wolne, a każdy przedsiębiorca sam 
decydował, którą fakturę zapłaci z za-
stosowaniem MPP.

W ramach mechanizmu płatność 
za nabyty towar lub usługę nie trafia 
w całości na jedno konto odbiorcy, ale 
zostaje rozdzielona na kwotę netto 
i VAT. Pieniądze trafiają na dwa różne 
rachunki bankowe dostawcy.

Takie rozwiązanie ma chronić 
przedsiębiorcę przed ewentualnymi 
konsekwencjami nieświadomego pro-
wadzenia transakcji z nieuczciwym 
kontrahentem. Stosowanie MPP zwal-
nia z odpowiedzialności solidarnej 
w przypadku nabycia tzw. towarów 
wrażliwych i jest dla fiskusa ważnym 
dowodem na dochowanie należytej sta-
ranności w kontaktach biznesowych.

Mechanizm podzielonej płatności  
od listopada na nowych zasadach
• Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany w stosowa-

niu mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment).
• Od tej pory będzie on obowiązkowy dla niektórych branż  

w przypadku transakcji na kwoty przekraczające 15 tys. zł.

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady
ul. Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań
tel. +48 61 827 02 22
e-mail: us.poznan-winogrady@mf.gov.pl
www.wielkopolskie.kas.gov.pl

* Załącznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Chodzi m.in. o: dostawę płyt, arkuszy, folii i pasów z tworzyw sztucznych, 
wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi, elektro-
nicznych układów scalonych, komputerów, dysków twardych, telefonów, telewi-
zorów, aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych, części do silników spalino-
wych, różnego rodzaju odpadów i surowców wtórnych, paliw, a także o usługi 
budowlane i sprzedaż detaliczną części samochodowych.

Świetna zabawa i moc 
atrakcji dla najmłodszych
Kolorowo, głośno i wesoło. W sklepie z zabawkami i artyku-
łami dziecięcymi Berpo przy ulicy Obornickiej w Złotnikach 
odbył się festyn z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. To 
jego pierwsza edycja. W zabawach i konkursach chętnie 
brali udział również rodzice i dziadkowie.

Każde dziecko lubi zabawki. Po-
zwalają one małemu człowiekowi zdo-
bywać wiedzę i pobudzać wyobraźnię. 
Sklep z zabawkami i artykułami dzie-
cięcymi Berpo pełen jest ciekawych, 
niebanalnych przedmiotów przezna-
czonych zarówno dla młodszych, jak 
i starszych dzieci. Podczas festynu dzie-
ci miały okazję nie tylko pooglądać za-
bawki, ale też się nimi pobawić, poczuć 
ducha rywalizacji i sprawdzić swoje 
możliwości w różnorodnych konkur-
sach. Chętnych przybywało z każdą 
chwilą. Organizatorzy zadbali, by każ-
dy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. 

Pełno niespodzianek
– Przygotowaliśmy dla dzieci mnó-

stwo atrakcji. Wśród nich są eduka-
cyjne zabawy i konkursy. Dzieci mogą 
sprawdzić się za kierownicą na torze 
samochodowym, mogą układać figur-
ki na stanowisku Playmobila, budo-
wać ze słomek różne figury czy wziąć 
udział w konkursie na temat znanych 
postaci bajkowych żółwi Ninja – wy-
licza Weronika Rusinek, prowadząca 
warsztaty. – A na zakończenie dzieci 
otrzymają mnóstwo nagród – dodaje.

– Cieszymy się, że inicjatywa się 
podoba, że tyle osób nas odwiedza. 
Tu, w Złotnikach jesteśmy już trzy lata, 
wcześniej sklep umiejscowiony był 
w Suchym Lesie na ul. Szkółkarskiej – 
informuje Maciej Furutin, kierownik 
sklepu. – Stwierdziliśmy, że skoro już 
tutaj jesteśmy, to trzeba coś zrobić. 
I tak powstał pomysł na festyn z okazji 
rozpoczęcia roku szkolnego. 

– Chcieliśmy, by nasze firma Berpo 
nie kojarzyła się tylko i wyłącznie ze 
sprzedażą. Chcieliśmy też dać coś od 
siebie, by dzieci mogły tu przyjść poba-
wić się i przetestować zabawki, a nieko-
niecznie od razu kupić. Często jest tak, 
że kupuje się kota w worku – podkreśla 
Roger Szydłowski, właściciel sklepu. 

Właściciel sklepu zdradził też, że 
w przyszłości odbędą się kolejne takie 
imprezy. Sama idea organizowania 
tego typu wydarzeń na pewno spodo-
ba się zarówno dzieciom, jak i ich ro-
dzicom.

Strzał w dziesiątkę 
– Wszystko mi się tu podoba, 

a najbardziej zabawy w playmobil. To 

takie małe figurki, podobne do kloc-
ków lego – mówi zachwycona Alicja, 
mieszkanka Suchego Lasu.

– Mnie najbardziej podobają się 
kolorowanki – wtrąca zadowolona 
Amelka, także mieszkanka gminy.

– Do sklepu przyszedłem z moja po-
ciechą zupełnie przypadkowo. I świet-
nie, bo zorganizowano fajny festyn. 
Dziecko mogło się pobawić, zapoznać 
z nowymi zabawkami – zwraca uwagę 
pan Radzisław z Poznania. – Jesteśmy 
stałymi klientami, bywamy tu raz 
w miesiącu.

– Moja wnuczka i wnuk są stałymi 
klientami tego sklepu. Kupujemy za-
bawki z okazji urodzin, imienin czy 
świąt – mówi pani Dorota, mieszkan-
ka gminy. – Akurat wracaliśmy z zaku-
pów i zobaczyliśmy ładnie przystrojo-
ne wnętrze sklepu. Postanowiliśmy 
sprawdzić, co się dzieje. No i jesteśmy 
mile zaskoczeni. Wnuczka dostała 
balonika, lizaka i magnesy na lodów-
kę, uczestniczy w ciekawych zajęciach. 
Bardzo pozytywna inicjatywa, takie 
dopieszczenie wszystkich małych 
klientów, którzy mogą nie tylko wy-
brać sobie zabawkę, ale i zanurzyć się 
w świecie zabawek – dodaje.

– Zdarza się, że bywamy w tym skle-
pie, a dzisiaj festyn skusił nas do przyj-
ścia tutaj. Bardzo fajny pomysł, taki 
sklep powinien oferować tego typu 
atrakcje – podkreśla pan Krzysztof 
z Chludowa.

Fajny festyn i szkoła
– Buduję duży kwadrat, z rurek 

i krzyżyków. Bardzo podoba mi się ta 
zabawa. Lubię takie rzeczy robić też 
w domu – wyjawia Kuba, mieszkaniec 
Poznania. 

– Dopiero co przyszedłem do skle-
pu. Na pewno wezmę udział w festynie, 
może coś pobuduję, skonstruuję jakieś 
figurki – mówi Dominik, mieszkaniec 
z Suchego Lasu.

– Fajny jest festyn i fajnie, że szkoła 
się zaczęła – cieszy się Kamila, miesz-
kanka Chludowa

– Szukamy prezentu dla kolegi 
młodszego brata. Brat został zaproszo-
ny na urodziny. I  przy okazji weźmie-
my udział w festynie – mówi Tymote-
usz z Poznania
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KONDOLENCJE KONDOLENCJE

Zmarł

Tadeusz Ukleja 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Przedsiębiorcy oraz Społecznika

aktywnie uczestniczącego w życiu
wspólnoty lokalnej gminy Suchy Las.

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom
składamy szczere wyrazy współczucia

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz

��

Niespodziewanie odszedł od nas

Tadeusz Ukleja 

znany i ceniony w naszej gminie przedsiębiorca, 
a także społecznik, który zawsze niósł 

bezinteresowną pomoc innym.

Panie Tadeuszu, trudno się pogodzić z tą stratą.

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
rodziny i przyjaciół Zmarłego.

Mirosław Nochowicz, 

prezes Związku Oficerów Rezerwy RP  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  

wraz z rodziną

ÐÑ

Nagłą, przedwczesną śmiercią zmarł 

Tadeusz Ukleja

Pozostawiłeś nam,  
Tadeuszu,  

Twój uśmiech, optymizm  
i życzliwość.

Pamiętajmy!

Marek Ruciński

W wieku 68 lat zmarł 

Tadeusz Ukleja
przedsiębiorca, społecznik i po prostu 

dobry, życzliwy innym człowiek.

Szczere wyrazy współczucia  
dla bliskich Zmarłego.

Tadeusz Bandosz 

w imieniu firmy 

DROMO Sp. z o.o.

„Śpieszmy się kochać ludzi  
tak szybko odchodzą”

ks. Jan Twardowski

W wieku 68 lat zmarł 

Tadeusz Ukleja
Nie znajdujemy słów, aby opisać, jak bardzo 

jesteśmy wstrząśnięci przedwczesną  
śmiercią tego wspaniałego społecznika 
i godnego  zaufania człowieka, który na 
zawsze zapisze się w naszej pamięci jako 
osoba nie odmawiająca innym pomocy.

Wyrazy najszczerszego współczucia składamy 
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom

Redakcja  
Sucholeskiego Magazynu 

Mieszkańców Gminy

��
Z powodu śmierci

Ś.P. Tadeusza Ukleji 
- nagłej, niespodziewanej, przedwczesnej…

składamy 

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom

wyrazy głębokiego współczucia

Anna i Henryk  
Stokłosowie

„Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko…”
ks. Jan Twardowski

W wieku 41 lat zmarł

Łukasz Smocikowski
Żonie, synkowi i rodzinie Zmarłgo

składamy

wyrazy współczucia

Redakcja 
Sucholeskiego Magazynu 

Mieszkańców Gminy

Śmierć stawia nas w obliczu 
bezsilności, która nas obez-
władnia i zabiera w nieznane.

Kiedy śmierć pojawia się kradnąc nam ukochaną 
osobę, przeszywa nasze serce bólem i odznacza 

w nim swoje piętno, które przypomina nam 
stale, jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.

Całej Rodzinie 

Tadeusza Ukleji 
najgłębsze wyrazy współczucia składa 

Przychodnia Lekarska  
i Specjalistyczna Eumedica
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Jednak, aby było to możliwe, muszą 
być spełnione przesłanki określone w ko-
deksie rodzinnym i opiekuńczym, to jest 
pełnoletność dzieci, ich możliwości 
zarobkowe bądź majątkowe oraz niedo-
statek rodzica. Podstawą żądania alimen-
tów od dzieci jest art. 128 k.r.o., zgodnie 
z którym  „Obowiązek dostarczania 
środków utrzymania, a w miarę potrzeby 
także środków wychowania (obowiązek 
alimentacyjny) obciąża krewnych w linii 
prostej oraz rodzeństwo”.

Czym jest niedostatek?
Istotnym warunkiem jest to, aby 

rodzic znajdował się w stanie niedostat-
ku. Pojęcie niedostatku rozumiane jest 
jako niemożliwość zaspokojenia ich 

usprawiedliwionych potrzeb własnymi 
możliwościami majątkowo-finansowy-
mi. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce 
w przypadku poważnych chorób rodzi-
ców, uniemożliwiających im podjęcie 
pracy lub też ich podeszłego wieku. Na 
osobie starającej się uzyskać alimenty od 
dzieci ciąży obowiązek udowodnienia 
swojej trudnej sytuacji życiowej.

Podkreślić należy, iż na stan niedo-
statku nie może powoływać się osoba, 
która z nieusprawiedliwionych przyczyn 
nie chce podjąć pracy, pomimo iż ma 
ona taką realną możliwość czy też nie 
ubiega się o świadczenia z systemu ubez-
pieczeń społecznych, mimo zaistnienia 
przesłanek do ich przyznania.

Wysokość alimentów jest określana 
na zasadach ogólnych, tzn. wyznaczają ją 
w pierwszej kolejności miesięczne, uspra-
wiedliwione potrzeby rodzica. Z drugiej 
strony może być ona ograniczona lub 
zwiększona z uwagi na możliwości fi-
nansowe i majątkowe osoby zobowiąza-
nej do alimentów.

Kiedy się uchylić?
Dziecko może uchylić się od obo-

wiązku alimentacyjnego na rzecz ro-
dzica, gdy wykaże, że przesłanki zasą-
dzenia alimentów na rzecz rodzica nie 
zostały w rzeczywistości spełnione. 
Np. rodzic posiada stosowny majątek 
do własnego utrzymania,  np. posiada 
duży dom, który można sprzedać i ku-
pić mniejsze mieszkanie. Ewentualnie 
rodzic celowo rezygnuje z możliwości 
uzyskiwania dochodów i nie wykorzy-
stuje swoich zdolności.

Sąd może również uznać, iż żą-
danie alimentów przez rodzica od 
dziecka jest sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego. Zgodnie 
z art. 144 [1] k.r.o „zobowiązany 
może uchylić się od wykonania obo-
wiązku alimentacyjnego względem 
uprawnionego, jeżeli żądanie ali-
mentów jest sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego. Nie doty-
czy to obowiązku rodziców wzglę-
dem ich małoletniego dziecka”.

Sytuacja taka będzie miała miejsce 
np., kiedy rodzic wcześniej zaniedbywał 
swoje obowiązki rodzicielskie względem 
dziecka, np. sam unikał płacenia alimen-
tów, stosował przemoc, nie interesował 
się losem dziecka, nie utrzymywał kon-
taktów z rodziną od dłuższego czasu, 
zaniedbywał swoją sytuację zawodową 
i nie łożył na utrzymanie rodziny.

Bardzo często do spraw o żądanie za-
sądzenia alimentów od dzieci dochodzi 
w rodzinach w których istnieją konflikty 
między jej członkami czy też kontakt 
między jej członkami został zerwany. 
Dlatego też warto te względy mieć na 
uwadze i podnosić je w sądzie, gdyż 
wszelkie negatywne zachowania osoby 
uprawnionej do alimentów względem 
osoby obowiązanej mogą stanowić pod-
stawę do oddalenia takowego roszczenia.

Iwona Kęsik-Sójka

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

Kancelaria Adwokacka 
Iwona Kęsik-Sójka
ul. Młyńska 6/5, 61-730 Poznań
tel. 790 739 689
kancelaria@adwokat-kesiksojka.pl
www.adwokat-kesiksojka.pl

ZDROWIE / WYDARZENIA

Alimenty dla rodziców
Obowiązek alimentacyjny najczęściej jest utożsamia-
ny z obowiązkiem utrzymywania przez rodziców ich 
dzieci. W prawie natomiast są przewidziane również 
regulacje, które umożliwiają rodzicom wystąpienie  
o alimenty od ich dzieci.

WWW.SUCHOLESKI.EU

Dziś możemy nie tylko skutecz-
nie leczyć tego rodzaju problemy, 
ale przede wszystkim szybko i bez-
boleśnie je zdiagnozować.

Na choroby żołądka lub dwu-
nastnicy cierpi co dziesiąty Polak. 
Choroba ta dotyczy szczególnie 
mężczyzn po 50. roku życia, jednak 
zdarza się, że cierpią na nią także 
osoby zdecydowanie młodsze oraz 
kobiety. Większość chorych dowia-
duje się o swoich kłopotach żołąd-
kow ych, gdy obniża się poziom od-
porności, a organizm słabiej broni 
się przed atakiem bakterii Helico-
bacter pylori, odpowiedzialnej za 
powstawanie wrzodów.

Nie lekceważ 
pierwszych objawów

Początkowo uznawano, że cho-
roba wrzodowa spowodowana jest 
złą dietą , brakiem ruchu, paleniem 
papierosów, alkoholem czy stresem. 
Dziś wiemy jednak, że nie tylko na-
sze codzienne naw yki mają wpły w 
na jej powstawanie.

Wrzody żołądka lub dwunastni-
cy pojawiają się głównie na skutek 
zapalenia błony śluzowej, które 
w y woły wane jest przez Helicobac-
ter Pylori. Im dłużej w organizmie 
trwa reakcja zapalna, tym mocniej 

niszczona jest błona, co w konse-
kwencji prowadzi do powstawania 
wrzodów, czyli ubytków w błonie 
śluzowej, które mogą przyjmować 
różną wielkość i głębokość. Obja-
w y choroby uzależnione są od miej-
sca, w którym w ystępują zmiany. 
Jeżeli cierpimy na wrzody żołądka, 
możemy odczuwać silny ból w oko-
licy brzucha, pieczenie, nudności 
zwłaszcza zaraz po jedzeniu, a cza-
sami także kłucie w dołku podser-
cow ym. Natomiast, jeśli mamy do 
czynienia z problemami dwunast-
nicy, niepokojącymi objawami są 
bóle brzucha tuż po przebudzeniu 
lub w środku nocy, wzdęcia, a na-
wet nudności czy w ymioty.

Aby załagodzić te objawy, po-
winniśmy zmienić nasze codzienne 
nawyki. Po pierwsze nasze posiłki 
winny być mniejsze, za to jedzone 
w regularnych odstępach czasu i bez 
zbędnego pośpiechu. Dodatkowo 
z menu powinniśmy wyeliminować 
słone, tłuste oraz pieczone dania, 
które wzmagają objawy choroby 
i zmienić je na gotowane oraz duszo-
ne mięsa, warzywa czy zupy. Używki 
również niekorzystnie wpływają na 
stan naszego zdrowia, dlatego zaleca 
się ograniczenie lub zrezygnowanie 
z papierosów czy alkoholu.

Bez bólu i stresu
Jeżeli wprowadzone w życie 

zmiany nie zmniejszą naszego bólu 
i nie złagodzą pozostałych dolegli-
wości, powinniśmy zgłosić się po 
pomoc do specjalisty.

Najdok ładniejszym testem, po-
zwalającym w ykryć chorobę wrzo-
dową jest gastroskopia. Badanie to 
pozwala na potwierdzenie dolegli-
wości, w ykrycie obecności Helico-
bacter pylori i pobranie w ycinków 
do dalszej diagnostyki. Zabieg 
polega na w prowadzeniu przez 
usta i przełyk do żołądka giętkiego 
wziernika w yposażonego w świa-
tłowód i małą kamerę, która umoż-
liwia dok ładne obejrzenie podej-
rzanych miejsc.

Wbrew pozorom badanie to 
może być całkowicie bezbolesne. 
Dzięki znieczuleniu ogólnemu po-
legającemu na podaniu pacjentowi 
dożylnie środka usypiającego, zasy-
pia on na około kilkanaście minut 
i budzi się dopiero po zakończeniu 
badania. Znieczulenie jest płytkie, 
dzięki czemu nie wymaga założenia 
rurki dotchawiczej. Gdy w trakcie 
badania lekarz potwierdzi obecność 
wrzodów, wówczas przeprowadzany 
jest test na obecność Helicobacter 
pylori, od którego zależy dobranie 
indywidualnego sposobu leczenia. 
Gastroskopia, pośród wszystkich 
metod, daje najpewniejsze rozpo-
znanie choroby oraz ułatwia dobra-
nie odpowiednich leków, co powin-
no złagodzić objawy, a następnie 

– w połączeniu ze zmianą stylu życia 
i żywienia – powstrzymać jej rozwój.

Dr n. med. Marcin Chmielewski,  
gastroenterolog

Wrzody żołądka lub dwunastnicy: 
zbadaj się, to nie boli!
Jesień to czas, w którym zdecydowanie częściej doskwiera-
ją nam dolegliwości żołądkowe. Zgaga, niestrawność, bóle 
brzucha, wzdęcia, mdłości, a czasem także kwaśny lub 
gorzki posmak w ustach, to jedne z najczęstszych obja-
wów towarzyszących chorobie wrzodowej.

 

MedPolonia sp. z o.o.
ul. Obornicka 262  
60-693 Poznań 
tel. 061 66 43 300
www.medpolonia.pl

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

Biedrusko staje się sypialnią Po-
znania. Gdy młodzi jadą do pracy, to 
ich starsi rodzice mogliby spędzić czas 
w Domu Dziennego Pobytu Seniora 
(w godz. 7.00-15.00). Tu dostaną posi-
łek, będą mogli wziąć udział w warsz-
tatach, zajęciach rehabilitacyjnych, 
wyjazdach, szkoleniach itd. Będę też 
mogli liczyć na opiekę i pomoc. Ludzi 
starszych przybywa, nie wszystkich 
stać na indywidualną opiekę – choć 
i tak byliby wtedy samotni.

Sens życia
Natomiast w domu seniora, we 

własnym gronie, z podobnymi życio-
wymi problemami łatwiej o zrozu-
mienie ze strony innych. Gdy dzieci 
wyjechały lub intensywnie pracują 
i nie mogą poświęcić  całego dnia star-
szym rodzicom, sytuacja zmusza do 
takich rozwiązań.

Starość i samotność, niedołężność 
i choroby podeszłego wieku mogą 
wpłynąć na psychikę i załamania.

Życie w grupie – wspólne roz-
mow y, odpow iednia opieka le-
karska, psychologiczna itd. daje 
ludziom sens ż ycia, przy w raca 
w iarę w człow ieczeńst wo. Przeby-
wanie w grupie pomaga, bo trzeba 
wstać, ubrać się, umyć i dojechać 
na spotkanie ze wspólnymi znajo-
mymi. Z t ymi znajomymi można 
zaś podziel ić się swoimi proble-
mami. Lub po prostu spędzić czas 
w gronie podobnych ludzi . 

Niektórzy młodzi zastanaw iają 
się jednak, czy starszym to się rze-
czy w iście należ y, dopy tują się też , 
po co im to. A czasem py tają , czy 
ludzi w podeszł ym w ieku stać na 
poby t w domu seniora. Wszak nie 
wszyscy starsi ludzie są zamożni. 
Dla jednych obiad to  jeden z po-
si ł ków codziennych, dla innych 
to może  jedy ny posi łek w t ym 
dniu…

Okażmy wdzięczność
Pamiętajmy, że to, co mamy, za-

wdzięczamy naszym rodzicom. To 
oni nas wychowali, poświęcili dla nas 
swoje życie, a teraz niektórym wydają 
się niepotrzebni. Zapomniani nawet 
po śmierci. Wielu zmarłym pochów-
ki urządza dziś opieka  społeczna, bo 
dzieciom szkoda czasu i pieniędzy 
na pochowanie rodziców. A prze-
cież możemy odmówić sobie trochę 
luksusów, za to pomóc starszym ro-
dzicom godnie dotrzeć do mety ich 
biegu przez życie. Zachowajmy czło-
wieczeństwo, by móc potem spojrzeć 
w lustrze na własną twarz.     

Mamy już obiekt, gdzie na czte-
rech kondygnacjach jest miejsce na 
grotę solną, basen, salę masażu i ga-
binet lekarski, salę senioralną i salę do 
fitness oraz kuchnię.

Jan Kucharski
Stowarzyszenie Biedrusko

Dom Dziennego Pobytu 
Seniora w Biedrusku
W ramach projektu rządowego „Senior” jest szansa na 
otwarcie w Biedrusku Domu Dziennego Pobytu Seniora. 
Rząd daje pieniądze na adaptację takich obiektów, na-
tomiast gmina pośredniczy w przekazywaniu funduszy. 
Suchy Las jest jedną z nielicznych gmin, gdzie takiego 
obiektu jeszcze nie ma.
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Przykładowo warto wspomnieć 
o mące z okolic Neapolu, która charakte-
ryzuje się dużym rozdrobnieniem, zaś cia-
sto upieczone na jej bazie zachowuje swo- 
ją kruchość i chrupkość. Nie ma też obawy, 
że nasiąknie sosem albo dodatkami.

– Współpracujemy z hurtownią, 
która się specjalizuje w produktach 
żywnościowych z Włoch – podkreśla 
w rozmowie z nami Bartosz Zdon. – 
Produkty te mają certyfikat DOP, naj-
wyższy certyfikat jakości we Włoszech 

– dodaje z dumą.

Jak we włoskim domu
Właściciel pizzerii wzoruje się też 

na włoskich restauracjach, a także na 
domowej kuchni z Włoch.

Menu restauracji już jest bogate, ale 
będzie się jeszcze zmieniać.

– Właściwe zmieniamy je po tro-
chu co jakiś czas, kiedy tylko wpadnie 
nam do głow y coś ciekawego – zazna-
cza właściciel. – Natomiast po No-
w ym Roku szykujemy kilka now ych 
i zaskakujących pozycji. Poszerzamy 
swoje horyzonty, w związku z czym 
będzie można u nas zjeść nie tylko 
pizzę czy makarony – zapowiada nie-
co tajemniczo.

Na włoski posiłek możecie przyjść 
przez cały tydzień. Pizzeria otwiera 
swoje podwoje codziennie w samo 
południe, a czynna jest do wieczora.  
Od poniedziałku do czwartku do 
21.00, a w piątki i weekendy aż do 
22.00.

Warsztaty dla maluchów
A jeśli macie akurat mniej czasu, to 

możecie zadzwonić pod numer 570 
801 005 i zamówić pizzę do domu. 
Jest to możliwe na terenie Chludowa, 
a także kilku innych miejscowości 
w granicach naszej gminy (Golęczewo, 
Zielątkowo, Złotkowo) oraz na obsza-
rze gmin sąsiednich.

– A od niedawna dowozimy pizzę 
także do Suchego Lasu –uzupełnia 
nasz rozmówca.

Pracownicy lokalu są młodzi, sym-
patyczni i szybcy w działaniu. Zarówno 
na dowóz, jak i obsługę na miejscu nie 
trzeba czekać długo.

Pizzeria to nie tylko miejsce, gdzie 
można smacznie zjeść. To także swego 
rodzaju centrum edukacji oraz integracji 
lokalnej społeczności. W lokalu odbyły 
się warsztaty dla dzieci przedszkolnych. 
Pizzeria organizuje też sporo konkursów 
dla swoich klientów. Do wygrania atrak-
cyjne nagrody, warto więc śledzić na Fa-
cebooku fanpage Pomodori Pizza&Pasta!

Jerzy Berger   

Nowa Toyota Yaris została zaprojek-
towana, by sprostać rosnącym wyzwa-
niom codziennego życia w mieście. To 
pierwszy samochód segmentu B został 
zaprojektowany w technologii Toyota 
New Global Architecture (TNGA). 
Jego konstrukcja opiera się na nowej 
platformie GA-B, zaś źródłem napędu 
jest zastosowany po raz pierwszy układ 
hybrydowy 4. generacji z 3-cylindro-
wym silnikiem, również opracowany 
w technologii TNGA.

Wyróżnikiem nowego Yarisa są tak-
że udoskonalone systemy bezpieczeń-
stwa czynnego i biernego, które wraz ze 
sztywną, odporną konstrukcją opartą 
na platformie TNGA sprawiają, że jest 
to obecnie najbardziej bezpieczny sa-
mochód miejski na świecie.

Atrakcyjny design i inteligentny 
układ komponentów na 
platformie TNGA

Mocny i zwarty design nadwozia 
podkreśla zwinność i dynamikę Yari-
sa. Toyota skróciła nadwozie nowego 
modelu o 5 mm, zarazem zwiększając 
rozstaw osi o 50 mm. To sprawia, że 
auto jest równie zwinne i łatwe w ma-
newrowaniu jak dotąd, zaś wnętrze zy-
skało imponującą przestronność oraz 
większy komfort.

Platforma GA-B pozwoliła na obni-
żenie wysokości samochodu o 40 mm, 
a niżej położona deska rozdzielcza przy-
czynia się do poprawy widoczności do 
przodu. Poszerzenie auta o 50 mm prze-
kłada się na większą przestronność na 
przednich fotelach i tylnej kanapie, zaś 
zwiększony rozstaw kół na obu osiach 
komponuje się z niższą i szerszą sylwetką 
nowego Yarisa.

Z przodu najbardziej widoczny jest 
duży grill i umiejscowione centralnie 
logo Toyoty. Nowe lampy przednie 
zbudowano w technologii LED, zaś 
kierunkowskazy i światła do jazdy 
dziennej zostały zintegrowane w jeden 
moduł diodowy.

We wnętrzu pojawiły się nowe, wy-
sokiej jakości materiały, takie jak innowa-
cyjna odmiana filcu na panelach drzwi 

i miękkie tworzywo na desce rozdziel-
czej. Interfejs użytkownika obejmuje trzy 
wzajemnie wspierające się wyświetlacze: 
ekran dotykowy Toyota Touch na konsoli 
centralnej, wyświetlacz Multi-Information 
Display między zegarami oraz 10-calowy, 
kolorowy wyświetlacz projekcyjnym na 
przedniej szybie Head-up Display. Nowy 
Yaris może być wyposażony także w inne 
systemy i funkcje hi-tech, jak bezprzewo-
dowa ładowarka indukcyjna, podgrzewa-
na kierownica czy specjalne oświetlenie 
typu „ambient” wokół kierowcy.

Samochód, który 
przyjemnie się prowadzi

Nowy Yaris to pierwszy samochód 
segmentu B zaprojektowany w archi-
tekturze TNGA. Dzięki nowej platfor-
mie GA-B auto jest stabilne i szybko 
oraz precyzyjnie reaguje na działania 
kierowcy. Fotel kierowcy znajduje się 
niżej i dalej od kierownicy (o 60 mm 
do tyłu w porównaniu z obecnym Yari-
sem), przyczyniając się do obniżenia 
środka ciężkości, lepszej ergonomii 
i szerszego zakresu regulacji.

Środek ciężkości umieszczono o 15 
mm niżej niż w aktualnym modelu, co 
poprawia charakterystykę bezwładności 
samochodu. Auto zostało również lepiej 
wyważone – zarówno między przodem 
i tyłem, jak i prawą i lewą stroną. Nowo 
zaprojektowane elementy zawieszenia – 
z przodu kolumny McPhersona, z tyłu 
belka skrętna – otrzymały usprawnienia 
strukturalne, jak przednie amortyzatory 
o zmniejszonym tarciu wewnętrznym 
oraz sprężyny o miękkiej charakterystyce 
przy znacząco zwiększonej sztywności 
skrętnej tylnego zawieszenia. Większa 
sztywność to jednak głównie zasługa plat-
formy GA-B.

Nowy napęd 1.5 Hybrid 
Dynamic Force

Od wprowadzenia do sprzedaży 
pierwszego Priusa w roku 1997, Toyota 

Motor Corporation sprzedała na ca-
łym świecie ponad 14 milionów aut 
hybrydowych – w tym 2,5 mln w Eu-
ropie. Yaris Hybrid, pierwszy samo-
chód z pełnym napędem hybrydowym 
w segmencie B, miał premierę w 2012 
roku. Od tego czasu znalazł 500 000 
nabywców w samej Europie, w ogrom-
nym stopniu przyczyniając się do upo-
wszechniania świadomości i wiedzy na 
temat hybrydowej technologii Toyoty 
i jej zalet.

Napęd hybrydowy 4. generacji był 
testowany w różnych miastach Europy, 
w tym w Rzymie, Paryżu czy Darm-
stadt. Wyniki tych testów poskazują, 
że w środowisku miejskim pracuje on 
w bezemisyjnym trybie elektrycznym 
przez niemal 80% czasu jazdy. Układ 
Hybrid Dynamic Force z silnikiem 1.5 
to kolejna konstrukcja z serii obejmują-
cej systemy hybrydowe 2.0 i 2.5, które 
weszły na rynek w modelach Corolla, 
RAV4 i Camry.

Nowy silnik 1.5 Dynamic Force to 
3-cylindrowa jednostka benzynowa ze 
zmiennymi fazami rozrządu, pracująca 
w cyklu Atkinsona, której sprawność 
sięga 40%, co pomogło w obniżeniu 
zużycia paliwa i emisji CO2 aż o 20% 
w porównaniu z aktualnym Yarisem. 
Jednocześnie moc układu wzrosła 
o 15%. Hybrydowa przekładnia została 
całkowicie przekonstruowana, przyj-
mując strukturę dwuosiową, dzięki 
której ma bardziej zwartą budowę – jej 
objętość jest mniejsza o 9% w porów-
naniu z przekładnią zastosowaną w po-
przedniej generacji Yarisa. W skład na-
pędu hybrydowego wchodzą również 
nowe, litowo-jonowe baterie trakcyjne 
o wyższej mocy, o 27% lżejsze od do-

tychczas stosowanych akumulatorów 
niklowo-wodorkowych.

Na wybranych rynkach nowy Yaris 
będzie dostępny także z 3-cylindrowy-
mi silnikami benzynowymi o pojemno-
ści 1,5 i 1,0 l.

Nowa generacja systemów 
bezpieczeństwa czynnego

Nowy Yaris został zaprojektowany 
z myślą o tym, by stał się najbezpiecz-
niejszym samochodem miejskim na 
świecie – zapewnia najlepsze rozwią-
zania zarówno pod względem bezpie-
czeństwa czynnego, jak i biernego.

Nowa generacja systemów bezpie-
czeństwa czynnego obejmuje m.in. inte-
ligentny tempomat adaptacyjny (Intelli-
gent Adaptive Cruiser Control, IACC) 
działający w pełnym zakresie prędkości 
oraz asystenta utrzymania pasa ruchu 
(Lane Trace Assist, LTA), znane z mo-
deli, które niedawno weszły na rynek, 
takich jak Corolla. Wszystkie te systemy 
są montowane w standardzie w każdym 
nowym Yarisie.

Yaris czwartej generacji zapewnia 
także najwyższe standardy ochrony 
pasażerów, spełniając dopiero zapowie-
dziane, ostrzejsze wymogi na rok 2020. 
Na przykład, aby lepiej chronić pasaże-
rów w razie zderzenia bocznego, Yaris 
jako pierwszy miejski samochód oferuje 
centralne poduszki powietrzne.

Nowy Yaris będzie produkowany 
w Europie, w fabryce Toyota Motor 
Manufacturing France. Wdrożenie 
technologii produkcji TNGA i opra-
cowanie linii produkcyjnych aut opar-
tych na platformie GA-B wiązało się 
z inwestycjami we francuskie zakłady 
na poziomie ponad 300 mln euro.

MOTORYZACJAKULINARIA / REKLAMA

ASD Toyota Ukleja Sp.J.
ul. Obornicka 132, 
62-002 Suchy Las
tel. 61/811 75 70

www.toyota-ukleja.pl

Centrum Samochodów Używanych
ul. Zawady 38, 
61-002 Poznań

tel. 61/629 90 00
www.uzywane-ukleja.pl

Światowa premiera nowej 
Toyoty Yaris z napędem 
hybrydowym czwartej generacji
• Światowa premiera zupełnie nowego Yarisa;
• Pierwsze zastosowanie architektury TNGA w miejskim samochodzie;
• Nowa platforma GA-B zapewnia praktyczność, przyjemność z jazdy, 

bezpieczeństwo oraz atrakcyjny design;
• Nowy napęd Hybrid Dynamic Force z silnikiem 1.5 łączy niskie zuży-

cie paliwa z większą dynamiką;
• Nowy Yaris zaprojektowany z myślą o tym, aby stał się najbezpiecz-

niejszym samochodem miejskim na świecie.

Prawdziwa pizza z Włoch 
w gminie Suchy Las
Pizzeria „Pomodori  Pizza & Pasta” działa w Chludowie od 
lipca tego roku. Jej właściciel Bartosz Zdon ma ambicję, żeby 
wszystkie składniki na pizzę czy makaron pochodziły z Włoch.

Tel. 570-801-005
MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
ul. Szkolna 1, 62-001 Chludowo
GODZINY OTWARCIA
ndz.- czw. 12.00-22.00
pt.- sob. 12.00-22.00
fb/Pomodori Pizza&Pasta
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Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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Jesień w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
Spotkanie z Karoliną  22. 11. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
Korwin Piotrowską godz. 17.30 wejściówki do odbioru 
  w bibliotece
SZYDEŁKUJEMY TOREBKĘ  30. 11. 2019 r. CKiBP, sala plastyczna 
warsztaty  godz. 10.00 - 13.00 zapisy: 612 500 400 / 402
ALI BABA I CZTERECH  30. 11. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
ROZBÓJNIKÓW godz. 11.00 bilety: 10 zł do nabycia  
Teatr Małe Mi   w sekretariacie  
spektakl dla dzieci  i na www.bilety24.pl
XIII FESTIWAL MUZYKI   1. 12. 2019 r. Kościół p/w Najświętszego  
SAKRALNEJ godz. 15.30 Serca Pana Jezusa  
  w Suchym Lesie przy  
  ul. Bogusławskiego 3
SUCHOLESKA NOELKA 6. 12. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
film, koncerty, warsztaty, karuzela,  wstęp wolny, szczegółowy  
fotobudka i inne atrakcje  harmonogram na 
  www.osrodekkultury.pl 
Warsztaty świąteczne 6. 12. 2019 r. biblioteka w Chludowie 
w Chludowie  ul. Szkolna 2 
  zapisy: 618 116 503
STROIKI ŚWIĄTECZNE  7. 12. 2019 r. CKiBP 
warsztaty zdobienia wieńców godz. 11.00 koszt: 90 / 70 zł  
  średnica 40/30 cm 
  zapisy: 612 500 400
KUBA BADACH 7. 12. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
Tribute to Andrzej Zaucha godz. 19.00 bilety wyprzedane
TAKICH ŚWIĄT JESZCZE NIE BYŁO  8. 12. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
Teatr Fuzja  godz. 11.00 wejściówki do odbioru  
  w bibliotece
STANISŁAW SOYKA Z ZESPOŁEM 10. 01. 2020 r. CKiBP, sala widowiskowa 
koncert godz. 19.00 szczegóły wkrótce

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

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

PIEROGI:
- z kapustą i grzybami  2,50 zł/szt.

- z podgrzybkami  2,50 zł/szt.

- z prawdziwkami  3 zł/szt.

- z mięsem  2,50 zł/szt.

-  z suszoną śliwką w cieście  
piernikowym  3 zł/szt.

uszka z grzybami  0,70 zł/szt.

uszka z mięsem  0,70 zł/szt. ZUPY:
- barszcz czysty 900 ml 19 zł
- zupa z podgrzybków 900 ml 32 zł

POTRAWY:
- kapusta z grzybami 250 gr 7 zł
- krokiet z kapustą i grzybami 6 zł
- filet z karpia 250-300 gr 25 zł

ZAMÓWIENIA ŚWIATECZNE
przyjmujemy do 15 grudnia 

ODBIÓR: 21-23 grudnia

CIASTA     24 CM
- ciasto makowo-jabłkowe z bakaliami 85 zł
-  sernik lekki i aksamitny z czekoladą, rodzynkami  

i skórką pomarańczową 85 zł
- ciasto marchewkowo-piernikowe z mascarpone 65 zł

Przy składaniu zamówienia pobieramy 50% wpłaty.

Szanowni Państwo!

 Czas przedświąteczny i noworoczny to idealna okazja 
aby spotkać się z pracownikami, kontrahentami czy 
przyjaciółmi.
Zatrzymać się na chwilę, podziękować, podsumować, 
ucieszyć...

Z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa wigilię 
firmową, Christmas Party, spotkanie noworoczne. 
Zadbamy o pyszną kuchnię, radosną, świąteczną 
atmosferę, zapewnimy profesjonalną obsługę.
Wszystko po to, by wkroczyć w kolejny rok  
z optymizmem i nową energią.

Nasza sala pomieści do 60 osób.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: 510 27 20 80
Pierogarnia Restauracja BUMERANG
Suchy Las - Złotniki, ul. Obornicka 2

  Korekta lakieru 
  Powłoki ochronne
  Folie ochronne 
  Czyszczenie, pranie tapicerki, skór,  
zabezpieczenie permanentne 

  Odgrzybianie wnętrz i klimatyzacji
  Wymiana, naprawa tapicerki oraz skór 
  Wymiana, naprawa szyb samochodowych 
  Montaż, demontaż folii reklamowych 
  Kompleksowe przygotowanie aut do sprzedaży,  
aplikacja powłok ochronnych na auta nowe

Ul. Obornicka 327/1e, 60-650 Poznań 
(po lewej stronie stacji Shell)

PrzemoAuto@vp.pl   www.przemoauto.pl

tel. 508 402 609

PROFESJONALNY AUTO DETAILING
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t: 883 204 205 zlotnikipark.pl

Kameralne osiedle Złotniki Park  
z nowoczesnym przedszkolem publicznym

akademosprzedszkole.pl

t: 608 040 131

Przedszkole
publiczne 
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