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Także Twój pies może mieć swój portret
w przychodni VET-MED s. 23
www.solar-project.pl
Złotniki, ul. Prosta 30

RYNEK POTRZEBUJE
DZIŚ ARTYSTÓW s. 9

DWA BUKIETY KWIATÓW JAK
DWIE RAKIETY TENISOWE s. 12

WIĘCEJ NA STRONIE: 30
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grilLOVE soboty
GRILL

TAPAS

&

WINE

KAŻDA SOBOTA MIESIĄCE
17:00 - 22:00

ALL YOU CAN EAT - płacisz raz,
99
jesz do woli
pln
#PROSECCO i piwa rzemieślnicze
muzyka na żywo
dla KAŻDEGO WELCOME DRINK
MENU by Dawid Łagowski CHEF
selekcja mięs grillowanych
dziczyna z grilla
grillowane owoce morza
warzywa sezonowe
TAPAS BAR

Ilonn Hotel WIELKA KUCHNIA PODOLANY
ul. Szarych Szeregów 16 tel 530 914 393
WIELKA KUCHNIA PODOLANY

Szukasz pracy ? Dołącz do nas !
Zatrudnimy Kucharzy, Kelnerki i Kelnerów

Obiady Domowe
 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
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Suchy Las ul. Sucholeska 1
Tel.: 693 900 282
GODZINY OTWARCIA
Pn-Pt 12:00-18:00, Sob 12:00-17:00

/SMACZNY ZAKĄTEK
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MENU
DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ

solanka................................................................ 10
frykadelka.......................................................... 10
barszcz ukraiński .......................................... 10

CZEBUREKI ( 2 szt.)

z farszem mięsnym .................................... 20
z farszem warzywnym
z kurczakiem.................................................... 20
z farszem ziemniaczanopieczarkowym............................................ 20
z farszem szpinakowym........................... 20

PIELMIENI (16 szt.).................................. 22
PLACKI ZIEMNIACZANE

bez dodatków................................................ 17
ze śmietaną...................................................... 19
z powidłami .................................................... 19
z pieczarkami ................................................. 19
z sosem myśliwskim .................................. 19

PIEROGI ( 8 szt.)

z mięsem............................................................ 20
ruskie.................................................................... 20
ze szpinakiem i serem feta .................... 20
z kapustą i grzybami ................................. 20
z twarożkiem .................................................. 20
z truskawkami ................................................ 20

ZUPY

rosół z makaronem ...................................... 7
pomidorowa .................................................... 7
żurek ...................................................................... 9
ogórkowa ........................................................... 9
żurek z jajkiem ............................................... 10

Ćwicz z Fit Athletica, aby być sprawnym i zdrowym.
Każdy znajdzie u nas odpowiednią formę aktywności
fizycznej dla siebie. Zapraszamy

MIĘSA

rumsztyk z cebulką .................................... 12
kotlet schabowy .......................................... 12
filet z kurczaka w panierce .................... 12
filet z kurczaka w panierce
z nasionami ................................................. 12
stripsy ................................................................. 12
pieczeń z karkówki
w ciemnym sosie ..................................... 12
zraz wieprzowy
w ciemnym sosie ......................................14
filet z kurczaka w płatkach
kukurydzianych ........................................ 14
de volaille ......................................................... 14
szwajcar ............................................................. 14
panierowany filet z dorsza .................... 14
kotlet schabowy
po belwedersku ........................................... 14
(zapiekany z pieczarkami
i serem mozarella) ................................... 14
filet z kurczaka po parysku
(zapiekany z pomidorami
i serem mozarella) ................................... 14
szare kluski z kapustą
zasmażaną............................................ 13,90

DODATKI

ziemniaki / ryż ................................................. 5
zestaw surówek / mizeria ......................... 5
kapusta zasmażana ........................................5
frytki / kasza ...................................................... 6
pyzy drożdżowe ............................................. 6
pyzy z sosem pieczeniowym ................ 8
pyzy z sosem myśliwskim....................... 10
ketchup................................................................. 1
sos czosnkowy................................................. 2
opakowanie na wynos .............................. 1













zmodernizowane wnętrza w modnym, industrialnym stylu
nowe sprzęty sportowe
profesjonalna kadra instruktorów i trenerów
wparcie w realizacji celów treningowych
(konsultacje i dyżury trenerskie)
życzliwa i przyjacielska atmosfera
bogata oferta zajęć grupowych od lekkich form
aktywności ruchowej po ćwiczenia dynamiczne i siłowe
zajęcia taneczne Bachata Solo, Zumba
zajęcia prozdrowotne Zdrowy Kręgosłup i inne
karnety dla młodzieży szkolnej w stałej ofercie 49zł/1m-c
promocyjne karnety dla studentów,
seniorów i służb mundurowych
indywidualne treningi w okazyjnych cenach

Klub Fitness Fit Athletica
Ul. Szkolna 20 Suchy Las
Tel. 61 812 50 28
email: fitathletica@gos.suchylas.pl
https://www.facebook.com/fitnessklubsuchylas
https://gos.suchylas.pl/
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ROZWIĄZANIE KONKURSU
Z MAJOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”

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

Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom za udział w konkursie. Publikujemy listę nagrodzonych
oraz zdjęcia (zostaną one również opublikowane na Facebook/Sucholeski).
Nagrody otrzymują:
 pistolet malarski 110W W 510 Wagner o wartości ok. 320 zł +
impregnat Vidaron 10 l (2 puszki - dowolny kolor) o wartości
ok. 320 zł ufundowane przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu wygrala pani Anna Ankiewicz

 voucher o wartości 150 zł na zabieg kosmetyczny u Justyny Wróbel tel.
519 706 902 oraz voucher o wartości 150 zł zabieg na włosy u Sylwii
Ratajczak tel. 604 116 685. Studio Urody Secret Poznań, ul. Naramowicka 47/107 otrzymują Małgorzata Kaniewska i Elżbieta Konieczka - Czyż

 3 vochery ufundowane przez Pizzerię Włoszczyzna, Plac Grzybowy 7, lok. 18, Złotniki vis-a-vis Poczty Polskiej, tel. 735 530 161
otrzymują Julia Korek, Tomasz Owczarek, Kinga Stanicka

 3 vochery na duże świece YANKEE CANDLE o wartości 109 zł każdy
ufundowane przez Kwiaciarnię Cattleya, Obornicka 85, Galeria Sucholeska, tel. 509 473 120 otrzymują Marta Tomkiewicz, Julia Skoblowa i Olga Karolczyk

 2 vochery każdy po 150 zł na botox włosów ufundowane przez
Studio Urody Natalia z Chludowa, ul. Obornicka 4, tel. 888 405
885 otrzyma Katarzyna Malendowskia i Agnieszka Rychlicka
 bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134 w Suchym Lesie otrzymują Zuza Oczkowska i Agnieszka Imbiorkiewicz

 3 vochery o wartości każdy po 150 zł do zrealizowania w Centrum
Ogrodniczym Twój Ogród, ul. Leśna 27, Suchy Las, tel. 508 362 221
otrzymują Jolanta Jaśkiewicz, Kazimiera Knopczyńska i Agnieszka
Maria Owczarek

Nagrody prosimy odebrać w ciągu 21 dni od daty wydania Magazynu. W przeciwnym wypadku przepadają.
Nagrodzonych prosimy o kontakt z redakcją, numer telefonu: 669 690 036.

REKLAMA

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

Szanowni Państwo!
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.
Przed wizytą zapraszamy na stronę
www.mio-dent.pl, gdzie znajdziecie
Państwo niezbędne informacje
dotyczące przygotowania
i do wizyty i jej przebiegu.
Zapraszamy!

SPONSORZY
Studio Urody Sekret
FRYZJERSTWO
Sylwia Ratajczak
KOSMETYKA
Justyna Wróbel

Obornicka 134
Suchy Las

Renacie Karolczyk,

z okazji 18*** urodzin,
wszystkiego najpiękniejszego
życzy redakcja
„Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy”
oraz personel „Smacznego Zakątka”.
Bądź nadal tak pogodna i uśmiechnięta jak do
tej pory, a pyszne dania kuchni polskiej i ukraińskiej
w „Smacznym Zakątku” niech zawsze przyciągają
tłumy klientów – nie tylko z Suchego Lasu.
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REKLAMA

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

PODŁOGI - DRZWI - TARASY

PRACOWNIA DREWNA, Galeria Arkada, Poznań, ul. Obornicka 229 (parter)
tel. 572-547-480, tel. 507-016-019, podlogi.arkada@gmail.com

fot. Paulina Dubert, www.paulinadubert.pl

DOM
ZACZYNA SIĘ
TUTAJ

PKL podpisały umowę na projekt i budowę nowego układu drogowego. Drogi są na
pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wydatki
powiatu.
A skoro o samorządach mowa, to stolica Wielkopolski jest miejscem, w którym
prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
zaprezentował swój nowy ruch skupiający samorządowców właśnie. Rafałowi
Trzaskowskiemu towarzyszył oczywiście
gospodarz, czyli prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
Jaka będzie przyszłość tego projektu?
Czas pokaże.
Miarą naszego człowieczeństwa jest nasz stosunek nie tylko do innych
ludzi, ale i do zwierząt. Badania wskazują, że coraz lepiej w naszym kraju
traktowane są zwierzęta domowe, jak np. psy. Odchodzi do lamusa pogląd,
że pies to żywy element wczesnego ostrzegania, którego miejsce jest w budzie, na łańcuchu. Dla wielu z nas to przyjaciel, członek rodziny. Dlatego
z przyjemnością proponujemy Państwu kolejny konkurs fotograficzny na
najpiękniejsze zdjęcie czworonożnego przyjaciela. Nagrodą w tym konkursie będzie miejsce na wystawie w holu przychodni Vet-Med na osiedlu
Grzybowym. Zdjęcia wykona współpracujący z nami fotografik Adam
Wawrzyniak.

Ważna informacja dla mieszkańców naszej gminy oraz naszego powiatu: zarówno wójt Grzegorz Wojtera, jak i starosta Jan Grabkowski
otrzymali absolutorium! Serdecznie gratulujemy!
Na tej samej czerwcowej sesji Rady Gminy, na której głosowano w sprawie absolutorium, wójt poinformował o tym, że dotychczasowa sekretarz
Joanna Nowak przechodzi na emeryturę, a od 1 lipca nowym sekretarzem
będzie Marcin Kołodziejczak. Również gratulujemy i życzymy owocnej
pracy dla dobra społeczności lokalnej.
Mała ojczyzna jest bardzo ważna, wyjdźmy jednak na moment poza
jej granice. Młodzi mieszkańcy Suchego Lasu i powiatu studiują najczęściej
w Poznaniu. Największą uczelnią w stolicy Wielkopolski jest Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza. Z dużą radością informujemy, że na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa powstaje nowy kierunek – Produkcja audiowizualna. Opowiada nam o nim z pasją dr hab. Dominika Narożna.
Młodzi mieszkańcy gminy i powiatu naukę rozpoczną jednak dopiero
od października (ci jeszcze młodsi od września). Póki co mamy lato i wakacje, a w wakacje, wiadomo, wypoczywamy i bawimy się. Gdzie się bawić? Chociażby na osiedlowych festynach. A bawiąc się, warto przy okazji
pomagać swoim współmieszkańcom. Podczas festynu na osiedlu Grzybowym zbierano pieniądze dla chorej Ani Karolewicz, 10-letniej mieszkanki
Golęczewa. Kolejny festyn 31 lipca w Golęczewie. Warto pomagać bliźnim
w potrzebie, otwórzmy więc serca i portfele!
Żeby pomagać, musimy mieć pieniądze. Musimy więc mieć dobrą
pracę i możliwość dotarcia do tej pracy. Dlatego ważna jest komunikacja,
zarówno publiczna, jak i prywatna. Na spotkaniu, w którym udział wzięli m.in. poseł Bartłomiej Wróblewski, zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski i dyr. Arnold Bresch z PKP PLK, mówiono o bezpiecznych skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi. Swarzędz, powiat i PKP

Miłej lektury!
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Sucholesianie bawią się
i pomagają
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Dzień dobry, Suchy Lesie!
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EDUKACJA

Nie było głosów przeciw
Od lat najwięcej pieniędzy powiat poznański inwestuje
w edukację i drogi. Nie inaczej było w ubiegłym roku, który
ze względu na pandemię wymusił na samorządach także
nowe wydatki. Na ostatniej sesji radni przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za 2020 rok i udzielili zdecydowaną
większością głosów wotum zaufania oraz absolutorium
staroście poznańskiemu i Zarządowi Powiatu w Poznaniu.
Realizacja założeń
mimo pandemii
– Ten budżet był proinwestycyjny
i prospołeczny, udało się zrealizować
inwestycje niezależnie od trudności,

Jan Grabkowski przyjmuje kwiaty z okazji absolutorium

a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom – podsumował
miniony rok radny Seweryn Waligóra.
Ostatecznie dochody za 2020 rok
wyniosły ponad 404 mln zł, a wydatki
ok. 400 mln zł. Do budżetu centralnego trafiło ponad 38 milionów złotych
tzw. podatku janosikowego. To 5 milionów więcej niż za rok 2019.
– Mimo tak trudnego roku udało
się oddać do użytku najnowocześniejszy blok operacyjny w puszczykowskim szpitalu, nieprzerwanie prowadziliśmy inwestycje drogowe, cały
czas, mimo reżimu sanitarnego, przyjmowaliśmy w urzędzie naszych mieszkańców. Pandemia nas nie zatrzymała,
choć z pewnością nieco spowolniła
tempo pracy – mówi Jan Grabkowski,
starosta poznański.

Sala operacyjna

Zamek w Kórniku

8
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społecznej i zawodowej mogły liczyć
Najwięcej na drogi i szkoły
osoby
niepełnosprawne.
Aż 106,1 mln złotych powiat przeEpidemia
koronawirusa wymuznaczył na zarządzanie drogami. Niesiła
na
samorządach
nowe wydatki
mal 73 mln zł pochłonęły inwestycje,
w
zakresie
bezpieczeństwa.
2,3 mln
prawie 24 mln zł – remonty i utrzymazł
przeznaczono
na
przeciwdziałanie
nie, a ponad 5 mln zł wydano na wykup gruntów pod przyszłe zadania. Co negatywnym skutkom wywołanym
udało się przebudować w 2020 roku? przez SARS-CoV-2. Do pracowników
Drogę Więckowice – Lusówko (2,5 i uczniów szkół prowadzonych przez
km), ulicę Sowiniecką w Mosinie (1,3 powiat trafiły środki przeciwwirusokm), a także kolejne odcinki Poznań- we i dezynfekujące. Kupiono maseczki
skiej w Koziegłowach (0,9 km) i trasy higieniczne, rękawiczki jednorazowe,
Iwno – Pobiedziska (3,1 km). Nad to- przyłbice, osłony stanowisk pracy,
rami kolejowymi na ulicy Gnieźnień- kombinezony, fartuchy, ochraniacze
skiej w Murowanej Goślinie pojawił na obuwie, dozowniki, ozonatory, tersię nowy wiadukt. W zeszłym roku mometry bezdotykowe.
– Zaopatrzyliśmy też nasze szkoły
zakończono też pierwszy etap remonw
pomoce
dydaktyczne do zajęć zdaltu mostu w Biedrusku, a także „akcję
nych:
replikatory
do laptopów, notebonakładki”, w ramach której odnowiooki,
licencje
Microsoft
Teams, laptopy
nych zostało 18 km dróg powiatowych.
–
wymienia
Jan
Grabkowski,
starosta
Drugie miejsce pod względem wypoznański.
–
W
tym
trudnym
okredatków zajęła edukacja. W ubiegłym
sie
ważna
była
ochrona
mieszkańców
roku powiat wydał 85,9 mln zł, z czego
65,4 mln zł stanowiły same wynagro- DPS-u. W tym celu kupiliśmy system
dzenia, przy otrzymywanej subwencji monitoringu termowizyjnego dla
oświatowej w wysokości 60 mln złotych. placówki w Lisówkach. Nigdy nie żaPozostałe środki przeznaczone zostały łowaliśmy na te kwestie pieniędzy, bo
na zakup materiałów, wyposażenia, oświata i zdrowie to nasze priorytety
środków dydaktycznych, przeprowa- – przypomina.
dzenie remontów, czyli bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. Dbamy o kulturę i naturę
Na zabytki w 2020 r. wydano 2,4
Dofinansowano również projekty edumln
zł, z czego 800 tys. zł. przekazakacyjne, w tym m.in. „Europa nie wykluno
na
ratowanie barokowego zespołu
cza”, „Kreatywni technicy z Wodziczki
klasztornego
franciszkanów w Poznaw nowoczesnej Europie”, „CKP – kuźniu
w
ramach
ochrony dziedzictwa
nia kwalifikacji i kompetencji”.
kulturowego Metropolii Poznań. 1,6
mln zł rozdysponowano na prace konZdrowie to priorytet
Rokrocznie znaczną część budże- serwatorskie restauratorskie i roboty
tu powiat przeznacza na politykę spo- budowlane. – Chcemy, aby powiat
łeczną i ochronę zdrowia. Nie inaczej sprzyjał zarówno rozwojowi przedsiębyło 2020 roku. Za 64,6 mln złotych biorczości, jak i utrzymaniu dóbr kulsfinansowano działania Powiatowego tury – zapewnia Grabkowski.
Po raz kolejny w ubiegłorocznym
Centrum Pomocy Rodzinie, wsparbudżecie
znalazły się pieniądze na
cie uzyskały rodziny zastępcze, domy
ekologiczne
projekty. Ponad milion
dziecka, ośrodki interwencji kryzyzłotych
wydano
na likwidację tzw.
sowej. Dzięki dużej popularności
kopciuchów.
Nadal
prowadzony jest
programów profilaktycznych udało
program
usuwania
azbestu.
Łącznie
się przeprowadzić akcję szczepień
na
ochronę
środowiska
wydano
blisko
przeciwko HPV i grypie – łącznie
2
miliony
złotych.
zaszczepionych zostało prawie 4,2 tyKG
siąca osób. Na dotacje do rehabilitacji

Rynek potrzebuje dziś artystów
Z dr hab. Dominiką Narożną z Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM rozmawiamy o nowym kierunku
pod nazwą „Produkcja audiowizualna”. Kierunek ten stanowić ma odpowiedź na wyzwania teraźniejszości.
– Skąd pomysł na nowy kierunek?
gła umieścić w internecie mając przy
– Z potrzeby rynku. Firmy po- tym pewność, że umieszczony tam
trzebują dzisiaj pracowników, którzy materiał będzie ją dobrze promował.
potrafią tworzyć materiały audiowizu- – Kto może studiować produkcję aualne bardzo dobrej jakości. Newsy, re- diowizualną?
portaże, reklamy czy teledyski będące
– Czterdzieści wybranych osób,
formą sztuki, które firma będzie mo- które pomyślnie przejdą procedurę

rekrutacyjną. Można się już zapisywać na stronie rekrutacja.amu.edu.
pl. W razie pytań proszę dzwonić
pod numer 61 829 6511. Zapisy potrwają do końca sierpnia, natomiast
we wrześniu zainteresowani zdawać
będą egzamin wstępny, który mieć będzie formę rozmowy kwalifikacyjnej.
Sprawdzimy wiedzę kandydatów, ich
kompetencje i umiejętności społeczne.
Będziemy chcieli się dowiedzieć, czy
dany kandydat ma predyspozycje, by
produkować materiały audiowizualne,
czy ma w sobie „to coś”, co sprawia, że
nadaje się na artystę.
– Jak będzie wyglądać nauka?
– To studia drugiego stopnia, magisterskie, trwające dwa lata, czyli cztery
semestry. Zapewniamy wykładowców
z „górnej półki”: reżyserów filmów dokumentalnych, dziennikarzy, specjalistów ds. komunikacji, producentów
filmów reklamowych, kompozytorów,
twórców teledysków, specjalistów ds.
zarządzania wizerunkiem etc. Duża
część wykładowców to ludzie mający
bogate doświadczenie w pracy dla
BBC, TVN24, Polsatu czy TVP. Inni
pracowali z uznanymi muzykami czy
też przy produkcji popularnych musicali. Szczegółowe informacje na temat
wykładowców i ich osiągnięć zawodowych można zresztą znaleźć na naszej
stronie wnpid.amu.edu.pl.
– A perspektywy świeżo upieczonego magistra tuż po studiach?
– Nasi absolwenci nie powinni
mieć trudności ze znalezieniem pracy
w telewizji, agencji public relations czy
też agencji marketingowej, w studiu
filmowym, w instytucji kultury i sztuki. Absolwenci tego typu kierunków
są dziś bowiem bardzo poszukiwani
na rynku pracy. W ramach nowego
kierunku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
wyodrębniliśmy dwie specjalności:
Producent audiowizualny – freelancer
oraz Promocja sztuki audiowizualnej.
W pierwszym przypadku absolwent
będzie dobrze przygotowany do założenia własnej firmy i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.
Działalność ta polegać będzie na
realizowaniu zleceń od podmiotów
zewnętrznych, jak stacja telewizyjna czy przedsiębiorstwo. W drugim
przypadku absolwent doskonale powinien dać sobie radę jako pracownik
wytwórni filmowej, agencji czy też
instytucji publicznej.
Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Dr hab. Dominika Narożna

Człowiek renesansu
Dr hab. Dominika Narożna
ukończyła kilka kierunków studiów, w tym m.in. „Łódzką Filmówkę”. Dziś jest pracownikiem
badawczo-naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza W Poznaniu. Ponad dekadę temu była
czynną zawodowo dziennikarką
telewizyjną, a potem przez kilka lat
rzeczniczką prasową UAM.
Jest autorką wielu monografii
naukowych, w tym „Uwarunkowania funkcji rzecznika prasowego w Polsce. Teoria i praktyka”
oraz „Media w polityce informacyjnej. Casus polskich uniwersytetów publicznych”.
Dominika Narożna ma też
prywatną pasję, którą jest muzyka, a zwłaszcza piosenka aktorska i poezja śpiewana. Uczyła się
gry na fortepianie. Z powodzeniem startowała w konkursach
muzycznych.

Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu
ul. Uniwersytetu
Poznańskiego 5
61-614 Poznań
TELEFON: 61 829 66 25
ADRES MAILOWY:
greta.swaltek@amu.edu.pl

Ul. Poznańska w Koziegłowach
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Sucholesianie bawią się
i pomagają

ści mieszkańców udało się zebrać dla
Ani 3000 zł – dodaje Iwona Koźlicka,
radna gminna.
Festyn osiedlowy jak zwykle przyciągnął wielu mieszkańców Złotnik oraz
miejscowości sąsiednich. We wspólnych
zabawach brali udział ludzie w każdym
wieku – od najmłodszych po seniorów.
Uczestnikom festyn się podobał.
– Bardzo fajna inicjatywa, bardzo
ważne, by w dzisiejszych czasach pomagać sobie nawzajem – chwali pani
Magda z Suchego Lasu.
Jej córce, kilkuletniej Lilce najbardziej spodobało się skakanie na trampolinie. Smakował też popcorn i wata
cukrowa.
– Trochę się martwiliśmy o pogodę,
ale jest nieźle póki co – mówi pan Paweł z osiedla Grzybowego.
– Mamy tu fajną ściankę wspinaczkową i dużo innych atrakcji, można
spotkać znajomych – dodaje jego córka, kilkuletnia Małgosia
– Jesteśmy z Suchego Lasu, synek
jest wielkim fanem Meza, piosenka „Suchy Las, jestem stąd” leci u nas
w domu na okrągło, dlatego przyszliśmy na festyn, jest super! – cieszy się
pani Martyna.
Agata Czyżak

fot. Tomasz Owczarek, AS-GRAF - więcej na FB/sucholeski

fot. Tomasz Owczarek, AS-GRAF - więcej na FB/sucholeski

– Przede wszystkim występuję tu
Wariate, obejrzeć pokazy wschodnich sztuk walki czy powspinać się dla sąsiadów, najważniejsze jest dla
na ściance wspinaczkowej. Do tańca mnie wykonanie hymnu „Suchy Las,
porwał mieszkańców występ znanego jestem stąd”. Jestem tu też dla dzieciaków, bo impreza odbywa się okazji
rapera Jacka ,,Mezo” Mejera.
Potężny, dmuchany plac zabaw, przejażdżka konna, anima– Udało się zorganizować wszyst- Dnia Dziecka. A po trzecie – żegnamy
cje dla dzieci – to tylko niektóre atrakcje, jakie przygotowano ko to, o czym marzyliśmy przez pół- pandemię, mam nadzieję – uśmiecha
na rodzinny festyn osiedlowy ,,Jestem stąd”. Impreza odbyła tora roku. Są dmuchane zamki, zjeż- się ,,Mezo”. – To jest jeden z moich
się z okazji Dnia Dziecka oraz jubileuszu 25-lecia osiedla
dżalnie, trampoliny dla dzieci. Naszą pierwszych występów publicznych po
Grzybowego. W czasie festynu zbierano pieniądze na opera- inicjatywę wspomogło Centrum pandemii i mam nadzieję, że teraz już
cję dla 10-letniej mieszkanki gminy Ani Karolewicz.
Kultury i Biblioteka Publiczna w Su- będzie tylko lepiej.
Impreza odbyła się na boisku spor– Pokazaliśmy kihon, czyli podsta- chym Lesie oraz sołectwo Golęczetowym przy ulicy Sosnowej w Złotni- wowe techniki wykonywane w trakcie wo – podsumowuje przewodniczący Pomoc dla chorej
dziewczynki
kach. Swoje stoiska miało wiele organi- chodzenia w przód i tył, kumite, czyli Jarosław Dudkiewicz.
Podczas festynu zbierano pienią– Dzisiaj świat jest normalniejszy,
zacji, stowarzyszeń oraz firm.
walkę pomiędzy dwiema osobami,
– Jesteśmy jednym ze sponsorów, a także kata, czyli układy – wylicza z wielką przyjemnością powitaliśmy dze dla Ani Karolewicz, 10-letniej
staramy się wspomagać takie akcje Krzysztof Kłos z Poznania, karateka. – teatr Wariate, który kiedyś występo- mieszkanki Golęczewa. U dziewczyn– podkreśla Jan Suszczyński z firmy To sport, który potrafi naprawdę nieźle wał na dniach naszej gminy. Przed- ki zdiagnozowano miopatię, rodzaj
stawienie cieszyło się dużym zain- zaniku mięśni. W Polsce ratunku dla
Nickel Development. – Zajmujemy wkręcić – dodaje.
się sprzedażą mieszkań w Poznaniu.
– Przyjechaliśmy na festyn nowym teresowaniem – podkreśla Andrzej Ani nie ma. Dziewczynkę czeka operacja w USA. Więcej o akcji pomocowej
Lokale szybko się sprzedają, więc le- samochodem. Zaprosił nas Jarosław Ogórkiewicz, dyrektor CKiBP.
– Wszyscy na tę imprezę długo w artykule obok.
piej się spieszyć, każdy z pewnością coś Dudkiewicz, przewodniczący Zarządu
– Organizujemy aukcje. Na stoisku
znajdzie dla siebie – zachęca.
Osiedla – mówi Marcin Kozłowski, stra- czekali, fajnie, że można było ją połą– Zostaliśmy poproszeni jako Su- żak z OSP Zielątkowo. – Dzieci mogą czyć z 25-leciem osiedla Grzybowego. mamy upieczone przez nas ciasta, są też
choleskie Stowarzyszenie Sportowe zobaczyć z bliska strażacki wóz, wejść do Myślę, że takich imprez powinno być książki o różnej tematyce, wszystko po
,,Fighter”, żebyśmy zrobili pokaz karate środka, zobaczyć jak wygląda nasza praca. więcej zwłaszcza teraz, gdy odmro- to, by zebrać jak najwięcej pieniędzy dla
żono gospodarkę. Każdy potrzebuje naszej małej mieszkanki – nie ukrywa
dla dzieci. Na festynie zaprezentowali
spotkań, dawno się nie widzieliśmy Danuta Sobótka, golęczewianka.
się zawodnicy, którzy mają sukcesy, Moc niespodzianek
– Była licytacja obrazów, jeden
część z nich startuje na mistrzostwach
Organizatorzy przygotowali mnó- w większym gronie – nie kryje wzruPolski – zaznacza Mariusz Siebert, stwo atrakcji. Publiczność mogła szenia Anna Ankiewicz, przewodni- z nich sprzedano za 500 zł, drugi za
260 zł. Dzięki dobrym sercom i hojnoprezes stowarzyszenia.
podziwiać występy aktorów z teatru cząca Rady Gminy.
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Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA

Dwa bukiety kwiatów jak
dwie rakiety tenisowe
W czasie czerwcowej sesji Rady Gminy Suchy Las omawiano raport o stanie gminy, głosowano też w sprawie wotum
zaufania oraz absolutorium. Wystosowano apel do wójta
o przyznanie mieszkańcom nagrody Dębowego Liścia.
Dowiedzieliśmy się także, kto zostanie nowym sekretarzem
po przejściu Joanny Nowak na emeryturę.

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Sesja rozpoczęła się od wniosku ne wyzwanie. Na koniec podziękował
radnego Tomasza Sztolcmana o po- wszystkim osobom zaangażowanym
szerzenie porządku obrad o apel do w przygotowanie raportu.
wójta o przyznanie nagrody mieszPoczątek dyskusji o raporcie to była
kańcom gminy.
wyłącznie wymiana zdań pomiędzy
– Kiedy dojdziemy do tego punktu, wójtem Wojterą a radną Radziędą. Doopowiem o mojej propozycji szerzej – piero po dłuższym czasie do rozmowy
zapewnił radny.
włączyły się inne osoby.
Wysokiej Radzie to lakoniczne
– W punkcie 11. pojawia się program
uzasadnienie wystarczyło. Trzynasto- rewitalizacji. Na jakim jesteśmy etapie?
ma głosami przegłosowano zmianę – zapytała radna Radzięda.
porządku.
– Jesteśmy na etapie powoływania
kilkunastoosobowego zespołu – odSpółka jak samochód
parł wójt Wojtera.
Następnie wójt Grzegorz Wojtera
– Ale rada wydała uchwałę jakieś 3-4
przedstawił raport o stanie gminy za lata temu – wyraziła zdziwienie radna.
rok 2020. Zaznaczył, że realizowanie
– Wcześniej rewitalizacją zajmował
zadań własnych gminy związane jest się zespół pod kierunkiem pana Rafała
z wydatkowaniem pieniędzy publicz- Urbaniaka – przypomniał wójt. – Teraz
nych. Podkreślił też, że pandemia spra- chcemy, żeby zespół był szerszy.
– Z raportu wynika, że spółka GCI
wiła, że miniony rok stanowił szczegól-

Wójt Grzegorz Wojtera przyjmuje kwiaty

świetnie funkcjonuje. Jaki więc sens
– W raporcie jest pełno informacji,
pozbywać się tej spółki? – radna zadała które są średnio istotne z punktu wikolejne pytanie.
dzenia mieszkańca, jak choćby, ile zo– To tak jak z samochodem. Kiedy stało odłowionych borsuków czy saren
sprzedawałem samochód, też mówi- – krytykowała radna. – Lepiej byłoby
łem, że jest świetny. Chciałem przecież podać konkretne kwoty, np. na wykudobrze go sprzedać – wójt postawił na pienie stron w gazetach. Straż Gminna
szczerość.
rzeczywiście jest ważna, dlatego warto
by o niej w raporcie napisać.
Borsuki i sarny
– Przypomnę jednak, że straż jest
Radny Marian Bajer zapytał o punkt częścią Urzędu Gminy – zauważył
dotyczący kanalizacji.
wójt. – Ocenie podlega funkcjono– Część Golęczewa została skana- wanie całości urzędu. Borsuki i sarny
lizowana, ale jedna ulica Wiśniowa może pani akurat nie interesują, ale
w środku tej części nie – przypomniał. dla innych osób mogą być interesujące.
– To w części południowej, bo w części Wydatki na „Gazetę Sucholeską” to jest
północnej to samo dotyczy ulicy Ogro- suma tylu składowych, że trudno to
dowej. Dlaczego tak się dzieje?
ująć w postaci jednej liczby. Pani Bar– W tej chwili nie odpowiem – roz- bara Stachowiak otrzymuje wynagrołożył ręce wójt. – Musiałbym się cofnąć dzenie nie tylko za prowadzenie gazety,
do analiz. Za tydzień odbędzie się spo- ale też za przygotowywanie imprez etc.
tkanie w Golęczewie. Do tego czasu A w innych gazetach nie tylko wykuprzygotujemy odpowiedź.
pujemy artykuły, ale też ogłoszenia czy
– Prosiłabym jeszcze o podsumo- kondolencje.
wanie pracy Straży Gminnej w roku
ubiegłym – zabrała znów głos radna Kopiuj-wklej?
Radzięda. – A także o podanie kwot na
Radna Joanna Pągowska podkreśliwykupienie reklam i artykułów spon- ła, że mamy za sobą trudny rok. Trudny
sorowanych w gazetach prywatnych. dla mieszkańców, dla urzędników, dla
Proszę też powiedzieć, jak wyglądała kultury, dla basenu, GOS czy ZKP.
współpraca z WOKISS-em przy two– Pomimo to uważam, że dużo udało
rzeniu raportu. Jaki był wkład WO- się zrobić – doceniła. – W raporcie też
KISS-u?
mi niczego nie zabrakło. Co do spół– WOKISS stworzył wykaz infor- ki GCI, przekonuje mnie argument
macji, które gmina musi przekazać o sprzedaży samochodu – uśmiechnęła
i gmina te informacje przekazała – od- się. – A patrząc z punktu widzenia moparł wójt.
jej komisji, muszę stwierdzić, że raport
Włodarz odpowiedział też na pyta- stanowi świetne opracowanie z dużą
nia o artykuły zamieszczane w prasie ilością informacji chociażby o planach
oraz o Straż Gminną.
zagospodarowania
przestrzennego.
– Gminne informacje zamiesz- Bardzo dużo jest też nowych informacji,
czamy w „Gazecie Sucholeskiej”, „Su- jak chociażby o zarejestrowanych spracholeskim Magazynie Mieszkańców wach dotyczących opłat adiacenckich
Gminy”, „Twoim Tygodniu Wielkopol- czy opłat planistycznych. A jeśli chodzi
skim”, a także w innych periodykach o gospodarkę odpadami, mamy kla– wyliczał. – Co do straży, to trudno rownie wyjaśnione, dlaczego opłaty za
dziś wyobrazić sobie naszą gminę bez wywóz śmieci wzrosły.
strażników gminnych. W mojej ocenie
Mieszkanka Anna Ohirko zwróciła
wykonują oni powierzone im zadania uwagę, że koszt 200-stronicowego rawzorowo.
portu to 8610 zł.

– Tymczasem wcześniej żal nam zamiast poprzestać na pisaniu, że bada- przypomniała pani skarbnik.
było 6 tys. zł na nagrody dla uczniów no czystość wody, warto by dopisać, czy
W dalszej kolejności skarbnik Woj– wytknęła. – Nie szczędziliśmy nato- woda okazała się czysta czy też nie.
taszewska krótko przedstawiła informiast pieniędzy na dokument sporzą– Cieszę się, że dyskutujemy i na mację o stanie mienia gminy Suchy Las.
dzony na zasadzie „kopiuj-wklej” – kry- pewno w przyszłym roku, kiedy będzie- Krótko, ponieważ informacje te można
tykowała. – Poza tym same informacje my tworzyli raport, takie zdanie podsu- znaleźć na stronie BIP.
o badaniach, np. o stanie Jeziora Chlu- mowujące się pojawi – pokiwał głową
Zaraz potem Tomasz Sztolcman
dowskiego czy o ekspertyzie drzew, to wójt.
w imieniu Komisji Rewizyjnej poinforza mało. Powinny być też informacje
– W ubiegłym roku utyskiwaliśmy, mował, że rzeczona komisja zaopinioo wynikach tychże badań. Z raportu nic że za mało, teraz sugerujemy, że za dużo wała pozytywnie wykonanie budżetu.
nie wynika, zwłaszcza dla mieszkańca, – machnął ręką Tomasz Sztolcman.
– Składamy w związku z tym wnioktóry na co dzień nie śledzi szczegółosek o udzielenie wójtowi absolutorium
wo wydarzeń w gminie. Można było Trudny budżet
– dodał.
napisać ten dokument dużo, dużo lepiej.
Zaraz potem głosowano w sprawie
Radny Sztolcman przedstawił też
– Nie padło żadne pytanie pod udzielenia wójtowi wotum zaufania. 11 opinię Regionalnej Izby Obrachunkomoim adresem, ale każdą krytykę ze rajców głosowało za, przeciw głosowała wej w Poznaniu, która przychyliła się
strony mieszkańców staramy się wyko- Joanna Radzięda, a wstrzymał się radny do wniosku Komisji Rewizyjnej. Jak
rzystać tak, żeby na przyszłość popra- Grzegorz Słowiński. Przewodnicząca bowiem przyznała RIO, wniosek ten
wić swoje działania – dyplomatycznie Anna Ankiewicz pogratulowała wójto- jest zgodny z prawem i został należycie
odparł wójt Wojtera. – Poprzedniemu wi zwycięskiego głosowania i wręczyła uzasadniony.
raportowi zarzucono, że jest zbyt krótki. mu bukiet kwiatów, rozległy się też
– Bardzo dziękuję, bo sprawozdanie
Dlatego teraz go rozbudowaliśmy.
oklaski. Po krótkiej przerwie wójt Grze- z wykonania budżetu przygotowane
– Może na przyszłość przydałaby się gorz Wojtera przedstawił sprawozdanie było naprawdę dobrze – doceniła radna
analiza słabych i mocnych stron gminy z wykonania budżetu w 2020 r.
Pągowska.
– podpowiedziała radna Iwona Koźlicka.
– W czasie pandemii wieszczyłem,
– To taka refleksja do przemyślenia.
że czeka nas załamanie z powodu gwał- Wójt jak Iga Świątek
– Nie chodzi o to, żeby raport zamie- townego spadku dochodów – przypoZa uchwałą w sprawie zatwierdzenił się w grubą księgę – wyraziła opinię mniał na wstępnie wójt. – I faktem jest, nia sprawozdania finansowego i spraradna Radzięda. – Miałam okazję przej- że wielu przedsiębiorców miało bardzo wozdania z wykonania budżetu zagłorzeć kilkanaście świetnych raportów, ciężki rok. Ale dziś możemy mówić sowało 13. rajców, czyli wszyscy obecni
pisanych dla miast większych od naszej o dobrym wykonaniu trudnego budże- na sesji.
gminy. Ważne informacje zawarto na tu.
W sprawie udzielenia wójtowi absostu kilkudziesięciu stronach – wskazaPóźniej skarbnik Monika Wojta- lutorium aż takiej jednomyślności już
ła. – Zgadzam się z oceną pani Ohirko szewska przedstawiła radnym prezen- nie było. 12. rajców zagłosowało za, nikt
w 90 proc.
tację. Wynika w niej, że jeśli chodzi nie był przeciw, ale wstrzymał się radny
– Ja natomiast zgadzam się może o dochody, wykonano 99,58 proc. pla- Grzegorz Słowiński.
w 10 proc. – odpowiedział wójt. – Jeśli nu. Nie zmieniła się struktura dochobadamy nasze akweny, nie używamy do dów – 66 proc. stanowiły dochody włatego zestawu „mały chemik”, tylko zle- sne. 11 proc. to subwencja oświatowa,
camy to specjalistycznym laboratoriom. 19 proc. dotacje, a 4 proc. dotacje unijne.
Robimy tych badań bardzo dużo, czaA jeśli chodzi o podział środków na
sem nawet dwa razy w tygodniu. Przy- poszczególne zadania. Np. 1 mln 120
kład z miastami, które zawierają raporty tys. zł przeznaczono na budowę sali
na stu stronach, jest bardzo dobrym gimnastycznej przy Szkole Podstawoprzykładem. Na pewno nie odrzucimy wej nr 2, a 2 mln 208 tys. 206 zł na bukrytyki, ale nie idźmy w tą stronę, żeby dowę kanalizacji sanitarnej wraz z droz raportu zrobić strategię. A tym by była gami w Golęczewie i Zielątkowie.
analiza słabych stron.
– Dodatkowym wydatkiem było
– Nie wiem, czy mówimy o tym sa- dostosowanie miejsc pracy urzędników
mym – zastrzegła Anna Ohirko. – Ale do obsługi klientów w dobie pandemii –

– Gratuluję zarówno panu wójtowi,
jak i wszystkim urzędnikom – skłoniła
się przewodnicząca rady Anna Ankiewicz.
I znów zabrzmiały oklaski, a przewodnicząca ponownie wręczyła wójtowi bukiet.
– Dziękuję bardzo, czuję się jak
Iga Świątek – zażartował włodarz. –
Przyjmuję kwiaty w swoje ręce, ale tak
naprawdę podziękowania należą się
wszystkim, którzy brali udział w wykonaniu tego budżetu – podkreślił.
Po kolejnej krótkiej przerwie radni
przeszli do kolejnego punktu – uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy
Śnieżnej w Suchym Lesie.
– Nasza komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt
uchwały – poinformowała Joanna
Pągowska, przewodnicząca Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Podobnie jednomyślna była cała
Rada Gminy: 13. rajców zagłosowało za.
Podobnie było w przypadku kolejnych uchwał o budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy Słonecznej w Chludowie
oraz o pomocy finansowej dla powiatu
poznańskiego. Zarówno komisja, jak
i rada były w tej kwestii jednomyślne.
Następnie skarbnik Monika Wojtaszewska zgłosiła w imieniu wójta autopoprawkę do projektu uchwały o zmianie budżetu na rok 2021. Poprawka
fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA

Wpadnij
do nas!
To miejsce
powstało z miłości
i marzeń.

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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Kąpiele, strzyżenie oraz pełen service dla Psa
tel. 517 147 905, pon. - pt godz. 10 - 18, sob. 10 - 14
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Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA
dotyczyła paszportyzacji i inwentaryzacji sieci światłowodowej.
Tu już jednomyślności nie było. 11.
rajców zagłosowało za, nikt nie był przeciw, a wstrzymały się radne Wiesława
Prycińska i Joanna Radzięda.
Jeśli chodzi o całą uchwałę, 12. radnych zagłosowało za, a wstrzymała się
tylko radna Radzięda.
Świetlica w Złotnikach
Potem skarbnik Wojtaszewska
zgłosiła dwie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2031. Pierwsza autopoprawka
dotyczyła budowy świetlicy wiejskiej
w Złotnikach Wsi.
– Trzeba zwiększyć łączne nakłady
oraz limit wydatków o kwotę 700 tys. zł,
albowiem wszystkie złożone w czasie
przetargu oferty przewyższały zaplanowaną kwotę – uzasadniła pani skarbnik.
– Wymieniona wyżej kwota dotyczy
roku 2022.
Druga autopoprawka dotyczy
zmniejszenia nakładów na paszportyzację i inwentaryzację sieci światłowodowej.
Obie te autopoprawki przegłosowano osobno. Pierwszą z nich przyjęto jednomyślnie, a drugą dziesięcioma głosami (nikt nie był przeciw,
ale wstrzymały się radne Anna Ankiewicz, Wiesława Prycińska i Joanna
Radzięda).
Ostatecznie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej przyjęto 12. głosami (wstrzymała się Joanna Radzięda).
W sprawie przejęcia zarządzania
ulicą Lipową w Golęczewie, która dotąd była drogą powiatową, głosowano
już jednomyślnie.
Podobnie w sprawie porozumienia
pomiędzy Poznaniem a gminami Czerwonak i Suchy Las. Porozumienie dotyczy lokalnego transportu zbiorowego.
Liść dla mieszkańców
Następnie powrócono do wniosku
radnej Radziędy o kontrolę w Straży

Ankiewicz. Pani sekretarz dziękowała lepszym rozwiązaniem będzie poczeradnym za lata współpracy.
kanie te kilka dni.
W ramach kolejnego punktu sesji
– Jednak interpelacje wpłynęły boprzewodnicząca Anna Ankiewicz przy- daj tydzień przed wyjazdem komenpomniała o trwającym spisie powszech- danta na urlop – przypomniała radna.
nym. Rachmistrzowie zaczęli nas już – Mamy też zastępcę komendanta.
odwiedzać w domach.
– Nie ma tu ani złej woli, ani ryzyka,
– Jeśli ktoś woli spisać się w interne- że odpowiedź późniejsza o kilka dni
cie, może w tym względzie skorzystać wpłynie na opóźnienie prac Komisji
z pomocy Urzędu Gminy – zapewniła Rewizyjnej – uspokajał wójt.
pani przewodnicząca.
Radna Wiesława Prycińska powróMówczyni poinformowała też rad- ciła do sprawy drogi rowerowej na ulicy
nych o festynie charytatywnym „Poma- Szkółkarskiej.
gamy Ani”. Piszemy o nim obok.
– Chodzi o ten przesmyk pomiędzy
W ramach informacji przewod- budynkami przy ulicy Szkółkarskiej od
niczących poszczególnych komisji Stefańskiego – przypomniała. – Czy
stałych, głos zabrała m.in. Joanna będzie tam bezpieczne przejście dla
Pągowska z Komisji Budżetu, Finan- dzieci? Przydałyby się barierki wymusów i Rozwoju Gospodarczego, która szające slalom.
krótko zreferowała pracę komisji. Jak
– Nie ma tam możliwości zbudojuż wyżej pisaliśmy, komisja zajmo- wania przejścia dla pieszych, ale zawała się opiniowaniem projektów pewnimy oznakowanie ostrzegające
uchwał na sesję.
i pieszych, i rowerzystów – odparł
Z kolei Joanna Radzięda z Komi- wójt. – Jezdnię można pokonać nie tylsji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw ko na przejściu, ale w każdym miejscu,
Społecznych poinformowała, że rze- z zachowaniem podstawowych zasad
czona komisja spotkała się z kierow- ostrożności – wskazał. – Na chodniku
nictwem i pracownikami przedszkola jest oczywiście możliwość postawieAkademos.
nia dwóch barierek. Wtedy pieszy nie
wybiegnie.
Urlop dla komendanta
Radny Krzysztof Łączkowski z BieKilka minut później, w ramach wol- druska zaproponował, żeby radiowóz
nych głosów i wniosków radna Radzię- policyjny nie czaił się – jak to ujął –
da zapytała o strukturę zatrudnienia w krzakach na poligonie, tylko stał na
w Straży Gminnej.
środku wsi.
– Chodzi o osobę zastępującą ko– Tam chyba jest bardziej potrzebmendanta w czasie jego urlopu – spre- ny – wyraził przypuszczenie. – Nie
cyzowała. – Osobę, która mogłaby chciałem już robić zdjęcia, bo wiem,
odpowiedzieć na moją interpelację. że mogłaby mnie spotkać złośliwa odPomagamy Ani
Pan wójt mówił dziś, że straż funkcjo- powiedź. Nawiasem mówiąc, nie lubię
Wójt podziękował też sekretarz nuje w ramach urzędu, a zatem także tej instytucji – szczerze podzielił się
Joannie Nowak. Również i ona, po 23 pan, panie wójcie, powinien mieć opinią.
latach pracy dla gminy, odchodzi na dostęp do dokumentów – podsunęła
– Prosiłabym, panie wójcie, o zwróemeryturę.
rozwiązanie.
cenie uwagi na studzienki burzowe
– Czas szybko biegnie – zauważył
– Jednak przesunięcie odpowiedzi i ich pilne oczyszczenie – zabrała z kolei
sentencjonalnie gospodarz gminy. – o kilka dni nie zagrozi bezpieczeństwu głos przewodnicząca Ankiewicz. – Po
Już 1 lipca nowym sekretarzem zosta- ani gminy, ani państwa, ani też nie ostatnim oberwaniu chmury wszystkie
nie Marcin Kołodziejczak.
wpłynie na jakość odpowiedzi – za- studzienki są zapchane sianem.
Krótki list Joanny Nowak odczy- uważył wójt. – Mógłbym nawet skrócić
Na tym sesję zamknięto.
tała następnie przewodnicząca Anna komendantowi urlop, ale uznałem, że
Krzysztof Ulanowski

Gminnej. Przypomnijmy, że radna mówiła o tym na poprzedniej sesji.
– W tym celu składamy wniosek
o zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej – poinformował Tomasz Sztolcman
z tejże komisji.
Za zmianą planu zagłosowało 12.
radnych, wstrzymała się tylko radna
Iwona Koźlicka.
W dalszej kolejności radny Sztolcman odczytał treść proponowanego
apelu do wójta, by przyznać mieszkańcom gminy nagrodę Dębowego Liścia
za solidarność w czasie pandemii.
– Nagroda ta winna trafić w ręce Arkadiusza Brysia, który stał się już symbolem działalności na rzecz społeczności lokalnej – podkreślił mówca.
Nadszedł czas na informacje wójta
gminy. Głos zabrał wicewójt Marcin
Buliński, który tradycyjnie opowiedział
o trwających i planowanych inwestycjach. Podkreślił m.in., że powiększenie
budżetu pozwala rozstrzygnąć przetarg
na budowę świetlicy w Złotnikach Wsi.
– Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 2 mln zł – poinformował
włodarz.
Z kolei wójt Grzegorz Wojtera
przypomniał, że w 19 lipca br. pojawią
się u nas zaproszeni przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin z innych krajów.
Poprosił też o zwołanie w tym czasie
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
– Pan Arpad Bogya, wójt niemieckiej gminy Isernhagen, przechodzi na
emeryturę i chce się z nami pożegnać
– wyjawił.

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159
www.lipka-wegiel-wargowo.pl
UCZCIWY SPRZEDAWCA
TO ZAWSZE
ZADOWOLONY KLIENT
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Ania potrzebuje szybko pomocy
10-letnia mieszkanka naszej gminy choruje na miopatię
mięśniową. Jedyna szansa to bardzo droga operacja kręgosłupa, która jest tak poważna i skomplikowana, że musi być
przeprowadzona zagranicą. Potrzeba ok. 2 mln zł. Zrozpaczeni rodzice proszą o pomoc. Liczy się każdy grosz.
Dziewczynka urodziła się przedwcześnie w 30. tygodniu ciąży. Już od
pierwszych chwil życia nie mogła złapać oddechu. Lekarze przez wiele lat
nie wiedzieli co jej dolega.
– Gdy Ania miała sześć miesięcy,
zostaliśmy wysłani przez lekarzy z Poznania do Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie – mówi Natalia Karolewicz, matka. – Tam lekarze wykonali
szczegółowe badania, zrobili biopsję
mięśnia i tak wykryto u Ani miopatię
wrodzoną. Ale dopiero po ośmiu latach
otrzymaliśmy z mężem pełną diagnozę
stanu zdrowia córki. Znaleziono gen
odpowiedzialny za zanik mięśni.
Marzenia i wyścig z czasem
Mimo choroby Ania jest pogodną dziewczynką. Marzy o tym, by
w przyszłości zostać weterynarzem,
bo bardzo lubi zwierzęta. Ale przede
wszystkim chciałaby chodzić, jeździć
na rowerku tak jak inne dzieci.
– Ania jest mądra, wrażliwa, wesoła.
Martwi się o wszystkich dookoła, a najmniej o siebie. Ale ma też swoje gorsze
dni, widzi i rozumie, co się wokół niej
dzieje – zaznacza Natalia Karolewicz.
Kręgosłup dziewczynki wykrzywia się w bardzo szybkim tempie.
Zmiażdżył jej płuca i przesunął wiele
narządów. W oddychaniu pomaga
Ani respirator. Trwa wyścig z czasem
– jeśli kręgosłup zmiażdży serce, nie
będzie już ratunku.
Pomóc może jej operacja kręgosłupa na Florydzie. Kosztuje około
miliona złotych. Rodzice Ani nie

mają takich pieniędzy.
– Ta operacja jest bardzo groźna
anestozjologicznie – wyjawia matka
dziecka. – Ale jeśli nie zaryzykujemy, to
nasze dziecko będzie odchodzić powoli
w męczarniach. Operacja na Florydzie
to dla niej jedyna szansa. Lekarze nie są
w stanie przeprowadzić takiego zabiegu
w Polsce. Potrzebny jest cały sztab ludzi,
aby uratować jej życie. Niestety zarówno operacja, jak i rehabilitacja, pobyt
w USA są bardzo drogie – to koszty
około 2 milionów złotych, sama operacja kosztuje około miliona złotych.
Każdy grosz na wagę złota
Na razie udało się zebrać pół miliona złotych. To kropla w morzu potrzeb,
ale daje nadzieję. W akcję pomocy
włączyło się wielu przyjaciół dziewczynki i ludzi dobrego serca, którzy
organizują zbiórki charytatywne, licytacje, festyny. Pomóc dziewczynce
można za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl, https://www.siepomaga.
pl/ania-karolewicz
Aby przekazać 1 procent podatku,
wystarczy w deklaracji PIT, w rubryce poświęconej OPP wpisać dane:
KRS0000396361, cel szczegółowy:
1%0125054 Ania.
Darczyńcy mogą też wesprzeć
Anię poprzez licytację na Facebooku.
Można również wpłacać środki na
udostępnione konto przez fundację
Siepomaga: 89 2490 1028 3587
1000 0012 5054, wpisując tytuł –
darowizna Ania Karolewicz.
AGACZYK

Cała gmina dla Ani
31 lipca przy ulicy Dworcowej
w Golęczewie odbędzie się festyn
charytatywny ,,Cała gmina dla Ani”.
Podczas imprezy będą zbierane pieniądze dla Ani Karolewicz.
– Ania jest mieszkanką Golęczewa, ale przy ulicy Sosnowej w Złotnikach mieszkają jej dziadkowie.
Ona spędza czas tu i tu, dlatego
uczestniczy w wielu naszych integracyjnych akcjach, festynach i spotkaniach dla dzieci – mówi Jarosław
Dudkiewicz, przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego. – Stwierdziliśmy z Arkadiuszem Brysiem,
współorganizatorem festynu, że
skoro ludzi dobrej woli jest sporo, to
trzeba znaleźć kolejną formułę, żeby
wspomóc Anię. To bardzo uśmiechnięta, bardzo pozytywnie nastawiona do życia dziewczynka, cieszy się
z każdego najdrobniejszego gestu,
z wszystkiego co doznaje od życia,
od ludzi.
– Zaczęły się wakacje, ludzie
wyjeżdżają, zbiórka stanęła. Jedna
z mieszkanek przyszła do mnie z propozycją zorganizowania i poprowadzenia festynu dla Ani. Od pomysłu
do realizacji jest niedużo czasu, więc
rozpoczęliśmy przygotowania – dodaje krótko Arkadiusz Bryś.

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

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

siepomaga.pl/ania-karolewicz
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Ruch Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego oficjalnie rozpoczął swoją ogólnopolską działalność w Poznaniu. Są wydarzenia, które od razu uznajemy za historyczne, są też i takie,
o których zapomina się po kilku dniach. Czy czerwcowe
spotkanie z Trzaskowskim przejdzie do historii czy też rychło
uleci w niepamięć? No cóż, trudno powiedzieć.
Warto przypomnieć, że o powołaniu nowej organizacji po raz pierwszy
mówiono w trakcie wiecu przedwyborczego Rafała Trzaskowskiego
w stolicy Wielkopolski, podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej.
Nie było wtedy jednak mowy o związku samorządów. Dość późne, oficjalne
rozpoczęcie działalności tłumaczono
m.in. pandemią.
Teraz Rafał Trzaskowski i inni
Walka o samorząd
uczestnicy konferencji prasowej
Ruch Wspólna Polska, samorzą- przedstawiali nową organizację jako
dowe stowarzyszenie Wspólna Polska „inicjatywę samorządową adresowai Fundacja Rafała Trzaskowskiego to ną do ludzi, którym mniej zależy na
niby to samo, ale niezupełnie.
polityce i byciu politykami, a bar-

fot. Piotr Górski

Prezydenta Warszawy podejmował
w stolicy Wielkopolski jego poznański
odpowiednik, czyli prezydent Jacek
Jaśkowiak. Wśród obecnych było także
wielu innych samorządowców, w tym
starosta Jan Grabkowski, który znalazł
się w gronie założycieli nowej organizacji. Był też marszałek Marek Woźniak,
który pytany o udział w ,,Ruchu Wspólna Polska” odparł: „No comments”.

– Toczy się walka o to, czy samorząd
będzie silny czy zostanie zlikwidowany
– przypomniał podczas wizyty w Poznaniu Rafał Trzaskowski. – Zgodnie z zapowiedziami powołaliśmy do życia stowarzyszenie samorządowe Wspólna Polska,
które jest częścią znacznie szerszego Ruchu Społecznego Wspólna Polska”.
W sieci można znaleźć informację,
że Wspólna Polska będzie finansowana przez Fundację Rafała Trzaskowskiego. Nie podano natomiast ani
składu władz stowarzyszenia, ani listy
założycieli. Nieoficjalnie słyszy się, że
prezydent Jaśkowiak został sekretarzem generalnym tej formacji.
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dziej czują się lokalnymi społecznikami”.
– Samorządy są najbliżej ludzi i ich
spraw. To tu codziennie zmieniamy
i rozwijamy Polskę. To samorządowcy
stają w pierwszym rzędzie, gdy trzeba
walczyć o najważniejsze prawa i wartości – wyliczał Rafał Trzaskowski. –
Dzisiaj rządzący chcą scentralizować
władze, samorządom zabierać pieniądze, zabierać nam prerogatywy. Dlatego jesteśmy razem.
Czy powołanie nowej organizacji
oznacza rozwód z Platformą Obywatelską? Opinie są w tej kwestii różne,
w każdym razie Trzaskowski podkrenr 7 (114)

– Samorządy to my wszyscy – zaznaczyła prezydent Świdnicy Beata
Moskal- Słoniewska.
– Przeciwstawiamy się odbieraniu
Ponad podziałami
– Tylko doświadczenie i entuzjazm samorządom środków przy jednoczedadzą nam siłę, żeby wygrać z PiS-em snym dodawaniu obowiązków. Takie
– mówił dalej prezydent Warszawy. – decyzje powodują przecież niższą
Tylko silna, zjednoczona opozycja jakość usług publicznych. Pracujemy
pozwoli nam walczyć o Polskę nowo- ponad podziałami politycznymi. Jako
czesną, praworządną, otwartą i tole- osoba z Nowej Lewicy uważam, że
musimy współpracować, rozmawiać,
rancyjną.
Trzaskowski dodał, że na listach szukać porozumienia. Dzisiejsze spoKoalicji Obywatelskiej powinni zna- tkanie to początek drogi, której celem
jest porozumienie opozycji.
leźć się samorządowcy.
– My, samorządowcy, pokazaliśmy
– Musimy myśleć o przyszłości
i współpracować z tymi środowiskami, prawdziwą solidarność – podkreślał
które patrzą na Polskę dokładnie tak prezydent Jacek Jaśkowiak. – W podzielonym kraju, w sporze, który dzieli
samo, jak my – rozwijał myśl.
– Tylko silna drużyna, którą Polaków, nam najłatwiej szukać porowszak jesteśmy, powstrzyma dalszą zumienia.
centralizację – zgodziła się ze swoim
przedmówcą marszałek wojewódz- Jest nas dużo
Nadszedł czas na pytania dziennitwa lubuskiego Elżbieta Polak obecna na konferencji. – Jestem tutaj dla karzy. Rafała Trzaskowskiego pytano,
moich synów i wnuków. Nie chcemy czy zaprosi Donalda Tuska do udziału
więcej podziałów i nie zgadzamy swoim w projekcie „Campus Polska
się na niszczenie samorządów, bo Przyszłości” [spotkanie młodych
samorządność jest fundamentem w Olsztynie, zapowiedziane na przełom lipca i sierpnia – przyp. red.]. Trzawolnej Polski.
skowski odparł, że chętnie by zobaczył
Tuska na olsztyńskim spotkaniu.
Proszono również o konkrety
dotyczące nowego stowarzyszenia,
w tym także o liczby.
– Jest nas dużo, a będzie jeszcze więcej – odpowiedź Rafała Trzaskowskiego okazała się jednak dość ogólnikowa.
Niecały tydzień po spotkaniu w Poznaniu do krajowej polityki powrócił
Donald Tusk, w związku z czym osoba
Rafała Trzaskowskiego zeszła trochę na
dalszy plan. Nadal nie wiadomo ilu samorządowców skupiło się wokół prezydenta Warszawy. Tusk Trzaskowskiego
komplementuje, ale przede wszystkim
mówi o własnych działaniach. Do Poznania ma przyjechać na przełomie
lipca i sierpnia, czyli wtedy, gdy w Olsztynie będzie trwać Campus.
Piotr Górski
ślał, że opozycja demokratyczna nie
wygra wyborów bez silnej Platformy.

Dzień dobry, Suchy Lesie!
„Dzień dobry TVN” to popularny program telewizji śniadaniowej. Bartosz Jędrzejak, dawny poznański dziennikarz, jest
znanym i lubianym prezenterem pogody w tymże programie. 1 czerwca i prezenter, i inni pracownicy „Dzień dobry
TVN” pojawili się w Suchym Lesie. Dlaczego akurat u nas?
Naszą miejscowość chętnie promuje Anna Ankiewicz, przewodnicząca Rady Gminy, ale również szefowa
Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód.
Zielony nie tylko Żurawiniec
Promuje także po godzinach pracy,
bo czyni to nie tylko z obowiązku, ale
przede wszystkim z wielkiej sympatii
do swojej małej ojczyzny. Kiedy więc
pani Anna zauważyła, że ekipa „Dzień
dobry TVN” dość często gości w Poznańskiem, od razu pomyślała, że czas
zaprosić dziennikarzy również i do Suchego Lasu.
– Ekipa pojawiła się m.in. w Żurawińcu, a także w okolicach Tarnowa
Podgórnego – wymienia w rozmowie
z nami Anna Ankiewicz. – Owszem,
Żurawiniec jest ładny i zielony, ale
przecież nasz pumptrack przy ulicy
Bogusławskiego również tonie w zieleni – zauważa.
Dlaczego pani przewodnicząca zaprosiła dziennikarzy akurat 1 czerwca
pytać już nie musieliśmy. Wiadomo,
wtedy właśnie świętujemy Dzień Dziecka, najradośniejsze chyba święto w roku.

Mokry Las?
Przy ulicy Bogusławskiego tłumnie pojawiły się więc maluchy
z przedszkoli „Piraciki” i „Elmo” oraz
uczniowie trzech klas Szkoły Podstawowej nr 1, które z okazji Dnia
Dziecka otrzymały lody i kiełbaski
z ogniska.
Lody ufundowała firma Sweet Ice
Cafe, która ma swój lokal na terenie
pumptracku.
Dzieci – pod czujnym okiem dorosłych – jeździły na rowerkach i zaprzyjaźniały się z kucykami z Kliniki Małego Kucyka, nieco starsi ćwiczyli jogę
z trenerką Olą Turkowiak, zaś prezenter Bartosz Jędrzejczak żartował na temat nazwy stolicy naszej gminy.
– Suchy Las? – udawał zdziwienie. – Czy aby na pewno suchy? Bo
chyba raczej mokry – komentował
z uśmiechem.
Fakt, sucho tego dnia akurat nie
było; mżył deszczyk. Tym niemniej
zabawa była przednia, zaś zieleń przy
pumptracku była po tym deszczu jeszcze bardziej soczysta.
Krzysztof Ulanowski

fot. Agnieszka Łęcka, Tomasz Owczarek, Łukasz Turkowiak - więcej na FB/sucholeski

Samorządowcy mówią
o solidarności,
ale unikają konkretów

WYDARZENIA

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG
I RENOWACJA SCHODÓW
TEL 501 063 672
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Są szlabany, bo jeżdżą pociągi
Poznań to duży węzeł kolejowy. Na głównej stacji krzyżuje
się osiem szlaków transportu szynowego, w ciągu doby
odprawia się nawet 450 składów pasażerskich. Miasto
otacza towarowa obwodnica kolejowa. Daje to szansę na
przerzucenie komunikacji publicznej na tory, jednak rogatki
dzielą tereny gęsto zaludnione.
Skrzyżowania ulic z torami generują korki. Dotyka to mieszkańców
tak Poznania, jak i gmin sąsiadujących,
w tym Suchego Lasu. Pojawiają się
postulaty budowania bezkolizyjnych
wiaduktów lub tuneli.
Pamiętajmy o gminach
Zatory powstają na Obornickiej,
gdzie problemem jest ciasny wiadukt.
Jeśli chcesz go ominąć i wjechać do
Poznania Sucholeską, Umultowską,
Naramowicką czy Złotnicką, może
cię zatrzymać szlaban.
Także mieszkańców Biedruska
zatrzymują w drodze do Poznania rogatki. Dopiero za nimi powstaje linia
tramwajowa.
– Poznaniacy chcą przyspieszenia
budowy tuneli lub wiaduktów m.in.

na Starołęce, na Woli, a także poprowadzenia ruchu drogowego nad lub
pod torami na ulicy Krańcowej i Św.
Michała – wskazywał poseł Bartłomiej Wróblewski. – Zorganizowałem
spotkanie z dyrektorami Arnoldem
Breschem i Pawłem Neumannem
z PKP Polskie Linie Kolejowe SA
w Poznaniu.
W spotkaniu wziął też udział wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, radna Ewa Jemielity z RMP oraz
radni osiedlowi ze Starołęki, Minikowa,
Marlewa, Strzeszyna, Podolan, Piątkowa, Naramowic, Umultowa i Sołacza.
Poseł nie wyjaśnił kryterium doboru zaproszonych gości. Wydaje się, że
w kolejnym spotkaniu winni wziąć też
udział przedstawiciele samorządów
otaczających Poznań gmin.

Dyskutujący o wiaduktach: Bartlomiej Wróblewski - poseł PIS, Arnold Bresch - czlonek zarządu oraz
dyrektor ds inwestycji PKP, Mariusz Wiśniewski - wiceprezydent Poznania oraz samorządowcy rad osiedli

nicy Poznania do ruchu pasażerskiego.
Listy intencyjne
Ten
projekt rozpocząłby się od budoBudowa przepraw przez tory rawy
przystanków.
czej nie rozpocznie się w ciągu naj– Skomunikowane zostałyby tebliższych lat. Zdaniem posła już dziś
reny
między Kiekrzem a Zieleńcem
jednak można podpisywać listy in–
zauważył
Arnold Bresch. – Nie zdatencyjne dotyczące poszczególnych
rzyło
się,
żeby
nasza spółka nie podjęła
lokalizacji. Stronami byłyby spółka
rozmów
z
samorządem
w sprawie moPKP PLK i władze Poznania. Zbliża
dernizacji
infrastruktury
kolejowej na
się nowa perspektywa finansowa UE.
danym
terenie
–
zapewnił.
Będą nowe pieniądze, z czego kilkanaCzęść dotycząca torowiska i bezście miliardów dla kolei.
kolizyjności
ruchu kolejowego finanDyrektor Arnold Bresch również
sowana
jest
przy tym przez spółkę,
optował za jak najszybszym parafowaa
część
dotycząca
dostosowania runiem listów intencyjnych.
chu
drogowego
–
ze
środków samo– Łatwiej podejmuje się negocjarządowych.
cje, gdy na stole są dokumenty – wywodził. – Niestety, brakuje forum,
gdzie można by mówić o przyszłości Za ile i kiedy?
Przedstawiciel PKP PLK unikał
transportu kolejowego, o rozwiązyodpowiedzi
na pytania dotyczące konwaniu problemów – ubolewał. – Ale
kretnych
dat
i sum.
realizowaliśmy duże inwestycje
–
Zbyt
wcześnie
na konkrety – rozinfrastrukturalne, angażując miejkładał
ręce.
scowe samorządy. Wspólnie z właAle wystarczy zauważyć, że tunel
dzami Poznania przygotowujemy
pod
torami między Poznaniem a Plesię do budowy dwóch wiaduktów
wiskami
wraz z budową węzła przena Golęcinie.
siadkowego
ma kosztować ponad 95
Jako kolejne możliwe inwestycje
mln
zł
(realizacja
wiosną 2023 r.), by
mówca wymienił tunel na Starołęce
wyliczyć,
że
dla
likwidacji
wszystkich
oraz dostosowanie towarowej obwodszlabanów na drogach do Poznania
potrzeba 700-800 mln zł. Część pieniędzy pochodzić ma z funduszy UE,
jednak termin pojawienia się środków
z nowej perspektywy finansowej nie
jest określony.
– Być może inwestycje rozpoczną
się dopiero po 2026 r. - nie taił przedstawiciel PKP PLK.
Poseł Wróblewski zapewnia jednak, że właśnie teraz podejmowane są
decyzje dotyczące modernizacji towarowej obwodnicy Poznania.
– Jest to najodpowiedniejszy moment do podjęcia tematów wiaduktów
i tuneli wzdłuż tego szlaku – przekonywał.
W tym kontekście wymieniał nie
tylko Starołękę, ale też ulice Naramowicką, Umultowską i Biskupińską.
Piotr Górski

Rezydencja nad jeziorem
Pestkownica w Puszczy Drawskiej
- tylko 100 km od Poznania Zapraszamy wszystkich zmęczonych siedzeniem
w domu i oglądaniem przyrody tylko na zdjęciach
do indywidualnej rekreacji w lesie - WIOSNA CZEKA!
50 hektarów przestrzeni niepublicznej
(bo prywatnej) – lasy, łąki i jeziora czeka na Was!

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ORTOPEDYCZNY
LEK. MICHAŁ SKOCZEK

Restauracja oferuje posiłki na wynos.
Prosimy o zabranie indywidualnych maseczek.
Pamiętaj o zachowaniu dystansu i zasłanianiu twarzy!

SPECJALISTA
ORTOPEDA
I TRAUMATOLOG

fot. Piotr Górski

BRUDNA
ROBOTA
Aleksander Zaporowski

506 122 506
Bartłomiej Wróblewski

Arnold Bresch
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Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu
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www.brudnarobota.pl

BRUKARSTWO
OGRODZENIA
DACH I ELEWACJA
TERENY ZIELONE
STOLARKA
OGRODOWA

z

USG narządu ruchu

z

diagnostyka i leczenie schorzeń
oraz urazów narządu ruchu

z

iniekcje dostawowe, komórki macierzyste

www.pestkownica.com.pl info@pestkownica.com.pl
tel. 502 606 847 Facebook/Pestkownica
nr 7 (114)

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna
„Eumedica”
ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel. 731 332 443
www.ortopeda-skoczek.pl
lipiec 2021
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Głównym celem jest powstanie
bezkolizyjnego skrzyżowania torów
kolejowych z ulicą Swarzędzką w Kobylnicy, a największym zadaniem projekt i budowa liczącego 70 m tunelu
pod torami. Pierwsze auta przejechać
tunelem w lipcu 2023 roku.

fot. Piotr Górski

Największa inwestycja
w historii
Sprawa przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy to od lat jeden
z największych problemów komunika-

cyjnych w gminie Swarzędz. Kierowcy
długo czekają przed zamykanym co 20
minut przejazdem na ulicy Swarzędzkiej oraz od strony ulicy Poznańskiej.
Na obu ulicach tworzą się olbrzymie
zatory. W ciągu doby ulicą Swarzędzką
przemieszcza się ponad 10 tys. aut.
Skrzyżowanie bezkolizyjne byłoby
rozwiązaniem najbardziej funkcjonalnym i zapewniającym największe bezpieczeństwo. Po torach porusza się tu
przeszło 80 składów pociągów.
– Od dawna czekałem na podpisa-

SPECJALISTA
GINEKOLOG
- POŁOŻNIK

SKRACANIE
FORMOWANIE

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

WYCINANIE
DRZEW
OGRODY
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Także Twój pies może mieć swój
portret w przychodni VET-MED
Wystawa fotografii psów to pomysł fotografika Adama
Wawrzyniaka. Zdjęcia czworonogów w holu przychodni
weterynaryjnej mogą stanowić miłą pamiątkę dla opiekunów zwierząt.
Udział w sesji fotograficznej to forma
nagrody w konkursie ,,Najbardziej urocze sznupki kejtrów”, który niniejszym
właśnie ogłaszamy. Konkurs przeznaczony jest dla opiekunów psów, którzy
korzystają lub też zamierzają w najbliższym czasie skorzystać z usług przychodni VET-MED. Do 31 sierpnia br., do
północy możecie przesyłać zdjęcia swoich czworonożnych przyjaciół na adres
konkurs@sucholeski.eu.
Nasze jury wybierze trzy najpiękniejsze zdjęcia trzech różnych psów.
Autorzy tych najładniejszych fotografii będą mogli zgłosić się wraz ze
swoimi podopiecznymi do Adama
Wawrzyniaka.
Artystyczne zdjęcia zrobione przez
pana Adama trafią następnie na ścianę
w holu specjalistycznej przychodni
VET-MED na osiedlu Grzybowym.
– Zakładam, że fotografie będą
zdobić ścianę przez pół roku, a potem

MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH

501 063 672

zorganizujemy kolejną edycję konkursu – dzieli się z nami swoim pomysłem
fotografik. – Oczywiście działać będę
w porozumieniu ze współwłaścicielami lecznicy.
Skąd w ogóle taki pomysł?
– Lubię psy, lubię robić zdjęcia i
mieszkam na osiedlu Grzybowym. Jestem sąsiadem lecznicy, a sąsiedzi powinni wspólnie angażować się w różne,
fajne akcje – tłumaczy nam Adam
Wawrzyniak.
– Też jestem zwolennikiem takiej
integracji społeczności lokalnej – kiwa
głową doktor Szymon Szymczak, który
wraz z żoną Joanną prowadzi specjalistyczną przychodnię weterynaryjną na
placu Sokoła 7. – Uważam, że powinniśmy się wspierać. Dlatego też propozycja
pana Adama od razu mi się spodobała.
Więcej o lecznicy możecie poczytać na stronie przychodniavetmed.pl.
Krzysztof Ulanowski

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!
PROFESJONALIZM
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi
w autoklawie medycznym
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W czerwcu gmina Swarzędz, powiat poznański i PKP PLK
podpisały umowę z firmą STRABAG na projekt oraz budowę nowego układu drogowo-kolejowego w Kobylnicy.
Wartość kontraktu wynosi 49,9 mln zł.

nie tej umowy, razem z mieszkańcami nie przez PKP PLK z funduszy unijnych.
Kobylnicy – nie tai starosta Jan Grab- Koszty przebudowy drogowej poniosą
kowski. – Dzięki tej inwestycji uspraw- samorządy. Powiat poznański zarezerniony zostanie ruch w kierunku Pozna- wował 17,8 mln zł, a gmina Swarzędz
nia, Swarzędza, Pobiedzisk i Gniezna. dołoży 13,9 mln zł.
Skorzystają więc wszyscy mieszkańcy
Umowę o partycypacji z PKP PLK
tej części aglomeracji poznańskiej.
powiat podpisał już jakiś czas temu.
Starosta nadmienia, że jest to naj- Projekt pierwotnie był na liście rezerwiększy kontrakt drogowy, jaki reali- wowej. Później, dzięki zabiegom, zozuje powiat w swojej historii. Dotyczy stał przeniesiony do realizacji.
on nie tylko samej budowy przejazdu
– To jeden z wielu obiektów, które
pod torami, ale również dojazdów. powstają dzięki projektom z KrajoweW sumie to ok. 500 metrów dróg. go Programu Kolejowego – zauważa
Jezdnia będzie mieć szerokość 7 m, ArnoldBresch z PKP PLK SA. – Realia chodnik i droga rowerowa – po 2 m. zowane przez nas zadania z wykorzyPrzewidziana jest także zmiana orga- staniem środków Unii Europejskiej
nizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi tworzą coraz sprawniejszy i bezpieczpowiatowej z dawną drogą krajową, niejszy system komunikacji – dodaje.
a obecnie wojewódzką.
– Uzgodniliśmy z marszałkiem Suchy Las też by chciał
województwa, że w ramach odrębInwestycja w Kobylnicy nie jest
nego projektu powstanie tutaj rondo, jedynym tego typu przedsięwzięciem
które sfinansuje Wielkopolski Zarząd w powiecie. Starosta wymienia też
Dróg Wojewódzkich – dodaje staro- wiadukt w Murowanej Goślinie (8
sta Grabkowski. – W połączeniu z tu- mln zł) i tunel Junikowo- Plewiska .
nelem i drogami dojazdowymi całość
– Ten tunel będzie kosztować blisko
stanowić będzie nowoczesny układ 100 mln zł. Można więc porównywać
komunikacyjny – nie kryje dumy.
ten wydatek z inwestycją w Kobylnicy
– wskazuje Jan Grabkowski. – Drogi
Korki się skończą
i sprawny transport są krwioobiegiem
– W gminie mieszka 50 tysięcy ludzi miejscowej gospodarki, to dzięki nim
– informuje Marian Szkudlarek, bur- gminy powiatu poznańskiego tak dymistrz Swarzędza. –To dla nich myślimy namicznie się rozwijają.
o poprawie bezpieczeństwa pieszych, roWśród obiektów, które wciąż są
werzystów i kierowców. Niektóre zada- monitorowane przez Zarząd Dróg
nia przerastają jednak możliwości nasze- Powiatowych, starosta wymienił też
go budżetu. Tak było w przypadku tego most przez Wartę w Biedrusku. Będzie
przejazdu. Jednak dzięki dobrej współ- on remontowany na bieżąco.
pracy z innymi podmiotami zyskujemy
A co z przejazdem w ciągu ul. Suszansę na szybszą realizację zamierzeń. choleskiej?
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, korki
– Inicjatywa jest w rękach wójta Suw Kobylnicy znikną w końcu 2023 r. – chego Lasu i to on powinien się dogadać
wyraża nadzieję.
z władzami Poznania. Gdy to nastąpi,
Projekt i wykonawstwo zapewnia powiat z pewnością wyrazi zgodę na
firma STRABAG. Koszt całej przebudo- partycypację w tej inwestycji – zapewnia
wy – tunel powstanie w innym miejscu J. Grabowski. – Ważne, żeby ten problem
niż obecny przejazd – prawdopodobnie komunikacyjny rozwiązać. Wpierw jedprzekroczy 50 mln zł. Część związana nak gmina i miasto muszą ustalić swoje
z ruchem pociągów i infrastrukturą ko- udziały w inwestycji – nie ukrywa.
lejową (23,1 mln zł), sfinansowana zostaPiotr Górski
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Kobylnica się cieszy, a Suchy
Las musi uzgodnić z Poznaniem
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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
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Rusza System Wczesnego
Ostrzegania Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

– Obowiązkiem państwa jest niesienie jak najskuteczniejszej pomocy
polskim firmom – mówił w czasie briefingu prasowego wicepremier Jarosław
Gowin. – Ta pomoc jest od lat efektywnie udzielana przez PARP. Cieszę się, że
dziś oficjalnie inaugurujemy działalność pierwszego oddziału poza Warszawą. To wyraz uznania dla potencjału
gospodarczego Wielkopolski.
W Wielkopolsce, per capita, jest
najwięcej małych firm w Polsce. Tu też
średnio, największa liczba zatrudnionych przypada na każde takie przedsiębiorstwo.

stanowić siłę napędową dla rozwoju
kompetencji, inwestycji technologii
i innowacji – wywodził wiceminister rozwoju, pracy i technologii
Grzegorz Piechowiak. – Kluczowe
jest budowanie świadomości wśród
przedsiębiorców z całego makroregionu Polski zachodniej w zakresie
efektywnego wykorzystania oferty
oraz instrumentów wsparcia oferowanych przez PARP.
Biuro regionalne w Poznaniu będzie też wspierać firmy z terenu całej
Polski, o ile znajdą się one w przejściowych kłopotach. To zadanie będzie realizowane przez punkt informacyjny
prowadzony w ramach projektu SWO.
Pracownicy PARP w Poznaniu będą
też odpowiedzialni za opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia
związanych z koncepcją gospodarki
obiegu zamkniętego.
W ramach konferencji dla przedsiębiorców zorganizowano panele dyskusyjne: „Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu” oraz „Polityka
Nowej Szansy”.

Regionalne wiele może
– Regionalne biuro PARP w Poznaniu powołane zostało po to, by

Ostrzega, doradza i pomaga
Od 1 lipca, za pośrednictwem m.in.
poznańskiej placówki PARP, moż-

Na początku lipca w Poznaniu rozpoczęło działalność
Regionalne Biuro Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to pierwsza placówka tej agencji poza Warszawą. Biuro nastawione jest na obsługę przedsiębiorców z
zachodniej Polski.
Biuro mieści się w budynku Word
Trade Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
W 2019 r. Jadwiga Emilewicz,
wówczas minister przedsiębiorczości i technologii, prowadząca swoją
kampanię wyborczą, obiecywała przeniesienie do Poznania siedziby całej
PARP.

fot. Hieronim Dymarski

Wyraz uznania
Otwarcie pierwszego Biura Regionalnego PARP zbieżne jest z wdrażaniem pilotażu nowego programu
„System Wczesnego Ostrzegania”,
a inicjatywa tworzenia biur regionalnych wynika z przekonania, że PARP
powinna być bliżej beneficjentów swojego działania.

Bądź na bieżąco, znajdź nas online!
/U-Pana-Bałwana
@upanabalwana

NATURALNY SKŁAD
(świeże mleko i śmietana, owoce, naturalny cukier - sacharoza)

LODY RZEMIEŚLNICZE
SZEROKI WACHLARZ SMAKÓW
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na korzystać z Systemu Wczesnego
Ostrzegania dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w przypadku okresowych trudności.
Jak podkreślali reprezentanci agencji, obecnie wiele przedsiębiorstw będzie musiało się zmierzyć z zupełnie
nowym wyzwaniem, jakim są skutki
pandemii. Niektóre firmy nie mogły
czasowo prowadzić działalności.
„Podmioty, w których sytuacja
kryzysowa jest już faktem, będą mogły sprawniej uporać się z trudnościami, ustabilizować swoją sytuację
oraz skupić na najważniejszej kwestii,
czyli rozwoju” – przekonywano na
konferencji.
Pilotaż dotyczy firm z województw
zachodniopomorskiego, pomorskiego,
kujawsko-pomorskiego, wielopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego.
Projekt ma mieć zwiększany zasięg,
a finansowany jest z funduszy europejskich Programu Wiedza Edukacja
Rozwój (POWER).
Jak działa SWO?
Po złożeniu formularza dostępnego na stronie PARP i przedstawieniu
dokumentów odbywa się kwalifikacja.
Dokonuje jej podmiot rekrutujący
w danym makroregionie.
Po podpisaniu umowy wyznaczony konsultant wspólnie z przedsiębiorcą przygotowuje diagnozę kondycji
firmy. Zawiera w niej rekomendacje
w zakresie szkoleń i doradztwa służących przezwyciężeniu trudności. Na
jej podstawie przedsiębiorca wybierze
usługi rozwojowe dostępne w Bazie
Usług Rozwojowych.
Przedsiębiorcy po zakwalifikowaniu do programu mogą uzyskać
dofinansowanie usług rozwojowych
o wartości do 16 tys. zł netto. Nie jest
wymagany wkład własny. Do przedsiębiorców trafi wsparcie doradczo-szkoleniowe o łącznej wartości 32 mln zł.
Piotr Górski

Leroy Merlin zadbał
o zielone płuca planety
„Sprzątanie świata” to akcja, która trwa od 28 lat. Teraz do
tej akcji dołączyły także załogi sklepów Leroy Merlin, w tym
oczywiście również sklep w Suchym Lesie. Pracownicy
Leroy Merlin oczyszczali nasze lasy ze śmieci w ramach
Fundacji LM.
A było co sprzątać. Pracownicy Leroy Merlin Suchy Las wraz z fachowcami z Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie sprzątali
Puszczę Zielonkę pod czujnym okiem
podleśniczego leśnictwa Stęszewko
Macieja Piotrowskiego.
Nie był to bynajmniej wyłącznie
przyjemny spacer po lesie. Ani jakaś
szczególnie lekka praca. W stosunkowo krótkim czasie wolontariusze
uzbierali ponad 224 kg śmieci.
Pracownicy sucholeskiej placówki uczestniczą w rywalizacji (zwanej
w firmowym języku grywalizacją)
z innymi sklepami sieci Leroy Merlin
w całej Poslce. Z takim urobkiem mają
zapewne spore szanse na wysokie
miejsce.
Zebrane śmieci zostały posegregowane przez uprawnione do tego służby.
W ramach selekcji wydzielono odpady zmieszane, szkło oraz plastik. Do

najdziwniejszych znalezisk należały
cztery pary butów i spory fragment…
metalowego ogrodzenia.
Wspomniane wyżej służby wywiozły z lasu wszystkie zebrane odpady.
– Las to zielone płuca naszej planety oraz cudowne miejsce do spędzania
czasu wolnego – podkreśla dyrektor
sklepu Leroy Merlin Suchy Las Karol
Leśniewski. – Jeśli nie zrobimy nic dla
natury, poniesiemy tego konsekwencje. Ekipa Leroy Merlin Suchy Las nie
wyraża zgody na obojętność, stąd inicjatywa sprzątania lasu. Jestem dumny
z takiej postawy moich współpracowników.
Pracownicy Leroy Merlin na
jednej akcji pewno nie poprzestaną
i jeszcze w tym roku ponownie wezmą udział w sprzątaniu świata. Kiedy
konkretnie? Za wcześniej jeszcze na
szczegóły.
AK

Przyjedź do nas rowerem
i posmakuj najlepszego sposobu
na ochlodę w upalne dni

Znajdziesz nas przy
ul. Szkolnej 58
w Suchym Lesie (na przeciwko Lidla)
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Informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las

Zgodnie z definicją zawartą w art. 982 k.c. spadkodawca
może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).

Treść polecenia pozostaje często
w związku z układem stosunków rodzinnych. Spadkodawca warunkując przekazanie spadku innej osobie
może zobowiązać ją do np. kontynuowania swojej życiowej pasji, zorganizowania pogrzebu w określony
sposób, zdobycia wykształcenia czy
też dokonania darowizny na rzecz
oznaczonej osoby.
Kto beneficjentem?
Polecenie musi być zawarte w testamencie i może je zrobić wyłącz-

nie spadkodawca, i tylko osobiście.
Nikt poza nim nie może zmienić
ani dookreślić polecenia. Beneficjentem polecenia może być każda
osoba fizyczna, osoba prawna oraz
tzw. ułomna osoba prawna (to jest
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, czyli
zdolność do bycia podmiotem praw
i obowiązków).
Podkreślić należy, że obciążenie
wynikające z polecenia ściśle wiąże
się ze statusem spadkowym osoby
obciążonej. Oznacza to, że nie można nałożyć polecenia na osobę, która nie może być spadkobiercą lub
zapisobiercą. Polecenie testamentowe należy odróżnić od zapisu testamentowego. Zapis testamentowy to
rozporządzenie majątkowe spadkodawcy, które w konsekwencji tworzy stosunek zobowiązaniowy.
Nieważność polecenia
Kodeks cywilny przewiduje jed-

nak także sytuacje, gdy polecenie
będzie nieważne. Chodzi tu o przypadki takie, jak polecenie niemożliwe do wykonania, sprzeczne z ustawą, mające na celu obejście ustawy
czy też sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Warto pamiętać,
że zawarcie w testamencie nieważnego polecenia nie oznacza, że cały
dokument staje się nieważny, chyba
że z okoliczności wynika, że bez
polecenia testament nie zostałby
sporządzony.
Zgodnie z przepisem polecenie
nie powoduje powstania stosunku
zobowiązaniowego. Oznacza to, że
w związku z zawarciem go w testamencie żadna z osób nie zyskuje statusu wierzyciela.
Żądanie wykonania
Przepisy prawa spadkowego
ściśle określają krąg podmiotów
uprawnionych do domagania się
wykonania polecenia przez podmiot nim obciążony. Takie upraw-

nienie przysługuje spadkobiercom
oraz wykonawcy testamentu, chyba
że polecenie ma na celu wyłącznie
korzyść obciążonego poleceniem.
Co więcej, w przypadku gdy polecenie pozostaje w związku z interesem społecznym, to jego wykonania może żądać również właściwy
organ władzy publicznej.
Termin wymagalności polecenia zależy przede wszystkim od woli
testatora. W szczególności może on
być oznaczony wyraźnie lub wynikać z istoty polecenia. W braku jego
dyspozycji osoby wskazane w art.
985 kc mogą żądać wykonania polecenia niezwłocznie po ogłoszeniu
testamentu.

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

Obowiązek złożenia
deklaracji od 1 lipca!

Zmiana na stanowisku
Sekretarza Gminy

Pierwszego lipca rozpoczął się zapowiadany na początku
tego roku proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – informuje Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego. Dotyczy on właścicieli /
zarządców budynków, które zasilane są przez źródło ciepła
lub spalania paliw do 1 MW, takie jak: piec, pompa ciepła,
kominek etc.

Po 23 latach pracy w Urzędzie Gminy Suchy Las na stanowisku Sekretarza Gminy, Pani Joanna Nowak przechodzi
na emeryturę. Od 1 sierpnia funkcję tę będzie pełnić Marcin Kołodziejczak.

Podstawa prawna
Podstawą prawną do uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków jest nowelizacja ustawy
o wspieraniu termomodernizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia
2021 r. Natomiast 1 lipca jako termin
wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających złożenie deklaracji
o źródłach ciepła lub źródłach spalania
paliw został wskazany w Komunikacie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 marca tego roku.
Cel CEEB
– Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej
bazy danych, na podstawie której
gmina będzie mogła realizować polityki mające na celu poprawę jakości
powietrza – informuje Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego. Efektem końcowym
ma być likwidacja emisji substancji
powodujących smog.
Zbierane informacje
W deklaracji o zainstalowanym
źródle ciepła i spalania paliw, którą zobowiązany jest złożyć każdy właściciel
lub zarządca budynku, zbierane są następujące dane:
 imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania
lub siedziby;
 adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła

lub źródło spalania paliw;
 informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 adres e-mail (opcjonalnie).
Termin składania deklaracji
Właściciel / zarządca budynku na
złożenie deklaracji ma 12 miesięcy –
dotyczy budynków już istniejących.
W przypadku nowo powstałych budynków jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub
spalania paliw.
Jak złożyć deklarację?
Właściciel / zarządca budynku,
który posiada profil zaufany lub dowód osobisty deklarację może złożyć
poprzez Internet – zone.gunb.gov.pl /
Złóż deklarację.
Deklarację można także złożyć
osobiście we właściwym dla miejsca
budynku urzędzie gminy lub przesłać
ją do urzędu listownie (Urząd Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul.
Szkolna 13).
Wzór deklaracji można pobrać ze
strony – zone.gunb.gov.pl, z zakładki
„Do pobrania”. Dostępny jest na stronie
www.suchylas.pl (Aktualności). Wersja
papierowa znajduje się ponadto w Urzędzie Gminy Suchy Las (ul. Szkolna 13),
w Biurze Obsługi Interesantów.

Pan Marcin ma 36 lat, jest żonaty i od 3 lat mieszka w Złotnikach.
Ukończył studia na kierunku politologia – samorząd terytorialny
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Później
ukończyłem jeszcze kilka studiów
podyplomowych z zakresu wyceny
i gospodarki nieruchomościami na
uczelniach w Poznaniu i we Wrocławiu – mówi Pan Marcin. – Podczas
studiów odbyłem liczne praktyki
i staże m.in. w Urzędzie Miasta
Poznania i w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Po studiach
pracowałem w Zarządzie Dróg
Miejskich w Poznaniu, w Wydziale
Organizacyjnym. W Urzędzie Gminy Suchy Las pracuję od niespełna
10 lat, rozpoczynając od stanowiska
podinspektora zajmującego się m.in.
kwestiami działalności gospodarczej
i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Następnie pracowałem

REKLAMA WIZUALNA
KREACJA ARTYSTYCZNA
BRANDING











od 2007 r.
www.as-grafstudio.pl
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504 704 666

w Referacie i w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Natomiast od
2 lat zajmuję się nadzorem właścicielskim nad gminnymi spółkami prawa
handlowego. Ponadto od 2 lat jestem
członkiem zarządu osiedla Złotniki
Osiedle. Moimi głównymi zainteresowaniami poza pracą są książki,
film, podróże oraz dobra kuchnia.

fot. Agnieszka Łęcka,

Polecenie testamentowe

Dzik jest dziki.
Dzik NIE jest zły!
Jeśli nie chcesz mieć dzika za gościa:

• Zadbaj o właściwe ogrodzenie nieruchomości
(pamiętaj o podmurówce lub innym zabezpieczeniu dolnej części ogrodzenia).
• Zamykaj kubły i worki na odpady. Zabezpiecz przed dostępem dzików.
• Nie wyrzucaj odpadów roślinnych za ogrodzenie, ani do lasu.
• Zbieraj owoce spadające za ogrodzenie.
• W razie potrzeby kup substancje odstraszające (repelenty).

Kiedy na swej drodze
spotkasz dzika:

• Nie panikuj.
• Nie uciekaj.
• Nie podchodź.
• Nie prowokuj.
• Nie strasz.
• Nie szczuj psem.
• Odejdź spokojnie w przeciwnym kierunku, obserwując zwierzę.

tel. 508 402 609

Korekta lakieru
Powłoki ochronne
Folie ochronne
Czyszczenie, pranie tapicerki, skór,
zabezpieczenie permanentne
Odgrzybianie wnętrz i klimatyzacji
Wymiana, naprawa tapicerki oraz skór
Wymiana, naprawa szyb samochodowych
Montaż, demontaż folii reklamowych
Kompleksowe przygotowanie aut do sprzedaży,
aplikacja powłok ochronnych na auta nowe

Ul. Obornicka 327/1e, 60-650 Poznań
(po lewej stronie stacji Shell)
PrzemoAuto@vp.pl www.przemoauto.pl
nr 7 (114)
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Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Zapraszamy Was do kolejnego konkursu wakacyjnego. Wszyscy jesteśmy zmęczeni lockdownem i marzymy o długiej wycieczce na egzotyczne wakacje lub przynajmniej o krótkim wypadzie na weekend nad morze, w góry czy też nad jezioro.
A w przerwach pomiędzy zwiedzaniem czy plażowaniem
róbcie zdjęcia! Bo my niecierpliwie będziemy czekać na Wasze
fotografie z wyjazdów urlopowych, weekendowych itp. Im zabawniejsze będą te zdjęcia, tym będzie ciekawej!
Fotografie, dane osobowe oraz zgodę na publikację przesyłajcie na adres konkurs@sucholeski.eu do 31 sierpnia br.

Na autorów najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody.
Do wygrania:
 Zestaw szlifierek kątowych DK0053 Makita o wartości 649 zł
ufundowany przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17
w Poznaniu
 bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134
w Suchym Lesie
 2 vouchery o wartości 150 zł każdy ufundowane przez
Gusto Restaurant, ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań,
tel. 530 914 393, 61 668 75 75

Wakacyjna zabawa
z powiatem poznańskim
Miłośników pieszych lub samochodowych wycieczek po
najbliższej okolicy czeka wyzwanie, dzięki któremu mogą nie
tylko świetnie się bawić, ale także otrzymać drobne nagrody.
Powiat poznański zaprasza rodziny z dziećmi, grupy przyjaciół oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w grze
terenowej „Na tropie skarbów z TRAMPKiem i TeniSówką”.
Zadaniem uczestników jest przejście dowolnych sześciu szlaków, potwierdzone pieczątkami na Karcie
Przygody. Można ją wydrukować ze
strony internetowej lub otrzymać
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz w punktach informacji
turystycznej: na Starym Rynku w Poznaniu, w Mosinie, Pobiedziskach lub
Puszczykowie. Każdy, kto zbierze
sześć pieczątek, będzie się mógł zgłosić w tych punktach po odbiór powiatowych gadżetów.

Udział w zabawie na pewno dostarczy wielu emocji, będzie też doskonałą okazją, by poznać mniej lub
bardziej popularne miejsca naszego
powiatu. Także z tymi, które są rzadziej odwiedzane przez turystów,
wiążą się przecież ciekawe historie.
Dla pasjonatów aktywnego wypoczynku gratką też z pewnością okaże
się seria „Niedzielnych przewodników”. Można je pobrać ze strony
www.powiat.poznan.pl
KK

Nowy adres PODGiK
NAGRODA W KONKURSIE Magazynu Sucholeskiego

150 pln

30 września 2021

MM/14/2021

Obornicka 134
Suchy Las

Byliśmy,
jesteśmy,
będziemy...
Zapraszamy!
Galeria Sucholeska
Suchy Las, ul. Obornicka 85
pon. - sob: 9.30-19.30
niedz. handlowa: 10.00-17.00
tel. 509 473 120
28

Sucholeski.EU

lipiec 2021

nr 7 (114)

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działa w nowej siedzibie przy
ul. Franowo 26 w Poznaniu od 5 lipca. Budynek z trzema kondygnacjami naziemnymi i jedną podziemną,
w której znajduje się rozległe archiwum, zapewnia najwyższy standard
obsługi klientów. Załatwianie spraw
ułatwiają: nowoczesny system kolejkowy, stanowiska szybkiej informacji, większa liczba punktów obsługi bezpośredniej oraz możliwość
realizacji formalności przy jednym
okienku. Opłaty za materiały państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego można dokony-

wać przy stanowisku obsługi.
Na odwiedzających PODGiK
czekają komfortowe, przestrzenne
poczekalnie, klimatyzowane pomieszczenia, a nawet kącik zabaw
dla dzieci. Do nowoczesnego budynku prowadzi dogodny dojazd
z różnych części miasta, a zmotoryzowani interesanci mogą bez
problemu zostawić samochód na
znajdujących się w pobliżu parkingach. Niezbędne sprawy można też
załatwiać bez wychodzenia z domu.
W nowym miejscu wprowadzono
bowiem systemowe, internetowe
programy obsługi klienta.
JF

Zdrowi mieszkańcy,
zdrowy samorząd
– Otrzymywać nagrody i wyróżnienia za pracę to duża
przyjemność, ale jeszcze większą przyjemnością są ochrona zdrowia i dawanie poczucia bezpieczeństwa naszym
mieszkańcom – mówił podczas Gali IV Kongresu Wyzwań
Zdrowotnych, Jan Grabkowski, starosta poznański. Powiat
poznański otrzymał tytuł „Zdrowy Samorząd” – wyróżnienie przyznane zostało za program profilaktyki przeciwko
HPV w latach 2017-2020.
Szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu powiat prowadzi od 13
lat. Do tej pory z bezpłatnego programu
skorzystało 10 tysięcy dzieci (9,5 tys.
dziewczynek i 200 chłopców). – Każdego roku rośnie zainteresowanie profilaktyką zdrowotną. Badania prowadzone
w Australii pokazały, że aby chronić
jeszcze lepiej naszych młodych mieszkańców, należy szczepić też chłopców.
Od dwóch lat dajemy im taką możliwość
– podkreśla starosta.
Celem Konkursu „Zdrowy Samorząd” jest wybranie i nagrodzenie
jednostek samorządu terytorialnego,
które w sposób najbardziej efektywny
realizują zadania związane z promocją
zachowań prozdrowotnych, edukacją
zdrowotną i profilaktyką wybranych
chorób oraz czynników ryzyka. Na
tegoroczną edycję konkursu gminy,
powiaty i województwa zgłosiły aż
100 programów. Rada Konsultacyjna
przyznała w każdej z kategorii: zdrowa
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gmina, zdrowy powiat, zdrowe województwo, po 3 równorzędne nagrody.
– Szczepienia przeciwko HPV to
niejedyny program profilaktyczny,
jaki prowadzimy dla mieszkańców
powiatu. Siedem tysięcy dzieci otrzymało szczepionkę przeciwko pneumokokom, a każdego roku ponad
2 tysiące seniorów szczepimy przeciwko grypie. Łącznie w latach 20132020 zaszczepionych przeciwko tej
chorobie zostało blisko 18 tysięcy
osób – mówi Elżbieta Tonder, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Poznaniu.
Oprócz powiatu poznańskiego
wyróżnienie „Zdrowy Samorząd”
w kategorii powiaty otrzymały Starostwa w Myślenicach i Świeciu.
Organizatorem konkursu są redakcje Portalu Samorządowego i Rynku
Zdrowia.
KG
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Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

FOTOWOLTAIKA
NOWY NABÓR W DOTACJI „MÓJ PRĄD!”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłasza kontynuację dotacji na systemy FOTOWOLTAICZNE
w ramach programu "Mój Prąd". Zgodnie z zapowiedzią nabór rozpocznie się 1 lipca 2021 r. Kluczową
informacją jest zapewnienie Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki o możliwości objęcia
dotacją WSZYSTKICH projektów, które powstaną do czasu ogłoszenia naboru.
Podejmij decyzję dziś i już wiosną korzystaj z własnego systemu PV na preferencyjnych warunkach!!!

Tablet w
prezencie!

2%, min. 500 zł
za polecenie!

SOLAR-PROJECT SP. Z O.O.
ul. Prosta 30, 62-002 Złotniki
biuro@solar-project.pl www.solar-project.pl

Przedstawiamy zwyciężczynie
naszego konkursu
Dlaczego warto brać udział w naszych konkursach fotograficznych? Bo to pyszna zabawa, a poza tym można wygrać
atrakcyjne, praktyczne nagrody, które funduje sklep Bricoman i inni sponsorzy.
Agnieszka Frąckowiak mieszka
w Kiekrzu, ale w Suchym Lesie bywa,
a w Bricomanie robi zakupy. Wygrała
w naszym marcowym konkursie na
najpiękniejszą fotografię koszyczka
wielkanocnego. Dlaczego wzięła udział
w konkursie?
– Bo lubię – uśmiecha się w odpowiedzi. – To naprawdę fajna zabawa,
która daje radość. I którą mam zamiar
kontynuować także i w przyszłości.
Radość pani Agnieszki była tym
większa, że wygrała młotowiertarkę
firmy Bosch.
– Bardzo nam się ta wygrana przydała! – podkreśla nasza rozmówczyni.
– Zresztą takie praktyczne narzędzia
zawsze się przydadzą. Każdy przecież
raz na jakiś czas robi w domu remont –
zwraca uwagę.
Klaudia Klupś jest jedną z dwóch
zwyciężczyń w naszym kwietniowym
konkursie na najładniejsze zdjęcie
w maseczce. Nagrodą w tym przypad-
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ku była myjka wysokociśnieniowa firmy Bosch.
– Mieszkam w Poznaniu, ale mam rodzinę w Suchym Lesie i często w waszej
gminie goszczę – wyjawia pani Klaudia. – W konkursie wzięłam udział po
raz pierwszy, ale nie żałuję i pewnie będę
jeszcze szczęścia próbować – mruży oko.
– A wygrana bardzo mnie ucieszyła, myjka
na pewno się przyda! – nie kryje radości.
Jednym ze sponsorów konkursu jest
sklep Bricoman, który się mieści po sąsiedzku, bo na poznańskim Piątkowie.
– Ufundowanie nagród to dla mnie
forma współpracy z lokalną społecznością gminy Suchy Las i jej najbliższych
okolic – podkreśla w rozmowie z nami dyrektor Grzegorz Walas z firmy Bricoman.
Jeżeli i Ty chcesz zostać sponsorem
naszych konkursów fotograficznych,
skontaktuj się z redaktor Agnieszką Łęcką pod numerem telefonu
669 690 036.
Krzysztof Ulanowski
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Jeden panel
gratis!

Zadzwoń! 512 267 350
798 290 260

nowe mieszkania na grunwaldzie
blisko Lasku Marcelińskiego i Business Garden
już od 250 000 zł
250 mieszkań

zielone tarasy i patio

living room

Balkon, taras czy portfenetr?
Wybierz wśród 250 nowoczesnych
mieszkań o metrażu od 25 do 104 m2
i wykończ je pod klucz razem z nami.

Ponad 30% powierzchni patio i tarasów
widokowo-rekreacyjnych na dachach
stanowi roślinność. To Twoje zielone
miejsca do relaksu i chwili wytchnienia.

Wspólna przestrzeń dla mieszkańców –
miejsce pracy i rozrywki – idealna na
networking, spotkanie ze znajomymi,
planszówki czy nawet seans filmowy.

fiqusmarcelin.pl

+48 506 175 176

