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Wybieramy światłowód
Dla wielu z nas wyobrażenie sobie codziennego życia bez szybkiego internetu w domu
graniczy już z niemożliwością. A czas pandemii sprawił, że potrzebujemy dobrej sieci jeszcze bardziej. Zdalna edukacja, praca, zakupy, sprawy urzędowe, to już nasza codzienność.
A co z dostępem do informacji, czy po prostu rozrywki?
Ktoś z rodziny chce obejrzeć odcinek ulubionego serialu, ktoś
inny pograć na komputerze. Czy sieć to wytrzyma? Na pewno
tak, jeśli tylko będzie to światłowód.

MIO-DENT STOMATOLOGIA
UL. MŁODZIEŻOWA 11
62-002 SUCHY LAS
+48 662 821 515
WWW.MIO-DENT.PL

Szanowni Państwo!

Prosto do domu
W gminie Suchy Las budowana jest właśnie sieć światłowodowa. Powstaje ona z wykorzystaniem środków własnych Orange Polska oraz funduszy unijnych pochodzących z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Już dziś docieramy z ultraszybkim
internetem do dwóch tysięcy adresów, a do końca roku Światłowód od Orange dotrze do kolejnych 500. Fachowcy podłączą
wszystkim zainteresowanym światłowód prosto do domu. Wykonają instalację, podłączą i skonfigurują domowe urządzenia.
Wszystko w około 3 godziny z zachowaniem wszystkich reguł
pozwalających uniknąć zakażenia, bo w Orange dbamy o bezpieczeństwo. Również w naszych salonach zapewniamy konieczną ochronę przed zakażeniem zarówno klientom, jak i naszym pracownikom.
Światłowód ma sporo zalet. Nie zerwie się z powodu burzy
i nie zwolni, kiedy wszyscy w okolicy będą również korzystać
z internetu. Zapewni nam też wi-fi bardzo dobrej jakości, dzięki
któremu wszyscy domownicy będą mogli korzystać z sieci jednocześnie na różnych urządzeniach - smartfonach, tabletach,
komputerach, czy nawet na telewizorze.
Największe hity
Domowy światłowód pozwala oglądać filmy online i ściągać
video w najwyższej jakości bez tracenia czasu na buforowanie.

Do 29 listopada w Orange VOD można obejrzeć aż 29 największych polskich hitów z ostatnich miesięcy, w niższych cenach.
Polecamy m.in. takie przeboje, jak: „Boże Ciało”, „Sala samobójców. Hejter”, „Polityka”, „Bad Boy”, „Miszmasz czyli Kogel Mogel
3” czy „Cicha noc”. Nie brakuje tez filmów zagranicznych, jak
choćby „Bumblebee”, „Ciche miejsce”, czy „Mój książę z bajki”.
Wybierając światłowód od Orange, dostaniemy także najnowocześniejszy dekoder, dzięki któremu możemy oglądać telewizję
w jakości 4K. A jeśli w tym samym czasie w telewizji jest kilka interesujących nas propozycji? Nie ma problemu, możemy nagrać
filmy czy inne programy jednocześnie z trzech różnych kanałów
i obejrzeć je w dowolnej chwili. Gdy wybierzemy „multiroom”,
z pewnością uda nam się uniknąć domowych napięć i „walki
o pilota”. Dzięki tej usłudze, w jednym pokoju dzieci mogą oglądać ulubioną bajkę, a rodzice w drugim swój serial albo mecz Ligi
Mistrzów. Zalety światłowodu docenią też fani gier sieciowych,
którym przestaną przeszkadzać „lagi”, czyli opóźnienia, a granie
będzie czystą przyjemnością.
Domowy internet warto zamówić razem z innymi usługami.
Na przykład w pakiecie Orange Love możemy mieć internet domowy, telewizję, telefon komórkowy i stacjonarny. Wszystko na
jednym rachunku i w bardzo dobrej cenie.
Więcej informacji na stronie www.orange.pl i w salonie sprzedaży w Poznaniu przy ulicy Roosevelta 18. Można tez skontaktować się z nami dzwoniąc pod numer 501 396 936 lub wysyłając
e-mail na adres poznan.roosevelta@orange.com.
Zapraszamy!

Mimo trwającej epidemii,
jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Pracujemy w pełnym zabezpieczeniu
zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi sanitarnymi.
Wizyty rejestrujemy wyłącznie
telefonicznie pod numerem
telefonu +48 662 821 515.

Certyﬁkat Księgowy Ministerstwa Finansów nr 62957/2013
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Przed wizytą zapraszamy na stronę
www.mio-dent.pl, gdzie znajdziecie
Państwo niezbędne informacje
dotyczące przygotowania
i do wizyty i jej przebiegu.
Zapraszamy!
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NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!
PROFESJONALIZM
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi
w autoklawie medycznym








KOSMETYKA
KOSMETOLOGIA
ESTETYCZNA
FRYZJERSTWO
MAKIJAŻ
PERMANENTNY
MEZOTERAPIA
KOSMETYCZNE
WYBIELANIE ZĘBÓW
MANICURE,
PEDICURE












Suchy Las, ul. Jeżynowa 19
fb/Salon Urody Sisel
Instagram: siselsalonurody

ŻEL, HYBRYDA
STYLIZACJA RZĘS
HENNA PUDROWA
LAMINACJA BRWI
MASAŻE
ZABIEGI NA TWARZ
MAKIJAŻE ŚLUBNE
I WIECZOROWE
DEPILACJA
SOLARIUM
ROLLETIC

TEL. 667 924 543, 667 859 640
GODZINY OTWARCIA
pon.-pt 10-19, sob. 10-14




Suchy Las, ul. Leśna 27
tel. 61 812 53 54, tel. kom. 508 362 221 i 224

Telefon: 608 040 131

LOKAL NA WYNAJEM
Suchy Las / ul. Obornicka 8a

Powierzchnia: 225m2

BRUDNA ROBOTA

Aleksander Zaporowski
BRUKARSTWO
 nowe powierzchnie
 mycie kostki
OGRODZENIA
 systemowe
 drewniane
 panelowe
 siatki

TERENY ZIELONE
– trawniki, drzewostany –
nasadzenia, pielęgnacja,
nawadnianie, drenaże,
wertykulacja,
przycinanie, wywóz
STOLARKA OGRODOWA
– nowe konstrukcje,
renowacje
(np. drewutnie, podbitka
dachowa,meble
ogrodowe)
DACH I ELEWACJA
– mycie, konserwacja,
malowanie
BRUKARSTWO
– nowe powierzchnie,
mycie kostki

www.brudnarobota.pl
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Wykonujemy przyłbice ochronne
na twarz z certyfikatem CE.
Materiał odporny na środki dezynfekcyjne.
Mocne i stabilne, zasłaniają całą twarz od czoła po brodę.
Pod nimi można nosić maskę i okulary ochronne.
Zdjęcie przedstawia wykonaną przez nas przyłbicę.

Znajdź nas:

DRUK PLUS

KRÜGER PLUS SKRZYPCZAK Spółka Jawna
ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo k/Poznania
62-006 Kobylnica
właściciel marki DRUK PLUS
+48 502 056 154, biuro@druk-plus.pl
www.druk-plus.pl

na dwóch kółkach Suwalszczyznę. Doskonały pomysł, bo to piękny region, pełen malowniczych wzgórz, lasów i jezior. Gorąco polecam!
Ale wakacje już za nami, więc wróćmy do
naszej gminy. Dzięki obywatelskiej postawie
mieszkańców, którzy masowo uczestniczyli
w wyborach, OSP Zielątkowo wzbogaciła się
o nowy wóz bojowy, który był w tej miejscowości naprawdę potrzebny. Serdecznie gratuluję!
W Suchym Lesie swoje podwoje otworzył
też nowy sklep dużej sieci, a konkretnie Aldi.
Z przyjemnością zajdę tam na zakupy!
Gmina gminą, ale ważne rzeczy dzieją
się również w sąsiednim Poznaniu. Na deski
Teatru Muzycznego wszedł we wrześniu musical „Virtuoso”. Bohaterem spektaklu jest Ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk, jeden z ojców niepodległej Polski.
Najbliższe spektakle 5 i 6 listopada, czyli jeszcze przed Świętem Niepodległości.
Również w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Handlu i Usług. Z uwagi na pandemię uroczystość
wyglądała inaczej niż dotąd, inaczej też wygląda edukacja; zajęcia odbywają się
zdalnie. Bynajmniej nie jest to jednak powód, żeby ze zdobywania wiedzy rezygnować. Jak bowiem powiedziała założyciel szkoły Magdalena Górska, wiedza
jest kluczem, który otwiera drzwi do sukcesu.

fot. Paulina Dubert, www.paulinadubert.pl

Kompleksowa
obsługa poligraficzna
Twojej firmy

Chcesz działać dla dobra wspólnoty, a nie czujesz się politykiem, uważasz się
raczej za społecznika? Nie widzisz swojego miejsca w Sejmie, ani nawet w radzie
miasta czy gminy? Spróbuj swoich sił pracując w zarządzie osiedla. Nawet niewielka jednostka pomocnicza oznacza wiele problemów do rozwiązania. O tym
jakie to problemy i jak je próbować rozwiązywać, dowiecie się z wywiadu z Jarosławem Dudkiewiczem, przewodniczącym Zarządu Osiedla Grzybowego.
A przy okazji dowiecie się Państwo trochę o samym przewodniczącym, który jest nader ciekawym człowiekiem. W latach 80. XX w. Jarosław Dudkiewicz
działał w młodzieżowych organizacjach opozycyjnych, ukrywał się też przed esbecją na obozie sportowym dla… zomowców, w latach 90. zajął się płukaniem
złota. A kolejną jego pasją są podróże do najdalszych zakątków świata.
Wiele dobrych rzeczy można też oczywiście zrobić pracując jako radny gminny. Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy samorządowcy gorąco dyskutowali
o wielu ważkich, a czasem i spornych kwestiach, jak m.in. konsultacje społeczne,
współpraca z organizacjami pozarządowymi czy wycinka drzew.
W czasie sesji wójt wspomniał też o systemie roweru gminnego, który już działa w naszej małej ojczyźnie. Na razie system obejmuje pięć stacji i 10 rowerów,
ale jeśli będzie zainteresowanie, istnieje szansa na jego rozbudowę. O rowerze
gminnym opowiada też naszemu dziennikarzowi sołtys Złotnik Wsi Ewa Korek. W miejscowości tej otwarto właśnie uroczyście nową stację – przy niedawno
oddanej do użytku drodze rowerowej na ulicy Łagiewnickiej. Jak podkreśla sołtys
Korek, ścieżka rowerowa była tam bardzo potrzebna i choć stacja jest ważna,
ścieżka jest nawet ważniejsza. Widać to po natężeniu ruchu, rowerowego i nie tylko. Kolejna droga rowerowa zdaniem pani sołtys przydałaby na ulicy Złotnickiej.
Faktycznie, auta tam pędzą i cyklista może nie czuć się bezpiecznie. Trzymamy
zatem kciuki, żeby rowerowe marzenie Ewy Korek się spełniło!
A skoro mowa o rowerowych marzeniach, nasza dziennikarka Agata Czyżak przepytała mieszkańców gminy o tegoroczne wakacje. Wiele osób bowiem
z uwagi na epidemię spędziło letnie urlopy w Polsce, choć dotąd wyjeżdżali raczej
za granicę. Niektórzy z nich, jak dyrektor CKiBP Andrzej Ogórkiewicz czy Mirosław Stencel z Urzędu Gminy, wypoczywali na rowerach. Ten ostatni zwiedził
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Stwórzmy razem coś dobrego

Nowy rok akademicki
w poznańskiej Wyższej Szkole
Handlu i Usług
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Czuję się społecznikiem,
a nie politykiem
Z Jarosławem Dudkiewiczem, przewodniczącym Zarządu
Osiedla Grzybowego rozmawiamy o trudnej historii lat 80.,
genie społecznikowskim, płukaniu złota, biegu Fightera,
pokazach filmowych, sprzątaniu lasu, poznawaniu świata,
ruchu tranzytowym oraz o integracji i działalności społecznej mieszkańców.

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

– Kim był Jarosław Dudkiewicz za– Tak, nawet byłem członkiemnim został samorządowcem?
-założycielem. Esbecja węszyła za
– Zawsze byłem społecznikiem. Już mną, zwinęli mnie nawet na krótko
w ogólniaku, a konkretnie w słynnym tuż przed maturą. Po wypuszczeniu
Marcinku, pełniłem funkcję wiceprze- na wszelki wypadek zatrzymałem się
wodniczącego samorządu uczniow- u dalszej rodziny, a dyrektor szkoły
skiego. I to w najtrudniejszym okresie, poszedł mi na rękę i zorganizował dla
bo w stanie wojennym.
mnie egzamin ustny dzień przed wła– O, to pewnie działał Pan też ściwym terminem. Dzięki temu mow Szkolnych Kołach Oporu Spo- głem zdać maturę i iść na politechnikę.
łecznego?
– Piękna historia!

Przewodniczący Jarosław Dudkiewicz zapowiada atrakcyjny program jubieuszowy

fot. arch. Zarządu Osiedla Grzybowego

Występ karateków z klubu Fighter

Pokaz płukania złota przez członków Polskiego Bractwa Kopaczy Złota ze Złotoryi
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– W pewnym sensie poszedłem – Inne imprezy sportowe poza płuw ślady ojca Romana Dudka, który kaniem złota? Jako biegacz wiem, że
zmienił nazwisko na Dudkiewicz, bo przez Wasze osiedle przebiega część
ubecja deptała mu po piętach. Dzięki trasy Sucholeskiej Dziesiątki Fightemu, że nie było wtedy jeszcze kom- tera, a mieszkańcy bardzo ładnie
puterów i internetu, mógł zatrzeć za zawodnikom kibicują.
sobą ślady i rozpocząć naukę w wyma– To prawda, bieg Fightera cieszy
rzonym technikum.
się dużą popularnością. Mieliśmy też
– Od młodości był Pan nie tylko spo- Turniej Młodych Piłkarzy, który jako
łecznikiem, ale i sportowcem.
zarząd organizowaliśmy wspólnie
– Owszem, byłem wioślarzem, wy- z radnym Włodzimierzem Majewkonałem też kilkaset skoków spado- skim. Teraz stawiamy bardziej na sport
chronowych w aeroklubie. W stanie ogólnorozwojowy: fitness, jogę, Fitwojennym aeroklub został zmilitary- Camp, a także zumbę. Na zajęcia przyzowany. Na nasz obóz treningowy pod chodzi po kilkadziesiąt osób. Ludzie
Środą Wielkopolską przyjechały dwa spotykają się na boisku przy Sosnowej,
plutony ZOMO. Kazano nam je szko- polanie pod lasem czy przy Górce Salić. Dzięki temu bezpieka mnie wtedy neczkowej, a w czasie gorszej pogody
nie dopadła, bo do głowy im nie przy- w świetlicy. W tejże świetlicy chcemy
szło, żeby szukać mnie na zomowskim też uruchomić grupę karate dla dzieci.
obozie (śmiech).
Oczywiście przy pomocy karateków
– W końcu jednak Pana dopadli?
z klubu Fighter. Kolejny pomysł to sal– Och, w latach 80. zatrzymywali sation, czyli zajęcia z salsy połączone
mnie jeszcze kilka razy. Nic przyjem- z fitness. Mamy też pomysł na zajęcia
nego. Po 1989 r. dostałem propozycję, zuchów i harcerzy, a nawet naukę sażeby startować do odbudowywanego moobrony czy fitness dla seniorów.
samorządu, ale radnym z ramienia – Skoro już bawimy się słowami, to
OKP nie zostałem. Odmówiłem star- może Zarząd Osiedla Grzybowetu w wyborach. Czułem się bowiem go powinien zorganizować jakieś
społecznikiem, a nie politykiem.
wspólne grzybobranie?
– Kilka lat później wstąpił Pan do Pol– Myśleliśmy o tym, ale zrezygnoskiego Bractwa Kopaczy Złota. To waliśmy, bo w okolicy nie ma obfitych
w sumie swego rodzaju połączenie w grzyby lasów. Ale jako przewoddziałalności społecznej i sportowej.
niczący Zarządu Osiedla chciałbym
– Poniekąd. Bractwo z siedzibą uatrakcyjnić osiedlowe festyny, żeby
w Złotoryi powstało w 1993 r., a ja po nie były sztampowe. Sporą atrakcją
raz pierwszy miałem miskę w ręku wydaje mi się właśnie płukanie złota,
w roku kolejnym.
tym bardziej, że mamy złoto w na– Miskę, a nie sito?
zwach naszych miejscowości. Mistrz
– Zdecydowanie miskę. Złota naszego bractwa wspominał już naw Polsce już się nie wydobywa, oczy- wet, że warto porozumieć się z wójtem
wiście drobne ilości można jeszcze w sprawie stałej współpracy. A za rok
wydobyć w dolnośląskich strumy- obchodzić będziemy 25-lecie naszego
kach, ale grudki tego metalu kupujemy, osiedla, więc tym bardziej mieszkańa następnie na zawodach dodajemy do com i sympatykom osiedla należy się
piasku. Złoty piasek płucze się w misce, atrakcyjny program.
a grudki metalu jako cięższe, osiadają – Coś już wiadomo o szczegółach
na dnie. Zawodnicy mają za zadanie tego programu?
oddzielić je od piasku i jak najszybciej
– Będzie m.in. geocaching, czyli
wrzucić do fiolki.
szukanie punktów, które od nazwy
– Drogi sport.
osiedla nazwaliśmy „grzybami”, choć
– Drogi, tym bardziej, że zawody nie ograniczamy się tylko do rejonu
odbywają się czasem w odległych kra- osiedla. Tym, którzy nazbierają najwięjach świata. Na szczęście często poma- cej „grzybów”, rozdamy nagrody i upogają sponsorzy.
minki-niespodzianki. To oczywiście
– A czasem pomaga też nazwa miej- nie wszystko. Myślimy też o jakimś
scowości.
koncercie, albo w gmachu Centrum
– Zgadza się (śmiech). Na festyn Kultury i Biblioteki Publicznej, albo na
„Złoto w Złotnikach”, który odbył się na boisku przy Sosnowej. Prawdopodobosiedlu Grzybowym w 2019 roku, za- nie będzie też turniej szachowy i inne
prosiliśmy naszych sąsiadów z okolicz- konkursy. Myślimy również o kinie
nych sołectw i osiedli: Jelonka, Złotnik plenerowym. Na ostatnim pokazie
Wsi, Złotkowa… i pomimo niesprzy- na początku września tego roku było
jającej pogody pojawiło się sporo osób, ponad 60 osób. Było też potem sporo
a 200 otrzymało certyfikaty płukaczy głosów, żeby kontynuować te pokazy.
złota, co oznacza, że wzięli czynny Może tym razem zaproponujemy 3-4
udział w szkoleniu i zawodach.
fajne filmy do wyboru? Mamy jeszcze

wiele pomysłów, ale szczegółów nie są potrzebne, potrafimy zebrać nawet
możemy na razie zdradzać.
200-250 worków śmieci. Choć z dru– Ale może nie wybiegajmy w przy- giej strony świadomość ekologiczna
szłość aż tak daleko. Już w paździer- jednak rośnie, coraz łatwiej na te temaniku mieszkańcy będą mogli wziąć ty rozmawia się z młodzieżą. Pytał pan
udział w dwóch ekologicznych im- o to, czy mieszkańcy są zintegrowani
prezach [wywiad przeprowadzony ze sobą i z całą gminną społecznością.
został w drugiej połowie września Moim zdaniem pełna integracja jest
– przyp red.].
możliwa, kiedy dorasta pokolenie, do– Faktycznie, wspólnie z Leroy Mer- rastają ludzie, którzy w danym miejscu
lin organizujemy dla najmłodszych się urodzili, dla których jest to ich miejmieszkańców imprezę pod hasłem sce na Ziemi, a nie wyłącznie sypialnia.
Strażacy z OSP Zielątkowo chłodzą uczestników festynu „Atrakcje na wakacje”
„Dzieciaki Sadzeniaki”. W programie I tak się już u nas powoli dzieje.
m.in. pokaz fachowców od nasadzeń, – A jeśli ktoś woli się zamknąć w czteznany i lubiany teatrzyk „Blaszany Bębe- rech ścianach i mieć święty spokój?
nek”, a także pokaz sztuk walki w wyko– Na siłę nikogo z domu nie wyciąnaniu karateków z klubu Fighter. Z kolei gniemy. Oczywiście, wciąż są ludzie,
dorosłych tydzień później zaprosiliśmy którzy nie czują potrzeby poznawania
na sprzątanie lasu. Zarówno dorosłym, sąsiadów. Są też ludzie, którzy mieszjak i dzieciom wręczymy sadzonki od kają tu tymczasowo, bo wynajmują
naszego sponsora. Ponieważ mamy pan- mieszkania. Którzy w związku z tym
demię, myślimy jeszcze nad szczegółami uważają, że nie ma sensu nikogo poimprez, jak np. nad tym, czy zorganizo- znawać. Warto jednak wyjść do innych,
wać ognisko [z ostatniej chwili: z uwagi chociażby po to, żebyśmy nie byli dla
na epidemię obie imprezy, które miały siebie anonimowi. Zaobserwowaliśmy,
Dzieci są bardzo zainteresowane alpakami
odbyć się w październiku przesunięto że było u nas stosunkowo więcej włana okres późniejszy - przyp. red.]. Tak czy mań do domów czy samochodów niż
inaczej cieszy, że co roku rośnie liczba na innych osiedlach czy w innych so- do 3 tys. Tymczasem nie powinno
zainteresowanych sprzątaniem lasu. No łectwach. Tak więc kwestia osiedlowej ich przejeżdżać więcej niż tysiąc na
i przychodzi dużo młodzieży.
integracji to także kwestia relacji dobro- dobę. Najgorzej jest oczywiście na
Muchomorowej i Sosnowej, gdzie ro– Osiedle Grzybowe to w ogóle mło- sąsiedzkich i bezpieczeństwa.
de osiedle. Wspomniał Pan o 25-le- – Ale chyba nie chodzi wyłącznie dzice się boją o bezpieczeństwo dzieci
bawiących się na rowerkach. Niewątciu, łatwo więc policzyć, że pierwsze o bezpieczeństwo?
domy powstały w 1996 r. Czy miesz– Oczywiście, że nie tylko. W grupie pliwie osiedle zostało zaprojektowane
kańcy zintegrowali się już ze sobą się o wiele łatwiej rozmawia chociażby z myślą o ruchu osobowym, głównie
i ze społecznością całej gminy?
z dostawcą usług internetowych, a nie lokalnym, o czym świadczy chociażby
– W październiku 1996 r. powstały ukrywam, że na naszym osiedlu nie nawierzchnia z kostki.
pierwsze cztery domy. Potem wzdłuż wszędzie jeszcze internet hula jak trze- – Czy to w ogóle możliwe, żeby ograulicy Nektarowej i Sosnowej szybko ba. Na szczęście liczba ludzi zamknię- niczyć się wyłącznie do ruchu lokalwyrastały kolejne. Wtedy jeszcze podle- tych w czterech ścianach powoli u nas nego?
– Starzy mieszkańcy z lat 90. mieli
galiśmy pod Złotniki Wieś, a w Radzie maleje. Coraz więcej ludzi mówi sobie
Sołeckiej mieliśmy jeden głos. Repre- „Dzień dobry”, uśmiecha się do siebie. nadzieję, że nasze osiedle będzie choć
zentował nas Stanisław Wróbel, który Sam z racji pełnienia funkcji przewod- trochę oddzielone od ruchliwych arWystęp teatrzyku „Blaszany Bębenek”
starał się integrować osiedle. Dbał np. niczącego wymieniłem się numerami terii komunikacyjnych. Tak już nie
by w rejonie Koźlarzowej i Kurkowej telefonów z ok. 150 osobami. Każdy będzie, ale ciągle otwartym tematem ny takie pasy już są.
odbywały się spotkania plenerowe. powód do rozmowy z mieszkańcem jest zmiana organizacji ruchu. Bo tra- – Proszę na koniec opowiedzieć coś
Były też Wigilie, ludzie piekli ciasta, na jest dobry, niech to będzie chociaż- sa S11 problemu tranzytu przez część więcej o sobie. Jaki jest Jarosław
stole stał grzaniec, z głośników płynęły by dziura na ulicy. Rozmawiam ze naszej gminy nie rozwiązała. Główną Dudkiewicz prywatnie. Rodzina,
kolędy, czasem przyjeżdżał ksiądz z Su- wszystkimi, niezależnie od wieku, tak- drogą dojazdową wciąż jest Obornic- hobby. Poza płukaniem złota.
chego Lasu. Na osiedlu mieszkało wte- że z nastolatkami. I nie próbuję udawać ka, a kierowcy uciekają przed korkami
– Jestem inżynierem budownictwa,
dy może pół tysiąca osób, a przychodzi- wszechwiedzącego dorosłego. Raczej na tej ulicy w boczne uliczki. Nego- prowadzę własną firmę. Mam żonę
ło nawet pół setki. Dużo.
pytam, bo oni sami najlepiej wiedzą, cjacje z władzami Poznania utkwiły Lucynę, także aktywną społecznie
w martwym punkcie, a potrzebna jest w naszej gminie, i syna, a od ośmiu
– Wigilie chyba są do dziś?
jakie są ich potrzeby.
– To nasza tradycja i byłoby nie fair, – Wspomniał Pan o dziurze w jezdni. po prostu alternatywa dla Obornickiej. miesięcy także wnuka. Moje hobby
gdybyśmy z niej zrezygnowali. W tym Nierówna nawierzchnia to chyba w du- Bo starej Obornickiej nie poszerzymy to historia i podróże, które zresztą po
roku zapraszamy 12 grudnia. Znów żej części skutek nadmiernego ruchu tak, żeby miała cztery pasy ruchu.
części związane są z wyjazdami na zachcemy powrócić do otwartej, plene- samochodowego. Mieszkańcy od daw- – Którędy mogłaby biec Nowa wody w płukaniu złota (uśmiech). Co
Obornicka?
rowej imprezy na placu Grzybowym. na narzekają na ruch tranzytowy.
najmniej raz w roku staramy się odwie– Po zachodniej stronie torów kole- dzić jakieś ciekawe miejsce. Byliśmy
To wymogi związane z pandemią;
– Problem tranzytu istnieje od
w świetlicy mogłoby się spotkać nie minimum dekady i wciąż narasta. To jowych. Potrzebny jest też wiadukt na m.in. na południu Afryki, w Meksyku,
więcej niż 24 osoby…
tranzyt nie tylko samochodów oso- Biskupińskiej, by kolej mogła jeździć Brazylii, zjechaliśmy kraje Azji Połu– Inne osiedlowe imprezy?
bowych, ale także ciężarówek, tirów. górą. Bo szlaban jest często zamykany, dniowo-Wschodniej, dotarliśmy do
– W kwietniu, w dniu Sprzątania Rozmawiamy o tym m.in. z kierow- a będzie jeszcze częściej. Natomiast islandzkiego interioru, przejechaliśmy
Świata znów zrobimy sprzątanie lasu. nictwem Leroy Merlin i Nickel Tech- na poznańskim odcinku starej Obor- przez Laponię i zachodnią część USA.
Przy okazji przygotujemy ekologicz- nology Park, bo to m.in. ich dostawcy. nickiej przydałyby się pasy ułatwiające Teraz myślimy o Kanadzie i o połune konkursy dla dzieci, rozpalimy Bywa, że w ciągu dnia przejedzie 10- skręt w prawo czy w lewo, bez utrud- dniowej części Ameryki Południowej.
ognisko… Niestety, takie akcje wciąż 20 tirów, a wszystkich pojazdów nawet niania ruchu. Bo na terenie naszej gmiRozmawiał Krzysztof Ulanowski
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fot. arch. Zarządu Osiedla Grzybowego

WYWIAD

WYWIAD

Z SESJI RADY GMINY

Stwórzmy razem coś dobrego
W czasie wrześniowej sesji Rady Gminy samorządowcy zajmowali się w dużej mierze środowiskiem przyrodniczym:
wycinkami drzew, wizytami dzików, roślinami miododajnymi i domkami dla owadów zapylających. Ale wysłuchali
także lokalnego przedsiębiorcy, który pozostaje w sporze
z częścią swoich sąsiadów.
Na pierwszy ogień poszedł projekt
uchwały w sprawie przygotowania
projektu zmian uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów
małej architektury, tablic i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń.

Radna Anna Ankiewicz podkreśla, że
nie można zakładać złej woli radnych

Radna Joanna Pągowska zwraca
uwagę na zwisające kable.

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Radna Joanna Radzięda uważa,
że na konsultacje za wcześnie

Radni jednomyślni
Głos w tej sprawie zabrała radna
Joanna Pągowska, przewodnicząca
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego, która poinformowała,
że jej komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. W podobnym duchu
wypowiedział się radny Marian Bajer,
przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska, Spraw Komunalnych
i Porządku Publicznego.
Uchwałę Wysoka Rada przyjęła
jednomyślnie.
W dalszej kolejności zajęto się
projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2020-2031. I tę uchwałę przyjęto
bez sprzeciwów, przy jednym głosie
wstrzymującym (radnego Włodzimierza Majewskiego).
Podobnie z projektem uchwały
w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy
Las na rok 2020 – głosów przeciw nie
było, a wstrzymał się radny Majewski.
Nadszedł czas na projekt uchwały
w sprawie współpracy gminy Suchy
Las z organizacjami pozarządowymi.
– Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych dyskutowała
wczoraj na temat rocznej współpracy
– poinformowała radna Joanna Radzięda, przewodnicząca tejże komisji.
– Nie mieliśmy zastrzeżeń, rekomenduję program.
Wysoka Rada przyjęła tę rekomendację, albowiem projekt przegłosowano jednomyślnie.
Kiedy nadszedł czas na uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju
gminy na lata 2021-2030, głos zabrała
w imieniu swojej komisji przewodni-

Anna Ohirko rozdała przedstawicielom jednostek pomocniczych domki dla owadów
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cząca Joanna Pągowska, która podkreśliła, że członkowie rzeczonej komisji
jednomyślnie zaakceptowali projekt
wspomnianej wyżej uchwały.
Uchwałę przegłosowano trzynastoma głosami. Nikt nie głosował przeciw.
Wstrzymał się tylko radny Hącia.
Ile konsultacji?
W dalszej kolejności zajęto się
kwestią konsultacji strategii rozwoju
z mieszkańcami. Głos zabrał zastępca
wójta Marcin Buliński, który zgłosił
autopoprawkę dotyczącą tychże konsultacji.
– W związku z wymogami wynikającymi z epidemii, proponujemy cztery zebrania mieszkańców gminy lub
też konsultacje za pomocą platformy
internetowej – wyjaśnił. – Jedno spotkanie odbyłoby się na północy gminy, drugie dla mieszkańców Złotnik,
Jelonka i Złotkowa, trzecie w Suchym
Lesie, a czwarte w Biedrusku – sprecyzował. – Nie chcielibyśmy bardziej
tych zebrań mnożyć, bo chodzi przecież o strategię gminy, a nie poszczególnych jednostek – podsumował.
– A ja uważam, że takie konsultacje
powinny być w każdej miejscowości
– odparł radny Zbigniew Hącia. – Jesteśmy równymi obywatelami, dlaczego
więc jedni mogą mieć zebranie, a inni
nie? – dociekał. – Tłumaczenie się pandemią to chowanie głowy w piasek –
ocenił. – Mieszkańcy mogą mieć potem
pretensje, że odbyło się zebranie, a oni
o tym nie wiedzieli – zatroszczył się.
– Ja jestem zwolennikiem czterech zebrań, ale zapiszmy precyzyjnie, że każde
z nich odbędzie się w innej miejscowości
– zaproponował radny Tomasz Sztolcman. – Jedno zebranie na północy gminy nie ograniczy przecież jakoś szczególnie praw mieszkańców poszczególnych
miejscowości – zauważył.
– Wniosek radnego Zbigniewa
Hąci jest dalej idący, więc musimy go
przegłosować – uznała przewodnicząca Anna Ankiewicz.
Głosowano w poprzek podziałów

klubowych. Za głosował sam wnioskodawca, ośmioro rajców było przeciw, a pięcioro się wstrzymało. Wniosek zatem przepadł.
Ostatecznie trzynastoma głosami
przyjęto wniosek, że zebrania odbędą się
w minimum czterech miejscowościach
lub też za pośrednictwem platformy
zdalnej. Przeciw głosował tylko radny
Hącia. Całą uchwałę przyjęto również
trzynastoma głosami, przy wstrzymującym się głosie radnego Hąci.
Podobnej rozbieżności zdań nie
było już w przypadku propozycji, by
jedną z ulic we wschodniej części Suchego Lasu nazwać imieniem Władysława Linkowskiego, powstańca wielkopolskiego.
– Uczestnicy zebrania mieszkańców na naszym osiedlu niemal jednogłośnie opowiedzieli się za tą nazwą
– podkreśliła Anna Ankiewicz.
Natomiast radni gminni zagłosowali całkowicie jednomyślnie. Nazwę
przyjęto.
Zachować drzewostan
W dalszej kolejności Wysoka Rada
zajęła się kwestią konsultacji z mieszkańcami Biedruska. Chodzi o wycinkę drzew.
– Proponuję, by te konsultacje rozszerzyć na obszar całej gminy – powstał ze swego miejsca radny Michał
Przybylski. – Chodzi o to, żeby wycinek było w naszej gminie jak najmniej,
żeby zachować drzewostan w jak największym stopniu – podkreślił. – Owszem, temat jest drażliwy, ale nasz wójt
jest otwarty na głos mieszkańców;
mówił o tym w wywiadzie radiowym
– zwrócił uwagę.
– Mam wrażenie, że te konsultacje najbardziej potrzebne są kolegom
z Gminy Razem, którzy chcą się politycznie lansować – wyraził opinię
radny Tomasz Sztolcman. – A było
spotkanie, na którym radni z tego klubu nie pojawili się, bo nie mieli czasu –
nie szczędził złośliwości. – My na tym
spotkaniu byliśmy i wysłuchaliśmy
mieszkańców, więc znamy ich poglądy.
Dalsze konsultacje uważam za zbędne.
– Chciałbym uspokoić mieszkańców Biedruska: nie idziemy w kierunku wycinki drzew wzdłuż Rowu Północnego, idziemy w kierunku ochrony
przyrody – zapewnił radny Radosław
Banaszak.
– Panie radny Sztolcman, moja
obecność lub nieobecność zawsze jest
przez pana źle oceniana. Jeśli pojawiłem się wśród mieszkańców usiłując
powstrzymać wycinkę lip przy ulicy
Młodzieżowej, gdzie z kolei nie było
pana, to też był pan niezadowolony
– zwrócił uwagę radny Przybylski. –

Proszę może się na coś zdecydować.
– Bo Przybylski ma to do siebie, że
pojawia się nagle – odpowiedział radny Sztolcman.
– Konsultacje z mieszkańcami, spotkanie, rozmowa – są niezbędne – wyraziła przekonanie mieszkanka Suchego Lasu Anna Ohirko. – Rozmawiamy
nie o pięciu drzewach, lecz o siedmiu
hektarach starodrzewia. To ekosystem nie do odbudowania. W imieniu
grupy mieszkańców gminy proszę
państwa radnych o zagłosowanie za
konsultacjami.
– Ale radni i tak chcą przyjąć część
uwag odrzuconych przez wójta – zauważyła radna Joanna Radzięda. –
Może nie teraz, ale po przyjęciu tych
uwag warto będzie ponownie wrócić
do rozmowy – zasugerowała.
– Nie mam nic przeciwko konsultacjom, ale nie w tym momencie. Uważam, że radny Przybylski przestrzelił
termin. Krzywdzące jest zakładanie
w tym momencie złej woli radnych
– nie kryła oburzenia radna Anna Ankiewicz. – Dlaczego państwo zakładacie, że nie przyjmiemy żadnej uwagi?
– Pani nie rozumie, że konsultacje
nie stanowią części procedury planistycznej, one idą obok – odparł radny
Przybylski. – Nie są wiążące dla wójta
czy przewodniczącej rady. Służą temu,
żebyśmy usłyszeli głos ludzi.
– Panie Michale, bardzo trafnie pan
ujął istotę konsultacji – pochwaliła
radna Radzięda. – Ale teraz na konsultacje za wcześnie – powtórzyła poprzedni argument.
– Mam wątpliwość, czy głosując za
uchwałą, nie stworzymy precedensu –
zastanawiała się radna Iwona Koźlicka.
– Przecież wójt ma prawo przyjąć jedną
uwagę, może też wszystkie. Obawiałabym się, że wprowadzimy chaos formalno-prawny i wprowadzimy możliwość ponownych konsultacji pomimo
prawidłowej procedury.
– Jestem przerażona, że przedkładacie swoje animozje polityczne, opozycje,
koalicje ponad to, co się dzieje, ponad
ochronę przyrody – skomentowała ze
smutkiem mieszkanka Anna Ohirko. –
Jest nam przykro, że obracacie sprawę
w żart. Pozwólcie nam państwo radni
ze sobą porozmawiać – apelowała.
– Jestem za wszelkimi konsultacjami, ale wszystko ma swoje granice
– skonstatował filozoficznie radny Marian Bajer. – Deklaruję, że jestem za
ochroną drzew i przyrody – zapewnił
zaraz potem.
– Wszystko już chyba zostało powiedziane, głosujmy – zaproponowała
radna Joanna Pągowska.
Wniosek o zamknięcie dyskusji
został przegłosowany dwunastoma

głosami. Następnie radny Sztolcman
złożył wniosek o zdjęcie projektu z porządku obrad. Wniosek radnego przyjęto dziewięcioma głosami przy czterech
głosach sprzeciwu (rajców klubu Inicjatywa Mieszkańców-Gmina Razem)
i wstrzymującym się głosie radnego
Macieja Jankowiaka. Tym samym projekt został zdjęty.

– Razem z Komisją Porządku
Publicznego, Ochrony Środowiska
i Spraw Komunalnych zajmowaliśmy
się petycją antysmogową – poinformował radny Krzysztof Łączkowski, przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
– Komisja Porządku spotkała się
ponadto z komendantami Straży
Gminnej i policji – uzupełnił przewodniczący Marian Bajer. – Rozmawialiśmy o szeroko pojętym bezpieczeństwie.
– My z kolei dyskutowaliśmy na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi – jako kolejna osoba głos
zabrała radna Joanna Radzięda, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych.
W dalszej części swego wystąpienia pani przewodnicząca podzieliła się
informacją, że zgodnie z zarządzeniem
wójta wybory do Młodzieżowej Rady
Gminy odbędą się 21 października.

Rower miejski na wsi
W ramach punktu pod nazwą
„Informacje wójta gminy” głos jako
pierwszy zabrał wicewójt Marcin Buliński, który napomknął m.in. o rozpoczęciu jesiennych prac przy równaniu
i utwardzaniu dróg.
– Prace te rozpoczną się od Biedruska – zaznaczył mówca.
Włodarz mówił też o budowie
oświetlenia przy ul. Księżycowej
i Sportowej w Suchym Lesie, przy
ul. Żelaznej, Rodowej i Platynowej
w Złotkowie, przy ścieżce rowerowej
(ul. Łagiewnicka) w Złotnikach i przy
ul. Ogrodowej w Biedrusku. Prace po- Kable tuż nad ziemią
winny zostać zakończone już na przeW ramach punktu pod nazwą „Inłomie października i listopada.
terpelacje i zapytania” przewodniczą– Trwa też budowa miasteczka ru- ca Ankiewicz poinformowała, że na
chu rowerowego na terenie aktywnej stronie BIP znajduje się odpowiedź
edukacji w Suchym Lesie – kontynu- na interpelację radnego Włodzimieował swoje wystąpienie zastępca wójta. rza Majewskiego w sprawie drzew
W dalszej kolejności głos zabrał w Biedrusku. Z informacji tej wynika,
wójt Grzegorz Wojtera, który opowie- że przez ostatnie pięć lat w Biedrusku
dział m.in. o drogach i kanalizacji na wycięto 3357 drzew.
północy gminy. Ale nie tylko o tym.
W ramach wolnych głosów i wnio– Zbliżamy się do końca moderni- sków jako pierwszy głos zabrał rajca Mazacji budynku dworca w Złotnikach rian Bajer, który poruszył m.in. kwestię
– poinformował wójt. – Zakończenie oświetlenia trzech ulic w Golęczewie.
planujemy na grudzień. Straż gminna,
– ENEA mogłaby to wykonać
Referat Organizacyjny i Centrum Kul- w formule „Zaprojektuj i wybuduj” –
tury złożyły już wnioski do budżetu na zasugerował radny.
wyposażenie pomieszczeń, które mają
– W tej chwili nie odpowiem na to
zająć w tymże budynku.
pytanie, ale będziemy w kontakcie –
Na zakończenie włodarz przypo- obiecał wicewójt Marin Buliński.
mniał o inauguracji programu pilotaO Golęczewo zapytała też radna
żowego „Rower miejski”.
Anna Ankiewicz.
– Mamy dziesięć rowerów, a pilotaż
– Na chodniku przy ulicy Lipowej
potrwa do końca listopada – zakoń- zalegają sterty kostki brukowej, a to
czył mówca.
droga prowadząca do przedszkola –
W dalszej kolejności głos zabrała zwróciła uwagę. – Skoro wykonawca
przewodnicząca Anna Ankiewicz, któ- nie prowadzi już prac, niech chodnik
ra poinformowała, że wpłynęła odpo- uprzątnie. Ze sprawą tą zwrócili się do
wiedź wójta na petycję mieszkańców mnie mieszkańcy – dodała.
w sprawie uchwały antysmogowej.
– Niech chociaż z jednej strony bę– Petycję otrzymaliśmy – skinęła dzie drożne przejście – dopowiedział
głową Anna Ohirko.
radny Marian Bajer.
W ramach informacji przewodniRadny Zbigniew Hącia tradycyjczących komisji stałych, jako pierwsza nie już zapytał o autobusy.
głos zabrała radna Joanna Pągowska,
– Zaczyna się rok akademicki. Czy
przewodnicząca Komisji Budżetu, Fi- zatem autobusy jeżdżące na długich
nansów i Rozwoju Gospodarczego.
trasach nie mogłyby być dłuższe? – za– Obradowaliśmy dwukrotnie, po raz sugerował.
pierwszy w siedzibie ZGK, a po raz wtó– Spółka monitoruje te kwestie na
ry w Urzędzie Gminy, gdzie opiniowali- bieżąco – uspokoił wicewójt Marcin
śmy rozpatrywane dziś projekty uchwał Buliński. – A zajęcia dla studentów
– zrelacjonowała krótko J. Pągowska.
będą odbywały się online, więc nanr 10 (105)
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Radny Michał Przybylski chce,
żeby władza usłyszała głos ludzi

Radny Zbigniew Hącia proponuje,
żeby autobusy były dłuższe.

Radny Tomasz Sztolcman zaznacza,
że zna poglądy mieszkanców

Radna Iwona Koźlicka obawia się
precedensu i chaosu formalno-prawnego

głego przyrostu liczby pasażerów nie
powinno być.
Radna Joanna Pągowska zwróciła
uwagę, że na nowo wyremontowanej
ulicy Kubackiego w Suchym Lesie firma Orange powiesiła na słupach kable
– zwinięte w duże okręgi.
– Mieszkańcy zwrócili mi uwagę,
że kable te wiszą bardzo nisko – dodała. – Czy jesteśmy w stanie coś z tym
zrobić?
– Wystąpimy w tej sprawie do firmy
Orange – zapewnił wicewójt Marcin
Buliński.
Dziki atak na siatkę
– W naszej wsi pojawiły się dziki –
poskarżył się Krzysztof Łączkowski,
radny z Biedruska. – A nowe lampy
oświetlają korony drzew. Wiem, że >>>
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>>> drzewa to drażliwy temat, ale trzeba
wybrać: albo drzewa, albo lampy – zakończył twardo.
– Dziki zaatakowały nawet siatkę
wokół przedszkola – pokiwał głową
wójt Wojtera. – Będziemy instalować
środki odstraszające. Są różne opinie
na ten temat, ale mamy, więc zainstalujemy. A co do lamp, to trzeba zrobić kosmetykę i prześwietlić korony drzew.
Następnie głos ponownie zabrała
Anna Ohirko, która poinformowała
o projekcie „Suchy Las zapyla”.
– W ramach projektu przekazaliśmy
wszystkim jednostkom pomocniczym
domki dla zapylaczy i zestawy roślin
miododajnych – przybliżyła szczegóły.
– Mam nadzieję, że domki się przydadzą
i razem stworzymy coś dobrego.
– Dziękuję w imieniu jednostek
pomocniczych – skłoniła się radna
Anna Ankiewicz, która jest nie tylko
przewodniczącą Rady Gminy, ale
i Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód.
– Myślę, że na naszym osiedlu domki
będą świetnie wyglądać wśród akacji.
Gmina nie chce zniszczyć
W dalszej kolejności wypowiedział się właściciel firmy działającej
w Złotnikach, który poinformował, że
w ciągu ostatnich tygodni na działalność tejże firmy skarżyli się niektórzy

sąsiedzi. Przypomnijmy, że o tym są– Na pewno gmina nie chce nikogo
siedzkim sporze szerzej pisaliśmy już zniszczyć, chcemy doprowadzić do mew poprzednim numerze.
diacji – łagodził wójt. – Bardzo nam za– Niezadowoleni sąsiedzi twierdzą, leży, żeby małe przedsiębiorstwa mogły
że ponoszą jakiś uszczerbek na zdro- się u nas rozwijać – zadeklarował.
wiu – dodał mówca. – Podważana
– Proponuję, żebyście państwo
jest też legalność działalności mojej oficjalnie przedstawili Radzie Gminy
firmy, choć firma działa w pełni legal- swoje stanowisko – zaproponował
nie. Z przykrością muszę stwierdzić, radny Michał Przybylski. – Moim
że wójt nie działa na rzecz złagodzenia zdaniem sprawa powinna trafić do
konfliktu, lecz jego zaostrzenia, opo- Komisji Rewizyjnej.
wiada się po jednej ze stron – wyraził
– Ja bym chciał, żeby mediacje odkrytyczną ocenę. – Także w telewi- były się w sposób bezstronny – zaznazji ukazał się niekorzystny dla mnie czył przedsiębiorca.
materiał. Dziennikarz był napastliwy.
– Mediacje są zaplanowane na 19
W materiale zamazano moją twarz, co października – poinformował wójt. –
sugeruje, że jestem przestępcą – po- Mam nadzieję, że wszyscy się spotkaskarżył się.
my, a mediacje przyniosą jakieś roz– Pańska firma dynamicznie się strzygnięcie.
rozwija i zatrudnia ok. 30 pracowniPod sam koniec sesji głos zabrał
ków, co cieszy – odparł wójt. – Nato- przewodniczący Jarosław Dudkiewicz
miast nie wspomniał pan, że to, co pan z Zarządu Osiedla Grzybowego, który
w granicach działki zrealizował, zrobił podziękował za wybór nowego zarząpan to bez stosownej dokumentacji. du, a także przedstawił wójtowi i radNie miał pan podstaw do uzyskania nym problem nasilonego ruchu samopozwolenia na budowę.
chodowego na osiedlowych uliczkach.
– Wybudowałem halę tymcza– Nie chodzi już wyłącznie o ruch
sową. Nie zajmuję się obecnie dzia- osobowy, ale także o ciężarowy, o spełalnością gospodarczą, tylko kon- dycję – sprecyzował.
fliktem sąsiedzkim – kontynuował
O problemie tym szerzej możecie
przedsiębiorca. – Sąsiedzi chcą mnie przeczytać obok, w wywiadzie z przezniszczyć, a gmina w tym pomaga – wodniczącym Dudkiewiczem.
postawił zarzut.
Krzysztof Ulanowski

INFORMACJA
Mamy trudny czas rosnącej pandemii - wielu mieszkańców zostało zatrzymanych w domach. W porozumieniu
z licznymi wolontariuszami, ogłaszamy akcje pomocy osobom skierowanym na kwarantannę, seniorom i każdemu
któremu restrykcje sanitarne uniemożliwiają lub utrudniają
bieżące funkcjonowanie.
Deklarujemy pomoc w zakupach, kwestiach administracyjnych, wyprowadzaniu swojego czworonożnego pupila itd.
Każdy który zgłosi taką potrzebę - nie pozostanie bez
pomocy. Dzwońcie:
Arek Bryś tel. 602 112 501
Jarosław Dudkiewicz tel. 666 845 466
- przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego

39,99/m2

Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki
PROW 2014-2020
Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność.
Dzięki funduszom z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej,
powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom
wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój
turystyki na obszarach wiejskich.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
od drugiej połowy 2015 roku. Od tego
czasu zakończono szereg naborów
wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości
prawie 500 milionów złotych.
- Województwo wielkopolskie jest
drugim co do wielkości regionem w kraju.
Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy
się z wieloma wyzwaniami, które stawia
przed nim współczesny świat. Działania
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020
zmierzają do tego, aby obszary wiejskie
uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych
i powiatowych, dbamy o zapewnienie
dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie
bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom
inwestowanie w targowiska. Budowane
i modernizowane są świetlice wiejskie,
parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska,
place zabaw i siłownie zewnętrzne.
Pamiętamy też o ochronie zabytków.
Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na
obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region
– mówi wicemarszałek województwa
Krzysztof Grabowski.
Fundusze na infrastrukturę
96,5 miliona złotych to kwota środków europejskich wypłaconych wielkopolskim gminom i powiatom z tytułu
zrealizowanych inwestycji drogowych.
Projekty dofinansowane z PROW
2014-2020 dotyczą budowy lub modernizacji dróg powiatowych, gminnych
oraz dróg wewnętrznych. Na terenie ca-

na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz rozwój już
istniejących firm. Pozostałe środki wykorzystywane są przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Przykładem zrealizowanego
zadania w ramach wniosku złożonego do
lokalnej grupy działania jest inicjatywa
Gminy Suchy Las. Przyznane dofinansowanie zostało przeznaczone na utworzenie terenu aktywnej rekreacji i sportu
w Suchym Lesie. Na obiekt składają się 2
tory pumptrack, wybieg dla psów, mini-ścianka wspinaczkowa, tyrolka, palenisko, urządzenia rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży (huśtawki, karuzele) oraz
wiata piknikowa z tablicami edukacyjnymi. W Brzeźnie i Czerlejnie na terenie
gminy Kostrzyn, dzięki dofinansowaniu
z PROW 2014-2020, powstały boiska
wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Zmodernizowane zostały też świetlice w Daszewicach, Mieczewie i Borkowicach w gminie Mosina. Z pomocy
unijnej skorzystała też Gmina Stęszew,
która utworzyła ściankę wspinaczkową
i plac zabaw w Stęszewie, wykonała termomodernizację i remont świetlicy w Tomicach, a także budowę boiska z trawą
syntetyczną w miejscowości Trzebaw.
W Koziegłowach w gminie Czerwonak
powstał nowoczesny skatepark z wraz
infrastrukturą techniczną w postaci kanalizacji deszczowej, oświetlenia i monitoringu, a w parku w Murowanej Goślinie strefa rekreacji dla dzieci i dorosłych.
Integracyjny plac sportowo-rekreacyjny utworzono w Kobylnicy w gminie
Swarzędz. Przy wsparciu w PROW
2014-2020 powstały nowe świetlice
w Nieszawie w gminie Murowana Goślina, w Gołuniu w gminie Pobiedziska oraz
w Prusinowie w gminie Kórnik.

łego województwa zakończono już 147 Kultury w Kalwach w gminie Buk.
zadań tego typu, co przyczyniło się do Fundusze unijne przeznaczane są też
znaczącej poprawy stanu dróg w wielu na realizację zadań ukierunkowanych
miejscowościach. W 2020 roku umowę na kształtowanie przestrzeni publicznej.
na dofinansowanie inwestycji drogowej Ze środków na ten cel skorzystała Gmiw ramach Programu podpisała Gmina na Czerwonak. W czerwcu 2020 roku
Dopiewo, która otrzymała na ten cel bli- rozpoczęły się prace w ramach projektu
sko 3 miliony złotych.
„Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach”.
Znaczące wsparcie zostało skierowane do gmin i gminnych zakładów Rozwój lokalny
gospodarki komunalnej na realizację
Bardzo ważnym źródłem wsparcia
inwestycji w gospodarkę wodno-ście- obszarów wiejskich w województwie
kową. 46 projektów zostało już ukoń- wielkopolskim są fundusze dystryczonych a beneficjenci otrzymali z tego buowane przy udziale lokalnych grup
tytułu łącznie 56,5 miliona złotych działania (LGD). Grupy te funkcjonują
dofinansowania. Środki finansowe na na zasadzie stowarzyszeń. W 2015 roku
ten cel zostały przyznane również be- LGD, przy aktywnym udziale mieszneficjentom z powiatu poznańskiego: kańców, opracowały strategie rozwoju
Miastu i Gminie Buk oraz Zakładowi lokalnego kierowanego przez społeczKomunalnemu w Pobiedziskach.
ność. Z dokumentów tych wynika
Program Rozwoju Obszarów Wiej- zakres na jaki można ubiegać się o doskich na lata 2014-2020 przyczynia się finansowanie w ramach naborów ogłarównież do promocji lokalnych pro- szanych przez lokalne grupy działania.
duktów, ułatwiając rolnikom sprzedaż Obecnie swoje strategie realizuje 28
bezpośrednią. Umożliwiają to środki grup. Obszar ich funkcjonowania rozprzekazane 14 gminom w formie do- ciąga się niemal na całe województwo.
finansowania inwestycji w targowiska.
Wartość dotychczas zrealizowanych
Fundusze przeznaczane są też na ochro- projektów w powiecie poznańskim, donę zabytków i budownictwa tradycyj- finansowanych przy udziale LGD, to ponego. Dofinansowaniem objęte zostały nad 6,8 miliona złotych, z czego ponad 4,5
m.in. projekt Gminy Kleszczewo polega- miliona złotych zostało przeznaczonych
jący na rewaloryzacji zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie, a także
zadanie Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
które inwestuje w Rozwój Muzeum
Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu.
Dzięki umowom, które wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski
podpisał w 2018 i 2019 roku z beneficjentami PROW 2014-2020, mieszkańcy
70 miejscowości będą mogli korzystać
z nowoczesnych świetlic wiejskich oraz
wiejskich domów kultury. Pośród inweW Kalwach w gminie Buk ze środków PROW 2014-2020 wyremontowano świetlice wiejską. W uroczystym otwarciu
stycji objętych dofinansowaniem zna- uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk Piotr Goroński, radny Miasta i Gminy Buk Leszek Menfeld,
lazła się rozbudowa Wiejskiego Domu Sołtys Wsi Kalwy Damian Boiński oraz przedstawiciel wykonawcy robót Władysław Hoffman.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Wakacyjne wspomnienia mieszkańców
Z uwagi na pandemię koronawirusa, wakacje w Polsce były w tym roku wyborem większości mieszkańców naszej gminy.
Wypoczynek w kraju pozwolił im odkryć piękno naszej ojczyzny na nowo. Nasi mieszkańcy byli zachwyceni polskim
krajobrazem, atrakcyjną lokalizacją i pysznym, lokalnym jedzeniem.

Joanna Pągowska, radna gminy
Przebywałam na wakacjach w Polsce z rodziną. Zazwyczaj urlop spędzamy za
granicą, ponieważ pogoda jest tam gwarantowana, ale z powodu Covid-19 zmieniliśmy plany. W tym roku wybraliśmy się nad polskie morze i do Warszawy.
Zwiedzanie stolicy to pomysł dzieci. Wakacje uznaję za udane, ponieważ spędzone w gronie najbliższych.

Mirosław Stencel, pracownik Urzędu Gminy
Tegoroczne wakacje spędziłem inaczej niż w poprzednich latach ze względu na
sytuację, która zaskoczyła nas wszystkich. Każdego roku wyjeżdżałem w góry, by
zdobywać kolejne szczyty w różnych częściach Europy. Tym razem postanowiłem
razem z moim kolegą Adamem Terleckim wybrać się „w nieznane”, czyli w rejon Pojezierza Suwalskiego (oczywiście z rowerami, bo to nasza druga pasja). Przemieszczając się jednośladami podziwialiśmy piękno krajobrazu oraz niespotykany klimat
małych miejscowości i ludzi. Myślę, że odwiedzę ten region również za rok.

Jarosław Dudkiewicz
przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego
Udało mi się wyrwać na tydzień w sierpniu w Bieszczady. Towarzyszyła mi żona
i dwójka przyjaciół. Ostatnio byłem w tym rejonie 30 lat temu, od tego czasu
w Bieszczadach mocno zmieniła się infrastruktura turystyczna. Podczas tegorocznego wyjazdu zdobyłem Tarnicę (nie udało mi się tego osiągnąć 30 lat temu,
bo zabrakło czasu), będę ten wyjazd długo wspominać.
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Andrzej Ogórkiewicz, dyrektor Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie
Byłem na wakacjach przede wszystkim w Polsce, chociaż planowałem wyjazd
do Chorwacji w ostatnim tygodniu sierpnia. Jednak przestraszyłem się, że ze
względu na pandemię zatrzymają mnie na granicy, że będę musiał odbywać kwarantannę. Trochę wypoczywałem w Karkonoszach, które bardzo lubię i trochę
nad morzem. Lubię spędzać wolny czas na rowerze (sam albo z kimś, mniej lub
bardziej intensywnie). Od dobrych kilkunastu lat spędzałem wakacje głównie na
jednośladzie, czasami na spływach kajakowych. Na bicyklu robię długie trasy, np.
przez cały tydzień jechaliśmy wzdłuż wybrzeża.

Jacek Jakubowski, radca prawny
Pojechałem wraz z grupą znajomych w góry. Najpierw byłem trzy dni na Jamnej w Beskidzie (tradycyjnie jeździmy tam w okolicach 15 sierpnia raz na dwa lub
trzy lata). Po drodze wpadliśmy jeszcze do Krakowa i do Częstochowy. Odwiedziliśmy także Pustynię Błędowską. Następnie pojechałem z inną grupą znajomych w Pieniny, tam m.in. chodziliśmy po szlakach górskich, zdobywaliśmy
szczyty, płynęliśmy tratwą Dunajcem. Był to aktywny wypoczynek połączony ze
świetną atmosferą, z zapierającymi dech w piersiach widokami. Myślę, że był to
wyjazd wykorzystany w 100 proc.
Agnieszka Czabańska
właścicielka Salonu Urody
,,Sisel”
Tegoroczne wakacje spędziłam
w malowniczych zakątkach Polski,
z dala od tłumów, ale za to blisko
mazurskich lasów, jezior, dzikich
plaż, na wycieczkach rowerowych.
Były to wakacje pełne wytchnienia
i optymizmu.

Katarzyna i Tomasz Nawroccy, mieszkańcy gminy
Spędziliśmy aktywne wakacje wraz z dziećmi w Rezydencji nad jeziorem ,,Pestkownica”. Ośrodek jest ogromny, można skorzystać tam z wielu atrakcji (m.in. karmienie danieli, pływanie rowerem wodnym). Atutem tego miejsca jest także świeże
powietrze, cisza, mnóstwo jezior i terenów do zwiedzania. Chodziliśmy po parku,
zrobiliśmy tam wiele zdjęć. Jest to cudowne miejsce, można tam naprawdę odpocząć.

Elwira, Dariusz, Mariola, Roman i Grażyna
wczasowicze ze Świnoujścia
Bardzo podoba nam się w Świnoujściu, jesteśmy wręcz zachwyceni tym miastem. Piękne morze i piękna plaża. Ładniej tu niż w Międzyzdrojach czy Kołobrzegu. Jesteśmy z różnych stron: z zachodniopomorskiego Gryfina i z Münster
w Niemczech. Niektórzy z nas przyjeżdżają tu od lat, niektórzy są po raz pierwszy.
Ale wszyscy lubimy wpadać do Piaskownicy Beach Baru, bo tu można poznać wiele
fajnych osób, jak np. ekipę z „Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy”.
Spisała: Agata Czyżak

POMOC
W ODBIORZE
Anna Ohirko, przewodnicząca Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie
W tym roku wyjechałam na wakacje z córką na wieś nad jeziorem, jeżdżę tam
co roku. Jest to niesamowite miejsce na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Jest tam cisza, dużo tras rowerowych, lasy, czyste powietrze. Polecam
to miejsce. Można tam się zresetować, oderwać od zgiełku codziennego.

MIESZKAŃ

Jadwiga Adamek, mieszkanka gminy
W tym roku z powodu pandemii przebywałam na wakacjach wyjątkowo
w Polsce, w towarzystwie męża i znajomych. Pojechaliśmy do ,,Rancha Adama”,
które znajduje się w powiecie żywieckim, w województwie śląskim. Trafiliśmy
tam przypadkowo. To pięknie położone miejsce. Jest tam szereg atrakcji, m.in.
mini zoo, basen z podgrzewaną wodą, sauna, miejsce do grillowania. Był też namiot, w którym zorganizowano animacje dla dzieci, codziennie coś się działo.
Nie sądziłam, że w Polsce można tak fajnie spędzić wakacje.

DEWELOPERSKICH

501 063 672

ROZBIÓRKI / WYBURZENIA
SPRZEDAŻ KRUSZYW
WYNAJEM SPRZĘTU
ROBOTY ZIEMNE
TRANSPORT

Krzysztof Haduła, mieszkaniec gminy
Na wakacje wyjechałem z rodziną nad polskie morze do miejscowości Gąski.
Jeździmy tam co roku. Wakacje były sympatyczne i fajne, spędziliśmy je na polu
campingowym przy samym morzu, pogoda dopisała.
nr 10 (105)
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Ponad 500 studentów w październiku rozpoczęło kształcenie na I roku studiów w Wyższej
Szkole Handlu i Usług. To będzie trudny rok dla wykładowców, jak i samych studentów,
którzy na większości zajęć będą podobnie jak w ubiegłym roku akademickim spotykać się
w wirtualnych salach przez internet.
„Quod felix, bonum, faustum,
fortunatumque sit” – tą łacińską sentencją, oznaczającą życzenia szczęśliwego i dobrego roku akademickiego
rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług
w Poznaniu – prof. Kamila Wilczyńska, rozpoczęła nowy rok akademicki
2020/2021.
Zgodnie z reżimem
10 października w sali konferencyjnej World Trade Center Poznań
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2020/2021 Wyższej Szkoły Handlu
i Usług.
Pandemia i wprowadzenie na
terenie Polski żółtej strefy nie pokrzyżowały planów. Choć nie była

to inauguracja taka, jaką pamiętamy
z lat minionych, impreza była równie udana. Nowy rok akademicki
zainaugurowano zgodnie z reżimem sanitarnym, dlatego szansę
na udział w imprezie mieli jedynie
wyznaczeni studenci. Jak co roku
reprezentanci uczniów złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali mianowani studentami przez rektor prof.
dr hab. Kamilę Wilczyńską, która
w tym roku świętuje 20-lecie pracy
zawodowej w WSHiU. Wykład inauguracyjny pt. „Czy są granice optymalnego kształtowania rynku finansowego? Kilka myśli na przykładzie
rynku ubezpieczeń” wygłosił dr hab.
Krzysztof Łyskawa.
Wyższa Szkoła Handlu i Usług
w Poznaniu jest jedną z najstarszych

Prof. dr hab. Kamila Wilczyńska,
rektor WSHiU

Ponad pięciuset wspaniałych
W murach uczelni na I roku studiów kształcić się będzie ponad pięciuset nowych studentów, na studiach
licencjackich, inżynierskich i magisterskich w trybie dziennym i zaocznym. Uczelnia kształci na kierunkach:
zarządzanie, administracja, turystyka
i rekreacja, bezpieczeństwo narodowe oraz pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna. Przybywa nowych kierunków. W ubiegłym roku utworzono
jednolite studia magisterskie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
w tym roku kierunek administracja –
studia pierwszego i drugiego stopnia.
W przygotowaniu są kolejne kierunki.
Ogromnym zainteresowaniem cieszą
się studia podyplomowe. Uczelnia
rozszerza swoją działalność również
o kolejne szkoły. W ubiegłym roku
powstało Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Handlu
i Usług dla młodzieży, posiadające
uprawnienia szkoły publicznej, w tym
roku Liceum dla dorosłych WSHiU,
które także posiada uprawnienia publiczne.

Oczekiwania żaków
Jak powiedziała nam jedna z nowych studentek – Kornelia Ławicka,
naukę w WSHiU wybrała ze względu
na swoje zainteresowania w zakresie
organizacji imprez.
– Uczelnię znalazłam przypadkowo i nie żałuję – zaznacza. – Mogę tutaj studiować na specjalizacji manager
eventów. Właśnie to chciałabym robić
w przyszłości.
Studenci nie kryją również swoich
oczekiwań.
– Mam nadzieję, że będzie duży
wybór praktyk, tak by zdobyć doświadczenie. Wiem, że w trakcie pandemii i nauki online będzie to trudne,
ale jestem dobrej myśli – dodaje studentka Kornelia.
Władze Wyższej Szkoły Handlu
i Usług w Poznaniu zdecydowały, że
z powodu pandemii koronawirusa tegoroczny rok akademicki prowadzony będzie hybrydowo, jednak obecna
sytuacja pokazuje, że z uwagi na bezpieczeństwo większość zajęć będzie
prowadzona online przez zakupiony
w ubiegłym roku akademickim program zoom.
Uczelnia to ludzie
Magdalena Górska – założyciel
WSHiU w Poznaniu podkreśla, że sytuacja związana z pandemią jest trudna dla wszystkich wyższych uczelni na

świecie. Nie jest to jednak powód, by
młodzi ludzie mieli rezygnować z rozwoju osobistego i zdobywania dobrego wykształcenia.
– Mamy głęboką nadzieję, że sytuacja się poprawi i studenci będą mogli
wrócić do sal, jednak przy takiej ilości
zakażeń prawdopodobnie będzie to
obecnie niemożliwe. Bezpieczeństwo
jest najważniejsze – nie ukrywa. –
Ubolewam bardzo nad tą sytuacją.
Uczelnia to przede wszystkim ludzie,
którzy oprócz pobierania wysokiej
jakości kształcenia, chcą się spotykać
i angażować się w różne uczelniane
inicjatywy. Należy przypomnieć, że
w marcu br. po trzech dniach od oficjalnego ogłoszenia przez rząd trudnej
sytuacji epidemicznej, uczelnia jako
jedna z pierwszych w kraju zakupiła
oprogramowanie i przeniosła całe nauczanie do internetu. Każda godzina
zajęć została zrealizowana z wykładowcami online na żywo, co rzadko miało
miejsce w innych uczelniach. Uczelnia
wspiera również młodych ludzi. Ten rok
dla wielu studentów jest trudniejszy niż
zwykle, dlatego w tym roku założyciel
Magdalena Górska przyznała uczniom
wielkopolskich szkół średnich ponad
70 stypendiów edukacyjnych na studia
w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu na kwotę przekraczającą łącznie
milion złotych. Prócz tego uczelnia
gwarantuje studentom atrakcyjne stypendia z funduszy Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Inauguracja roku akademickiego
była dobrą okazją, do tego, by pochwalić się sukcesami uczelni. Jak podkreśliła na uroczystości rektor, według danych Wielkopolskiego Urzędu Pracy,
absolwenci WSHiU nie mają problemów ze znalezieniem pracy i stanowią
najniższy odsetek osób bezrobotnych.
Gratulacje dla medalisty
Podczas uroczystości nie zabrakło
oficjalnych podziękowań i gratulacji.

Trafiły one m.in. w ręce Gerarda
Kurniczaka wielokrotnego mistrza
Polski i świata w zapasach – studenta
turystyki i rekreacji w WSHiU, a zarazem zawodnika klubu KS Sobieski
Poznań. We wrześniu Gerard Kurniczak wywalczył brązowy medal na
Akademickich Mistrzostwach Polski
w zapasach, w kategorii wagowej do
130 kg. To ogromny sukces.
– Bardzo ciężko jest pogodzić studiowanie z wyjazdami na zgrupowania, ale dzięki wsparciu uczelni udaje
się to zrobić – chwalił.
Gratulacje w imieniu uczelni złożyła medaliście mgr Lidia Dudziak –
pełnomocnik rektora ds. sportu i prezes uczelnianego klubu AZS.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m.in. Irena Matuszak,
działaczka stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 39 w Poznaniu, popularyzująca historię swojego dziadka-policjanta, który trafił do obozu w Ostaszkowie i został rozstrzelany w Twerze.
Pochowany jest na polskim cmentarzu
wojennym w Miednoje.
– Przez wiele lat nie można było
o tym w ogóle mówić – przypomina
działaczka. – Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona. Cieszę się też, że
liceum tej uczelni posiada klasę policyjną, uczniowie której mogą się uczyć
i przekazywać dalej historię policji
przedwojennej.
Wiedza otwiera drzwi
Wśród zaproszonych gości zasiadł
również prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a zarazem
pracownik naukowy Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu – prof. Filip Kaczmarek, który o nauce w okresie
pandemii powiedział:
– Trudno jest zastąpić kontakt bezpośredni ze studentami. Jeśli mamy
dbać o jakość kształcenia, to nie powinniśmy wykorzystywać tylko nowych
technologii i stosować nauczania onli-

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Magdalena Górska, założyciel WSHiU

i największych w Wielkopolsce niepublicznych uczelni wyższych.
Została założona w 1997 roku
przez Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu – społeczną
organizację osób z terenu Wielkopolski zajmujących się działalnością gospodarczą w dziedzinie handlu i usług.
W 2015 roku nastąpiła zmiana założyciela i od tego czasu uczelnia zaczęła
przeżywać ponowny rozkwit.

Jak mogliśmy się przekonać podczas inauguracji roku, mimo trudnej
sytuacji w branży turystycznej wielu
młodych ludzi wybierało studia właśnie na kierunku turystyka i rekreacja.
Dla Wiktora Szewczuka z Bydgoszczy będzie to już drugi kierunek na
WSHiU w Poznaniu.
– Uczelnię znalazłem w internecie,
polecali mi ją również znajomi – wyjawił. Branża turystyczna właśnie teraz
potrzebuje wysoko wykwalifikowanych kadr.

Prezes PTPN prof. Filip Kaczmarek, Magdalena Górska, radna Lidia Dudziak,
red. Agnieszka Łęcka, kanclerz WSHiU Tomasz Górski

Dr hab. Krzysztof Łyskawa

Magdalena Górska i Tadeusz Pankowski,
wiceprezes Naczelnej Rady Handlu i Usług

Błażej Kaźmierczak, zastępca
dyrektora Muzeum UAM

Waldemar Witkowski,
przewodniczący Unii Pracy

Prodziekan Ludmiła Babii, dziekan dr Grzegorz Konieczny, Magdalena Górska, rektor prof. dr hab. Kamila Wilczyńska, prorektor dr Patrycja Kanafocka, prezes AZS WSHiU Lidia Dudziak, dyr. Ewa Krąkowska
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Piotr Paisert, członek zarządu Wielkopolskiego
Związku Pracodawców Prywatnych

Dr Tomasz Piaseczny

Lucjan Dutkiewicz, Magdalena Górska, Irena Matuszak, Mariusz Matuszak
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fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Nowy rok akademicki w poznańskiej
Wyższej Szkole Handlu i Usług

KONDOLENCJE

WYDARZENIA / REKLAMA
ne – wyraził opinię. – Mam nadzieję,
że będzie możliwy szybki powrót do
hybrydowego nauczania, czyli łączenia
nauki stacjonarnej z nauką online.
W uroczystości wzięli udział m.in.
polityk i działacz spółdzielczy Waldemar Witkowski, redaktor naczelna
„Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy” Agnieszka Łęcka, a także
wielu innych przyjaciół, pracowników
i byłych pracowników uczelni.
Podniosły charakter spotkania
dodał występ Chóru Kameralnego
Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, który wykonał
program artystyczny w tym hymn
Gaudeamus igitur z słowami „Vivat
Academia, vivant Professores!”.
Podczas uroczystości wszyscy goście zachowali dystans społeczny. Przed
wejściem na salę każdy poddał się dezynfekcji rąk. Przyłbice ochronne na
inaugurację zapewniła firma Dariusza
Skrzypczaka – Krüger Plus, właściciela
marki Druk Plus z Janikowa koło Poznania. Wydarzenie zakończyło się życzeniami złożonymi przez założyciela
WSHiU Magdalenę Górską:
– Życzę studentom osiągnięcia
sukcesu, ponieważ wiedza jest takim
narzędziem, które otwiera wiele drzwi
w karierze.
kawka

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”.
Emily Dickinson

Pani

Annie Ankiewicz

Wyrazy głębokiego współczucia

Przewodniczącej Rady Gminy
Suchy Las

Drogiej Koleżance

z powodu śmierci

Annie Ankiewicz

OJCA

Przewodniczącej Rady Gminy
z powodu śmierci

szczere wyrazy współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

Taty

składają

składają

Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy
oraz Wiceprzewodniczący Radosław Banaszak
w imieniu Rady Gminy Suchy Las

radni Koalicji Klubów
Radni Niezależni
i Gmina dla Ciebie
Zespół WSHiU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I USŁUG W POZNANIU
„Nigdy nie jesteśmy gotowi
na odejście naszych rodziców,
a oni odchodzą”.

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

„Nie umiera ten, kto pozostaje
w pamięci żywych”

ÐÑ
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219, 61-485 Poznań
tel. +48 61 843 47 96
kom. +48 505 845 771, +48 510 056 001,
+48 515 340 562, +48 572 350 224
rekrutacja@wshiu.pl, www.wshiu.pl



Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las
Pani

Pani

Annie Ankiewicz

Annie Ankiewicz

Przewodniczącej Rady Gminy

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

Taty

przesyłają

Klub Radnych Rady Gminy Suchy Las
Inicjatywa Mieszkańców Gmina Razem
Członkowie i sympatycy
stowarzyszenia Gmina Razem
20
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Strażacy z OSP Zielątkowo mogą cieszyć się już z nowego wozu bojowego. Wszystko to za sprawą wygranej w
rządowym konkursie ,,Bitwa o wozy”. To zasługa mieszkańców naszej gminy, którzy bardzo aktywnie wzięli udział w
tegorocznych wyborach prezydenckich.
Konkurs ,,Bitwa o wozy” zorganizowało MSWiA. Celem inicjatywy było zachęcenie przedstawicieli
społeczności lokalnych do udziału
w wyborach. W nagrodę gmina z najwyższą frekwencją miała otrzymać
dofinansowanie na wóz gaśniczy

w wysokości 800 tysięcy złotych.
W naszej gminie do urn wyborczych
poszło aż 79,69 proc. uprawnionych
do głosowania. Frekwencja mieszkańców gminy Suchy Las była największa w województwie oraz czwarta w skali kraju.

Grzegorz Wojtera, wójt gminy Suchy Las

Historyczna chwila
Uroczystość odebrania wozu bojowego odbyła się na ul. Sportowej
w Zielątkowie. Wydarzenie uświetniły m.in. pokazy świetlne, sztuczne
ognie, symboliczny ,,koncert” syren
oraz przejazd pojazdów strażackich
z pobliskich jednostek OSP przez całą
gminę. Uroczystość rozpoczęło przemówienie wójta Grzegorza Wojtery,
który podziękował zgromadzonym za
przybycie.
– Dzisiejsze wydarzenie jest absolutnie niezwykłe. Każde pół kilograma tego samochodu to wkład
jednego mieszkańca, który zagłosował w wyborach prezydenckich. To
właśnie mieszkańcom naszej gminy
należą się dziś największe brawa –
podkreślał wójt.
Grzegorz Wojtera pogratulował
także mieszkańcom Zielątkowa i strażakom.
– Chciałbym życzyć wszystkim
mieszkańcom Zielątkowa, żebyśmy
mogli cieszyć się tym samochodem na
różnego rodzaju wydarzeniach środowiskowych, spotkaniach, żeby ten samochód był naszą dumą. Gratuluję też
wszystkim strażakom, cieszę się razem
z wami, że możemy dzisiaj celebrować
tę chwilę – zaznaczył.
Następnie poświęcono nowy wóz
strażacki oraz breloczek św. Krzysztofa. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia, po czym zebrani
goście zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek.

Mamy się z czego cieszyć
– To pierwszy samochód, którego
nie kupujemy za pieniądze z budżetu.
Zafundowali go mieszkańcy dzięki
swojej obywatelskiej postawie – nie
szczędził pochwał wójt Wojtera.
– To święto nas wszystkich, korzystających z praw wyborczych. Na to
wydarzenie przyjechali mieszkańcy
Suchego Lasu, Golęczewa, Chludowa, Obornik – mówi zadowolona
Anna Ankiewicz, przewodnicząca
Rady Gminy. – Samochód przysłuży
się nie tylko mieszkańcom Zielątkowa, ale również całej gminie.
– Fantastyczna uroczystość,
wszystkie imprezy organizowane
przez nasze Ochotnicze Straże Pożarne mają niesamowity klimat. Zawsze jest radośnie, rodzinnie – podkreśla radna Joanna Radzięda. – To
rewelacja, że dzięki zaangażowaniu
mieszkańców ten wóz udało się zdobyć, nieraz udowodniliśmy, że społeczność naszej gminy jest bardzo
proobywatelska, bardzo poważnie
traktuje swoje prawa i obowiązki wyborcze.
– Duże zaskoczenie po wyborach,
ogromna radość, bo wreszcie nasza
remiza strażacka będzie miała nowoczesny sprzęt. To historyczna chwila
zarówno dla ludzi, którzy tu mieszkają od lat, jak i dla tych, którzy pojawili
się tu niedawno – mówi zadowolony
pan Paweł, mieszkaniec Zielątkowa.
– Fantastyczne wydarzenie. Każda
impreza, która jednoczy społeczność

lokalną, jest warta pokazywania i doceniania, w ogóle wkład pracy, jaki
został wykonany przez strażaków
jest ogromny – zauważa pani Marta,
mieszkanka Zielątkowa.
Nowe auto bardzo
się przyda
– Zielątkowo potrzebowało tego
samochodu. OSP Zielątkowo miało dotąd lekki samochód, bez wody
i kiedy się coś działo, trzeba było szukać hydrantu. A teraz strażacy mogą
korzystać z wozu, wyposażonego
w ponad 4000 litrowy zbiornik wody
– podkreśla radny Zbigniew Hącia,

prezes Zarządu Gminnego OSP RP
w Suchym Lesie.
– To pierwszy wóz strażacki w naszej jednostce, bardzo się nam przyda! Będziemy dbać o bezpieczeństwo
okolicy najlepiej jak możemy – cieszy się Marcin Kozłowski, kierowca
w OSP Zielątkowo.
– Postaraliśmy się o samochód
średni, dotąd mieliśmy stary wóz, zużyty, więc ciężko nam było jeździć na
akcje ratownicze. Obecnie mamy dwa
samochody, jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni – podsumowuje pani
Stella, ochotniczka w straży pożarnej.
Agata Czyżak

CYKLINOWANIE PODŁÓG
I RENOWACJA SCHODÓW
TEL 501 063 672

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

Obiady Domowe
IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

Zbigniew Hącia, radny, prezes Zarządu
Gminnego OSP RP w Suchym Lesie

Tel.: 693 900 282

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski



CODZIENNIE INNE DANIE DNIA
NA WYNOS - 20,00 ZŁ
NA MIEJSCU - 22,00 ZŁ



WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA
NA WYNOS - 18,00 ZŁ
NA MIEJSCU - 20,00 ZŁ
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ
DO SPRÓBOWANIA DAŃ
KUCHNI UKRAIŃSKIEJ:
SOLANKA
PIELEMENI
FRYKADELKA CZEBUREKI


Suchy Las ul. Sucholeska 1

Poświęcenie breloczka św. Krzysztofa

fot. Marcin Melanowicz

Największe brawa należą
się mieszkańcom

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

/SMACZNY ZAKĄTEK
Pan Paweł, mieszkaniec Zielątkowa
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Informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las

Znamy zwycięzców konkursu
pn. „Retencja wody”
Konkurs „Retencja wody” został zorganizowany przez
Gminę Suchy Las, a jego celem była popularyzacja działań
podejmowanych przez mieszkańców w zakresie retencji
i ograniczenia zużycia wody.
Prace konkursowe należało przesyłać drogą mailową do 30 września.
W tym czasie zostało zgłoszonych
sześć prac.
Działania w zakresie retencjonowania wody podejmowane są na różnych
poziomach. Gmina Suchy Las przez
ostatnie 20 lat znacznie zwiększyła
potencjał retencyjny poprzez działania
inwestycyjne, m.in. takie jak: budowa
zbiorników retencyjnych opóźniających odpływ wody z terenów najintensywniej zabudowanych czy utrzymanie
tradycyjnych wiejskich zbiorników
wodnych, na których prace prowadzi

Poznański Związek Spółek Wodnych.
Gmina na swoim terenie realizuje
działania w skali makro. Jednak prawie każdy, na swojej nieruchomości,
może podjąć skuteczne działania
w mniejszej skali, chociażby poprzez
zagospodarowywanie wody opadowej
na swojej nieruchomości.
O tym, że tak się dzieje, możemy
przekonać się dzięki uczestnikom konkursu „Retencja wody”. Osoby, które
wzięły w nim udział zaprezentowały
niezwykle ciekawe, pomysłowe rozwiązania w zakresie retencjonowania wody,
które mogą być inspiracją dla innych

mieszkańców. Dlatego też komisja postanowiła nagrodzić wszystkich sześciu
autorów nadesłanych prac. Nagrodami
w konkursie są pojemniki do gromadzenia wody deszczowej, a otrzymają je:
Marcin Jachnik, Michał Jachnik,
Krzysztof Pilas, Wojciech Ptak, Piotr
Rostek, Sebastian Sobczak.
Serdecznie gratulujemy!

Zbiornik na deszczówkę - autor Wojciech Ptak

Sucholeski Rower Gminny
www.sucholeskirower.pl

Weź rower i jedź!
korzystamy na 3 sposoby:

1. sposób pierwszy APLIKACJA
WTSWʬFTMIV[W^]%40-/%'.%
1.
Pobierz aplikację
ROOVEE i załóż
konto na
my.roovee.eu

2.
Zasil konto
przelewem
lub kartą

3.
Zeskanuj QR kod
z kierownicy lub
blokady nad tylnym
kołem i jedź!

4.
Zamknij ręcznie
blokadę tylnego
koła i tyle :)

2. sposób drugi Biuro oBsługi Klienta

^IWOERYN56OSH^OMIVS[RMG]PYFFPSOEH]REHX]PR]QOSIQMNIH̦
KROK 1

i zapamiętaj TELEKOD

odpowiednią kwotę, zaakceptuj regulamin operatora

WTSWʬFHVYKM
KROK 2
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, podaj NUMER_ROWERU, który chcesz odblokować,
TV^I^&MYVS3FWYKM/PMIRXELHRM
a następnie swój TELEKOD
RVXIPQEMPHS&3/FSO$VSSZIIIY
>Eʬ̨OSRXSREQ]VSSZIIIY[TEʽSHTS[MIHRMʻO[SXˍ
^EEOGITXYNVIKYPEQMRSTIVEXSVEM^ETEQMˍXEN8)0)/3(
/63/
7OSRXEOXYNWMˍ^&MYVIQ3FWYKM/PMIRXETSHEN291)6C63;)69

3. sposób trzeci SMS

OXʬV]GLGIW^SHFPSOS[EʽEREWXˍTRMIW[ʬN8)0)/3(
KROK 1

Załóż konto na my.roovee.eu, wpłać odpowiednią kwotę, zaakceptuj regulamin operatora
WTSWʬFXV^IGM717

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

i zapamiętaj TELEKOD

>Eʬ̨OSRXSREQ]VSSZIIIY[TEʽSHTS[MIHRMʻO[SXˍ
^EEOGITXYNVIKYPEQMRSTIVEXSVEM^ETEQMˍXEN8)0)/3(
KROK 2

/63/ Uruchom przejazd wysyłając SMS na numer 539 569 930 o treści: start NUMER_ROWERU,
9VYGLSQTV^INE^H[]W]ENʻG717RERYQIV
który chcesz wypożyczyć, następnie postępuj zgodnie z komunikatem SMS
SXVI̅GMWXEVX291)6C63;)69OXʬV]GLGIW^[]TS̨]G^]ʽREWXˍTRMI

Pomoc: Biuro obsługi Klienta 24h / 7 dni
nr tel. 88 77 66 833 /mail do BoK: bok@roovee.eu
7XVIJE[]TS̨]G^IRME7YGL]0EW>SXRMOM.IPSRIO>SXOS[S
6IKYPEQMR[[[WYGLSPIWOMVS[IVTP
strefa
wypożyczenia: suchy las, Jelonek, Złotniki
WQWHSSHFPSOS[ERMEVS[IVY


TSWXˍTYN^KSHRMI^OSQYRMOEXIQ717
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Pana
Jacka Czaczyka

Rodzinie i Bliskim
szczere wyrazy współczucia
składają

/63/

/63/

Ze smutkiem
i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

samorządowca
i społecznika,
Radnego Rady
Gminy
Suchy Las
w kadencji 1998-2002.

TSFMIV^ETPMOEGNI633:))M^Eʬ̨OSRXSREQ]VSSZIIIY
^EWMPOSRXSTV^IPI[IQPYFOEVXʻ
^EQORMNVˍG^RMIFPSOEHIX]PRIKSOSEMX]PI
Załóż konto na my.roovee.eu, wpłać

Tak m.in. deszczówkę zbiera Piotr Rostek
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W polskim prawie dość szczegółowo uregulowane zostały
kontakty rodziców z dziećmi. Zgodnie z art. 113§1 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko
mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty należy interpretować nie
tylko przez osobiste spotkania, wyjścia czy wspólnie spędzone weekendy.
Znaczenie ma również komunikacja
na odległość.
Warunek pełnego rozwoju
Zdarzają się takie sytuacje kiedy to
dziadkowie mają utrudniony kontakt z
wnukami, np. z uwagi na panujący konflikt w rodzinie. Podkreślić w tym miejscu należy, że obowiązkiem każdego,
kto sprawuje pieczę nad dzieckiem, jest
dbanie o jego dobro, prawidłowy rozwój
i funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednym z elementów prawidłowego i pełnego rozwoju jego osobowości jest umożliwienie kontaktów dziecka z dziadkami,
jak i również z innymi krewnymi.

Zgodnie z art. 113(6) k.r.o. przepisy regulujące kwestie kontaktów rodziców z dzieckiem stosuje się odpowiednio również do kontaktów dziadków
z wnukami. Na mocy tych przepisów
dziadkom wprost przyznano prawo
do kontaktów z wnukami. Dziadkowie oraz wnuki mają zarówno prawo,
jak i obowiązek wzajemnego utrzymywania kontaktów. Mogą one przybierać różne formy, jak np. spotkania w
miejscu zamieszkania wnuków, zabieranie wnuków przez dziadków w inne
miejsce czy też rozmowa z wnukami
za pośrednictwem telefonu.
W orzecznictwie sądów również
akcentuje się potrzebę utrzymywania kontaktów pomiędzy wnukami
a dziadkami, jak np. w uchwale Sądu
Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14 czerwca 1988 r., III
CZP 42/88: „Rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o
rozwój dziecka w imię jego dobra. Po-

winni zatem dla pełnego rozwoju jego
osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i
korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych
więzów emocjonalnych, zwłaszcza
dziadków z wnukami, wychowujących
je od niemowlęcia, mogą wpływać na
lepsze wychowanie i rozwój duchowy
dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu
więzów wielopokoleniowej rodziny.
Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie
tylko nie kłóci się z interesem dziecka,
ale jest ono dla jego dobra.”

Firma BERRY BLUE

Firma BERRY BLUE

PILARZA
Z DOŚWIADCZENIEM

OSOBY / FIRMY

z siedzibą w Cerekwicy
gm. Rokietnica zatrudni

A

LOGO

z siedzibą w Cerekwicy
gm. Rokietnica zatrudni

GRAFIKA REKLAMOWA

do prac przy wycince drzew
oraz do prac przy zieleni.
Praca dorywcza lub stała
- możliwość współpracy dla firm.
Rejon działania Wielkopolska.

do prowadzenia prac związanych
z zagospodarowaniem terenów
zieleni oraz pracowników
fizycznych. Preferowane osoby
z doświadczeniem w branży.
Rejon działania Wielkopolska.

GRAFIKA UŻYTKOWA

Tel.: 790 491 840

Tel.: 790 491 840

REKLAMA WIZUALNA
KREACJA ARTYSTYCZNA
BRANDING
FOTOGRAFIA

www.as-grafstudio.pl
kom. 504 704 666
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Wniosek do sądu
Powyższe oznacza to, iż dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli
leży to w interesie dziecka. W takiej
sytuacji mogą złożyć wniosek do sądu
rejonowego właściwego dla miejsca

Sucholeski.EU

październik 2020

SPECJALISTA
GINEKOLOG
- POŁOŻNIK

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska
zaprasza do gabinetu
ginekologicznego
ul. Rubież 14b / 54,
Poznań (Naramowice)
tel. 600
nr 10 (105)

11 66 76

zamieszkania wnuków o ustalenie
kontaktów. We wniosku należy szczegółowo uzasadnić żądania poprzez
wskazanie przyczyny potrzeby ustalenia kontaktów, jak i również należy
zaproponować sposób, w jaki mają
być realizowane kontakty z wnukami,
poprzez wskazanie ich częstotliwości,
terminów oraz miejsca.
Jeśli sąd nie będzie widział przeciwwskazań i nie będzie miał wątpliwości co do tego, że dziadkowie chcą
wyłącznie dobra wnuków, to przychyli
się do przedmiotowego wniosku.
Prawo do złożenia wniosku przysługuje dziadkom bez względu na
to, jakie prawa przysługują rodzicom
względem dziecka. Nie ma zatem znaczenia, że rodzicom ograniczono władzę rodzicielską bądź też całkowicie jej
pozbawiono.
Należy podkreślić, że władza rodzicielska nie może być rozumiana
jako wyłączność rodziców w stosunku
do dzieci. Niejednokrotnie zdarza się,
że to dzieci cierpią najbardziej, gdy w
rodzinie dochodzi do konfliktów. Dlatego przepisy kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego regulujące kontakty zostały wprowadzone po to, aby w miarę
możliwości chronić małoletnich przed
negatywnymi skutkami konfliktów
rodzinnych. Rodzice zawsze powinni
mieć na względzie dobro dziecka, a ich
osobiste relacje ze swoimi rodzicami
czy teściami nie mogą rzutować na relację małoletnich z dziadkami.

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

BIURO RACHUNKOWE

SPRZEDAM

DAMIAN MARSZAŁEK

MIESZKANIE 47 m2
NA WINOGRADACH

RACHMAR

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ
115C LOK. 2
60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305
damianic@poczta.onet.pl

LOKAL SKŁADA SIĘ
Z TRZECH POKOI,
KUCHNI ORAZ ŁAZIENKI
TEL. 501 063 672

Uczniowie z gminy Suchy
Las będą bezpieczniejsi

dą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Warto śledzić stronę
www.powiat.poznan.pl, tam znajdują
się jego szczegółowe zasady.
A dodajmy, że czujka to najtańszy
i najprostszy sposób na zabezpieczenie domu przed czadem, który jest
gazem bezbarwnym, bezwonnym i co
najgorsze silnie trującym. Nie bez powodu zresztą nazywamy go „cichym
zabójcą”. Można się jednak przed nim
skutecznie bronić, instalując właśnie
wspomnianą czujkę, która śmiertelne
zagrożenie zatruciem wykrywa już we
wczesnej fazie i wydając głośny sygnał

dźwiękowy ostrzega przed czyhającym niebezpieczeństwem. Warto więc
takie małe urządzenie zainstalować
w swoim domu. Jak je zdobyć? Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie.
Jest on skierowany do mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy
prawidłowo wypełnią ankietę. Losowanie 10 nagród odbywać się będzie
co dwa tygodnie. Konkurs potrwa do
31 marca 2021 roku. Regulamin, formularz i wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej www.
powiat.poznan.pl
KG

nych. Lider zestawienia na koniec
roku otrzymuje prestiżowy tytuł
„Dobry Polski Samorząd”. Ponadto
„Super Powiatem” mianowany jest
ten, która uzyskał największy proTytuł „Super Powiat” oraz 2. miejsce w Ogólnopolskim
centowy udział realizacji wszystkich
Rankingu Gmin i Powiatów 2019 dla powiatu poznańskiego. kategorii, jak właśnie nasz samorząd.
Samorząd powtórzył sukces z ubiegłego roku. Jan Grab– Na 63 kryteria w 59 byliśmy najlepkowski, starosta poznański, odebrał to wyróżnienie podczas si – mówi Jan Grabkowski. I podkreZgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
śla: – To pokazuje, że rozwijamy się
prężnie i w dobrym kierunku.
promocja
ochrony
zdrowia
i
pomoPowiat poznański klasyfikowany
cy
społecznej.
Pod
uwagę
brane
jest
był w kategorii powyżej 120 tysięcy mieszkańców i tradycyjnie już wspieranie działań na rzecz gospoznalazł się w ścisłej czołówce najlep- darki rynkowej, rozwój inicjatyw
szych oraz najbardziej rozwojowych ekoenergetycznych i proekologiczsamorządów. Lepszy okazał się tyl- nych, współpraca zarówno krajowa,
ko powiat kielecki. Na najniższym jak i międzynarodowa, a także dziastopniu podium w tej kategorii zna- łania promocyjne.
Kolejność na liście wyróżniolazły się ex aequo powiaty kartuski
nych
uzależniona jest od wyników
i cieszyński.
osiąganych
przez samorząd przez
Oceniając jednostki samorządu
cały
rok
oraz
od zrealizowanych
terytorialnego eksperci Związku Podziałań.
–
Tegoroczny
wynik to
wiatów Polskich wydają opinię wezasługa
nas
wszystkich.
Pracownidług kryteriów ujętych w dziesięciu
ków,
zarządu,
ale
przede
wszystkim
grupach tematycznych, takich jak
działania proinwestycyjne, rozwią- mieszkańców. Bez tych wspaniałych
zania poprawiające jakość obsługi ludzi nie byłoby tego sukcesu – uwamieszkańców oraz funkcjonowania ża Jan Grabkowski, starosta poznańjednostki samorządu terytorialnego. ski. Ranking jest aktualizowany
Punktowane jest również wzmac- przez ekspertów w trybie on-line
nianie społeczeństwa informacyjne- i trwa od stycznia do grudnia, dzięki
go oraz obywatelskiego, zarządzanie temu na bieżąco śledzić można funkbezpieczeństwem informacji czy cjonowanie samorządów terytorial-

Ranking to bezpłatny, dobrowolny konkurs. Laureaci typowani są
w podziale na powiaty w zależności
od liczby mieszkańców, miasta na
prawach powiatu, gminy miejskie
i miejsko-wiejskie oraz wiejskie. Więcej informacji na temat zestawienia
oraz zwycięzców w pozostałych kategoriach można znaleźć na stronie
www.ranking.zpp.pl
KW

Pierwszoklasiści z podpoznańskich gmin do szkoły będą
nosić nie tylko maseczki, ale też odblaskowe kamizelki. Na
początku października odbyła się symboliczna inauguracja
corocznej akcji. To już 19. edycja programu, który wpisuje
się w politykę powiatu poznańskiego na rzecz bezpieczeństwa jego mieszkańców.
Do tej pory samorząd rozdał ponad
70 tys. kamizelek i elementów odblaskowych. Teraz kolejne 7 tysięcy trafi
do uczniów klas pierwszych wszystkich
podstawówek w regionie. Otrzymają
je także uczniowie szkół nr 1 i 2 w Suchym Lesie oraz podstawówek w Golęczewie, Biedrusku i Chludowie.
– W trosce o komfort, a przede
wszystkim o bezkolizyjność podróży
rowerem, dużo inwestujemy w rozwój
sieci ścieżek. Chcemy, aby najmłodsi
cykliści nosili odblaski i przypominali
towarzyszącym im dorosłym, że warto zadbać o lepszą widoczność na drodze – mówi Jan Grabkowski, starosta
poznański.
W tegorocznej akcji do blisko 100
podstawówek trafią odblaski za 85
tys. zł. Wcześniej szkoły odebrały też
płyny oraz specjalne urządzenia do
bezdotykowej dezynfekcji rąk. Powiat

przeznaczył na ten cel ok. 100 tys. zł.
Akcja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe, Komendę Miejską
Policji i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zazwyczaj każdemu spotkaniu towarzyszyła pogadanka o bezpieczeństwie
w domu i w ruchu drogowym. Dzieci
chętnie chwaliły się swoją wiedzą na
temat np. postępowania w wypadku
pożaru oraz słuchały o zagrożeniu, jakie stwarza tlenek węgla. W tym roku,
ze względu na sytuację epidemiczną,
kamizelki trafią do urzędów gmin
i stamtąd dopiero będą rozdysponowywane do placówek oświatowych.
– „Bezpieczny powiat” pozostaje
naszą dewizą – zapewnia starosta
poznański. Właśnie wystartowała
dziewiąta edycja konkursu „Czujka
tlenku węgla może uratować Twoje
życie” organizowanego wraz z Komen-

fot. Starostwo Powiatowe

Prawo do kontaktów
dziadków z wnukami

Powiat poznański wśród
liderów samorządowych
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fot. Związek Powiatów Polskich
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Spektakl o wspaniałym Artyście
12 września na scenie Teatru Muzycznego w Poznaniu odbyła się premiera polsko-amerykańskiego musicalu Virtuoso. Spektakl powstał z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza,
a historia jego powstania była jednym z głównych tematów odbywającego się zeszłoroczną
jesienią wydarzenia o nazwie PADEREWSKI FESTIWAL – Muzyk, Człowiek, Ambasador Polski.
Przez trzy dni, zaproszeni prelegenci i znakomici goście opowiadali
między innymi o tajnikach produkcji
musicali na Broadwayu, specyfice
gatunku oraz zorganizowanym przez
IAM konkursie na musical o Ignacym
Janie Paderewskim.

Lew nie tylko salonowy
Virtuoso to spektakl o wspaniałym Artyście, który wykorzystał
swoją popularność, by pomóc swojej
Ojczyźnie odzyskać niepodległości.
To również historia o tym, jak Paderewski z lwa salonowego został jed-

nym z najbardziej znaczących polityków na świecie. Mało kto zdaje sobie
sprawę, że wpływ Ignacego Jana na
masową wyobraźnię był tak wielki,
że szał, który zapanował w Ameryce
na jego punkcie, do dziś nazywany
jest „Paddymanią”. Libretto i muzykę
napisał Matthew Hardy. Zapewniły
mu one wygraną w kilkuetapowym
konkursie organizowanym przez Instytut Adama Mickiewicza. Współpracy artystycznej podjął się Brian
Kite – dziekan Wydziału Teatru,
Telewizji i Filmu na renomowanej
uczelni University of California, Los
Angeles, utytułowany reżyser musicalowy odnoszący sukcesy w USA
i Chinach. Znakomita amerykańska
reprezentacja była uzupełnieniem
grona fantastycznych realizatorów.
Reżyserii podjął się Jerzy Jan Połoński, za choreografię ułożyła Paulina
Andrzejewska-Damięcka,
kierownikiem muzycznym był Radosław
Mateja. Scenografię zaprojektował

Mariusz Napierała, a kostiumy Agata
Uchman. Libretto przetłumaczył Lesław Haliński, a teksty piosenek Przemysław Kieliszewski.
Na Broadway!
W postać Ignacego Jana Paderewskiego wcielili się Janusz Kruciński oraz Marcin Januszkiewicz.
W obsadzie znaleźli się również
między innymi: Anna Federowicz
i Oksana Hamerska (Helena Górska / Paderewska), Barbara Melzer
i Dagmara Rybak (Helena Modrzejewska), Joanna Rybka i Katarzyna
Tapek (Helena Bibesco), Radosław
Elis i Jarosław Patycki (Władysław
Górski / Józef Piłsudski).
Jak Teatr Muzyczny w Poznaniu
zamierza zrealizować swój plan zaprezentowania VIRTUOSO szerszej publiczności? 10 i 11 listopada
2020 roku, spektakl aż trzykrotnie
zostanie wystawiony w Teatrze Polskim w Warszawie, wpisując się tym
samym w obchody Święta Niepodległości jako jedno z najważniejszych
wydarzeń kulturalnych w stolicy.
W perspektywie są również zagraniczne wyjazdy, a nawet… dotarcie
na Broadway!
Najbliższe spektakle VIRTUOSO w Poznaniu już 5 i 6 listopada.
Bilety do nabycia w kasie Teatru oraz
na stronie www.teatr-muzyczny.poznan.pl. Rezerwacji można dokonywać mailowo pod adresem bilety@
teatr-muzyczny.poznan.pl oraz telefonicznie pod numerem 506 658 381.

Wyprzedaż rocznika 2020
w salonach Toyota Ukleja
rozpoczęta!

aplikacji MyT. W Leasingu SMARTPLAN klient otrzymuje także trzy darmowe przeglądy.

W naszych salonach Toyoty rozpoczęła się promocja modeli
z rocznika 2020. Klienci mogą skorzystać z rabatów sięgających 27 200 zł oraz wielu dodatkowych bonusów, jak darmowe przeglądy czy rabaty na akcesoria. Oferta obejmuje
wszystkie popularne modele marki, w tym nowego Yarisa
zaledwie miesiąc po premierze.
Nowy Yaris zadebiutował w polskich salonach we wrześniu 2020 roku,
a już po miesiącu Toyota oferuje najnowocześniejszego na rynku miejskiego hatchbacka po obniżonych cenach
w ramach oferty wyprzedaży rocznika
2020. Wraz z Yarisem promocją objęte
są wszystkie najpopularniejsze modele marki. Rabaty sięgają 27 200 zł, a ich
wysokość wynika m.in. z EkoBonusu,
za pomocą którego Toyota oddaje
klientom obniżkę akcyzy na samochody hybrydowe.

ty wyposażenia, takie jak czujniki parkowania, koła zimowe i zabezpieczenia antykradzieżowe.
Toyota AYGO od 344
zł miesięcznie
Nowy samochód Toyoty można
w ofercie wyprzedażowej kupić już za
38 300 zł. Jest to cena modelu AYGO
w wersji X z pakietem Comfort, wyposażona m.in. w klimatyzację manualną,
system audio z 4 głośnikami, cyfrowe
radio DAB i Bluetooth oraz wielofunkcyjną kierownicą z przyciskami do obsługi multimediów. Miesięczne raty
w programie Leasing SMARTPLAN
zaczynają się od 344 zł netto.
Najwyższa wersja JBL Edition
z unikalnym systemem audio marki
JBL i bogatym wyposażeniem kosztuje 52 500 zł, o 5 000 zł taniej niż standardowo. Rabaty na Toyotę AYGO
sięgają do 5 910 zł.

Nowy Yaris z rabatem
do 6 200 zł
Ceny nowego Yarisa w ofercie promocyjnej zaczynają się od 56 900 zł
za wersję Active z silnikiem 1.0. Yaris
Active z napędem hybrydowym 1.5
o mocy 116 KM kosztuje od 72 800 zł
i jest od 4 000 zł tańszy niż przed obniżką. Najdroższa wersja Premiere
Edition z napędem hybrydowym
kosztuje 85 600 zł, również 4 000 zł Auta średniej wielkości
taniej. Maksymalny rabat na nowy z maksymalną obniżką
miejski model Toyoty wynosi 6 200 zł. do 27 200 zł
W Leasingu SMARTPLAN mieNajwyższy rabat w nowej ofercie
sięczne raty zaczynają się od 596 zł net- Toyoty można uzyskać na hybrydoto, a wybierając tę formę finansowania, wą Camry. Średniej wielkości sedan
można oszczędzić jeszcze 1 600 zł, z niskoemisyjnym napędem 2.5
otrzymując trzy przeglądy gratis. Do- w standardzie kosztuje w promocji od
datkowy rabat 1 000 zł na akcesoria do 121 177 zł zamiast 146 900 zł za wersję
nowego Yarisa otrzymuje się po akty- Comfort. Obniżki na ten model sięgawowaniu aplikacji na telefon MyT.
ją 27 200 zł. Minimalna rata programie Leasing SMARTPLAN wynosi
Yaris Classic od 48 000 zł
1 101 zł netto miesięcznie.
Wyprzedaż obejmuje także Yarisa
RAV4 kosztuje od 116 900 zł, zaś
Classic, czyli poprzednią generację ceny wersji hybrydowej 2.5 zaczynają
modelu, którego ceny rozpoczynają się się od 125 500 zł. Maksymalny rabat to
od 48 000 zł, a najniższa rata w Leasin- 22 000 zł, a raty w Leasingu SMARTgu SMARTPLAN wynosi 517 zł netto. PLAN zaczynają się od 1 182 zł netto.
Yaris Hybrid o mocy 100 KM w wersji
Zarówno dla Camry, jak i dla
Active kosztuje 69 900 zł. Obniżki cen RAV4 w wersji hybrydowej można
w promocji sięgają 6 000 zł. Rabatami uzyskać dodatkowy rabat 1 000 zł na
objęte są również dodatkowe elemen- dowolne akcesoria, po zainstalowaniu

Kompaktowe Toyoty
od 69 900 zł
Bardzo duże korzyści Toyota
oferuje także dla nabywców modeli
kompaktowych. Przy zakupie Corolli
można oszczędzić do 18 300 zł. Aby
stać się właścicielem Corolli Hatchback, potrzeba od 69 900 zł brutto lub
707 zł miesięcznie netto w Leasingu
SMARTPLAN, a wersja hybrydowa
kosztuje teraz od 86 600 zł. Ceny hybrydowej Corolli GR Sport po obniżkach zaczynają się od 109 100 zł. Przy
zakupie Corolli Hatchback i TS Kombi również można skorzystać z bonusu 1 000 zł na akcesoria po aktywacji
aplikacji MyT. Klienci wybierający
Corollę Sedan w Leasingu SMARTPLAN otrzymają trzy przeglądy gratis,
oszczędzając 3 700 zł.
Ceny Toyoty C-HR zaczynają się
od kwoty 85 900 zł, o 9 000 zł niższej
od katalogowej. Maksymalny rabat
sięga 13 200 zł. W Leasingu SMART-

PLAN najniższa rata wynosi 788 zł
netto. Hybrydowy C-HR kosztuje teraz od 102 900 zł, a wybierając jeden
z dwóch dostępnych napędów hybrydowych (122 KM lub 184 KM) dodatkowo można uzyskać rabat 1 000 zł
na akcesoria, po aktywowaniu aplikacji MyT.
Nie jest również nowością, że
można zakup nowego samochodu
połączyć ze sprzedażą obecnie użytkowanego auta bo w ramach transakcji można go pozostawić w rozliczeniu
bez względu na wiek, pochodzenie
i markę.
Toyota Ukleja zaprasza do swoich
salonów ! Skorzystaj z naszej oferty już
teraz !

fot. Michał Kordula

Toyota Ukleja zaprasza do salonów!
ul. Obornicka 132, 62-002 Suchy Las k/Poznania, tel. +48 61 811 75 70
ul. Pilska 45, 64-850 Ujście k/Piły, tel. +48 67 210 51 00
ul. Zawady 38, 61-002 Poznań, tel. +48 61 629 90 00
www.toyota-poznan.pl www.toyota-ukleja.pl www.uzywane-ukleja.pl
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Otwarta z pompą stacja rowerowa w Złotnikach Wsi to
jedna z pięciu takich stacji w całej gminie. Wystartował Sucholeski Rower Gminny. Na razie to tylko dziesięć jednośladów, ale jest duża szansa na rozbudowę systemu.
W uroczystości oddania do użytku
nowej stacji rowerowej w Złotnikach
Wsi udział mieszkańcy oraz VIP-y:
wójt Grzegorz Wojtera, prezes ZGK
Jerzy Świerkowski i sołtys Ewa Korek.
Ścieżka nawet ważniejsza
Stację postawiono przy nowo wybudowanej drodze rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Łagiewnickiej.

– Ta ścieżka jest ważniejsza nawet od
samej stacji – podkreśla w rozmowie
z nami sołtys Ewa Korek. – Staraliśmy
się o nią od lat, a teraz, kiedy powstała,
przekonaliśmy się, że jest jeszcze bardziej potrzebna, niż sądziliśmy wcześniej. Panuje na niej ciągły ruch!
Dodajmy, że ruch nie tylko rowerowy, bo po ścieżce jeżdżą też hulajnogi,
rolkarze, a są też biegacze i spacerowicze.

Wójt Grzegorz Wojtera zaznacza, że skoro są ścieżki, to czas na rower gminny

fot. www.suchylas.tv

Peleton poprowadziła sołtys Ewa Korek, doświadczona rowerzystka

Stojaki rowerowe postawiła spółka ZGK
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– Z sąsiedniego osiedla Złotniki
Park przychodzą na nasz plac zabaw
rodziny z dziećmi – uzupełnia nasza
rozmówczyni. – Często bywa tak, że
rodzice idą pieszo, a dzieci jadą na
rowerkach. Przy drodze rowerowej
stoją dwie ławki, jest też oświetlenie solarowe. Do końca tego roku
z zadania lokalnego przy ścieżce
postawiona zostanie stacja naprawcza. Czekamy jeszcze na normalne
latarnie uliczne.
Pani sołtys dodaje, że przydałaby
się jeszcze ścieżka po drugiej stronie
Złotnik Wsi, przy ulicy Złotnickiej.
– Bo nie ma tam pobocza, a sporo
ludzi od nas chodzi na osiedle Grzybowe, np. na pocztę, do lekarza czy do
sklepu – tłumaczy.
– W naszej gminie dróg rowerowych jest coraz więcej – podkreślał
tymczasem w czasie uroczystości wójt
Grzegorz Wojtera. –Zbudowaliśmy
ścieżkę na ulicy Łagiewnickiej, planujemy kolejną na Szkolnej i Stefańskiego, no i te 300 m na Obornickiej
i Młodzieżowej. A skoro są ścieżki, to
najwyższy czas także na Sucholeski
Rower Gminny.

– Korzystanie z roweru gminnego
jest proste – tłumaczył Rafał Urbaniak z Urzędu Gminnego. – Wystarczy sięgnąć po smartfona, wejść na
stronę www.sucholeskirower.pl, ściągnąć aplikację, zaakceptować regulamin i już można jechać.
A jeśli ktoś nie ma smartfona i nie
ściągnie aplikacji? Też może korzystać z roweru. W tym celu powinien
skontaktować się z Biurem Obsługi
Klienta pod numerem 88 77 66 833.
– Mieszkańcy Złotnik Wsi mogą
też skontaktować się ze mną – uśmiecha się sołtys Korek. – Pomogę.

Audyt latem?
Czy stacji i rowerów będzie
w przyszłości więcej? Jest to możliwe.
– Prawdopodobnie w czerwcu lub
lipcu 2021 r. przeprowadzimy audyt
czy też w inny sposób podsumujemy
działalność Sucholeskiego Roweru
Gminnego – zapowiada w rozmowie
z nami wójt Wojtera. – Jeśli okaże się,
że jest duże zainteresowanie, dokupimy kolejne rowery i wybudujemy
kolejne stacje.
– Zainteresowanie jest, przynajmniej u nas – ocenia Ewa Korek. –
Pani sołtys pomoże
Obserwuję stację od ponad tygodnia
System obejmuje na razie pięć sta- i widzę, że rowery znikają, a potem
cji rowerowych i 10 rowerów. Stojaki ponownie się pojawiają. A o to przena stacjach zamontowali pracownicy cież chodziło.
ZGK.
Sama pani sołtys skorzystała
– Rower gminny to dobry pomysł na razie z roweru gminnego tylko
– chwali w rozmowie z nami prezes podczas inauguracyjnej przejażdżki
Jerzy Świerkowski. – Na terenie naszej u boku wójta.
gminy powinien się sprawdzić. U nas
– Mam swój prywatny jednoślad,
można przecież poruszać się na dwóch całkiem niezły – informuje. – Ale
kółkach bezpiecznie. Oby tylko ludzie gdyby miał mi się kiedyś zepsuć,
uszanowali publiczną własność – zapewne będę czasowo korzystać
troszczy się.
z gminnego. Bo dużo jeżdżę, a te
Poza Złotnikami Wsią stacje znaj- rowery są dobre, choć musiałam się
dują się przed Urzędem Gminy w Su- przyzwyczaić, że hamuje się pedachym Lesie, przy pętli autobusowej łami. Natomiast przerzutki bardzo
w Jelonku, na osiedlu Grzybowym, płynnie przeskakują – chwali.
a także przy węźle przesiadkowym
Krzysztof
w Złotnikach.
Ulanowski

Sołtys Ewa Korek i prezes ZGK Jerzy Świerkowski
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fot. Maciej Łuczkowski

Sięgasz po smartfona
i pedałujesz

REKLAMA

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

KASACJA POJAZDÓW
Forteczna 14a, POZNAŃ
tel. 61 88 700 24
www.eco-cars.pl
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