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Kochasz konie i dziką przyrodę?
Zapraszamy do Stajni Shadow. Znajdziecie nas na pięk-
nych terenach Puszczy Noteckiej. Zapewniamy jazdę na 
świeżym powietrzu, pod doskonałą opieką.

W naszym pensjonacie Twój koń zapewnione będzie miał kon-
fortowe warunki pobytu i profesjonalną opiekę. Oferujemy m.in.: 15 
przestronnych boksów, automatyczne poidła, lizawki w boksach, co-
dzienne czyszczenie stajni, siano z własnych łąk, codzienne wypusz-
czanie koni na pastwiska, dwa place do jazdy, boks dla klaczy źreb-
nych, możliwość układania młodych koni i dokształcanie jeźdźców. 
A wszystko to na pięknych terenach Puszczy Noteckiej. 

Oferujemy również naukę jazdy konnej na świeżym powietrzu 
z doświadczonym instruktorem w otoczeniu przyrody i zieleni, na 
przyjaznych dzieciom koniach. Nasza instruktorka uzyskała tytuł 
instruktora jeździectwa oraz instruktora rekreacji ruchowej ze spe-
cjalnością hipoterapia. 

Gdzie nas znajdziecie? Stajnia Shadow znajduje się w Kiszewie koło 
Obornik Wlkp., posesja nr 71, tel. 600 335 322 (właściciel) lub 507 306 175 
(instruktor). Można nas też znaleźć na Facebooku.
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Drodzy Czytelnicy!

Niech żyje bal! Przed nami tradycyjne już Dni Gminy Suchy Las, 
w trakcie których wystąpi dla nas królowa polskiej piosenki, wiecznie 
młoda Maryla Rodowicz. Maryla zgodziła się zaśpiewać w Suchym 
Lesie, choć – jak sama nam opowiada w wywiadzie – bywało już, że 
odmawiała np. wydania singla w Londynie. Niech sobie więc stolica 
Wielkiej Brytanii będzie światowym centrum finansów, ale to stolica 
naszej gminy stanowi centrum kultury, które przyciąga sławnych, uta-
lentowanych ludzi. Ludzi nie tylko ze świata kultury zresztą, jako że 
gościł u nas w ostatnich dniach słynny podróżnik Aleksander Doba, 
który właśnie po raz trzeci zamierza pokonać kajakiem Atlantyk. 
Może udałoby się go namówić, żeby kolejną podróż rozpoczął w sta-
nicy kajakowej w Biedrusku?

Stanica może powstanie w przyszłości, a póki co w Biedrusku ma po-
wstać trasa rowerowa, łącząca to osiedle z poznańskim Radojewem. Jest 
szansa, że rowerzystom uda się jakoś po drodze ominąć cenną dąbrowę 
świetlistą. Radni rozmawiali o tym na ostatniej sesji, na której przegło-
sowali też uchwałę intencyjną w sprawie współpracy z ukraińską gminą 
Hniwań. Jak podkreślił wójt Grzegorz Wojtera, spłacamy w ten sposób 
dług, który zaciągnęliśmy, gdy Francja, Niemcy czy Skandynawia po-
magały nam w integracji z Europą Zachodnią.

Samorządowcy podjęli uchwały w ważnych sprawach, ale poza 
tym spierali się wyjątkowo ostro. Przedmiotem sporu stały się nawet 
takie kwestie, jak umiejętność liczenia czy znajomość świąt.

Na szczęście, kiedy przedstawiciele rządzących elit się kłócą, zwy-
kli mieszkańcy po prostu robią swoje. A właściwie niezwykli i to nie 
dlatego, że niektórzy z nich to ludzie bardzo znani, ale dlatego, że 
robią niezwykłe rzeczy. Na przykład oddają potrzebującym krew. 
Albo sprzątają swój fyrtel i przy okazji sadzą las. Albo godnie re-
prezentują naszą gminę na poznańskich zawodach sportowych.  

Rektor UEP Marian Gorynia po-
konał w czasie Ekonomicznej Piątki 
byłego prezydenta Poznania Ryszar-
da Grobelnego, a raper Jacek „Mezo” 
Mejer uzyskał piękny czas w czasie 
poznańskiego półmaratonu.

Kultura fizyczna jest bardzo waż-
na, ale nie zapominajmy także o kul-
turze bez przymiotników. Na przy-
kład o fotografii. Znana fotograficzka 
z naszej gminy Małgorzata Świtońska 
zaprezentowała na wystawie w gma-
chu Centrum Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej piękne zdjęcia swoich ukochanych koni.

Mieszkańcy naszej gminy robią rzeczy niezwykłe, a my o tych miesz-
kańcach, o ich dziełach i sukcesach, piszemy. I m.in. za tę właśnie wierność 
sprawom lokalnym otrzymaliśmy już drugą w ostatnim czasie prestiżo-
wą nagrodę. Tym razem jest to certyfikat „Najlepsze w Polsce” przyznany 
nam przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. To nagroda nie tylko 
dla mnie i zespołu redakcyjnego, ale dla nas wszystkich, mieszkańców 
gminy, bo bez Was nie byłoby nas. Dziękuję.

Miłej lektury!
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30Uchwycić moment

14 Mieszkańcy posprzątali osiedle i las

Aleksander Doba 
powraca na Atlantyk

26 Krew się leje szerokim 
strumieniem

24

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH, OGŁOSZEŃ  
I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

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 

W SPRZEDAŻY OPONY ZIMOWE
NOWE I UŻYWANE

KOMPLET

JUŻ OD 

400 zł

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

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

RATY

USŁUGI TRANSPORTOWE 
SAMOCHODAMI SMOWYŁADOWCZYMI OD 1,5 DO 27 TON
PTC FIRMA TRANSPORTOWA ANDRZEJ LIPKA

TEL. 508 300 401

OFERUJEMY:
- KOKS 970 zł
- KOSTKA 28 KJ 820 zł
- ORZECH 30 KJ 700 zł
- GROSZEK 30 KJ 670 zł
- MIAŁ 23 KJ 470 zł
- MIAŁ 29 KJ 580 zł
- WĘGIEL BRUNATNY 380 zł
- EKO RETOPAL 24 KJ 740 zł
- EKO - SKARBEK 28 KJ 860 zł
- EKO - SKARBEK 26 KJ 900 zł

ELEKTRONICZNA WAGA 60 TON Z WYDRUKIEM Z PARAGONU

TEL. 530 130 159
www.lipka-węgiel-wargowo.pl, biuro@lipka-wegiel-wargowo.pl

DOWÓZ 
GRATIS

POWYŻEJ 1 TONY
do 25 km
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Mamy przyjemność spotkać się 
z Panią z okazji koncertu na Dniach 
Gminy Suchy Las, który odbędzie się 
już 18 czerwca. Niedawno wystąpiła 
Pani w Toruniu i Elblągu, a kalendarz 
Pani koncertów wygląda imponują-
co. Skąd czerpie Pani tyle energii?

Maryla Rodowicz: Jeżeli lubi się 
to, co się robi, jest i energia. Poza tym 
lubię publiczność, lubię się popisywać, 
pokazywać nowe, zaskakujące kostiu-
my, prezentować nowe piosenki. Scena 
to mój żywioł.

Gdy pojawiły się informacje o Pani 
występie w naszej – stosunkowo 
niewielkiej – miejscowości, wzbu-
dziły entuzjazm zarówno wśród 
starszych, jak i najmłodszych. Rów-
nież Pani koncerty za granicą przy-
ciągają tłumy. Czy są jeszcze takie 
miejsca na świecie, gdzie Maryla 
Rodowicz czuje się anonimowa?

M.R.: Oczywiście, że tak. Za grani-
cą spokojnie spaceruję ulicami. Zresz-
tą i w Polsce czuję się bezpiecznie. Naj-
wyżej ktoś mnie poprosi o zdjęcie lub 
autograf.
Pani utwory znają i kochają trzy po-
kolenia słuchaczy. Jaka jest recepta 
na taki sukces? Talent, ciężka praca 
czy może odrobina szczęścia? 

M.R.: Moja muzyka od początku 
była gitarowa, a to jest brzmienie po-
nadczasowe. Regularnie też nagry-
wam nowe płyty, więc mam bogaty 
repertuar. Występuję ze świetnymi 
muzykami, dajemy niezłego czadu na 
koncertach. Oto cała tajemnica.
Podczas rozmów w redakcji okaza-
ło się, że każdy z nas ma swoją uko-
chaną piosenkę Maryli Rodowicz. 
Piosenkę, która towarzyszyła mu 
w najbardziej pamiętnych momen-
tach życia.

A Pani które z nich darzy szczegól-
nym sentymentem? Teksty pisali 
przecież dla Pani wybitni twórcy: 
Agnieszka Osiecka, Wojciech Mły-
narski, Jacek Cygan, Magda Umer… 

M.R.: Na koncertach gramy piosen-
ki bardzo różne. I te najstarsze, takie jak 

„Ballada wagonowa”, „Wozy kolorowe”, 
„Małgośka”, „Wielka woda”, „Rozmowa 
przez ocean”, „To było”, „Niech żyje bal”, 
i te nowsze. Jest ich bardzo dużo, mam 
w czym wybierać. Zresztą na początku 
koncertu pytam ze sceny, co mam za-
śpiewać. Publiczność wykrzykują różne 
tytuły, i ja to dla niej śpiewam.
Kilkupłytowe wydawnictwo „Ra-
rytasy” obejmuje imponujący prze-
krój Pani dokonań artystycznych, 
począwszy od lat 70-tych. Aż trud-
no uwierzyć, że nagrania te nie były 
wcześniej publikowane…   

M.R.: Antologia to potężne wydaw-
nictwo. A „Rarytasy” zawierają niepu-
blikowane dotąd utwory, nagrane dla 
Polskiego Radia. Musiałam dokonać 
wyboru i wyszło 111 piosenek, które wła-
śnie wydaliśmy na siedmiu płytach. Poza 
tym ukazały się one na 12 pięknie wyda-
nych winylach, począwszy od pierwszej 
płyty z 1970 roku „Żyj mój świecie” do 

„Absolutnie nic” z 1992 roku. Bardzo mi 
zależało na tym wydawnictwie, żeby po-
kazać mój bogaty dorobek.
Jaki moment uważa Pani za najważ-
niejszy w swojej karierze?

M.R.: Ważny był festiwal studenc-
ki w Krakowie w 1967 roku, który 
wygrałam. Otworzyło mi to drogę do 
festiwalu opolskiego. A tam - kolejne 
sukcesy i masa dobrych piosenek.
Czy w sferze zawodowej czegoś Pani 
żałuje? Podjętych wyzwań, które 
okazywały się niewarte zachodu, 
lub odrzucenia – jak się później oka-

zywało – ciekawych propozycji?
M.R.: Owszem, była taka szansa, 

którą odrzuciłam. W 1970 roku nagra-
łam w Londynie singla, który okazał 
się sukcesem. Zostałam zaproszona do 
wzięcia udziału w koncercie w presti-
żowej sali Royal Albert Hall w Londy-
nie. Miałam wystąpić przed ówczesną 
gwiazdą światowego formatu, zespo-
łem The Beach Boys. Nie pojechałam. 
Nakłamałam, że mama chora itp. Na-
mówił mnie do tego zazdrosny narze-
czony, który bał się, że pojadę i nie wró-
cę… A była to dla mnie realna szansa 
na rozpoczęcie kariery na zachodzie.
Od wielu lat łączy Pani karierę i ży-
cie rodzinne. Dylemat: matka czy 
artystka zapewne towarzyszył Pani 
przez cały ten czas… Małe dzieci 
i wyjazdy w wielomiesięczne trasy 
koncertowe – jak to pogodzić? 

M.R.: Zostawianie małych dzieci 
bywało dramatyczne, pojawiały się 
łzy, histerie, potem codzienne telefony. 
Nie było to łatwe do pogodzenia.
Czy Pani dzieci odczuwają presję 
Pani sławy? Nawet konsekwentnie 
idąc swoją drogą, trudno pozbyć się 
etykietki dziecka znanej mamy…

M.R. Dzieci na ogół się do mnie nie 
przyznają, ani nie chcą się ze mną foto-
grafować. Wolą być anonimowe. Chcą 
same zapracować na swoje nazwisko.   
Jest Pani osobą niezwykle aktywną, 
oprócz działalności artystycznej 
udziela się Pani społecznie i chary-
tatywnie. Czy doba nie jest dla Pani 
za krótka?

M.R. Aktualnie jestem zakręcona na 
punkcie tenisa. Gram codziennie. Nie 
jest mi łatwo, boli mnie kolano, ale się nie 
poddaję. Robię sobie zimny okład z lodu 
i następnego dnia pędzę na korty. Gram 
z trenerem, żeby grać coraz lepiej.
Chciałam zapytać, czy znajduje Pani 
czas, by dbać o swoją kondycję. Ale 
właściwie już odpowiedziała Pani 
na to pytanie.

M.R. No właśnie, gram w tenisa. 
Nie wychodzę z domu bez sporto-
wych butów, zawsze mam w samocho-
dzie torbę z rakietą. Wczoraj grałam 
o godzinie 20, tak ułożył mi się dzień, 
ale nie zrezygnowałam z grania!
Ponad 2000 piosenek, 3 dzieci, 30 
lat szczęśliwego małżeństwa… Pro-
mieniuje od Pani wewnętrzny spo-
kój, optymizm i dobra energia. Czy 
budząc się rano, myśli sobie Pani: 

„kurczę, ja to mam fajne życie”? 
M.R.: Nie zastanawiam się nad 

tym jakoś szczególnie. Rano jem die-
tetyczne śniadanie, a wieczorem mój 
ukochany rosół z makaronem. Jestem 
pogodną osobą i nie cierpię konflik-
tów. Wierzcie mi, tak łatwiej żyć.

Karolina Bańka

WYDARZENIAWYWIAD

Królowa jest tylko jedna
Ponad 2000 piosenek. Tysiące fanów na całym świecie. Dosko-
nale przyjmowane przez publiczność albumy, nagrywane 
nie tylko w języku polskim, ale również angielskim, czeskim, 
niemieckim i rosyjskim. Trasy koncertowe w Europie, Ameryce, 
Azji i Australii. Tytuł „Człowieka Roku 2012” na Ukrainie… Licz-
ne muzyczne i pozamuzyczne osiągnięcia Maryli Rodowicz 
można by wymieniać godzinami. Pełna energii i optymizmu 
królowa polskiej sceny już niebawem zagra koncert z okazji 
Dni Gminy Suchy Las. Będzie, jak zwykle, gorąco!  

Do trzech razy sztuka!
Trzeba przyznać, że jest to bardzo dobry rok dla redakcji 
Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy i jego na-
czelnej, redaktor Agnieszki Łęckiej.

Jeszcze dobrze nie opadły emocje 
związane z nagrodą Dziennikarskich 
Koziołków, przyznaną 12 kwietnia tej 
redakcji, a już w dwa tygodnie później 
kolejna nagroda! Tym razem przyzna-
na przez Kapitułę Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Szczególny rok
Uroczystość wręczenia certyfika-

tu „Najlepsze w Polsce – The Best In 
Poland” odbyła się 28. kwietnia w Auli 
Lubrańskiego UAM, a jej oprawa 
miała szczególnie uroczysty charakter, 
jako że była to XXV edycja Konsu-
menckiego Konkursu Jakości Produk-
tów i Usług, a więc jubileuszowa.

Galę prowadzili Edmund Du-
dziński i Dominik Górny, a oprócz 
laureatów obecni byli liczni przed-
stawiciele środowisk naukowych, mi-
nisterialnych, samorządowych oraz 
związanych z przedsiębiorczością.

Dla Sucholeskiego Magazynu jest 
to rzeczywiście rok szczególny, bo 
z niezwykłą zbieżnością jubileuszy: 
w marcu wydany został 50. numer 
tego miesięcznika, w czerwcu przy-
pada 20-lecie pracy dziennikarskiej 
redaktor naczelnej Agnieszki Łęckiej, 
a i kolejna nagroda jaką otrzymała od 
Kapituły Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego przypadła na jubileuszo-
wą edycję tego konkursu.

Ten bardzo jubileuszowy zbieg suk-
cesów ogromnie cieszy red. Agnieszkę 
Łęcką.  

- To druga nagroda, jaką otrzymuję 
w ciągu ostatnich dwóch tygodni,  gdyż  
12 kwietnia otrzymałam statuetkę 
Dziennikarskich Koziołków  przyznaną 
za rzetelne przedstawianie informacji 
z naszego regionu. Dziękuje Kapitule 
za przyznanie mi certyfikatu, który jest 
wyróżnieniem dla mnie, mojego pisma 
jak i całego zespołu redakcyjnego, z któ-
rym mi się znakomicie wspołpracuje. 
Będziemy się starać ze wszystkich sił, 
aby nasz miesięcznik redagować jak naj-
lepiej. Zapewniam, że z dumą będziemy 
zamieszczać znak certyfikatu w naszym 

„Magazynie” – powiedziała Agnieszka 
Łęcka odbierając nagrodę. – Jestem 
dumna, że otrzymuję to wyróżnienie 
w gronie tak szacownych laureatów.

Dobre towarzystwo
Rzeczywiście, zgodnie z ideą kon-

kursu „Najlepsze w Polsce”, nagrodzeni 
to elita firm i osobowości reprezentu-
jących wiele dziedzin,  wyróżniających 
się rzetelnością w swoich działaniach. 
Stąd niebagatelne znaczenie ma dla 
Kapituły opinia szeroko pojętego śro-
dowiska konsumenckiego.

Wśród nagrodzonych znalazły się 
między innymi takie firmy i osobowo-
ści, jak prof. dr Magdalena Wyrwicka, 
dziekan Wydziału Inżynierii Zarzą-
dzania Politechniki Poznańskiej; Pa-
weł Chudziński, prezes zarządu „Aqu-
anet” SA (Poznań); Zbigniew Polus, 
zegarmistrz prowadzący swój zakład 
w Poznaniu od ponad 40 lat;  Arka-

diusz Błochowiak, dyrektor Wielko-
polskiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych;  Jerzy Lechnerowski, 
zasłużony burmistrz miasta i gminy 
Kórnik; Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Czarnkowie, czy Instytut 
Maszyn Rolniczych z Poznania, ob-
chodzący 70-lecie swej działalności.

To tylko niektórzy  spośród nagro-
dzonych. Pełną listę laureatów można 
znaleźć na stronie internetowej Towa-
rzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Dzieło zespołowe
Podczas rozmów kuluarowych, au-

torowi tej relacji udało się przez chwilę 
porozmawiać z red. Agnieszką Łęcką, 
nagrodzoną - jak brzmi uzasadnienie – 

„za rzetelne przedstawianie informacji 
i wydarzeń w gminie Suchy Las społe-
czeństwu gminy”.

- Dwie prestiżowe nagrody w krót-
kim odstępie czasu, to wielki sukces 
i niewątpliwy powód do dumy. Gratu-
lacje! Czy oprócz osobistej satysfakcji, 
zamierza Pani wykorzystać ten sukces 
w swojej pracy dziennikarskiej, a jeżeli 
tak,  to w jaki sposób?

Oczywiście. Mam nadzieję, że na-
grody pomogą mi w promocji mojego 
pisma.

- Plany na przyszłość biorą zwykle 
swój początek z marzeń. Czy zechciała-
by Pani zdradzić, jakie są Pani marzenia?

Przede wszystkim chciałabym 
zwiększyć nakład (obecnie liczy on 
6200 szt.) jak i obszar, na którym wy-
chodzi. Moim marzeniem jest tak-
że, aby gazeta była postrzegana jako 
czynnik mający wpływ na życie i roz-
wój gminy. Przecież staramy się być 
obecni wszędzie tam, gdzie się coś dla 
lokalnej społeczności ważnego dzieje. 
Relacjonujemy wszystkie ważne wy-

darzenia w gminie, w tym także impre-
zy kulturalne i sportowe. Pragnęłabym 
zacieśnić współpracę z instytucjami 
gminnymi, powiatowymi, wojewódz-
kimi, a nawet europejskimi. Uważam, 
iż wszystkie te instytucje winny do-
strzegać rolę prasy lokalnej w przedsta-
wianiu i propagowaniu ich działalności. 
Cieszę się, że otrzymane nagrody zbie-
gły się z dwudziestoleciem mojej pracy 
dziennikarskiej. Czego sama sobie ży-
czę? - abym co najmniej przez następne 
dwadzieścia lat mogła swoją pracą słu-
żyć społeczności lokalnej dla jej dobra 
i rozwoju gminy Suchy Las, mieć wokół 
siebie wielu życzliwych i uśmiechnię-
tych ludzi, którzy nas wspierają. Jeszcze 
raz chciałabym podziękować swoim 
współpracownikom i współredakto-
rom Magazynu, szczególnie Krzyszto-
fowi Ulanowskiemu, który najdłużej ze 
mną współpracuje. Mam nadzieję na 
większą interaktywność  i współudział 
czytelników w tworzeniu naszego pi-
sma. Kochani, angażujcie się i podrzu-
cajcie nam swoje pomysły na rozwój 
gminy oraz tematy, którymi winniśmy 
się zajmować.

Zarówno Pani Redaktor Agniesz-
ce Łęckiej, jak i całemu zespołowi 
redakcyjnemu Sucholeskiego Maga-
zynu Mieszkańców Gminy, życzymy 
wielu dalszych sukcesów, a ponieważ 

– jak mówi porzekadło, do trzech razy 
sztuka, nie sposób ustrzec się pytania: 
kiedy i jaka kolejna nagroda stanie się 
udziałem Sucholeskiego Magazynu. 
Bo Czytelnicy oraz Wielkopolski Od-
dział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 
życzą, aby to była nagroda Pulitzera!

Ryszard Bączkowski
wiceprzewodniczący 

Wielkopolskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

W związku z uho-
norowaniem firmy 
Media Consulting 
certyfikatem „Naj-
lepsze w Polsce” 
proszę przyjąć ser-
deczne gratulacje 

i wyrazy uznania.
Podstawowym celem konkursu or-

ganizowanego przez Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego jest wyłonienie 
podmiotów, dla których jakość oferowa-
nych usług stanowi kwestię priorytetową. 
W zawodzie dziennikarza zachowanie 
wysokich standardów pracy ma znacze-
nie szczególne. Zaproszenie do grona 
laureatów tak prestiżowego wyróżnie-
nia wskazuje na to, że Pani wysiłki w tej 
materii zostały zauważone i docenione.

Jeszcze raz serdecznie gratuluję, 
życząc wielu dalszych sukcesów oraz 
wszelkiej pomyślności na przyszłość.

Starosta 
Jan Grabkowski

W imieniu miesz-
kańców gminy 
Suchy Las oraz 
własnym pragnę 
pogratulować Pań- 
stwu kolejnego 
prestiżowego wy-

różnienia, jakim jest przyznany przez 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskie-
go certyfikat za piękne przedstawianie 
informacji i wydarzeń w gminie Suchy 
Las mieszkańcom gminy. Warto pod-
kreślić, że przyznany certyfikat upoważ-
nia Wasz „Magazyn” do posługiwania 
się godłem „Najlepsze w Polsce”.

Przyznane wyróżnienie to niewątpliwie 

wyraz wielkiego przywiązania do Waszego 
czasopisma ze strony Czytelników oraz na-
groda za pełną zaangażowania i dziennikar-
skiego trudu pracę zespołu redakcyjnego.

Cieszę się, że laureatem prestiżowe-
go konkursu jest lokalne czasopismo 
działające na terenie gminy i na rzecz jej 
mieszkańców. Życzę satysfakcji, spełnie-
nia i pomyślności w dalszym pełnieniu 
dziennikarskiej misji.  

Wójt  
Grzegorz Wojtera

Z wielką przyjem-
nością przyjęliśmy 
informację o przy-
znaniu przez Towa-
rzystwo im. Hipo-
lita Cegiel-skiego 
S uc hol e s k i e mu 

Magazynowi Mieszkańców Gminy no-
minacji do kolejnej nagrody, tym razem 

Konsumenckiego Konkursu Jakości 
NAJLEPSZE W POLSCE – THE BEST 
IN POLAND za piękne przedstawienie 
informacji i wydarzeń w gminie Suchy 
Las społeczeństwu gminy.

To bardzo dobry rok dla Magazynu 
Sucholeskiego. Po przyznaniu presti-
żowej nagrody „Dziennikarskich Ko-
ziołków” znów znaczące wyróżnienie! 
Jesteśmy pewni, że zespół redakcyjny 
kierowany przez redaktor naczelną - 
Agnieszkę Łęcką na takie uznanie zwy-
czajnie sobie zasłużył. Wiemy również, 
że podobne odczucia podzielają miesz-
kańcy naszej gminy, oczekując pod ko-
niec każdego miesiąca na kolejne wyda-
nia Magazynu - ich Magazynu.

Serdecznie gratulujemy!
Michał Przybylski

Klub Radnych 
INICJATYWA MIESZKAŃCÓW 

- GMINA RAZEM

Pogratulowali...
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Sporo ciekawych 
spraw poruszano 
podczas kwiet-
niowych posie-
dzeń komisji sta-
łych Rady Gminy 
Suchy Las. Radni 

zajmowali się między innymi bardzo 
kontrowersyjną lokalizacją nowej sie-
dziby dla ZGK, opiniowaniem planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
problemami komunalnymi w Golęcze-
wie i Zielątkowie. Pracowała też komisja 
doraźna powołana w celu wyjaśnienia 
ewentualnego naruszenia art. 24f usta-
wy o samorządzie gminy przez dwóch 
radnych klubu Nowoczesna Gmina.

Pełną treść relacji przewodniczących 
Komisji można przeczytać na www.gmi-
narazem.pl. Zachęcam do lektury.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las 

Komisja Rewizyjna
W kwietniu Ko-
misja zajmowała 
się skargą na 
działania wójta. 
Wyjaśnienia w tej 
sprawie składał 
Komendant Stra-

ży Gminnej. Omówiono też protokoły 
pokontrolne inwestycji zrealizowa-
nych w Biedrusku – chodnik wzdłuż 
ul. 7. PSK oraz remont nawierzchni ul. 
Zjednoczenia. Wskazano, że sporym 
ułatwieniem dla mieszkańców byłoby 
publikowanie harmonogramu prac in-
westycyjnych w Internecie. 

Istotną wadą przy realizacji in-
westycji związanej z remontem na-
wierzchni na ulicy Zjednoczenia 
w Biedrusku był brak skutecznego 
i ciągłego nadzoru nad inwestycją, 
zastosowanie błędnego oznakowa-
nia oraz opuszczenie na dłuższy czas 
przez wykonawcę placu budowy.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Tematem prze- 
wodnim kwiet-
niowego po-
siedzenia były 
wydawane przez 
Referat Komunal-
ny zgody na prze-

jazd przez ulice gminne samochodów 

ciężarowych. Po długiej analizie i dysku-
sji zaproponowaliśmy dwa rozwiązania. 

Należy zobligować kierowców do 1. 
umieszczania otrzymanego zezwo-
lenia na widocznym miejscu - za szy-
bą samochodu.
Wprowadzenie ograniczenia na dro-1. 
gach gminnych o kategoriach dróg 
lokalnych i dojazdowych dopusz-
czalnej masy całkowitej do 30 ton.
Komisja pozytywnie zaopinio-

wała 4 projekty uchwał na sesję Rady 
Gminy. Poruszono też kilka spraw bie-
żących, m.in. spotkanie w Starostwie 
Powiatowym, które dotyczyło zmian 
w organizacji ruchu oraz w Komisaria-
cie Policji w Suchym Lesie (konkurs 
BEZPIECZNE WAKACJE 2016).

Niestety, na wysłane zapytanie 
mailowe, dotyczące niebezpiecznych 
wyjazdów z pól i lasów na drogi utwar-
dzone, Komisja otrzymała informacje 
zwrotne tylko od trzech Pań Sołtys!

Komisja jednogłośnie zaakcep-
towała mój wniosek o przyjęcie na 
majowej sesji przez Radę Gminy 
oświadczenia w sprawie zmiany zada-
nia w budżecie i WPF z ,,Rozbudowa 
Urzędu Gminy w Suchym Lesie” na 
,,Suchy Las - rozbudowa Urzędu Gmi-
ny Suchy Las z uwzględnieniem w nim 
lokalizacji Straży Gminnej oraz rozbu-
dowa Komisariatu Policji w Suchym 
Lesie”. Wniosek ten omyłkowo nie 
został przedłożony do głosowania na 
sesji budżetowej. Czas to skorygować.  

W wolnych głosach i wnioskach 
głos zabrał m. in. prezes ZGK Jerzy 
Świerkowski w kwestii lokalizacji no-
wej siedziby ZGK oraz bałaganie przy 
ul. Dworcowej w Golęczewie. Poruszo-
no także temat związany z grasującymi 
dzikami na terenie gminy i natężeniem 
ruchu w Biedrusku. Rozmawiano rów-
nież o kwestiach komunikacyjnych 
w Suchym Lesie i Złotnikach.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

 Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Podczas dwóch 
k w i e t n i o w y c h 
posiedzeń Komi-
sja zajmowała się 
o pi n iow a n ie m 
miejscowych pla-
nów zagospoda-

rowania przestrzennego oraz projektami 
uchwał na kwietniową sesję. Szczególne 

emocje wywołał plan umiejscowienia 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
(ZGK) przy ul. Szkółkarskiej w Suchym 
Lesie. Nasza koalicja INCJATYWA 
MIESZKAŃCÓW - GMINA RA-
ZEM nie zgodziła się na procedowanie 
tej uchwały, jeśli wójt wcześniej nie od-
powie na kilka kluczowych pytań:  

Jak będzie wyglądała ogólna koncep-1. 
cja zagospodarowania tej działki?
Jakie będą koszty wybudowania no-1. 
wej siedziby dla ZGK oraz sposób jej 
finansowania (środki własne spółki, 
czy środki gminne, kredyt czy środki 
zewnętrzne??
Jak rozwiąże się kwestie obsługi ko-2. 
munikacyjnej?
Co na to ludzie, mieszkańcy oko-3. 
licznych domów?
Jak jest opinia Zarządu Osiedla Su-4. 
chy Las lub Zebrania Mieszkańców 
dla inwestycji w tym miejscu?
Czy porównano koszty usytuowa-5. 
nia ZGK w Suchym Lesie z lokaliza-
cją w Chludowie?
Czy są lokalizacje alternatywne?6. 
Trzeba zaznaczyć, że na tym etapie 

nie jesteśmy przeciwni tej lokaliza-
cji, ale decyzja nie może zapadać bez 
poszanowania naturalnych praw oby-
watelskich mieszkańców, którzy mają 
prawo wiedzieć, co planuje wójt w ich 
najbliższym sąsiedztwie. ZGK między 
innymi zajmuje się wywozem śmieci, 
a w planowanej bazie, zaraz za posesja-
mi mieszkańców przy ul. Szkółkarskiej, 
mają  parkować śmieciarki.  

Przewodniczący Komisj
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W kwietniu br. 
Komisja spotyka-
ła się dwukrotnie. 
Pierwsze posie-
dzenie odbyło się 
z p. K. Linkow-
skim – dyrekto-

rem Gminnego Ośrodka Sportu (GOS). 
Omówiono między innymi wyniki au-
dytu, po połączeniu GOS oraz Pływalni 
OCTOPUS. Przed połączeniem tych 
dwóch podmiotów pływalnia genero-
wała straty ok. 900 tys. zł rocznie, po po-
łączeniu już tylko 350 tys. zł przy jedno-
czesnej realizacji inwestycji w 2015 r. ze 
środków własnych na poziomie 322 tys. 
zł. Tak więc, basen wychodzi prawie „na 
zero”. GOS zarządza ponadto 22 boiska-
mi z naturalną i sztuczną nawierzchnią. 

Drugie posiedzenie komisji odbyło 
się w Chludowie. Spotkaliśmy się ze 
Stowarzyszeniem Zespół Pieśni i Tań-
ca Chludowianie.  Zespół był tuż przed 
wyjazdem na festiwal do Turcji. Komi-
sja wysłuchała obszernego sprawoz-
dania z licznych koncertów i festiwali 

w kraju i za granicą. Wartość strojów, 
które zgromadził zespół to kwota oko-
ło 100 tys. zł. Podkreślono, że gdyby 
w przyszłości „Stary Bar” w Chludowie 
został wyremontowany, to zespól miał-
by znakomite warunki do odbywania 
prób. Tak więc całe artystyczne środo-
wisko Chludowa na ten obiekt czeka. 
W końcowej części posiedzenia komisji 
byliśmy świadkami bardzo interesują-
cego treningu tancerzy.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

12.04.2016 r. Ko-
misja obradowała 
na terenie Zakła-
du Zagospodaro-
wania Odpadów 
(ZZO) w Suchym 
Lesie, w którym 

uczestniczył prezes S. Kęska. Dyskusja 
dotyczyła funkcjonowania ZZO na 
terenie gminy Suchy Las, a szczególnie 
działań spółki w sprawie wyelimino-
wania problemu odorów z wysypiska. 
Szczególnie dużo uwagi poświęcono 
rekultywacji kwatery P3, z której praw-
dopodobnie samoistnie wydobywa się 
i ulatnia do atmosfery biogaz, głównie 
metan i złowonny siarkowodór. Dysku-
towano też o problemach związanych 
z planowanym uruchomieniem bio-
kompostowni. 

26.04. 2016 r. odbyło się posiedzenie 
wyjazdowe do  Golęczewa oraz Zie-
lątkowa w celu poznania problemów 
komunalnych tych miejscowości. Po 
spacerze w Golęczewie Komisja zajęła 
się analizą najważniejszych problemów 
komunalnych Golęczewa: budową dróg 
z kanalizacją, budową szkoły,  budową 
pompowni wody, zagospodarowaniem 
terenów przy boisku i wokół stawu, re-
witalizacją starego ujęcia wody i budową 
wieży widokowej, a także ochroną zabyt-
kowej zabudowy  i uporządkowaniem 
cmentarza poewangelickiego.

Następnie członkowie Komisji 
udali się do Zielątkowa na spotkanie 
z p. sołtys Reginą Roszczyk, która 
wraz z radnym Pawłem Tyrką zgłosiła 
następujące problemy:

• zły stan dróg powiatowych i dro-
gi pomiędzy Zielątkowem a Sepnem 
i Żydowem,  

• konieczność przycięcia starych lip 
przy drodze Zielątkowo – Sepno,

• montaż dodatkowej lampy przy 
przystanku przy ul. Leśnej,

• problem związany z prawidłowym 
zabezpieczeniem istniejącej sieci dre-
narskiej podczas prac kanalizacyjnych.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisja 
Doraźna

Trwają prace 
komisji doraźnej 
powołanej w celu  
wyjaśnienia zarzu-
tów złamania art. 

24f ustawy o samorządzie gminy przez 
dwóch radnych klubu NOWOCZESNA 
GMINA.  Z naszej koalicji INICJATY-
WA MIESZKAŃCÓW – GMINA RA-
ZEM w komisji pracuje, niżej podpisany 

- Michał Przybylski, jako przewodniczący 
oraz radny Włodzimierz Majewski, a z klu-
bu NOWOCZESNA GMINA – Jaro-
sław Ankiewicz. Zgromadzony obszerny 
materiał w tej sprawie wymaga pełnej, rze-
czowej i profesjonalnej analizy - zarówno 

w zakresie ustalenia stanu faktycznego jak 
i prawnego. Komisja na bieżąco publikuje 
protokoły z posiedzeń na oficjalnej stronie 
gminy http://bip.suchylas.pl/248/komi-
sja-dorazna/ 

Art. 24f  wspomnianej ustawy ma 
charakter antykorupcyjny, zakazuje pro-
wadzenia przez radnych działalności go-
spodarczej z wykorzystaniem mienia ko-
munalnego gminy, w której radny uzyskał 
mandat. Nie można również zarządzać 
taką działalnością lub być przedstawicie-
lem, pełnomocnikiem czy prokurentem. 
Charakter antykorupcyjny przepisu nie 
oznacza, że komisja prowadzi dochodze-
nie, czy radni dopuścili się jakiejkolwiek 
korupcji. Komisja próbuje jedynie ustalić, 
czy radni naruszyli przepisy, które mają ko-

rupcji zapobiec, czyli przepisy prewencyjne. 
Z jednej strony przepisy te mają uniemożli-
wić wyciąganie przez radnego korzyści ze 
sprawowanego mandatu, z drugiej strony 
służyć powinny zabezpieczeniu radne-
go przed nieuzasadnionymi zarzutami 
osiągania z mienia gminnego korzyści 
materialnych. Sprawa jest w toku i zostanie 
zakończona pod koniec czerwca.

Absolutorium dla wójta
W maju i czerwcu radni przesądzają 

o udzieleniu lub nieudzieleniu wójtowi 
absolutorium. Wójt wtedy dowiaduje się, 
czy jego działania są akceptowane przez 
przedstawicieli mieszkańców. Wokół 
absolutorium narosło wiele mitów. War-
to zatem mieszkańcom naszej gminy tę 
problematykę przybliżyć. 

Absolutorium to nic innego jak po-
twierdzenie, że wójt prawidłowo zreali-
zował uchwalony budżet.  Wniosek do-

tyczący absolutorium formułuje komisja 
rewizyjna, która w tej sprawie odgrywa 
kluczową rolę. Uchwałę w sprawie absolu-
torium podejmuje zatem Rada Gminy, na 
wniosek komisji rewizyjnej bezwzględną 
większością głosów. Wójt Grzegorz Woj-
tera musi uzyskać poparcie przynajmniej 
8 z 15 radnych, którzy przy podejmowaniu 
decyzji biorą pod uwagę nie tylko opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale 
również wykonanie budżetu w aspekcie 
merytorycznym. Absolutorium może nie 
zostać udzielone, jeśli radni wykażą, że 
wójt nie wykonał określonych dochodów 
lub zaplanowanych w budżecie wydatków. 

Do najważniejszych problemów 
z realizacją zadań budżetowych w 2015 
roku z całą pewnością można zaliczyć 
najniższe od 3 lat wykonanie dochodów 
budżetowych i przesuwanie niektórych 
inwestycji na rok następny. Dochody bu-
dżetu w 2015 r. zostały wykonane na po-
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Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Nie wiem, czy 
jestem razem 
z innymi radny-
mi z Klubu No-
woczesna Gmi-
na w „obozie 
radnych wspie-
rających Wójta”, 

wiem jednak, że zawsze radni naszego 
K lubu będą wspierać pomysły i ini-

cjatywy korzystne dla naszej Gmi-
ny i jej mieszkańców. A jakie mamy 
zdanie w sprawie pomysłu urucho-
mienia w naszej Gminie szkolnego 
autobusu? 

Znakomicie na to pytanie odpo-
wiada tekst Wójta Grzegorza Wojtery 
zamieszczony w kwietniowym nu-
merze „Gazety Sucholeskiej, dlatego 
dzisiaj publikujemy go obok. Bo je-
steśmy za realizacją tego projektu, ale 
tak by nie dyskryminował on nikogo 
i był dobrze przygotowany, również 
finansowo.

Jarosław Ankiewicz
Klub Radnych Nowoczesna Gmina

Klub 
Nowoczesna 
Gmina

Na jednej z facebookowych stron 
pojawił się ko-
mentarz doty-
czący pomysłu 
w prow a d z e n i a 
szkolnego au-
tobusu w naszej 
gminie. Autoro-

wi w swoim wpisie udało się ostatecz-
nie zadać pytanie: „Jaka jest postawa 
Wójta i obozu radnych wspierających 
jego osobę w tej sprawie?”. Jakie zdanie 
w tej kwestii mają radni Klubu Nowo-
czesna Gmina, nie wiem. Chętnie na-
tomiast przedstawię swoje stanowisko.

 Oczywiście, że jestem za zapi-
sywaniem w lokalnych programach, 
a przede wszystkim w budżecie gminy 
ambitnych zadań, które podnoszą bez-
pieczeństwo i wpływają na komfort 
zamieszkania w naszej gminie. Wa-
runkiem jednak jest ich racjonalność, 
a nie tylko zawarte w nich intencje. 
A zagwarantowanie w budżecie 100 
tys. zł na program dowożenia dzieci 

do szkół już po pobieżnych analizach 
(których radni niestety nie przeprowa-
dzili) zmusza do sceptycznej, jeśli nie 
negatywnej jego oceny. 

Część radnych stwierdziła, że tylko 
pozostawienie takiego zapisu w budże-
cie gwarantuje rozpoczęcie programu 

– w mniejszym…, większym… lub 
całkowitym zakresie. Nie zgadzam się 
od początku z takim podejściem, po-
nieważ nikt z wnioskodawców nawet 
w przybliżeniu nie określił tego zakresu. 
Nie przedstawiono ani podmiotowych, 
ani formalnych ram tego projektu. Na 
moje pytania i wątpliwości w tej sprawie 
znaleziono uniwersalną lecz zdecydo-
wanie zbyt enigmatyczną odpowiedź 

– że program póki co może mieć charak-
ter pilotażowy!!! Chcąc przypodobać 
się wyborcom równie dobrze można 

„pilotażowo” wprowadzić poranną do-
stawę mleka do domu, nocne kursy au-
tobusów, darmowy wstęp na basen itp. 
I tak przecież za wszystkie niespełnione 
zadania ostatecznie odpowie Wójt!!!  

Tymczasem coraz więcej rodziców 
pyta o szkolny autobus. Nie tylko od kie-
dy zacznie kursować, ale także na jakich 
zasadach. Tak więc zamiast precyzyjnej 
odpowiedzi chciałbym zaproponować 
uporządkowanie planowania tego 
zadania, a jednocześnie uzmysłowić 
wszystkim uczestnikom dyskusji w tej 
sprawie, że warunkiem realizacji projek-
tu o nazwie „dowożenie dzieci do szkół 
autobusem szkolnym” jest określenie 
szczegółów takiego zamówienia. Oto 
kilka kluczowych kwestii, które należa-
łoby rozwiązać w pierwszej kolejności.

1. Czy realizacja dowozu dzieci 
może odbywać się tylko w Suchym 
Lesie i Złotnikach?

NIE. Wprowadzenie tego pro-
gramu musiałoby mieć charakter 
powszechny i jako prawo miejscowe 
obejmowałoby wszystkie miejscowo-
ści w naszej gminie.

2. Czy realizacja dowozu mogłaby od-
bywać się z wykorzystaniem taboru auto-
busowego ZKP sp. zo.o. z Chludowa?

NIE. Tabor ZKP jest optymalnie 
wykorzystywany w realizacji połączeń 
autobusowych w ramach ZTM. W za-
leżności od przyjętych rozwiązań na-
leżałoby zakupić dodatkowe autobusy 
lub ogłosić przetarg na wykonywanie 
usługi dowozu uczniów.

3. Jaki należałoby przyjąć model 
dowozu i odwozu dzieci:

– w oparciu o sieć istniejących przy-
stanków ZKP z obowiązkowym do-
prowadzeniem dziecka przez rodzica 
lub opiekuna (mało sensowne),

– w oparciu o sieć specjalnych przy-
stanków szkolnych zlokalizowanych 
w ulicach osiedlowych i wiejskich. 
I w tym przypadku istniałaby koniecz-
ność doprowadzenia dziecka (rozwią-
zanie drogie),

– odbiór dzieci sprzed drzwi domu 
(rozwiązanie bardzo drogie i skompli-
kowane).

 Przy każdym z tych wariantów na-
leży pamiętać o konieczności zapew-
nienia opiekuna – na każde 15 dzieci. 
Przyjmując, że 50% rodziców zdecydo-
wałoby o skorzystaniu z oferty, Gmina 
musiałaby zatrudnić ok. 40 opiekunów. 

 Dodatkową komplikacją okazują 
się plany lekcyjne. W różnych szko-
łach, w różnych klasach zajęcia roz-
poczynają się o różnych godzinach. 
Jednak w prawie dostępu do dowozu 
autobusem szkolnym wprowadzać 
różnic nikomu nie wolno. Wyjściem 
byłoby stworzenie klas dojeżdżają-
cych i nie korzystających z dowozu. To 
natomiast zdemolowałoby obecnie 
istniejącą strukturę organizacyjno – 
dydaktyczną w szkołach.

  W tej sprawie zwróciłem 
się do dyrektorów szkół z prośbą 
o przedstawienie informacji, które 
z pewnością okażą się bardzo istotne 
w dalszym postępowaniu. Wracając 
do zasadniczej kwestii, czyli mojego 
stanowiska w tej sprawie. Gdyby ist-
niał prosty mechanizm zwiększenia 
bezpieczeństwa i rozładowania ru-
chu w okolicach szkół, a tym samym 
wsparcia rodziców – zrobiłbym 
wszystko, aby taki mechanizm zasto-
sować. Niestety projekt dowożenia 
dzieci do szkół do nich nie należy. 
Starałem się też Państwu pokazać, że 
nie należy on także do najtańszych. 
Dlatego planuję w najbliższym czasie 
wystąpić do Rady Gminy o znaczące 
zwiększenie kwoty na kompleksową 
realizację tego zadania, albo o jego 
skreślenie z budżetu.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Czy nadjadą szkolne autobusy!?

Koalicja Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las 

10 Sucholeski.EU       maj 2016      nr 5 (52)  nr 5 (52)       maj 2016      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 11



Z SESJI RADY GMINY 

fot
. Ja

ro
sła

w 
Śl

ęz
ak

, fi
rm

a N
EO

 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las / Z SEJI RADY GMINY
c.d. ze  
s. 11 >>>

ziomie zaledwie 94,29 %. Dla porównania 
w 2014 r. dochody wykonano w 100,88 %. 
Problemem były też przesuwane inwesty-
cje, np. w Złotnikach remont ulic wpisany 
do budżetu na 2015 r. rozpoczął się fak-
tycznie w marcu 2016 r. Takich przesunię-
tych na kolejny rok zadań było sporo.

Głosowanie nad absolutorium 23 
czerwca 2016 r. Więcej na ten temat pisze 
Grzegorz Łukszo na www.gminarazem.pl 

Szkoła w Golęczewie
Wbrew wcześniejszym zapowie-

dziom, ku zaskoczeniu radnych naszej 
koalicji, wójt ogłosił nagle i niespodzie-
wanie konkurs na opracowanie koncep-
cji architektonicznej dla zespołu szkol-
no-przedszkolnego w Golęczewie. Co 
ciekawe, zrobił to przed ogłoszeniem 
przez rząd informacji o nowym ustro-
ju szkolnym w Polsce.  Ma to nastąpić 
dopiero 27 czerwca 2016 r., natomiast 
prace konkursowe będzie trzeba złożyć 
do 30 czerwca br. Czy nie należało po-
czekać 2 miesiące? Czy nie będziemy 
musieli wydawać kolejnych kilkunastu 
tysięcy zł z publicznych pieniędzy na 
nowelizację koncepcji? Więcej na ten 
temat pisze Krzysztof Pilas na www.
gminarazem.pl

Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Przewodnicząca Rady Gminy 
Suchy Las informuje …

We  wrześniu 
2015 r. złożyłam 
do tegorocznego 
budżetu wniosek 
o podjęcia dzia-
łań zmierzających 
do uruchomienia 

autobusu szkolnego. Wniosek był jasny 
i dotyczył szkół w całej gminie. W fazie 
pilotażowej miał dotyczyć dzieci ze Złot-
kowa, Złotnik, Złotnik Wsi, os. Grzybo-
wego, Jelonka i Suchego Lasu. W przy-
padku powodzenia przedsięwzięcia 
byłby rozszerzony na pozostałe miejsco-
wości. Na opracowanie koncepcji oraz 
program pilotażowy zagwarantowano 
100.000 zł.

Obecnie, większość uczniów jest do-
wożonych do szkół  przez rodziców samo-
chodami. Generuje to dodatkowy ruch 
na i tak już zakorkowanych drogach, nie 
wspominając już o okolicach szkół. Po-
nadto konieczność dowożenia dzieci sku-
tecznie utrudnia aktywność zawodową 
jednego z rodziców. Wprowadzenie auto-
busów szkolnych, którymi dzieci mieszka-
jące w gminie dojeżdżałyby bezpiecznie 
do szkół pod opieką wykwalifikowanego 
opiekuna, może te problemy ograniczyć. 
Ponadto w najbliższym czasie czeka nas 
rewolucja komunikacyjna, ponieważ auto-

busy gminne dowozić będą pasażerów do 
węzłów przesiadkowych kolejki metropo-
litalnej, gdzie będzie się trzeba przesiąść do 
podmiejskiego pociągu. Ponieważ żadna 
ze szkół w gminie nie jest zlokalizowana 
w pobliżu przystanku kolejki, to uczniowie 
powinni mieć zorganizowany dowóz na 
zupełnie innych zasadach. 

W tej kadencji chyba jednak nie do-
czekamy się autobusu szkolnego. Wójt, 
zamiast rzeczowej dyskusji na ten temat 
postanowił projekt ten wyśmiać, a zgła-
szane przez rodziców potrzeby w tym 
zakresie wyszydzić. Rodzice i uczniowie 
nie powinni zatem liczyć na urzeczy-
wistnienie tego przedsięwzięcia, które 
z powodzeniem realizowane jest w wielu 
innych biedniejszych gminach w Polsce. 
Przedstawienie kuriozalnych i wydu-
manych problemów mających na celu 
dezawuowanie mojego wniosku można 
łatwo skonfrontować z rzeczywistością. 
Wystarczy zajrzeć do protokołu z sesji 
budżetowej 11.01.2016 r. http://bip.su-
chylas.pl/241/protokoly/ (strona 32/33). 
Wydawało się wtedy , że po wymianie 
poglądów  zrozumieliśmy się, bowiem 
podczas sesji zapadł konsensus. Ustali-
liśmy, że wójt zleci opracowanie ZTM 
profesjonalnej koncepcji dla tego projek-
tu i do sprawy wrócimy. Złożył publiczką 
obietnicę (poniżej fragment z końcowej 
fazy dyskusji):

Radny M. Przybylski: (…) w ramach 
tego zadania zleca Pan wykonanie koncep-
cji i jest to jak najbardziej dopuszczalne.

Wójt G. Wojtera: Tak oczy wiście, 
zgłaszając tę propozycję w ykonania 
koncepcji miałem świadomość, że 
taka nazwa w budżecie z taką kwotą 
w zupełności starczyłaby na opra-
cowanie koncepcji i jestem gotów to 
przyjąć pod warunkiem, że Państwo 
nie przekażecie informacji, wszyscy 
jak tutaj siedzimy, nie będziemy prze-
kazy wali publicznie informacji, że 
autobus już niedługo będzie jeździł 
po Gminie.

Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: 
to jest oczywiste.

Zdanie w tym względzie zmienili 
również radni klubu NOWOCZESNA 
GMINA. Jeszcze kilka miesięcy temu, 
wniosek ten poparło aż 9 spośród 15 rad-
nych, a tylko jedna osoba była przeciwna.  

Cóż, po kilku miesiącach, zamiast 
profesjonalnej koncepcji doczekaliśmy 
się artykułu w stylu z epoki słusznie 
minionej. Drwina i szyderstwo wyni-
kające zapewne z bieżących potrzeb po-
litycznych zastąpiły rzeczową dyskusję 
w oparciu o profesjonalnie przygotowa-
ną koncepcję. To smutna wiadomość 
dla dzieci i ich rodziców, którzy na takie 
rozwiązanie czekają.

 Małgorzata Salwa-Haibach

Polska ma ważny dług do spłacenia
Czy przyjaźnić się z Ukraińcami, czy wygasić mandat dwóm samorządowcom, czy stra-
żacy kojarzą się z wsią, czy radny potrafi liczyć, a wójt nie zna świąt? Na te i wiele innych 
pytań starano się odpowiedzieć podczas ostatniej sesji.

W czasie kwietniowej sesji Rady 
Gminy samorządowcy spierali się, nie-
raz bardzo ostro. A wszystko zaczęło się 
miło. Radni biedruscy Dariusz Matysiak 
i Grzegorz Łukszo wręczyli kwiaty prze-
wodniczącej Zarządu Osiedla Biedrusko 
Magdalenie Przystałowskiej, reprezentu-
jącej też stowarzyszenie Zamek.

- Gratulujemy zapału całemu ze-
społowi – powiedział radny Matysiak. 

– Dzięki pomocy gminy udało się ze-
brać ponad 80 tys. zł – cieszył się.

- Stanęliśmy po raz kolejny do 
konkursu i w tym roku się udało – 
uśmiechnęła się przewodnicząca 
Magdalena Przystałowska. – Dziękuję 
wójtowi za wsparcie – skłoniła się.

Nie róbcie polityki
Tymczasem radny Matysiak po-

prosił o usunięcie z porządku ob-
rad punktu 11. Chodziło o projekt 
uchwały o wyrażeniu zgody na wnie-
sienie przez gminę wkładu (w postaci 
działki) do Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej.

- Radni mieli zbyt mało czasu, brak 
wszystkich informacji, a jest wiele py-
tań – uzasadnił Dariusz Matysiak.

- Zarząd Osiedla Suchy Las też nie 
był o sprawie poinformowany – pod-
niósł się ze swego miejsca Michał Dzie-
dzic, przewodniczący tegoż zarządu.

- Wskażcie, jakie informacje, jakie 
dokumenty są niezbędne – poprosił 
wójt Grzegorz Wojtera.

- Koncepcja zagospodarowania dział-
ki, szacunkowy koszt budowy siedziby 
ZGK, sprawy finansowe obsługa komu-
nikacyjna… - wyliczał D. Matysiak.

- Działka usytuowana jest przy ulicy 
Stefańskiego, na obszarze objętym pla-
nem zagospodarowania przestrzenne-
go – radny Jarosław Ankiewicz zwró-
cił się w kierunku Michała Dziedzica. 

– Może tam powstać nawet kilkanaście 
podobnych lokalizacji, o których na-
wet nie będziecie wiedzieć. Po co robić 
z tego sprawę polityczną?

- Dla radnych wójta wystarczy słowo 
wójta, dla radnych niezależnych pełna 
informacja jest ważna – skomentował 

nieco złośliwie radny Michał Przybylski.
- Od lat śmieciarki jeżdżą po Su-

chym Lesie i jeździć będą, bo od tego 
jesteśmy – włączył się do dyskusji pre-
zes ZGK Jerzy Świerkowski.

Ostatecznie ośmioma głosami po-
prawka radnego Matysiaka przeszła 
i porządek obrad został tym samym 
zmieniony.

Bez żadnych już sporów przyjęto 
następnie plan zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr 278/1 i 278/3 
w Golęczewie. Przyjęto też plan zago-
spodarowania przestrzennego dla rejo-
nu ulic Sucholeskiej i Powstańców Wiel-
kopolskich w Suchym Lesie, wpierw 
jednak po kolei odrzucając liczne uwagi.

Bez problemu przyjęto też uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia długotermino-
wego kredytu inwestycyjnego. Wpraw-
dzie za projektem głosowało tylko 
siedem osób, jednak uchwała przeszła 
dzięki temu, że kolejne siedem osób, 
reprezentujących większość w radzie, 
wstrzymało się od głosu.

Mocną już większością dziewięciu 
głosów przyjęto uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie wieloletniej progno-
zy finansowej na lata 2016 – 2029. Bez 
problemu przegłosowano też uchwałę 
w sprawie sprzedaży w drodze rokowań 
nieruchomości w Golęczewie (chodzi 
o rozłożenie ceny na raty).

Co zyskamy na przyjaźni?
Krótka dyskusja rozgorzała przy 

okazji podjęcia uchwały o współpracy 
z ukraińską gminą Hniwań, reprezen-
tacja której niedawno odwiedziła Su-
chy Las. Niektórzy nasi samorządowcy 
mieli wątpliwości, co do tego, czy nazwę 
miasta rozpoczyna się literą „H” czy „G” 
(poprawnie pisze się „Hniwań”; ukraiń-
skie „h” wygląda tak samo jak rosyjskie 

„g”). Radny Krzysztof Pilas zapytał też 
jednak wójta o to, czy możemy liczyć na 
wzajemność strony ukraińskiej.

- Tamtejsi radni jeszcze nie podjęli 
odpowiedniej uchwały – wyjaśnił 
wójt Wojtera. – Oni to zresztą muszą 
uzgodnić ze szczeblem obwodowym. 
Jednak nasza uchwała ma charakter in-
tencyjny, nie oznacza automatycznego 
podjęcia współpracy.

- A jakie będą koszty takiej współ-
pracy? I co gmina zyska? – drążył rad-
ny Dariusz Matysiak.

- Kiedy 20 lat temu jeździliśmy do 
Niemiec, Francji czy Skandynawii, 
nikt nas o to nie pytał – westchnął 
gospodarz gminy. – Chodzi przecież 
o współpracę proeuropejską, pro-
demokratyczną. Jak mówił prezes 
Maciej Kozik z Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych, wsparcie Zachodu to dług, 
który trzeba spłacać. Z drugiej strony 
jednak współpraca gmin ułatwi też 
wzajemne kontakty biznesmenom.

Radny M. Przybylski dopytywał, czy 
udział we współpracy będą mogły wziąć 
też inne organizacje, poza Sucholeskim 
Towarzystwem Przyjaciół Europy.

- Tak, oczywiście – odparł wójt. – 
STPE wymieniłem, ponieważ jest to je-
dyne stowarzyszenie, którego działacze 
zgłaszają się, kiedy trzeba przyjąć np. 30 
rodzin z Francji. Na wycieczki to wszyscy 
są chętni – podsumował z przekąsem.

- W Suchym Lesie mieszka Ukrainka, 
która szybko się nauczyła języka polskiego 
i świetnie po polsku mówi – zmienił temat 
Krzysztof Pilas. – Jeśli wszyscy Ukraińcy 
są tacy jak ona, to muszą być świetnymi 
ludźmi – dodał z entuzjazmem.

I tym być może przekonał więk-
szość rajców, jako że uchwała zo-
stała przyjęta trzynastoma głosami. 
Wstrzymało się tylko dwóch radnych 
z Biedruska.

Wygaśnięcie mandatów?
Chwilę później Wysoka Rada 

musiała przedyskutować mniej przy-
jemną sprawę. Chodziło o ewentualne 
stwierdzenie wygaśnięcia mandatów 
radnych Macieja Jankowiaka i Wojcie-
cha Korytowskiego. 

- Otrzymaliśmy pismo od Stowa-
rzyszenia Pozytywna Wielkopolska 

– wyjaśniła przewodnicząca Rady 

Gminy Małgorzata Salwa-Haibach. 
– Pan Korytowski to pełnomocnik 

przedsiębiorstwa prowadzącego dzia-
łalność z wykorzystaniem mienia ko-
munalnego, a pan Jankowiak to pro-
kurent dwóch spółek i prezes jednej. 
Obaj panowie umiejscowili banery na 
terenie GOS. Konsultowałam sprawę 
z panią sekretarz gminy Joanną No-
wak i z Hanną Sobańską z Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Jeśli nie przyjmiemy uchwały, to 
wojewoda i tak podejmie kroki – za-
uważył radny Paweł Tyrka. – Najpierw 
jednak chce to załatwić naszymi ręko-
ma – wyraził przekonanie.

Po tej krótkiej dyskusji radni Jan-
kowiak i Korytowski wyłączyli się od 
głosowania, a Wysoka Rada powołała 
komisję doraźną w składzie: Michał 
Przybylski jako przewodniczący i Ja-
rosław Ankiewicz oraz Włodzimierz 
Majewski jako członkowie.

Już bez dysput i gorących sporów 
rajcy przyjęli aktualizację założeń do 
planu zaopatrzenia gminy Suchy Las 
w ciepło, energię elektryczną i paliwo 
gazowe. Przeciwko był tylko radny 
Zbigniew Hącia.

W części sesji pod nazwą „Informacje 
wójta gminy” jako pierwszy głos zabrał 
zastępca wójta Marcin Buliński, który 
przekazał zebranym, że wciąż mają miej-
sce pozimowe prace porządkowe na dro-
gach, placach zabaw i terenach zielonych.

- Poza tym nadal trwają inwestycje, 
jak w rejonie ulicy Diamentowej czy na 
skrzyżowaniu Obornickiej i Nektarowej 

– dodał. – Wybraliśmy też wykonawcę 
oświetlenia na Rzepakowej w Złotko-
wie i jesteśmy w trakcie wyboru ofert na 
budowę chodnika na ulicy Świerczew-
skiego w Biedrusku. Ogłosiliśmy też 
konkurs na koncepcję architektoniczną 
Zespołu Szkół w Golęczewie.

Wicewójt upomniał też radną 
Agnieszkę Targońską, która pisała o czi-
powaniu zwierząt w gabinetach wetery-
naryjnych w Poznaniu i Suchym Lesie.

- W Poznaniu są leczone koty, na-
tomiast w Suchym Lesie ratowane są 
zwierzęta, które uczestniczyły w wy-
padkach drogowych – wyjaśniał M. Bu-
liński. – W sucholeskim gabinecie prze-
prowadzane są także zabiegi kastracji 
i sterylizacji. Jeśli chodzi o czipowanie, 
jesteśmy dopiero w trakcie procedury 
wyboru gabinetu – zapewnił.

Tymczasem wójt Wojtera poruszył 
temat oświaty.

- Wysłaliśmy do przewodniczące-
go Komisji Społecznej dwa warianty 
koncepcji stworzenia bazy oświatowej 
w Biedrusku – poinformował.

- Czy mogłabym poprosić o doku-
ment dotyczący rozbudowy przed-
szkola? – zapytała przewodnicząca 

Zarządu Osiedla Biedrusko Magdale-
na Przystałowska.

- Nie chcieliśmy robić wrzutki na 
żywca do dyskusji internetowej, bo to 
mogłoby spowodować skrzywienie – 
wyjaśnił wójt. – Ale w porządku, wyślę.

Gospodarz gminy dodał, że ce-
lem jest przedszkole publiczne, które 
przez najbliższe 10 lat zapewni kilka-
dziesiąt miejsc.

- Na stary budynek jest chętna 
osoba, która chciałaby tam prowadzić 
przedszkole lub żłobek.

- Pamiętam o tym i cieszę się – za-
pewnił wójt.

Słońce służy glonom
W ramach punktu pod hasłem 

„Informacje przewodniczącego Rady 
Gminy”, Małgorzata Salwa-Haibach 
przekazała zebranym dobrą nowinę 

– Regionalna Izba Obrachunkowa wy-
dała pozytywną opinię w sprawie wy-
konania gminnego budżetu w 2015 r.

W dalszej kolejności o swojej 
działalności opowiadali poszczególni 
przewodniczący komisji Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Społecznej 
Krzysztof Pilas opowiedział o spotka-
niu u szefa Gminnego Ośrodka Spor-
tu Krzysztofa Linkowskiego.

- Baliśmy się połączenia pływalni 
z GOS-em – rozpoczął K. Pilas. – Nie-
słusznie, bo przyniosło to oszczędno-
ści, a nowy szef pływalni dokonał wielu 
napraw i zmian – chwalił. – Zakleił na 
przykład szybę, dzięki czemu pływacy 
nie są oślepiani przez słońce, a glony 
nie kwitną. Wymienił też lampy na 
bardziej nowoczesne.

Komisja spotkała się także z zespo-
łem Chludowianie, który wyjeżdżał aku-
rat do Turcji. Wyjazd okazał się udany.

- Ponadto obejrzałem spektakle 
teatralne w ramach imprezy „Dzień 
dobry, sztuko” – podkreślił Krzysztof 
Pilas. – Szkoda tylko, że nie widziałem 
tam innych radnych, bo poziom mło-
dych aktorów był na tyle wysoki, że 
Wojciech Bogusławski z pewnością 
byłby z nich dumny – wyraził przeko-
nanie. – Naszą gminę reprezentował 
teatr Bez Granic z miejscowości Chlu-
dowo, który zebrał duże owacje!

Przewodnicząca Agnieszka Tar-
gońska z Komisji Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska opowiedziała zebranym 
o wizycie członków komisji w Zakła-
dzie Zagospodarowania Odpadów. Sa-
morządowcy rozmawiali tam na temat 
nieprzyjemnych zapachów, na które 
skarżą się mieszkańcy naszej gminy.

- Ponadto byliśmy na spacerze w Go-
lęczewie, gdzie zapoznaliśmy się nie tyl-
ko z bolączkami mieszkańców wsi, ale 
i z historią golęczewskiej architektury 

– zakończyła radna Targońska.

Z kolei członkowie Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego 
dyskutowali na temat przejazdu cięż-
kich pojazdów gminnymi drogami.

- Doszliśmy do porozumienia, że 
taki przejazd powinien być dopusz-
czalny pod warunkiem ograniczenia 
masy do 30 ton i umieszczenia zezwo-
lenia w widocznym miejscu – poinfor-
mował rajców przewodniczący komi-
sji Włodzimierz Majewski.

W ramach punktu pod nazwą „Inter-
pelacje i zapytania” jako pierwszy zabrał 
głos radny Pilas, który pytał o remont 
skrzyżowania Obornickiej z Nektarową.

- To ważny odcinek, a robota moim 
zdaniem idzie ślamazarnie – krytyko-
wał. – Do tego asfalt na Nektarowej 
ułożony jest w górki i dołki, a barierki 
z lewej zasłaniają widoczność.

Strażacy nie chcą 
często wyjeżdżać

Z kolei radny Ryszard Tasarz skry-
tykował radnego Michała Przybylskie-
go. Poszło o to, że ten drugi uznał, że Su-
chy Las staje się powoli miasteczkiem, 
a ostatnią jego cechą wiejską jest obec-
ność Ochotniczej Straży Pożarnej.

- A przecież OSP działa też w mia-
stach i prawie niczym nie różni się od fot
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Wójt Grzegorz Wojtera przypomina o naszym długu

Prezes Jerzy Świerkowski podkreśla, 
że śmieciarki będą jeździć

Radny Krzysztof Pilas 
chwali porządki na basenie

Radny Włodzimierz Majewski 
zapewnia, że umie liczyć

Radny Dariusz Matysiak wręcza kwiaty
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WYDARZENIA
straży państwowej – grzmiał Ryszard 
Tasarz. – Sprzęt obie formacje mają 
taki sam, tyle że strażacy w OSP pra-
cują za darmo – wyjaśniał.

- Człowiek uczy się całe życie – 
skłonił się Michał Przybylski. – Za-
pewniam, że nie miałem niecnych 
celów – dodał.

- Jednak strażacy z OSP chyba jakąś 
gratyfikację otrzymują? – drążył rad-
ny Dariusz Matysiak.

- Tak, za wyjazdy, podobnie jak my, 
radni, za udział w sesjach i posiedze-
niach – odparł R. Tasarz. – Ale wyjaz-
dy są raz na jakiś czas, to zresztą nie od 
strażaków zależy, jak często wyjeżdża-
my – przypomniał. – Strażacy wcale 
nie chcą często wyjeżdżać.

Potem do głosu znów dostał się 
radny Pilas, który skrytykował „Gaze-
tę Sucholeską”:

- Do dziś nie doczekałem się spro-
stowania – wyjawił.

- Mam podobne doświadczenia, 
czy niepublikowanie sprostowań 
mieści się w ramach wysokich stan-
dardów? – powstał ze swego miejsca 
radny M. Przybylski. – Przecież nie 
ma nic zdrożnego w zrobieniu błędu, 
zwłaszcza kiedy pisze się dużo.

- Odmówiłem opublikowania spro-
stowania ze względów formalnych, nie 
było to szukanie kruczków – odpo-
wiedział wójt Wojtera.

- Pan jest redaktorem naczelnym 
gazety? – zapytał K. Pilas.

- Zatrudniam redaktora naczelne-
go – odparł wójt. – Poza tym w gminie 
mamy dwie gazety wydawane za pie-
niądze publiczne – wyraził pogląd.

Pogląd o tyle nieścisły, że nasz „Su-
choleski Magazyn Mieszkańców Gminy” 
jest gazetą prywatną. Nie jest wydawany 
za pieniądze publiczne, gmina wykupuje 
w nim tylko niektóre strony, na podobnej 
zasadzie jak firmy wykupują reklamy.

- Zgadzam się z pierwszą częścią pań-
skiej wypowiedzi – odparł tymczasem 
M. Przybylski. – Nigdy nie miałem wąt-
pliwości, kto naprawdę rozdaje karty 
w „Gazecie Sucholeskiej” – ironizował.

- A ja nie wiem, co pani radna 
Targońska miała na myśli, prezen-
tując nieprawdziwą informację na 
temat zakupu pojemników na od-
pady zielone – włączył się do dysku-
sji prezes Jerzy Świerkowski z ZGK . 

– Proszę o sprostowanie. Czuję się 
urażony, ponieważ miała miejsce 
procedura przetargowa. Radni by-
wają u pana Linkowskiego, by wają 
na w ysypisku odpadów. A może by 
tak również ZGK odwiedzić i po-
słuchać, co mamy do powiedzenia? 

– zasugerował. 
- W „Gazecie Sucholeskiej” była też 

kiedyś kłamliwa informacja o prze-

sunięciu terminu sesji – powiedziała 
Małgorzata Salwa-Haibach. – Nikt 
nie sprostował, nikt nie przeprosił. Ta-
kie standardy.

Radny liczyć potrafi
- A ja mam prośbę do wójta, by nie 

odpowiadał na interpelacje w sposób 
obraźliwy – powstał ze swego miejsca 
radny W. Majewski. – Na przykład 
nie sugerował, że mam problemy z 
liczeniem, bo nie mam. I proszę też, 
by w rozmowie z mieszkańcami czy 
inwestorami pan wójt nie mówił, że 
o czymś zdecydowała Rada Gminy, a 
on nic nie może, bo nie ma większo-
ści – atmosfera na sali stawała się coraz 
bardziej gęsta.

- Ja nie napisałem, że pan nie po-
trafi liczyć, pan natomiast poinfor-
mował mnie, że święta są co roku 

– odpowiedział wójt. - Też mógłbym 
to uznać za obraźliwe, bo przecież 
wiem, kiedy są święta. I owszem, w y-
borcy mają prawo wiedzieć, że nie-
które decyzje rada podejmuje wbrew 
mojej opinii.

- Odnośnie świąt, była to moja od-
powiedź na pana informację, że były 
święta. Nie sądziłem, że pan się obraził 

– tłumaczył radny Majewski.
- Nie obraziłem się, nie będę też 

występował formalnie o przeprosiny 
– zapewnił wójt. – Jestem też przekona-

ny, że pan umie liczyć. Ja też potrafię, a 
liczę nie tylko milionami, liczę każdą 
złotówkę – podkreślił.

- A co ze ścieżką rowerową z Rado-
jewa do Biedruska? –zmienił temat 
radny Grzegorz Łukszo.

- Byliśmy w Zarządzie Dróg Powia-
towych, powiat planowany przebieg 
ścieżki akceptuje – zapewnił zastęp-
ca wójta Marcin Buliński. – Nadal 
istnieją wątpliwości co do odcinka 
biegnącego przez chronioną dąbro-
wę świetlistą, dlatego też staramy się 
o dwa osobne pozwolenia na dwa 
oddzielne odcinki: Poznań – Łysy 
Młyn oraz Łysy Młyn – Biedrusko. 
Nadleśnictwo zapewne drugi odci-
nek oprotestuje, zobaczymy. Odci-
nek biegnący na wysokości dąbrowy 
postaraliśmy się poprowadzić mak-
symalnie blisko szosy. Jest jeszcze 
jedna sprawa – trzeba będzie uzgod-
nić przebieg pierwszych 150 metrów 
ścieżki z poznańskim oficerem rowe-
rowym – wyjawił.

Pod sam koniec sesji wójt Grze-
gorz Wojtera poinformował zgro-
madzonych, że zmarła wieloletnia 
skarbnik gminy Maria Fabiś. Prze-
wodnicząca Małgorzata Salwa-Ha-
ibach poprosiła obecnych, żeby uczci-
li zmarłą minutą ciszy.

Krzysztof Ulanowski

Mieszkańcy posprzątali 
osiedle i las
To już kolejna taka akcja na osiedlu Grzybowym. Około 
200 mieszkańców, w tym rodziny z dziećmi, wzięło udział 
w sprzątaniu okolicy. W nagrodę czekało na nich ognisko 
i poczęstunek. Organizatorzy cieszą się, że rośnie świado-
mość ekologiczna.

Tereny do sprzątania wyznaczył Ja-
rosław Dutkiewicz z Zarządu Osiedla. 
Poczęstunek przygotowała jego żona 
Lucyna – wraz z sąsiadkami. Napoje 
zapewnił Dariusz Szalaty, Werner 
Haibach sprawnie obsługiwał grilla, 
Dariusz Rybka z Jarosławem Dudkie-
wiczem rozdawali worki i rękawice, a 
przy placu Sokoła z workami i rękawi-
cami pełnił dyżur Rafał Przybył. Grze-
gorz Niewiadomski, dzięki uprzejmo-
ści Danuty i Marka Pawluków, mógł 
przywieźć na miejsce akcji namiot, 
ławki i stoły biesiadne.

- Wspaniale dopisała pogoda i 
uczestnicy! – cieszy się przewodniczą-
ca Zarządu Osiedla Małgorzata Salwa-
Haibach. - Szacujemy, że przewinęło 
się ok. 200 osób, w tym bardzo liczna 
rzesza dzieci.

Dla najmłodszych, dzięki uprzej-
mości kierownika Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Wiesława 
Orczewskiego, były upominki: mapy 
naszej gminy, kredki i długopisy. Z ko-
lei zarząd osiedla zapewnił dzieciom 
napoje i słodycze.

- Zebraliśmy mnóstwo śmieci – 
podsumowuje akcję Małgorzata Sal-
wa-Haibach. - Niedzielny spacer przez 
las w stronę Strzeszynka to była praw-
dziwa przyjemność. Choć fajnie by 

było, gdybyśmy o czystość i porządek 
dbali na co dzień – dodaje. 

Kolejne sprzątanie być może już je-
sienią. Tymczasem nasza rozmówczy-
ni dziękuje za pomoc przy organizacji 
akcji i udział w sprzątaniu członkom 
zarządu i komisji komunalnej, uczest-
nikom akcji, a także prezesowi Zarzą-
du Gospodarki Komunalnej Jerzemu 
Świerkowskiemu. ZGK wyrównał bo-
wiem łąkę, podstawił ogromny konte-
ner na śmieci, a następnie odebrał wor-
ki z odpadami. 

Warto dodać, że przy okazji akcji 
mieszkańcy mieli okazję porozma-
wiać o swoich problemach i wymienić 
poglądy na nurtujące ich problemy. 
Dominującym tematem był odbiór 
odpadów zielonych. - Niestety, propo-
zycja podstawienia mniejszych, 120-
litrowych pojemników na zielone nie 
spotkała się z akceptacją mieszkań-
ców domów szeregowych, którzy nie 
mają miejsca na dodatkowy pojemnik 
i chcieliby, aby na odpady zielone pod-
sawiany był kontener w wyznaczonym 
miejscu i czasie – podkreśla Małgorza-
ta Salwa-Haibach. - Liczymy bardzo 
na to, że prezes Jerzy Świerkowski, 
jako człowiek kreatywny, znajdzie ja-
kieś rozwiązanie! 

Redakcja

  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 

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
razowe ze szpinakiem i ricottą .................................... 19,90
ze szpinakiem w cieście wegańskim  ........................ 19,90
piwne z żółtym serem  .................................................... 19,90
z mozzarellą  ........................................................................ 19,90
z łoscypkiem  ......................................................................  23,00
z bobem  ............................................................................... 19,90
z chińskimi warzywami  .................................................. 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 (10 szt.) .......................................................  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
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  ....................................................................... 10,00

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
dip jogurtowo-bazyliowy .................................................3,00
kwaśna śmietana ..................................................................3,00
bita śmietana  ........................................................................3,00
sos waniliowy  ........................................................................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 
zrazy wołowe,  podawane z pyzami  
           i modrą kapustą ...................................................... 31,90
filet z kurczaka zapiekany z pieczarkami i żółtym  
           serem,  podawany z ziemniaczkami  
           smażonymi i surówką  .........................................  25,90
tradycyjny kotlet schabowy podawany  
           z ziemniakami puree i kapustą zasmażaną  ...  25,90

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 małżami  ............................................................................  21,00
z łososiem  ...........................................................................  21,00

Danie dla dzieci
Nuggetsy z kurczaka podawane z frytkami  
i surówką  .............................................................................. 21,00

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
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Wyjaśnienie
W „Magazynie” kwietniowym, 

na str. 10 ukazał się mój tekst, 
w którym napisałam: „Najdłuższą 
dyskusję wywołał projekt opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
w 2016 r. Dokument ten wskazu-
je tylko dwa gabinety, w których 
zabiegi czipowania, kastracji 
i sterylizacji będą częściowo re-
fundowane przez Urząd Gminy. 
Niestety, gabinety te, wyłonio-
ne w konkursie ofert, znajdują 
się w Suchym Lesie i Poznaniu, 
a więc daleko od miejscowości 
leżących na północy gminy”. Nie 
jest to informacja ścisła, ponieważ 
jak napisał zastępca wójta Marcin 
Buliński: „zgodnie z uchwalonym 
przez Radę Gminy programem 
opieki nad zwierzętami, gabinet 
weterynaryjny w Poznaniu, wy-

brany na podstawie zamówień 
publicznych, zajmuje się tylko le-
czeniem zwierząt bezdomnych. 
Natomiast gabinet w Suchym 
Lesie prowadzi na zlecenie gmi-
ny zabiegi kastracji i sterylizacji 
zwierząt. Zabiegi te są w 50 proc. 
refundowane mieszkańcom. Ga-
binet w Suchym Lesie zajmuje 
się także leczeniem zwierząt, 
które ucierpiały w wypadkach 
drogowych. Jeżeli chodzi nato-
miast o elektroniczne znakowa-
nie (czipowanie) zwierząt, Urząd 
Gminy skierował zapytanie ofer-
towe do wszystkich gabinetów 
z terenu gminy. Obecnie trwa 
postępowanie“.

Za nieścisłości w moim tekście 
serdecznie przepraszam.

Agnieszka Targońska
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Zwycięzcą biegu był czarnoskóry 
Daniel Muteti z Nairobi, który trasę 
21,0975 km pokonał w godzinę trzy 
minuty i 43 sekundy. Najszybszą 
kobietą okazała się Teresa Flavious 
Kwamboka, także Afrykanka (1:14:31). 
Najszybszy Polak to Paweł Ochal 
(1:06:41), a Polka to Marta Krawczyń-
ska (1:14:46). Jeśli chodzi o poznania-
ków, to na metę najszybciej wpadli 
Paweł Tarasiuk (1:08:12) i Aleksandra 
Peisert (1:21:50). Najszybszym miesz-
kańcem Suchego Lasu okazał się 
Witold Nowacki (1:17:27), a drugim 
w kolejności wspomniany już wyżej 
Jacek „Mezo” Mejer (1:21:07), który 
biegł w barwach Drużyny Szpiku.

Nie zawsze jest życiówka
Nieco gorzej poszło innym VI-

P-om z aglomeracji poznańskiej. Za-
stępca prezesa WFOŚiGW w Pozna-
niu Marek Baumgart dotarł na metę 
w czasie dwóch godzin 19 minut i 53 
sekund.

- Nie każdy start to życiówka – Ma-
rek Baumgart podchodzi do sprawy 
z dystansem. – Dla mnie bieganie to 
po prostu przyjemność, czas jest tyl-
ko czymś dodatkowym – tłumaczy 
z uśmiechem. – Największym zwy-
cięstwem dla każdego zawodnika 
jest ukończenie biegu, a ja tegoroczny 

półmaraton potraktowałem trochę 
jak piłkarze mecz towarzyski – pod-
sumowuje.

Radość z ukończenia zawodów 
tym większa, że – jak podkreśla pan 
prezes - był to jeden z lepiej zorganizo-
wanych biegów. Biegaczom sprzyjało 
nawet płaczące niebo.

- Nie hamował nas wiatr, ani nie 
przeszkadzał upał, a powietrze było 
rześkie – uśmiecha się M. Baum-
gart. – Deszcz był utrapieniem, ale 
dla kibiców, którym należą się wyrazy 
największego uznania za wytrwałość 
i wspaniały doping – podkreśla.

Nieco innego zdania jest aktorka 
Katarzyna Bujakiewicz (2:17:56), któ-
ra podobnie jak Mezo biegła w bar-
wach Drużyny Szpiku, i której deszcz 
jednak przeszkadzał.

- Masakra, najpierw pobiegłam za 
szybko, potem za wolno, a w efekcie 
zmarzłam, miałam sztywne mięśnie 

– wzdryga się. – Celowałam w dwie 
godziny, jednak pacemakerzy wyprze-
dzili mnie na szesnastym kilometrze 
i zaraz potem ktoś mi odłączył prąd 

– macha ręką. – Grunwaldzka to niby 
była już końcówka, ale ja cały czas 
miałam wrażenie, że biegnę pod górkę. 
Do tego te kałuże na nierównym as-
falcie. Biegłam w największym tłumie, 
więc co jakiś czas ktoś mnie ochlapał, 

bywało nawet, że dostawałam brudną 
wodą w twarz…

Ekstremalne przeżycia nie ozna-
czały jednak braku satysfakcji na me-
cie, bo radości z ukończenia trudnego 
biegu Kasia absolutnie się nie wypiera.

Grunt to pozytywne 
nastawienie

Deszcz nie przeszkadzał natomiast 
mieszkance Suchego Lasu Magdalenie 
Mroczkowskiej (2:04:16), którą przed 
chłodem chroniły dwie koszulki: jed-
na z Maniackiej Dziesiątki, a druga 
z pakietu startowego, który otrzymali 
wszyscy uczestnicy tegorocznego pół-
maratonu.

- Do tego opaska na głowę i słuchaw-
ki na uszy – mówi Magdalena. – W bie-
gu pomagali mi różni artyści, zarówno 
Shakin’ Stevens, jak i Mesajah. Poza 
tym kocham życie, jestem generalnie 
pozytywnie nastawiona, a to dużo daje. 
Naprawdę dużo, bo kryzysu po drodze 
jakoś nie miałam – zaznacza. – No, 
może przez moment, kiedy był ten stro-
my podbieg, ale i tak byłam zaskoczona, 
że to już meta – śmieje się.

Co dalej, skoro tak dobrze poszło?
- W tym roku na pewno pobiegnę ko-

lejne półmaratony, a może, kto wie, od-
ważę się jesienią wystartować w marato-
nie poznańskim – zastanawia się głośno.

Podobne jak Magdalena podejście 
do kapryśnej pogody ma Ewa Korek 
(2:17:44), sołtys wsi Złotniki Wieś.

- Pogoda lubi płatać figle, ale 
koncepcja deszczu zależna jest od 
człowieka: pesymistów olewa, a na 
optymistów leci – żartuje pani soł-
tys. – Nie ukrywam, że w przypadku 
półmaratonu deszcz był dla mnie 
zbawienny – podkreśla. – Po prostu 
wymarzona pogoda z chłodzeniem 
w gratisie – śmieje się. – Na pewno 
tegoroczny półmaraton długo po-
zostanie w mej pamięci – poważnie-
je. – Ogromna liczba biegaczy, nowa, 
szybka trasa, znajome ulice, wspania-
ły doping kibiców z mojego fyrtla. No 
i na pewno na długo zapamiętam ten 
ostry podbieg na ulicy Hetmańskiej – 
dodaje po chwili namysłu.

Ostry podbieg nie przeszkodził 
pani sołtys w zrobieniu życiówki 
i zdobyciu  medalu – kolejnego już do 
kolekcji pięciu medali, oznaczających 
koronę półmaratonów polskich.

- O następny medal zawalczę już 
w czerwcu – wyjawia biegaczka.

Życiówkę udało się także zrobić 
autorowi niniejszego tekstu (1:33:40). 
Deszcz zmotywował mnie do szyb-
szego biegu, a woda która wlewała 
się do butów, kiedy przypadkiem 
wdepnęło się w kałużę, jakoś szybko 
przestawała przeszkadzać. Poza tym 
skoro był to pod wieloma względami 
rekordowy półmaraton, to chyba nic 
w tym złego, że był i najszybszy i naj-
bardziej mokry, prawda?

Krzysztof Ulanowski

Połowa maratonu, 100 procent satysfakcji
O tegorocznym półmaratonie poznańskim można pisać długo. O rekordowej liczbie 
uczestników, o deszczu, który jednym przeszkadzał, a innym pomagał, a także o pięknym 
wyniku naszego sucholeskiego VIP-a, czyli rapera Jacka „Mezo” Mejera.

Magda Mroczkowska na mecie Medal i buziak dla Mezo
Kasia Bujakiewicz 

cieszy się, że już po bólu Wszystko gotowe do biegu

Marek Baumgart 
i Darek Manthei Mezo walczy do końca Ewa Korek cieszy się z deszczu... ...a autor tekstu z życiówki

WYDARZENIA
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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 ���

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

www.GdzieGramy.pl

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

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 



CZYNNE  
PN.-PT.: 11.00 - 18.00
SOBOTA: 12.00 - 17.00
NIEDZIELA: 12.00 - 17.00
tel. 693 900 282

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

Znajdź nas na facebooku

ZAPRASZAMY!

PROMOCYJNE ABONAMENTY NA OBIADY 
RODZINNE - 11 ZESTAWÓW DNIA W CENIE 10
W KAŻDY PIĄTEK SERWUJEMY SZARE KLUSKI 
Z KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ - 12,90 zł,  
A W NIEDZIELE ROSÓŁ Z DOMOWYM 
MAKARONEM - 6,90 zł
ZUPY
Rosół, pomidorowa   ........................3,90
Ogórkowa, jarzynowa,  
pieczarkowa, żurek  .........................5,90
Żurek z jajkiem, rosół z domowym  
makaronem, grochówka  .................6,90
Pieczywo do zupy  ...........................1,00
PIEROGI DOMOWE 
Ruskie, z mięsem, z kapustą  
i grzybami, z serem (7 szt.) ............14,90
SAŁATKI 
z kurczakiem, z camembertem
mała  ................................................9,90
duża  ..............................................14,90

DANIA
Rumsztyk z cebulą,
pulpety w sosie koperkowym  .........6,90 
Kotlet schabowy, karkówka, stek, 
filet drobiowy panierowany, stripsy  ... 7,90
De volaille, szwajcar, filet w płatkach 
kukurydzianych, zraz wieprzowy,
rolada wieprzowa z pieczarkami,
filet z dorsza świeżego  ...................  8,90 
DODATKI
Ziemniaki, ryż, zestaw surówek  .....  3,50
Frytki, kasza gryczana,  
kasza jaglana kluski śląskie  ............ 4,00
Ketchup  ..........................................  1,00
Opakowanie  ...................................  0,50

ENDOKRYNOLOG
USG TARCZYCY

BIOPSJA
środy od godz. 17.00

Tel. 61 812 50 00

tel. 728 531 885
dartech.serwis@wp.pl

Autoryzowany 
Serwis

Urządzeń 
Grzewczych

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

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
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Dla kogo Budowlanka 
przy Grunwaldzkiej?
Dobrze dziś mieć przed sobą szeroki wachlarz możliwości. 
Wiedza ogólna, teoretyczne podstawy zawodu oraz prak-
tyczne umiejętności, które młody człowiek zdobędzie w Ze-
spole Szkół Budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej są furtką 
do przyszłości pełnej sukcesów. Szkoła przy Grunwaldzkiej 
kształci fachowców, którzy są rozchwytywani na rynku pra-
cy, a jednocześnie, już jako absolwenci, mogą łączyć karierę 
zawodową z kontynuacją nauki na uczelniach wyższych. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebo-
waniom rynku pracy, oferujemy uczniom 
kształcenie w tych zawodach, które 
oznaczają dziś dobrą pracę. „Kształcimy 
w zawodach, na które jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na rynku pracy. Nasi 
absolwenci znajdują bardzo szybko dobrze 
płatną pracę – to jest nasz bardzo duży atut” 

– mówi Arkadiusz Dratwa, dyrektor Zespo-
łu Szkół Budowlanych z ul. Grunwaldzkiej.

Można u nas zdobyć tytuł technika 
w zawodach: technik budownictwa; archi-
tektury krajobrazu.  Klasa politechniczna, 
poprzez współpracę z Politechniką Po-
znańską, otwiera młodemu człowiekowi 
drogę do kariery naukowej i zawodowej. 

Obok technikum, proponujemy też 
kształcenie w szkole zawodowej. A jest 
u nas z czego wybierać. W branży bu-
dowlanej oferujemy następujące zawody: 
dekarz  – klasa patronacka firmy Fakro; be-
toniarz - zbrojarz – klasa patronacka firmy 
Pekabex; monter konstrukcji budowlanej, 
instalator patronacka Wuprinż; monter 
zabudowy i robót wykończeniowych; mu-
rarz – tynkarz, stolarz – klasa patronacka 
Cechu Stolarzy Swarzędzkich. 

W zawodach mechanicznych kształci-
my blacharzy samochodowych, mechani-
ków motocyklowych – klasa patronacka 
firmy Yamaha i Kopras; mechaników i elek-
tromechaników samochodowych oraz 
lakierników. Od tego roku patronat nad kla-
sami mechanicznymi objęła firma Bemo 
Motors. Od kilku lat wspierają nas również 
Renault Auto Compol, Auto Lech i inni.

Dyrektor Arkadiusz Dratwa pod-
kreśla, że uczniowie uczą się w bardzo 
dobrym systemie. Tydzień chodzą do 
szkoły a tydzień na praktyki. Zdobywają 
w ten sposób doskonale wiedzę prak-
tyczną. Jest to bardzo chwalony system 
przez pracodawców oraz rodziców. 
Wszyscy uczniowie są pracownikami 
młodocianymi i w ten sposób już w cza-
sie nauki nabywają praw pracowniczych 
jak na przykład staż pracy.

Dobra przyszłość naszych absol-
wentów, to dobrze płatna praca. Dlatego 
szkoła współpracuje z wieloma firmami, 
które nie tylko oferują praktyki i miejsca 
pracy dla naszej młodzieży, ale organi-
zują też liczne kursy, szkolenia i wyjazdy 

zagraniczne. Bardzo ściśle współpracu-
jemy z Wielkopolską Izbą Budownictwa, 
Izbą Rzemieślniczą oraz z Cechami 
Rzemiosł.

W Zespole Szkół Budowlanych 
kształcimy naszych uczniów nie tylko 
w szkolnych murach, ale również poza 
granicami kraju. Wymiany organizo-
wane w ramach programów Leonardo 
da Vinci i ERASMUS + otwierają naszej 
młodzieży okno na świat, poszerzają 
kwalifikacje zawodowe oraz umiejęt-
ności językowe. Współpracujemy z Po-
litechniką Poznańską i Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu, dzięki 
czemu nasi uczniowie mają bezpośredni 
kontakt z uczelniami poprzez wykłady, 
warsztaty, szkolenia i praktyki. 

Zespół Szkół Budowlanych to szkoła 
na miarę XXI wieku i doskonale wyposa-
żona placówka dydaktyczna. Tablice mul-
timedialne i pracownie to pomoce nauko-
we, bez których nie da się dziś zdobywać 
przyszłości. Szkoła dba o to, by uczniowie 
mieli możliwość uczestniczenia w licz-
nych szkoleniach, kursach, praktykach, 
by mogli zdobyć euro paszporty. Nasz 
absolwent ma za sobą wstępne doświad-
czenie zawodowe i jest przygotowany do 
pracy na rynkach europejskich – m. in. 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwe-
gii. Chętni mogą studiować na Politech-
nice Poznańskiej bądź innych uczelniach 
technicznych w kraju. Szkoła zapewnia 
bowiem rozszerzony kurs matematyki. 
Absolwenci odznaczają się również do-
brą kondycją sportową – ZSB organizuje 
liczne zajęcia dodatkowe w tym zakresie, 
wystarczy tutaj wymienić stały dostęp do 
Centrum Fitness Olimp, czy możliwość 
trenowania piłki nożnej i reprezentowa-
nia szkoły w barwach naszej drużyny. 
Uczniowie mogą rozwijać osobowość 
przez wolontariat, działalność artystycz-
ną i atrakcyjne wycieczki.

Dlatego nasza szkoła to wybór do-
brej i pewnej na rynku pracy przyszłości. 
W Zespole Szkół Budowlanych przy ul. 
Grunwaldzkiej kształcimy w zawodach 
z przyszłością.

Arkadiusz Dratwa - 
dyrektor Zespołu Szkół

Budowlanych w Poznaniu

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Grunwaldzka 152

60-309 Poznań
www.zsb.com.pl

www.facebook.com/zsbpoznan/
www.instagram.com/zespol.szkol.budowlanych/

PUNKT APTECZNY
ul. Dworcowa 55

GOLĘCZEWO
pn-pt 9-18

sobota 9-14

BIURO RACHUNKOWE
Z-SYSTEM SP. Z O.O.

OTWARTE:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

9:00 – 15:00

Kontakt:
Galeria Sucholeska, piętro 3, lokal 302

E-mail: system_biuro@onet.pl
TELEFON: 61 222 56 63

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

Posprzątali las i posadzili drzewka
Mieszkańcy Suchego Lasu uczcili Dzień Ziemi, sprzątając 
okolice Szkółkarskiej i sadząc drzewka. A potem spędzili 
wspólnie czas przy ognisku.

22 kwietnia to Międzynarodo-
wy Dzień Ziemi, ustanowiony aby 
przypominać o ważnej roli ekologii w 
naszym życiu. Dlatego dzień później, 
23 kwietnia, na sobotnie południe 
Zarząd Osiedla Suchy Las zaplanował 
kameralne spotkanie z przyrodą. W 
pierwszym etapie prac mieszkańcy 
osiedla sprzątali teren parku i częścio-
wo las przy ulicy Szkółkarskiej. Efekty 
tej pracy to zapełniony kontener, ale 
też uprzątnięte śmieci o większych 
gabarytach. 

Drugim etapem było sadzenie 
drzewek, które przyozdobiły okolice 
górki saneczkowej, zgodnie z istnieją-
cym dla tego terenu projektem archi-
tektury zieleni.

-Emocji było niemało, bo ziemia 
w tym miejscu okazała się twarda i 
wkopanie drzewek wymagało dużo 

energii od wszystkich zgromadzonych 
uczestników – mówi przewodniczący 
zarządu Michał Dziedzic. - Wysiłek się 
jednak opłacił! Od teraz mamy nowy 
kącik zieleni – cieszy się.

W nagrodę za starania samorząd 
zorganizował ognisko, na którym każ-
dy mógł upiec kiełbaskę, zaś młodsi 
uczestnicy otrzymali dodatkowo eko-
logiczne batoniki oraz biodegradowal-
ne zestawy kredek i długopisy. 

- Trzeba przyznać, że i mieszkańcy 
dopisali i dopisała pogoda – podsumo-
wuje akcję Michał Dziedzic. - Przy tej 
okazji serdecznie dziękuję za pomoc 
w organizacji Tomaszowi Bekasowi 
i Piotrowi Ludwiczakowi z Zarządu 
Osiedla Suchy Las. Mieszkańcom zaś 
dziękuję za przybycie i wspólną ak-
tywność na rzecz osiedla. 

Redakcja
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Najszybszy z finiszerów okazał się 
38-letni Marcin Fehlau z Poznania, 
który przekroczył linię mety w feno-
menalnym czasie 15 minut 28 sekund. 
Najszybszą kobietą była 30-letnia 
Patrycja Talar z Pobiedzisk, reprezen-
tantka Klubu Biegacza Uniwersytetu 
Ekonomicznego. Patrycja pokonała 
dystans 5 km w 18 minut i dziewięć se-
kund. W tym samym czasie dotarł do 
mety najszybszy uczestnik z Suchego 
Lasu, czyli 39-letni Michał Linkowski.

Niemal równie szybcy byli 40-
letni Leszek Darmochwał z Poznania, 
doświadczony ultramaratończyk, któ-
ry pokonał m.in. słynny Bieg Rzeźnika 
(czas 18:37) oraz jego równolatek Artur 
Kujawiński, także ultramaratończyk 
(ukończył bardzo trudny Spartathlon 
w Grecji), a ponadto trener i organiza-
tor poznańskiej Maniackiej Dziesiątki. 
Artur trasę Ekonomicznej Piątki prze-
biegł w 18 minut i 41 sekund.

Prof. Marian Gorynia, rektor Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu, re-
prezentant Klubu Biegacza UE i mieszka-
niec Suchego Lasu, czas miał nieco gorszy 
(22:21), ale jest też o dwie dekady starszy. 
W porównaniu z nim dość słabo wytre-
nowany okazał się 53-letni Ryszard Gro-

belny, były prezydent Poznania, biegnący 
w barwach Drużyny Szpiku. Pan prezy-
dent na dotarcie do mety potrzebował 24 
minut i siedmiu sekund. Ale i tak nie było 
najgorzej, bo zmieścił się w pierwszej poło-
wie stawki, zajmując 273. miejsce.

Krzysztof Ulanowski 

- Pomożecie? - pytał licznie zgroma-
dzonych w Suchym Lesie. W ramach 
peregrynacji po Wielkopolsce odwiedził 
też Puszczykowo, Poznań i oczywiście 
Swarzędz. Wszędzie wzbudzał sensację 
i zainteresowanie. W zbiórkę pieniędzy 
niezbędnych do zorganizowania wypra-
wy włączył się samorząd Swarzędza.

- Z budżetu gminy Swarzędz wesprzeć 
podróżnika nie możemy. Ale staraliśmy 
się zorganizować spotkania pana Alek-
sandra Doby z przedsiębiorcami z naszej 
gminy - mówi Barbara Czachura, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Swarzędza. 
O popularności podróżnika świadczy 
między innymi akcja na portalu: „Polak 
potrafi”. W ciągu kilkunastu dni zebrano 
tam ponad 47 tys. zł. A potrzebnych jest 
50 tys. zł. A jak twierdzi podróżnik im 
więcej uda się zebrać tym podróż będzie 
bezpieczniejsza.

 Czy jednak podróż siedemdziesię-
cioletniego człowieka przez Atlantyk 
może być bezpieczna? Czy siedemdzie-
sięciolatek podoła takiemu wyzwaniu? 

Aleksander Doba przyznaje, że trzeci 
rejs kajakiem przez Atlantyk będzie naj-
trudniejszą wyprawą w jego życiu. Licz-
ne spotkania z czytelnikami jego książek 

nie sprzyjają regularnemu treningowi.
On sam mówi, że nie jest sportow-

cem. Jest przede wszystkim turystą. 
Prowadzi aktywny tryb życia, jeździ 
na rowerze, ale treningi go nudzą.

W książce zatytułowanej: „ Na oce-
anie nie ma ciszy” rozwija te słowa. „Ja 
jestem turystą, a nie wyczynowcem, 
więc z założenia nie powinienem 
sobie szkodzić. Nawet, gdy chcę po-
bić rekord, to muszę to zrobić tak, by 
nie wrócić z zapaleniem mięśnia, czy 
większą kontuzją. Bo wtedy to zaprze-
cza idei kajakarstwa turystycznego.” 

Hemingway byłby 
zaskoczony

A przecież na oceanie nie będzie lek-
ko. W czasie spotkania w Suchym Lesie 
sam opowiadał o tym, jak wiosłem od-
pędzał rekiny. Mówił o latających rybach, 
które z prędkością nawet 90 km/h prze-
latywały tuż obok niego. Zdarzało się, że 
niektóre kończyły lot w kajaku. Bywało, 
że jadł surowe mięso ryb.

Słuchając tych opowieści trudno 
było oprzeć się wrażeniu, że ktoś taką po-
stać wymyślił. Oczywiście, to Ernest He-
mingway, który w opowiadaniu „Stary 
człowiek i morze” opisywał kubańskiego 
rybaka Santiago. Ale wyczyn Aleksandra 
Doby przerasta to, co opisał Hemingway, 
laureat Literackiej Nagrody Nobla.   

Tym, co już zrobił, a przepłynął 
dwa razy Atlantyk, opłynął Bajkał, pły-
wał po rzekach Ameryki Południowej, 
przepłynął Trójkąt Bermudzki, wpisał 
się do panteonu wielkich samotników. 

„Wodniacy” wymieniając największych 
żeglarzy wypowiadają jego nazwisko 
obok Leonida Teligi oraz Krzysztofa Ba-
ranowskiego.  Dokonania mieszkańca 
Polic, urodzonego jednak w Swarzędzu, 
porównywać można z dokonaniami 
Marka Kamińskiego, Jerzego Kukucz-
ki oraz Krzysztofa Wielickiego.

Tyle tylko, że wszyscy oni, doko-
nując swoich wyczynów, byli znacznie 
młodsi od Aleksandra Doby.

Czy to oznacza, że kajakarz Doba 
nie ma szansy przepłynąć po raz trze-
ci Morza Ciemności, jak nazywano 
w średniowieczu Atlantyk?

Życie pokazuje, że o naszym wieku 
nie decyduje wpis w dowodzie osobi-
stym, ale nasze samopoczucie. Mając 
nawet 80 lat, czyli więcej od polskiego 
podróżnika można dokonać rzeczy nie-
codziennej. A taką jest wejście na Mount 

Everest. W maju 2013 roku na „dachu 
świata” stanął 80-letni Japończyk Yuichi-
ro Miura. Było to jego trzecie wejście na 
ten szczyt. Pierwszy raz dokonał tego 
mając 70 lat. Następnie pięć lat później. 

– Data w dowodzie mówi, że w tym 
roku skończę 70 lat, ale coś Wam zdra-
dzę – czuję się czasami jak nastolatek. 
Lepiej żyć jeden dzień, jako tygrys, niż 
sto dni, jako owca – przekonuje Alek-
sander Doba. 

Takie spontaniczne zachowanie 
uratowało go przed rekinami. Jak opo-
wiadał w Suchym Lesie pewnego dnia, 
gdy słońce mocno mu doskwierało, 
postanowił wykąpać się w oceanie? 
Usiadł na kajaku okrakiem i zaczął 
pluskać nogami w wodzie. Nie minęło 
wiele czasu, gdy w pobliżu pojawiły się 
charakterystyczne płetwy. Od reki-
nów opędzał się, więc wiosłami. 

Bywały i inne stworzenia, wcale 
nie agresywne, ale, przed którymi te 
musiał się bronić. Były to żółwie. Ka-
jak na środku oceanu okazał się dla 
nich znakomitym miejscem do ociera-
nia się. Jednak potężną skorupą mogły 
uszkodzić miecz kajaka. Dlatego i od 
ich towarzystwa musiał się nieco opę-
dzać. Zupełnie inaczej było z delfinami. 
Widział i te szare i te srebrzyste. Jednak 
najbardziej zaskoczyły go delfiny różo-
we na rzece Hualaga w Brazylii.  

– Gdybym chciał przepłynąć Atlan-
tyk w kajaku 30 lat temu, to ludzie mó-
wiliby, że zostawiam żonę i dzieci i jadę 
się zabić. A teraz? Emeryt, pasożyt spo-
łeczeństwa, jak zginie, to wielkiej stra-
ty nie będzie - żartuje.

A już tak na poważnie mówi, że 
chcę popłynąć, ale chce też, żeby 
wszystko było bezpieczne. - Nie mam 
tendencji samobójczych – dodaje.

Kolejna próba będzie znacznie 
trudniejsza. Trasa z Nowego Jorku do 
Lizbony wiedzie wodami chłodniej-
szymi od tych, na których już pływał. 
Będzie też narażony na większą liczbę 
burz i sztormów niż dotąd.

Fale wyższe od domów
W czasie poprzedniego rejsu prze-

trwał osiem sztormów. Najdłuższy 
trwał trzy doby. Fale osiągały 9 me-
trów wysokości.

– Starałem się poznać Atlantyk 
na długo przed wypłynięciem w rejs. 
Pytałem żeglarzy o te fale. A kiedy 
już znalazłem się w obliczu sztormu 

ustawiałem kajak dziobem pod wiatr 
i schowany w kabinie starałem się 
przetrwać. Nie walczyłem z falami 
opowiadał. Ale nie tylko wiatr dawał 
się kajakarzowi we znaki.  Dokuczliwa 
była wszechobecna sól. Wżerała się 
w dłonie i stopy. Wyżerała wręcz ciało. 

W czasie czternastotygodniowej 
podróży Aleksander Doba schudł 14 ki-
logramów. W ciągu doby wiosłował od 
ośmiu do dwunastu godzin.  Na kajaku 
wszystko było poprzywiązywane. On 
sam też miał na sobie specjalną uprząż.

Trójkąt Bermudzki.
Tam zaczęły się problemy. Z po-

wodu uszkodzenia steru i silnych 
prądów wody nadłożył dwa tysiące 
kilometrów. Jak to możliwe? Płynął 
w kółko. W końcu dotarł na Bermudy, 
gdzie usunął usterkę. Na pytania o to, 
czy boi się, że w trakcie rejsu zacho-
ruje, odpowiada żartobliwie, że miał 
doskonale wyposażoną apteczkę, ale 
przecież tam na oceanie nikt nie mógł 
go zarazić żadną chorobą. 

– Najwięcej ludzi umiera w łóżku. 
Ilu ludzi umiera kajaku? – Pytał w Su-
chym Lesie Aleksander Doba. 

 Kontakt z ludźmi?
– Zdarzyło się, że płynął prosto na 

mnie potężny statek. Nie miałem ra-
diostacji, przez którą mógłbym nadać 
odpowiedni sygnał. Statek przepłynął 
30 metrów obok mnie. Nikt nie poma-
chał, nie zawołał – wspomina Doba. 

Jak opisuje w książce „Na oceanie 
nie ma ciszy” w Ameryce Południowej 
napadano go dwa razy. Bandyci celowa-
li w jego stronę lufy pistoletów, grozili 
mu maczetami. Kajak plądrowali przez 
trzy godziny. Zrabowali mu telefony, 
nadajnik pozwalający ustalać położe-
nie kajaka, aparat fotograficzny, kartę 
ze zdjęciami, wśród których było to z ja-
guarem w dżungli. Zabrali też kompas, 
latarki i wiele innych potrzebnych w po-
dróży przedmiotów.

Jak pomóc?
Jak mądrze pomóc człowiekowi 

ogarniętemu pasją dokonania czegoś, 
co przerasta nawet ocean?

– Przez cztery miesiące będę sam 
na sam z przyrodą, potężnymi sztor-
mami i lodowatą wodą - bez pomocy 
z zewnątrz, polegając wyłącznie na 
sile własnych mięśni - właśnie, dlate-
go potrzebuje zapasowych urządzeń: 
elektrycznej odsalarki, systemu ostrze-
gającego o możliwości kolizji, paneli 
słonecznych, GPS-ów i telefonów sate-
litarnych – tłumaczy.

Wyprawa kosztuje 400 tysięcy 
złotych. Potrzeba jeszcze około 50 tys. 
złotych.

INFORMACJE Z CENTRUM KULTURY

Wydarzenie Termin Miejsce

Wernisaż wystawy prac ceramicznych 6. 05. 2016 r. CKiBP, Hol 

Katarzyny Strańczyk do  

i Ewy Radkiewicz 5. 06. 2016 r. 

Tropikalny Las 1. 06. 2016 r. CKiBP 
Dzień Dziecka w tropikalnym lesie: od godz. 16.00 Sala widowiskowa 

Motylarnia, Film Był sobie las  Hol 

Wystawa egzotycznych motyli  Szczegóły na stronie 

i innych stawonogów  www.osrodekkultury.pl

Dni Gminy Suchy Las 18. 06. 2016 r.  Parking przed Gminnym 
Koncert Maryli Rodowicz  Ośrodkiem Sportu 
i wiele innych atrakcji
Koncert O.S.T.R. 23. 06. 2016 r. CKiBP 
 godz. 19.00 Sala widowiskowa 

  Bilety: 35/30 zł (N/U)

LATO W CKiBP 27. 06. 2016 r. Szczegóły na stronach 

Dawno temu w Pyrlanii, warsztaty  do CKiBP 

teatralne, Świetlica Artystyczna,  31. 08. 2016 r. 

Akademia Malucha, Gospel Joy,  

Mały Inżynier

Poranki filmowe 29. 06. 2016 r. CKiBP 

Kino dla najmłodszych widzów 13. 07. 2016 r. Sala widowiskowa 

 27. 07. 2016 r. Szczegóły na stronie 

 10. 08. 2016 r. www.osrodekkultury.pl 

 24. 08. 2016 r. 

 godz. 11.00

Wieczory filmowe 6. 07. 2016 r. CKiBP 

 20. 07. 2016 r. Sala widowiskowa 

 3. 08. 2016 r. Szczegóły na stronie 

 17. 08. 2016 r. www.osrodekkultury.pl 

 godz. 20.00

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

WIĘCEJ INFORMACJI:  www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CKiBP, 
twitter.com/CKiBP_SuchyLas. Zastrzegamy prawo zmian w programie
Bilety dostępne w CKiBP (Sekretariat) i na stronie www.bilety24.pl

WYDARZENIA

Aleksander Doba powraca na Atlantyk
Siwa czupryna, równie siwa, potężna broda. Mimo siedemdziesięciu lat po scenie porusza 
się żwawo. Opowiada ze swadą. Aleksander Doba, bo to o nim mowa, wydaje się być wręcz 
wulkanem energii i dowcipów. W sucholeskim Centrum Kultury przez blisko dwie godziny 
opowiadał o swoim rejsie przez Ocean Atlantycki. W maju mieszkający, na co dzień w Poli-
cach, ale pochodzący ze Swarzędza kajakarz wypłynie na Atlantyk po raz trzeci.

– Jestem emerytem i trudno mi 
zebrać wystarczające środki material-
ne. Nie, żebym nie próbował – wal-
czę o moje marzenie każdego dnia, 
oszczędzając, szukając sponsorów 
i nawiązując partnerstwa – mówi 
Aleksander Doba.

Za pieniądze, jakie w ramach akcji 
„Doba. Kajakiem przez Atlantyk” zbie-
ra portal polakpotrafi.pl podróżnik 
chce kupić: 

- odsalarkę elektryczna Katadyn 
E-40 za 20 tys.zł,

- AIS – system ostrzegający o moż-
liwości kolizji za 17 tys zł, panele sło-
neczne kosztujące 7 tys.zł,

- trzy sygnalizatory GPS za 4 tys.zł,
- dwa radiotelefony UKF za 2 tys.zł.
– Potrzebuję Ciebie, sam tego nie 

dokonam. To jest nasz wspólny cel 
i jeśli plan zrealizujemy to będzie to 
znów pierwszy taki sukces. Znów roz-
sławimy Polskę i będziemy dumni, że 
mogliśmy być razem – apeluje Alek-
sander Doba do ludzi odczuwających  
podobnie jak on.

– Potrzebuję nie tylko Twojego 
materialnego wsparcia, ale też ducho-
wego - słowem, dobrą myślą. Wówczas 
tam na oceanie będę miał więcej sił, by 
wiosłować dla siebie, dla Ciebie, dla 
Polski – dodaje.

– Wybrać się tam, gdzie jeszcze nie 
byłem, to dla mnie jest magnes – Alek-
sander Doba.

RAD

Kajakarz z Polic przepłynął  

Polskę po przekątnej z Prze- 
myśla do Świnoujścia - 1189 
km w 13 dni (1989 rok)
Nysę Łużycką od styku granic  
Polski, Czechosłowacji i Nie-
miec, aż do ujścia Odry, którą 
wrócił do Polic (1991 rok)
jako pierwszy w historii prze- 
płynął wzdłuż całego polskie-
go wybrzeża (1991 rok)
pokonał kajakiem całą Wisłę  
(1992 rok)
kajakiem przez Niemcy i do- 
okoła Danii z Polic do Polic - 
55 dni, 2719 km (1998 rok)
kajakiem dookoła Bałtyku  
z Polic do Polic - 80 dni, 4227 
km (1990 rok)
kajakiem za koło podbieguno- 
we północne z Polic do Narwiku 

- 101 dni, 5369 km (2000 rok)
jako pierwszy kajakarz opły- 
nął Bajkał - 41 dni, 1954 km 
(2009 rok)
w 2011 roku pokonał trasę Se- 
negalu do Brazylii liczącą 5394 
km. To najwęższy odcinek oce-
anu między dwoma kontynen-
tami. Zajęło mu to 99 dób. 
druga wyprawa transatlan- 
tycka odbyła się w roku 2014. 
Rozpoczął ją w Lizbonie, a za-
kończył na Florydzie. 12 427 
km przebył w ciągu 167 dób.

Rektor pokonał prezydenta
Kolejna edycja „Ekonomicznej Piątki”, współorganizowanej 
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, okazała się 
frekwencyjnym sukcesem. Trasę 5 km pokonało blisko 700 
biegaczy, nie tylko z Poznania i okolic, ale i z całej Polski.
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Rektor Marian Gorynia i jego drużyna Rektor po ukończeniu biegu
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Jak nam powiedziała dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Sylwia Nowak–
Kabacińska do 5 maja br. spłynęło 1151 
wniosków o świadczenie 500 + i wciąż na-
pływały kolejne. Do 5 maja br. OPS wydał 
749 decyzji i wypłacił 380 tys. zł. Świad-
czenia otrzymało 760 dzieci. Dyrektor 
Sylwia Nowak–Kabacińska szacuje, że 
docelowo otrzyma je ok. 2 tys. dzieci.

Przypomnijmy, że wnioski można 
składać do 1 lipca br. – wówczas wypłata 
zapomogi nastąpi ze spłatą od 1 kwietnia 
br. Jeśli ktoś złoży wniosek później, otrzy-
ma zapomogę, ale już bez tej spłaty.

Pomimo dużej liczby wniosków, kole-
jek w Suchym Lesie nie ma, jako że miesz-
kańcy posłuchali apelu pracowników 
OPS-u, by składać dokumenty sukcesyw-
nie, a ponadto mniej więcej połowa wnio-
sków została złożona drogą elektroniczną. 
Tej drogi zresztą pracownicy OPS-u nie 
polecają, jako że nie można wówczas od 
razu zweryfikować i poprawić wniosku. 
W efekcie wnioskodawca i tak może zo-
stać wezwany do złożenia dokumentu 
w postaci papierowej.

Poniżej pytamy kilkoro mieszkań-
ców Suchego Lasu i Poznania, którzy 
mówią nam, czy i dlaczego zdecydowali 
się skorzystać ze świadczenia.
Izabella Łukomska-Pyżalska, pre-
zes KS Warta Poznań, matka sze-
ściorga dzieci

Zamierzam sko- 
rzystać z pienię-
dzy z programu 
500+. Nie należę 
do osób ubo-
gich, ale nikt też 
nie ustalił, gdzie 
przebiega granica 

zamożności. Zresztą z założenia pro-
gram jest skierowany dla wszystkich, nie 
przewidziano żadnych progów. A czy 

500+ przyczyni się do tego, że rodzić się 
będzie więcej dzieci? Zobaczymy. Moim 
zdaniem samo rozdawnictwo pieniędzy 
nie wystarczy. Dzieciom trzeba zapew-
nić miejsca w żłobkach i przedszkolach, 
a rodzicom mieszkania i pracę.
Dariusz Matysiak, radny gminy Su-
chy Las, ojciec dwóch córek

Osobiście zamie- 
rzam zgłosić się 
po pieniądze 
z programu 500+.  
Program może za-
chęcić do powięk-
szenia rodziny 

ludzi ubogich, którzy chcą mieć dziecko. 
W każdym razie na pewno pieniądze 
z tego programu stanowić będą pomoc 
dla rodzin ubogich i wielodzietnych. 
Dla ludzi średnio zamożnych 500+ nie-
koniecznie stanowić będzie zachętę, bo 
i tak ich na dziecko stać.
Justyna Kniaziewicz-Stachowska, 
członkini Zarządu Osiedla Suchy 
Las, matka dwojga dzieci

Tak, zgłoszę się 
po te pieniądze. 
W moim przypad-
ku jest to spory 
zastrzyk gotówki. 
Cieszę się, że będę 
mogła zrealizo-

wać chociaż po części potrzeby związane 
z treningami karate, na które uczęszczają 
moje dzieci. Jak wiadomo, każdy sport 
wymaga ogromnego wkładu finansowe-
go. Będziemy też mogli w jakimś stopniu 
uczestniczyć w życiu kulturalnym. W tej 
chwili ciężko jest nam wysupłać trochę gro-
sza na teatr czy inne rozrywki. Może uda 
nam się wysłać dzieciaki na jakieś wakacje? 
Potrzeb jest wiele, a pieniędzy tylko 500 zł. 
Czy kwota ta jest zachętą do powiększenia 
rodziny? Niestety, w moim wieku taka 

kwota nie przekonuje mnie do posiadania 
kolejnego dziecka, może byłoby inaczej, 
gdybym miała młodsze dzieci i sama była 
młodsza. A czy pieniądze powinny dostać 
zamożne rodziny? Każde dziecko jest takie 
samo i dlatego konieczne jest wyrównane 
szans. Wiadomo, że biedniejsza rodzina 
nie pozwoli sobie na dodatkowe lekcje ję-
zyka, a bogata nawet nie zauważy takiego 
wydatku. Analogicznie 500 zł dla jednego 
to ogromna kwota, a dla drugiego oznacza 
prawie niezauważalny wpływ na konto. 
Odpowiedź nasuwa się sama.
Magdalena Przystałowska, prze-
wodnicząca Zarządu Osiedla Bie-
drusko, matka czworga dzieci

Skorzystam z pie-
niędzy. Dlaczego 
miałabym tego nie 
czynić, skoro to 
zgodne z prawem? 
Nie wiem, czy 
dzięki programowi 

będzie więcej dzieci, ale na pewno 500+ 
może być rekompensatą dla rodzin wielo-
dzietnych, które mają spore wydatki, a poza 
tym kupując artykuły dziecięce, płacą 
przecież VAT! Mam też nadzieję, że dzięki 
programowi zmieni się postrzeganie ro-
dzin wielodzietnych przez społeczeństwo. 
Kolejne dziecko nie będzie już oznaczało 
obniżenia statusu materialnego. 

Wysłuchał Krzysztof Ulanowski

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76
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MĄŻ NA TELEFON - 798 789 890
montowanie prawie wszystkiego – prawie wszędzie, 
burzenie i stawianie ścian,
ukrywanie kabli, przewodów, 
koszenie, ścinanie, rąbanie i przesadzanie, 

POPRAWIANIE PO FACHOWCACH
Godzina napraw kosztuje tylko 75 zł. 

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

– pierwsza godzina + 100% 

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, 

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

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

Krew się leje szerokim 
strumieniem
Klub HDK Błękitna Kropelka przeprowadził w ostatnim 
czasie kilka udanych akcji poboru krwi. Organizatorzy już 
zapowiadają kolejne.

W tym roku zaczęło się od Biedru-
ska, dokąd krwiobus przyjechał 20 
lutego. Chęć oddania krwi zgłosiło 46 
mieszkańców, a ostatecznie oddało 42, 
co oznacza prawie 19 tys. litrów życio-
dajnego płynu. Jednorazowo można 
bowiem oddać 450 ml krwi.

5 marca br. odbyła się kolejna akcja, 
tym razem w stolicy gminy. Krew od-
dały 34 osoby, była też próbka na szpik. 
Dwa tygodnie później krwiobus za-
parkował w Chludowie. I tam zbiórka 
okazała się udana. Zgłosiło się 27 osób, 
z czego ostatecznie krew oddały 21. 
Pobrano też trzy próbki na szpik.

- Oddaje więcej ludzi niż w poprzed-
nich latach, ale oczywiście jeszcze wiele 
pracy przed nami – ocenia Paweł Kolo-
sza z Klubu HDK Błękitna Kropelka.

W Suchym Lesie większość zapy-
tanych przez nas krwiodawców brała 
udział w akcji już nie pierwszy raz.

- Mieszkam w Biedrusku, ale kiedy 
przyjechał do nas krwiobus, byłem 
akurat przeziębiony – mówi jeden 

z mężczyzn. – Postanowiłem więc od-
dać krew tutaj – uśmiecha się.

- Brałam udział w tego typu akcjach 
co najmniej siedem razy – szacuje Ju-
styna Pankiewicz. – Ludziom trzeba 
pomagać – podkreśla.

- Ja jestem po raz pierwszy, ale krwio-
dawcą jest mój ojciec, więc się nie nie-
pokoję – uśmiecha się pani Natalia. – 
Mam 18 lat, a moim życiowym celem 
jest pomaganie innym – deklaruje.

Wojciech Frąckowiak, który od-
daje życiodajny płyn po raz trzeci, ma 
nieco inne pobudki.

- Lubię widok krwi – śmieje się.
- A poważnie? – naciskamy.
- Mieliśmy w rodzinie chorą osobę, 

która potrzebowała pomocy, no i dziew-
czyna mnie namówiła – odpowiada.

- Siostrzeniec zachorował na nowo-
twór w wieku trzech i pół roku – włącza 
się do rozmowy Monika Rezler. – Od 
tego czasu oddawałam krew dla innych 
już tyle razy, że nawet tego nie zliczę.

Krzysztof Ulanowski

Kolejek na szczęście nie ma
Po zapomogę 500 + zgłosiło się sporo osób, ale tłoku nie 
ma. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej radzą sobie 
z interesantami.

INFORMACJA
Do 13 czerwca można zgłaszać 

propozycje, na co powinny 
być wydane środki Osiedla 

Suchy Las w 2017 r. Mogą to 
być tzn. propozycje „twarde” 

(boiska, przystanki, ławki, kosze 
na śmieci itp.) jak i „miękkie” 

(imprezy integracyjne, 
spotkania mieszkańców itp.).

Jeśli czegoś brakuje na 
Osiedlu, to jest właśnie 
moment, żeby dokonać 

niezbędnych uzupełnień. 
Do dyspozycji Mieszkańców 

jest kwota ok 107.000 zł.

Zgłoszenia proszę wysyłać 
na michal.r.dziedzic@wp.pl 

lub wiadomością przez 
Facebook: www.facebook.
com/suchylas bądź www.

facebook.com/MRDziedzic.

Pozdrawiam
Michał Dziedzic

Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Suchy Las”

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36

WYDARZENIA

Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282

Specjalistyczny Gabinet Dietetyczny
dr n.biol. Iwona Koźlicka

Poznań, ul. Naramowicka 240
(budynek Harmony Spa),
tel. 601 72 64 46
CM EUMEDICA
Suchy Las, Obornicka 126
tel. 61 8125 000
www.iwonakozlicka.pl

PROFESJONALNIE, 
DYSKRETNIE, SKUTECZNIE
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Powiat Poznański, wspólnie z Gmi-
ną Swarzędz ponownie uruchomi 
linię 471, której zadaniem jest połącze-
nie dużych osiedli mieszkaniowych 
Swarzędza, Koziegłów i Murowanej 
Gośliny z turystycznymi szlakami 
rowerowymi przebiegającymi przez 
Puszczę Zielonka i przez zalesione te-
reny gminy Suchy Las. Linia została 
poprowadzona drogami przecinają-
cymi następujące szlaki rowerowe: 
EuroVelo R1, R2, R3, R4, R5, R6 i R9, 
Szlak Kościołów Drewnianych, Małą 
i Dużą Pętlę Rowerową oraz Cysterski 
Szlak Rowerowy i Pierścień dookoła 
Poznania.

Linia w głównej mierze adresowa-
na jest do rodzin i grup koleżeńskich, 
które lubią spędzać aktywnie wolny 
czas. Podstawową ideą uruchomie-
nia tej linii jest zwiększenie bezpie-
czeństwa grup rowerowych tak, aby 
planując wycieczkę rowerową, mogły 
one ominąć drogi publiczne o dużym 
natężeniu ruchu, które pozbawione 

są ścieżek rowerowych. Ponadto linia 
zapewnia dodatkowe połączenie dla 
mieszańców powiatu poznańskiego, 
łącząc cztery gminy: Swarzędz, Czer-
wonak, Murowaną Goślinę i Suchy 
Las (Biedrusko).

W bieżącym roku podjęto decyzję 
o przekazaniu zadania Gminie Swa-
rzędz, która jest właścicielem Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. 
Zakład ten jako jedyny w metropolii 
posiada dwie przyczepy do przewozu 
rowerów, a także autobusy niskopodło-
gowe przystosowane do ich holowania. 
Każdą z przyczep można przewieźć jed-
norazowo około 15 rowerów.

Ponadto ZGK Swarzędz posiada 
także personel mający doświadczenie 
w zakresie obsługi większych grup tu-
rystycznych. Na linii będzie obowią-
zywała taryfa biletowa zintegrowana 
z taryfą swarzędzką. W 2016 roku linia 
funkcjonować będzie we wszystkie so-
boty, niedziele i święta w okresie od 28 
maja do 26 czerwca 2016 r. oraz od 13 

sierpnia do 16 października 2016 r. Li-
nia funkcjonować będzie w piątek 27 
maja 2016 r.

W poprzednim sezonie linia rowe-
rowa działała od 3 września do 25 paź-
dziernika 2015 roku. W ciągu 16 dni 
przewieziono łącznie 768 pasażerów 
i 126 rowerów. Powiat Poznański wraz 
ze swoim partnerem, na każdym kroku 
stara się propagować zdrowy styl życia. 
Na obszarze powiatu wytyczono 524 
km turystycznych szlaków rowerowych, 
przebiegających wzdłuż malowniczych 
polnych dróg i leśnych duktów.

Tak, jak w ubiegłym roku autobusy 

będą kursować każdej soboty i niedzie-
li od 9:30 do 19:45 z częstotliwością od 
90 do 120 minut. Wyjazdy ze Swarzę-
dza planowane są na 9:30, 11:00, 13:00, 
14:30 i 16:30, natomiast autobusy po-
wrotne z Biedruska odjeżdżać będą 
o 11:00, 12:50, 14:40, 16:15 i 18:15 
oraz pierwszy z Murowanej Gośliny 
w stronę Swarzędza o 9:30. Zatem do 
zobaczenia na pieszych i rowerowych 
szlakach powiatu poznańskiego w sło-
neczne, letnie i jesienne weekendy…

Zbigniew Rusak,  
Samodzielne stanowisko  

ds. transportu publicznego

Przed biegiem głównym odbył 
się bieg VIP-ów. Nie zabrakło w nim 
starosty poznańskiego. – Uwielbiam 
biegać, ale w pewnym wieku nie 
można już przesadzać z dystansami. 
Zwłaszcza, że mój kręgosłup lubi 
czasami o sobie przypomnieć. Tu-
taj jednak mamy do przebiegnięcia 
zaledwie 300 metrów, więc nie było 
najmniejszych problemów z dobie-
gnięciem do mety w dobrej kondycji 

– śmiał się Jan Grabkowski.
Starosta poznański kibicował też 

pozostałym uczestnikom biegu. – Lu-
bię takie imprezy, zwłaszcza jeśli są 
dobrze przygotowane i nie zakłócają 
jazdy użytkownikom dróg. A to także 
jest bardzo istotne. W Swarzędzu nie 
ma z tym problemów. Ta impreza ma 
zresztą już swoją tradycję i gromadzi 
tysiące fanów biegania. Takie inicjaty-
wy trzeba więc wspierać, bo jak to się 
mówi „w zdrowym ciele, zdrowy duch” 

– dodał Jan Grabkowski.

10-kilomentrową trasę najszybciej 
pokonał pochodzący z Gostynia Adam 
Nowicki, który na co dzień reprezentu-
je klub ze Szczecina. Za jego plecami 
finiszowali Arkadiusz Gardzielewski ze 
Śląska Wrocław oraz Michajło Iweruk 
z Ukrainy. Zwycięzca przebiegł trasę 
w nieco ponad pół godziny. Wśród 
kobiet najlepsza okazała się Agnieszka 
Mierzejewska z Wolbórza.

Uczestnicy 10 km Szpot Swarzędz 
finiszowali na miejskim stadionie. Tam 
też przygotowano dla wszystkich spo-
ro atrakcji. Po dekoracji najlepszych, 
zarówno w klasyfikacji generalnej, jak 
i w innych kategoriach, miała miejsce 
aukcja przedmiotów, z której całko-
wity dochód zostanie przekazany na 
dalsze leczenie walczącej od ponad 
czterech lat z nowotworem złośliwym 
7-letniej Nikoli Kubiak.

 Tomasz Sikorski, 
Wydział Promocji  

i Aktywności Społecznej

PRAWNIK RADZI / REKLAMA  

ul.Młyńska 9/1
61-730 Poznań
NIP 779-206-25-39
tel.61 8529828
e-mail: kancelaria@maciejsojka.pl
www.maciejsojka.pl

zatrudni:
sprzątaczkę z orzeczonym •	
stopniem niepełnosprawności,
pakowacza odzieży z orzeczonym •	
stopniem niepełnosprawności. 

oferty prosimy składać na adres mailowy:
pawel.grobelny@argos.pl

lub telefonicznie: 61 8125158

Zakład Produkcji Odzieży

ARGOS w Suchym Lesie

Bieganie w Swarzędzu
Za nami piąta edycja biegu 10 km Szpot Swarzędz. W impre-
zie wystartowały blisko cztery tysiące biegaczy. Na trasie moż-
na było zobaczyć zawodników w różnym wieku. Nie zabrakło 
nawet osób po 70-tce. – To co nas najbardziej cieszy, to liczny 
udział mieszkańców Wielkopolski, a szczególnie powiatu po-
znańskiego, bo to właśnie głównie dla nich organizujemy nasz 
bieg – powiedział Ireneusz Szpot, pomysłodawca imprezy.

Autobusowa linia rowerowa
Startuje kolejny sezon weekendowej linii autobusowej 
umożliwiającej dojazd do szlaków rowerowych Puszczy 
Zielonka.

Jak sprawnie wyegzekwować alimenty na dziecko od drugiego  
z rodziców, który nie poczuwa się do  łożenia na utrzymanie małoletniego?
Przywołując obecnie obwiązujące regulacje prawne, warto wskazać kilka możliwych dróg po-
stępowania i narzędzi prawnych, które mogą przyjść z pomocą matkom samotnie wychowu-
jącym dzieci w dochodzeniu wymagalnych i przyszłych należności od drugiego z rodziców. 

Od wielu lat środowiska zajmujące 
się ochroną praw kobiet głoszą postu-
laty skierowane do rządzących, aby 
koniecznie uprościć i usprawnić proce-
dury w zakresie egzekucji alimentów. 
Kobiety samotnie wychowujące dzie-
ci w związku ze sprawowaną opieką 
nad małoletnimi, są grupą społeczną 
najczęściej dotkniętą omawianym 
problemem. Samotny rodzic na skutek 
braku lub zwłoki w świadczeniach ali-
mentacyjnych należnych od drugiego 
ze zobowiązanych, jest narażony czę-
sto na poważny uszczerbek majątkowy 
w związku z koniecznością całkowitego 
finansowania utrzymania dziecka.

Droga cywilna
W każdym przypadku kobieta, któ-

ra chce skutecznie domagać się speł-
nienia zobowiązań alimentacyjnych na 
małoletniego od drugiej strony, musi 
w pierwszej kolejności posiadać tytuł 
egzekucyjny w postaci wyroku sądu po-
wszechnego lub ugody zawartej przed 
sądem czy notariuszem. W przypadku 
notarialnego porozumienia, konieczne 
jest jednak uzyskanie od drugiej strony 
oświadczenia o dobrowolnym podda-
niu się egzekucji, a następnie uzyskanie 
klauzuli wykonalności nadanej przez 
sąd. Tylko taki tytuł prawny (wyrok lub 

ugoda) opatrzony klauzulą wykonalno-
ści może stać się podstawą do skutecz-
nego egzekwowania świadczeń alimen-
tacyjnych. Oczywiście w przypadku 
wyroku wydanego przez sąd, orzecze-
nie poprzedza postępowanie, w którym 
sąd bada wszystkie okoliczności, w tym 
możliwości finansowe rodzica oraz uza-
sadnione potrzeby małoletniego, a na-
stępnie zasądza odpowiednią wysokość 
świadczenia alimentacyjnego na rzecz 
małoletniego.

Uzyskanie samego wyroku zasądza-
jącego alimenty nie wystarcza jednak do 
zaspokojenia potrzeb alimentacyjnych 
w przypadku, gdy zobowiązany nie chce 
lub nie może zapłacić ustalonej kwoty 
pieniężnej. W takim wypadku koniecz-
ne jest wystąpienie na drogę postępo-
wania egzekucyjnego. Taką procedurę 
należy zainicjować składając wniosek do 
komornika, który prowadzi całe postę-
powanie, w tym ustala zarobki i sytuację 
majątkową dłużnika.  Dla zwiększenia 
efektywności pracy komornika, należy 
go wesprzeć informacją o miejscu poby-
tu, miejscu pracy nierzetelnego rodzica, 
prawie własności ruchomości i nieru-
chomości oraz każdą inną informacją, 
która może pomóc w skutecznej egzeku-
cji zaległych świadczeń.

Warto zaznaczyć, że z uwagi na 
szczególny charakter roszczenia, wie-
rzyciel ma pozycję mocno uprzywilejo-
waną, a egzekucja może być prowadzo-
na w szerszym zakresie niż egzekucja 
innych wierzytelności. W przypadku 
zaspokojenia z wynagrodzenia o pracę 
dłużnika, Kodeks pracy pozwala zająć 
aż 3/5 przysługującego wynagrodzenia, 
a nie jak w przypadku innych tytułów 
wykonawczych tylko jego połowę. Po-
nadto, w przypadku zbiegu egzekucji, 

tytuł wykonawczy w zakresie alimen-
tów korzysta z uprzywilejowanej po-
zycji i pozwala na zaspokojenie przed 
innymi należnościami dłużnika.

Droga administracyjna 
Uprawnieni do świadczeń alimen-

tacyjnych mogą również skorzystać 
z regulacji przewidzianych ustawą 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. 
Wspomniany akt prawny przewiduje 
szczególną procedurę administracyjną, 
która ma na celu wsparcie osób znajdu-
jących się w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu niemożności wyegzekwowa-
nia należności alimentacyjnych oraz 
zwiększenie odpowiedzialności dłuż-
ników. Ponadto, w przypadku jeżeli do-
chód rodziny w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, 
to ustawa pozwala osobie uprawnionej 
złożyć wniosek o przyznanie świadcze-
nia z funduszu alimentacyjnego. Prawo 
takie przysługuje do czasu ukończenia 
przez uprawnionego 18 roku życia, a gdy 
uczy się w szkole lub szkole wyższej, do 
ukończenia przez nią 25 roku życia.

W przypadku bezskuteczności eg-
zekucji komorniczej osoba uprawniona 
może złożyć do organu właściwego dla 
wierzyciela wniosek o podjęcie działań 
wobec dłużnika alimentacyjnego. Do 
wniosku należy dołączyć zaświadczenie 
organu prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne o bezskuteczności egzeku-
cji zawierające informację o stanie egze-
kucji, przyczynach jej bezskuteczności 
oraz o działaniach podejmowanych 
w celu wyegzekwowania zasądzonych 
alimentów.

Na podstawie takiego zaświadcze-
nia, organ administracyjny przeprowa-
dza wywiad alimentacyjny, w celu usta-
lenia sytuacji rodzinnej, dochodowej 
i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 
a także jego stanu zdrowia oraz przy-
czyn niełożenia na utrzymanie osoby 
uprawnionej, odbiera od niego oświad-
czenie majątkowe oraz informuje dłuż-
nika o przekazaniu do biura informacji 
gospodarczej informacji gospodarczej 
o zaległych zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego. Ponadto,  w przypad-
ku gdy dłużnik alimentacyjny nie może 
wywiązać się ze swoich zobowiązań 
z powodu braku zatrudnienia, organ 
zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego 
do zarejestrowania się jako bezrobotny 
albo jako poszukujący pracy oraz infor-

muje właściwy powiatowy urząd pracy 
o potrzebie aktywizacji zawodowej 
dłużnika alimentacyjnego. 

W przypadku, gdy dłużnik alimen-
tacyjny uniemożliwia efektywne prze-
prowadzenie postępowania, organ wsz-
czyna postępowanie dotyczące uznania 
dłużnika alimentacyjnego za uchyla-
jącego się od zobowiązań alimentacyj-
nych. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika 
alimentacyjnego za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych stanie 
się ostateczna, organ kieruje wniosek 
do starosty o zatrzymanie prawa jazdy 
dłużnika alimentacyjnego, dołączając 
odpis tej decyzji oraz składa wniosek 
o ściganie za przestępstwo określone 
w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny.

Podsumowanie
Podsumowując należy zaznaczyć, że 

obecnie obowiązujące regulacje praw-
ne nie mają charakteru wyczerpujące-
go i nie są idealne, ale przy aktywnym 
udziale wierzyciela alimentacyjnego 
mogą pozwolić skutecznie przymu-
sić dłużnika do spełnienia zaległych 
świadczeń. W pierwszej kolejności nale-
ży wykorzystać drogę cywilną, a w razie 
bezskutecznej egzekucji komorniczej, 
legitymując się zaświadczeniem o bez-
skuteczności egzekucyjnej, zainicjować 
postępowanie administracyjne. 

Warto również wiedzieć, że sam 
wiek dziecka nie przesądza o obowiąz-
ku alimentacyjnym, gdyż zgodnie z art. 
133 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy, rodzice są 
zobowiązani do łożenia na utrzymanie 
względem dziecka, dopóki nie jest ono 
w stanie utrzymać się samodzielnie. 
Może to oznaczać, iż nawet jeśli upraw-
nione dziecko ukończyło 18 lat, to ali-
menty nadal będą należne i mogą być 
egzekwowane, a sam fakt osiągnięcia 
pełnoletności w takich okolicznościach 
nie ma wpływu na dopuszczalność eg-
zekwowania alimentów. 

28 Sucholeski.EU       maj 2016      nr 5 (52)  nr 5 (52)       maj 2016      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 29



WYDARZENIA

Wspólnie przeciw białaczce – zostań 
potencjalnym dawcą szpiku.
Zapraszamy Mieszkańców  na stoiskoOsiedla Grzybowego 
podczas Dni Gminy 18 czerwca!

W Polsce, co godzinę stawiana jest 
komuś diagnoza: nowotwór krwi – co 
roku słyszy tę diagnozę ok. 10 000 
osób – rodzice małych dzieci, mło-
dzież, dorośli. Wśród nowotworów 
krwi, najpopularniejsze są białaczki. 
Oprócz białaczek przeszczepienie 
szpiku może pomóc w powrocie do 
zdrowia pacjentom przy około 100 
różnych chorobach, np. anemii apla-
stycznej, chłoniakach, ziarnicy złośli-
wej itd. Pacjentów, których nie udaje 
się wyleczyć chemioterapią kwalifiku-
je się do przeszczepienia. 

Największe prawdopodobieństwo 
zgodności istnieje pomiędzy rodzeń-
stwem i wynosi 25%. Między dziećmi 
i rodzicami, to już tylko 3 %. Jeżeli nie 
uda się znaleźć dawcy w rodzinie, pa-
cjent jest kwalifikowany do przeszcze-
pienia od dawcy niespokrewnionego.

Obecnie jest zarejestrowanych w 
Polsce blisko 945 tys. potencjalnych 
dawców szpiku. Jednak cały czas jest 
w Polsce wielu pacjentów, którzy cze-
kają na znalezienie zgodnego niespo-
krewnionego dawcy. Kombinacji za-
pisu fragmentu informacji genetycznej, 
dzięki której dopasowuje się zgodnego 
dawce do pacjenta jest kilkanaście mi-
liardów. Dlatego im więcej osób zare-
jestruje się, tym większą szansa na zna-
lezienie dawcy dla każdego pacjenta.

Zostanie dawcą szpiku, to jedyne 
bycie dawcą, które nie wiąże się z od-
daniem czegoś kosztem nas samych 

– tak, jak to jest w przypadku oddania 
nerki, czy wykorzystania narządów w 
przypadku śmierci dawcy.

Prawdopodobieństwo, że zosta-
nie się rzeczywistym dawcą wynosi 
około 5% w ciągu 10 lat. Oznacza to, 
że około 5 osób, z każdych 100 zareje-
strowanych w przedziale 10 lat, może 
ofiarować szansę na życie zgodnemu 
pacjentowi.

Potencjalnym dawcą może zostać 
każda osoba w wieku 18-55 lat, ważąca 
minimum 50kg i bez dużej nadwagi, 
która ma dobry ogólny stan zdrowia.

Istnieją dwie metody pobrania ko-
mórek szpiku:

1. Pobranie krwiotrwórczych komó-
rek z krwi obwodowej Jest to najczęściej 
stosowana metoda, w ok. 80% przypad-
ków. Polega ono na tym, że przez 5 dni 
dawca przyjmuje tzw. czynnik wzrostu, 
który sprawia, że komórki krwiotwór-
cze, które znajdują się w szpiku kostnym 
nadprodukowują się i wydostają do 
naszej krwi obwodowej. Piątego dnia 

specjalna maszyny (separatora komó-
rek krwiotwórczych) wychwytuje po-
trzebne komórki krwiotwórcze z krwi, 
zostają one odseparowane i gromadzo-
ne w specjalnym woreczku. Cały zabieg 
trwa około 3-4 godzin. Krwiodawcy 
twierdzą, że jest to podobny zabieg do 
oddawania osocza. Pobranie komórek 
macierzystych z krwi obwodowej nie 
wymaga ani narkozy, ani stacjonarne-
go pobytu dawcy w szpitalu. Metoda 
pobrania komórek macierzystych z 
krwi obwodowej stosowana jest w me-
dycynie od roku 1988. Nie są znane 
żadne odległe w czasie skutki uboczne 
tej metody.

2. Pobranie szpiku z talerza kości 
biodrowej. Jest to znacznie rzadziej 
stosowana metoda. Tylko w około 
20% pobrań. Pobranie szpiku odbywa 
się pod narkozą i trwa około godziny. 
Pobranie odbywa się poprzez nakłu-
cie kości miednicy i stamtąd pobiera 
się około 5% szpiku, który regeneruje 
się w przeciągu dwóch tygodni. Po 
pobraniu u dawcy występować mogą 
związane z rankami bóle (podobne 
do zakwasów, lub uderzenia się o kant 
stołu w miejscu wkłucia) oraz w spora-
dycznych przypadkach mdłości, będą-
ce efektem pełnej narkozy.

Ważne informacje dla potencjal-
nych dawców: 

- Przez 10 lat po pobraniu stan zdro-
wia każdej osoby, która odda swoje 
komórki krwiotwórcze bądź szpik jest 
monitorowany przez 10 lat, 

- Po dwóch latach jest możliwe spo-
tkanie dawcy i pacjenta Jeżeli obie stro-
ny wyrażają chęć spotkania,

- Każdy Dawca w trakcie całej pro-
cedury jest ubezpieczony na 150 000 
euro 

- Dawca nie ponosi żadnych kosz-
tów w związku z procedura pobrania, 
całość kosztów ponosi Fundacja 

- Fundacja wspiera dawcę w kwestii 
załatwiania formalności z pracodawcą, 
czas na pobranie komórek krwiotwór-
czych lub szpiku jest ustawowo wolny 
od pracy. Dawca za ten okres otrzymu-
je 100% płatne zwolnienie,

- rejestrując się jako Potencjalny 
dawca dołącza się do światowej bazy 
potencjalnych dawców – nie ma ko-
nieczności rejestrowania się w wielu 
bazach, żeby móc pomóc każdemu 
choremu.

Zachęcamy do uczestnictwa, i Ty 
możesz podarować komuś życie!

Zarząd Osiedla Grzybowego

Uchwycić moment
Wernisaż fotografii Małgorzaty Świtońskiej

Magiczna moc aparatu fotograficz-
nego, wsparta naturalnym światłem oraz 
talent fotografa, bezgranicznie kochają-
cego zwierzęta – wszystkie te elementy 
złożyły się na sukces wystawy prac Mał-
gorzaty Świtońskiej. Na jej wernisaż w su-
choleskim Centrum Kultury przybyły 
tłumy gości, a otwierająca go Matylda 
Strebejko-Komarowska podkreśliła:

- Uchwycenie tego jedynego momentu 
mówi nam wiele nie tylko kunszcie foto-
grafa, ale i o koniach,  zwierzętach niezwy-
kłych. Ten jedyny moment pozwala nam 
zajrzeć w głąb duszy magicznego zwierzę-
cia, zobaczyć je w ruchu, pełnej dynamice. 
Pochylić się nad pięknem tego niezwykłe-
go towarzysza naszego życia. Cieszymy 
się, że pani Małgorzata – jako nasza miesz-
kanka – zechciała skorzystać ze wsparcia 
Centrum Kultury i zaprezentować swoje 
wyjątkowe prace właśnie u nas.

Liczba zgromadzonych gości, zapeł-
niających szczelnie hol CKiBP, mile za-
skoczyła samą artystkę. 

- Nie sądziłam, że aż tylu ludzi kocha 
konie, a bardzo mnie to cieszy. Fotografia 
w dobie powszechnej dostępności bardzo 
dobrego sprzętu stała się trudną „działką” 
jako profesja i  może w chwili obecnej, 
dzięki dostępności programów typu Pho-
toshop, przeżywa swego rodzaju rozłam. 
Przynajmniej ja tak to odbieram. Są osoby, 
które chcą trzymać się tego, co od zawsze 
było istotne w fotografii. Są też tacy, którzy 
uważają, że można fotografię przerobić 

„od stóp do głów”. To podejście jest dla 
mnie bliższe grafice komputerowej niż 
fotografii. Ja pozostanę wierna sobie, bę-
dąc fotografem, który chwyta moment, 
szuka odpowiedniego światła i pleneru, 
ingerując programem do obróbki jedy-
nie delikatnie w światło-cień czy kontrast 

– mówiła Małgorzta Świtońska, witając 
gości. – Bardzo się cieszę, że mogę dzielić 
się z wami swoją pasją. Nie byłoby mnie tu 
dziś, gdyby nie pomoc wielu serdecznych 
osób i instytucji. Dziękuję pracownikom 
Centrum Kultury za pomoc w organizacji 

tego przedsięwzięcia oraz salonowi Toyo-
ta Ukleja za wsparcie finansowe. Martwiąc 
się o fundusze na sfinansowanie wystawy 
skontaktowałam się z salonem Toyoty, 
umówiłam na spotkanie z dyrektorem 
Pawłem Gurszem tak po prostu, z ulicy. 
I spotkałam się z ogromną życzliwością, 
za którą jestem bardzo wdzięczna. 

Goście wernisażu byli pod wraże-
niem kunsztu fotograficznego Małgorza-
ty Świtońskiej, podziwiając szczególnie 
jej wielką wrażliwość i umiejętność ope-
rowania światłem.

- Moim zdaniem zdjęcia są przepięk-
ne. Konie to wspaniałe zwierzęta, które 
w ruchu prezentują się cudownie, a pani 
Małgorzacie udało się idealnie uchwycić 
grę światła i cienia. Tę magię przemijającej 
chwili, która dzięki zatrzymaniu w kadrze 
trwa wiecznie. Największe wrażenie zro-
biło na mnie zdjęcie gniadego konia, zwró-
conego lekko w lewo. Światło padające na 
jego pysk wydobywa jego niesamowitą 
grację. Miałam już wcześniej okazję po-
dziwiać fotografie pani Małgosi i zawsze 
zachwyca mnie gra światła, która wyróż-
nia jej prace – mówiła Joanna Szymczak. 

Na wernisażu Małgorzaty Świtoń-
skiej nie mogło zabraknąć państwa Da-
nieli i Aleksandra Robaszkiewiczów oraz 
Eugeniusza Lisa, mieszkańców Złotkowa, 
sąsiadów artystki.

- Natura, konie, ruch – jest w tym coś, 
co do mnie przemawia. Szczególnie gdy 
temat ten ilustrują doskonałe zdjęcia, 
które z ogromną przyjemnością, nie po 
raz pierwszy zresztą, podziwiam – mówił 
Eugeniusz Lis.

- Autorka ma niesamowitą smykałkę. 
Czuje się, że kocha konie, które wcale 
nie są łatwym obiektem do fotografowa-
nia. Będziemy więc ją wspierać, bo jest 
znakomitym fotografem i – pozwolimy 
sobie na małą dygresję – bardzo dobrym 
człowiekiem, co wiemy jako sąsiedzi – 
dodali z przekonaniem państwo Robasz-
kiewiczowie.   

Karolina Bańka
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Siwy koń czystej krwi arabskiej we mgle

Portret klaczy pełnej krwi angielskiej

Młode klacze przed wschodem słońca Ogiery huculskie

Właściciele przychodni weterynaryjnej Joanna  
i Szymon Szymczakowie oraz Małgorzata Świtońska

Sołtys Przemysław Majkowski z żoną 
Barbarą i redaktor Agnieszka Łęcka

Sąsiedzi ze Złotkowa

Zastępca dyrektora CKiBP Matylda  
Strebejko-Komarowska i Mikołaj Kamieński

Małgorzata Świtońska  
i Wojciech Załustowicz

Małgorzata 
Świtońska  

z małą Wiktorią Uczestnicy wernisażu

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

PIEROGI 

,
DANIA
MIESNE

RYBY

DESERY I WYPIEKI

ORAZ WEGE

KUCHNIA FIT

MAKARONY
ZUPY

Gwarancja najlepszej cenyzz

Domy jednorodzinne od 80 do 100 mzz
2  

w zabudowie bliźniaczej i szeregowej 
na zamkniętym osiedlu 
Stan deweloperskizz

Sprzedaż lub możliwość zamiany  zz

na stary dom w Poznaniu i okolicach

Domy nad morzem na sprzedaż
Darłowo, ul. Sportowa

Kontakt: 500-106-444, daryacht@wp.pl
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 REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

PRZEWOZY 
OSÓB

 z� AUTOKARY
 z� BUSY

Wysoki komfort jazdy 
tanie przewozy, 
wyceny od ręki

Zadzwoń:
ATM Transport

Tadeusz Mańdziak
tel. 512-068-560
tel. 604-310-219

lub napisz:
biuro@atmtransport.pl

Estetyka Ciała;
masaże ręczne
odchudzające,
wspomagające
redukcję cellulitu- 
storz,
tkanki
tłuszczowej- 
maximus,
endermologia. 

Dietetyka.
Oferujemy 

pomoc  
trenera 

personalnego.

Suchy Las, ul. Szkolna 11, Poznań, ul. Na Murawie 8/2 (gabinet w salonie Sekrety Urody)
Oborniki, ul. Czarnkowska 84, www.jemynietyjemy.pl  tel. 790 400 637

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

Festyn rodzinny na Grzybowym
Zapraszamy serdecznie Mieszkańców

12 czerwca od 12.00-18.00 
na boisko przy ul. Sosnowej

W PROGRAMIE
godz. 12.00- 18.00 

miasteczko dziecięce: zamek dmuchany, zjezdżalnia, piłkarzyki, zabawy, 
konkursy, malowanie buziek, animacje oraz małe niespodzianki, 

wata cukrowa, lody, gofry
Występy artystyczne: zespół tańca ludowego Biedruskowianie, pokaz karate z elementami 
samoobrony zorganizowany przez Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe  FIGHTER  i inne      

godz. 17.00
 koncert Orkiestry Dętej z Chludowa pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Żeleśkiewicza

Zarząd Osiedla Grzybowego

Osiedle Suchy Las znów się integruje!

NAJBLIŻSZA IMREZA INTEGRACYJNA OSIEDLA SUCHY LAS 4 CZERWCA  
(SOBOTA) od godz. 15.00 w PARKU PRZY OSIEDLU POZIOMKOWYM

W programie:
dmuchana zjeżdżalnia, zamek i tor przeszkód!z

stół do piłkarzyków, eurobungee i wizyta Minionka!z

badania w punkcie zdrowia dzięki Przychodni Sucholeskiej!z

gastronomia od najlepszych restauracji z Osiedla i okolic z

(Estella, Gościniec Sucholeski, Ilonn Hotel) - w tym 
darmowe kiełbaski, popcorn i wata cukrowa!
45-minutowy pokaz iluzjonisty!z

piłkarskie atrakcje dzięki Sucharom Suchy Las i wiele innych! z

Więcej informacji już wkrótce na: WWW.OSIEDLE.SUCHYLAS.PL, 
WWW.FACEBOOK.COM/SUCHYLAS/  i tablicach osiedlowych.

W imieniu Zarządu Osiedla serdecznie zapraszam, Michał Dziedzic

W CENTRUM KULTURY I BIBLIOTECE PUBLICZNEJ, 
SUCHY LAS, UL. SZKOLNA 16 W GODZ. 10.00 – 14.00 ODBĘDĄ SIĘ:

badania na krew utajoną w kale (profilaktyka wczesnego wykrywania z

nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego – rak jelita grubego) 
oraz PSA (profilaktyka wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – 
płciowego mężczyzn (prostata). Badania skierowane do osób od 50 roku życia 
(Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu)
badanie poziomu cukru i pomiar ciśnienia (NZOZ Szpital w Puszczykowie)z

komputerowe badanie wzroku (salon optyczny Perfect Eye Optic)z

badanie zmian skórnych wideodermatoskopem w kierunku wykrycia czerniaka z

skóry  (Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka)
badanie mammograficzne skierowane dla kobiet od 50 roku życia (Ośrodek z

Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu)
pomiar tkanki tłuszczowej i konsultacje dietetyczne (Klub Zdrowego Stylu Życia)z

konsultacje ortopedyczne (dr Krzysztof Frąckowiak)z

badanie wad postawy dla dzieci ( konsultant Komputer i Telecare)z

konsultacje gastroenterologiczne (dr n. med. Henryk Wójtowicz)z

konsultacje kosmetyczne ( Casa Blanca)z

W SUCHOLESKIEJ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO 
SUCHY LAS, UL. OBORNICKA 85/303, piętro III (GALERIA SUCHOLESKA) 

W GODZ.   9:00-13:00 ODBĘDĄ SIĘ:
szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w latach 2008-2014 z

mających na dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia i meldu-
nek na terenie gminy Suchy Las

MIASTECZKO ZDROWIA
11 CZERWCA W SUCHYM LESIE

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Suchy Las
zaprasza mieszkańców gminy na bezpłatne badania, konsultacje i porady zdrowotne.

BOISKO SPORTOWE
SUCHY LAS, UL. POZIOMKOWA (TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

MOBILNY NAMIOT PROFILAKTYCZNY W RAMACH KTÓREGO BĘDZIE;
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

narkogogle – tor przeszkódz

zabawa integracyjna dla najmłodszych „WIEM, ŻE ZDROWO JEM”z

konkurs dla najmłodszych na temat zdrowej żywności z

warsztaty dla młodzieży „CIEKAWOŚĆ NIE ZAWSZE SIĘ OPŁACA”z

prelekcje na temat zdrowego życia wolnego od używek „JESTEM WOLNY-MAM z

PRZEWAGĘ”
ulotki informacyjne dot. Uzależnieńz

konsultacje ze specjalistą d.s. uzależnieńz

Za udział w konkursach przewidziane są nagrody!

KOMISARIAT POLICJI W SUCHYM LESIE
informacje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowymz

znakowanie rowerówz

(DO DYSPOZYCJI MIESZKAŃCÓW DOSTĘPNI BĘDĄ DZIELNICOWI)

SUCHOLESKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
pomiar ciśnienia, tkanki tłuszczowej oraz poziomu cukru we krwiz

od godz. 10.00 multimedialny stół TABLO z grami dla dzieci i młodzieży oraz z

konkurs z nagrodami w którym do wygrania będzie ROWER MIEJSKI!

KONKURS, W KTÓRYM DO WYGRANIA BĘDZIE ROWER-
ROZSTRZYGNIĘTY ZOSTANIE W DNIU 18 CZERWCA!

Wycieczka marzeń
Dzieci z naszej gminy zwiedzały zamek oporowski i wczu-
wały się w klimat epoki.

73-osobowa grupa dzieci ze świe-
tlic opiekuńczo-wychowawczych pro-
wadzonych przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych (Chludowo, Złotniki-Wieś, 
Zielątkowo, Złotkowo, Suchy Las) 
wraz z wychowawcami oraz tancerza-
mi Zespołu Tańca Dworskiego Coro-
na Florum, pod opieką wychowawców 
oraz Macieja Stanisława Rąbalskiego, 
udała się na całodzienną wycieczkę do 
zamku w Oporowie pod Kutnem.

Już od samego początku wycieczki 
można było wczuć się w klimat historii. 
Był XVIII-wieczny kapelusz, peruka 
i pełen strój z epoki. Ku pokrzepieniu 
grupa zatrzymała się na obiad w Kut-
nie i dalej ruszyła w kierunku zamku.

W zamku powitał dzieci dyrektor 
Muzeum Regionalnego w Kutnie Sła-
womir Stasiak w stroju magnata z XVII 
wieku wraz z żołnierzami Garnizonu 
Fortecy Częstochowskiej (grupa re-
konstrukcji wojskowej wojsk polsko-sa-
skich z XVIII wieku). Z uwagi na dużą 
liczbę osób zostaliśmy podzieleni na 
dwie grupy, które zwiedzały rzadkiej 
urody zamek z XV wieku. Słuchaliśmy 

opowieści o kolejnych właścicielach 
zamku oraz o... duchach. Okazuje się 
bowiem, że w zamku oporowskim, 
a konkretnie w kaplicy zamkowej, stra-
szy i to od dawna. A wiąże się to z hi-
storią tunelu podziemnego z zamku 
do kościoła i dwójce młodych, którzy 
w wyniku wypadku zostali zasypani.

Kiedy jedna grupa zwiedzała za-
mek, druga mogła przywdziać stroje 
dworskie i uczestniczyć w specjalnej 
sesji zdjęciowej.

Żołnierze-rekonstruktorzy opowia-
dali o życiu żołnierza w XVIII wieku 
oraz zwyczajach panujących w wojsku 
polsko-saskim. Pan Maciej z Corona 
Florum  opowiadał zaś  o zwyczajach 
dworskich w epoce baroku i pokazywał 
ukłony dla pań i panów.

Oporowski zamek przetrwał liczne 
wojny i epoki. W niezmienionym za-
sadniczo od XV wieku kształcie prze-
trwał do dzisiaj, z zachowanym umeblo-
waniem. Stanowi to rzadki przykład na 
terenie naszego kraju. Z kolei w Wiel-
kiej Brytanii to, co postawili pierwsi 
właściciele, zachowało się zasadniczo 
bez zmian do dnia dzisiejszego.

W drodze powrotnej grupa zatrzy-
mała się jeszcze w jednym z sieciowych 
barów szybkiej obsługi na deser i małe 
co nieco.

W ten oto sposób późnym wie-
czorem wszyscy wrócili do Suchego 
Lasu z zapasem wrażeń i  opowieści 
o duchach i wspomnieniach o życiu 
w dawnej Rzeczypospolitej.

Maciej Rąbalski

OGŁOSZENIE / WYDARZENIA

CYKLINOWANIE 
PODŁÓG

501 063 672
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NOWOŚĆ!!! 
CARBOXYTHERAPIA 
- ZABIEGI ODMŁADZAJĄCE NA 
TWARZ ORAZ MODELUJĄCE 
CIAŁO I NIWELUJĄCE CELLULIT

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

a
Nazwa salonu
ul. nazwa ulicy 1/2, 12-345 Miejscowość
tel. (22) 123-456-789 

AUTO-CENTRUM S.A.
Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne

ul. Wojciechowskiego 7-17
60-685 Poznań
tel. 61 8290-304 

e-mail: salon@auto-centrum.com.pl

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
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