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Drodzy Czytelnicy!

Kiedy tak ważny pracodawca jak firma BOWA urządza dni 
otwarte, nie lekceważą tego ani lokalne media, które wydarze-
nie opisują, ani też okoliczni mieszkańcy, którzy nie zawiedli 
i tłumnie pojawili się na imprezie. I z pewnością tego nie żałowa-
li. W czasie dni otwartych BOW Y mieszkańcy gminy mogli się 
nie tylko dowiedzieć, jak się produkuje czujniki zużycia klocków 
hamulcowych czy porozmawiać o ewentualnym podjęciu w fir-
mie pracy, ale też po prostu dobrze się zabawić. Organizatorzy 
pomyśleli bowiem o wielu atrakcjach, zarówno dla młodszych, 
jak i dla tych nieco starszych. Wśród tych ostatnich znalazłam 
się również ja osobiście. Pozwoliłam się zamknąć w kręcących się 
obręczach, dzięki czemu dowiedziałam się, że nadaję się do pracy 
w charakterze pilota samolotu!

A już skoro o atrakcjach mowa, to w naszej gminie bardzo 
często są to zawody sportowe (choć niekoniecznie akrobacje sa-
molotowe). Mało kto już bowiem w dzisiejszych czasach wąt-
pi, że sport to zdrowie, a w zdrowym ciele znajduje się zdrowy 
duch. Nie brakowało więc chętnych, którzy ścigali się na uli-
cach Suchego Lasu w trzeciej już edycji Dziesiątki Fightera. 
Nie brakuje też chętnych, którzy biorą udział w warsztatach 
sportowych zorganizowanych przez firmę YouNick. A że dobre 
nawyki trzeba rozwijać w sobie już od najmłodszych lat, poli-
cjanci i samorządowcy zorganizowali dla uczniów szkół pod-
stawowych konkurs, w którym główną nagrodą były rowery 
górskie. Samorządy dbają też o to, żeby już małe dzieci umiały 
dobrze pływać.

A także i o to, żeby zarówno 
dzieci, jak i dorośli mogli pływać 
w czystych jeziorach. Poznańscy i su-
cholescy urzędnicy zaprosili ostatnio 
dziennikarzy na brzeg Strzeszynka, 
o którym pisało się przez ostatnie 
lata raczej krytycznie – że brudny, 
że spływają doń ścieki. Tymczasem, 
jak się okazuje, jest to najbardziej 
czyste jezioro nie tylko w Poznaniu, 
ale i w okolicy!

Żeby jednak nie było tak pięknie, mieszkańcy wschodniej 
części Suchego Lasu wciąż się skarżą na nieprzyjemne zapachy 
dobiegające od strony wysypiska śmieci. Przedstawiciele Zakła-
du Zagospodarowania Odpadów tłumaczą się coraz gęściej, 
a społecznicy coraz bardziej tracą cierpliwość. Jak ten konflikt 
się skończy? Sami chcielibyśmy wiedzieć, w każdym razie z pew-
nością będziemy państwa informować o rozwoju sytuacji.

Ciekawej lektury!
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BOWA otworzyła drzwi!
Wschód skarży się na zapach
gazu znad wysypiska

Najlepsi uczniowie bezpiecznie 
odjechali na rowerach

Mistrzowie ABC 
Kuchni w akcji!!!
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Dla Ciebie

ul. Nektarowa 15
62-002 Suchy Las

Znajdź nas na Facebooku: 
Delikatesy Centrum Suchy Las

Poniedziałek-sobota: 6.00 - 22.00
Niedziela: 8.00 - 20.00

Osiedle domów jednorodzinnych Rozalin w Lusówku oferuje:
mieszkanie z ogródkiem 41 - 77 m2

w cenie od 168 100 zł  Przedsprzedaż: rabat 30 000 zł*
bliźniak 107 m2 na działce 585 m2

tylko 395 000 zł 
szeregowiec 107,74 m2 na działce  257 m2  
tylko 362 000 zł
wolnostojący 116,83 m2 na działce 917 m2

tylko 464 000 zł
Biuro Sprzedaży: Novum Plus Sp. z o.o., ul. Storczyka 31B, Lusówko

oferuje:
pięknie położone działki  
budowlane w pełni uzbrojone
domy  w cenie  4600 zł / m  2

tel. 516 066 984*rabat dla wytypowanych mieszkań

www.osiedle-rozalin.pl
tel. 516 066 984

NOWO OTWARTA AUTO MYJNIA
MYJNIA RĘCZNA

praniezz

sprzątaniezz

polerowanie zz

woskowaniezz

WULKANIZACJA
naprawazz

wymianazz

sprzedaż oponzz

KLIMATYZACJA
dezynfekcjazz

odgrzybianiezz

napełnianiezz

MECHANIKA I ELEKTRYKA SAMOCHODOWA

Dla stałych Klientów RABATY 
- oferujemy program lojalnościowy

Współpracujemy z firmami w zakresie obsługi floty 

ul. Mateckiego 16, 60-689 Poznań,  
tel. 570 558 464, www.centerwash.pl

PN-SOB  8.00-19.00
NIEDZIELA  9.00-15.00 
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Przypomnijmy, że firma jest czo-
łowym producentem czujników zu-
życia klocków hamulcowych i została 
założona w Niemczech w 1977 roku, 
a w Polsce rozpoczęła swoją działal-
ność w roku 1990.

Z powodu ogromnego rozwoju, 
BOWA wybudowała w 2004 roku swój 
zakład w Złotkowie, gdzie przez kolej-
ne lata prężnie się rozrastała, osiągając 
obecnie powierzchnię 35 tys. m2 i za-
trudniając ponad 500 pracowników.

Dla bezpieczeństwa 
i zdrowia

W Złotkowie produkowane są 
czujniki do samochodów wszyst-
kich marek, jednak nie można firmy 
BOWA nazwać wyłącznie motory-
zacyjną, jako że w zakładzie powstają 
również urządzenia i akcesoria do 
elektrochirurgii.

W trakcie imprezy mieszkańców 
i dziennikarzy oprowadza po zakła-
dzie technolog Marcin Sosnowski, 
inżynier procesu, który w BOWIE 
pracuje od czterech lat. Pokazuje nam 
m.in. sondy z tworzywa termoutwar-
dzalnego, odporne na wysoką tempe-
raturę.

- Ta odporność jest niezbędna. Lu-
dzie zazwyczaj nie myślą o tym, do ja-
kich temperatur rozgrzewają się klocki 
w czasie hamowania – zwraca uwagę 
M. Sosnowski

Od czterech lat pracuje w firmie 
także Pani Michalina, która cieszyła 
się z uroczystości:

- Fajny pomysł – chwali. - Dzieci 
zobaczą, co mama robi w pracy, a do 
tego jest okazja, by pogadać sobie z ko-
leżankami po godzinach. Bo w pracy 
nie ma na to za bardzo czasu.

Pani Natalia z Objezierza, która pra-
cuje w BOWIE już osiem lat, także uwa-
ża Dzień Otwarty za świetny pomysł:

- Cieszę się, że mogę pokazać najbliż-
szym swoje miejsce pracy – podkreśla.

Atrakcje
Dyrekcja BOWA, chcąc zadbać 

odpowiednio o wszystkich uczestni-
ków imprezy, zatrudniła do obsługi 
agencję GRUV ART, która od lat zaj-
muję się organizowaniem tego rodzaju 
wydarzeń.

- Takie eventy są bardzo ważne - 
zaznaczają panie Magdalena i Renata 
z agencji. - Pracownicy mają okazję 

porozmawiać, a okoliczni mieszkańcy 
mogą zwiedzić tę arcyciekawą firmę, 
do której przecież na co dzień nie wej-
dą. No i mogą także zapytać o pracę, 
co też nie jest bez znaczenia.

W czasie kiedy dorośli mogli 
zwiedzić hale produkcyjne oraz za-
pytać o pracę, najmłodsi uczestnicy 
zajadali się różnokolorową watą cu-
krową, bawili się w nadmuchiwanych 
zamkach, zjeżdżali na zjeżdżalniach, 
skakali na trampolinie i szaleli w ba-
senikach wypełnionych po brzegi 
kolorowymi kulkami. Nieco starsze 
dzieci grały w gry planszowe, rysowa-
ły, malowały, lepiły figurki z plasteli-
ny i tworzyły wymyślne konstrukcje 
z drutu. Dziewczynki wykonywały 

„taniec gracji” , lawirując z woreczka-
mi na głowach pomiędzy tyczkami, 
a chłopcy ścigali się na symulatorach 
samochodów.

- Fajnie się jeździ – cieszy się trzyna-
stoletni Aleksander, który „prowadzi tira”.

- To pewnie w przyszłości zosta-
niesz kierowcą – zgadujemy.

- Pewnie nie – odpowiada rezolutnie. 
– Wolałbym mechanikiem – wyjaśnia.

Odważniejsi pozwolili zamknąć 
się w kręcących się obręczach. To była 
niesamowita zabawa, ale przede wszyst-
kim to element treningu pilotów.

Jak się okazało, lotnikiem mogłaby 
zostać nasza redaktor naczelna Agniesz-
ka Łęcka, która wirowanie wewnątrz 
obręczy zniosła bardzo dzielnie.

Dopełnieniem całości zajęła się fir-
ma MIA Catering, która zadbała o pysz-
ne jedzenie, a nad bezpieczeństwem 
wszystkich uczestników czuwał lekarz 
i ratownicy medyczni z Medictrans.

- Tylko niektóre firmy mogą sobie 
na takie zabezpieczenie pozwolić – 
przyznaje Marcin Stranz, właściciel 
Medictrans. - Szkoda, bo to ważne.

Efekt końcowy
Ze spotkania z rodzinami pracow-

ników i mieszkańcami bardzo zadowo-
lony był prezes zarządu Jens Kröber:

- Cieszę się, że przyszło tyle osób. - 
podkreśla.

Warto jednak wspomnieć, że 
najważniejszym celem była przede 
wszystkim integracja pracowników, 
którzy mogli poczuć, że ich pracodaw-
ca dba o atmosferę w pracy, a miesz-
kańcy mogli się przekonać, jakim są-
siadem jest firma BOWA.

WYDARZENIA WYDARZENIA / REKLAMA

MĄŻ NA TELEFON - 798 789 890
montowanie prawie wszystkiego – prawie wszędzie,  
burzenie i stawianie ścian, 
ukrywanie kabli, przewodów,  
koszenie, ścinanie, rąbanie i przesadzanie,  

irytująco cieknący kran 
zacinający się zamek od łazienki  
luźne gniazdko 
paskudnie skrzypiące łóżko albo drzwi,  
brak światła w lodówce, korytarzu i garderobie,   
szafę w złym miejscu, bądź szafę nie złożoną,  
zatkany zlew, prysznic i wannę,  
niedomykające się okno i okno się nie otwierające,  
odpadające kafelki, okleiny, tapety i inne gadżety,  
szpachlowanie, malowanie,  
wymiana piecyka, muszli, syfonu i na wieży dzwonu,  
powieszenie karniszy, firan, stylowych zasłon,  

POPRAWIANIE PO FACHOWCACH
Godzina napraw kosztuje tylko 75 zł. 

Bez kosztów dojazdu. 
Awarie w niedziele, święta oraz po godzinie 19  

– pierwsza godzina + 100% 

BOWA otworzyła drzwi...
Z okazji 25-lecia działania firmy, BOWA Polska Sp. z o.o. zor-
ganizowała w swojej siedzibie Dzień Otwarty. Na swoją ju-
bileuszową uroczystość zaprosiła pracowników wraz z ich 
rodzinami oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Jens Kröber - prezes zarządu BOWA, Anna Kotlęga - 
asystentka zarządu, dr Thomas Kröber - właściciel firmy BOWA 
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Pani Bogusława Kozłowska z córkami Alicją i Zosią czuwała nad imprezą

Firma MIA Catering zadbała o pyszne jedzenie

Ekipa z Medictrans zadbała o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników imprezy

Organizatorki przygotowują atrakcje dla dzieci Dzieci bawią się świetnie Aleksander prowadzi tira

Red. Agnieszka Łęcka szkoli się na pilota Magdalena i Renata z GRUV ART czuwają nad całością

Agnieszka i Andrzej przyjechali aż z Poznania

6 Sucholeski.EU       sierpień 2015      nr 8 (43)  nr 8 (43)       sierpień 2015      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 7



- Biegnę drugi w Suchym Lesie po raz 
drugi, dwa lata temu byłem czwarty, ale 
na dystansie 10 km – powiedział nam. 

A na dystansie pięciu kilometrów 
w tym roku czwarte miejsce zajął… 
Jacek Mejer, czyli popularny raper 
Mezo, biegnący jak zawsze w koszulce 
Drużyny Szpiku.

- Było ciężko, znacznie trudniej 
biegnie się na 5 km niż na dychę, bo 
już gdzieś od drugiego kilometra 
trzeba ostro walczyć – tłumaczy 
Mezo. – Sytuacji nie ułatwiał też fakt, 
że jestem po dwóch koncertach – do-
daje. – Ale i tak za rok będzie podium! 

– zapewnia.

Pokonać Smoka!
Tymczasem podium zdobyła Ane-

ta Kotowska, najszybsza dziewczyna 
na piątkę, która wpadła na metę z cza-
sem 22:59.

- Biegam krótko, to moje pierwsze 
zawody biegowe, do tej pory trenowa-
łam pływanie – informuje. – Ale na 
pewno wrócę do Suchego Lasu za rok 

– deklaruje.
Po raz pierwszy biegł też Daniel, 

14-letni poznaniak, który przeciął li-
nię mety z czasem 25:39. Pierwszy raz 
w Suchym Lesie wystartowała też na-
sza strażniczka gminna Sylwia Szenk, 
która bieganie trenuje półtora roku. 

Pani Sylwia uzyskała czas 31:26.
- Podobało mi się, fajny doping – 

mówi krótko.
A skoro większość zawodników, 

z którymi rozmawialiśmy chce biec za 
rok i składa różne zobowiązania, zde-
klaruję się i ja. Także pobiegnę za rok. 
I pokonam Chińskiego Smoka.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA

Biegłem przez deszcz, biegała cała wieś
Kolejny, trzeci już Fighter i znowu sukces. W biegu na pięć oraz na 10 km uczestniczyło 
w sumie niemal 600 osób. Biegała nie tylko cała wieś, ale i cała Wielkopolska, a nawet cały 
świat, jako że w zawodach wystartował Chińczyk Weiding Zhang z Klubu Biegacza UEP.

To właśnie z „Chińskim Smokiem”, 
jak go poetycko nazywa rektor UEP 
Marian Gorynia, ścigałem się przez 
większą część trasy i w końcu z nim 
przegrałem. A wszystko zaczęło się 
tak miło. Kiedy na starcie ustawiłem 
się parę metrów za plecami rapera Jac-
ka „Mezo” Mejera, ktoś mnie puknął 
w ramię.

Uczeń przerósł mistrza
To poznański dziennikarz Łukasz 

Kaźmierczak, którego jeszcze tak nie-
dawno motywowałem do pokonania dy-
stansu 20 km. Dziś obaj startujemy tylko 

na dychę, tyle że Łukasz chce złamać 38 
minut, a ja po kontuzji i związanej z nią 
przerwie w treningach będę zadowolony, 
jeśli się zmieszczę w 45 minutach.

- Ja teraz trenuję pod okiem trenera, 
zresztą razem z Mezo – wyjaśnia mój 
były uczeń.

Tymczasem przemawiają organiza-
torzy: Mariusz Siebert i Artur Kujawiń-
ski z klubu Fighter. Przez moment jest 
wesoło, bo Artur przedstawia zastępcę 
wójta Marcina Bulińskiego jako… wi-
cewojewodę wielkopolskiego.

- Nie szkodzi – mówi już po impre-
zie wójt Grzegorz Wojtera. – Skoro 

można łączyć funkcje, to niech mój za-
stępca będzie wojewodą, podsunę mu 
czasem coś do podpisu – żartuje.

Nagle pada strzał i startujemy. 
Mezo i Łukasz od razu znikają mi z ócz. 
Nawet nie próbuję ich gonić, bo było-
by to samobójstwo. Ale biegnie mi się 
nieźle – jest chłodno i nie ma słońca, 
więc nie grozi nam przegrzanie. Pod 
koniec nawet spada lekki deszczyk, 
który przyjemnie orzeźwia. Gdzieś do 
trzech czwartych trasy ścigam się ze 
wspomnianym wyżej „Chińskim Smo-
kiem”, jednak potem Weiding wyprze-
dza mnie i na stadionie, na którym jest 
meta, widzę już tylko jego plecy. „Smok” 
wbiega na metę z czasem 43:05, a ja - 
43:37. Pomiędzy nas wcisnął się jeszcze 
Seweryn Lipoński z poznańskiej „Wy-
borczej” z czasem 43:18. Z Weidingiem 
przegrałem, życiówki nie złamałem, ale 
i tak jestem zadowolony, bo widzę, że 
powoli odzyskuję formę po kontuzji. 
Poza tym okazałem się najszybszym 
biegaczem z mojego klubu Vege Run-
ners (ale to być może dlatego, że żaden 
inny nie wystartował).

Przetarł pierwsze miejsce
Narzeka za to Łukasz Kaźmierczak, 

któremu nie udało się złamać 38 minut 
i wybiegał „tylko” 38:05. Na nie do końca 
szczęśliwego wygląda też zdobywca dru-
giego miejsca Paweł Tarasiuk z 31. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego, który wpadł 
na metę z niesamowitym czasem 32:53. 
Cóż z tego jednak, skoro na ostatnich 50 
metrach wyprzedził go biegnący mu do 
tej pory na plecach Patryk Łukaszewski? 
Patryk uzyskał fenomenalny czas 32:48 
i oczywiście zdobył pierwsze miejsce.

- Jestem zawodnikiem słabowidzą-
cym, dlatego muszę biec za kimś – wy-
jaśnia zwycięzca, wielokrotny mistrz 

Polski w zawodach niepełnosprawnych 
i zdobywca siódmego miejsca w Mi-
strzostwach Świata w Lyonie. – Dzisiej-
szy bieg traktuję jako przetarcie, za ty-
dzień startuję w Mistrzostwach Polski 
w Zielonej Górze – dodaje jeszcze.

Łukaszowi kibicuje jego narzeczona 
Daria. Oboje zaplanowali ślub na jesień.

- Dałem się wyprzedzić jak dziecko, 
a zwycięzcy gratuluję, wielki szacunek 

– mówi tymczasem Paweł Tarasiuk.
Pawła otaczają jego koledzy z 31. 

Bazy Lotnictwa Taktycznego: Mate-
usz, Robert i Krzysztof. Wszyscy mieli 
wyniki pomiędzy 40 a 50 minut.

- W czym bieganie podobne jest do 
latania? – pytamy.

- Pilot, podobnie jak biegacz, musi 
być wytrzymały i wysportowany – od-
powiadają, zastrzegając jednocześnie, 
że nie wszyscy są lotnikami. Wszyscy 
są natomiast pracownikami bazy i żoł-
nierzami zawodowymi.

Suchy Las nie jest płaski!
Najszybszą kobietą na dychę oka-

zuje się Kamila Bobińska z Drużyny 
Szpiku, która wybiegała czas 42:24. 
Marcin Niewczas, syn byłej radnej 
Katarzyny Niewczas, wbiegł na metę 
z czasem 44:09.

- Biegam dwa lata, ukończyłem dwa 
maratony i już trzeci raz startuję w Su-
chym Lesie – informuje. – Podobało 
mi się, bo była duża frekwencja, a po-
goda przyjemna.

Marcinowi kibicował tata, który 
sam ceni aktywność fizyczną, bo na 
stadion przyjechał na rowerze. 

- A propos pogody, chciałbym zde-
mentować pogłoski, że dziś jest zimno, 
a Suchy Las jest płaski – śmieje się rektor 
Marian Gorynia, który wybiegał czas 
46:30. – Biegacz trochę inaczej ocenia 
temperaturę i przewyższenia niż space-
rowicz – dodaje tytułem wyjaśnienia.

No dobrze, dycha dychą, ale świet-
ne czasy wykręcili też przecież biegną-
cy na pięć kilometrów. Zwycięzca Da-
riusz Jankowski dotarł na metę w 16 
minut i 50 sekund.
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Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
ruskie  ..................................................................................... 19,90
z kapustą i grzybami  ....................................................... 19,90
z prawdziwkiem  ...............................................................  21,00
z podgrzybkiem  .................................................................19,90
z kurkami  .............................................................................  21,00
ze szpinakiem i ricottą  .................................................... 19,90
piwne z żółtym serem  .................................................... 19,90
z mozzarellą  ........................................................................ 19,90
z łoscypkiem  ......................................................................  23,00
z serem pleśniowym  ....................................................... 19,90
z bobem  ............................................................................... 19,90
z chińskimi warzywami  .................................................. 19,90
wegańskie ze szpinakiem ...............................................19,90

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  .................................................................................. 19,90
z jagodami  ........................................................................... 19,90
z truskawkami  .................................................................... 19,90
z wiśniami  ............................................................................ 19,90
z czereśniami (sezonowo)  ............................................. 19,90
z bananem  ........................................................................... 19,90
z serem ricotta i malinami  ............................................  21,00
z suszoną śliwką  ................................................................ 21,00

Triolka Pierogowa
wg rodzinnego przepisu Witoldów Iłłakowiczów ze 
Żmudzi – 3 duże pierogi  z bryndzą, a każdy  
okraszony inaczej:
- z czerwoną  papryką, czosnkiemi startym oscypkiem 
- z kwaśną śmietaną 
- z boczkiem i cebulą  ....................................................... 23,90

Miksy pierogowe
talerz Zgaduj-Zgadula (21 różnych pierogów  
            mięsnych i wegetariańskich)  .........................   46,00 
spróbuj wszystkiego! (dla 3-4 osób, 30 pierogów 
na słono, a na deser 10 na słodko + 3 sosy)  ........... 89,00 
miks mięsny (10szt.)  .......................................................  23,90
miks wegetariański (10 szt.)  ........................................  23,90 
miks słodki (10 szt.)  .........................................................  23,90
miks grzybowy (9 szt.: 3 z prawdziwkiem,  
            3 z podgrzybkiem,  3 z kurkami)  .................... 21,00
miks serowy (8 szt: 2 z łoscypkiem, 2 piwne  
             z żółtym serem, 2 z serem pleśniowym,  
             2 z mozzarellą)  ..................................................... 21,00
Trzy kolory (9 szt.: 3 szpinakowe z cielęciną,  
             3 buraczane z wołowiną,  
             3 curry z indykiem)  ............................................. 21,00

Zupy 
żurek domowy podawany w chlebie  ....................... 12,00
barszcz z kołdunami ...........................................................8,00
barszcz czysty  .......................................................................6,00
zupa dnia od  ..........................................................................9,00

Sałatka Bumerang
zaskakujące połączenie gruszki, boczku, sera feta  
          z dresingiem paprykowo-malinowym  ...........19,50

Sosy i dodatki
sos czosnkowy  ......................................................................3,00
sos śmietankowo-koperkowy  ........................................3,00
ostry sos chilli  ........................................................................3,00
sos waniliowy  ........................................................................3,00
bita śmietana  ........................................................................3,00
jogurt grecki  ..........................................................................3,00

Sałatki
kapusta kwaszona zasmażana  ...................................... 4,50
sałatka vinegret (sałata lodowa, pomidor,  
            ogórek i rzodkiewka)  ............................................ 4,00
sałatka grecka  ...................................................................... 6,00
surówka dnia domowej roboty  .....................................4,00

Dania obiadowe 
filet z okonia nilowego w delikatnym 
            sosie cytrynowym podawany  
           z dzikim ryżem i surówką  ................................... 33,90
panierowane sznycelki z polędwiczki wieprzowej 
           z ziemniakami purre i mizerią  ...........................27,00
grillowany filet z kurczaka z cukinią  
           i serem pesto ziemniaki pieczone  
           z sosem czosnkowym i  surówką  .................... 26,00
pieczeń z karkówki z pyzami i modrą kapustą  ..... 24,50
szpinak z jajkami sadzonymi i ziemniakami purre  ...17,90
dla dzieci panierowane sznycelki z kurczaka  
z purre i gotowaną marchewką ................................... 19,00

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem i cebulką
z mięsem  ...............................................................................19,90
szpinakowe z cielęciną  ................................................... 21,00 
pielmieni ................................................................................19,90
buraczane z pikantną wołowiną ................................. 21,00
curry z indykiem  ................................................................19,90 
z kurczakiem ........................................................................19,90
z dziczyzną  ..........................................................................23,00
z mięsem daniela  .............................................................  24,50 
z kaszanką .............................................................................19,90  
z gęsiną  .................................................................................23,00  
z jagnięciną  .........................................................................23,00 
z kaszą  ................................................................................... 19,90 
z małżami  ............................................................................  21,00
z łososiem  ...........................................................................  21,00

  NASZE MENU  

PIEROGARNIA RESTAURACJA
ul. Obornicka 2, Suchy Las - Złotniki
tel. 61 8116-028 www.bumerang.net.pl
e-mail: bumerang@bumerang.net.pl

 Zapraszamy codziennie od godz. 1100 do 1900. Na miejscu, na wynos 
NOWOŚĆ! Pierogi zapiekane z serem mozarella (7 szt.)
Pierogi z mięsem zapiekane w sosie serowo-brokułowym  ...........................  23,90
Pierogi ze szpinakiem zapiekane w sosie pomidorowym  .............................  23,90
Pierogi z wołowiną zapiekane w sosie myśliwskim  ...............................................  23,90

Piotr Kijek, wójt Grzegorz Wojtera, Mariusz Siebert i Janusz Grzeszczuk

Klub Biegacza UE, w środku rektor Marian Gorynia i Weiding Zhang

Urszula Cetnarowicz prowadziła rozgrzewkę Mezo gotowy do startu Biegacze z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Zwycięzca Patryk Łukaszewski z narzeczoną Darią i ojcem

Mezo i Mariusz Siebert

Zwycięzcy na 5 km Aneta 
Kotowska i Dariusz Jankowski

Marcin Niewczas z ojcem Sylwia Szenk

Krzysztof Ulanowski
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Wschód skarży się na zapach 
gazu znad wysypiska
Na zaproszenie wójta Grzegorza Wojtery przybyli nie tylko 
mieszkańcy wschodniej części Suchego Lasu, ale całej 
naszej gminy, a nawet Poznania. Ich żali musieli wysłuchać 
przedstawiciele  Zarządu Zagospodarowania Odpadów.

W spotkaniu zorganizowanym na 
wniosek Zarządu Osiedla Suchy Las 
Wschód oraz Stowarzyszenia Ekolo-
gicznego Mieszkańców Suchego Lasu, 
udział wzięli nie tylko wójt Grzegorz 
Wojtera i prezes ZZO Krzysztof Krau-

ze, ale także zastępca wójta Marcin 
Buliński, radny Bartłomiej Wróblew-
ski z Sejmiku Samorządowego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, radni 
gminni, przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego i Urzędu Miasta Pozna-
nia, przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Suchy Las – Wschód Anna Ankiewicz, 
przewodniczący Zarządu Osiedla Su-
chy Las Michał Dziedzic, członkowie 
Stowarzyszenia Ekologicznego Miesz-
kańców Suchego Lasu z prezesem 
Tomaszem Sulejewskim na czele oraz 
przedstawiciele współpracujących 
z SEMSL stowarzyszeń ekologicznych 
z poznańskiego Moraska i Umultowa - 
Olaf Basiński oraz Adam Urbański.

Strefa smrodu rośnie
Przypomnijmy, że mieszkańcy 

wschodniej części Suchego Lasu od 
dawna skarżą się na przykre zapachy 
dochodzące od strony wysypiska.

- Ostatnio takich zgłoszeń było 
więcej – mówi wójt, który prowadzi 
zebranie. – Przez ostatnie pół roku do 
Urzędu Gminy przyszło kilkadziesiąt 
maili w sprawie odoru. Doniesienia 
te potwierdzili funkcjonariusze straży 
miejskiej. Niestety, wszystko wska-
zuje na to, że obszar oddziaływania 
wysypiska się zwiększa. Wszystkie te 
informacje przekazujemy Urzędowi 
Miasta Poznania, Wojewódzkiemu 
Inspektoratowi Ochrony Środowiska 
i marszałkowi województwa.

- Smród czuć głównie w nocy – uzu-
pełnia Anna Ankiewicz przewodniczą-
ca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód 
i członek Stowarzyszenia Ekologiczne-
go Suchego Lasu. – To odór gazu, a nie 
zapach kompostu, jak cały czas próbuje 
nam pan wmówić, panie prezesie. 

- Wnosimy o zakup sprzętu do po-
miaru jakości powietrza, tzw. worków 
do poboru  powietrza, które stosuje 
straż gminna w innej miejscowości 
w Polsce, gdzie mają podobny pro-
blem. To niewielki koszt – ok. 10 - 20 
tys. zł, za to dowiemy się wtedy, skąd 
ten smród może pochodzić i jaki jest 
skład podejrzanej substancji - wnio-
skuje członek SEMSL Piotr Sterzyń-
ski, przekazując jednocześnie kosz-
torys zakupu przygotowany przez 
przewodniczącą Zarządu Osiedla 
Suchy Las Wschód. 

Standardów brak
- A w naszej miejscowości słyszymy 

hałasy – narzeka tymczasem mieszka-
niec Złotnik.

- Ciekaw jestem, kiedy doczekamy 
się obiecanego zbiornika na metan, 
ekranu akustycznego i wygłuszenia 
kontenera z agregatami prądotwór-
czymi – zastanawia się Paweł Żak ze 
Złotnik Osiedla.

- Od naszego ostatniego spotkania 
odnowiliśmy studnie na kwaterze 
P3 i wymieniliśmy kominy elektrow-
ni – broni się prezes ZZO Krzysztof 
Krauze. – Natomiast kompostownia 
pryzmowa musi pozostać do kwiet-
nia przyszłego roku. Na szczęście od 
kwietnia na wysypisko trafiać będzie 

mniej odpadów i raczej te nieśmier-
dzące – dodaje na pocieszenie.

- Polskie prawo nie przewiduje stan-
dardów odorowych, dlatego też nie 
zostały one ujęte w pozwoleniu – roz-
kłada ręce Marcin Wachek z Urzędu 
Marszałkowskiego.

- Ludzie z ZZO wykorzystują całą 
swoją energię, żeby wykazać, że smród 
to problem garstki osób, a nie po to, żeby 
rozwiązać problem – żali się ktoś z sali. – 
Który się zresztą przez ostatnie pięć lat 
nasilił. Kiedyś odór czuć było co najwy-
żej, raz, może dwa razy w miesiącu…

- To nie tylko odór, ale i uczucie 
kwaśności w ustach – uzupełnia 
przedstawiciel Stowarzyszenia Mi-
łośników Umultowa Olaf Basiński. 

– Obawiamy się substancji rakotwór-
czych. Tu potrzeba monitoringu 
zewnętrznego, 24 godziny na dobę, 
przez dwa tygodnie. 

- Na pewno problem sam się nie 
rozwiąże - kiwa głową Michał Dzie-
dzic, przewodniczący Zarządu Osie-
dla Suchy Las. – Może gmina powinna 
przeznaczyć pieniądze na jego rozwią-
zanie? – zastanawia się.

- Niestety, w powiecie więcej jest 
takich zapalnych punktów i inwestycji 
na niby – ubolewa radny Bartłomiej 
Wróblewski z Sejmiku Samorządo-
wego Województwa Wielkopolskiego. 

Najlepsi uczniowie bezpiecznie 
odjechali na rowerach
Policjanci i samorządowcy sprawdzili, czy uczniowie 
sucholeskich podstawówek znają zasady bezpieczeństwa. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali w nagrodę rowery górskie.

Zaczęły się wakacje, które wiążą się 
z przyjemnościami, ale mogą się także 
wiązać z pewnymi zagrożeniami

W wodzie i na lądzie
Na pomysł konkursu na temat 

bezpieczeństwa wpadli wspólnie ko-
mendant sucholeskiej policji Andrzej 
Pabijan i przewodniczący Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Gminy Włodzimierz Majewski.

- Chodzi o bezpieczeństwo zarów-
no na drodze, jak i w wodzie, na boisku 
czy na podwórku – tłumaczy komen-
dant A. Pabijan.

Konkurs objął swoim honorowym 
patronatem wójt gminy Suchy Las, 
a w organizację włączyła się kierow-
nik Referatu Oświaty i Sportu UG 
Violetta Pałącarz. Wsparcie finansowe 
zapewniła Aleksandra Taterka, prze-
wodnicząca Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Rowery MTB dla zwycięzców 
zapewnił w cenach producenta sklep 
Saiko ze Złotkowa – z możliwością 
wymiany, gdyby nie pasowały do 
rozmiarów młodego rowerzysty. Dla 
wszystkich uczestników przygotowa-
no dyplomy i lizaki.

- W konkursie wzięli udział ucznio-
wie klas I – III ze szkół podstawowych 
na terenie naszej gminy – mówi kierow-
nik V. Pałącarz. – Konkurs podzielili-
śmy na dwa etapy. Najlepsi uczestnicy 
pierwszego etapu wzięli udział w finale.

Błysnęli wiedzą
- Wszyscy byliśmy pod wrażeniem 

wysokiej wiedzy dzieci – podkreśla 
przewodniczący W. Majewski.

- Bo konkurs był łatwy – uśmiecha 

się Kuba Kaszewski, drugoklasista 
z Suchego Lasu.

Najlepszym uczniem z klas pierw-
szych okazał się Jan Kniat z Suchego 
Lasu, spośród uczniów klas drugich 
największą wiedzą błysnął Jakub 

Kołodziński z Golęczewa, zaś wśród 
uczestników konkursu z klas trzecich 
zwyciężył Olek Jankowski z Suchego 
Lasu. Rowery wręczyli im zastępca 
wójta Marcin Buliński, komendant 
Pabijan i przewodniczący Majewski.

- Nie za duże te górale? – pytam, 
patrząc jak dzieci przymierzają się do 
swoich pojazdów.

- Przeciwnie, mój nawet odrobinę 
za mały – śmieje się Kuba Kołodziń-
ski. – Ale to nic nie szkodzi, podniosę 
siodełko! – dodaje rezolutnie.

Krzysztof Ulanowski

INFORMACJA O OTWARCIU KANCELARII 
NOTARIALNEJ NA WINOGRADACH

Kancelaria Notarialna
Monika Nowak-Jaroszyk - notariusz

Aleje Solidarności 46 (budynek WBC) 1 piętro
61-696 Poznań

Dojazd komunikacją autobusową - przystanek przy Kauflandzie  
oraz PST - przystanek przy Pestce

Godziny otwarcia: pon.-pt. 09.00-16.00  
lub indywidualnie uzgodniony termin

Tel. 61 8260 140          Kom. 786 286 750           mail rejent@post.pl

Z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jana Kulczyka
wybitnego człowieka okresu transformacji 

i rozwoju polskiej gospodarki,
 błyskotliwego przedsiębiorcy, 

mecenasa kultury i sportu,
 filantropa obdarzonego głęboką wrażliwością 

społeczną,  o szerokich horyzontach,.

 Rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy 
szczerego współczucia składa

Redakcja Sucholeskiego Magazynu 
Mieszkańców Gminy

– A kiedy pytamy o to urzędników, sły-
szymy sztampowe odpowiedzi – do-
daje zmartwiony.

Siewcy niepokoju
- Szerzycie niepokój, którego nie 

powinno być, bo i nam zależy zarów-
no na przestrzeganiu prawa, jak i na 
ochronie środowiska – irytuje się pre-
zes Krauze. – Może nie wracajmy już 
do spraw, które dawno zostały wyja-
śnione – proponuje.

- Rozumiem zatem, że badania powie-
trza prowadzone są regularnie? – pyta 
radna gminna Agnieszka Targońska.

- Tak i wyniki są zgodne z przepisa-
mi prawa – zapewnia K. Krauze.

- Skoro jest tak dobrze, to może rze-
czywiście wpuśćmy niezależnych eks-
pertów? – zastanawia się A. Targońska. 

– Niech zbadają nie tylko powietrze, ale 
także wodę i glebę. Bo ja czuję odór na-
wet na moim osiedlu Poziomkowym, 
choć to niby daleko.

- Prawo takich badań nie zabrania – 
kiwa głową radny Wróblewski.

- A może niech kierownictwo ZZO 
przeniesie się do Suchego Lasu? – pod-
suwa jeden z mieszkańców. – Wtedy 
przestanie się dziwić naszym żalom.

- W ostatni weekend okien nie dało 
się otworzyć – kiwa głową starsza wie-
kiem mieszkanka ulicy Kubackiego. – 
Niech pan prezes tu zamieszka, to od 
razu inaczej zacznie mówić!

- Nie ma norm odorowych, ale 
są normy dotyczące zanieczyszczeń, 
można zatem robić badania w trybie 
kontroli doraźnej, zwłaszcza kiedy 
w grę wchodzi podejrzenie popełnie-
nia przestępstwa – dorzuca jej sąsiad 
z tej samej ulicy.

- Spotykamy się nie po raz pierwszy, 
a rezultatów brak – zwraca uwagę ko-
lejny mieszkaniec wschodniej części  
Suchego Lasu. – Najwyraźniej drugiej 
stronie brak dobrej woli. Może zatem 
wystąpimy z pozwem zbiorowym 
o kilkadziesiąt milionów złotych? 
Może to przekona urzędników?

- Przypominam tylko, że w 2014 r. 
gmina otrzymała od marszałka 4 mln 
450 tys. zł z ośmiu milionów wpłaco-
nych przez nas – prezes Krauze nie 
zamierza uciekać od rozmowy o pie-
niądzach. – Dodajmy do tego 800 tys. 
zł podatku.

Czyżby była to groźba, że gmina 
może stracić te pieniądze? Tymcza-
sem Prokuratura Okręgowa w Po-
znaniu poinformowała kancelarię 
adwokacją reprezentującą SEMSL, że 
wniosła w sprawie budowy instalacji 
do odzysku odpadów biodegradowal-
nych skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego.

Krzysztof Ulanowski

Wójt gminy Suchy Las - Grzegorz Wojtera

 Radny Sejmiku Wojewódzkiego - Bartłomiej Wróblewski
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Na pierwszym planie przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las - Wschód Anna Ankiewicz

Finaliści konkursu

Komendat Andrzej Pabijan, wicewójt Marcin Buliński, radny Włodzimierz Majewski, kierownik Violetta Pałącarz 
i sierż. sztab. Tomasz Muszyński oraz zwycięzcy konkursu Kuba Kołodziński, Jan Kniat i Olek Jankowski
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WYDARZENIA / REKLAMA

          

                     

 ATRAKCY O 20% 

 

TEL. 600 337 640
WWW.SUSHIMAIKO.PL
GALERIA SUCHOLESKA

               /sushimaiko

SZCZEGÓLNIE 
POLECAMY
PROMOCYJNE
ABONAMENTY
NA OBIADY 
RODZINNE

PRZYJMUJEMY 
ZAMÓWIENIA 
NA GOTOWE 
PÓŁMISKI MIĘS

CZYNNE PN.-PT.: 11.00 - 18.00
SOBOTA: NIECZYNNE
NIEDZIELA: 12.00 - 17.00

Suchy Las, ul. Obornicka 117, tel. 693 900 282 

Znajdź nas na facebooku

ZAPRASZAMY!

Jezioro Strzeszyńskie najczystsze 
w okolicy Poznania
Czy w Strzeszynku znów pojawią się malownicze łąki pod-
wodne? Poznańscy urzędnicy przekonują, że jakość wody 
poprawia się, a źródła zanieczyszczeń są eliminowane.

To była dość nietypowa konferen-
cja prasowa. Na molo w Strzeszynku 
z dziennikarzami spotkali się dyrek-
tor Leszek Kurek i jego zastępca Piotr 
Szczepanowski z Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta w Pozna-
niu, wójt Grzegorz Wojtera, prof. Sta-
nisław Podsiadłowski z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, dyrektor 
Cezary Siniecki z Wojewódzkiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu oraz wiceprezes Aquane-
tu Włodzimierz Dudlik.

Pomógł włoski ksiądz
Skąd tylu ważnych ludzi w tym 

akurat miejscu? Ano stąd, że od kilku 
lat ekologowie zarzucają władzom 
Suchego Lasu, ale także i Poznania, że 
pozwalają na to, aby Rowem Złotnic-
kim spływały ścieki zanieczyszczające 
najpopularniejsze kąpielisko w stolicy 
Wielkopolski.

– Zdecydowaliśmy się więc na ob-
jazd nie tylko poznańskich, ale i pod-
poznańskich jezior – mówi dyrektor 
Leszek Kurek. – W każdym z tych 

akwenów zmierzyliśmy przejrzystość 
wody za pomocą krążka Secchiego.

Pietro Angelo Secchi był włoskim 
księdzem i astronomem z XIX wieku. 
Wynaleziony przez niego przyrząd skła-
da się z białego krążka opuszczanego do 
wody na centymetrowej podziałce.

Efekty badań w Poznaniu i okoli-
cy są interesujące. Najgorzej w ypadło 
Jezioro Kowalskie z przejrzystością 
25 cm. Nieco większą przejrzystość 
(30 cm) odnotowano w rekulty-
wowanym przez wiele lat Jeziorze 
Wolsztyńskim, niestety, w ykryto 
tam też obecność sinic. Jeszcze le-
piej jest w również rekulty wowanym 
jeziorze Winiary w Gnieźnie (0,5 
m), w którym również, niestety, w y-
stępują sinice. 0,6 m przejrzystości 
stwierdzono w jeziorach K ierskim 
Małym, Świętokrzyskim (w Gnieź-
nie), Niepruszewskim i Dymaczew-
skim (na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego). W poznańskiej 
Rusałce pomiary w ykazały 0,7 m 
przejrzystości.

– Tak płytki akwen łatwo jednak 
zmącić, wystarczy, że jest więcej ką-
piących – tłumaczy dyrektor Kurek.

Nieco bardziej przejrzyste (0,75 
m) jest Jezioro Bytyńskie, dużo lepiej 
wygląda jezioro Biezdruchowo w Po-
biedziskach (1,4 m), a już o dobrej 
jakości wody możemy mówić w przy-
padku jeziora Lusowo (1,7 m) i Gó-
reckiego (1,8 m). Najlepiej wypadły 
jeziora Kierskie (2,5 m) i Strzeszynek, 
gdzie w zależności od pogody i liczby 
kąpiących odnotowano w ostatnich 
dniach od 2,8 do 4 m.

– To wyśmienity wynik! – cieszy 
się Leszek Kurek. – Jak się okazuje, 
wbrew powielanym przez niektórych 
stereotypom, nie tylko Polska nie 
jest w ruinie, ale i nasz Strzeszynek 
też nie – zrobił aluzję do wyśmianej 
przez internautów przedwyborczej 
propagandy PiS.

Żeby było jeszcze ciekawiej, urzęd-
nicy dysponują wynikami badania 
Jeziora Strzeszyńskiego od 34 lat. 
W 1981 r. przejrzystość wahała się od 
2,05 do 3,95 m, w 1994 od 1,7 do 3,8, 
w 2011 od 0,95 do 3,7, w 2012 od 1,5 
do 5,1, a w 2013 od 1,8 do 6,5.

Woda nie zna granic
Czyli co, pozostaje się cieszyć?

– Nie do końca – kręci głową dyr. L. 
Kurek. – Nasze Prawo wodne nie jest 
doskonałe, nie uwzględnia bowiem 
układu zlewniowego, tylko podział ad-
ministracyjny. A woda przecież płynie 
niezależnie od granic.

– Dlatego też nasz Wydział Ochro-
ny Środowiska podjął współpracę nie 
tylko z gminą Suchy Las, ale i z Urzę-

dem Marszałkowskim, starostwem 
powiatowym oraz Poznańskimi 
Ośrodkami Sportu i Rekreacji – infor-
muje dyrektor Szczepanowski.

– To prawda, współpracujemy 
z miastem od czterech lat, wymie-
niamy się informacjami, współpraca 
układa się dobrze – skinął głową wójt 
Wojtera.

 – A dzięki tej współpracy wy-
kryliśmy różne nieprawidłowości, 
jak próba uruchomienia nielegalnej 
przydomowej oczyszczalni ścieków 
przez Rezydencję Solei, wylewanie 
zawartości niektórych szambowo-
zów na granicy Poznania i Suchego 
Lasu czy ustawianie w trzcinach 
przez wędkarzy prowizorycznych to-
alet skonstruowanych z dwóch opon 

– dodał L. Kurek.
Inne przyczyny okresowych zanie-

czyszczeń to nawalne deszcze, które raz 
spłukały nawóz z pobliskich pól, a innym 
razem zmyły groblę przy ulicy Borówko-
wej. Zdarzają się tez przyczyny naturalne, 
jak np. stado dzików u wodopoju.

- Problemem jest też 100 hektarów 
działek w Suchym Lesie – dodaje Le-
szek Kurek. – Teoretycznie działko-
wicze tam nie mieszkają, ale wiemy 
przecież, że latem różnie z tym bywa 

– zawiesza głos.
W jaki sposób urzędnicy walczą 

z problemem zanieczyszczenia? Od 
kilku lat na środku Strzeszynka pra-
cuje aerator, czyli urządzenie napowie-
trzające wodę. Na terenie kąpieliska 
pojawi się więcej bezpłatnych toalet. 
Powstaje Kolektor Umultowsko-Su-
choleski.

– Podejmiemy też, przy współpracy 
z prof. Ryszardem Gołdynem z UAM, 
próbę introdukcji ramienic w Jeziorze 
Strzeszyńskim – kończy swoje wystą-
pienie L. Kurek.

Ramienice to glony, które tworzą 
niezwykle malownicze łąki podwod-
ne. Uważa się, że ich obecność popra-
wia jakość wód.

Krzysztof Ulanowski

Wójt Grzegorz Wojtera, dyrektor Cezary Siniecki, dyrektor 
Leszek Kurek i zastępca dyrektora Piotr Szczepanowski

Aerator napowietrza wodę w Strzeszynku

Prof. Stanisław Podsiadłowski

Zainteresowanie dziennikarzy było duże Badanie wody za pomocą krążka Secchiego

Wynajmę 
pomieszczenie 

tel . 602 673 594

40 m2  
z łazienką  

(na biuro, gabinet) 
w Suchym Lesie

 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMA
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Firma Remontowo-Budowlana
kompleksowe remonty łazienek i kuchni
układanie płytek
zabudowy GK
szpachlowanie
montaż kominków
tapetowanie
malowanie - farby dekoracyjne Caparol
układanie parkietów i paneli
parapety oraz inne elementy z marmuru
meble i szafy na wymiar
instalacje gazowe, wodne i elektryczne
ogrzewanie podłogowe
wentylacje
pomoc w aranżacji i projektowaniu wnętrz

tel. 501 063 672 tel. 602 227 791

NOWOŚĆ!!!
WYJĄTKOWA CENA!!! 
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE 
NA TWARZ  900 zł  650 zł 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  
(badania techniczne wszystkich typów pojazdów)

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

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

Dla firm i flot korzystne umowy

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

Lekarze specjaliściz�

Medycyna pracyz�

Ostrzykiwanie botoksem i kwasem hialuronowymz�

Usg pełen zakresz�

Medycyna Sportowaz�

Laboratoriumz�

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

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

Szkoła Językowa JOTA
Szkoła Podstawowa  

w Suchym Lesie 
ul. Szkolna 15

ZAPISZ SIĘ NA JĘZYK 
DO NASZEJ SZKOłY!

CENA: już od 20 zł za lekcję!
biuro@jota-edu.pl, tel. 607 924 484

www.jota-edu.pl
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URZĄD GMINY
www. suchylas.pl
tel. 61 8926 250

tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEK
ZŁOTNIKI

Galeria Sucholeska 
509 473 120

JELONEK

JÓŹWIAK S.C.

tel. 
61 652 28 13

33
SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���

UKS Meczbol zaprasza dzieci 
do szkółki tenisowej.
Zajęcia grupowe oraz indywidualne 
organizowane od 6 roku życia.

Wynajem kortów
Opieka trenerów
Sparingi

tel. 61 8 110 520  
kom. 604 095 737

Złotniki
ul. Złotnicka

Dla Ciebie

ul. Nektarowa 15
62-002 Suchy Las

Zmieniamy sportowe życie Polski!
Już ruszyliśmy! Dołącz do nas!

www.GdzieGramy.pl

tel. 602 456 154

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474



Stylowe Zakupy
25-27 września 2015

Stary Browar w Poznaniu

Moda

Uroda

Zakupy ze stylistami

Warsztaty

Konsultacje 
z psychologiem, coachami

Dancecoaching

25-26 września 
od godz. 10.00 do 20.00 
27 września od 10.00 do 16.00
Zrób zakupy z naszymi stylistami

Już dziś zgłoś swój udział na:
stylizacje@starybrowar5050.com*

Tomasz Jacyków (Stylista)
Maria Szaj (dyrektor działu mody „Twojego STYLU”)
Ewa Baraniewska (stylistka „Twojego STYLU”)
Karolina Szlachta (Stylistka)
Adam Banaszkiewicz (Stylista Rage Age)
Patryk Pękul (Stylista w Piazza di Moda)

5000x torba na
zakupy I <3 fashion*

1000x koszulka od projektanta: 
Natasha Pavluchenko, Lidia Kalita, 
Rage Age by Czapul, Bizuu**
**ilość prezentów ograniczona

I fashion

*decyduje kolejność zgłoszeń, w tytule wiadomości 
wpisz projektanta / psychologa / warsztat oraz dzień, 
a w treści maila podaj swoje dane kontaktowe

Porady z dietetykiem 
z Grupy LUX MED  
(Pasaż, Szachownica)

mgr Anna Janiszewska - dietetyk w Grupie LUX MED, 
absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Żywienia 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Zgłoś swój udział na: 
porady@starybrowar5050.com*

Zapisz się na konsultacje 
z psychologiem i coachami:
(Pasaż, Szachownica)

- Wiesława Machalica - psycholog, coach, certyfikowa-
ny terapeuta – praktyk Neurolingwistycznego Programo-
wania (The American Society of NLP Bandler & Associates)
- Agnieszka Maruda-Sperczak - Trenerka Biznesu, 
certyfikowany Coach ICF oraz Master NLP. 
- Katarzyna Stróżyńska - Akredytowany Coach ICF ACC, 
certyfikowany trener organizacji, Master NLP, 
certyfikowany praktyk Metody Points Of You. 

Zgłoś swój udział na:
porady@starybrowar5050.com*

Zapisz się na warsztaty:

Makijażu
Sephora (Pasaż, drewniana podłoga)

Manicure
20 manicure pedicure (Atrium, drewniana podłoga)

Makijaż / Manicure
INGLOT (Pasaż 0, stoisko przed salonem marki)

Porady fryzjerskie
Darek Baranowski, Piotr Bocian, 
Karolina Brukwicka, Magdalena Tokarek  
Styliści i fryzjerzy z Hair Bazaar Studio Darek&Piotr

(stanowisko w Hotelu Blow Up Hall)

Zgłoś swój udział na: 
warsztaty@starybrowar5050.com*

Zapisz się na konsultację i makijaż:

Douglas (Atrium, drewniana podłoga) 

Zgłoś swój udział na: 
porady@starybrowar5050.com*

ZAKUPY!
Stylowe

Partnerzy wydarzenia:

I fashion

25-27 września 2015
Stary Browar w Poznaniu

Sobota
10.00-12.00 single
12.30-14.30 pary
16.00-18.00 single
18.30-20.30 pary

Niedziela
10.00-12.00 single
12.30-14.30 pary
16.00-18.00 single

LET’S DANCE 

galeria Art Stations, Stary Browar, Poznań
20 czerwca – 18 października 2015 

Kuratorzy Joanna Leśnierowska,Tomasz Plata
i Agnieszka Sosnowska zapraszają na wystawę prezentującą
zmianę w postrzeganiu współczesnego tańca poprzez 
zestawienie teledysków, filmów znalezionych w Internecie 
z klasycznymi spektaklami współczesnej choreografii.

Strefa małego projektanta 
Projektowanie ubranek dla lalek
(Atrium, drewniana podłoga)

Zgłoś udział swojego dziecka na:
warsztaty@starybrowar5050.com*

Dancecoaching z Anną Głogowską 
i Dorotą Piekarczyk  

to bardzo wartościowa forma pracy zarówno dla tych osób, 
które mają dobry kontakt ze swoim ciałem i lubią pracować 
na obu poziomach (werbalnym i cielesnym), jak i dla tych, 
którzy takiej łatwości komunikowania się między obszarem 
cielesnym i mentalnym nie mają – wówczas jest szansa, 
aby taki pomost zbudować.

(Słodownia +3) 
26 i 27 września 

Zgłoś swój udział na:
warsztaty@starybrowar5050.com* 

Prezentacja biżuterii Anny Orskiej 
dla marki VOLVO 
(Pasaż, przy wejściu od Dziedzińca Sztuki)

Specjalnie dla Państwa konsultacje 
ze specjalistą ds. stomatologii estetycznej 

Rafał Radzewski z kliniki Ethica, 
lekarz medycyny/ lekarz stomatolog,
(Pasaż, Szachownica)

Zgłoś swój udział na:
porady@starybrowar5050.com* 

Usługa Concierge z marką VOLVO

Auta do dyspozycji klientów, którzy zrobią 
zakupy w Starym Browarze, piątek i sobota 
w godzinach 10.00-18.00 oraz w niedzielę 
od 10.00-16.00 przed Hotelem Blow Up Hall 5050.

Spotkanie z projektantami

Zaprojektuj  własne wymarzone ubranie bądź 
biżuterię w obecności ulubionego projektanta 
(Atrium, drewniana podłoga)

Piątek: 10:00- 20:00 
Natasha Pavluchenko 
Blanka Jordan i Zuzanna Wachowiak Bizuu 
Hector & Karger 

Anna Orska 16:00-20:00 

Sobota: 10:00-20:00
Lidia Kalita 
Hector & Karger 
Anna Orska

Zgłoś swój udział na: 
warsztaty@starybrowar5050.com*

*decyduje kolejność zgłoszeń, w tytule wiadomości 
wpisz projektanta / psychologa / warsztat oraz dzień, 
a w treści maila podaj swoje dane kontaktowe

Strefy spotkań z projektantami 
zaaranżowała firma Ipnotic
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Tel. 668 178 831   piotrgajewski73@wp.pl

KOMPLEKSOWA I CAŁOROCZNA 
PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

PIOTR GAJEWSKI
WYCINKA I KOREKTY DRZEW 
PRACE PORZĄDKOWE I BRUKARSKIE 
ZAKŁADANIE I UTRZYMYWANIE  
TERENÓW ZIELONYCH
NAWADNIANIE 
MONTAŻ OGRODZEŃ 

Umiejętność pływania 
może ocalić życie
Tego lata często słyszeliśmy w ogólnopolskich mediach 
o przypadkach utonięć. „Octopus” w Suchym Lesie, Tar-
nowskie Termy i kórnicka pływalnia „Oaza” wzięły udział 
w akcji, której celem jest nauczenie pływania zarówno 
dzieci, jak i dorosłych.

Program powszechnej nauki pływa-
nia to propozycja Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Ogólnopolski program 
nauczania pływania opracował Polski 
Związek Pływacki. Konferencja praso-
wa pod hasłem „Otwórz się na pływania” 
odbyła się w Tarnowie Podgórnym.

Pływanie nie jest intuicyjne
Z przedstawicielami mediów spo-

tkali się prezes Tarnowskich Term 
Anita Stellmaszyk, dyrektor Sucho-
leskiego Ośrodka Sportu Krzysztof 
Linkowski, kierownik Kórnickiego 
Centrum Sportu i Rekreacji Wojciech 
Kiełbasiewicz, dr Krzysztof Pietrusik 
z AWF, Aneta Konieczna – Pastuszka, 
kajakarka i olimpijka oraz trener pły-
wania Leszek Szymkowiak.

- Pamiętajmy, że umiejętność pływa-
nia nie jest intuicyjna – ostrzegał pro-
wadzący konferencję Łukasz Tabin.

- Termy Maltańskie są młode, ale 
pływanie jest stare jak świat – roz-
poczęła filozoficznie prezes Anita 
Stellmaszyk, gospodarz spotkania. – 
Tradycyjnie w sierpniu na wszystkich 
pływalniach prowadzone są kursy 
nauki pływania. Rodzice czy znajomi 

myślą, że oni sami doskonale nauczą 
dzieci pływać. Tak jednak nie jest, to 
zadanie dla specjalistów. U nas kursy 
trwają semestr, co oznacza, że teraz, 
w sierpniu można się zapisać na całe 
pół roku.

Najważniejsza jest technika
- Tymczasem sucholeski „Octopus” 

działa już kilka lat – przypomniał dy-
rektor Krzysztof Linkowski. – Przez 
jakiś czas kursy prowadziła u nas firma 
zewnętrzna, szybko jednak zorien-
towaliśmy się, że dla takich firm to 
przede wszystkim biznes. Tymczasem 
my stawiamy na dobrych instrukto-
rów, których też zresztą doszkalamy. 
To ważne, bo to, czego człowiek na-
uczy się jako dziecko, zostaje na całe 
życie. Nie chodzi tylko o to, że z ta-
kich szkółek wychodzą często dobrzy 
sportowcy, ale przede wszystkim o to, 
że kto nauczy się prawidłowo pływać, 
raczej się nie utopi. Bo jeżeli ktoś nie 
ma dobrej techniki, może wypłynąć 
za daleko i dopiero wtedy zorientować 
się, że brakuje mu sił…

- W Kórniku od początku pływania 
nauczają nasi instruktorzy – zapewnił 

z kolei kierownik Wojciech Kiełba-
siewicz. – To rozwiązanie sprawdziło 
się doskonale. Około 90 proc. dzieci 
z kórnickich szkół potrafi pływać. Or-
ganizujemy nawet zawody.

- Najważniejsza w pływaniu jest 
technika – potwierdza dr Krzysztof 
Pietrusik z AWF. - Bez odpowiedniego 
przygotowania w tym zakresie trudno 
czerpać przyjemność z przebywania 
w wodzie, ponieważ bardzo szybko 
będziemy wyczerpani. Dlatego tak 
istotne jest, by pływania uczyć się pod 
okiem wykwalifikowanych trenerów 

– podkreśla. – Cieszę się, że dzisiejsze 
spotkanie jest wynikiem oddolnej ini-
cjatywy – dodaje.

I ty zostaniesz delfinem
Z badań prowadzonych na poznań-

skiej AWF wynika, że większość ludzi 
łączy aktywność w wodzie z całościo-
wym rozwojem psychofizycznym. 
Innymi słowy, traktuje pływanie jako 
jeden z elementów prozdrowotnych.

- Naukę pływania doceniają też wła-
dze państwowe i to już od 1973 r., kiedy 
to wydano pierwszy akt prawny w tej 
kwestii – przypomina doktor Pietrusik. 

– Dziś samorządy dbają o to, by lekcje 
pływania odbywały się w szkołach, w ra-
mach wychowania fizycznego. Według 
programu nauki dziecko musi oswoić 
się z wodą, opanować umiejętność 
utrzymywania się i przemieszczania na 
powierzchni wody, a także wykształcić 
orientację przestrzenną w sytuacjach 
ekstremalnych. W drugim etapie ucznio-
wie poznają techniki sportowe, w tym 
kraula na grzbiecie i delfina.

- Nauczać pływania można już 
niemowlęta – zauważył trener Le-
szek Szymkowiak. – Natomiast pły-
wackie talenty wyławia się dopiero 
w ostatnich latach przedszkola. Im 
wcześniej, tym lepiej, bo uzdolnio-
ne dzieci można skierować do szkół 
sportowych. Z drugiej strony, zdarza 
się, że przedszkolak, który boi się pu-
ścić drabinkę w basenie, jako dorosły 
trafia na pływackie mistrzostwa świa-
ta – przyznaje.

W sierpniu bezpłatne lekcje pływa-
nia odbyły się już w Tarnowie Podgór-
nym i w Suchym Lesie. W sobotę, 29 
sierpnia podobne zajęcia organizuje 
jeszcze kórnicka „Oaza”.

Krzysztof Ulanowski

- Dzisiejsze wnętrza często są po-
wtarzalne, wypełnione podobnymi 
przedmiotami. Co ma zrobić ktoś, kto 
marzy o tym, żeby jego dom był nie-
powtarzalny? Zwrócić się do drogiego 
projektanta, kupić drogie meble?

- Wbrew pozorom te designerskie, 
drogie elementy wyposażenia wnętrz  
bywają do siebie podobne i powtarzal-
ne do znudzenia. A czasami  – mały 
budżet często pomaga uruchomić in-
wencję. Podobnie było przecież w cza-
sach PRL-u – w sklepach nie było faj-
nych ciuchów, więc Polki szyły je same. 
To nie pieniądze stanowią problem, 
lecz brak kreatywności. Osobiście 
staram się osiągnąć efekt niepowta-
rzalności, stąd odbywam z klientami 

wielogodzinne rozmowy, starając się 
dowiedzieć, jakie elementy wystroju 
wnętrza zgodne byłyby z osobowością 
czy temperamentem właściciela domu. 
Dzięki takiemu podejściu klient do-
brze się potem u siebie czuje.

- Sama rozmowa wystarczy?
- Rozmowa pomaga w tworzeniu 

pomysłów na wnętrze. Szukamy ,zasta-
nawiamy się. Np. namawiam rodziny 
na sesje zdjęciowe. Potem robię z tych 
zdjęć wielkoformatowe wydruki, fo-
totapety etc. Zresztą nie muszą to być 
wcale zdjęcia właścicieli. Można też 
wykorzystać fotografie, obrazy, grafiki, 
rzeźby autorstwa mało znanych, ale 
interesujących artystów, np. utalen-
towanych studentów ASP. Może to 

też być zdjęcie jakiegoś szczególnego 
miejsca. Projektowałam np. mieszka-
nie dla klientów zakochanych w Barce-
lonie. Okazało się, że mają tam swoją 
ulubioną uliczkę. Zrobiliśmy fotogra-
fię tej ulicy. A skoro już o podróżach 
mowa, to pamiątki z wyjazdów można 
wykorzystać w bardzo różny sposób. 
Ozdobą mieszkania może być np. ko-
laż z map. Pewien klient przeznaczył 
jedną ze ścian na wymyślone przeze 
mnie  i moją  przyjaciółkę rzeźbiarkę 
symbole pomyślności z różnych kultur 
i kontynentów. Znalazło się tam drze-
wo życia, rysunek pagody etc. Innemu 
klientowi, miłośnikowi Hiszpanii, pod-
powiedziałam ozdobienie blatu stolika 
hiszpańskimi płytkami, tzw. azulejos. 
Podsumowując – warto klienta zapytać 
o jego pasje, o miejsce, do którego czuje 
sentyment. Wtedy stworzę mu wnętrze, 
w którym on będzie czuł się dobrze, 
a jego przyjaciele będą widzieć, że miej-
sce to do niego pasuje.

- Wyobraźmy sobie więc, że przy-
chodzi do Pani maratończyk górski. 

Co Pani mu zaproponuje?
- Najważniejsza będzie nasza 

rozmowa o tej pasji. Może zapropo-
nowałabym zdjęcie gór widzianych 
z pozycji biegacza. Ale to temat na 
dłuższą rozmowę, bo sam fakt, że 
klient biega to jeszcze nie wszyst-
ko, musiałabym wiedzieć, dlaczego 
biega i z jakimi emocjami to jego 
bieganie się wiąże. W każdym razie 
biegacz, podobnie jak każdy klient, 
może liczyć na gwarancje, że zasto-
sowane u niego detale nie zostaną 
powtórzone u kogoś innego. 

- Pani te detale wymyśla. A czy cza-
sem ktoś pomaga Pani je stworzyć?

- Oczywiście, że tak. Zawsze chętnie 
współpracuję np. ze stolarzami, którzy 
potrafią zrobić fajny mebel, także wła-
snego projektu. Współpracuję także 
z rzeźbiarzami i malarzami, choć – je-
śli klienci tego sobie życzą – sama też 
maluję obrazy nawiązujące do ich pa-
sji. Najważniejsze jest to, żeby całość 
oddawała charakter domowników.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Niech nasz dom będzie pełen 
pasji i temperamentu
Z artystką i projektantką Agnieszką Frąckowiak rozmawia-
my o tym, co zrobić, żeby wnętrze naszego domu było nie-
powtarzalne, a my żebyśmy czuli, że jest to nasze wnętrze...

Wojciech Kiełbasiewicz, prezes Anita Stellmaszyk  
i dyrektor Krzysztof Linkowski

Aneta Konieczna - Pastuszka,  
Leszek Szymkowiak i dr Krzysztof Pietrusik

LekarzeRodzinni
Omega

20 Sucholeski.EU       sierpień 2015      nr 8 (43)  nr 8 (43)       sierpień 2015      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 21



Izabela Tatarkiewicz mieszka 
w Suchym Lesie od 19 lat. Jest fotogra-
fikiem i świeżą absolwentką Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu. Wraz 
z Adrianą Kandel wpadła na pomysł, 
by przygotować wystawę fotografii 
mieszkańców naszej gminy, a także 
osób u nas pracujących.

- Cieszę się, że swoją pierwszą wy-
stawę zorganizowałam w rodzinnej 
miejscowości – podkreśla w rozmowie 
z nami. – Na zdjęciach znalazły się twa-
rze trzydziestu osób różnej płci i wieku, 
przedstawicieli różnych zawodów.

Artystki sfotografowały m.in. muzy-
ka Jacka Mejera „Mezo”, piekarza i cu-
kiernika Piotra Koperskiego, strażacz-
kę Krystynę Sznajder, red. Annę Kot, 
weterynarza Przemysława Racewicza, 
farmaceutkę Halinę Szulc, byłą radną 
Danutę Wilk, dżudokę Patryka Kuszę, 
a także przedsiębiorców, wojskowych, 
samorządowców i wiele innych osób.

Wernisaż ekspozycji odbył się pod 
koniec maja, w holu Centrum Kultu-
ry i Biblioteki Publicznej. Fotografie 
można było oglądać do 23 czerwca.

- Na wernisaż przyszło około 100 
osób, niekoniecznie związanych z pro-
jektem – podkreśla Izabela Tatarkie-
wicz. – Jestem na początku artystycz-

nej drogi, więc sukces tym bardziej 
cieszy – podkreśla.

Skoro to dopiero początek, to jaki 
będzie następny krok?

- Zawsze interesowało mnie foto-
grafowanie ludzi, może więc zorgani-
zuję podobne wystawy w innych miej-
scowościach – zastanawia się artystka. 

– Ale to pieśń przyszłości – zastrzega.
Krzysztof Ulanowski

W związku z tym w lipcu zawie-
szono treningi piłkarskie i zapropo-
nowano kilka alternatywnych form 
spędzenia czasu wolnego. Red Box Pił-
karska Akademia to bowiem aktywny 
towarzysz dzieci gminy Suchy Las nie 
tylko w trakcie roku szkolnego, ale 
także w czasie dni wolnych od szkoły. 
Drzewo letnich projektów Akademii 
rozgałęzia się na trzy elementy, pierw-
szym są Półkolonie, drugim Obozy 
Przygodowe i Piłkarskie, a trzecim 

popołudniowe treningi piłkarskie re-
alizowane od początku sierpnia. 

Półkolonie z Red Box Piłkarską Aka-
demią to dobrze znana już w Suchym 
Lesie forma aktywnego spędzania czasu, 
zawsze ciesząca się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Nie inaczej było podczas 
zaproponowanych przez nas turnusów 
w lipcu i sierpniu. Każdy turnus tego-
rocznych półkolonii przyciągnął liczbę 
blisko 30 dzieci, które miały okazję 
odwiedzić profesjonalny klub fitness, 

jakim jest Fabryka Formy w Suchym 
Lesie, odbyć wycieczkę do Nowego Zoo 
w Poznaniu, wybrać się do poznańskie-
go Multikina a także uczestniczyć w za-
jęciach plastycznych organizowanych 
przed Centrum Kultury w Suchym 
Lesie. Nie mogło oczywiście zabraknąć 
zajęć sportowych na Pływalni Atlantis, 
kręgli w Niku Bowling oraz obowiązko-
wych treningów piłkarskich. 

Drugą gałęzią projektów przygoto-
wanych z myślą o dzieciach z naszej gmi-
ny są tygodniowe Obozy Przygodowe 
i Piłkarskie w malowniczo usytuowa-
nej Osadzie Leśnej Bębnikąt w sercu 
Puszczy Noteckiej, nieopodal Obornik. 
Ośrodek rekreacyjno-sportowy Red 
Box w Bębnikącie, to niezwykłe miej-
sce - dzieci odpoczywają tu w niemal 
ekskluzywnych warunkach, a przy tym 
są całkowicie odseparowane od miej-
skiego zgiełku i otoczone dziką, nieska-
żoną przyrodą. Obozy Przygodowe to 
czas niespodzianek, zapierających dech 
w piersi i zmuszających do myślenia 
zadań, a także wycieczek okraszonych 
różnego rodzaju zajęciami sportowymi. 
To tu dziecko przeżywa przygodę życia, 
podążając tropami dzikiej zwierzyny, 
poznając jej zwyczaje, ucząc się leśnego 
savoir –vivre, łowiąc ryby, budując sza-
łasy i bawiąc się w podchody. Natomiast 
Obozy Piłkarskie to specjalistyczne jed-
nostki szkoleniowe przygotowane z my-
ślą o młodych zawodnikach piłki nożnej, 
wzbogacone oczywiście o aspekty edu-
kacyjne związane z aktywnym pozna-
waniem fauny i flory Puszczy Noteckiej. 
Podczas tegorocznych wakacji udało 
nam się przeprowadzić cztery obozy dla 
dzieci zamieszkałych w naszej gminie, 
były to trzy Obozy Przygodowe, które 
miały miejsce w lipcu oraz jeden Obóz 
Piłkarski zorganizowany w pierwszej 
połowie sierpnia. Wszystkie one zgro-
madziły niezwykle zgrane grupy uczest-
ników, którzy z radością przeżywali 
dosłownie każdą minutę zajęć. Warto 
wspomnieć, że dla wielu uczestników 

były to pierwsze wyjazdy tego typu bez 
opieki rodziców i w olbrzymiej większo-
ści dzieci poradziły sobie wręcz wzorowo. 
Najmłodszy uczestnik wakacji w Bęb-
nikącie miał zaledwie sześć lat i swoją 
postawą niewątpliwie udowodnił, że na 
przeżywanie wakacyjnych przygód ni-
gdy nie jest za wcześnie.

Trzecią gałęzią wakacyjnego drzewa 
projektów Red Box są treningi piłkarskie, 
odbywające się od początku sierpnia 
w godzinach popołudniowych w dwóch 
miejscowościach naszej gminy – w Bie-
drusku i w Suchym Lesie. W Biedrusku 
zajęcia odbywają się w poniedziałki 
i środy odpowiednio o godzinie 15.30 
oraz 14.45, na boisku przy ulicy Świer-
czewskiego, natomiast w Suchym Lesie 
we wtorki i czwartki o godzinie 16.30, 
na boisku przy ulicy Konwaliowej. Do 
treningów wracamy w sierpniu z dwóch 
powodów: z jednej strony chcemy zmo-
bilizować zawodników do ruchu już 
w czasie wakacji szkolnych, z drugiej zaś 
chcemy dać rodzicom możliwość złapa-
nia oddechu po dniu pracy poprzez zago-
spodarowanie dzieciom czasu wolnego. 

Półkolonie, obozy, treningi - Red 
Box Piłkarska Akademia żyje aktywno-
ścią i zachęca do aktywności wszystkich 
mieszkańców naszej gminy,  w szczegól-
ności tych najmłodszych. Koniec waka-
cji to nie koniec naszej pracy i propozycji 
dla Państwa dzieci. Już na początku 
września rozpoczynamy treningi w Go-
lęczewie i w  Chludowie.  Natomiast 12 
września zainagurowany zostanie w Po-
znaniu kolejny sezon Red Box Junior Ligi 
dla klubów z całej Wielkopolski, w której 
wezmą udział drużyny Red Box Piłkar-
skiej Akademii z Suchego Lasu, Biedru-
ska, Golęczewa i Chludowa. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do wzięcia udziału 
w naszych treningach. Osoby zaintereso-
wane  informacjami na temat Akademii 
prosimy o kontakt pod numerem telefo-
nu 731 900 110 lub e-mail: akademiasu-
chylas@redboxsport.pl
Pasja, Trening, Zwycięstwo - Red Box.

Meczów piłki nożnej nie oglądam, 
bo moim zdaniem trudno o mniej 
ciekawe widowiska, a od tzw. kibiców, 
w trosce o własne bezpieczeństwo, sta-
ram się trzymać jak najdalej. Innymi 
słowy raczej nie znajduję się w grupie 
docelowej, z myślą o której Red Box 
wydał książkę Radosława Nawrota 
pt. „Okoń” – fabularyzowany życio-
rys legendarnego napastnika Miro-
sława Okońskiego. Pomimo to 450-
stronicową cegłę pochłonąłem w ciągu 
kilku zaledwie dni. Wcale nie dlatego, 
że „Okoń”, podobnie jak ja, pochodzi 
z Koszalina, a swoje życie zawodowe 
na długie lata związał z Poznaniem. 
I nie dlatego, że autor książki, który jest 
doświadczonym dziennikarzem spor-
towym poznańskiej „Wyborczej”, na 

piłce nożnej – w przeciwieństwie do 
mnie – nie tylko się zna, ale też pisze 
o niej z prawdziwą pasją. Nie dlatego 
nawet, że redaktor Nawrot  podaje 
masę szczegółów z życia Poznania 
epoki schyłkowego PRL-u. A to do 
tamtego miasta przyjechałem na stu-
dia, tamto miasto odkrywałem i wciąż 
czuję do niego pewien sentyment.

Dzieło Radosława Nawrota wcią-
gnęło mnie jednak z zupełnie innych 
przyczyn. Nie jest to książka wyłącznie 
o futbolu, dryblingu lewą nogą i liczbie 
strzelonych bramek. Przede wszystkim 
jest to książka o młodym chłopaku, któ-
ry ma marzenia. I o tym, jak te marzenia 
stopniowo realizuje. A także – nieste-
ty – i o tym, jak dorosły już mężczyzna, 
który osiągnął niemal wszystko, co było 

do osiągnięcia, który piłkarski świat ma 
u stóp, swój dorobek własnymi rękoma 
niszczy. „Okoń” nie jest bowiem hagio-
grafią, a autor i współpracujący z nim 
piłkarz nie próbują ukrywać prawdy ani 
o alkoholowych eskapadach, ani o ha-

zardzie, ani o umyślnych faulach, ani 
o sprzedawanych meczach. O całym 
tym „piłkarskim pokerze”. Także z uwagi 
na tę prawdomówność, warto po książkę 
poznańskiego dziennikarza sięgnąć.

Krzysztof Ulanowski

SPORT / KULTURASPORT

Opowieść o chłopaku, 
który miał marzenia
Jako nastolatek marzył, że zostanie piłkarzem Gwardii Kosza-
lin. Został jednym z najsłynniejszych napastników świata.

Wakacje z Red Box 
Piłkarską Akademią
Przygotowany pod koniec czerwca Wielki Piknik Rodzin-
ny dla zawodników Red Box Piłkarskiej Akademii z gminy 
Suchy Las stanowił podsumowanie sezonu działalności 
Akademii, jak również był swoistym sygnałem, że nadszedł 
czas wakacji i zajęcia w Akademii przez ten okres zmienią 
swój charakter.

Skoro pierwsza wystawa,  
to w rodzinnej miejscowości
Trzydziestu mniej lub bardziej znanych mieszkańców naszej 
gminy znalazło się na zdjęciach Izabeli Tatarkiewicz i Adriany 
Kandel. Ekspozycję mogliśmy oglądać w Centrum Kultury.
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Mirosław Okoński i Krzysztof Ulanowski

Izabela Tatarkiewicz i Adriana Kandel

Portrety mieszkańców
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Gmina Suchy Las na czele 
najzamożniejszych gmin w woje-
wództwie wielkopolskim. Suchy 
Las plasuje się także w krajowej 
czołówce.  

Jak co roku pismo „Wspólnota” 
przygotowało ranking docho-
dów jednostek samorządu tery-
torialnego, tym razem za 2014 rok. 
Ranking ten powstał w oparciu 
o dochody samorządów, które 
zostały skorygowane o składki 
przekazywane przez samorządy 
w związku z subwencją równo-
ważącą, tzw. janosikowe, której 
płatnikiem jest Gmina Suchy Las. 
Natomiast, jak informują autorzy 
rankingu, do faktycznie zebra-
nych dochodów dodano skutki 
zmniejszenia stawek, ulg i zwol-
nień w podatkach lokalnych. Na-
stępnie tak zweryfikowane do-
chody zostały podzielone przez 

liczbę ludności poszczególnych 
jednostek samorządowych.

W rezultacie Gmina Suchy 
Las w kategorii gmin wiejskich 
uplasowała się na siódmym 
miejscu w kraju i na pierwszym 

w Wielkopolsce, uzyskując do-
chód w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w 2014 roku w wy-
sokości 6514,96 zł. Kolejna gmina 
wielkopolska to Przykona, która 
znajduje się zaraz za Suchym La-

sem z dochodem na jedną oso-
bę, który wynosi 6291,37 zł. Na 
trzecim miejscu w naszym regio-
nie, a 14 w skali kraju znajduje się 
Tarnowo Podgórne z dochodem 
per capita 5585,35 zł. 

CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las 

Nowe środki unijne dla gminy Suchy Las
Po raz kolejny mamy przyjemność poinformować naszych Miesz-

kańców o nowych środkach finansowych, które zasilą budżet Gminy 
Suchy Las. Tym razem będzie to bezzwrotna pomoc finansowa (do-
tacja) w wysokości 50.000 zł przyznana ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 
realizację zadania związanego z zakupem specjalistycznego sprzętu 
ratownictwa ekologiczno – chemicznego oraz sprzętu ochrony oso-
bistej dla OSP z terenu naszej gminy. 

 W ramach projektu zakupiona zostanie motopompa pożarni-
cza oraz kamera termowizyjna.  Specjalistyczny sprzęt, w wydatny 
sposób wspomoże prace naszych strażaków. Dzięki temu będzie-
my mogli czuć się jeszcze bezpieczniej, a otrzymana kwota dotacji 
odciąży budżet gminy.

 Warto przypomnieć, że są to kolejne środki finansowe, które 
udało się pozyskać dla naszych strażaków! Wcześniej była to do-
tacja (w ramach WRPO) w wysokości 702.400 zł na zakup specjali-
stycznego samochodu strażackiego, który wkrótce będziemy mo-
gli oglądać w gminie.

Rafał Urbaniak
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy w Suchym Lesie

Ranking, który pokazuje na co nas staćW zdrowym ciele 
zdrowy duch!
YouNick promuje aktywny tryb życia.

Park technologiczny YouNick na 
przełomie ostatniego miesiąca zorgani-
zował szereg wydarzeń, których celem 
było zachęcenie zarówno pracowni-
ków firm ulokowanych na jego terenie, 
jak i mieszkańców okolic do zadbania 
o swoją kondycję, dobre samopoczucie, 
a także bezpieczeństwo podczas upra-
wiania sportu. Zapraszamy do prze-
czytania relacji i obejrzenia zdjęć z tych 
wydarzeń.

Akcją „Bezpieczny rower” rozpoczął 
się „Rowerowy tydzień” parku techno-
logicznego YouNick. W piątek, 17 lipca 
na parkowym patio policjanci bezpłat-
nie oznakowali kilkadziesiąt rowerów 
mieszkańców Poznania i okolic. Każdy 
jednoślad otrzymał swój indywidualny 
numer, który został umieszczony w poli-
cyjnym rejestrze, dzięki czemu jego wła-
ściciel może czuć się bezpieczniej. Ko-
lejne 7 dni to konkurs z nagrodami dla 
osób zatrudnionych na terenie YouNick, 
które zamieniły samochody i komuni-
kację miejską na jednoślady. 

Postanowiliśmy zachęcić pracow-
ników firm zlokalizowanym w parku 
do zrezygnowania z dojazdu do pracy 
samochodami i zastąpienia ich rowera-
mi. Na terenie YouNick nie tylko mamy 
bezpłatny, monitorowany parking dla 
jednośladów, ale zadbaliśmy także 
o specjalne szafki i prysznice dla ama-
torów dwóch kółek – wyjaśnia Natalia 
Uchman, opiekująca się w parku pro-
gramem HumaNick. – Podczas „Rowe-
rowego tygodnia” przygotowaliśmy dla 
naszych najemców specjalny konkurs, 

motywujący do zmiany codziennych 
nawyków. Osoby, które przynajmniej 
3 razy przyjechały do pracy w YouNick 
na rowerze, wzięły udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród, w tym najważ-
niejszego trofeum – roweru.  Nagroda 
główna powędrowała do pana Marci-
na Skomry, któremu niestraszne były 
rowerowe dojazdy do YouNick nawet 
w wielkie ulewy. Serdecznie gratuluje-
my zwycięzcy.

O tym, jak aktywnie spędzać czas 
także podczas wielogodzinnego dnia 
pracy opowiedziała Małgorzata Jachacz

-Łopata , doświadczona fizjoterapeutka 
oraz instruktorka Pilates i jogi. W piątek, 
24 lipca w nowoczesnym Centrum Kon-
ferencyjnym YouNick uczestnicy warsz-
tatów poznali wyjątkowe ćwiczenia 
w pracy i poza nią oraz techniki rozluź-
niające i przeciwbólowe do samodziel-
nego stosowania. Osoby, które chciałyby 
przyswoić sobie ćwiczenia z warsztatu, 
mogą pobrać bezpłatny przewodnik 

„Twój zdrowy kręgosłup w biurze”, któ-
ry znajduje się na stronie internetowej  
www.younick.pl. 

Wakacje to bardzo dobry moment do propagowania 
zdrowego i aktywnego trybu życia. Okazuje się, że 
sportowego ducha z powodzeniem można promować 
również w miejscu pracy. 

INFORMACJA
Adwokat Agnieszka Wiese  

informuje, iż od września 2015r.  
w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 19.00  

pełnić będzie dyżur adwokacki  
w siedzibie swojej kancelarii -  

ul. Nowy Rynek 3, 62-002 Suchy Las,  
tel. 696-048-474

WYDARZENIA / REKLAMA

Wójt Gminy Suchy Las zaprasza na spotkanie z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, któ-
re odbędzie się w poniedziałek 14 września o godz. 
17.00 w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS  
w Suchym Lesie.

Tematem spotkanie będzie m.in. omówienie i dysku-
sja na temat projektów uchwał w sprawie rocznego oraz 
wieloletniego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

Organizacje prosimy o przygotowanie informacji 
o planowanych na 2016 rok imprezach i przedsię-
wzięciach.

***
Wójt Gminy Suchy Las informuje, że termin skła-

dania wniosków do budżetu Gminy na rok 2016 
przez mieszkańców i organizacje pozarządowe mija  
15 września 2015 r.

Wnioski należy składać do Biura Obsługi Interesan-
tów Urzędu Gminy Suchy Las (ul. Szkolna 13). Wnioski, 
które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

KOMUNIKATYCZYTAJ NAS NA
www.sucholeski.eu

Szukaj nas też na
/sucholeski
REKLAMA:
669 690 036
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Pozostawienie psa (lub innego 
zwierzęcia) w rozgrzanym pojeździe, 
w pełnym słońcu, naraża go na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia. Zatem, każdy kto jest świad-
kiem takiego zdarzenia ma obowią-
zek odpowiednio zareagować. Gdy 
z oceny sytuacji wynika, że właściciel 
od dłuższego czasu nie interesuje się 
zwierzęciem zostawionym na upale 
w samochodzie, a zwierzę zaczyna się 
dusić, trzeba jak najszybciej podjąć 
interwencję. Zwykle wystarczy wy-
konać telefon pod numer alarmowy 
112, aby powiadomić odpowiednie 
służby. Jednakże bywa i tak, że bez 
wybicia szyby w samochodzie się nie 
obejdzie. Jest to typowy stan wyższej 
konieczności - kiedy trzeba ratować 
dobro wyższej wartości niż mienie. 
W tym wypadku - życie psa. 

Zgodnie z treścią art. 26 § 1 ko-
deksu karnego „nie popełnia prze-
stępstwa, kto działa w celu uchylenia 
bezpośredniego niebezpieczeństwa 
grożącego jakiemukolwiek dobru 
chronionemu prawem, jeżeli nie-
bezpieczeństwa nie można inaczej 
uniknąć, a dobro poświęcone przed-
stawia wartość niższą od dobra ra-
towanego.” Z uwagi na powołany 
przepis prawa karnego osoba, która 

dokonuje w ybicia szyby w samocho-
dzie, aby ratować zwierzę, nie popeł-
nia przestępstwa. 

W tym miejscu pragnę powołać 
art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwie-
rząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 
Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) „zwie-
rzę, jako istota żyjąca, zdolna do od-
czuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowa-
nie, ochronę i opiekę.” Ponadto zgod-
nie z art. 35 ust. 1. przedmiotowej 
ustawy „kto zabija, uśmierca zwierzę 
albo dokonuje uboju zwierzęcia z na-
ruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 
33 lub art. 34 ust. 1-4, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2”. Dalej 
zgodnie z art. 35 ust. 1a ustawy „tej 
samej karze podlega ten, kto znęca się 
nad zwierzęciem.” Przesłanki znęca-
nia się nad zwierzętami zostały okre-
ślone w art. 6 ust. 2 ustawy, tj. w pkt 17 

powołanego artykułu przez znęcanie 
należy również rozumieć „wystawia-
nie zwierzęcia domowego lub gospo-
darskiego na działanie warunków at-
mosferycznych, które zagrażają jego 
zdrowiu lub życiu.”

Podsumowując powyżej powoła-
ne artykuły - osoba, która pozostawiła 
zwierzę w upalny dzień w samocho-
dzie narażając je na bezpośrednie za-
grożenie życia podlega karze grzywny, 
karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2.    

Należy jednak pamiętać, że 
„wściekły” właściciel samochodu 
może złożyć zawiadomienie o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa 
w postępowaniu karnym, jak i może 
dochodzić odszkodowania w proce-
sie cy wilnym. Jednakże stwierdzić 
należy, że nie ma on wielkich szans 
na w ygraną. Zarówno w postępo-
waniu karnym, jak i cy wilnym takie 

działanie powinno zostać uznane 
za kontratyp, w yłączający odpowie-
dzialność osoby, która uszkodziła 
samochód w celu ratowania znajdu-
jącego się tam zwierzęcia.

Ponadto na łamach niniejszego ar-
tykułu należy wspomnieć o analogicz-
nej sytuacji, kiedy zostawimy dziecko 
w nagrzanym samochodzie, narażając 
je na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia.

Artykuł 160 § 2 kk tak określa od-
powiedzialność karną za ten czyn:  „je-
żeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki 
nad osobą narażoną na niebezpieczeń-
stwo, podlega karze pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do lat 5.”

Konkludując. Jeśli właściciel zo-
stawi zwierzę w silnie nagrzanym 
samochodzie, a my jesteśmy tego 
świadkiem (przede wszystkim wi-
dzimy, że zwierzę zaczyna się dusić), 
niezwłocznie powinniśmy zareago-
wać – powiadomić specjalne służ-
by, a gdy to konieczne wybić szybę 
w pojeździe. Taka interwencja może 
uratować życie czworonoga, które 
jest ważniejsze niż mienie. Nie bójmy 
się, reagujmy!

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

Poznań, os. Przyjaźni 21 N/144
obok kliniki weterynaryjnej 

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

Wystawiam recepty ulgowe
LECZENIE: trądziku, łuszczycy, grzybicy, 
alergii, chorób skóry, włosów i paznokci, 

chorób przenoszonych drogą płciową.
USUWANIE: kurzajek, brodawek, 

klykcin, włókniaków, naczyniaków, 
mięczaków zakaźnych itp.

SPECJALISTYCZNY GABINET 
GINEKOLOGICZNO- 

POŁOŻNICZY
dr n.med.  

Katarzyna Grewling-Szmit
ul. Jackowskiego 33/2  Poznań

rejestracja tel: 
602790907,667288672

rejestracja inetrnet:  
www.pro-homini.eu

gabinet-zakres działalności: 
www.ginekolog-poloznik.org

POGOTOWIE 
KLUCZOWE 
New Key

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

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

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

AWARIE 24h

Widzisz zwierzę w aucie 
duszące się w upale. Zareaguj!
Ostatnio wiele się słyszy o psach, pozostawionych w zamknię-
tym samochodzie w upalny dzień, w pełnym słońcu! Jeżeli je-
steśmy świadkami takiej sytuacji, prawo pozwala zareagować. 
Podobnie jak w przypadku dziecka zamkniętego w rozgrza-
nym aucie, dopuszczalne jest włamanie się do tego auta.

Mistrzowie ABC Kuchni w akcji.
Wieprzowina podana nad Maltą, że palce lizać!
Takie imprezy kulinarne, jak ta zorganizowana nad Maltą, na Trybunach Ziemnych POSiR 
nad jeziorem maltańskim, zawsze cieszą się wielkim powodzeniem: można nietypowo 
spędzić wolny czas, dobrze się bawić, a do tego dobrze i zdrowo zjeść, co gwarantują 
mistrzowie patelni z najlepszych restauracji.

Zresztą już sama postać organiza-
tora: Stowarzyszenie Rzeźników i Wę-
dliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, 
i partnerów – m.in. Ogólnopolskiego 
Cechu Rzeźników, Wędliniarzy  i Ku-
charzy, i Restauracji „ABCKuchni” 
(wraz z restauracją „3 Kolory” nad 
jeziorem Malta) – gwarantowała do-
słownie znakomitą ucztę. A Impreza 

„Promocja Mięsa Wieprzowego”, finan-
sowana z Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego, gwarantowała coś dla 
duszy, ciała, i do tego – także zabawy 
sportowe i dla najmłodszych.

Wieprzowa scena
Stref kulinarnej zabawy nie sposób 

było przegapić: kolorowe, widoczne 
z daleka, pełne były nie tylko gości, ale 
i kucharzy i ich pomocników. Można 
było więc jeść na plastikowych taler-
zach przy stołach, jak i skosztować 
drobnych poczęstunków i próbek, ser-
wowanych z tac przez krążących gęsto 
kelnerów. Wzrok przyciągały namioty 

„Wieprzowej Sceny Kulinarnej”, gdzie 
co chwila odbywały się prezentacje 
z udziałem zawodowych kucharzy, jak 
i grill wieprzowy – gdzie na kratkach 
co rusz smażyły się świeże kiełbaski, 
obserwowane przez ustawiających się 
co chwila przed ladą smakoszy. 

Ciekawą prezentację wieprzowych 
potraw w Strefie Kulinarnej można 
było podziwiać dzięki Mega Patelni 
z Wieprzowiną i jeszcze większemu 
garnkowi, jakim był Kocioł Wieprzo-
wy. By do tego ostatniego wrzucać 
składniki, czy lać wodę, trzeba było 
wchodzić na podest z drabiną! Jak się 
dowiedzieliśmy, przyrządzany w nim 

obiad był nie do powtórzenia w do-
mowych warunkach, bo składały się 
na niego składniki w następujących 
proporcjach: 300 kg mięsa, po 100 kg 
papryki, cebuli i pieczarek, a do tego 
tysiąc litrów zupy! Zupa węgierska, 
dość ostra, była naprawdę znakomita, 
tak jak gulasz z sąsiedniej ogromnej 
patelni. I - co goście chwalili – można 
było brać dokładki bez ograniczeń!

Prosię w całości
Obok konsumpcji – czynności 

raczej biernej – można było sporo na-
uczyć się, nie tylko podglądając pracę 
kucharzy i rozmawiając z nimi. Oto 
dostępne były darmowe małe książki 
kucharskie – autorstwa Macieja Blo-
ka, m.in. laureata konkursów „Młody 
kreator sztuki kulinarnej” - w których 
zawarto przepisy na m.in. cytrusowe 
polędwiczki wieprzowe, wątróbkę 
wieprzową w sosie jabłkowo – mio-
dowym, boczek pieczony w piwie i li-
ściach chrzanu, czy prosię w całości 
z grilla. A dla najmłodszych przygoto-
wano książeczkę „Smakowite opowie-
ści”, nieźle wprowadzającą w klimat 
kuchni, z przepisami na klopsy i pasz-
teciki drożdżowe.

Zainteresowani wiedzą mogli też 
wstąpić do namiotów „Wieprzowej 
Wszechnicy”, gdzie naukowcy po-
znańskiego Uniwersytetu Przyrodni-
czego opowiadali o mięsie, żywieniu, 
sekretach dietetycznych, a nawet się-
gali do tajników hodowli świń i rolnic-
twa w ogóle. 

Nie nudzili się też najmłodsi, któ-
rzy plastyczne talenty rozwijali w stre-
fie dla dzieci - „Wieprzowej zagrodzie”. 

Styropianowe świnki chłonące koloro-
we farby – to był też kapitalny sposób 
na przybliżenie dzieciom „wieprzowe-
go klimatu” i swojskich, a niedocenia-
nych w opinii publicznej świń.

Wizyta u lekarza
W Strefie Medycznej lekarze spor-

towi mierzyli ciśnienie, prowadzili ma-
saż i opowiadali, jak zdrowo się odży-
wiać, czego unikać i jak przygotowywać 
ulubione potrawy, by dobrze służyły 
organizmowi. Ich porady dotyczące ru-
chu, gimnastyki i wysiłku kontrolowa-
nego można było od razu wykorzystać 
w Strefie Sportowej, gdzie mimo sło-
necznej, bardzo ciepłej pogody czekały 
miniboiska i konkurencje sportowe. 

Całość kilkugodzinnej imprezy 
nad Maltą dobrze spinały popisy arty-
styczne Zespołu Ludowego „Wiwaty”, 
amatorskich i „Ulga”, „Szuwary” i „Irish 
Fun”, zespołu Tlen i Duetu Akord. 
A restauracja „3 Kolory” przygarniała 
gości, którzy, jeśli dotąd nie mieli oka-
zji w niej gościć, to obiecywali, że teraz 
będąc nad Maltą, nieraz przyjdą na 
obiad, lody czy kawę. 

Paweł Okoński

WYDARZENIA / REKLAMA

Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282
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 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMA

Wydarzenie Termin Miejsce
Koncert Pożegnanie lata  6 września CKiBP 
Kwartet Złotnicki i jego goście:   godz. 17.00 Sala widowiskowa 
Klaudiusz Baran – bandoneon   Bilety: 25/15 
i Piotr Niewiedział - fortepian  w sprzedaży od 1 sierpnia 
  w CKiBP (sekretariat) 
  i www.bilety24.pl
Wernisaż wystawy prac  6 września CKiBP 
Aliny Mieżyńskiej godz. 16.00 Hol 
Moje głowy. Skrót doznań z obserwacji   Wstęp wolny
Koncert zespołu rockowego 17 września 2015 r. CKiBP 
RPWL (Niemcy) godz. 19.00 Sala widowiskowa 
Rock progresywny  Bilety: 50/40 zł 
  w dniu koncertu: 50/60 zł 
  w sprzedaży od 1 sierpnia 
  w CKiBP (sekretariat) 
  i www.bilety24.pl
Gwiazda i ja 26 września 2015r. CKiBP 
Spektakl Teatru CAPITOL godz. 17.30 i 19.00 Sala widowiskowa 
z Magdaleną Zawadzką  Bilety: 50/40 zł 
i Anną Gornostaj  w sprzedaży od 1 sierpnia 
  w CKiBP (sekretariat) 
  i www.bilety24.pl
SOYKA KAROLAK SKOLIK TRIO 2 października 2015r. CKiBP 
Koncert jazzowy godz. 19.00 Sala widowiskowa 
  Bilety: 50/40 zł 
  w sprzedaży od 1 sierpnia 
  w CKiBP (sekretariat) 
  i www.bilety24.pl
Koncert  TANGO FOGG 23 października 2015r. CKiBP 
 godz. 19.00 Sala widowiskowa 
  Bilety: 25/15 zł 
  Bilet grupowy  
  od 10 os.– 10zł/os. 
  w sprzedaży od 1 września 
  w CKiBP (sekretariat) 
   i www.bilety24.pl
Nasza klasa 14 listopada 2015r. CKiBP 
Spektakl komediowy  Sala widowiskowa 
Nasz Teatr Michałowice 
Recital piosenek Edith Piaff 14 listopada 2015r. CKiBP 
Jadwiga Kuta   Sala widowiskowa
ATRAMENTOWA 28 listopada 2015r. CKiBP 
Stanisława Celińska godz. 19.00 Sala widowiskowa 
recital  Bilety: 50/40 zł

Harmonogram  
wydarzeń  CKiBP

WIĘCEJ INFORMACJI:  
www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CKiBP, twitter.com/CKiBP_SuchyLas 
Zastrzegamy prawo zmian w programie

INFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / WYDARZENIA

Pracuj jak w Google… 
w Złotnikach. 
YouNick otworzył biurowiec inspirowany 
Doliną Krzemową.

Człowiek w centrum, biznes w ser-
cu, komfort w pracy - oto nowa stra-
tegia właściciela pierwszego w Polsce 
prywatnego parku technologicznego 
YouNick (dotychczas Nickel Techno-
logy Park Poznań). 

Na terenie parku funkcjonuje obec-
nie blisko 60 firm, zatrudniających po-
nad 600 osób, a dalsze 20-30 spółek stop-
niowo zapełnia nowy, trzeci biurowiec. 

- Przez ostatni rok intensywnie pra-
cowaliśmy nad strategią rozwoju naszej 
spółki. Nadal pozostaniemy parkiem 
technologicznym. Jednak zmienia się 
nasze podejście. To nie technologia jest 
w centrum naszych zainteresowań, lecz 
człowiek, który ją tworzy i wykorzystuje, 
człowiek, który prowadzi lub współtwo-
rzy biznes - wyjaśnia Dagmara Nickel, 
prezes YouNick.

- Wspieramy go udostępniając przy-
jazną i komfortową przestrzeń do pracy, 
wygodne biura, prorozwojowe usługi 
oraz środki finansowe, doradztwo, wie-
dzę i doświadczenie w prowadzeniu 
działalności gospodarczej – dodaje.

Zgodnie z nimi zaprojektowano 
najnowszą inwestycję infrastruk-
turalną spółki - otoczony zielenią 
5-kodygnacyjny budynek biurowy w sty-
lu industrialnym, o łącznej powierzchni 
4,8 tys. m2, wyposażony w podziemny 
parking oraz ogólnodostępny taras. 
Trzeci biurowiec parku, w którym pracę 
znajdzie kolejne kilkaset osób, został od-
dany do użytkowania w II kwartale bie-
żącego roku. Wokół niego znajduje się 
wypełniony zielenią park z ławeczkami.

Oprócz restauracji KarmNick, 
otwartej dla wszystkich pracowników 
i gości parku oraz dowolnie kształtowa-
nych przez najemców przestrzeni biu-
rowych, znajdą się w nim: nowoczesne 
centrum konferencyjne z warsztatow-
nią, sprzyjające integracji i współpracy 
międzyfirmowej przestrzenie wspólne 
z pufami, ogólnodostępne kuchnie oraz 
salki spotkań, zawieszone w łączącym 
wszystkie kondygnacje przeszklonym 
atrium. Ponad 200 m2 nowego biurowca 
zaaranżowano pod potrzeby startupów. 
Poza pomieszczeniami biurowymi w tej 
strefie znajdują się także aneks kuchenny, 
2 salki spotkań oraz  miejsce do pracy 
i integracji z hamakami i wiszącymi fo-
telami. Także osoby aktywne fizycznie 
skorzystają z nowej infrastruktury - na 
każdym piętrze do ich dyspozycji odda-

no sanitariaty z prysznicami oraz zamy-
kanymi szafkami ubraniowymi.

W nowym budynku postawiliśmy 
na elastyczne, łatwo adoptowalne do 
potrzeb najemców powierzchnie biu-
rowe typu open oraz na optymalizujące 
koszty wynajmu przestrzenie wspólne 

– mówi Dagmara Nickel – Do Złotnik 
zapraszamy nie tylko spółki z sektora 
BIO i IT oraz startupy, ale każdą firmę, 
której zależy na szybkim rozwoju w biu-
rach zainspirowanych trendami z Do-
liny Krzemowej, na synergii z innymi 
najemcami, programach wspierających 
rozwój pracowników czy praktycznie 
niedostępnym już w Poznaniu bezpłat-
nym parkingu. 

- Nasz park tworzy kilkadziesiąt firm, 
które każdego dnia wspieramy w rozwo-
ju. Chcemy, aby ich pracownicy mogli 
nie tylko rozwijać się zawodowo, ale tak-
że zaspokoić swoje prywatne potrzeby 

– mówi Beata Kiewisz, odpowiedzialna 
w YouNick za marketing.

Na podstawie ankiety, przepro-
wadzonej wśród osób zatrudnionych 
w parku, wspólnie z najemcami YouNick 
utworzony został program dla pracow-
ników  o nazwie HumaNick. W ramach 
programu uruchomiono w porozu-
mieniu z gminą Suchy Las nową linię 
autobusową bezpośrednio do YouNick, 
z której mogą korzystać zarówno pra-
cownicy parku, jak i mieszkańcy gminy. 
Ponadto pracownicy parku mogą brać 
udział w kursach językowych prowa-
dzonych metodą SuperMemo, korzy-
stać z dostępu do kilku tysięcy tytułów 
w multimedialnej bibliotece oraz brać 
udział w comiesięcznych warsztatach 
z obszaru rozwoju osobistego i zawodo-
wego. Jak do tej pory w YouNick warszta-
ty poprowadzili m.in. Yuri Drabent, guru 
mediów społecznościowych, Wojciech 
Ławniczak, Michał Pasterski, a także 
inni inspirujący specjaliści.

Łączenie pracy zawodowej z życiem 
osobistym ma także ułatwić zlokalizo-
wane w Parku pierwsze w Polsce przed-
szkole kompetencyjne UL, dostępne 
również dla osób z zewnątrz. 

Zastanawiasz się, jak pracuje 
się w przestrzeniach YouNick? 

Spotkaj się z pracownikami 
Parku, którzy zaprowadzą Cię 

w najbardziej wyjątkowe miejsca.
Zadzwoń: +48 502 787 806  

lub napisz: biuro@younick.pl. 

Wyjaśnienie

Nie RIO, tylko WOKiSS
Radny Grzegorz Łukszo 

wysłał do naszej redakcji 
e-maila, w którym wytknął 
nam, iż w czerwcowym nu-
merze naszego „Magazynu” 
omyłkowo napisaliśmy, że 
Regionalna Izba Obrachun-
kowa zwróciła uwagę na 
błędnie podjętą uchwałę 
Rady Gminy, dotyczącą pla-
nu pracy Komisji Rewizyjnej”. 

Istotnie, musimy przepro-
sić naszych Czytelników za 
omyłkę. Negatywną opinię 
na temat rzeczonej uchwały 
wydał bowiem – w odpowie-
dzi na pytanie Urzędu Gmi-
ny w Suchym Lesie - Woje-
wódzki Ośrodek Kształcenia 
i Studiów Samorządowych 
w Poznaniu.

Redakcja

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

Plac Sokoła 7, 62-002 Złotniki (Osiedle Grzybowe) 
Tel. 667 933 722. www.przychodniavetmed.pl

z USG z RTG z CHIRURGIA z
z INTERNA z LECZENIE STACJONARNE z

WIATY Z DREWNA, ALTANY, DESKA

KOMPOZYTOWA, TARASY, MONTAŻ

www.drewelt.pl    Tel. 887-400-824
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