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Wstęp 
Oddajemy w Wasze ręce pamiątkowe wydanie folderu z okazji 
jubileuszu 25-lecia Osiedla Grzybowego. Ten wyjątkowy folder powstał 
z inicjatywy grona osiedlowych społeczników przy wsparciu władz 
Gminy Suchy Las. 
Chcemy w ten sposób uczcić i podkreślić ćwierćwiecze istnienia 
naszego osiedla, sympatycznego miejsca do życia, ale i pracy, 
odpoczynku, rekreacji, po prostu interesującego spędzania czasu             
w podpoznańskiej gminie Suchy Las. 
Niniejszy folder „zatrzymuje w kadrze” pierwsze 25 lat istnienia 
Osiedla, z którego funkcjonowania możemy być dumni.  Wyszperane 
z archiwów stare zdjęcia sprzed 25, 20 czy 15 lat porównujemy do 
zdjęć współczesnych tych samych miejsc. Myślę, że dla wielu tempo                    
i sposób zmian na osiedlu są zaskakujące. Dziękujemy zaangażowanym 
w realizację wydawnictwa naszym osiedlowym fotografom: Mikołajowi 
Kamieńskiemu, Pawłowi Młodkowskiemu, Arturowi Domagale, Pawłowi 

Sobczakowi, a także Małgorzacie Dawidowskiej.
Co przyniosą kolejne ćwierćwiecza? To zależy w dużej mierze                            
od jego mieszkańców, którzy swoimi inicjatywami i zaangażowaniem 
społecznym mogą zmieniać i czynić to miejsce jeszcze sympaty-
czniejszym. Tego sobie życzmy. 

Miłej lektury.

      W imieniu Komitetu Obchodów 
      Jubileuszu 25-lecia Osiedla Grzybowego
	 	 				Jarosław	Dudkiewicz

Przedmowa 
W swojej przeszło 800-letniej historii Suchy Las przeszedł wiele 
przemian. Gmina w swoich korzeniach przede wszystkim rolnicza, 
gdzie Suchy Las, Złotniki czy Golęczewo były wskazywane jako 
wzorcowe wsie europejskie, przerodziła się w pożądane miejsce do 
zamieszkania. Wielu z nas pamięta eksperymentalne pola Akademii 
Rolniczej po prawej stronie ul. Nektarowej jako szumiące łany zboża. 
Pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia wspomniane pola pomiędzy        
ul. Nektarową, miejscowością Jelonek a lasem gospodarczym                        
u granic miasta Poznań nabył jeden z deweloperów w celu wybudowania 
nowego osiedla domów szeregowych. Tereny bliżej torów kolejowych 
zostały podzielone przez Akademię Rolniczą na duże działki pod domy 
wolnostojące. 
Dziś, po 25 latach od powstania osiedla, wiemy, że Osiedle Grzybowe 
jest jedną z najlepiej uporządkowanych przestrzennie jednostek 
pomocniczych gminy. 

Powstało piękne osiedle od zachodu otoczone lasem i polami,                    
a Gmina Suchy Las zyskała wielu mieszkańców, którzy wnieśli ogromny 
wkład w jej historię, rozwój samorządu oraz działalność społeczną.                       
A my zyskaliśmy wielu wspaniałych przyjaciół i znajomych, którym 
rozwój i dobro naszej Gminy nie jest obojętny.

	 	 				Przewodnicząca	Rady	
      Gminy Suchy Las
	 	 				Anna	Ankiewicz

osiedlegrzybowe.zlotniki.com      

/OsiedleGrzyboweSuchyLas



Osiedle Grzybowe Złotniki 
Nie od razu było wiadomo, że powstanie ono w takim kształcie 
i nazwie. Pierwsze plany i pomysły realizacji dzisiejszej osiedlowej 
zabudowy powstały na deskach kreślarskich pracowni arch. Vowie 
już na początku lat 90. Sama budowa osiedla w Złotnikach pomiędzy 
Nektarową i Złotnicką rozpoczęła się robotami przygotowawczymi 
w 1995 roku, a rok później na polu ówczesnej Akademii Rolniczej 
w Poznaniu - oficjalnie przy ul. Nektarowej w Złotnikach - rozpoczęły 
się prace budowlane. Budowę osiedla zainicjowało, zaprojektowało 
i prowadziło P.U.I. Developer Sp. z o.o., początkowo z siedzibą 
w Poznaniu. Dynamiczna reklama przedsięwzięcia szybko i skutecznie 
zainteresowała potencjalnych klientów firmy, głównie mieszkańców 
blokowych osiedli w  Poznaniu. Osiedle zaprojektowano jako 
siedlisko około 700 domostw szeregowych, parterowych domów 
jednorodzinnych i domów czterorodzinnych z docelową liczbą 
mieszkańców na ponad 2000 osób. Pierwsi mieszkańcy wprowadzili 
się prawie na plac budowy jesienią 1996 roku do pierwszych czterech 
obiektów w pierwszym szeregu przy ul. Nektarowej od strony lasku. Ich 
posesje stanowiły swoistego rodzaju element pokazowy dla przyszłych 
mieszkańców, prowadzących rozmowy z deweloperem.
Ówczesna Rada Gminy uchwaliła nazwy wirtualnych ulic, aby nowi 
mieszkańcy zgodnie z prawem mogli się zameldować. Osiedle 
administracyjnie leżało w sołectwie Złotniki Wieś, gdzie sołtysem był 
Ryszard	Janasik. Nazwy pochodzące od nazw grzybów (Borowikowa, 
Opieńkowa, Podgrzybkowa) zasugerowały nazwę osiedla. Szybko 
powstawały szeregi domów przy ul. Nektarowej, Kurkowej, Rydzowej, 
Pieczarkowej i Czubajkowej. W ciągu kilku lat powstał zabudowany 
Plac Grzybowy oraz domy przy ul. Opieńkowej, Muchomorowej, 
Sosnowej i Pieczarkowej aż po ul. Bocianią, Pawią i Żurawią. 
Osiedle budowano wraz infrastrukturą – ulicami z oświetleniem, 
siecią kanalizacyjną, deszczową i gazową, a nawet teletechniczną 
od ul. Nektarowej w kierunku ul. Złotnickiej, choć trzeba przyznać, 
że tempo robót infrastrukturalnych nie było imponujące i wielu nowych 
mieszkańców brodziło w błocie.
Niestety, wielu z przyszłych mieszkańców już z końcem lat 90. zaczęło 
mieć kłopoty z wyegzekwowaniem zapisów swoich umów. W roku 2002 
firma „Developer” w połowie budowy osiedla upadła, pozostawiając 
wielu mieszkańców w  dramatycznej sytuacji  – finansowej 
i cywilizacyjnej. Masę upadłości po firmie deweloperskiej przejął 

syndyk, co wcale nie rozwiązało problemów mieszkańców – ofiar 
upadłości dewelopera, a słuszne ich roszczenia wobec upadłej firmy 
nie zostały ostatecznie zaspokojone. Pojawiły się także wieloletnie 
kłopoty z formalnym przejęciem przez gminę dróg i infrastruktury 
osiedla.
Już od czasu powstania pierwszych szeregów sąsiedzi z ul. Kurkowej, 
Koźlarzowej i Nektarowej zaczęli spontanicznie organizować życie 
towarzyskie nowej, już nie wiejskiej społeczności. Organizowano 
spotkania i pikniki pod lasem, wspólne sprzątanie lasu i osiedla, 
spotkania przy opłatku wigilijnym na ul. Koźlarzowej, wciąż formalnie 
będąc częścią wsi – sołectwa Złotniki Wieś. Podejmowano też 
przedstawicielskie kontakty z Urzędem Gminy w sprawach osiedla, 
a do Rady Sołeckiej (najmniejsza jednostka samorządowa w naszym 
kraju) weszło trzech mieszkańców – Krzysztof	Brzeziński,	Andrzej	
Smoczyński	i Stanisław	Wróbel. 
Z czasem okazało się jednak, że sprawy i problemy mieszkańców 
Złotnik Wsi i  Osiedla Grzybowego są całkowicie różne, życie 
codzienne obu miejscowości toczyło się bez kontaktów równolegle, 
a doroczne samorządowe zebrania wiejskie mieszkańców sołectwa 
zupełnie nie interesowały ludzi z Osiedla Grzybowego. Mieli swoje 
specyficzne problemy związane z pracą w Poznaniu i życiem w małym 
miasteczku, jakim już wtedy stało się w istocie Osiedle Grzybowe. 
Istotnym był też fakt, że liczba mieszkańców osiedla znacznie w tym 
momencie przekroczyła liczbę mieszkańców Złotnik Wsi. Zrodziła 
się więc sąsiedzka inicjatywa utworzenia nowej, odrębnej  jednostki 
pomocniczej gminy – Osiedla Grzybowego – administracyjnego 
odpowiednika sołectwa. Po wspólnych konsultacjach skierowano 
do Rady Gminy pismo (z dn. 30.09.2001 r.) sygnowane podpisami 
kilkudziesięciu mieszkańców z wnioskiem o utworzenie nowej 
pomocniczej jednostki administracyjnej „Osiedle Grzybowe”. Zgodnie 
z procedurą, jaką przewiduje polski ustrój samorządowy, w Złotnikach 
Wsi i Urzędzie Gminy w Suchym Lesie odbyły się dwa zebrania 
konsultacyjne mieszkańców sołectwa Złotniki Wieś, podczas których 
zebrani wyrazili zgodę na wydzielenie naszego osiedla z sołectwa 
oraz zatwierdzili oficjalną nazwę – Osiedle Grzybowe. W konsekwencji 
Rada Gminy przychyliła się do wniosku naszej społeczności i uchwałą 
nr LII/511/2002 z  dn. 07.02.2002 roku osiedle powołano do 
samodzielnego życia samorządowego oraz zatwierdzono jego statut. 



Fakt  ten przypieczętowała publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego nr 44 z 25 marca 2002 r. poz. 1290, 
a po upływie 14 dni od daty publikacji uprawomocniła się. 
Na mapie Polski oficjalnie zaistniało Osiedle Grzybowe jako 
samodzielna jednostka administracyjna kraju we wsi Złotniki 
na obszarze pomiędzy ul. Nektarową, Sosnową, Złotnicką i szlakiem 
kolejowym, a więc także z obszarem sąsiedzkiej zieleni, a wkrótce 
zabudową zbiorników retencyjnych. Znaleźliśmy się więc u siebie 
i w bardzo dużym stopniu to, co dzieje się z naszym miejscem 
zamieszkania, zależy tylko od nas – mieszkańców osiedla, w którym 
docelowo może zamieszkać do 2 000 osób. Zależy od naszej inicjatywy, 
chęci uczestnictwa w życiu samorządowym osiedla i gminy, impetu 
w działaniu, dzielności osobistej oraz potencjału intelektualnego 
naszej grzybowej społeczności. A tych ostatnich cnót na pewno nam 
nie brakuje.
17 maja 2002 r. odbyło się pierwsze zebranie mieszkańców osiedla, 
na którym wybrano 5-osobowy zarząd z przewodniczącym na czele. 
Wszyscy mieszkańcy osiedla stanowią jego samorząd, a wybrany 
zarząd jest jego ciałem wykonawczym. Przewodniczący zarządu 
osiedla jest odpowiednikiem sołtysa i prawą ręką wójta gminy 
Suchy Las na tym terenie. Został nim wybrany Stanisław	Wróbel 
(kadencja 2002-2006). Zgodnie ze statutem przewodniczący zarządu 
zwołuje zebrania mieszkańców (co najmniej dwa w ciągu roku lub 
więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba) w sprawach żywotnych dla całej 
grzybowej społeczności, na które zapraszani są wójt i jego zastępca, 
zapraszani też mogą być – wedle potrzeby i życzenia mieszkańców 
– inni przedstawiciele władz samorządowych gminy. Inicjatywę 
zwoływania zebrań mieszkańców mają też ustawowo: co najmniej 50 
mieszkańców lub członkowie zarządu osiedla. W lokalnych wyborach 
samorządowych do Rady Gminy Suchy Las wybrani zostali nasi 
sąsiedzi: Andrzej	Rakowski i Stanisław	Wróbel. W kolejnej kadencji 
2006-2010 przewodniczącym zarządu został Krzysztof	Gorczyński, 
a przez kolejne dwie kadencje w latach 2010-2018 funkcję tę pełniła 
Małgorzata	Salwa–Haibach. 
W ostatniej dekadzie osiedle rozbudowywało się dalej. Wcześniej, 
po uregulowaniu spraw masy spadkowej po upadłym deweloperze, 
władze gminne przejęły obowiązki inwestycyjne, dokańczając szereg 
elementów infrastruktury nowego osiedla. Na wolnych działkach 
powstały ostatnie szeregowe obiekty przy ul. Żurawiej, na prywatnych 
posesjach przy ul. Muchomorowej, Łabędziej, Kruczej, Ptasi Zaułek, 

Bocianiej, Skowronkowej czy Kukułczej zbudowano piękne domy 
jednorodzinne. Niewiele działek stoi jeszcze niezabudowanych. 
Niektóre posesje przechodzą w nowe ręce i zyskują nowe oblicza. 
Udało się też pozyskać szereg cennych nowych inwestycji służących 
mieszkańcom. Przy ul. Sosnowej powstało boisko „orlik” i plac zabaw 
z ciekawym wyposażeniem. Na Placu Grzybowym działa świetlica 
osiedlowa, w której odbywają się ciekawe zajęcia integracyjne 
i rozrywkowe oraz spotkania mieszkańców, grup dzieci czy seniorów 
(klub „Dębowy Liść”). Od naszej inwencji zależy, jak zagospodarujemy 
kolejne pozyskane miejsce - polanę pod lasem, które stało się już 
tradycyjnym miejscem spotkań mieszkańców osiedla. Powstało 
też szereg ciekawych firm usługowych na terenie osiedla takich, 
jak klinika weterynaryjna, fryzjer, apteka, poczta, kwiaciarnia, 
przychodnia, usługi kosmetyczne, fitness i rehabilitacyjne itp. Wielu 
mieszkańców na terenie osiedla prowadzi swoje „small-biznesy”. 
Domy już zamieszkałe otoczone są bardzo efektownie zaprojektowaną 
zielenią, także na skwerach przed posesjami. Jest to wyłączna zasługa 
mieszkańców, ich inwencji i zaangażowania własnych środków. 
Wciąż powstaje wiele ciekawych inicjatyw społecznych, zmierzających 
do coraz większej integracji mieszkańców. Dużo można jeszcze 
zrobić dla naszego osiedla zarówno pod względem rozwoju stref 
zielonych i nasadzeń, poprawy elementów infrastruktury, jak również 
zagospodarowania wolnych obszarów publicznych choćby dla naszej 
młodzieży czy seniorów. Coraz więcej osób przekonuje się, by Osiedle 
Grzybowe uznać jako swoje miejsce na ziemi. Mamy już pierwsze 
pokolenie, które tu się urodziło i wychowało. Wiemy, że uroda naszego 
osiedla jest dostrzegana przez gości i przyjezdnych. Po pierwszym 
ćwierćwieczu istnienia osiedla nie pozostaje nam nic innego, jak 
z optymizmem oczekiwać kolejnych jubileuszy i patrzeć w przyszłość, 
ciesząc się mieszkaniem na naszym niepowtarzalnym Osiedlu 
Grzybowym w Złotnikach. 

Jarosław	Dudkiewicz	–	Przewodniczący	Zarządu	Osiedla	od	2019	r.	

(wykorzystano fragmenty wspomnień Stanisława Wróbla)
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1996	rok – Budynek przy ul. Kurkowej – widok             
od strony ul. Nektarowej, w tle – pola pod 
przyszłe zabudowy osiedla. 
(fot. Jarosław Dudkiewicz)

1996	rok – Budynek przy  ul. Kurkowej, w tle                                 
ul. Nektarowa. 
(fot. Jarosław Dudkiewicz)

1996	rok – Budynki przy ul. Kurkowej, widok               
od strony ul. Muchomorowej. 
(fot. Jarosław Dudkiewicz)

2020	rok – ul. Kurkowa – widok w kierunku                      
ul. Koźlarzowej. 
(fot. Artur Domagała)

2020	rok	– ul. Kurkowa od strony ul. 
Koźlarzowej z widokiem na lasek. 
(fot. Artur Domagała)

2020	rok – Budynki przy ul. Nektarowej.
(fot. Artur Domagała)



2020	rok		– ul. Kurkowa, widok w kierunku                               
ul. Muchomorowej. 
(fot. Artur Domagała)
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1997	rok	– Budynek przy ul. Kurkowej, w tle 
budynek przy ul. Koźlarzowej. 
(fot. Jarosław Dudkiewicz)

1997	rok – Budynki przy ul.  Kurkowej, widok              
w kierunku ul. Muchomorowej. 
(fot. Jarosław Dudkiewicz)

1998	rok – Widok ze skrzyżowania ul. Kurkowa/          
ul. Koźlarzowa w kierunku ul. Muchomorowej. 
(fot. Dorota Jemrych)

2020	rok	– ul. Kurkowa w kierunku skrzyżowania                               
z ul. Koźlarzową. 
(fot. Artur Domagała)

2020	rok	– ul. Kurkowa przy skrzyżowaniu z ul. Koźlarzową            
z widokiem w kierunku ul. Muchomorowej. 
(fot. Artur Domagała)

2020	rok	– ul. Koźlarzowa od strony ul. Opieńkowej. 
(fot. Artur Domagała)
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1998	rok – Widok zabudowy placu Grzybowego   
od strony ul. Sosnowej - rejon boiska sportowego. 
(fot. Jarosław Dudkiewicz)

1999	rok – Widok zabudowy placu Grzybowego 
od strony ul. Koźlarzowej. 
(fot. Dorota Jemrych)

2020	rok – ul. Opieńkowa, skrzyżowanie z ul. Koźlarzową. 
(fot. Artur Domagała)

2020	rok – Plac Grzybowy, północna pierzeja. 
(fot. Artur Domagała)

2020	rok – ul. Maślakowa przy skrzyżowaniu z ul. Czubajkową.
(fot. Artur Domagała)

2020	rok – ul. Sosnowa. 
(fot. Artur Domagała)
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2005	rok – Widok z ul. Muchomorowej w stronę              
ul. Kukułczej, Skowronkowej i Żurawiej.
(fot. Mikołaj Kamieński)

Ok.	2005	rok – Widok z ul. Muchomorowej 
przez plac Sokoła na ul. Sosnową, Kukułczą, 
Żurawią i Skowronkową. 
(fot. Mikołaj Kamieński)

2005	rok – 2005 r. ul. Muchomorowa w kierunku 
ul. Kukułczej.
(fot. Mikołaj Kamieński)

2020	rok – ul. Kukułcza – widok w kierunku         
ul. Żurawiej i Sosnowej. 
(fot. Małgorzata Dawidowska)

2020	rok – Plac Sokoła - widok w stronę                 
ul. Kukułczej i Żurawiej. 
(fot. Mikołaj Kamieński)

2020	rok – ul. Muchomorowa, widok na 
skrzyżowanie z ul. Kukułczą, po prawej plac 
Sokoła. 
(fot. Artur Domagała)
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2006	rok – ul. Żurawia w kierunku ul. Jaskółczej. 
(fot. Paweł Sobczak)

2006	rok – ul. Żurawia w kierunku ul. Łabędziej. 
(fot. Paweł Sobczak)

2007	rok – ul. Żurawia. 
(fot. Paweł Sobczak)

2007	rok – ul. Łabędzia w kierunku ul. Sosnowej.  
(fot. Paweł Sobczak)

2020	rok – ul. Żurawia w kierunku ul. Jaskółczej. 
(fot. Małgorzata Dawidowska)

2020	rok – ul. Żurawia w kierunku ul. Łabędziej. 
(fot. Małgorzata Dawidowska)

2020	rok – Wjazd na ul. Muchomorową z ul. Złotnickiej 
i skrzyżowanie z ul. Łabędzią.  
(fot. Artur Domagała)

2020	rok – ul. Łabędzia w kierunku ul. Sosnowej, 
skrzyżowanie z ul. Skowronkową.
(fot. Małgorzata Dawidowska)
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2007	rok – ul. Muchomorowa przy placu Sokoła.                  
(fot. Mikołaj Kamieński)

2007	rok – ul.  Muchomorowa przy 
skrzyżowaniu z ul. Kruczą.
(fot. Mikołaj Kamieński) 

2007	rok – Widoki z ul. Muchomorowej na plac 
Sokoła i ul. Żurawią. 
(fot. Mikołaj Kamieński)

Rysunek	33	
ul. Muchomorowa przy skrzyżowaniu z ul. Słowiczą 
(fot. Artur Domagała)

2020	rok – uI. Muchomorowa przy placu Sokoła. 
(fot. Mikołaj Kamieński)

2020	rok – Widok z ul. Muchomorowej na plac 
Sokoła w stronę ul. Pawiej i ul. Żurawiej. 
(fot. Mikołaj Kamieński)

2020	rok – Budynek przy ul. Żurawiej – widok od strony               
ul. Jaskółczej.
(fot. Artur Domagała)
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2007	rok – Widok z północnego zachodu na osiedle Grzybowe. 
(fot. Paweł Młodkowski)

2020	rok – Widok na północną stronę Osiedla - ul. Łabędzia, ul. Muchomorowa, ul. Bociania, plac Sokoła, ul. Kukułcza, ul. Krucza, ul. Skowronkowa. 
(fot. Paweł Sobczak)
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2010	rok – Widok z południowego wschodu na boisko i plac zabaw przy ul. Sosnowej. 
(fot. Paweł Młodkowski)

2020	rok – Widok na centralną i południową część osiedla - po lewej ul. Sosnowa, w środku ul. Maślakowa, po prawej - ul. Muchomorowa. 
(fot. Paweł Sobczak)



Partnerzy jubileuszu 25 lat Osiedla Grzybowego

Rajski	ogród	–	Ogrodnicy	Wojciech	Buławski	
biuro@rajskiogrod.eu

Auto	Park	

Salon Fryzjerski Renee istnieje od 2003 roku. Od początku kładzie nacisk na ciągły rozwój umiejętności, aby zaoferować 
klientom najnowsze trendy mody i stylistyki fryzjerskiej. Salon korzysta ze znanej profesjonalnej marki fryzjerskiej KEUNE.
fb.com/SalonFryzjerskiRenee

Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny funkcjonuje od 2000 roku. Personel posiada wysokie kwalifikacje zawodowe,             
a także ponad 25-letnie doświadczenie kliniczne. Gabinet oferuje szeroki zakres usług stomatologicznych. 
Złotniki, Plac Grzybowy 22, tel. 61 811 60 98

Cukiernia Jagódka powstała w 1988 roku jako firma rodzinna, zajmująca się produkcją i sprzedażą wyrobów 
cukierniczych. Działa na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego, z siedzibą w Suchym Lesie.
www.cukiernia-jagodka.pl

Leroy-Merlin	Polska	sp.	z	o.o.
klesniewski@leroymerlin.pl

YouNick to pierwszy w Polsce prywatny park technologiczny, założony w 2006 r. w Złotnikach pod Poznaniem. Od 15 lat oferuje 
unikalne na skalę kraju usługi związane z finansowaniem nowych biznesów oraz rozwojem innowacyjnych produktów i usług, 
a także nowoczesną, przyjazną infrastrukturę laboratoryjną, biurową, magazynową i produkcyjną.
W YouNick siedzibę ma blisko 180 przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie ponad 1000 osób. Ulokowały się tu firmy zajmujące 
się m.in. projektowaniem zaawansowanych systemów IT, outsourcingiem IT, biotechnologią, logistyką, konsultingiem, 
działalnością usługową oraz produkcyjną. Dołącz do YouNick i współtwórz inspirujące środowisko pracy, nauki i biznesu.
younick.pl

Auto Watin  
sandra.nowak@auto-watin.pl

Przychodnia weterynaryjna Vet-Med zapewnia kompleksową opiekę nad małymi zwierzętami. Oferuje szeroki panel 
badań diagnostycznych, w tym RTG, USG oraz echo serca.  Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym, umożliwiając 
hospitalizację pacjenta.
www.przychodniavetmed.pl

Regularne ćwiczenia i prawidłowe odżywianie to jeden z najlepszych sposobów na to, aby być silnym, szczęśliwym 
i wolnym od stresu. Studio Treningu Personalnego Ultra Fitness oferuje prywatne i kameralne treningi, programy 
odchudzające, kształtujące sylwetkę, treningi sportowe, dla dzieci, seniorów oraz jogę. Zapraszamy!
www.ultrafitness.pl

Galeria Sucholeska jest galerią handlowo-usługową położoną w Suchym Lesie przy ulicy Obornickiej. Swoją działalność 
prowadzi tu m.in. Euro Spar, Rossmann, Pepco, Empik, Cukiernia Pralinka, apteka, pralnia, przychodnie lekarskie, lekarze 
specjaliści, biuro podróży Oskar, klub fitness Fabryka Formy.
www.galeriasucholeska.pl

Pracownia Pizzy działa na rynku od kilku lat, zapraszając klientów do 10 punktów w okolicach Poznania. Oferuje 
chrupiącą pizzę na cienkim cieście, pełną aromatów, o szczególnej i niezmiennej od lat recepturze. Pracuje na 
produktach najwyższej jakości.
www.suchylas.pracowniapizzy.pl

EWID specjalizuje się w operatach szacunkowych, wycenach nieruchomości dla celów zabezpieczenia kredytu, 
skarbowo-podatkowych lub księgowych. Opinie rzeczoznawcy majątkowego/biegłego sądowego. 
www.ewid.eu

Clarke Company i współpracujące z nią firmy działają na rynku hotelowym ponad 20 lat, świadcząc usługi doradcze i 
wykonawcze. Specjalizujemy się w kompleksowym wyposażeniu hoteli, pensjonatów, apartamentów, sanatoriów. Nową 
propozycją dla inwestorów jest kompleksowa budowa obiektu hotelowego lub apartamentowego.
clarkecompany.pl
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