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Nie powinno 
się realizować 
politycznych 
celów  
za wszelką  
cenę
WYWIAD Z SZEFEM 
KLUBU RADNYCH  
GMINA RAZEM 
- MICHAŁEM 
PRZYBYLSKIM  
s. 8-9

95 LAT OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ  
W GOLĘCZEWIE  s. 14

LAUREAT NAGRODY
STOWARZYSZENIA 
DZIENNIKARZY RP
DZIENNIKARSKIE 
KOZIOŁKI 2016

40 LAT SZPITALA  
W PUSZCZYKOWIE  s. 29

SKODA: DZIEŃ  
(NIE TYLKO) DZIECKA  s. 23



na raty możesz więcej
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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
Kupon promocyjny  

na 102!
wytnij i odbierz:

antenę satelitarną za 1 zł 
oraz Full Pakiet z Canal+  

i HBO za 102 zł / m-c
(umowa na 18 miesięcy)

tylko w salonach:

&

Salon nc+
Galeria Pestka

Al. Solidarności 47, Poznań
tel. 618 218 555

Salon nc+
Poznań City Center
ul. Matyi 2, Poznań

tel. 531 218 555
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Drodzy Czytelnicy!

Przez jakiś czas mogło się wydawać, że konflikt polityczny 
w naszej gminie powoli wygasa, niestety, były to chyba jednak 
zbyt optymistyczne prognozy. Konflikt trwa, co można wyczytać 
choćby pomiędzy wierszami wywiadu (swoją drogą nader cie-
kawego!) z przewodniczącym klubu Gmina Razem Michałem 
Przybylskim, a także – już nie pomiędzy wierszami, lecz wprost 
– z relacji z sesji Rady Gminy. Konflikt na tyle ostry, że jeden 
z radnych decyduje się na ryzykowny krok i głosuje we własnej 
sprawie, ponieważ tylko dzięki temu mógł być pewien, że nie za-
padnie niekorzystna dlań decyzja. A nawet, jeśli ktoś podejmuje 
próby ugaszenia tlącego się nieustannie ognia konfliktu, można 
odnieść wrażenie, że gasi go wysokooktanową benzyną. Jak to 
jednak powiadał kiedyś Lech Wałęsa, wojna na górze nie musi 
oznaczać braku pokoju na dole. Kiedy bowiem lokalni politycy 
ostro się spierają, zwykli obywatele naszej gminy po prostu robią 
swoje. Mieszkańcy Golęczewa uroczyście obchodzili okrągłą, 95. 
rocznicę powstania swojej straży pożarnej, społecznicy i samo-
rządowcy z Biedruska pojechali do Warszawy na zaproszenie 
Fundacji Batorego, mieszkańcy Chludowa wspominali ojca Ma-
riana Żelazka i protestowali przeciwko przemysłowej hodowli 
kur, a mieszkańcy całej gminy pospieszyli do gmachu Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej na spotkanie z pisarzem Ignacym 
Karpowiczem. Nasi mieszkańcy odnoszą też sukcesy w zawo-
dach sportowych. Ewa Korek, sołtys wsi Złotniki Wieś bije kolejne 

życiówki na wielkopolskich biegach 
na 10 km, a nawet półmaratonach. 
Skąd pomysł na bieganie? O tym 
poczytacie w interesującym wywia-
dzie z panią sołtys.

Wiele ważnych rzeczy dzieje się 
zresztą nie tylko w naszej gminie, 
ale i w całej aglomeracji Poznań-
skiej. Szpital w Puszczykowie uro-
czyście świętował swoje 40. uro-
dziny, a w Poznaniu salon Skoda 
Porsche Obornicka z okazji Dnia Dziecka ugaszczał serdecznie 
najmłodszych poznaniaków (było nie było, w części przynajmniej 
przyszłych kierowców!). Zresztą i nasi lokalni politycy, choć się 
spierają, robią jednak wiele dobrego. W Biedrusku powstać ma 
tramwaj wodny i stanica kajakowa, a w okolicy osiedla Poziom-
kowego nowe miejsca parkingowe. Innymi słowy, nie stresujmy się 
konfliktami, które przecież kiedyś wygasną, tylko cieszmy się, że 
żyjemy w gminie i powiecie, gdzie dzieje się tyle ważnych rzeczy.

Miłej lektury!
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30„Dzień Patrona” w zespole 
szkół w Chludowie

12 Gaszenie pożaru 
wysokooktanową benzyną

Pani sołtys chce  
mieć koronę

25 Czytać przez swój pryzmat

24

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

 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

P O Z N A J  N A S Z E  P A S J E

DOMY JEDNORODZINNE — MIESZKANIA Z OGRODEM — BIEGANIE

tel. 61 652 23 35 | sprzedaz@novum-plus.pl | www.rozalinska13.pl | www.osiedle-rozalin.pl

Zapraszamy do 1 Oddzia u w Suchym Lesie 
ul. Szkolna 20 
tel. 61 811 72 96, pn.–pt. 10:00–17:00
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- W jaki sposób Michał Przybylski 
trafił do gminy Suchy Las?

- Pochodzę z Jarocina, dzięki cze-
mu mamy wielu wspólnych znajo-
mych z wójtem, który pochodzi rów-
nież z tych okolic. W Jarocinie mieszka 
moja mama i siostra, która przez jakiś 
czas była wiceburmistrzem tego mia-
sta. Po maturze przeniosłem się do 
Poznania, gdzie studiowałem na Aka-
demii Ekonomicznej oraz na Wydziale 
Nauk Społecznych UAM. Na studiach 
poznałem żonę Alicję. Żona pochodzi 
z Łasku, małego miasteczka koło Ło-
dzi znanego z lotniska. Jej ojciec był 
tam pilotem samolotów myśliwskich. 
W drugiej połowie lat 70. rodzina mojej 
żony trafiła do Poznania. A 13 lat temu 
wybraliśmy na miejsce zamieszkania 
Złotniki, bo tu właśnie znaleźliśmy 
działkę w granicach naszych możliwo-
ści finansowych. Poza tym chcieliśmy 
zbudować domek gdzieś blisko Piątko-
wa, gdzie mieszkaliśmy do tej pory.
- Skoro pochodzi Pan z Jarocina, to 
pewnie bywał Pan na słynnych festi-
walach?

- Jakżeby inaczej! Nawet sezono-
wo pracowałem przy organizacji tych 
imprez. W latach 80. to był jedyny taki 
festiwal, ze specyficzną atmosferą. Te-
raz go wprawdzie reaktywowano, ale 
to już nie to. W tamtych czasach więk-
szość ważnych zespołów rozpoczęła 
swoją karierę właśnie w Jarocinie. Sam 
słuchałem m.in. TSA, Dżemu, Marty-
ny Jakubowicz, Arbiter Elegantiarum, 
RSC czy mało znanej, wschodzącej 
gwiazdy Maanam.
- W Poznaniu pracował Pan w oświa-
cie.

- Pod koniec studiów zostałem dy-
rektorem szkoły niepublicznej w Po-
znaniu, pewnie najmłodszym w Polsce. 
Ten awans umożliwiła mi rewolucja 
przełomu lat 80. i 90, dzisiaj byłoby to 
absolutnie niemożliwe. Ciekawe do-
świadczenie – w wieku bodajże 26 lat, 
w jednej chwili, musiałem zmienić się 
z beztroskiego studenta w poważnego 
dyrektora, który zarządza sporą gro-
madką ludzi. Odtąd nieprzerwanie za-
wiaduję różnymi instytucjami oświa-
towymi i szkoleniowymi. Kierowałem 
też dużymi projektami unijnymi z ob-
szaru e-learningu. W międzyczasie 
kończyłem studia podyplomowe 
z zarządzania i informatyki na Aka-

demiach Ekonomicznych w Poznaniu 
i Katowicach. W informatyce ciągłe 
poszerzanie wiedzy to norma.
- Można Pana nazwać urodzonym 
liderem?

- Liderem to chyba nie, ale polityko-
wać lubiłem, np. zasiadałem w pierw-
szym studenckim parlamencie UAM, 
z ramienia NZS-u, który podobnie jak 
parlament, w tamtym czasie nie był 
jeszcze organizacją legalną. Może to 
geny. Mój dziadek za politykowanie 
przesiedział sporo czasu w stalinow-
skich więzieniach.
- W Złotnikach też Pan od razu za-
czął działać społecznie?

- Zawsze się gdzieś udzielałem. 
W podstawówce, w szkole średniej, 
a na studiach byłem starostą roku. 
W Złotnikach zostałem wybrany do 
Zarządu Osiedla. A przewodniczącym 
zostałem po tym, jak mój poprzednik, 
Staszek Jezierski, wyprowadził się do 
Warszawy. Byłem jedynym kandy-
datem, a do kandydowania namówili 
mnie inni członkowie zarządu.
- A skąd pomysł na kandydowanie 
do Rady Gminy?

- Zarząd Osiedla ma ograniczone 
kompetencje i możliwości. Jako rad-
ny gminny mam większy wpływ na 
otaczającą mnie rzeczywistość w całej 
gminie, a zatem także w Złotnikach. 
Chciałem skończyć z paraliżem inwe-
stycyjnym na moim osiedlu. Mam na 
myśli inwestycje komunalne: drogi, 
chodniki, wodociągi, kanalizację itp. 
Przyczyną mojej decyzji była też loka-
lizacja szkoły. Moim zdaniem szkoła 
powinna znaleźć się w Złotnikach, 
a nie we wschodniej części Suchego 
Lasu. Ta sprawa spowodowała, że 
znalazłem się w opozycji w stosunku 
do wójta. Zrozumiałem też wtedy, że 
słuszne cele można realizować tylko 
w grupie podobnie myślących ludzi. 
Zaczęliśmy więc z mozołem budować 
polityczny team, który ma zmienić su-
choleską rzeczywistość.
- Zaskoczył Pana wyborczy sukces 
Waszego komitetu?

- Nie. Wręcz przeciwnie, liczyłem 
na więcej. Na sukces pracowaliśmy 
przez dwa lata. Nie sprzyjały nam nato-
miast jednomandatowe okręgi wybor-
cze, jako że tam, gdzie byliśmy silniejsi, 
wygrywaliśmy zdecydowanie, a tam, 
gdzie mocniejsi okazali się nasi kon-

kurenci, przegraliśmy niewielką liczbą 
głosów. Ostatecznie komitet Gmina 
Razem uzyskał tę samą liczbę manda-
tów, co stronnicy wójta, choć głosowa-
ło na nas dużo więcej wyborców.
- Macie jednak koalicjanta.

- Tak, z Inicjatywą Mieszkańców 
współpracowaliśmy już przed wybo-
rami. Doskonale się rozumieliśmy. 
Wybór Małgorzaty Salwy-Haibach na 
przewodniczącą rady okazał się znako-
mitym pomysłem. Pani przewodniczą-
ca jest właściwą osobą na właściwym 
miejscu. Dobrze, że to radna z najmniej-
szego klubu, bo jej rolą jest pełnienie 
funkcji koncyliacyjnej. Poza tym Mał-
gorzata Salwa-Haibach osiągnęła naj-
lepszy wynik wyborczy ze wszystkich 
radnych. W wielu samorządach trady-
cyjnie taka osoba zostaje szefem rady. 
- Zamierza być Pan radnym także 
i w następnej kadencji?

- To dopiero za 2,5 roku, wiele 
może się jeszcze zdarzyć, zarówno 
w życiu osobistym, jak i zawodowym. 
No i wybory trzeba wygrać. Póki co 
biorę pod uwagę start, ale za wcześnie, 
żeby deklarować się na 100 proc.
- Nie wybiegajmy więc na razie 
w przyszłość. Jako przewodniczący 
tego większego z dwóch koalicyjnych 
klubów jest Pan dziś jedną z najpo-
tężniejszych osób w gminie. Odczu-
wa Pan z tego powodu satysfakcję?

- To władza nieformalna, która nie 
daje satysfakcji, nakłada natomiast brze-
mię odpowiedzialności. Proszę też pa-
miętać, że działamy w wymiarze uchwa-
łodawczym i konsultacyjnym, nie mając 
wpływu na sferę wykonawczą. Tak na-
prawdę wybory wygrały obie strony. 
Trzeba o tym pamiętać i się ograniczać, 
nie generować działań destrukcyjnych, 
które mogłyby paraliżować normalną 
pracę na rzecz mieszkańców. Z drugiej 
strony trzeba też mieć świadomość, że 
dotychczasowy absolutyzm władzy się 
już skończył. Wójt jest, co prawda, inteli-
gentnym człowiekiem, ale bardzo powoli 
dojrzewa do tej konstatacji.
- Sympatycy wójta zarzucają Wam, 
że nie widzicie, że gmina Suchy Las 
się rozwija.

- Widzimy. Rozwój jest niezaprze-
czalny, jednak nie na miarę olbrzymie-
go budżetu, porównywalnego z budże-
tem trzy razy większego Jarocina. To 
jest istota sporu. Buduje się u nas po-
mniki władzy, a spora część gminy nie 
jest jeszcze skanalizowana. To zresztą 
grzech wielu samorządów, a jego źró-
dłem była, w poprzedniej perspekty-
wie finansowej, łatwość uzyskania pie-
niędzy ze źródeł unijnych. Wiele gmin 
pobudowało np. aquaparki, do których 
teraz trzeba dopłacać, bo jest ich tak 
dużo, że przestały być atrakcją. Obiek-

ty zbudowane w Suchym Lesie oczy-
wiście akceptujemy, chcemy tylko, 
żeby inwestycje takie były właściwie 
finansowane i lokalizowane. Na przy-
kład szkoła przy ulicy Konwaliowej, 
to przecież nie partnerstwo publicz-
no-prywatne, tylko dzierżawa. Skoro 
placówka już powstała w tym miejscu, 
to lepiej było ją sfinansować po części 
ze środków własnych, a po części z kre-
dytu. Tyle, że gmina była już bardzo 
zadłużona; w 2013 r. dług przekroczył 
60 proc., a dalsze zadłużanie groziłoby 
zarządem komisarycznym. 
- Czy możliwa jest współpraca Rady 
Gminy z wójtem?

- Taka współpraca przecież jest. 
Uchwalamy chyba ponad 90 proc. 
projektów uchwał wnoszonych przez 
wójta. Zgłaszamy też jednak swoje 
projekty. W mojej ocenie dziś wójt co-
raz lepiej rozumie, że powinniśmy być 
partnerami. Bo na początku przez jakiś 
czas próbował nas ignorować. Ludzie 
są zmęczeni politycznymi sporami 
w Polsce, więc na dłuższą metę nie za-
akceptowaliby takowych w swoim naj-
bliższym otoczeniu. W najbliższych 
wyborach elektorat nagrodzi tych, któ-
rzy są zdolni do porozumienia. Tylko 
5 – 10 proc. wyborców to ludzie nasta-
wieni na walkę. Większość ceni umiar.
- Nocne posiedzenia Sejmu zostaną 
źle zapamiętane?

- Pewnie tak, niezależnie od tego, 
czy przyjęto wówczas dobre czy złe 
ustawy. Swoje działania w sferze pu-
blicznej należy oceniać również w ka-
tegoriach estetycznych. Trzeba uważać 
nie tylko na treść tego, co się robi, ale 
także na styl i formę. Nie powinno się 
forsować rozwiązań siłowych dlatego 
tylko, że ma się większość. Na dłuższą 
metę obywatele tego nie zaakceptują. 
Podsumowując: nie należy za wszelką 
cenę realizować celów politycznych.
- Ale zdarzały się u nas uchwały 
przegłosowane jednym głosem 
przewagi.

- Tak, ale zawsze było to uzasadnio-
ne zdrowym rozsądkiem. Nie mogli-
śmy na przykład zgodzić się na monito-
rowanie wszystkich szambowozów, bo 
oznaczałoby to zgodę na zastosowanie 
zasady odpowiedzialności zbiorowej 
za niecne działanie jednego z przed-
siębiorców. Nie mogliśmy pozwolić 
na przyjęcie miejscowego planu dla 
nowego osiedla w Złotnikach bez wła-
ściwych rozwiązań komunikacyjnych.
- Pytałem, czy chce być Pan radnym 
w następnej kadencji, bo ciekaw je-
stem, czy nie myśli Pan o kandydo-
waniu na wójta.

- Nie, ponieważ naszym kandyda-
tem jest Michał Dziedzic. Owszem, 
w czasie ostatnich wyborów młody 

wiek mu nie pomógł. Trzeba jednak 
pamiętać o ogromnej różnicy w roz-
machu i kosztach kampanii wyborczej. 
Inwestując w kampanię zaledwie kilka 
procent tego, co urzędujący wójt, zdo-
był prawie 40 proc. głosów. A kto wie, 
co będzie za trzy lata? Waldemar Paw-
lak i Aleksander Kwaśniewski mieli po 
trzydzieści kilka lat, kiedy sięgnęli po 
najwyższe urzędy w państwie, a i obec-
ny wójt był ledwo po trzydziestce.
- Proszę na zakończenie powie-
dzieć, jaki jest Michał Przybylski 
prywatnie.

- Jest normalnym facetem. Mamy 
z żoną dwoje dorosłych dzieci. Syn 
Jakub jest prawnikiem, a córka Jagna 
absolwentką liceum im. Marii Magda-
leny. Zamierza studiować architektu-
rę. Moja żona jest nauczycielką języka 
angielskiego.  Mamy też psa, suczkę 
o imieniu Luna, tybetańskiej rasy shih 
tzu. Wcześniej przez dziewięć lat mie-
liśmy labradorkę Toffi, którą niestety 
zabił kleszcz. Często jeździmy całą 
rodziną do Łącka, miejscowości po-
między Nowym Sączem a Nowym 
Targiem, najbardziej znanej z tego 
powodu, że wyrabia się tam słynną 
śliwowicę. Z okolic Łącka pochodzi 
mój teść, który zbudował tam dom, 
a następnie przekazał go córce. Lubi-
my tam spędzać czas, bo okolica jest 
wprost idealna na spacery. Można cho-
dzić na wędrówki brzegiem Dunajca, 
ale lubimy też wchodzić na pobliskie 
szczyty. Korzystając z okazji, wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy ser-
decznie zapraszam do odwiedzenia 
gminy Łącko.
- Dokąd jeździcie, kiedy nie jeździ-
cie do Łącka?

- Do różnych krajów Europy. 
Mamy ambicję odwiedzić wszyst-
kie europejskie stolice, a jesteśmy 
dopiero w połowie. Dwa lata temu 
podróżowaliśmy po Bałkanach, więc 
odwiedziliśmy kilka tamtejszych 
stolic, w tym Prisztinę w Kosowie. 
W poprzednim roku odwiedziliśmy 
Rumunię i Mołdawię.
- Jakie wrażenia po wizycie w Koso-
wie?

- Zaskoczył mnie ten kraj, nie tyl-
ko ładnymi krajobrazami. W mojej 
ocenie jest tam bezpiecznie, a ludzie 
bardzo życzliwi i sympatyczni. Nie od-
niosłem wrażenia, że to twór sztucznie 
utrzymywany przy życiu. Da się nato-
miast zauważyć, że mieszkańcy marzą 
o zjednoczeniu z Albanią.
- A poza Bałkanami, jaki region w Eu-
ropie należy do Pana ulubionych?

- Włochy, zwłaszcza ich północna 
część, do której z Polski bliżej. Podo-
ba mi się Toskania, to jedno z najład-
niejszych miejsc w Europie. Lubię też 

wybrzeże Chorwacji, np. Dalmację. 
W tym roku wybierzemy się latem do 
Grecji, gdzie jeszcze nie byłem. Już 
dziś się zastanawiam, w jaki sposób 
dotrzemy do Aten (śmiech). Podróże 

do odleglejszych krajów Europy są 
ciekawe, ale zajmują dużo czasu. Zimą 
jeździmy na nartach u nas w kraju lub 
w Czechach.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

WYWIADWYWIAD

Nie powinno się realizować 
politycznych celów za wszelką cenę
Z Michałem Przybylskim, przewodniczącym klubu Gmina Razem, rozmawiamy o genach 
lidera, pracy społecznej, estetyce sprawowania władzy, przyczynach sporu z wójtem, poli-
tycznych planach na przyszłość i łąckiej śliwowicy.

Rumunia 2015 r.

Czarnogóra 2013 r.

Barcelona 2015 r.

Wycieczka mieszkańców Złotnik 
- Osiedla do Silverado City 2014 r.

Spotkanie z senatorem Marcinem Libickim - 2016 r.

Camp Nou. Mecz FC Barcelona - AS Roma. 2015 r.

 Odpust w parafii św. Joanny 
Beretty Molli w Złotnikach. 2016 r. Wigilia w Złotnikach - 2015 r.

 Wrocław 2015 r. Pomysł na kampanię wyborczą...
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Maj to okres wy-
tężonej pracy ko- 
misji stałych. Rad- 
ni, podczas połą- 
czonego posie-
dzenia dwóch 
Komisji analizo- 

wali lokalizację nowej siedziby dla 
ZGK. Dyskutowano o kosztach, uciąż-
liwościach dla mieszkańców oraz o in-
nych lokalizacjach. 

Przedstawiono też, bardzo interesu-
jącą, całościową koncepcję gminnego 
monitoringu, dyskutowano o najlep-
szym modelu rozwoju bazy oświatowej 
w Biedrusku oraz o problemach z reali-
zacją budżetu w 2015 r. w kontekście 
zbliżającej się sesji absolutoryjnej.

Pełną treść relacji przewodniczą-
cych Komisji można przeczytać na 
www.gminarazem.pl.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja Rewizyjna
Komisja w maju 
zebrała się trzy 
razy. Pierwsze 
posiedzenie do-
tyczyło skargi 
na działalność 
Wójta. Skarżący 
złożyli szczegó-

łowe wyjaśnienia Komisji odnośnie 
stawianych zarzutów. Uporządkowa-
no listę zarzutów i uzgodniono termin 
udzielenia odpowiedzi.

Na kolejnych dwóch posiedze-
niach analizowano wykonanie budże-
tu w roku 2015. Członkowie Komisji 
wysłuchali wyjaśnień kierowniczki 
Referatu Budowlano – Inwestycyjnego, 
p. Aurelii Szczęsnej oraz p. Justy-
ny Radomskiej – szefowej Referatu 
Komunalnego. Obie Panie wyjaśniały 
przyczyny niewykonania lub częścio-
wego wykonania poszczególnych za-
dań budżetowych w 2015 r. 

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Głównym tema-
tem posiedzenia 
Komisji w dniu 17 
maja była prezen-
tacja wykonanej 
koncepcji Gmin-
nej Sieci Moni- 

toringu przez specjalistyczną firmę 
SEECOM. Podczas prezentacji ze-
brani zostali w szczegółowy sposób 
poinformowani o proponowanych 
miejscach lokalizacji kamer, jakości 
zastosowanych urządzeń i możliwo-
ściach technicznych w zakresie pracy 
i rozbudowy systemu. Poruszono też 
kwestie związane z czasem wykona-
nia projektu, terminem realizacji i sza-
cunkowymi kosztami całego przedsię-
wzięcia. Prezentujący poinformowali 
zebranych, że wykonanie projektu to 
ok. 1 miesiąc, natomiast jego realizacja, 
po uzyskaniu wszystkich uzgodnień/
pozwoleń, to 3 miesiące. Całkowity 
koszt - ok. 450-550 tys. zł. Pokreślić 
należy, że wzięto pod uwagę urządza-
nia bardzo dobrej jakości. 

Komisja omówiła też sprawy bie-
żące. Wójt M. Buliński odniósł się do 
pisma mieszkańców Złotnik Osiedla 
i poinformował, że przy skrzyżowa-
niu ul. Radosna /Obornicka nastąpi 
likwidacja tzw. ,,ogródka piwnego”, 
znajdującego się w bezpośrednim 
sąsiedztwie placu zabaw. Wójt M. 
Buliński poinformował też o oczeki-
waniu na decyzję Starostwa Powiato-
wego dotyczącą odstrzału 35 dzików. 
Poruszono też kwestię przejazdu  sa-
mochodu niskopodwoziowego wio-
zącego wiertnię przez ulice osiedlowe 
Biedruska. Dyskutowano o bezpie-
czeństwie na skrzyżowaniu ul. Pod-
jazdowa /Leśna oraz przy firmie 
APART w Suchym Lesie. Omówiono 
też sprawę dotyczącą ścieżki rowe-
rowej z Biedruska do Radojewa oraz 
stanu realizacji projektu rozbudowy 
Urzędu Gminy pod kątem lokalizacji 
w nim Straży Gminnej.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Komisja spoty-
kała się dwu-
krotnie. Podczas 
posiedzenia – 16 
maja  opiniowa-
no projekty uch-
wał przygotowa- 

nych na majową sesję. Pozytywną 
opinię wydano projektom uchwał 
w sprawie wprowadzenia opłaty pro-
longacyjnej oraz dotyczącej zawarcia 
w trybie bezprzetargowym kolejnej 
umowy najmu, na okres do 3 lat. 

Uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Suchy Las – rejon ulic Szkolnej, Ni-
zinnej i Kwiatowej zaopiniowano 
pozytywnie, po  poszerzeniu gra-
nic planu o działki nr ewid.: 337/7 
i 337/11.  Dyskutowano również, po 
raz kolejny nad kwestią nowej sie-
dziby ZGK. Analizowano możliwe 
lokalizacje. Zwrócono się również do 
Prezesa ZGK Sp. z o.o. o przedstawie-
nie metodologii wyliczenia przedsta-
wionych kosztów, które ponosiłaby 
Spółka w przypadku umiejscowienia 
jej siedziby w Chludowie. 

Dyskusję na ten temat konty-
nuowano na posiedzeniu, które 
zostało zorganizowane 23 maja 
wspólnie z Komisją Komunalną 
i Ochrony Środowiska. Poruszono 
wtedy, oprócz kwestii lokalizacji, 
także uciążliwości i koszty funkcjo-
nowania systemu odbioru odpadów. 
Na chwilę obecną pozostały w za-
sadzie 4 możliwe lokalizacje: Suchy 
Las ul. Szkółkarska, Złotniki przy 
ul. Obornickiej, Złotkowo – działka 
48/4 oraz Chludowo (rozbudowanie 
obecnej bazy). Na tym posiedzeniu, 
analizowano też mpzp  dla wysypi-
ska śmieci w Suchym Lesie. Uwagi do 
planu przedstawiła przedstawicielka 
zarządu ZZO. Niektóre z nich były 
sprzeczne ze stanowiskiem prezen-
towanym przez radnych i obecnych 
na posiedzeniu mieszkańców oraz 
wcześniej złożonymi uwagami. Kwe-
stią sporną pozostaje możliwość wy-
korzystania działki 359 należącej do 
ZZO, a znajdującej  się w całości na 
terenie Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu „Biedrusko” oraz zachowanie 
historycznego traktu prowadzącego 
do Glinna. 

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W maju Komisja 
spotykała się trzy-
krotnie. Pierwsze 
spotkanie odbyło 
się w Biedrusku. 
W spotkaniu 
wzięli udział 

wójt Grzegorz Wojtera, przedstawi-
ciele Rady Rodziców,  Zarząd Osiedla 
Biedrusko, Dyrektorzy Zespołu Szkół 
i Przedszkola oraz radni z Biedruska.

Na spotkanie Wójt przygoto-
wał  warianty rozbudowy starego 
przedszkola oraz budowę budynku 
szkolno-przedszkolnego z zapleczem 
administracyjno-pedagogicznym. Dys- 
kutanci wskazywali na szereg wad 
wszystkich przedstawionych przez 

Wójta propozycji. Podczas spotkania 
dominował pogląd, aby nowe przed-
szkole wybudować na działce 194 jako 
osobny obiekt.  W głosowaniu komi-
sja jednogłośnie poparła właśnie takie 
rozwiązanie. 

Kolejne spotkania Komisji to wi-
zytacja placówek oświatowych na te-
renie gminy. Komisja mogła zapoznać 
się z rekrutacją do szkół i przedszkoli. 
Pytano o sprawy remontowe oraz ka-
drę placówki.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Komisja odbyła 
posiedzenie 12 
maja br. Rad-
ni wizytowali 
miejscowość Su- 
chy Las, aby in 
situ zapoznać 

się z najistotniejszymi problemami 
związanymi z zagospodarowaniem, 
wyposażeniem i utrzymaniem tere-
nów komunalnych. Odwiedziliśmy 
obecną siedzibę ZGK Sp. z o.o., gdzie 
rozmawialiśmy na temat warunków 
socjalnych i możliwości lokalizacji 
nowej siedziby ZGK. Komisja odwie-
dziła teren przy ul. Szkółkarskiej wart 
ponad 2 mln, który zdaniem wójta 
gmina powinna oddać aportem ZGK 
pod nową bazę. Dyskusja na ten temat 
odbyła się też podczas późniejszego 
wspólnego posiedzenia dwóch Komi-
sji - 23 maja br. 

Członkowie Komisji wizytowali 
także:

teren pomiędzy ulicami Nizinną  
i Borówkową. Rozmawiano o moż-
liwościach budowy tam zbiornika 
retencyjnego i stworzeniu zieleńca;
nieruchomość przy ul. Stefańskie- 
go 2 (nieogrodzony pustostan po-
padający w ruinę). Dyskutowano 
na temat możliwości wykonania 
ogrodzenia przez Gminę; 
okolice skrzyżowania ul. Malino- 
wej i Aroniowej i park przy ul. Po-
ziomkowej;
ulice otaczające os. Poziomkowe.  
Powrócił temat zbyt małej ilości 
miejsc postojowych oraz nieure-
gulowanej sytuacji własnościowej 
oświetlenia ulicznego;
teren wzdłuż ul. Truskawkowej  
i Jeżynowej, który Gmina planuje 
wykupić i przeznaczyć na miejsca 
postojowe. Rozmawiano także 
o budowie utwardzonej nawierzch-
ni na ul. Jeżynowej i połączeniu jej 
z ul. Sucholeską. 

Przewodnicząca Komisji
(-) Agnieszka Targońska
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Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Wiosenny komentarz polityczny

Koalicja Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Siedziba 
zakładu 
komunalnego 

– z deszczu 
pod rynnę?
Wiele emocji bu-
dzi nowa siedziba 

gminnej „Komunalki”. Wójt i Prezes 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
chcieliby przenieść siedzibę ZGK 
na tereny między ul. Stefańskiego 
a Szkółkarską – blisko strefy gęsto 
zamieszkanej. To jedno z droższych 
miejsc w naszej gminie. Wartość tej 
parceli to ponad 2,0 mln. zł. Propo-
nowanej lokalizacji przeciwny jest 
Zarząd Osiedla Suchy Las, a przede 
wszystkim okoliczni mieszkańcy. 

Koalicja INICJATY WA MIESZ-
KAŃCÓW – GMINA RAZEM za-
angażowała się w poszukiwania innej 
lokalizacji dla siedziby ZGK. Więcej 
na ten temat pisze przewodniczący 
Zarządu Osiedla Suchy Las - Michał 
Dziedzic na www.gminarazem.pl.

Komisja Doraźna – 
intryganci i politykierzy

W teatrze elżbietańskim aktorzy 
i widzowie często zamieniali się rolami. 
Było to nie tylko zabawne, ale również 
znakomicie wzmacniało sceniczny prze-
kaz. Wydaje się, że podobną konwencję 
zaproponował w ostatnim numerze 

„Gazety Sucholeskiej” (maj 2016) wójt 
Grzegorz Wojtera w odniesieniu do pra-

cy specjalnej Komisji Doraźnej badającej, 
pod nadzorem wojewody sprawę rad-
nych klubu NOWOCZESNA GMI-
NA. Wyszło na to, że członkowie Komi-
sji wyjaśniający ten przykry problem to 
intryganci i politykierzy, natomiast radni 
związanego z szefem gminy klubu, to 
ofiary...  politycznej nagonki.

Wójtowi Grzegorzowi Wojte-
rze, który wcielił się w rolę adwokata 
radnych i recenzenta pracy Komisji 
proponuję zachować umiar w publicz-
nym formułowaniu swoich opinii. 
Sprowadzanie tej bardzo poważnej 
sprawy do politycznej intrygi, w świe-
tle zgromadzonego już materiału, jest 
dowodem – w najlepszym razie – na 
nieumiejętność czytania ze zrozumie-
niem prostych tekstów. Wydaje się też, 
że ton artykułów w „Gazecie Sucho-
leskiej” aż nadto wyraźnie świadczy 
o bezradności i poczuciu zakłopotania 

całego obozu wójta. Wskazuje na to 
również obstrukcja w upublicznianiu 
dowodów, będących załącznikami do 
protokołów Komisji Doraźnej.  

Z drugiej strony, apeluję też do 
wszystkich, którym z łatwością przy-
chodzi ferowanie wyroków na radnych, 
o zachowanie powściągliwości. Sprawa 
jest w toku. Radni nie mogą liczyć na 
taryfę ulgową, ale nie powinni obawiać 
się też politycznej wendety. Więcej na 
ten temat na www.gminarazem.pl.

Brawa dla Biedruska!
Kluby INICJATY WA MIESZ-

KAŃCÓW – GMINA RAZEM 
mają powody do dumy. Współpraca 
naszych Radnych z Biedruska: Grze-
gorza Łukszo oraz Dariusza Maty-
siaka ze Stowarzyszeniem ZAMEK 
działającym w Biedrusku została do-
strzeżona i nominowana do prestiżo-

Klub 
Nowoczesna 
Gmina

Majowa sesja 
naszej Rady była 

– niestety – dowo-
dem na to, że kry-
zys polityczny za-
witał także do nas. 
Kryzys polityczny 
i złe obyczaje, bo 

jak inaczej nazwać próbę podjętą przez 
radnych opozycyjnych, by zdyskredyto-

wać w oczach opinii publicznej naszego 
kolejnego kolegę klubowego na podsta-
wie donosu i nieetycznej walki z konku-
rencja na rynku ubezpieczeniowym. 

Świetnie analizuje między innymi tę 
sytuację Wójt Grzegorz Wojtera w ko-
mentarzu zamieszczonym w najnow-
szym numerze „Gazety Sucholeskiej”, 
dlatego dzisiaj publikujemy ten tekst. 
Radni Klubu Nowoczesna Gmina zga-
dzają się z przedstawionymi przez Wójta 
tezami, lecz nie z tego powodu, że bez-
krytycznie popieramy Wójta, lecz dlate-
go, że tak nakazuje… zdrowy rozsądek.

Jarosław Ankiewicz
Klub Radnych Nowoczesna Gmina

Koniec maja, po-
czątek czerwca. 
Najpięk n iejsz y 
okres w roku, kie-
dy wiosna wita  
się z latem. Cie-
pło i zielono – 

chce się żyć – korzystać z tego krótkie-
go okresu najpełniej jak tylko można. 
A w Gminie Suchy Las dla odmiany 
mamy podobno kryzys polityczny!!! 
Zrobiło się szaro, ponuro i groźnie.

***
Dla uważnego obserwatora sucho-

leskiej sceny politycznej nie jest żadną 
tajemnicą, że największą radością dla 
koalicji „Gmina Razem i Inicjatywa 
Mieszkańców” byłaby możliwość 
nieudzielenia Wójtowi Gminy ab-
solutorium za 2015 rok. Natomiast 
dziwić musi fakt, że już w maju – dużo 
wcześniej przed ostateczną i właściwą 
procedurą o takim scenariuszu snuje 
rozważania pojedynczy radny Pan Mi-
chał Przybylski. Wprawdzie Pan radny 

jest równocześnie członkiem Komisji 
Rewizyjnej, która bada wykonanie 
budżetu – ale tym bardziej przed ofi-
cjalnym odczytaniem opinii i wniosku 
powinien się wstrzymać od przedwcze-
snych sądów i dodatkowego wynosze-
nia tego na szpalty lokalnej gazety. Fakt, 
że jest to z co najmniej miesięcznym 
wyprzedzeniem nie najlepiej świadczy 
zarówno o samej komisji, jak i o auto-
rze przedstawionych „analiz”. Słusznie 
wielu mieszkańców w rozmowach ze 
mną zwróciło uwagę na podobieństwo 
przedstawionego „przecieku” ze stylem, 
który znamy raczej z telewizyjnych do-
niesień z Warszawy. A to komplemen-
tem zapewne trudno nazwać. 

A tak na marginesie. Czy kryty-
kowane 94-procentowe wykonanie 
dochodów jest takim bardzo złym wy-
nikiem?! Jasne, że bywało w poprzed-
nich latach i kadencjach lepiej. Ale 
w mojej ocenie owe 94% to wynik jak 
najbardziej przyzwoity. Warto w tym 
miejscu przypomnieć triumfalny ma-

nifest grupy radnych przedstawiony 
przez radnego Matysiaka pn. obniża-
my podatki!!! Jeśli ktoś obniża podat-
ki i wierzy, że nie spadną dochody, to 
może lepiej gdyby nie zbliżał się do 
gminnych finansów.

***
Im gorzej – tym lepiej
Często odnoszę wrażenie, że ta za-

sada dominuje w wielu pozornie pro-
społecznych działaniach niektórych 
radnych. Znakomitym przykładem 
jest skorelowanie działania specjalnej 
Komisji Doraźnej do spraw zbadania 
winy dwóch radnych – z jednoczesną 
publicystyczną aktywnością samego 
przewodniczącego tejże komisji. Te-
matem (jak łatwo się można domyśleć) 
jest oczywiście… działalność komisji. 
Co więcej!!! Komisja jest wprawdzie 
w trakcie pracy (opinia będzie rozpa-
trywana prawdopodobnie w sierpniu), 
ale w żaden sposób nie przeszkodziło 
to w zamieszczeniu na łamach Su-
choleskiego Magazynu Mieszkańców 
Gminy i portalu internetowym goto-
wych politycznych tez.   

Trudno w to uwierzyć, ale pod fasadą 
troski o sprawy publiczne w mojej ocenie 
kryje się wielka satysfakcja z budowanej 
intrygi – intrygi, która ma służyć lokal-
nemu politykierstwu – bo tak nazywa się 
politykę realizowaną w oparciu o zasadę 

„Im gorzej – tym lepiej”.
***

A byłoby jeszcze groźniej i kryzy-
sowo (czyli prawie doskonale!), gdyby 
udało się na ostatniej sesji rozszerzyć 
uchwałę i wciągnąć pod lupę komisji 
radnego Tyrkę. Na szczęście udało 
się radnym Klubu Nowoczesna Gmi-
na zablokować ten fatalny projekt. 
Dlaczego fatalny? Ponieważ był kon-
sekwencją donosu, którego autorka 

była prowadzącą tak jak radny Tyrka 
agencyjną działalność ubezpiecze-
niową. Tym samym Rada Gminy 
zaangażowałaby się w „eliminowanie” 
konkurencji na lokalnym rynku, a tym 
samym naraziłaby się na śmieszność.

Drugim powodem, dla którego na-
leżało projekt koalicji radnych oddalić 
jest to, że pośredniczenie w zawarciu 
umowy ubezpieczenia nie jest prze-
cież działalnością gospodarczą z wy-
korzystaniem mienia komunalnego 
gminy. Ani art. 24f, ani art. 25a ustawy 
o samorządzie gminnym w mojej oce-
nie nie został naruszony. Na szczęście 
Rada zachowała się przytomnie.

***
Pani Przewodnicząca Rady Gmi-

ny w Sucholeskim Magazynie Miesz-
kańców Gminy wyraziła zmartwienie 
z powodu impasu w odniesieniu do 
zgłoszonego przez Nią projektu auto-
busów szkolnych. 

Pragnę zapewnić i Panią Przewod-
niczącą i Państwa, że przedstawione 
przeze mnie w zeszłym numerze Ga-
zety Sucholeskiej argumenty nie były 
ani wydumane ani kuriozalne, a wyni-
kały z zebranych informacji i przepro-
wadzonych analiz.

Korzystając z okazji, że na chwilę 
wróciliśmy do tego tematu, chciałbym 
wszystkich zainteresowanych uspo-
koić. Ilość wniosków złożonych do tej 
pory przez rodziców: 2 (słownie: dwa), 
opinia dyrektorów szkół – negatywna.

I na koniec jeszcze jedna prośba. 
Proszę podając enigmatyczny przy-
kład biedniejszych od nas gmin „które 
na to stać” nie mylić gimbusów z pro-
ponowaną ponadstandardową formu-
łą sucholeską.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
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Gaszenie pożaru wysokooktanową benzyną
W czasie majowej sesji Rady Gminy najdłużej spierano się w sprawie tego, czy komisja 
doraźna miałaby się zająć jednym z rajców. A także, czy rzeczony radny może głosować 
we własnej sprawie.

Sesja rozpoczęła się od głosowania 
w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla re-
jonu ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiato-
wej w Suchym Lesie. Siedmiu radnych 
z Nowoczesnej Gminy głosowało za, 
a pięciu z Gminy Razem – przeciw-
ko. Uchwałę przyjęto dzięki temu, że 
wstrzymali się radni Zbigniew Hącia 
i Włodzimierz Majewski.

Będzie tramwaj wodny
Następnie, już bez większych pro-

blemów, przyjęto uchwałę w sprawie 
opłaty prolongacyjnej, a także zgodzo-
no się na zawarcie przez wójta umowy 
najmu na okres trzech lat, w trybie bez-
przetargowym.

Na dłużej natomiast samorządow-
cy zatrzymali się przy planie zrówno-
ważonej mobilności miejskiej w gmi-
nie Suchy Las. Wójt Grzegorz Wojtera 
wniósł autopoprawkę, w której więk-
szy nacisk położono na uruchomienie 
w Biedrusku tramwaju wodnego. Poza 
tramwajem ma tam działać też stanica 
kajakowa.

Rzecz jasna, twórcy planu zajęli 
się nie tylko komunikacją wodną, 
ale i lądową, w tym kolejową. Radna 
Agnieszka Targońska, przewodniczą-
ca Komisji Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, zatroszczyła się o miesz-
kańców Golęczewa, którym mógłby 
przeszkadzać hałas pociągu.

- Za ochronę akustyczną odpowia-
da inwestor – uspokoił ją wójt Wojtera.

Tymczasem radny Jarosław Ankie-
wicz zaproponował zdjęcie z porządku 
obrad punktu dotyczącego nowej bazy 
Zarządu Gospodarki Komunalnej.

- Do czasu rozstrzygnięcia licznych 
wątpliwości odnośnie jej lokalizacji – 
uzasadnił.

Ten argument przekonał pozosta-
łych rajców, albowiem wysoka rada 
przyjęła wniosek jednogłośnie.

Donos czy nie donos?
Różnice zdań pojawiły się nato-

miast, kiedy wiceprzewodniczący rady 
Zbigniew Hącia odczytał pismo od 
pani Lidii, prowadzącej działalność 
ubezpieczeniową. Pani Lidia poskar-

żyła się, że radny Paweł Tyrka ubezpie-
cza mienie komunalne, powołując się 
przy tym na swoje wpływy.

- To pomówienie, przecież pisze to 
konkurentka – zaprotestował natych-
miast radny Tyrka. – Nawet, gdybym 
chciał ubezpieczać mienie komunalne, 
to zasady firmy, którą reprezentuję, by 
mi na to nie pozwoliły.

Rajcy spierali się jednak nie tylko o 
meritum, lecz także o kwestie procedu-
ralne. Poszło o to, czy kazusem radnego 
Tyrki winna się zająć komisja doraźna, 
jak również o to, czy sam zainteresowa-
ny może w tej sprawie głosować.

- Nie czuję się winny, więc głos od-
dam – oświadczył Paweł Tyrka.

- Prawo panu na to nie pozwala, 
niechże się pan nie ładuje w kłopoty – 
zaapelował radny Michał Przybylski.

Samorządowcy spierali się też, czy 
pismo pani Lidii można nazwać do-
nosem. Słowo to, jak wiadomo, ma 
wydźwięk pejoratywny.

- To nie donos, przecież autorka się 
podpisała – uznał radny Krzysztof Pilas.

- Ależ donos, tyle że nie anonimo-
wy – odpowiedział mu wójt Grzegorz 
Wojtera. – A co do meritum, to dobrze 
zastanówcie się, co zrobić. Bo łatwo 
wyrzucić radnego i kazać mu się po-
tem bronić, ale łatwo też się w ten spo-
sób ośmieszyć.

- Stworzylibyśmy precedens – przy-
taknął radny Wojciech Korytowski. – 
Przecież za chwilę w tej samej sytuacji 
może się znaleźć każdy z nas – zwrócił 
uwagę.

- Słusznie, ktokolwiek może nam 
w ten sposób zafundować cyrk, roz-
głaszając na przykład, że któryś radny 
jechał ukradzionym rowerem za 10 tys. 
zł – zmarszczył czoło wójt Wojtera.

- Niemniej jednak radny nie po-
winien głosować w swojej sprawie – 
zwrócił uwagę radca prawny Henryk 
Kuligowski.

- Możemy mówić o donosach, ale 
nie da się ukryć, że mamy kryzys wi-
zerunkowy Rady Gminy – westchnął 
Michał Przybylski. – Nie gaśmy jed-
nak pożaru, dolewając do ognia wyso-
kooktanowej benzyny – ostrzegł.

- Ja osobiście wierzę Pawłowi Tyrce, 
ale na jakiej podstawie mam powie-
dzieć, że nic się nie stało? – zapytał 
Krzysztof Pilas. – Wyłącznie jego 
oświadczenia? Sprawę powinna zba-
dać komisja – uznał.

W tym momencie wiceprzewodni-
czący Hącia ogłosił krótką przerwę, by 
rajcy mogli uzgodnić stanowiska w ra-
mach swoich klubów. Zaraz potem przy-
stąpiono do głosowania, które zakończy-
ło się patem: siedem głosów przeciwko 
siedmiu. Tym samym komisja doraźna 
nie zajmie się sprawą Pawła Tyrki.

- Ponieważ pan Tyrka głosował we 
własnej sprawie, w swoim interesie – 
oskarżył radny Dariusz Matysiak.

- Tak się stało i w tej chwili nie mnie 
to już oceniać – odparł radca prawny. – 
Od tego są ewentualnie inne organy.

Co z tą strażą?
Zaraz potem rozgorzała dyskusja 

na temat rozbudowy gmachu Urzędu 
Gminy.

- Mówiło się kiedyś, że w gmachu 
tym znajdzie się miejsce także i dla 
straży gminnej – przypomniał Da-
riusz Matysiak.

- Dziś jednak dysponujemy budyn-
kiem w Złotnikach, po PKP, który i tak 
trzeba zrewitalizować – tłumaczył wójt 
Wojtera. – W Złotnikach znajdzie się też 
miejsce na pogotowie ratunkowe, które 
dzięki temu będzie mieć swą siedzibę w 
samym środku gminy i czas dojazdu do 
chorego zostanie maksymalnie skrócony.

- Mobilne pogotowie ratunkowe 
na dworcu w Złotnikach to ciekawy 
pomysł, ale to nie oznacza, że musi 
tam też być straż gminna – stwierdził 
radny Michał Przybylski. 

Jak się jednak okazało, w czasie gło-
sowania wysoka rada znów podzieliła 
się dokładnie na pół: siedmiu głoso-
wało za, a siedmiu przeciwko. Tym sa-
mym oświadczenie wzywające wójta 

do zagwarantowania siedziby straży 
gminnej w rozbudowanym budynku 
Urzędu Gminy nie zostało przyjęte.

- Oj, Rysiu, czy ty jeszcze jesteś 
członkiem tej komisji? – Krzysztof 
Pilas spojrzał z wyrzutem na radnego 
Ryszarda Tasarza.

- Komisja Bezpieczeństwa i Porząd-
ku Publicznego przyjęła jednogłośnie 
oświadczenie, a osoby, które wtedy 
głosowały za, teraz były przeciwko – 
przytaknął Dariusz Matysiak.

- To się czasem zdarza, jak na przykład 
w sprawie kościoła w Biedrusku – zauwa-
żył Jarosław Ankiewicz, czyniąc w ten spo-
sób przytyk radnemu Matysiakowi.

- No cóż, naszym błędem jako człon-
ków komisji jest to, że nie zapraszamy 
na posiedzenia przedstawicieli Urzędu 
Gminy, zwłaszcza szanownego pana 
wójta – radny Tasarz poczuł się wy-
wołany do tablicy. – Jako strażak cieszę 
się z tego, że pogotowie i straż gminna 
będą w jednym miejscu, dlatego też 
zmieniłem zdanie – poinformował.

- Pamiętaj jednak, że straży pożar-
nej tam nie będzie – zwrócił mu uwagę 
radny Pilas.

Nasza droga woda polska
W ramach punktu pod nazwą „In-

formacje wójta gminy” jako pierwszy 
tradycyjnie zabrał głos wicewójt Mar-
cin Buliński, który przypomniał, że 
trwa inwestycja na ulicy Diamentowej.

- Rozpoczęliśmy też prace przy bu-
dowie miejsc parkingowych w rejonie 
ulicy Malinowej – dodał.

Z kolei wójt Wojtera zrelacjonował 
zebranym przebieg spotkania akcjona-
riuszy Aquanetu z przedstawicielami 
Ministerstwa Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

- Rozmawialiśmy na temat noweli-
zacji ustawy Prawo wodne, która zakła-
da powołanie gospodarstwa państwo-
wego Woda Polska – zdradził wójt. 

– Rząd może dysponować budżetem 
5 mld zł, a środki na ten cel pochodzić 
będą z opłat regulacyjnych. Oznaczać 
to może zauważalne podniesienie ta-
ryf. Żeby uniknąć drastycznych pod-
wyżek, być może będziemy musieli 
uczynić Wodę Polską akcjonariuszem.

- Czy to będzie miało wpływ na 
dofinansowanie inwestycji kanaliza-
cyjnych w Zielątkowie i Golęczewie? 

– zatroszczył się radny Tyrka.
- Rezygnacja z niektórych inwesty-

cji może być sposobem na uniknięcie 
podwyżek – przyznał wójt. – Na razie 
jednak zarząd chce realizować to, co 
realizować planował – pocieszył.

Przemysłowa hodowla kur
W ramach punktu pod nazwą „In-

formacje przewodniczącej Rady Gmi-

ny” wiceprzewodniczący Hącia odczy-
tał pismo od mieszkańców Chludowa, 
którzy nie chcą, by na terenie ich wsi 
pojawiła się przemysłowa hodowla kur.

- Obiekt znajdowałby się bardzo bli-
sko osiedla domów jednorodzinnych, 
hodowla groziłaby zanieczyszczeniem 
środowiska, a ceny nieruchomości by 
spadły – Zbigniew Hącia przedstawił 
najważniejsze obawy mieszkańców, któ-
rzy nie ukrywają też, że w razie, gdyby ich 
głos nie został wysłuchany, nie zawahają 
się i zażądają od gminy odszkodowań.

W ramach informacji przewod-
niczących komisji Rady Gminy jako 
pierwszy zabrał głos Krzysztof Pilas, 
przewodniczący Komisji Społecznej. 
Członkowie komisji odwiedzili ostat-
nio Biedrusko, gdzie ma powstać nowe 
przedszkole. Wraz z radnymi w wizy-
tacji uczestniczył także wójt Grzegorz 
Wojtera oraz rodzice przedszkolaków.

Z kolei członkowie Komisji Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska 
odwiedzili park na obrzeżach osiedla 
Poziomkowego.

- Przekonaliśmy się na własne oczy, 
że park jest chętnie wykorzystywany 
przez mieszkańców – zapewniła rad-
na Agnieszka Targońska, przewod-
nicząca komisji. – Niestety, mieliśmy 
problem ze znalezieniem w okolicy 
miejsca parkingowego. Wokół osiedla 
stało mnóstwo nieprawidłowo zapar-
kowanych samochodów.

Ten problem powinien jednak zo-
stać niebawem rozwiązany. Członko-
wie komisji wizytowali też teren Pepsi, 
gdzie powstać ma parking.

- Niestety, zabrakło już czasu na od-
wiedzenie wschodniej części Suchego 
Lasu – rozłożyła ręce A. Targońska. – 
Następnym razem – obiecała.

Włodzimierz Majewski z Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-
nego poinformował, że znów na tere-
nie gminy zaobserwowano dziki. Wójt 
czeka na odpowiedź starosty w spra-
wie zabicia 35 zwierząt.

Jedziemy do Warszawy
W ramach interpelacji i zapytań 

Krzysztof Pilas poskarżył się na ro-
ślinność, która rozprzestrzenia się na 
chodniki i wyraził swoje zaniepokoje-
nie ewentualną podwyżką cen wody.

- Zwłaszcza, że Aquanet to mono-
polista – przypomniał.

- Woda to towar bardzo politycz-
ny – odpowiedział wójt. – Aquanet to 
spółka z misją.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków radny Zbigniew Hącia podzięko-
wał urzędnikom za sprawne wypłaca-
nie zapomogi 500 +.

- Akurat wczoraj podpisałem wnio-
sek do wojewody o kolejne 5 mln zł – 

zdradził wójt Wojtera. – Pani dyrektor 
OPS-u zreformowała pracę podległej 
sobie instytucji, wszyscy pracownicy 
pojechali w trzech turach na szkolenia, 
a OPS dostał dodatkowo półtora etatu.

- Na następnym posiedzeniu Komi-
sji Społecznej będzie okazja przyjrzeć 
się sprawie i podziękować – zapewnił 
K. Pilas.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Biedrusko Magdalena Przystałowska 
poinformowała, że współpraca rad-
nych Grzegorza Łukszo i Dariusza 
Matysiaka ze Stowarzyszeniem Za-
mek działającym w Biedrusku została 
dostrzeżona i nominowana do presti-
żowej nagrody Super Samorząd. 

- Dziękuję za wsparcie panu wójto-
wi i radnym z Biedruska. Jedziemy do 
Warszawy! – cieszyła się.

To nie był koniec podziękowań, 
bo jako następna głos zabrała Anna 
Ankiewicz, przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Suchy Las – Wschód, która 
przypomniała, że gmina Suchy Las zo-
stała laureatem pierwszej edycji kon-
kursu dla najlepszej lokalizacji na ar-
tystyczny przystanek. Organizatorem 
konkursu jest Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Wielkopolski, a przystanek 
stanie w tym roku na wysokości ko-
ścioła przy ul. Obornickiej.

- Chciałabym za to bardzo podzię-
kować panu Damianowi Torbie z Re-
feratu Komunalnego – skłoniła głowę 
pani przewodnicząca. 

Krzysztof Ulanowski

wej nagrody SUPER SAMORZĄD. 
Ogólnopolska Gala, podczas której 
zostały wręczone nagrody przez prof. 
Jerzego Buzka odbyła się 30 maja br. 
w Zamku Królewskim w Warszawie.

Stowarzyszenie ZAMEK repre-
zentowały: Monika Zemlak i Mag-
dalena Przystałowska. Przez pół-
tora roku Stowarzyszenie brało udział 
w akcji realizując działanie „Lepsze 
Instytucje” animując i ożywiając spo-
łecznie Dom Osiedlowy w Biedrusku.

Po ostatnich przykrych wydarze-
niach w naszym samorządzie, takie 
działania i takie postawy przywracają lu-
dziom wiarę w sens pracy PRO PUBLI-
CO BONO. Serdecznie gratulujemy!

Absolutorium dla wójta
W ostatnim numerze Gazety Su-

choleskiej [maj 2016 r. – nr 05 (159)] 
wójt Grzegorz Wojtera był uprzejmy 
wyłuszczyć mieszkańcom powód nie-
wykonania na zakładanym poziomie 
dochodów budżetu gminy w 2015 r. 
Jako przyczynę problemów wskazał 
inicjatywę radnego Dariusza Maty-
siaka dotyczącą obniżenia podatku 
od wolnostojących garaży i małych 
budynków gospodarczych. 

Wójtowi, wyjaśniamy, że  inicja-
tywa radnego dotyczyła roku 2016, 
a dochody gminy nie zostały wykona-

ne w... 2015. Trzeba też nadmienić, że 
uszczuplenie budżetu z tego tytułu to 
ok. 270 tys. zł, natomiast przychody 
nie zostały wykonane na kwotę ok.  
7 mln. zł, ponadto  realizacja wielu za-
dań została przesunięta na kolejny rok. 

Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Przewodnicząca Rady Gminy 
Suchy Las informuje…

Jak wiadomo, 
dwóm radnym klu- 
bu NOWOCZES- 
NA GMINA, Sto-
warzyszenie Pozy- 
tywna Wielkopol-
ska zarzuciło na-
ruszenie tzw. prze- 

pisów antykorupcyjnych, czyli art. 24f 
ustawy o samorządzie gminnym. Spra-
wę bada komisja doraźna powołana 
przez Radę Gminy do zbadania sprawy 
i ustalenia stanu faktycznego, a nadzoru-
je Wojewoda Wielkopolski. Tymczasem, 
w maju br., jedna z mieszkanek Chludo-
wa, kolejnemu radnemu z klubu NO-
WOCZESNA GMINA – Pawłowi 
Tyrce, zarzuciła wykorzystywanie sta-
tusu radnego w celu osiągania korzyści 
materialnych. Ma się to przejawiać, mię-
dzy innymi, poprzez monopolizowanie 

usług ubezpieczeniowych w gminie 
w odniesieniu do spółek komunalnych. 

Radny Paweł Tyrka te zarzuty 
kwestionował, podnosząc, że  majątek 
spółki nie jest mieniem komunalnym 
gminy i tym samym ubezpieczanie spół-
ki komunalnej jest zgodne z prawem. 

W orzecznictwie sądowym sprawa 
nie wygląda jednoznacznie i do każ-
dego przypadku należy podchodzić 
indywidualnie. Są oczywiście wyroki, 
które potwierdzają pogląd na sprawę 
radnego Pawła Tyrki i wójta Grzego-
rza Wojtery. Jednak są też i inne, np.:

Wyrok Naczelnego Sądu Admini-1. 
stracyjnego w Warszawie z dnia 24 
listopada 2014 r. (II OSK 2892/14), 
w którym wypłacane przez gminę 
radnemu wynagrodzenie, z tytułu 
usługi prawnej udzielonej przez nie-
go gminnej spółce zostało zakwali-
fikowane jako prowadzenie przez 
radnego działalności z wykorzysta-
niem mienia komunalnego gminy.
Wyrok Naczelnego Sądu Admini-2. 
stracyjnego w Warszawie z dnia 10 
stycznia 2013 r. (II OSK 2896/12), 
w którym stwierdzono, że radny 

- adwokat, przyjmując pełnomoc-
nictwo procesowe od spółki komu-
nalnej, naruszył zakaz z art. 24f ust. 1 
u.s.g. i traci mandat.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-3. 

nistracyjnego w Poznaniu z dnia 20 
lutego 2013 r. (IV SA/Po 1061/12), 
w którym stwierdza się, że jeżeli 
radny prowadzi działalność gospo-
darczą ze spółką prawa handlowego, 
w której macierzysta gmina radnego 
ma 100% udziałów, nie sposób przy-
jąć, że działalność radnego nie odno-
si się do mienia gminy. 
Powyższe przykłady wskazują, że 

sprawą mogła się zająć, powołana już 
i prowadząca prace Komisja Doraźna. 
Komisja powinna zbadać stan faktycz-
ny oraz stan prawny zarzutów w odnie-
sieniu do tej konkretnej sprawy. Tak się 
jednak nie stało. W związku z moją nie-
obecnością podczas ostatniej sesji wynik 
głosowania wyniósł 7:7, projekt uchwały 
nie uzyskał zatem większości i został od-
rzucony. W głosowaniu w swojej sprawie 
udział wzięli wszyscy zainteresowani 
radni klubu NOWOCZESNA GMI-
NA: Paweł Tyrka, Maciej Jankowiak 
oraz Wojciech Korytowski.

Pomijając aspekt prawny niewyłą-
czenia się z głosowania radnych,  należy 
przypomnieć zapisy art. 3, ust. 3, niedaw-
no przyjętego Kodeksu Etyki Radnego, 
który współtworzył radny Paweł Tyrka:

„Radny nie uczestniczy w opiniowa-
niu i podejmowaniu decyzji w sprawach, 
w których ma bezpośredni lub pośredni 
interes osobisty”.

Małgorzata Salwa-Haibach
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Wójt Grzegorz Wojtera przypomina, 
że donos nie musi być anonimowy

Przewodniczący Michał Przybylski 
apeluje o unikanie kłopotów

Mecenas Henryk Kuligowski odradza 
głosowanie we własnej sprawie

Radny Paweł Tyrka nie czuje się winny
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Prestiż ten wynika m.in. z tego, że 
w zawód strażaka wpisane jest ryzy-
ko bezpośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia. Ponadto strażacy i ich 
działania niezwykle rzadko bywają 
przedmiotem krytycznych doniesień. 
Prawie zawsze mówi się o nich z wiel-
kim uznaniem.

Dwie okrągłe rocznice
Poza tym od dawna już strażak 

przestał kojarzyć się jedynie z gasze-
niem pożarów. Dziś strażacy niosą 
pomoc w bardzo wielu dziedzinach, 
takich jak udział w ratownictwie dro-
gowym, walce ze skutkami powodzi, 
huraganów, czy innych kataklizmów.

To niezw ykle szerokie spektrum 
ich działania, staje się kolejnym 
przyczynkiem do tego, że społeczeń-
stwo darzy strażaków tak wielkim 
szacunkiem. 

Wprawdzie obchodzą oni swoje 
święto w dniu imienin ich patrona, 
św. Floriana, to jest 4 maja, ale w Go-
lęczewie uroczystości z tym związane 
obchodzono już 30 kwietnia, wyko-
rzystując długi majowy weekend, co 
pozwalało strażakom, ich rodzinom 
i mieszkańcom Golęczewa świętować 
i bawić się do białego rana. 

Takie przynajmniej były założenia, 
bo okazja po temu była nie byle jaka.  

Golęczewska OSP obchodzi-
ła 95-lecie swojego istnienia. Jeśli 
wziąć do tego pod uwagę fakt, iż ten 
wspaniały jubileusz zbiegł się z 1050 
rocznicą chrztu Polski, to trudno 
się dziwić, że golęczewscy strażacy 
włożyli bardzo wiele trudu i w ysiłku 
w organizację obchodu ich pięknego 
jubileuszu. Nie poszedł on na marne, 
gdyż uroczystość, pomimo napięte-
go programu, przebiegała sprawnie 
i obfitowała w wiele wzniosłych, 
a chwilami wręcz wzruszających ak-
centów, a sprawny przebieg zawdzię-
czała prowadzącym, którymi byli: 
prezes Marek Koziej, Marian Bajer 
i Agnieszka Ancuta.

Punktualnie o godz. 14.00 wy-
cie syreny oznajmiło rozpoczęcie 
uroczystości. Po krótkiej modlitwie 
nastąpiło odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej 1050 rocznicę chrztu 
Polski, po czym pododdziały OSP 

oraz uczestnicy uroczystości przema-
szerowali pod remizę strażacką, gdzie 
po uroczystym wciągnięciu flagi pań-
stwowej na maszt i wprowadzeniu 
sztandarów do remizy OSP, nastą-
piło kolejne odsłonięcie, tym razem 
wspaniałego i wymownego muralu, 
zdobiącego czołową ścianę remizy.

Mural obrazuje nowy nabytek 
i dumę golęczewskich strażaków – 
wóz bojowy marki Mercedes oraz stra-
żaków gaszących pożar, nad którymi 
widnieje postać ich patrona, św. Flo-
riana, a całość niejako zwieńcza napis, 
stanowiący motto golęczewskich stra-
żaków: „Bogu na chwałę, ojczyźnie 
w potrzebie, bliźniemu na ratunek”

Sponsorami muralu wykonane-
go przez Dominika, Marię i Patryka 
z GRUPY MURAL są:  Janusz Pietra-
la – firma NICARD, Stanisław Bed-
narek, Krzysztof Lamch, Magdalena 
i Dariusz Pawełczykowie, oraz Karo-
lina i Jakub Kaniowie. Odsłonięcia 
dokonali sponsorzy. Następnie odpra-
wiona została msza święta w intencji 
strażaków.

Brak zgody na niezgodę
Bardzo mocnym akcentem uro-

czystości było niewątpliwie płomien-
ne (jak przystało na tę okazję), wręcz 
brawurowe kazanie, wygłoszone przez 
księdza proboszcza Krzysztofa An-
drzejewskiego.

Czy wygłoszenie kazania wypada 
określić mianem „brawurowego”? No 
cóż, to kazanie chyba wypada. Nie 
jest bowiem we zwyczaju w kościele 
katolickim, aby po kazaniu rozlegały 
się oklaski, a tym razem uczestnicy 
mszy św. gromkimi oklaskami wy-
razili swój entuzjazm dla słów, jakie 
w kazaniu usłyszeli. Ksiądz proboszcz 
Andrzejewski okazał się być wspania-
łym mówcą. 

Bardzo łatwo wykazał, że poświę-
cenie z jakim strażacy niosą pomoc 
społeczeństwu, często ryzykując wła-
snym zdrowiem a nawet i życiem, nie 
byłoby możliwe bez miłości bliźniego 
i szacunku dla drugiego człowieka. 

I choć nie padło ani jedno słowo, 
które zahaczałoby o politykę, to jednak 
bez trudu w słowach księdza słyszało 
się przyganę dla wszelkich przejawów 

niezgody, z jaką mamy ostatnio do czy-
nienia w naszym społeczeństwie. Tym 
bardziej ofiarność strażaków w niesie-
niu ludziom pomocy poza wszelkimi 
podziałami, jest godna najwyższego 
szacunku. 

- Dziękuję wam za to, że mogłem 
się w tej mszy wraz z wami modlić. Za-
pewniam was o moim wsparciu i pójdę 
za wami w ogień – powiedział na za-
kończenie proboszcz, czym wzbudził 
aplauz i wielkie wzruszenie, zarówno  
wśród strażaków, jak i wszystkich 
uczestniczących we mszy.

Po mszy św. nastąpiła część ofi-
cjalna uroczystości, zapoczątkowana 
minutą ciszy dla uczczenia pamię-
ci zmarłych i poległych strażaków 
OSP w Golęczewie, ze szczególnym 
wspomnieniem o druhu Marcelim 
Cypliku, zmarłym podczas służby 22 
czerwca 2011 r.

Niemało czasu zajęło powitanie 
licznie przybyłych na uroczystość 
gości, wśród których nie zabrakło  
władz zarówno Ochotniczej, jak 
i Państwowej Straży Pożarnej, oraz 
władz samorządow ych, m.in. w oso-
bach wójta gminy Suchy Las Grzego-
rza Wojtery, radnej powiatu poznań-
skiego Grażyny Głowackiej, posła 
na Sejm R P Bartłomieja Wróblew-
skiego, czy radnej Urszuli Ćwiertni. 
Notabene pani Urszula w ystąpiła 
w podwójnej roli, bo również jako 
czynna członkini OSP i dodać nale-
ży, że wcale nie była jedyną kobietą 

-  strażakiem.
Przedstawiając krótki rys histo-

ryczny golęczewskiej OSP, prowadzą-
cy uroczystość odesłał zainteresowa-
nych do świeżo wydanej publikacji 

„Zarys dziejów OSP w Golęczewie 
1921-2016”, po czym nastąpiła cere-
monia wręczenia odznaczeń, listów 
pochwalnych i dyplomów.

Założona przez radną Urszulę 
Ćwiertnie AKDEMIA MŁODEGO 
STRAŻAKA zaowocowała powsta-
niem osobnej struktury – Młodzieżo-

wych Drużyn Pożarniczych, wycho-
wujących młody narybek OSP. 

Tym młodym ludziom również 
zostały wręczone podziękowania 
w formie dyplomów za zaangażowa-
nie w życie jednostki. Był to kolejny 
wzruszający moment, choć jego naj-
mocniejszym chyba  akcentem było 
wręczenie podziękowania i nagrody 
najmłodszemu, bo trzyletniemu 

„strażakowi” Andrzejkowi Nieużyle, 
który - jak stwierdził prowadzący 

–  będąc na spacerze z tatą , zawsze 
zagląda do remizy i sprawdza, czy 
wszystkie samochody są w niej obec-
ne. No cóż, jeśli rodzinne tradycje 
strażackie sięgają aż po trzylatków, 
to golęczewska OSP o swoją dale-
kosiężną przyszłość może być całko-
wicie spokojna. Ostatnim wzrusza-
jącym  momentem uroczystości był 
chrzest samochodów strażackich, 
którym uroczyście nadano imiona 
nieżyjących już zasłużonych w służ-
bie pożarniczej strażaków: Henryka 
Mińskiego, Marcelego Cyplika oraz 
Jana Gocha.

- Niechaj nasze samochody sławią 
ich imiona i dają dobre świadectwo 
służby strażaków z Golęczewa! – za-
brzmiała formuła chrztu.

Meldunek dowódcy uroczystości, 
zastępcy naczelnika Piotra Nieużyły 
o zakończeniu uroczystego apelu, za-
mknął część oficjalną.

Dalszy ciąg świętowania, to sma-
kowity poczęstunek przy remizie stra-
żackiej, a następnie zabawa taneczna.

Redakcja „Sucholeskiego Maga-
zynu Mieszkańców Gminy” składa 
najlepsze życzenia golęczewskim 
strażakom z okazji ich wspaniałego 
jubileuszu, odznaczonym i wyróż-
nionym serdecznie gratuluje, a nade 
wszystko przyłącza się do tych ży-
czeń, które strażacy wielokrotnie 
słyszeli na swej uroczystości: TYLE 
SA MO POWROTÓW, ILE W Y-
JAZDÓW!

Ryszard Bączkowski

WYDARZENIA

95 lat Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Golęczewie
Od wielu lat, w rankingu zawodów cieszących się 
największym zaufaniem i szacunkiem społeczeństwa 
prym wiodą strażacy. Prawda to powszechnie znana, 
a ankieterzy CBOS-u w badaniu „Prestiż zawodów” 
potwierdzili to ponad wszelką wątpliwość.

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
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Uczestnicy festynu na pewno 
będą go długo pamiętać. A przyczy-
niła się do tego aura. K rótko po roz-
poczęciu zabaw y nadciągnęły bu-
rzowe chmury. Z nieba lunął deszcz. 
Parasole i dachy namiotów licznych 
sponsorów festynu nie były w stanie 
osłonić osób, które chciały schronić 
się przed niezaplanowaną kąpielą. 
Przez moment w ydawało się, że to 
już po imprezie. Ale gdy deszcz ustał, 
okazało się, że rodzinne festyny są  
potrzebne.

 - Dzieci mogą się pobawić, wziąć 
udział w konkursach, a rodzice wspól-
nie pobyć, poobserwować swoje po-
ciechy – mówi pani Alicja. Mieszkan-
ka Suchego Lasu przybyła na festyn 
z piątką dzieci.

Bezpieczne wakacje
 Atrakcji dla dzieci nie brakowa-

ło. „Fabryka Formy” ustawiła tram-
poliny, na których można było się 
w yskakać lepiej niż na domow ych 
kanapach. Były skakanki, pokazy 
iluzji, a także bańki mydlane. Dzieci 
uczestniczyły w konkursie plastycz-
nym. Rysowały swoje w yobrażenia 
o bezpiecznych wakacjach. 14-letni 
K rystian narysował rowerzystę w ka-
sku. W kategorii dzieci do lat 10. za 
najlepszą pracę jury uznało rysunek 
Weroniki Roszewskiej. Wśród dzie-
ci starszych w yróżnienie otrzymał 
Jakub Marciniak. Nagrodami były 
między innymi akcesoria rowerowe 
ufundowane przez sklep i serwis ro-
werow y „2 Koła”. 

 W czasie festynu oblężone było 
też stoisko firmy „Berpo”, gdzie dzieci 
uzdolnione plastycznie wykonywały 
kompozycje z masy kukurydzianej. 

Na stoisku Ochotniczej Straży 
Pożarnej można było zobaczyć sprzęt 
hydrauliczny. Służy on do cięcia aut, 
w których uwięzione są ofiary wypad-
ków drogowych.

Dzieci i ich rodzice obserwowali 
też akcję reanimacji. A zawodowy 
ratownik medyczny pokazywał, jak 
udzielać pomocy osobie dorosłej, i co 
zrobić, gdy niemowlę przestanie oddy-
chać. W trakcie pokazu wykorzystano 
też defibrylator, czyli urządzenie przy-
wracające pracę serca.

Postulaty mieszkańców 
Uczestnicy festynu złożyli wiele 

propozycji do przyszłorocznego bu-
dżetu osiedla. Rafał Owczarek zapro-
ponował, by oznakować miejsca po-
stojowe na osiedlu Poziomkowym. 

- Mieszkańcy chcą , by oświetlić 
ulicę Poziomkową, wykonać pasy na 
przejściach dla pieszych w różnych 
punktach osiedla, ustawić więcej ła-
wek i koszy na śmieci. Były wnioski 
o ogrodzenie placu zabaw na osiedlu 
Poziomkowym, a nawet o zorganizo-
wanie kina plenerowego. Pojawiły się 
też propozycje zraszania wodą jed-
nego z placów, by latem dzieci miały 
zabawę – mówi Michał Dziedzic, 
przewodniczący Zarządu Osiedla 
Suchy Las.

Zarząd Osiedla przeanalizuje 
pomysły. Wójt zaś sprawdzi, czy ich 
finansowe i techniczne w ykonanie 
jest możliwe. Z tego co zaakceptuje 
wójt, zebranie mieszkańców osiedla 
Suchy Las w ybierze zadania, któ-
rych całkowita wartość nie przekro-
czy 107 tys. zł . 

W tym roku, prawdopodobnie 10 
września, odbędzie się Osiedlowe Po-
żegnanie Lata.

- W grudniu pierwszy raz zorgani-
zujemy na osiedlu Wigilię – dodaje 
Michał Dziedzic.

 
Organizatorzy Festynu Rodzinne-
go dziękują za pomoc w zorganizo-
waniu imprezy firmom, stowarzy-
szeniom i instytucjom:

„Sound & Lights Service”,•	
„Fabryce Formy” Suchy Las,•	
Restauracji „Estella” Suchy Las,•	
Restauracji „Gościniec Sucholeski”,•	
Hotelowi „Ilonn” z Podolan,•	

„Berpo”,•	
Sklepowi Rowerowemu „2 Koła” •	
Suchy Las,
Serwisowi Rowerowemu •	

„Rowery” Suchy Las,
Stowarzyszeniu Suchary Suchy •	
Las,
Stowarzyszeniu Sport na Plus,•	
OSP Suchy Las,•	
Straży gminnej,•	
Policji. •	

WYDARZENIA

Deszcz w zabawie 
nie przeszkodził
Jak przywrócić oddech dorosłemu i co zrobić, gdy oddy-
chać przestanie niemowlę? Jak posługiwać się defibryla-
torem– tego właśnie można było się dowiedzieć w trakcie 
Festynu Rodzinnego. Zorganizował go Zarząd Osiedla 
Suchy Las.

sale 230x314_outline.indd   1 13.06.2016   16:26
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Od lewej: Michał Dziedzic, Sylwia Szenk, Magdalena Ratowska, Justyna 
Stachowska-Kniaziewicz, Tomasz Bekas, Alan Tasarz, Magdalena Wechta

Trener Jakub Golański z drużyną Sucharów

Red. Agnieszka Łęcka udziela pierwszej pomocy

Dzieci z klockami Berpo Zgrabne dziewczyny z Fabryki Formy

Przybyły całe rodziny

Agnieszka Michalec-Dziedzic z maleństwemPrzybyły całe rodziny

Dzieci miały towarzystwo -Minionka
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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

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

PIEROGI 

,
DANIA
MIESNE

RYBY

DESERY I WYPIEKI

ORAZ WEGE

KUCHNIA FIT

MAKARONY
ZUPY
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- Chcielibyśmy, by goście czuli 
się jak u siebie w domu i to nie tyl-
ko dzisiaj – mówi dyrektor Porsche 
Obornicka, Maciej Szymański.  Nie 
kryje dumy – i słusznie. Trzeba 
przyznać, że umiejętności związane 
z wychodzeniem z marką do ludzi 
znajdują się tu na najwyższym pozio-
mie. W słoneczną, czerwcową środę 
salon odwiedziło wiele rodzin wraz 
z pociechami -  to przecież dzieci były 
tego dnia najważniejsze. Dlatego 
właśnie przygotowano dla nich cały 
ogrom atrakcji. Uśmiechnięte, pełne 
energii animatorki bardzo skutecznie 
zachęcały najmłodszych do zabawy 
i włączenia się do wspólnego świę-
towania. Ogromną popularnością 
wśród maluchów cieszyły się farby do 
malowania twarzy, dmuchany zamek 
czy wielka układanka. Jednocześnie 
Dzień Dziecka w Porsche Obornicka 
to również atrakcje dla…dorosłych! 
Skoda zdaje się przez to mówić: nie-
zależnie od wieku każdy znajdzie 
u nas coś dla siebie.

- Z ostatniego wydania „Suchole-
skiego Magazynu Mieszkańców Gmi-
ny” dowiedziałem się o imprezie, więc 
postanowiłem zabrać tu wnuczkę – 
mówi Andrzej Rakowski, mieszkaniec 
Suchego Lasu. Wraz z żoną Dorotą 
śmieją się, że to również dobra okazja 
do zastanowienia się nad kupnem no-
wego samochodu.

Dla każdego coś…
bezpiecznego

Prowadzący całe wydarzenie, 
Piotr Owczarek, w rozmowie z „Su-
choleskim Magazynem Mieszkań-

ców Gminy” nie ukrywa, że organiza-
cja całego przedsięwzięcia zasługuje 
na miano imponującej. Firma przy-
gotowała niespodzianki nie tylko 
o charakterze rekreacyjnym, jak 
gigantyczna gra planszowa czy sto-
iska umożliwiające rysowanie oraz 
prace manualne, ale i takie związane 
z edukacją czy bezpieczeństwem na 
drodze. No właśnie - Skoda ogromną 
wagę przywiązuje do kwestii bezpie-
czeństwa, co podkreśla się na każ-
dym kroku. Nieprzypadkowo w salo-
nie pojawiła się waga, umożliwiająca 
sprawdzenie, ile waży się w momen-
cie kolizji drogowej, przy prędkości 
50 kilometrów na godzinę. Infor-
macja, że w takich okolicznościach 
mężczyzna o wadze 80 kilogramów 
podczas uderzenia osiąga nawet 3 
i pół tony zaskoczyła niejednego. Co 
więcej, specjaliści od bezpieczeństwa 
na drodze pokazywali też, jak prawi-
dłowo dostosować do siebie czyn-
niki wpływające na komfort jazdy: 
ustawienie kierownicy czy postawa 
podczas kierowania samochodem 
nierzadko mają ogromne znaczenie. 
Skoda poprzez tego typu zabiegi nie 
tylko zaciekawia, ale i społecznie 
uświadamia.

Wracając do korzeni
Impreza w salonie samochodo-

w ym to monotematyczne, ograniczo-
ne do jednej kategorii w ydarzenie? 
Z całą pewnością nie w przypadku 
Skody, która w istocie zaoferowała 
rodzicom bohaterów dnia możli-
wość rozpatrzenia potencjalnego za-
kupu samochodu tej marki, jednak 

ograniczyła się nie tylko i w yłącznie 
do samochodów. Między zgroma-
dzonymi gośćmi wzrok przykuwał…
biało-zielony kombinezon kolarski. 
Można zapytać: rowery i Skoda? Ra-
zem? Tymczasem Filip Kaczorow-
ski (Skoda Auto Szkoła) opowiada 
o drużynie kolarskiej – Skoda Auto 
Szkoła Bike Team. Specjalnie dla 
uczestników Dnia Dziecka w Po-
rsche Obornicka przygotował trena-
żer rowerow y, który podłączony do 
ekranu symulował jazdę na normal-
nym, mobilnym rowerze pod górkę 
i z górki. Nawiązanie do kolarstwa 
w salonie samochodow ym jest dla 
niego oczy wiste - w yjaśnia, że hi-
storia Skody tak naprawdę zaczęła 
się właśnie od rowerów. Teraz firma 
wraca do nich, pamiętając o boga-
tej przeszłości marki, podejmując 
działania promujące kolarstwo oraz 
sprzedaż własnych rowerów i po-
prawne ich przewożenie.

Otworzyć się na ludzi
Rosnące zainteresowanie marką 

Skoda nie jest przypadkiem czy fartem. 
Organizacja imprez dla lokalnych spo-
łeczności, ze szczególnym uwzględ-
nieniem rodzin z małymi dziećmi, to 
doskonała okazja, by wyjść naprzeciw. 
Wydarzenie z okazji Dnia Dziecka, 
zorganizowane 1 czerwca w salonie 
Skody w Suchym Lesie udowadnia, że 
firma to nie tylko figurowanie w ofi-
cjalnych dokumentach, ale i podejmo-
wanie działań zwiększających integra-
cję z innymi ludźmi.

- Niezwykle cieszymy się z ogrom-
nej frekwencji – mówi Natalia Tomaś-

ko, specjalista do spraw marketingu. 
– Zapraszamy do salonu Porsche Obor-

nicka częściej.
Na pamiątkę zostaną nie tylko ta-

lerze po zjedzonym torcie z logotypem 
Skody oraz zdjęcia zrobione w foto 
machinie, ale też wielu żywo zaintere-
sowanych, przyszłych klientów.

Małgorzata Pelka

WYDarZeNIa

 Skoda: Dzień (nie tylko) Dziecka
Jak jednocześnie rozważyć zakup nowego samochodu, sprawić radość dzieciom i za-
pewnić rodzinie rozrywkowe popołudnie? Salon Skoda Porsche Obornicka w Poznaniu 
doskonale to wie i w odpowiedzi na pytanie szeroko otwiera swoje podwoje. 1 czerwca 
właśnie tam zorganizowana została impreza z okazji Dnia Dziecka, będąca częścią kampa-
nii ukazującej, jak zmieniła się marka Skoda.
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Dorota i Andrzej Rakowscy 
z wnuczką Oliwią

Prowadzący wydarzenie Piotr Owczarek

Dyrektor Porsche Obornicka Maciej Szymański 
i specjalista ds. marketingu Natalia Tamaśko

Filip Kaczorowski - Skoda Auto Szkoła

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, 

SkUTeCZNa
reklama
W TWOIm
ZaSIĘGU

669 69 00 36

PUNKT APTECZNY
ul. Dworcowa 55

GOLĘCZEWO
pn-pt 9-18

sobota 9-14
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- Pani rodzina pochodzi z naszej oko-
licy czy może przywędrowała do 
Złotnik z daleka?

- Rodzina mamy jest stąd, nato-
miast rodzina taty to górale z Podhala. 
Mój świętej pamięci dziadek mieszkał 
w Zakopanem.

- Dlaczego zdecydowała się Pani 
kandydować na sołtysa?

- Nie planowałam tego startu, 
choć go nie żałuję. To był impuls. Lu-
dzie, głównie starsi, odwiedzali mnie 
w domu i namawiali. Był wśród nich 
także poprzedni, wieloletni sołtys  Ry-
szard Janasik, który widział mnie jako 
swoją następczynię. Na początku oba-
wiałam się kandydowania, wiedziałam 
bowiem, że praca sołtysa wymaga du-
żej dyspozycyjności czasowej.

- Dlaczego namawiano akurat Panią?
- Ciekawe pytanie. Hm… jestem 

osobą kontaktową, uczciwą, pracowitą, 
sumienną, otwartą, skromną, zaanga-
żowaną społecznie, często pomagam 
ludziom w potrzebie, nie mam też pro-
blemów z tym, żeby rozmawiać z przed-
stawicielami każdej grupy wiekowej. 

- Pani obawy się sprawdziły?
- Cóż, kocham pracę, kocham być 

w ruchu, nienawidzę lenistwa, jednak 
muszę przyznać, że praca sołtysa do 
łatwych bynajmniej nie należy. Wy-
maga ona sporo czasu i wysiłku, a do 
tego, choć lubię ludzi, jestem nieprzy-
jemnie zaskoczona tym, ilu jest takich, 
którzy próbują mi zaszkodzić. Niestety, 
złośliwość ludzka nie zna granic. Na 
szczęście zawsze mam za sobą mur 
w postaci rodziny i przyjaciół.

- To cienie, a blaski tej pracy?
- Także ludzie! Ich wdzięczność 

i dobre słowa, typu: „Ewuniu, jesteśmy 
z ciebie dumni!”. To naprawdę działa 
motywująco. Bo przecież o to właśnie 
w tej pracy chodzi, żeby wysiłek został 
doceniony przez mieszkańców, dla 
których to wszystko robię.

- Praca zajmuje Pani sporo czasu, 
energii, a bywa że i nerwów, pomi-
mo to jednak ma Pani wciąż siły na 
bieganie. Jak się zaczęła Pani przy-
goda z tym sportem?

- Biegałam jeszcze w podstawówce, 
w zawodach szkolnych. Pamiętam, że 
raz startowaliśmy na trasie 5 km, co 
wówczas wydawało mi się bardzo du-
żym dystansem. To było wyzwanie! 
Nie miałam na takiej trasie doświad-
czenia, więc wystartowałam ostro, 
szybko przebiegłam pierwszy kilometr, 
a potem zabrakło mi sił i do mety już 
właściwie szłam. (śmiech) A potem 
skończyłam szkołę i przestałam biegać. 
12 lat nałogu tytoniowego nie sprzyja-
ło raczej sportowemu stylowi życia…

- Domyślam się, że mniej więcej 
w tym samym czasie wypaliła Pani 
ostatniego papierosa i założyła buty 
biegowe na nogi?

- Tak! 26 lutego 2014 r. podjęłam de-
cyzję o rzuceniu palenia, a miesiąc póź-
niej założyłam buty i pobiegłam 200 m. 
To było okropne, miałam wrażenie, że 

płuca wypluję! (śmiech) Ale od tego 
czasu trenuję regularnie, mniej więcej 
2 – 3 razy w tygodniu. Zawsze poko-
nuję minimum 10 km, maksymalnie 
22. Biegam spokojnymi asfaltówkami 
w stronę Suchego Lasu i z powrotem, 
czasem po okolicznych lasach, a bywa, 
że i nad brzegami jezior Strzeszyńskie-
go czy Kierskiego. A pierwszy dystans 
półmaratonu pokonałam na trasie ze 
Złotnik do Biedruska i z powrotem.

- Ale startów na zawodach nie rozpo-
częła Pani od półmaratonu?

- Skąd! Po raz pierwszy wystartowa-
łam w naszej Sucholeskiej Dziesiątce 
Fightera. Na 10 km uzyskałam czas 
1:03:31. To był dla mnie wielki wy-
czyn! Pod wpływem emocji zaraz po 
powrocie do domu zapisałam się na 
swój pierwszy półmaraton w Szamo-
tułach. Od tego czasu przebiegłam już 
wiele zawodów, w tym m.in. półma-
ratony w Poznaniu, Pile i Warszawie, 
Maniacką Dziesiątkę i Wings for Live.

- Te ostatnie pewnie najbardziej stre-
sujące? Przypomnijmy, że biegaczy 
gonił tam samochód…

- Bez przesady. Był to po prostu bieg 
inny niż wszystkie, z pięknym prze-
słaniem, bo charytatywny. Niestety, 
przez własną głupotę poległam już na 
10. kilometrze, bo zamiast koszulki 
oddychającej założyłam bawełniany 
T-shirt od organizatorów. A przecież 
powszechnie wiadomo, że nie biega 
się w bawełnie…

- Pani życiówka na 10 km i w półma-
ratonie?

-  Na dychę 1:01:25, a na półma-
ratonie 2:23:33. Ten ostatni wynik 
osiągnęłam w Warszawie gdzie było 
bardzo ciepło, ludzie padali jak mu-
chy, karetki krążyły bez przerwy, a do 
tego na 20. kilometrze dobił nas czte-
rystumetrowy podbieg. 17 kwietnia 
w Poznaniu (rozmawialiśmy na po-
czątku kwietnia – przyp. red.) zamie-
rzam ten rekord pobić i złamać 2:10. 
Jednak nic po trupach, ani na siłę. 
Pobiegnę w takim tempie, na jakie 
pozwolą warunki. W końcu biegam 
dla siebie, a nie dla wyniku.
- Dalsze plany biegowe na ten rok?

-  Zamierzam zdobyć Koronę 
Półmaratonów Polskich, a zatem 
w czerwcu wystartuję jeszcze w Gro-
dzisku Wielkopolskim, a we wrześniu 
w Pile i Gnieźnie. A jeżeli forma mi na 
to pozwoli, to rok uwieńczę startem 
w maratonie poznańskim.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Od redakcji: Zgodnie z zapowiedzią 
pani sołtys wystartowała w półma-
ratonie w Grodzisku i kolejny raz 
złamała życiówkę, uzyskując wynik  
2:15:46

Okulary i drobny, nieco sarkastyczny 
uśmiech. Paszport „Polityki”, nominacje 
do Nagrody Nike i sporo doświadcze-
nia. Głośne tytuły, a wśród nich między 
innymi: „Gesty”, „Balladyny i romanse”, 

„Ości”, „Sońka”. Te czynniki to budulce, 
składowe elementy Ignacego Karpo-
wicza. Autor siedzi w żółtym fotelu, na 
samym środku sucholeskiej biblioteki 
publicznej, popatruje to na prowadzą-
cego spotkanie, to na jego uczestników, 
czasem wygłasza drobne, inteligentne 
przytyki w ich stronę. Między humory-
styczne uwagi w stylu „Smutne pytania 
mi pan zadaje!” czy „W życiu cieszy mnie 
czyste PKP” wplata refleksje o książkach, 
pisaniu i języku – ich roli w jego życiu, 
o tym, jak tworzą rzeczywistość i się 
z nią łączą. W ten sposób wszyscy razem 
spędzamy ponad godzinę z człowiekiem, 
który wyjaśnia, dlaczego ostatnia książ-
ka zawsze jest najbliższa, tłumaczy, kie-
dy powieść można uznać za naprawdę 
kompletną, a na pytanie „Jak żyć?” odpo-
wiada: „Sadzić pietruszkę”.

Pisać znaczy oddychać
Ignacy Karpowicz pisał, odkąd tylko 

pamięta. Już w szkole podstawowej za-
czął tworzyć swoje pierwsze teksty. Sam 
mówi, że jego pierwszym nurtem – o ile 
można zastosować to sformułowanie 
w przypadku dziecka – były przenoszo-
ne na papier literackie obrazki realistycz-
ne i post-realistyczne. Nieco później 
przyszła fascynacja Stanisławem Le-
mem, a w rezultacie – fantastyką. Do szu-
flady przestał pisać dopiero na studiach. 
Wspomina, że Uniwersytet Warszawski 
dał mu wiele możliwości spotkań z nie-
rzadko wybitnymi praktykami. Właśnie 
wtedy zaczął pokazywać im swoje teksty, 
pragnąc uzyskać odpowiedź zwrotną od 
krytyków, których bardzo cenił.

Pisarz nie ukrywa, że jego debiut – 
który nazywa „wygodnym” - znacząco 
różnił się od doświadczeń innych, sta-
wiających swoje pierwsze kroki w li-
terackim świecie młodych adeptów 
pióra. Mógł wybierać między dwoma 
wydawnictwami, co na samym po-
czątku kariery zdarza się niewiarygod-
nie rzadko. 

Podczas spotkania temat pisania 
jako czynności przewija się wielokrot-
nie, a Ignacy Karpowicz zdaje się być 
człowiekiem najbardziej kompetent-

nym do rozważania na ten temat. Po-
strzega pisanie jako coś organicznego. 
Nie do końca można to kontrolować 

– porównuje je do oddychania. Niektó-
rzy po prostu piszą, bo nie potrafią ina-
czej. Jego samego, jak twierdzi, chroni 
to przed rozmyślaniem o sensie litera-
tury, choć z zasady nigdy nie wraca do 
swoich wcześniejszych tekstów (chyba, 
że jest do tego zmuszony, jak w przy-
padku pracy nad radiową adaptacją 

„Balladyn i romansów”).

Punkt zero
- Nie warto pisać książek już kiedyś 

napisanych! – mówi dobitnie Ignacy 
Karpowicz. 

Dlatego napisanie powieści jest – 
nie ukrywajmy – trudne. Historia musi 
być własna, otoczenie i bohaterowie na-
tomiast skonstruowani od absolutnie 
samego początku. Tymczasem wielu 
twórców powiela, często nieświadomie, 
dzieła wcześniej już stworzone, jak z bó-
lem zauważa pisarz. Najczęściej doty-
czy to literatury „wysoko artystycznej”. 
Nasz gość unika wymieniania nazwisk, 
zwraca jednak uwagę na fakt, że zetknął 
się w swoim życiu z wieloma książkami 
opartymi na już napisanych – na przy-
kład na „Ulyssesie” czy „Ben - Hurze”. 
Pisanie historii oznacza odkrywanie 
jej w sobie. Punkt wyjścia stanowi 
pewien rodzaj intuicji, właściwie dość 
trudny do zdefiniowania. Przyjmijmy 
zatem, że należy w sobie tę właśnie 
intuicję obudzić, by do głowy wpadła 
pierwsza myśl – a całą resztę powinno 
budować się dookoła niej.

Ignacy Karpowicz przyznaje, że 
nigdy nie planuje szczegółowo swoich 
książek. Inspiracja pojawia się nagle, 
funkcjonuje jak błysk. Tak było w przy-
padku „Sońki”, ostatniej książki, która 
urodziła się ze zdania wypowiedziane-
go przez malarza Leona Tarasewicza: 

„Była u nas na wsi taka jedna, co w cza-
sie wojny miała romans z Niemcem”. 
Sam pisarz pracuje tylko z pewnymi 
przeczuciami co do rozwoju losów bo-
haterów. W pewnym stopniu pozwala, 
by historia tworzyła się sama. 

Jednocześnie „Sońka” jest najbliż-
szą Karpowiczowi książką. Przyznaje, 
że pracował nad nią około siedmiu 
lat. Towarzyszyła mu podczas pisania 
innych powieści.

Mówi: „Wszystko jest w niej najbar-
dziej moje. Najmocniej czuję tutaj mo-
ich bohaterów. To taka…nadksiążka”.

Płynny język
Ignacy Karpowicz przyznaje otwar-

cie: „Nie myślę o czytelniku podczas pi-
sania, bo to szkodliwe – ogranicza mnie”. 

Stara się pozwolić sobie na całko-
witą wolność, nadmienia jednocześnie, 
że stara się być „świadomym piszącym”. 
O czytelniku przypomina sobie częściej 
w kontekście opowieści, która musi po 
coś istnieć, mieć sens. Powieść nie bę-
dzie jednak zintegrowaną, kompletną 
całością, dopóki nie przeczyta jej dru-
ga osoba, nie przepuści jej przez swoją 
wrażliwość, nie spojrzy na nią z pozycji 
czytelnika. Każdy czyta inaczej – przez 
pryzmat samego siebie.

Spotkanie zamykają rozważania 
o języku. Karpowicz określa język jako 
między innymi rozszerzony idiolekt 
(czyli charakterystyczny dla użytkow-
nika w danym okresie jego rozwoju). 
Odwołuje się do swoich bratanków, 
opowiada o języku, którym posługują 
się dzieci; same tworzą wiele własnych 
określeń na dane rzeczy lub zjawiska, 
nazywają je po swojemu. Gdy długo 
nie widuje bratanków, nie ma poję-
cia, w jakim kierunku ewoluowały te 
określenia – jak przyznaje ze śmie-
chem. Wspomina też pracę nad sztuką 

„Dybuk” wraz z Anną Smolar w byd-
goskim teatrze. Jeden z aktorów miał 
za zadanie wypowiedzieć podczas 
sztuki niczym nieuzasadnione, wy-

rwane z kontekstu zdanie „Ach, jak tu 
smutno, jak przyjemnie”. Od tamtego 
czasu cały pracujący nad sztuką zespół 
zaczął używać tego sformułowania do 
opisu bezsensownych zjawisk, sytuacji 
i okoliczności. Język zatem żyje, a my 
wytyczamy nurt, którym płynie.
Ignacy Karpowicz. Pisarz. Człowiek. 
Jednostka nieprzeciętna, która w cią-
gu godziny potrafi wygłosić skonden-
sowany, zrozumiały wywód o sztuce 
pisania. Twórca, zostawiający czy-
telnikowi ogromną swobodę inter-
pretacji.
Prowadzący spotkanie pyta, czy 
pisarz dojrzewał wraz ze swoimi 
książkami. Karpowicz odpowiada 
tylko: „Jeśli tak pan czuje – nie mam 
prawa w to ingerować”.
Organizatorem spotkania było Cen-
trum Kultury w Suchym Lesie.

Małgorzata Pelka

INFOrmaCJe Z CeNTrUm kUlTUrY

Wydarzenie Termin Miejsce
LATO W CKiBP 27. 06. 2016 r. Szczegóły na stronie 
Dawno temu w Pyrlanii,  warsztaty  do www.osrodekkultury.pl 
w Bibliotece, warsztaty teatralne,  31. 08. 2016 r.  
Świetlica Artystyczna,   
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
Krajobrazy i przyroda Wielkopolski od czerwca Szczegóły oraz regulamin  
konkurs fotograficzny dla dzieci,  do  na stronie 
młodzieży i dorosłych 31 października www.osrodekkultury.pl
Zapowiedź na wrzesień:  wrzesień Szczegóły na stronie 
Raz, Dwa, Trzy,  www.osrodekkultury.pl 

Kortez i wiele innych 

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

WYWIaD

Czytać przez swój pryzmat
Czasem wystarcza parę chwil, by wiedzieć, z kim mamy 
do czynienia.  Pewne rzeczy po prostu się czuje. 13 maja 
uczestnicy spotkania autorskiego z pisarzem Ignacym Kar-
powiczem już po pierwszych minutach nie mieli żadnych 
wątpliwości: oto właściwa osoba na właściwym miejscu, 
z jasno skrystalizowanym światopoglądem i sposobem 
patrzenia na swoje otoczenie.

Pani sołtys chce mieć koronę
Z Ewą Korek, sołtysem Złotnik – Wsi, rozmawiamy o blaskach i cieniach pracy z ludźmi, 
walce z nałogiem i biegowych wyzwaniach na najbliższy rok.
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II Bieg Mikołajkowy w Strzeszynku 
Dzień dziecka z córką i ścinanie włosów 
dla Fundacji Rak’n’Roll „DAJ WŁOS” 

Impreza integracyjna  w Złotnikach  
Wsi, czerwiec 2016, zdjęcie z siostrą 
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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

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani 
Małgorzacie Salwa-Haibach
Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las

z powodu śmierci

Matki
składa

Wójt Gminy Suchy Las 

Grzegorz Wojtera

z Pracownikami 

Urzędu Gminy

ÐÑ

Pani 

Małgorzacie Salwa-Haibach 
Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

UKOCHANEJ MAMY

składa

redakcja  
Sucholeskiego Magazynu  

Mieszkańców Gminy

Pani Przewodniczącej  
Rady Gminy Suchy Las

Małgorzacie Salwa-Haibach

najszczersze wyrazy współczucia, 
wsparcia i otuchy z powodu śmierci

MATKI

składają

Radni Gminy Suchy Las

��

KONDOLENCJE

Pani 
Danucie Wilk

Wieloletniej Radnej  Gminy Suchy Las 
szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Małgorzata Salwa - Haibach 
Przewodnicząca Rady Gminy

oraz

Radni Gminy Suchy Las 

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani

Danucie Wilk
Wieloletniej Radnej  

Gminy Suchy Las 

z powodu śmierci

Męża

składa

Wójt Gminy Suchy Las  
Grzegorz Wojtera

z Pracownikami Urzędu Gminy

Szczere wyrazy współczucia

Pani

Danucie Wilk

Wieloletniej Radnej  
Gminy Suchy Las 

z powodu śmierci

Męża

składa

redakcja Sucholeskiego Magazynu

Mieszkańców Gminy

KONDOLENCJE / REKLAMA

Wszystkim, którzy w tak bolesnych  
dla nas chwilach dzielili z nami  
smutek i żal, okazali wiele serca  

i życzliwości, za  pomoc,  
wsparcie i współczucie,  

wieńce i kwiaty,  
za złożone kondolencje  

oraz uczestnictwo we mszy św. 
oraz ceremonii pogrzebowej

naszej Mamy i Teściowej

śp. Kazimiery Bożeny Salwa
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 

Znajomym, Delegacjom 
serdeczne dziękujemy!

Małgorzata Salwa-Haibach  
i Werner Haibach

CZYTAJ NAS NA
www.sucholeski.eu

Szukaj nas też na
/sucholeski
REKLAMA:
669 690 036
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Podczas swojego wystąpienia 
wyraźnie wzruszony starosta podzię-
kował wszystkim zaangażowanym 
w rozwój placówki. Zapewnił także, 
że dopóki zarządza powiatem po-
znańskim, szpital może liczyć na cią-
głą pomoc i zaangażowanie  ze strony 
jego władz.

Organizatorzy przygotowali dla 
zebranych niespodziankę w postaci 
filmu o lecznicy. Jednak do najważ-
niejszych punktów uroczystości 
należało wręczenie medali i nagród 
osobom szczególnie zasłużonym 
dla placówki. Listy gratulacyjne od 
starosty poznańskiego otrzymali:  
dr n. med. Wojciech Grabus, spe-
cjalista w zakresie anestezjologii 
i intensywnej terapii oraz dyrektor 
szpitala w latach 1988-1991; dr n. med. 
Barbara Zerger, specjalista chorób 
wewnętrznych i diabetologii; Magda-
lena Blumczyńska, kierownik apteki 
szpitalnej; pielęgniarki Aleksandra 
Rawecka i Anna Czyż; Stefan Kubiak, 
długoletni pracownik administracji 
i obecny kierownik Działu Kadr i Płac; 
Małgorzata Szabelska, starszy technik 
analityki medycznej w Zakładzie Dia-
gnostyki Laboratoryjnej oraz pracow-
nik techniczny Andrzej Weinert. 

Podczas gali głos zabrało wielu 
znamienitych gości reprezentują-

cych m.in Wojewodę Wielkopol-
skiego, władze Mosiny, Wielkopol-
ski Park Narodow y czy powiatową 
straż pożarną. 

Spotkanie zakończyły w ykłady 
okolicznościowe z zakresu medy-
cyny i prawa. Prelekcje w ygłosili 
między innymi: dr n. med. Jakub 
Moskal, koordynator Oddziału Neu-
rochirurgii Szpitala w Puszczykowie,  
mec. Renata Kawula z Kancelarii 
Adwokatów i Radców Prawnych 
P.J. Sowisło&Topolewski, dr Leszek 
Sikorski z Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu oraz Jadwiga Kuczma-
Napierała, zastępca Państwowego 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego. Podczas ju-
bileuszu, choć wszystkim  dopisy wał 
humor i zadowolenie z kierunku roz-
woju szpitala, nie zabrakło momen-
tów wzruszających oraz towarzyszą-
cych takim chwilom ref leksji.

Z uroczystościami jubileuszowy-
mi związana była także konferencja 
naukowa zatytułowana „Zdrowie 
w nauce i praktyce. Czterdziestolecie 
Szpitala w Puszczykowie. Doświad-
czenia i rozwój.” Poszczególne sesje 
dotyczyły zachowań prozdrowotnych 
człowieka, znaczenia profilaktyki dla 
zachowania zdrowia oraz społecz-

nych uwarunkowań efektywności 
w realizacji zadań zawodowych.

Szpital w Puszczykowie to wielo-
profilowa placówka medyczna, która 
pierwotnie funkcjonowała pod zmien-
nymi nazwami i zarządami, najpierw 
jako Okręgowy Szpital Kolejowy, po-
tem zaś Zespół Klinik Specjalistycz-
nych. W roku 2004 szpital został prze-
jęty przez Powiat Poznański, który 
spłacił wcześniejsze, wielomilionowe, 
zobowiązania jednostki, przekształcił 

ją w spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością, a kilka lat później w spół-
kę akcyjną, w której ma 100% kapitału 
zakładowego. W ten sposób zdołał nie 
tylko wyprowadzić lecznicę z zadłu-
żenia, ale także uczynić z niej ośrodek 
cieszący się renomą oraz zaufaniem pa-
cjentów z całego regionu. Dynamiczny 
rozwój szpitala, zauważalny zwłaszcza 
w ostatnich latach, jest możliwy dzięki 
stwarzaniu warunków do pozyski-
wania nowych zakresów świadczeń 
oraz inwestowaniu w infrastrukturę 
i nowoczesny sprzęt diagnostyczno-
leczniczy. Od roku 2002 wsparcie jed-
nostki ze strony powiatu poznańskie-
go, łącznie z dotacją za lata 2016-2017, 
wyniesie ponad 91 milionów zł.

Pod koniec roku 2015 Szpital 
posiadał 16 oddziałów, na których 
hospitalizowano 14.500 pacjentów. 
Rocznie w placówce wykonywanych 
jest blisko 7 tysięcy zabiegów oraz 
prawie 245 tysięcy badań laborato-
ryjnych i diagnostycznych. Przepro-
wadzane są tutaj nowatorskie zabiegi 
medyczne, np. resekcja guza mózgu 
metodą wybudzenia śródoperacyjne-
go. Zakład zatrudnia ponad 600 pra-
cowników, w tym lekarzy, pielęgniarki, 
ratowników medycznych, diagnostów 
laboratoryjnych, rehabilitantów, fizjo-
terapeutów oraz personel medyczny 
i pracowników administracji.

Karolina Korcz, 
Gabinet Starosty

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

Jak bronić się przed naruszeniem 
dóbr osobistych w Internecie?
Przeciętny użytkownik Internetu ma szczególne poczu-
cie, że jest  anonimowy w świecie cyberprzestrzeni i tym 
samym bezkarny. Zjawisko to  stwarza zagrożenie, że dobra 
osobiste, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, są 
szczególnie narażone na bezprawne naruszenia. To właśnie 
w przestrzeni internetowej każdy może skorzystać z prawa 
do swobodnej wypowiedzi w każdej nurtującej go spra-
wie. Jednak skutki naruszeń wynikających z nadużycia tego 
prawa mogą być bardzo dotkliwe. Przykładowo, niepraw-
dziwe informacje negatywnie świadczące o firmie i godzą-
ce w jej opinię, mogą narazić ją na znaczne straty, a z kolei 
osobę fizyczną mogą doprowadzić nawet do targnięcia się 
na własne życie.

Prawo cywilne
Niestety w żadnym akcie nor-

matywnym nie znajdziemy definicji 
dóbr osobistych. Ustawodawca w art. 
23 Kodeksu cywilnego dokonał jed-
nak dość trafnego i odpowiadającego 
potrzebom praktyków wyliczenia, 
i określenia katalogu dóbr chronio-
nych prawem z jednoczesnym zapew-
nieniem im ochrony. W myśl prze-
pisu są to w szczególności zdrowie, 
wolność, cześć, swoboda sumienia, 
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 
tajemnica korespondencji, nietykal-
ność mieszkania, twórczość naukowa, 
artystyczna, wynalazcza i racjonali-
zatorska. Co prawda w omawianym 
przepisie wskazano, że są to dobra 
osobiste człowieka, jednak na podsta-
wie art. 43 Kodeksu cywilnego można 
je również odpowiednio stosować do 
ochrony osób prawnych (renoma, wi-
zerunek, dobra sława). Naruszeniem 
powyższych wartości będzie więc 
każde bezprawne działanie, samo 
zagrożenie naruszeniem oraz zanie-
chanie, które polega na zaniedbaniu 
w wykonaniu obowiązku usuwania 
skutków zdarzeń naruszających 
cudze dobro osobiste. Na gruncie 
omawianej tematyki bezprawnym za-
chowaniem będzie w szczególności 
takie, polegające na uderzeniu w sferę 
prywatności osoby fizycznej, poprzez 
przesyłanie lub publikowanie w prze-
strzeni internetowej negatywnych 
i obraźliwych informacji. Działanie 
może przybrać postać opublikowa-
nia obraźliwej i fałszywej opinii lub 
wizerunku osoby np. na forach inter-
netowych lub portalach społeczno-
ściowych.

W przypadku bezprawnego zacho-
wania, użytkownik Internetu może 
skorzystać ze szczególnych uprawnień 
przewidzianych w art. 24 Kodeksu 
cywilnego, który to przepis wymienia 
przysługujące ewentualne roszczenia, 
o zaniechanie i o usunięcie skutków 

naruszenia. Dodatkowo na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego istnie-
je możliwość dochodzenia roszczeń 
o zadośćuczynienie pieniężne lub za-
płatę odpowiedniej sumy na cel spo-
łeczny, a także o naprawienie szkody 
majątkowej.

Niezbędnym elementem wszczę-
cia procedury sądowej jest wskazanie 
podmiotu, wobec którego kierujemy 
swoje roszczenie - pozwanego. Ko-
niecznym może się w takiej sytuacji 
okazać wystąpienie o udostępnienie 
danych dot. naruszającego do admi-
nistratora sieci, który powinien takich 
informacji udzielić osobom, których 
dobra osobiste zostały naruszone.  

Co do zasady, za bezprawne 
przypadki naruszeń dóbr osobistych 
będzie odpowiadał sprawca, jednak 
w szczególnych przypadkach przy-
pisać odpowiedzialność i skierować 
swoje roszczenia uprawniony może 
również wobec podmiotów hostingu-
jących, czyli takich, które przechowują 
treści naruszające dobra innych osób 
w swoich zasobach internetowych.  
Zgodnie z treścią przepisów ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną, nie ponosi odpowiedzialności 
tylko ten, kto udostępniając zasoby 
systemu teleinformatycznego w celu 
przechowywania danych, nie wie 
o bezprawnym charakterze tych da-
nych, a w razie uzyskania wiarygodnej 
wiadomości o bezprawnym charak-
terze tych danych niezwłocznie unie-
możliwi dostęp do tych danych.

Prawo karne
W przypadku konsekwencji wo-

bec sprawcy na gruncie prawa karnego, 
podstawą do przypisania odpowie-
dzialności za czyn zabroniony jest art. 
212 Kodeksu karnego. Przepis ten 
przewiduje sankcje za kwalifikowany 
typ pomówienia innej osoby. Chodzi 
w szczególności o zachowanie sprawcy 
dokonane za pośrednictwem środków 

masowego komunikowania się, mogą-
ce poniżyć kogoś w opinii publicznej 
lub narazić na utratę zaufania publicz-
nego potrzebnego dla danego stanowi-
ska, zawodu lub rodzaju działalności. Za 
takie przestępcze działanie ustawodaw-
ca przewidział sankcje w postaci kary 
grzywny, ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności do roku. Warto 
dodatkowo wspomnieć, że w razie ska-
zania za przestępstwo, sąd w takim wy-
padku może również orzec nawiązkę 
na rzecz pokrzywdzonego lub na inny 
cel przez niego wskazany. 

Kolejnym przestępstwem, któ-
rego może dopuścić się sprawca jest 
czyn zniewagi przewidziany przez 
art. 216 Kodeksu karnego. Czyn ten 
od przestępstwa zniesławienia od-
różnia przede wszystkim to, iż po-
krzywdzonym tym czynem może być 
tylko konkretny człowiek, natomiast 
pomówienie może być skierowane 
także wobec grupy osób, instytu-
cji, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających oso-
bowości prawnej.  Zniewaga polega 
na obraźliwym zachowaniu wobec 
drugiej osoby, w szczególności może 
przybrać formę użycia wobec niej 
słów obelżywych. Takie zachowanie 
może, ale nie musi zawierać zarzu-
tów. Pomówienie natomiast zawiera 
określoną treść, w której sformuło-
wany został zarzut wobec innej osoby. 
Dodatkowo zniewaga może nastąpić 
w formie gestu bądź wizerunku, na-
tomiast pomówienie powinno stano-
wić określoną wypowiedź pisemną 
lub ustną, zawierającą określone za-
rzuty. Zniewaga musi być skierowana 
bezpośrednio lub pośrednio do oso-
by znieważonej, z kolei pomówienie 
musi być skierowane do innej osoby 
niż ta, której ono dotyczy. 

Powyższe przepisy ściganie spraw-
cy przestępstwa uzależniają od oskar-
żenia prywatnego, stąd po stronie po-
krzywdzonego pozostaje obowiązek 

zainicjowania takiego postępowania 
i wystąpienia do sądu z prywatnym 
aktem oskarżenia.  

Może się jednak okazać, iż mimo 
zachowania sprawcy wypełniającego 
znamiona przestępstwa zniesławienia, 
osoba ta nie będzie ponosiła odpowie-
dzialności karnej, jeśli podnoszony 
przez nią zarzut jest prawdziwy i służy 
obronie społecznie uzasadnionego 
interesu. 

Podsumowanie
Na zakończenie rozważań nad po-

wyższą tematyką należy stwierdzić, że 
na gruncie regulacji prawa cywilnego 
osobom, których dobra osobiste zo-
stały naruszone, przysługują zarówno 
roszczenia niemajątkowe, tj. o zanie-
chanie działania i o usunięcie skutków 
naruszenia, a także roszczenia stricte 
majątkowe o zadośćuczynienie pie-
niężne, zapłatę odpowiedniej sumy 
na cel społeczny, a nawet o naprawie-
nie szkody majątkowej. W każdym 
przypadku osoba dotknięta atakiem 
w cyberprzestrzeni np. na forach inter-
netowych, z powołaniem na regulacje 
ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną powinna zażądać od ad-
ministratora portalu usunięcia obraź-
liwego i bezprawnego wpisu. Ponadto 
każdy kto uzna, iż atak jest wymierzo-
ny i skierowany w jego dobra osobiste, 
a do tego ma na celu zniesławienie lub 
znieważenie w rozumieniu przepisów 
Kodeksu karnego, ma możliwości 
skierowania do sądu prywatnego aktu 
oskarżenia.

Czterdzieści lat szpitala 
w Puszczykowie
Szpital im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego obchodzi 
w tym roku 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, 3 czerwca 
br. , odbyła się Gala Jubileuszowa, którą otworzyli wspólnie 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Ewa Wieja, Prezes 
Zarządu Szpitala w Puszczykowie.

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU
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To motto ojca Mariana Żelazka, 
patrona Zespołu Szkół w Chludowie, 
głęboko zapadło w pamięć zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego ob-
chody 10. rocznicy jego śmierci, przy-
padającej na 30 kwietnia, zgromadziły 
w parafialnym kościele tłumy gości. 

Wójtowie Grzegorz Wojtera i Mar-
cin Buliński, dyrektorzy szkół, przedsta-
wiciele władz gminy i powiatu, ojcowie 
werbiści, a także uczniowie i przedszko-
laki wzięli udział w uroczystej mszy 
świętej, poprzedzonej prezentacją przy-
pominającą życie i dzieła o. Mariana.

Pokazał światu, czym 
jest miłość bliźniego 

Mszy świętej, uświetnionej przez 
występ chludowskiej orkiestry pod 
batutą Krzysztofa Żeleśkiewicza, prze-
wodniczył o. Andrzej Danilewicz, Se-
kretarz ds. Misji Księży Werbistów.

- Warto wspomnieć o 56 latach 
pracy o. Mariana w Indiach, pomocy 
najbardziej potrzebującym: chorym, 
odrzuconym, trędowatym, od których 
inni bali się zarazić. O tworzonych dla 
nich miejscach pracy, budowie szkoły 
integracyjnej „Beatrix” w Puri, wreszcie 

o nominacji do Pokojowej Nagrody No-
bla. Wiele razy spotykałem się z o. Ma-
rianem Żelazkiem. Z jego twarzy i całej 
postawy promieniowała wszechogarnia-
jąca dobroć. Nie musiał nawet nic mówić, 
wystarczyło jego spojrzenie, by poczuć, 
że jest on człowiekiem z „innego świata”. 
Był wielkim przyjacielem Boga, a przez 
to i ludzi, zawsze otoczonym gromadką 
dzieci. Jego głęboka duchowość pozwa-
lała mu nawiązywać przyjaźnie z osoba-
mi różnych wyznań i poglądów.

 Podobnie o ojcu Żelazku wypo-
wiada się Beata Bodzek, nauczycielka 
z ZS w Chludowie:

- Poznałam o. Mariana, gdy od-
wiedził naszą szkołę z okazji nadania 
jej jego imienia, 14 lat temu. Był czło-
wiekiem niezmiernie ciepłym, sym-
patycznym, uśmiechniętym, pełnym 
wewnętrznego spokoju. Nigdy mu się 
nie spieszyło, miał czas, by przywitać 
się z przedszkolakami, porozmawiać 
z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 
Emanowała z niego niezwykła dobroć, 
skromność i pokora. Nigdy by nie 
uwierzył, że w Puri uważają go wręcz 
za boga i modlą się do niego. A my tu 
w Chludowie, gdy zastanawialiśmy się 

nad wyborem patrona dla naszej szko-
ły, przyjęliśmy jego kandydaturę jed-
nomyślnie. Uruchomił w nas wszyst-
kich ogromne pokłady dobra.  

Liczne akcje charytatywne, w któ-
rych chętnie biorą udział uczniowie 
i przedszkolaki z Chludowa, dyrektor 
Krzysztof Antkowiak mógłby wyli-
czać godzinami:

- Wspieramy zarówno potrzebu-
jących ludzi (np. zbierając materiały 
szkolne dla dzieci w Afryce), jak i zwie-
rzęta (np. przez zbiórki karmy i koców 
dla psów ze schroniska). Ostatnio 
uczniowie gromadzili fundusze na „Do-
mek dla trędowatych”, by kontynuować 
dzieło o. Mariana. Wraz z rodzicami 
piekli, sprzedawali i kupowali rozmaite 
słodkości. Dzięki temu przez 3 dni ze-
braliśmy 785 zł. W tym kierunku – jak 
się dzielić, być wrażliwym na potrzeby 
innych –  swoim przykładem życia nasz 
patron nieustannie nas inspiruje. 

By przybliżyć gościom miejsca, 
w których pracował o. Marian i ludzi, 
którzy wciąż mówią o nim jak o świę-
tym, w holu szkoły przygotowano wy-
stawę pokazującą „Indie ojca Mariana”. 

A po głównych uroczystościach 

uczniowie spożywali w swoich kla-
sach „posiłek misyjny” – dania  z nutą 
kuchni indyjskiej, by lepiej poczuć 
klimat kraju, w którym ojciec Marian 
spędził 56 lat swego życia.

Pamięć nie umiera 
W Puri pamięć o ojcu Marianie Że-

lazku jest wciąż żywa. Przed kolonią trę-
dowatych stoi figura werbisty (ufundo-
waną z ich oszczędności), a codziennie 
rano – by go uhonorować – wieszane są 
na niej girlandy świeżych kwiatów. 

- Sama rzeźba jest bardzo oryginal-
na, o. Marian wygląda na niej jak żywy, 
w stroju, w jakim wychodził do potrze-
bujących. W sandałach i ze starą, zno-
szoną teczką, w której zawsze miał leki, 
opatrunki i słodycze dla dzieci – opo-
wiada o. Danielewicz. – Obchody upa-
miętniające osobę i dzieła o. Żelazka 
nie odbywają się w Indiach w rocznicę 
jego śmierci –  gdyż 30 kwietnia to czas 
ogromnych upałów – lecz w rocznicę 
jego urodzin, 30 stycznia. By stało się 
zadość woli o. Mariana, jego szczątki 
wyruszyły w swoją ostatnią ziemską 
drogę w pięknej urnie, uroczyście prze-
niesione z cmentarza w Jharsuguda do 
Puri (500 km dalej), gdzie żył i praco-
wał. Pragnął bowiem spocząć wśród 
tych, którym oddał całego siebie. 

Karolina Bańka

WYDARZENIA

Prezydent Jacek Jaśkowiak za-
akceptował rekomendację komisji 
konkursowej, która 31 maja wskaza-
ła właśnie na Kieliszewskiego jako 
najlepszego kandydataspośród dzie-
więciorga ubiegających się o to sta-
nowisko. Taką informację przekazała 
radnym podczas posiedzenia Komisji 
Kultury i Nauki, dyrektor Wydziału 
Kultury Justyna Makowska.

K ieliszewski kieruje Teatrem 
Muzycznym od 2013 roku. W latach 
2008-2012 roku był dyrektorem 
Festiwalu A kademia Gitary. Jest 
współtwórcą Regionalnego Obser-
watorium Kultury UA M i człon-
kiem Towarzystwa Muzycznego im 
H. Wieniawskiego. W nowej kaden-
cji największym w yzwaniem dla dy-
rektora będzie z pewnością dopro-
wadzenie do rozpoczęcia budow y 
nowej siedziby dla Teatru. (red.)

Aktualne informacje o Teatrze Mu-
zycznym:
www.teatr-muzyczny.poznan.pl

Przemysław Kieliszewski 
nadal będzie kierował Teatrem 
Muzycznym w Poznaniu

„Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć…”
„Dzień Patrona” w Zespole Szkół w Chludowie
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Klasa I a z wychowawczynią 
p. Edytą Hącią w szkolnym 
„kąciku pamięci”   

Na stołach królowały potrawy z nutą curry, 
kurkumy i imbiru oraz słodkie desery z miodem 
i orzechami.   

21 maja 2016 związek
małżeński zawarli

 

Arleta Chmara  
i Grzegorz Słowiński

Z tej okazji Młodej Parze życzymy
szczęścia, wszelkiej pomyślności

i nieustającej miłości oraz
realizacji wspólnych planów

Redakcja Sucholeskiego 
Magazynu Mieszkańców Gminy

  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  ....................................................................................  21,00
z kapustą i grzybami  ......................................................  21,00
z prawdziwkiem  ...............................................................  22,00
z podgrzybkiem  ................................................................ 21,00
z kurkami  .............................................................................  22,00
razowe ze szpinakiem i ricottą ...................................  21,00
ze szpinakiem w cieście wegańskim  .......................  21,00
piwne z żółtym serem  ...................................................  21,00
z mozzarellą  .......................................................................  21,00
z łoscypkiem  ......................................................................  23,00
z bobem  ..............................................................................  21,00
z chińskimi warzywami  .................................................  21,00

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  .................................................................................  21,00
z jagodami  ..........................................................................  21,00
z truskawkami  ...................................................................  21,00
z wiśniami  ...........................................................................  21,00
z czereśniami (sezonowo)  ............................................  21,00
z bananem  ..........................................................................  21,00
z serem ricotta i malinami  ............................................  22,00
z suszoną śliwką  ................................................................22,00

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  ....................................................... 24,90

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.) .......................................................  25,90
miks wegetariański (10 szt.)  ........................................  24,90 
miks słodki (10 szt.)  .........................................................  24,90
miks grzybowy (9 szt.: 3 z prawdziwkiem,  
            3 z podgrzybkiem,  3 z kurkami)  ....................23,00
Trzy kolory (9 szt.: 3 szpinakowe z cielęciną,  
            3 buraczane z wołowiną,  
            3 curry z indykiem)  ..............................................23,00

Zupy 
żurek domowy podawany w chlebie  ....................... 12,00
barszcz z kołdunami .......................................................... 9,00
barszcz czysty  ......................................................................  7,00
zupa dnia  ............................................................................. 10,00

Sałatka Bumerang
zaskakujące połączenie gruszki, boczku, sera feta  
          z dresingiem paprykowo-malinowym  .......... 21,00

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  ...................................................................... 9,00
surówka dnia domowej roboty  .....................................4,00

Dania obiadowe 
filet z sandacza, podawane z masełkiem  
           koperkowo-cytrynowym, gotowanymi  
           ziemniakami i bukietem jarzyn ....................... 34, 90
kotlet schabowy tradycyjny podawany  
           z ziemniakami gotowanymi  i miezerią  ..........  26,90
sałatka obiadowa z serem feta, pomidorem  
           i ogórkiem i oliwkami z kurczakiem smażonym  
           w ziołach prowansalskich ................................... 26,90

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem i cebulką
z mięsem  .............................................................................. 21,00
szpinakowe z cielęciną  ...................................................22,00 
pielmieni ............................................................................... 21,00
buraczane z pikantną wołowiną .................................22,00
curry z indykiem  ...............................................................22,00 
z kurczakiem ....................................................................... 21,00
z dziczyzną  .......................................................................... 24,00
z mięsem daniela  .............................................................  25,00 
z kaszanką ............................................................................ 21,00  
z gęsiną  ................................................................................. 24,00  
z jagnięciną  ......................................................................... 24,00 
z małżami  ............................................................................  22,00
z łososiem  ...........................................................................  22,00

Danie dla dzieci
Sznycelek z kurczaka, ziemniaki puree, marchewka 
junior (surówka)  ................................................................ 21,00

NOWOŚĆ! Pierogi zapiekane z serem mozarella (7 szt.)
Pierogi z mięsem zapiekane w sosie serowo-brokułowym  ...........................  24,90
Pierogi ze szpinakiem zapiekane w sosie pomidorowym  .............................  24,90
Pierogi z wołowiną zapiekane w sosie myśliwskim  ...............................................  24,90

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

PRZEWOZY 
OSÓB

 �� AUTOKARY
 �� 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

WYDARZENIA

CYKLINOWANIE 
PODŁÓG

501 063 672

Red Box Junior 
Liga zakończona
4 czerwca zakończyły się rozgrywki Red Box Junior Ligi, 
które przez ponad 9 tygodni emocjonowały i trzymały 
w napięciu wszystkich fanów piłki dziecięcej. W tym czasie 
rozegrano niezliczoną ilość spotkań. Strzelono setki fan-
tastycznych goli. Wszystkie dzieci uczestniczące w lidze 
z pewnością nie zapomną tej wielkiej sportowej przygody 
do końca życia.

W wiosennych zmaganiach aż 3 
spośród wszystkich 33. drużyn god-
nie reprezentowały gminę Suchy Las. 
W roczniku 2007/08 zespół, w skład 
którego wchodzili zawodnicy z Golę-
czewa, Chludowa i Suchego Lasu pro-
wadzony przez trenera Dawida Macha 
pokazał się z bardzo dobrej strony. 
Chłopcy zajęli ostatecznie 6 miejsce 

- idealnie pośrodku stawki strzelając 
łącznie 24 bramki i tracąc 23. Druży-
na ta grała odważnie i bez kompleksów. 
Dobre wyniki i gra zapadająca w pa-
mięci to sukces, który wypracowali 
razem nie tylko trener i dzieci, ale też 
zawsze donośnie i żywiołowo dopin-
gujący rodzice. W roczniku 2006 na-
tomiast występowały dwie pozostałe 
ekipy - Red Box Piłkarska Akademia 
Suchy Las 2006/2007 oraz Red Box 
Piłkarska Akademia Biedrusko. Ci 
pierwsi rywalizowali na dwóch fron-
tach - nie dość, że grali w Red Box 
Junior Lidze to jeszcze debiutowali 
w rozgrywkach Wielkopolskiego 
Związku Piłkarskiego. Tak napięty 
grafik sprawił, że podopieczni trenera 
Jacka Kubiaka nie zaprezentowali swo-
jego całego potencjału w rozgrywkach 
prowadzonych przez Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej Red Box, ale ich za-
angażowanie i zapał zaprezentowane 
na boisku są godne podziwu. Widać 
spory postęp poczyniony przez tych 
zawodników na przestrzeni ostatnie-

go roku. Pozycję wyżej niż Suchy Las 
uplasowali się debiutanci z Biedruska. 
Armia młodych piłkarzy dowodzona 
przez trenera Mateusz Koszyckiego 
pokazała futbol ofensywny i rado-
sny. Pasja z jaką zawodnicy Red Box 
Biedrusko rozgrywali swoje mecze 
udzielała się również niezastąpionym 
rodzicom, bez których nie byłoby tych 
wszystkich zdobytych bramek oraz 
obronionych strzałów zmierzających 
prosto w światło bramki. To doping 
i wsparcie kibiców uskrzydlały mło-
dych wojowników piłkarskich muraw. 
Wspaniała atmosfera i wzajemne zro-
zumienie zarówno na boisku, jak i po 
za nim okazało się idealnym przepi-
sem na dobrą zabawę oraz rywaliza-
cję w duchu fair play, gdzie każdy jest 
równie ważnym członkiem zespołu. 
Kolektyw stworzony przez drużynę 
z Biedruska najprawdopodobniej 
zaprocentuje lepszymi wynikami 
w kolejnej edycji Red Box Junior Ligi, 
ale przede wszystkim pozwoli cieszyć 
się grą w piłkę i bawić się jak najlepiej 
za każdym razem, gdy przyjdzie czas, 
aby zameldować sie na płycie boiska. 
Oprócz wartości niematerialnych zdo-
bytych przez zespoły w tym sezonie, 
wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe puchary oraz medale. Na kolejną 
dawkę piłkarskich emocji zapraszamy 
już we wrześniu. Do zobaczenia!   

Mateusz Koszycki
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Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

l USG l RTG l CHIRURGIA l
l INTERNA l LECZENIE STACJONARNE l

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

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36

W związku z intensywnym rozwojem firmy, informujemy  
o zmianie lokalizacji gabinetu (wrzesień 2016).
Nowy adres: Poznań, ul. Znanieckiego 12E (os. B. Śmiałego)  
Klinika Urody Mezopuls.

Odstąpię dobrze prosperujący salon 
fryzjersko-kosmetyczny z pełnym wyposażeniem!

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

O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na strony internetowe:
fi at.mopar.eu, lancia.mopar.eu, alfaromeo.mopar.eu, abarth.mopar.eu, fi atprofessional.mopar.eu

www.czesci.fcapoland.pl
Mopar to Usługi Serwisowe, Obsługa Klienta,

Oryginalne Części Zamienne i Akcesoria
dla marek Fiat Chrysler Automobiles

JESTE
AKTYWNY?
MO ESZ ZAWSZE LICZY
NA NASZE WSPARCIE

SERWIS KLIMATYZACJI* OFERTA SPECJALNA

10%
UPUST NA USŁUGI SERWISOWE* Z UŻYCIEM CZYNNIKA R134a

Promocyjna oferta na odświeżenie kabiny oraz układu klimatyzacji.

ZAPYTAJ O WYJĄTKOWĄ GAMĘ AKCESORIÓW

50ZŁ
JUŻ OD

AUTO-CENTRUM S.A.
Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne

ul. Wojciechowskiego 7-17

60-685 Poznań
tel. 61 8290-354, 61 8290-345 
serwis@auto-centrum.com.pl

O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na strony internetowe:
fi at.mopar.eu, lancia.mopar.eu, alfaromeo.mopar.eu, abarth.mopar.eu, fi atprofessional.mopar.eu

www.czesci.fcapoland.pl
Mopar to Usługi Serwisowe, Obsługa Klienta,

Oryginalne Części Zamienne i Akcesoria
dla marek Fiat Chrysler Automobiles

JESTE
AKTYWNY?
MO ESZ ZAWSZE LICZY
NA NASZE WSPARCIE

SERWIS KLIMATYZACJI* OFERTA SPECJALNA

10%
UPUST NA USŁUGI SERWISOWE* Z UŻYCIEM CZYNNIKA R134a

Promocyjna oferta na odświeżenie kabiny oraz układu klimatyzacji.

ZAPYTAJ O WYJĄTKOWĄ GAMĘ AKCESORIÓW

50ZŁ
JUŻ OD

USG DOPPLER
PEŁNA DIAGNOSTYKA 
WSZYSTKICH  NACZYŃ 

TĘTNICZYCH I ŻYLNYCH
Tel. 61 812 50 00
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