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Drodzy Czytelnicy!

W tym numerze polecam Państwu przede wszystkim wywiad ze 
współpracującym z naszym „Magazynem” radcą prawnym Macie-
jem Sójką. Pan Mecenas opowiada o swojej drodze do zawodu, swo-
ich upodobaniach i związkach z gminą Suchy Las, w której czasem 
bywa, i w której nawet chciał kiedyś zamieszkać. Mecenas Maciej 
Sójka nie jest oczywiście jedyną osobą, która docenia naszą gminę, 
o czym świadczy ostatnia nagroda dla wójta Grzegorza Wojtery, 
któremu Kapituła Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przyzna-
ła Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit”. A wiadomo przecież, że 
uhonorowanie gospodarza gminy to wyróżnienie dla całej społecz-
ności, którą tenże gospodarz reprezentuje. Dlatego też cieszymy się 
razem z Panem Wójtem i oczywiście serdecznie gratulujemy!

Wójt ma zresztą więcej powodów do radości niż medal. Ostatnio 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska umorzyła postępowanie 
w sprawie Jeziora Strzeszyńskiego, uznając że stan akwenu jest do-
bry. Oby ta decyzja nie sprawiła jednak, że stracimy czujność! Czy-
stość wód jeziora, w którym kąpie się duża część mieszkańców tak 
Poznania, jak i Suchego Lasu, trzeba monitorować na bieżąco!

A skoro już o ochronie środowiska mowa, mamy w naszej gmi-
nie kolejny spór ekologiczny. Duża grupa mieszkańców Złotkowa 
i Złotnik zaniepokojona jest tym, że wschodnia część obwodnicy 
Poznania miałaby przebiegać zbyt bisko ich domów. Proponują 
odsunięcie drogi bliżej poligonu. Pierwsze zebranie w tej sprawie nie 
doprowadziło do żadnych rozstrzygnięć, miejmy więc nadzieję, że 
bardziej owocne będzie drugie zebranie, które wstępnie zapowie-
dziano na wrzesień.

Póki co sprawa obwodnicy budzi 
silne emocje. Na szczęście nie tylko 
negatywnymi emocjami nasza spo-
łeczność żyje. Były też pozytywne 
wydarzenia. Larysa Dobosz zorgani-
zowała urodziny połączone z aukcją 
charytatywną na rzecz małej Zuzi.

Kwitnie współpraca naszej gminy 
z Poroninem. Na tradycyjnym Poro-
niańskim Lecie gościła silna delegacja 
z Suchego Lasu, z wójtem Grzego-
rzem Wojterą, przewodniczącym klubu Gmina Razem Michałem 
Przybylskim i innymi osobami. Wójt przyznał nawet swoje nagrody 
w tamtejszym konkursie.

Cieszą się też mieszkańcy Golęczewa, którzy po długim oczekiwa-
niu wreszcie będą mieli naprawioną drogę. Chodzi oczywiście o ulicę 
Tysiąclecia, nazywaną popularnie ulicą Tysiąca i Jednej Dziury.

Miejmy nadzieję, że po wakacjach takich pozytywnych wydarzeń 
będzie więcej.

Miłej lektury!
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Medal przyznała Kapituła Towarzy-
stwa im. Hipolita Cegielskiego, którą re-
prezentowali: dr Marian Król, prezydent 
THC, prof. Marian Gorynia, rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego i Dominik 
Górny, członek zarządu THC. 

Medal „Labor Omnia Vincit” to 
prestiżowe wyróżnienie przyznawane 

liderom w swojej branży jako wyraz 
uznania dla ich działań zawodowych, 
społecznych, obywatelskich i chary-
tatywnych. Przyznawany jest od 2005 
roku, a otrzymują go osobistości m.in.: 
świata kultury, nauki, biznesu, środo-
wisk samorządowych, ministerialnych 
i prezydenckich. Jak mówią laureaci 

– „medal ten to wspaniałe podsumo-
wanie naszych działań, a jednocześnie 
motywacja do podejmowania kolej-
nych wyzwań”. Słowa te idealnie pasują 

do wójta gminy Suchy Las, który – jak 
wiemy – działa z pożytkiem dla swojej 
gminy i na rzecz jej mieszkańców.

Dominik Górny  

WYWIAD / WYDARZENIAWYWIAD
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Właściwe priorytety kluczem do sukcesu
Z radcą prawnym Maciejem Sójką rozmawiamy o prawie na co dzień, życiowych priory-
tetach, zainteresowaniach i pasjach, etyce łowieckiej, o teorii złotego środka i sposobie na 
racjonalne gospodarowanie czasem.

Jak w kilku zdaniach opisałby Pan 
siebie i to, czym się Pan zajmuje?

Skończyłem studia na Wydziale Pra-
wa oraz aplikację radcowską, a w 2010 r. 
założyłem swoją kancelarię, która od 
początku nastawiona była głównie na 
klientów biznesowych. Początkowo 
były to firmy prowadzące drobną dzia-
łalność gospodarczą, jednak z biegiem 
czasu zaczęliśmy obsługiwać coraz 
większe podmioty, zatrudniające po 
100-200 osób, oczywiście zmierzając 
ku coraz większym firmom.

Obecnie – po sześciu latach, w kan-
celarii oprócz mnie pracuje 6 osób i zde-
cydowana większość naszej pracy to 
jest właśnie obsługa biznesu. Począw-
szy od spraw windykacyjnych w peł-
nym zakresie, a więc od wezwania do 
zapłaty, przez postępowanie sądowe, aż 
po windykację komorniczą. Prawo zo-
bowiązań, czyli głównie negocjowanie, 
przygotowanie i opiniowanie umów 

– także ich ewentualne aneksowanie. 
Ale też i opiniowanie różnego rodzaju 
zagadnień,  o które prosi nas klient, oraz 
oczywiście prawo pracy. Spory pracow-
nicze od czasu do czasu się pojawiają, 
no bo jeśli firma zatrudnia kilkuset 
pracowników – czasem nawet 1000 
i więcej – to nie sposób tego uniknąć. 
Mówiąc krótko – zajmujemy się kom-
pleksową obsługą prawną podmiotów 
gospodarczych. Oczywiście obsługu-
jemy również klientów indywidual-
nych, np. w sprawach spadkowych, czy 
rodzinnych. Tak więc na przestrzeni 
tych  sześciu lat kancelaria stopniowo 
się rozwija i poszerza swoją działalność, 
a to, co oprócz kompleksowości i wyso-

kiej jakości usług nas wyróżnia, to nasze 
rzetelne podejście do tego, aby wes-
przeć i odciążyć maksymalnie naszego 
klienta oraz zabezpieczyć go od strony 
prawnej.
Jeśli już o tym mówimy, to od 1. lip-
ca radca prawny w toku postępowa-
nia karnego ma takie same upraw-
nienia co adwokat, o czym pisze Pan 
notabene w marcowym numerze su-
choleskiego magazynu. Czy zmieni-
ło to coś w obszarze działania Pana 
kancelarii?

O ile jeszcze kilkanaście lat temu 
zawód adwokata i radcy prawnego róż-
nił się zakresem możliwości działania, 
o tyle przez ostatnie lata uprawnienia 
w obu tych zawodach zostały wyrów-
nane. Najpierw otrzymaliśmy (my, 
radcowie prawni) – ponad 10 lat temu, 
uprawnienia do prowadzenia spraw ro-
dzinnych w zakresie chociażby rozwo-
dów, następnie dostaliśmy uprawnienia 
w zakresie wykroczeń, które były coraz 
bardziej rozszerzane, a konsekwentnie 
w lipcu ubiegłego roku rzeczywiście 
dostaliśmy uprawnienia takie, jak adwo-
kaci, pozwalające nam reprezentować 
klientów w sprawach karnych. Obec-
nie różnica między adwokatem a radcą 
prawnym sprowadza się tak naprawdę 
do tego, że adwokat nie może być za-
trudniony na etacie, a radca prawny 
może. Można więc powiedzieć, że obec-
nie sytuacja radców prawnych jest nieco 
korzystniejsza, gdyż szereg mecenasów 
zatrudnia się na etacie w firmach.  Ale od-
powiadając na pytanie, nasza kancelaria 
nie zajmuje się w ogóle sprawami karny-
mi. Wcześniej dlatego, że nie mieliśmy 
uprawnień, a teraz dlatego, że się nie spe-
cjalizujemy w sprawach karnych. Jeśli 
z jakichś względów zachodzi potrzeba 
skontaktowania się w sprawach karnych 
lub ich poprowadzenia, to współpracu-
jemy z adwokatem specjalizującym się 
w prawie karnym. Działamy w taki spo-
sób, ponieważ uważam, że są to sprawy 
tak ważne dla ludzi, których dotyczą, że 
my nie powinniśmy robić dla nich tego, 
co nie jest naszą specjalnością i na czym 
się nie znamy w 100 procentach. Nato-
miast jest coraz więcej radców prawnych, 
którzy zajmują się sprawami karnymi 
z powodzeniem. Wynika to między in-
nymi z faktu, że Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Poznaniu organizuje różne-
go rodzaju szkolenia i wykłady związane 
z tą tematyką.
Czyli rozumiem, że gdyby ktoś 
zwrócił się do Pana kancelarii z pro-

blemem stricte karnym, to wtedy 
też podjąłby się Pan tego działania, 
ale przy współpracy z kimś, kto się 
w tym specjalizuje?

Jeżeli dotyczyłoby to sprawy karnej 
w jakimś kontekście gospodarczym, 
to podejmiemy się tego my, we współ-
pracy z adwokatem, jeśli natomiast ja-
kichś innych spraw karnych, to poleci-
my adwokata, który się tego podejmie, 
już bez udziału naszej kancelarii.
Na marginesie tej rozmowy; zawsze 
intrygowało mnie pytanie, co czu-
je adwokat broniący np. mordercy, 
wiedząc, że jest  winny…

No cóż… myślę, że z tą kwestią 
musi sobie poradzić adwokat – a teraz 
też radca prawny, który taką sprawę 
prowadzi. My takich nie prowadzimy, 
więc nie muszę rozważać takich dyle-
matów, natomiast proszę pamiętać, że 
każdy ma prawo do obrony i tak pod-
chodzą do tego mecenasi, którzy zaj-
mują się takimi sprawami karnymi.
Jakie są Pana związki z gminą Suchy 
Las?

Jestem rodowitym poznaniakiem 
i w Suchym Lesie siłą rzeczy byłem 
mnóstwo razy, czy to w sprawach 
służbowych, czy prywatnych. W Su-
chym Lesie mieszka np. wielu moich 
klientów, ale też mamy tu wraz z żoną 
znajomych i od czasu do czasu bywa-
my u nich na imieninach, urodzinach, 
grillach i przy temu podobnych oka-
zjach. Na marginesie chciałbym do-
dać, że generalnie to miejsce do życia 
bardzo mi się podoba i rozważałem 
nawet przez długi czas zamieszkanie 
w Suchym Lesie. Jest to miejscowość 
zadbana, w której jest wiele pięknych 
domów i ciekawych obiektów.

Widać też, że  to  zamożna gmina 
i myślę – przynajmniej z mojej per-
spektywy - że pieniądze są tu dobrze 
wydawane.
No, ale także pisuje Pan do Sucho-
leskiego Magazynu Mieszkańców 
Gminy, dzieląc się z jego Czytelni-
kami swoją wiedzą prawną.

Owszem. Kiedy poznałem redak-
tor naczelną, panią Agnieszkę Łęcką, 
dosyć szybko przeszliśmy na stopę 
koleżeńską, a wkrótce potem pani 
Agnieszka zaproponowała mi współ-
pracę w tym właśnie zakresie, którą 
z przyjemnością podjąłem.
To raczej naturalne, bo oboje Pań-
stwo jesteście ludźmi czynu.

Dziękuję. Rzeczywiście,  od po-
czątku dobrze się rozumieliśmy. Usta-
liliśmy, że będą to tematy życiowe, pi-
sane językiem prostym i przystępnym, 
a interesujące szeroko pojętego Czy-
telnika. Mam nadzieję, że to się udaje.
Zdecydowanie tak. Przygotowując  
się do tego wywiadu przejrzałem 

kilka numerów sucholeskiego ma-
gazynu zapoznając się z Pańskimi 
felietonami. W doborze tematów 
widać przede wszystkim wielki 
pragmatyzm.

Bo jest to jedno z głównych słów, 
których używam w moim życiu. Tak, 
pragmatyzm. Jestem pragmatykiem 
z przekonania oraz w tym, co robię. 
W biznesie jestem totalnie pragma-
tyczny, ale praktycznie wszystkie po-
dejmowane w życiu decyzje przepusz-
czam zawsze przez filtr pragmatyzmu.
No właśnie. Fenomen tego pragma-
tyzmu w tym przypadku polega na 
tym, że z jednej strony Czytelnicy 
mają dostęp do bezpłatnej porady 
prawnej w istotnych sprawach ży-
ciowych. Z drugiej strony, zjednuje 
to Pana kancelarii klientów. Chyba, 
że się mylę?

Czy to aż fenomen – trudno powie-
dzieć, ale rzeczywiście działa w dwie 
strony. Właśnie w zeszłym tygodniu 
dzwonił klient, który przeczytał artykuł, 
no i właśnie pomagamy mu w pewnej 
sprawie. To prawda, że każdy może 
w tych artykułach znaleźć coś poży-
tecznego dla siebie i nawet jeśli w tym 
momencie problem go nie dotyczy, to 
jeśli odkłada to czasopismo, a dany pro-
blem się pojawi, zawsze może po tę po-
radę sięgnąć. Nie ukrywam, że sprawia 
mi to przyjemność, bo przekonuje mnie 
o sensie tworzenia tych publikacji.
Robi Pan to już od pewnego czasu…

Od blisko dwóch lat.
No właśnie, a zatem czyni to Pana 
osobą rozpoznawalną, a przy tym – 
z racji tego, co Pan robi – pozytyw-
nie kojarzoną przez Czytelników. 
Powoduje to chęć poznania Pana 
nie tylko od strony zawodowej. Pro-
szę powiedzieć, jakie są Pana zainte-
resowania, hobby, pasje?

Moje zainteresowania przez lata 
się zmieniały, bo uważam, że w życiu 
trzeba wszystkiego spróbować (lub 

prawie wszystkiego, bo np. narkoty-
ków na pewno nie), więc wielu  rzeczy 
próbowałem. Na przykład jeździec-
twa, przez długi czas uczyłem się gry 
w tenisa, uprawiałem boks, sztuki 
walki, rower, siłownia, biegam… Lu-
bię czuć się silnym i sprawnym. Przez 
jakiś czas uczyłem się języka chińskie-
go. Gdy nie było pieniędzy na podróże, 
to jechałem po prostu do pracy, a przy 
okazji zwiedzałem Włochy, Wielką 
Brytanię, czy Niemcy…
Jechał Pan do pracy?

Tak. W wieku 18 lat jechałem np. 
do Anglii prawie bez  pieniędzy, tam 
pracowałem przez dwa, trzy tygodnie, 
a potem, mając kilka funtów w kiesze-
ni, chodziłem z mapą po Londynie, bo 
nie starczało na metro i zwiedzałem. 
A w ogóle to uważam, że jeżeli ktoś nie 
ma pieniędzy i  jest zdrowy, to powi-
nien je po prostu zarobić. Ale wracając 
do zainteresowań, to nie wyobrażam 
sobie, aby pracując w zawodzie mece-
nasa, który jednak jest zawodem stre-
sogennym i wyczerpującym emocjo-
nalnie, skupiać się wyłącznie na pracy. 
Praca tak, ale  odskocznia musi być. 
Dla mnie od trzech lat taką odskocz-
nią i pasją jest łowiectwo i jedyne, cze-
go w tym aspekcie żałuję, to tego, że 
zacząłem tak późno. Co spotykam się 
z kolegami „po strzelbie”, to żałuję, że 
tak późno wszedłem w to środowisko, 
które jest tak koleżeńskie i które jest 
tak blisko przyrody.

To są spotkania, które odbywają się 
przy drewnianych ławach, grochówce, 
to są wspólne polowania, sygnały 
myśliwskie, to jest tradycja, a przede 
wszystkim obcowanie z przyrodą
Pewne zasady, jak się domyślam…

To są konkretne, bardzo wymierne 
zasady i  klarowne zasady, wynika-
jące przede wszystkim, ale nie tylko, 
z przepisów prawa. Na polowaniu 
zbiorowym, w którym uczestniczy np. 
50-ciu myśliwych, musi być żelazna 

dyscyplina. Przecież każdy z nich ma 
broń. Jest więc osoba „dowodząca” po-
lowaniem, której uczestnicy muszą być 
bezwzględnie podporządkowani. To, 
co mnie urzeka w łowiectwie, to nie 
tylko obcowanie z naturą, ale przede 
wszystkim wiążąca się z nim tradycja. 
Przecież już człowiek jaskiniowy polo-
wał zdobywając pożywienie!
Wielu ludzi odległych od  tego te-
matu postrzega myślistwo tylko 
jako strzelanie do zwierzyny i ma to 
aspekt pejoratywny.  A przecież my-
śliwi nie tylko polują. Zimą dokar-
miają zwierzynę, a polując dokonują 
niezbędnej dla równowagi w faunie 
selekcji, przestrzegając przy tym 
określonych zasad. Może kilka słów 
o tej etyce myśliwskiej.

Użył pan określenia „strzelanie do 
zwierzyny”. Ja myślę, że w łowiectwie 
strzał jest ostatnią czynnością. Na ten 
strzał składa się cały szereg działań, 
czynności i zadań myśliwych po to, by  
na końcu strzelić. Ale tak naprawdę 
myśliwy, to jest ta osoba, która rzeczy-
wiście dba o zwierzynę i nie tylko dla-
tego, że taka jest etyka myśliwska. Na 
samym początku rolą myśliwego jest 
stworzyć i utrzymać w odpowiedniej 
kondycji łowisko. To on zimą, kiedy 
jest -10  stopni, idzie do lasu, buduje 
paśniki i zanosi tam pożywienie dla tej 
zwierzyny. Tam nikogo innego nie ma. 
Nikogo poza myśliwymi, kto dokar-
miałby zwierzynę w środku zimy, choć 
w tym samym czasie na forach interne-
towych wypisywanych jest mnóstwo 
komentarzy, co powinno się robić, 
a czego nie. Ale w środku lasu, gdzie 
trzeba przejechać, a potem przejść ileś 
kilometrów, a przedtem wyłożyć jakieś 
pieniążki, ażeby zakupić tę paszę – tam 
podkreślam nie ma nikogo, oprócz 
myśliwych. Pożywienie dla zwierzyny 
kupowane jest z ich środków. Dysku-
sje o tym, że nie powinno się polować, 
są totalnie oderwane nie tylko od 

historii człowieka na Ziemi, ale też 
od rzeczywistości. Dziś, gdy brakuje 
drapieżników, które dokonywałyby 
naturalnej selekcji w przyrodzie, robić 
musi to człowiek i to w głównej mierze 
jest rola myśliwych.
 Ma Pan rodzinę, dużo pracy i wiele 
zainteresowań!  Jaka jest zatem Pana 
recepta na gospodarowanie, czy 
może raczej zarządzanie czasem?

Podoba mi się to pytanie, bo mam 
taką receptę. Na studiach prawniczych 
mieliśmy filozofię. Zapamiętałem 
z niej szczególnie (i prawie wyłącz-
nie...) teorię złotego środka Arystotele-
sa. Mówi ona, że należy w życiu wiele 
rzeczy wypośrodkować. Nie można 
poświęcić się wyłącznie pracy, bo 
już na nic innego nie znajdziemy cza-
su, ani zdrowia. Z drugiej strony nie 
można nie pracować, przeznaczając 
czas jedynie na wypoczynek i dbałość 
o zdrowie. Uważam, że można robić 
wiele rzeczy, ale właśnie w sposób wy-
pośrodkowany. Kiedy kupiłem sobie 
niedawno motor, kolega powiedział: 

- Ale wiesz, że będziesz na nim jeździł 
raz na tydzień, a może na dwa tygo-
dnie i tylko w sezonie?

- Wiem – odpowiedziałem – ale tak 
kocham jeździć na motorze, że lepiej, 
iż raz na tydzień pojeżdżę nim 2 godzi-
ny, niż w ogóle. Teoria złotego środka. 
Uważam, że nie można iść w życiu tyl-
ko w jedną stronę, bo idąc w obojętnie 
jakie – ale skrajności, moim zdaniem 
człowiek w życiu szczęścia nie osią-
gnie. Oczywiście, muszą być też pew-
ne priorytety. Takim Priorytetem jest 
dla mnie rodzina. I nie jest to slogan.   
Jeśli dostałbym propozycję zarobienia 
naprawdę dużych pieniędzy, ale ro-
dzinę mógłbym widywać jedynie raz 
w tygodniu, to jej nie podejmę.
Dziękuję za rozmowę.

Również bardzo dziękuję za roz-
mowę.

Rozmawiał Ryszard Bączkowski
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Wójt gminy Suchy Las uhonorowany!
„Dziękuję, naprawdę się nie spodziewałem. To bardzo ważne 
wyróżnienie, bo doceniające działalność na rzecz mieszkań-
ców mojej gminy. Praca organiczna zawsze była mi bliska 
od strony idei i działania” – powiedział Grzegorz Wojtera, 
wójt gminy Suchy Las, w chwili udekorowania go Srebrnym 
Medalem „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”. 
Uroczystość odbyła się 26 lipca br., w gabinecie wójta.

Dominik Górny, Marian Gorynia, Grzegorz Wojtera, Marian Król 

Mec. Maciej Sójka w swoim biurze

W stroju myśliwskim

Na motocyklu
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Pod koniec lipca dotarło do mnie 
pismo od Anny Zalewskiej – minister 
edukacji narodowej, w którym została 
przedstawiona planowana reforma 
oświatowa. Po lekturze tego doku-
mentu mogę stwierdzić, że Gmina Su-
chy Las do proponowanych zmian jest 
dobrze przygotowana organizacyjnie 
oraz kadrowo.

1 września 2016 nic się nie zmieni 
w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
W przedszkolach natomiast zostaną 
obowiązkowo objęte opieką 3-latki 

(obligatoryjnie od 1 września 2017). Do-
datkowo w placówkach przedszkolnych 
mamy jeszcze sporo 6-latków, bowiem 
przesunięto obowiązek szkolny od 7 
roku życia. Mimo to nasze przedszkola 
są przygotowane do tej zwiększonej 
liczby wychowanków. A od 2017/2018 
zakładamy zwiększenie ilości miejsc 
w przedszkolach w związku z rozbudo-
wą i budową nowych jednostek.

Zapowiadana dzisiaj reforma fak-
tycznie ruszy 1 września 2017 roku. 
Zgodnie z założeniami pojawi się 
8-letnia szkoła powszechna, 4-letnie 
liceum ogólnokształcące, 5-letnie 
technikum i dwustopniowa branżowa 
(dawniej: zawodowa) szkoła. Według 
założeń 8-letnia szkoła powszechna 
będzie miała dwa poziomy: klasy I-IV 
i V-VIII.

1 września 2017 roku absolwenci 
klasy VI szkoły podstawowej staną 

się uczniami klasy VII szkoły po-
wszechnej, a do I klasy gimnazjum 
nie będzie rekrutacji. W ten sposób 
rozpocznie się tzw. wygaszanie gim-
nazjów, które 1 września 2019 roku 
przestaną istnieć.

W roku szkolnym 2019/2020 
w klasach I liceów ogólnokształcą-
cych, techników i szkół branżowych 
naukę rozpoczną dzieci kończące 
klasę III gimnazjum i klasę VIII 
szkoły powszechnej. Dzieci koń-
czące gimnazjum będą uczyły się 
w 3-letnich liceach i 4-letnich tech-
nikach, a dzieci kończące klasę VIII 
szkoły powszechnej - w 4-letnim li-
ceum i 5-letnim technikum.

W naszym przypadku oznacza to, 
że dzisiejsze gimnazjum będzie szko-
łą powszechną II stopnia z klasami 
V-VIII. Pojawia się jednak pytanie 
jaka będzie autonomiczność tych 
placówek. Na te odpowiedzi musimy 
jeszcze poczekać – minister zapowie-
działa, że jesienią tego roku projekt 
tych zmian zostanie przekazany do 
szerokiej konsultacji, a głosowanie 
w Sejmie na ten temat odbędzie się 
do końca roku. 

Podkreślam jednak jeszcze 
raz – Gmina Suchy Las jest dobrze 
przygotowana organizacyjnie i ka-
drowo na tę zmieniającą bardzo 
konkretnie ustrój szkolny reformę 
oświatową.

A co z bazą dydaktyczną?? 
Do naszej gminy nadal chętnie 

przenoszą się mieszkańcy Aglomeracji 
Poznańskiej. Nie jest to już tak dyna-
miczny proces jak w latach ubiegłych 
jednak mający nadal duży wpływ na 
kształtowanie zwiększonych potrzeb 
i oczekiwań w sferze usług publicz-

nych – tym także usług edukacyjnych 
i wychowawczych.

Dlatego właśnie w najbliższych 
tygodniach rozpoczynamy pro-
cedurę w yłonienia w ykonawcy 
przedszkola w Biedrusku, które 
powstanie w rejonie ulicy Chlu-
dowskiej. A ktualnie trwa konkurs 
na koncepcję zespołu przedszkolno

-szkolnego w Golęczewie. A za kil-
ka dni odbędzie się sesja, na którą 
przygotowałem uchwały finansowe 
i planistyczne pozwalające na roz-
poczęcie procesu przygotowania 
bazy przedszkolno-szkolnej w Złot-
nikach. Po wstępnych rozmowach 
jesteśmy zgodni, co do tego, że po-
winien powstać now y obwód szkol-
ny obejmujący Złotniki Osiedle, 
Złotniki Wieś i Złotkowo.

Czy powstanie w gminie 
Liceum lub Technikum ?

Co jakiś czas pojawiają się takie 
pytania i niezmiennie od wielu lat 
odpowiadam że nie przewidujemy 
powołania w naszej gminie szkoły 
średniej.

Po pierwsze nie jest to nasze zada-
nie. Szkolnictwem średnim zajmuje 
się powiat i miasto, które w tym za-
kresie jest na prawach powiatu. Po 
drugie być może miałoby to może ja-
kieś uzasadnienie logistyczne ale żad-
nego merytorycznego. Dzisiaj dobre 
licea poznańskie walczą o uczniów 
z całej aglomeracji. Wchodzenie do 
tej rywalizacji ze szkołą bez tradycji, 
doświadczenia i powiedzmy sobie 
uczciwie – bez żadnego dorobku, 
byłoby bardzo ryzykowne. Tak samo 
dla samorządu jak i dla uczniów.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

 c.d. na  
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Reforma oświatowa? 
Jesteśmy przygotowani!

Koalicja Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Klub 
Nowoczesna 
Gmina

Rząd RP zapowiedział 
realizację swoich obietnic 
wyborczych – między in-

nymi likwidację gimnazjów. 
Radni Klubu Nowoczesna 
Gmina byli zaniepokojeni 
tymi decyzjami i poprosili 
Wójta Grzegorza Wojterę 
o spotkanie, by dowiedzieć 
się od osoby najlepiej zorien-
towanej czego w związku 
z tą kolejną reformą oświa-
tową możemy się spodzie-
wać. Poniżej publikujemy 
stanowisko Pana Wójta 
w tej sprawie.

Jarosław Ankiewicz
Klub Radnych 

Nowoczesna Gmina

CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las INWESTYCJE

Sucholeskie 
pachnidło
Niestety, odór 
z w ysypiska daje 
się we znaki rów-
nież podczas wa-
kacji. Narzekają 

już nie tylko mieszkańcy wschodniej 
części Suchego Lasu, ale również 
mieszkańcy os. Grzybowego. Nie-
pokojące sygnały docierają również 
ze Złotnik – Osiedla. Dobrze zatem, 
że gmina zleciła pracownikom Za-
chodniopomorskiego Uniwersyte-
tu Technologicznego w Szczecinie 
przeprowadzenie w tym zakresie ba-
dań. Sama idea pomiarów nie budzi 
zastrzeżeń, jednak zastosowana me-

toda (olfaktometria terenowa) w y-
daje się dość oryginalna jak na X XI 
wiek. Polega ona na badaniu powie-
trza metodą węchu przez grupę w y-
selekcjonowanych i odpowiednio 
przeszkolonych … ludzi. Skutkiem 
tych badań będzie stworzenie mapy 
odorów emitowanych z w ysypiska. 
Stopień uciążliwości zapachowej 
określony zostanie w jednostkach 
zapachow ych na sekundę. 

Problemem dodatkowym jest to, że 
w polskim prawie norm zapachowych 
nie ma, zatem wyniki będzie trzeba 
porównywać z normami unijnymi, 
które dopiero mają się pojawić. Pro-
ces badawczy zakończy się w połowie 
sierpnia. Będzie prowadzony w róż-

nych godzinach, również nocnych. 
W opinii wielu mieszkańców, ol-

faktometria terenowa towarzyszy 
nam – wbrew naszej woli,  w życiu 
codziennym od wielu lat. Nasi miesz-
kańcy nie zdawali sobie sprawy, że ich 
doświadczenia zapachowe mogą być 
wartościowym  materiałem badaw-
czym. Chyba, że starannie wyselek-
cjonowany zespół badawczy, będzie 
miał zmysł powonienia zupełnie inny 
niż przeciętni mieszkańcy wschodniej 
części Suchego Lasu, np. podobny do 
tego, jaki reprezentował Jan-Baptysta 
Grenouille - bohater bestsellerowej 
powieści Patricka Süskinda „Pachni-
dło”. Czekamy zatem z niecierpliwo-
ścią na raport. 

Jak w góry, to do Poronina!
W naszej zaprzyjaźnionej Gminie 

Poronin, w dniach 21-24 lipca br. od-

bywały się Dni Gminy. W imprezie tej 
reprezentowałem Radę Gminy Suchy 
Las. Uroczystości tradycyjnie rozpo-
częły się Mszą Św. odpustową w góral-
skiej oprawie w przepięknym kościele 
pw. św. Marii Magdaleny. Występy 
artystyczne zespołów regionalnych 
oraz zaproszonych gości z Białorusi, 
Ukrainy i Słowacji, konkursy dla dzie-
ci, zawody sportowe, to tylko niektóre 
imprezy z bogatej oferty przygotowa-
nej przez tamtejszy Ośrodek Kultury. 

Poronin to jedna z najładniejszych, 
położona u podnóża Tatr, gmin w Pol-
sce. Położenie geograficzne to jednak 
nie jest jedyny atut tej Gminy. Wspa-
niali, otwarci i gościnni mieszkańcy 
stanowią chyba jej największy kapi-
tał. Przyjazd na urlop do Poronina to 
z pewnością doskonała inwestycja dla 
całej rodziny. Pięknie jest tam zwłasz-
cza we wrześniu. Zachęcamy!

Wszystkie drogi prowadzą do Złotnik
W lipcu br. zakończyła się realizacja przez PTB NICKEL  
Sp. z o.o. pierwszego etapu inwestycji w zakresie budowy 
ulic w Złotnikach.

W ulicy Zielonej oraz Radosnej 
w ybudowano kanalizację deszczo-
wą wraz z chodnikami i jezdnią. 
Ponadto kolektor kanalizacji desz-
czowej wprowadzono w ulicę Wrzo-
sową, Bluszczową oraz Kwiatową. 

W związku z tym, w imieniu 
wszystkich mieszkańców, serdecz-
nie dziękuję pracownikom Firmy 
PTB NICK EL za profesjonalną, 
pełną zaangażowania i zrozumie-
nia postawę podczas realizacji tego 
przedsięwzięcia. Jest oczy wiste, że 
prace budowlane w zakresie bu-
dow y ulic więżą się z określonymi 
uciążliwościami dla mieszkańców. 
Jednak dzięki właściwemu podej-
ściu pracowników PTB NICK EL, 
a w szczególności kierownika robót 
Grzegorza Rychlewskiego, uciążli-
wości te zostały zminimalizowane, 
a z każdej problemowej sytuacji 
znajdowano optymalne w yjście.

Słowa podziękowania kieruję 
również do Wójta oraz Pracowni-
ków Referatu  Budowlano-Inwesty-
cyjnego oraz Referatu Zamówień 
Publicznych i Środków Zewnętrz-
nych Urzędu Gminy za sprawne 
przygotowanie inwestycji.

Dziękuję wszystkich radnym, 
zwłaszcza koalicji INICJATY WA 
MIESZK A ŃCÓW - GMINA R A-
ZEM, którzy jednoznacznie wsparli 

inicjaty wę radnego Michała Przy-
bylskiego w zakresie finansowania 
tego zadania.

Przed nami drugi etap. Jest już 
w yłoniony w ykonawca. Mam na-
dzieję, że wkrótce zostanie opubli-
kowany szczegółow y harmonogram 
prac. Przypominam, że zakres prac 
obejmować będzie roboty drogowe 
(nawierzchnie z kostki brukowej 
powstaną na ulicach Kwiatowej, Tu-
lipanowej, Różanej, Konwaliowej, 
Bluszczowej i Wrzosowej), kanaliza-
cję deszczową (Tulipanowa, Różana, 
Konwaliowa), kanalizację sanitarną 
w ul. Bluszczowej oraz oświetlenie 
(Bluszczowa, Kwiatowa), przebu-
dowę wodociągów (Wrzosowa, 
Konwaliowa, Różana), przebudowę 
teletechniki.

Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu Osiedla 

Złotniki - Osiedle

10 Sucholeski.EU       sierpień 2016      nr 8 (55)  nr 8 (55)       sierpień 2016      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 11



WYDARZENIA CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las
c.d. ze  
s. 11 >>>

Wszyscy uczestnicy tej niezwykłej 
imprezy byli pod wrażeniem gościn-
ności i znakomitej organizacji całego 
przedsięwzięcia. Serdeczne podzięko-
wania dla gospodarza Gminy – wójta 
Bronisława Stocha oraz pracowników 
Urzędu Gminy Poronin!

Uroczystości patriotyczne
Sierpień i w rzesień w Polsce 

i w naszej Gminie to czas uroczy-
stości patriot ycznych. W t ym cza-
sie nasze myśl i k ierujemy ku boha-
terom Powstania Warszawsk iego 
i żołnierzom w rześnia 1939 r. R ad-
ni naszych  k lubów oraz członko-
w ie Stowarzyszenia Gmina R azem 
uczestniczyl i w w ielu uroczysto-
ściach patriot ycznych, między in-
nymi w Warszaw ie. 

1 września, z okazji rocznicy wy-
buchu II Wojny Światowej i najazdu 
hitlerowskich Niemiec na nasz Kraj, 
w hołdzie zamordowanym miesz-
kańcom naszych wsi, spotkamy się 
na gminnej uroczystości w Łagiew-
nikach . Wszystkich mieszkańców 
serdecznie zachęcam i zapraszam  do 
uczestnictwa w tej podniosłej patrio-
tycznej uroczystości!

Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA MIESZ-

KAŃCÓW – GMINA RAZEM

Przewodnicząca Rady Gminy 
Suchy Las informuje…

Wnioski do 
budżetu
Kończą się wakacje. 
Czas już intensyw-
nie myśleć o gmin-
nym budżecie na 
2017 r. W naszej 

gminie, od kilku lat funkcjonują tzw. 
zadania lokalne, które pełnią funkcje 
budżetu obywatelskiego. Mieszkań-
cy mogą każdego roku do 25 czerwca 
zgłaszać Sołtysom lub Zarządom Osie-
dli swoje propozycje odnoszące się do 
ich wsi, czy osiedla .  Zadania, wcześnie 
zaakceptowane przez wójta,  ostatecz-
nie uchwalają Zebrania Osiedlowe 
Mieszkańców/ Zebranie Wiejskie danej 
jednostki pomocniczej do 15 września. 
Kwota przeznaczona na zadania lokalne 
dla poszczególnych jednostek wyliczana 
jest na podstawie liczby mieszkańców.

Oprócz propozycji w zakresie zadań 
lokalnych, mieszkańcy mogą też składać 
wnioski do budżetu gminy na 2017 rok. 
Mogą one dotyczyć nie tylko inwestycji, 
czy propozycji dla swoich miejscowości, 
ale terenu całej Gminy. Warto skorzy-
stać z takiej możliwości partycypowania 
w przyszłych zadaniach budżetowych. 
Wnioski  można przesłać  do Komisji 

Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Go-
spodarczego lub innej właściwej meryto-
rycznie Komisji. 

Komisje stałe Rady Gminy
W lipcu nie obradowały komisje 

stałe Rady Gminy. Nie ma zatem w ni-
niejszym wydaniu „Magazynu” relacji 
ich przewodniczących. W okresie wa-
kacyjnym, dwa końcowe posiedzenia 
odbyła tylko Komisja Doraźna po-
wołana w celu ustalenia stanu faktycz-
nego i stanu prawnego dotyczącego 
zarzutów stawianych radnym klubu 
NOWOCZESNA GMINA w zakre-
sie naruszenia przepisów art. 24 f ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym, czyli tzw. przepisów 
antykorupcyjnych.

Komisja analizowała opinie praw-
ne w zakresie przedmiotowej sprawy 
i sformułowała sprawozdanie końco-
we, które zostanie zamieszczone na 
stronie internetowej http://bip.suchy-
las.pl/248/komisja-dorazna/ . 

Raport Komisji będzie stanowił 
podstawę do głosowania nad ewentu-
alnym uchyleniem mandatu radnym 
lub oświadczeniem o bezpodstawno-
ści podnoszonych zarzutów.

Komunikacyjny impas trwa…
Na początku sierpnia br. odby-

ło się spotkanie z wójtem w sprawie 
rozwiązania komunikacyjnego dot. 
ul. Sprzecznej, Obornickiej i Zielnej. 
Chodzi o fragment, gdzie zjeżdża się 
z wiaduktu Narutowicza. Poruszono 
też kwestię rozwiązania komunikacyj-
nego w rejonie ul. Diamentowej. 

Z informacji przekazanych przez 
uczestnika spotkania, przewodniczące-
go Zarządu Osiedla Suchy Las – Michała 
Dziedzica, wynika, że obawy dotyczące 
właściwego skomunikowania tego re-
jonu wzmaga perspektywa budowy no-
wych osiedli w Złotnikach dla ok. 2.000 
osób. Jest oczywiste, że bez przemyślanej, 
logicznej i spójnej koncepcji, przyszli 
mieszkańcy naszej gminy, szybko zaczną 

„ułatwiać” sobie życie i korzystać z osie-
dlowych dróg stanowiących alternatywę 
dla zatłoczonej Obornickiej. Naturalne 
obwodnice stanowić będą zatem dwa 
ciągi ulic: Sosnowa – Powstańców Wlkp. 
oraz Muchomorowa - Szkółkarska .

Tymczasem, niewiele dzieje się w za-
kresie uspokojenia ruchu w Suchym 
Lesie oraz na os. Grzybowym. Po szum-
nych zapowiedziach zmian na lepsze 
nastał błogi spokój, który niepokoi.  Czy 
koncepcja opracowana przez specjali-
stów firmy Lehmann Partner sp. z o.o. 
i uzupełniona przez słuszne  postulaty 
mieszkańców doczeka się realizacji?

Małgorzata Salwa-Haibach

Samorządowcy chcą 
wyprężyć obwodnicę
Wschodnia obwodnica Poznania ma mieć długość oko-
ło 40 km. Kończyć się będzie, w zależności od wariantu, 
w okolicy Kleszczewa, Iwna lub Paczkowa, a zaczynać w 
Złotkowie. Mieszkańcy tej ostatniej miejscowości, a także 
Złotnik Osiedla domagają się, żeby trasa przebiegała nieco 
dalej od ich domów.

W bardzo burzliwej atmosferze 
przebiegało spotkanie z mieszkań-
cami przedstawicieli Zarządu Dróg 
Powiatowych i Urzędu Gminy Suchy 
Las. Sala sesyjna w Octopusie pękała 
w szwach. 

To był kocioł!
Spotkanie rozpoczął wójt Grzegorz 

Wojtera, który powitał zebranych i przy-
pomniał, że oddanie do użytku obwod-
nicy północno-zachodniej zmniejszyło 
ruch na ulicy Obornickiej i umożliwiło 

wygodniejszy dojazd do Poznania.
– A to oznacza, że jest sens budowy 

także drugiego, wschodniego ramie-
nia – podsumował.

W dalszej kolejności przemawiał 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
Marek Borowczak, który poinformo-
wał, że obwodnica wschodnia prze-
biegać będzie przez siedem gmin po-
wiatu poznańskiego, a dokładną trasę 
jej przebiegu znać będziemy w 2017 
r. Wschodnia część trasy ma mieć 40, 
a cała obwodnica ok. 100 km długości.

– Zadaniem obwodnicy jest m.in. 
ułatwienie mieszkańcom poszcze-
gólnych gmin dostępu do autostrady 
i dróg ekspresowych – kontynuował 
dyrektor. – Zaplanowaliśmy bezko-
lizyjne skrzyżowania; poszczególne 
drogi będą przebiegać nad albo pod 
obwodnicą.

O dokładnym przebiegu trasy 
przez teren naszej gminy próbowała 
opowiedzieć projektant Elżbieta Zbyt-
niewska. Próbowała, bo tłum ją bardzo 
skutecznie zagłuszał.

– Jeśli droga ma przebiegać 20 me-
trów od zabudowań, to gratuluję – wy-
krzyknął kobiecy głos.

– Może przełożymy spotkanie 
i urządzimy je w pomieszczeniu z na-
głośnieniem? – zaproponował jakiś 
mężczyzna.

– Pani nie słychać, bo ją zagłusza-
cie – wystąpił w obronie mówczyni 
wójt Wojtera. – Dzisiejsze spotkanie 
jest czysto informacyjne, to jeszcze nie 
projekt – uspokajał.

– To był kocioł! I trudno się dziwić, 
bo choć informacje o zebraniu były 
dość skąpe, przyszło bardzo dużo ludzi 

– powiedział nam już po spotkaniu rad-
ny Krzysztof Pilas. – W takich warun-
kach nie dało się spokojnie rozmawiać, 
ustaliliśmy więc z wójtem Grzegorzem 
Wojterą, że we wrześniu odbędzie się 
kolejne spotkanie, tym razem w Hali 
Widowiskowo-Sportowej.

Szum samochodów
Radny Pilas liczy też na to, że uda 

się wynegocjować taki przebieg drogi, 
by nie przeszkadzała ona mieszkań-
com wschodniej części gminy.

– Ludzie osiedlali się tutaj licząc na 
ciszę i zieleń w związku z sąsiedztwem 
strefy krajobrazu chronionego i ob-
szaru Natura 2000 – podkreśla nasz 
rozmówca. – Czy zamiast tego mają 
mieć szum samochodów za swoimi 
oknami? – pyta retorycznie.

– Mieszkańcy wybudowali domy 
za ciężkie pieniądze, żeby mieć spo-
kój – kiwa głową radny Michał Przy-
bylski, mieszkaniec Złotnik Osiedla. – 
Wprawdzie trasa ma zostać oddana do 

użytku dopiero w 2030 r., ale wiadomo 
przecież, że ceny nieruchomości spad-
ną znacznie wcześniej.

Problem niewątpliwie poważny. Ja-
kie remedium proponuje radny? Otóż 
podobne, jak i jego, cytowany wyżej 
kolega. 

– Wystarczyłoby przesunąć plano-
waną drogę kilkaset metrów w stronę 
poligonu, by odgrodzić domy natu-
ralnym buforem – argumentuje nasz 
rozmówca. – A samą trasę dodatkowo 
osłonić ekranem akustycznym.

Wsparcie w powiecie?
Radny Przybylski dodaje, że 

w kwestii alternatywnego przebiegu 
obwodnicy Zarząd Osiedla Złotniki 
Osiedle współpracuje ściśle z samo-
rządem Złotkowa, zaś do tej współ-
pracy dołączyć zamierza gmina Czer-

wonak. Żywo sprawą zainteresowane 
jest także stowarzyszenie „Zielonka”, 
które pragnie występować w interesie 
mieszkańców takich m.in. miejscowo-
ści, jak Złotkowo, Złotniki, Radojewo, 
Owińska, Mielno, Wierzonka, Uza-
rzewo, Paczkowo i kilka innych.

– Zarząd osiedla spotkał się już 
z sołtysem Złotkowa Michałem Brdę-
kiem i zamierza spotkać się przedsta-
wicielami stowarzyszenia – zdradza 
przewodniczący Zarządu Osiedla 
Złotniki Osiedle Grzegorz Słowiński. 

– Chcemy wspólnie wystosować pismo 
do wójta Wojtery w sprawie lokalizacji 
węzła początkowego. Liczymy na to, 
że wójt wesprze nas w powiecie.

Zdaniem samorządowca na węzeł 
ten znalazłoby się miejsce pomiędzy 
ogródkami działkowymi Leśników 
a Złotniki Osiedle.

– Sama obwodnica automatycznie 
zostałaby wyprężona i oddaliłaby się od 
domostw o 300 – 400 metrów – zwraca 
uwagę nasz rozmówca. – Gdyby nato-
miast powstał węzeł na Czołgowej, ulica ta 
stałaby się drogą tranzytową – przestrzega.

Zapytaliśmy wójta Grzegorza Woj-
terę o szczegóły wrześniowego spotka-
nia z mieszkańcami. Jednak w momen-
cie oddawania tego artykułu termin 
zebrania nie był jeszcze wyznaczony.

Krzysztof Ulanowski

Stan Jeziora Strzeszyńskiego 
nie budzi zastrzeżeń RDOŚ
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu 
uznała, że Strzeszynek jest tak samo czysty jak cztery deka-
dy temu. Dlatego też umorzyła postępowanie wszczęte na 
wniosek Polskiego Klubu Ekologicznego.

Strzeszynek to nie tylko najpopular-
niejsze poznańskie jezioro, ale i najbliż-
sze dla mieszkańców Suchego Lasu.

Wojna o akwen
Od kilku lat trwa wojna o ten 

akwen. Ekologowie twierdzą, że stan 
wód się pogarsza i winą za to obarczają 
także gminę Suchy Las. Nieczystości 
miałyby spływać z terenu naszej gmi-
ny Rowem Złotnickim. Urzędnicy 
i samorządowcy odpierają te zarzuty. 
Pracownicy Urzędu Gminy w Suchym 
Lesie wskazują, że do ewentualnego 
zanieczyszczania wód może docho-
dzić już na terenie Poznania. Różnica 
zdań dotyczy nawet przejrzystości je-
ziora. Ekologowie twierdzą, że według 
ich pomiarów na przestrzeni lat ta 
przejrzystość się pogarsza. Pomiarów 
dokonują też jednak pracownicy Wy-
działu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta w Poznaniu, którzy uznali, że 
Strzeszynek należy do najczystszych 
akwenów w Poznańskiem.

W końcu Okręg Wielkopolski 
Polskiego Klubu Ekologicznego wy-
słał do Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska zgłoszenie szkody 
w środowisku wodnym. Dyrekcja 
wszczęła postępowanie w sprawie 
podjęcia ewentualnych działań na-
prawczych. Pod koniec lipca postępo-
wanie umorzyła. Przyczyna? Jezioro 
jest w dobrym stanie ekologicznym. 
W wyniku działań rekultywacyjnych 

jakość jego wód się poprawiła i jest 
zbliżona do ,,stanu wyjściowego” 
z 1978 r. Maleje stężenie azotu amo-
nowego i ortofosforanów.

Winniśmy wdzięczność
Zapytaliśmy wójta Suchego Lasu 

Grzegorza Wojterę czy czuje satysfak-
cję w związku z decyzją RDOŚ.

– Oczywiście, że czuję – odparł. – 
Ale nie dlatego, że zarzuty wobec mnie 
okazały się nieprawdziwe, tylko dlate-
go, że najbliższe nam jezioro jest w do-
brym stanie. Najbliższe nie tylko w ki-
lometrach; nie da się przecież ukryć, że 
naszą gminę wiąże ze Strzeszynkiem 
Rów Złotnicki.

Wójt przypomniał, że pracownicy 
Urzędu Gminy niejednokrotnie mo-
nitorowali stan czystości  wody we 
wspomnianym cieku.

Z umorzenia postępowania zado-
wolony jest też kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska UG Wiesław 
Orczewski.

– Po wpłynięciu zgłoszenia Polskie-
go Klubu Ekologicznego, Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska miała 
obowiązek wszcząć postępowanie – 
zaznacza. – Umorzyła je, biorąc pod 
uwagę m.in. opinię naukowców z Za-
kładu Ochrony Wód UAM. Winniśmy 
jednak wdzięczność prezesowi PKE, że 
kilka lat temu zwrócił naszą uwagę na 
problem. Dzięki temu mogliśmy pod-
jąć właściwe działania – podkreśla. 

Nasz rozmówca przypomina, że przy 
rozwiązywaniu problemu współpra-
cowały różne podmioty, jak np. Urząd 
Gminy w Suchym Lesie, Urząd Miasta 
w Poznaniu czy starostwo powiatowe. 
Widocznym efektem działań urzędni-
ków jest np. usytuowane na środku jezio-
ra urządzenie do napowietrzania wody.

– Mieszkam niedaleko od Jeziora 

Strzeszyńskiego – wyjawia Wiesław 
Orczewski. – Sam się w nim kąpię, 
więc jestem osobiście zainteresowany 
czystością akwenu. Jednocześnie ob-
serwuję też negatywny wpływ, jaki na 
stan wody ma bardzo duża liczba pla-
żowiczów – zwraca uwagę na drugą 
stronę medalu.

Krzysztof Ulanowski

INFORMACJA
Zarząd Osiedla Grzybowego zwraca się z do mieszkańców z prośbą o za-

pisywanie się do osiedlowego newslettera na internetowej stronie osiedla:  
www.osiedlegrzybowe.zlotniki.com oraz o zaktualizowanie już poda-
nych adresów mailowych. Z analizy wynika, że wiele z podanych adresów to 
adresy już nieaktualne!

Newsletter to najłatwiejsza, najszybsza i najskuteczniejsza formą komu-
nikacji zarządu z mieszkańcami i możliwość przekazywania ważnych infor-
macji dla naszej społeczności. Tylko wspólnie, razem i poprzez wzajemny 
kontakt możemy rozwiązywać nasze osiedlowe problemy, nikt za nas tego nie 
zrobi. Stąd apeluję o aktywne uczestnictwo w życiu osiedla, zainteresowanie 
wspólnymi sprawami, zgłaszanie problemów i pomysłów oraz zalogowanie się 
do osiedlowego newslettera i czytanie przesyłanych przez zarząd informacji.

 
Małgorzata Salwa-Haibach
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

Wiesław Orczewski  i wójt Grzegorz Wojtera
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Na pierwsze spotkanie w sprawie obwodnicy przysżły tłumy

Dyr. Marek Borowczak, wójt Grzegorz Wojtera i projektant Elżbieta Zbytniewska
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Prezes KRUS podkreśla, że tragiczne 
w skutkach są zwłaszcza wypadki związa-
ne z pracą przy prasie do zbioru siana i słomy 
czy przygniecenia przez ciągniki rolnicze.

– Proszę o właściwą organizację pra-
cy w gospodarstwie rolnym – apeluje 
prezes. – Przed zbiorami wykonajcie 
wszelkie niezbędne naprawy maszyn. 
Dzięki temu w czasie żniw nie będzie 
nadmiernego spiętrzenia prac, pośpie-
chu i związanego z tym stresu.

Autor listu dodaje, że nawet w nawale 
prac potrzebny jest czas na odpoczynek, 
by zregenerować siły. Podczas upałów 
trzeba dodatkowo pić dużą ilość wody. 

– Czynności związane z obsługą ma-
szyn powierzajcie państwo wyłącznie oso-
bom dorosłym, zdrowym, posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje – prosi Jacek 
Dubiński. – Pamiętajcie też, żeby nie na-
prawiać maszyn przy włączonym zasilaniu, 
by w czasie transportu zabezpieczyć ładu-
nek przed spadnięciem, a jeśli pracujecie 
w zespole, ustalcie zasady komunikacji.

Autor listu przypomina też, by używać 
odzieży roboczej, właściwego obuwia, rę-
kawic ochronnych, masek przeciwpyło-
wych i innych tego typu środków. Małe 
dzieci powinny zaś przebywać w odpo-
wiedniej odległości od miejsca prac, ko-
niecznie pod opieką dorosłych.

– Latem często pojawiają się susze – 
kontynuuje swój apel J. Dubiński. – Dla-
tego też na terenie waszego gospodar-
stwa nie może zabraknąć podstawowego 
sprzętu przeciwpożarowego.

Na koniec prezes Dubiński złożył 
też rolnikom życzenia dobrej pogody 
i pomyślnych zbiorów.

Krzysztof Ulanowski

- Chcemy pokazać najmłodszym 
mieszkańcom wiejskie tradycje. Dla-
tego oprócz konkursów dla dorosłych 
zorganizowaliśmy zabawy dla naj-
młodszych jak choćby poszukiwanie 
kwiatu paproci – opowiada Ilona Ciok, 
przewodnicząca KGW „GolęczeWian-
ki”. - Festyn jest też okazją do integracji. 
Miejscowości w gminie Suchy Las to 
nie tylko sypialnia Poznania. W czasie 
naszej imprezy pokazujemy potencjał 
naszych mieszkańców. Osoby, które 
dopiero się wprowadziły do Golęcze-
wa czy Złotkowa dowiadują się, gdzie 
mogą kupić świeże jaja, mleko prosto 
od krowy, ser – dodaje Ilona Ciok.   

A wszystko to działo się w atmosfe-
rze zabawy.

- Ciężko było. Gdybym miała sama 
ubijać masło, nie wiem, czy dałaby radę 

– mówi Ewa Bryś z Golęczewa. Jednak 
w czasie konkursowego ubijania ma-
sła wspierał ją mąż Arkadiusz. Dzięki 
temu w kierzynce państwa Brysiów 
masło pojawiło się najszybciej. Dzięki 
temu wygrali…. Co? Nagrodę, jakiej 
nigdzie więcej się nie zdobędzie, czyli 
najprawdziwszą kurę.

Jury zaskoczone
W czasie festynu ogłoszono też 

wyniki konkursu na domowy chleb. 
Jury uznało, że najlepszy chleb upie-
kła pani Hanna Maciorowska z Golę-
czewa.  Aż dwie nagrody, czyli drugą 
i trzecią otrzymała pani Beata Ciślak 
z Chludowa. Ponadto wyróżnione 
zostały chleby pań Heleny Glazer oraz 
Magdaleny Grysy.

- Ja się tak staram, a państwo wypie-
kacie w domach tak wspaniałe chleby. 
Co ja biedny mam zrobić – pytał Piotr 
Koperski, członek jury i właściciel pie-
karni w Suchym Lesie? Nie można nie 
dodać, że to rzemieślnik nagradzany 
wielokrotnie na międzynarodowych 
konkursach piekarniczych.

- Już wiem, ja po prostu laureatki 
konkursu zatrudnię - mówił pół żar-
tem, pół serio.

Oscypki z Żuław
Oprócz chleba i masła w czasie fe-

stynu można było nauczyć się wyrobu 
sera. Temu służyły warsztaty prowa-
dzone przez Krzysztofa Jaworskiego, 
serowara z Żuław.

A ser wykonywany był z mleka po-
chodzącego z gospodarstwa w Uściko-
wie.  To ważne, by nie próbować robić 
serów z mleka w kartoniku.

- Urodziłem się na Żuławach, w cza-

sach, kiedy w każdym domu wyrabia-
no ser, masło i pieczono chleb – opo-
wiada Krzysztof Jaworski. - Ser to cud 
natury. Do mleka podgrzanego do 
temperatury ciała dodajemy odrobinę 
podpuszczki i mieszamy drewnianą 
łyżka, a następnie wirujące w garnku 
mleko tą samą łyżka zatrzymujemy 

- prezentował serowar licznie zgroma-
dzonym wokół niego dzieciom. Po ko-
lejnych kilku minutach mleko zamie-
nione już w galaretę krojono na kostkę 
i znów mieszano ręką. I co ukazywało 
się w garnku? Coś, co przypomina se-
rek grani. Ten przelewany był w forem-
kę ubijany, a następnie już w dłoniach 
wyciskany. Ostatnim etapem prezen-
towanym na festynie było formowanie 
oscypka już w specjalnej drewniane 
foremce. Dzieci pomagające serowa-
rowi otrzymywały własnoręcznie wy-
konany ser.

- Przy produkcji sera ważna jest 
staranność. Ser odda tą staranność 
podwójnie. Każdy region wykształca 
własny sposób produkcji serów. Ja na 
przykład szukam ziół rosnących na 
polach lub w ogrodzie. Dodaję czar-
nuszki, macierzanki, liści chrzanu, 
niedźwiedziego czosnku – zdradza 
tajemnice swoich receptur Krzysztof 
Jaworski.

Płonąca  patelnia
W trakcie imprezy zorganizowanej 

przez Koło Gospodyń Wiejskich „Go-
lęczeWianki” można było też dowie-
dzieć się, co zrobić, jeśli w trakcie przy-
gotowywania posiłku zapali się ogień 
na patelni, a płomień sięgnie sufitu i co 
gorsza firanek. A może się tak zdarzyć, 

jeśli niewłaściwie zaczniemy gasić olej. 
Co należy zrobić? Przykryć pokrywką 
płonący na patelni olej. Gdyby zaś do-
szło do awarii przewodu przy butli ga-
zowej, strażacy z JRG nr 5 w Poznaniu 
i OSP Golęczewo proponują tak prze-
wrócić butlę, by płomień wydobywał 
się pionowo. Będziemy mili wówczas 
dostęp do pokrętła, którym odetnie-
my wypływ gazu. Dłoń, która będzie 
zakręcać butlę, musi być w rękawicy, 
by jej nie poparzyć.

Wianki jak u babci
Kolejne atrakcje imprezy to w y-

stępy oraz plecenie i puszczanie na 
wodę wianków. Jedną z osób, które 
plotły wianki, była przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Salwa-
Haibach.

- Wprawdzie po pierwszy raz robię 
to na tego typu imprezie, ale generalnie 
mam w tej pracy długie doświadcze-
nie – śmieje się pani przewodnicząca. 

– Wianki nauczyła pleść mnie babcia, 
kiedy byłam jeszcze małą dziewczyn-
ką, miałam najwyżej pięć lat. Kiedy 
dziś o tym myślę, mam dużo podziwu 
dla tej bardzo zapracowanej kobiety, 
która miała jeszcze czas na tego typu 
zabawy z wnuczką.

Pani Małgorzata i jej babcia uży-
wały do plecenia wianków chabrów, 
maków i zbóż. Tym razem zboża też 
się przydały, ale nasza rozmówczyni 
sięgnęła też po różne gatunki kwiatów 
polnych.

- To naprawdę łatwa praca, w su-
mie zajmuje może z 10 minut – mówi 
z uśmiechem pani przewodnicząca.

ROD

WYDARZENIA

Powrót do tradycji, czyli 
masło wymaga krzepy
Strażacy gasili ogień, orkiestra dęła w trąbki i puzony, 
a mieszkańcy gminy Suchy Las ubijali śmietanę na masło. 
Działo się, oj działo w czasie festynu, jaki zorganizowało 
Koło Gospodyń Wiejskich „GolęczeWianki”.
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Z wizytą u naszych 
przyjaciół na Podhalu
Od kiedy Suchy Las i Poronin są gminami partnerskimi, 
wzajemne odwiedziny stały się dobrą tradycją. Przedsta-
wicieli Suchego Lasu nie mogło więc zabraknąć na tak 
ważnej imprezie na Podhalu, jak Poroniańskie Lato. Ważnej 
nie tylko dlatego, że międzynarodowej.

Już po raz 42. w podhalańskiej gmi-
nie Poronin odbyła się impreza pod na-
zwą Poroniańskie Lato. A ponieważ Po-
ronin należy do gmin zaprzyjaźnionych 
z Suchym Lasem, na imprezę pojechała 
nasza delegacja w składzie: wójt Grze-
gorz Wojtera, radny Michał Przybylski, 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Sylwia Nowak-Kabacińska, radna Ur-
szula Borsut-Ćwiertnia i dyrektor GOS 
Krzysztof Linkowski.

Uroczystości w Poroninie rozpoczęły 
się nabożeństwem w góralskiej oprawie, 
które odbyło się w przepięknym kościele 

pw. św. Marii Magdaleny. Przez miasto 
przeszedł też weselny korowód góralski. 
Zresztą góralskie stroje dodawały kolo-
rytu całej, kilkudniowej imprezie, a nie 
tylko nabożeństwu i korowodowi.

W ramach Poroniańskiego Lata 
odbyły się zawody sportowe, konkur-
sy dla dzieci, a także występy licznych 
zespołów, zarówno z Podhala, jak i za-
proszonych gości. Poroniańskie Lato 
miało prawdziwie międzynarodowy 
charakter. Przed góralską publicz-
nością wystąpił m.in. Teatr Tańca 
Antares z Ukrainy, zespoły Źródełko 

Prezes KRUS 
ostrzega rolników
Lato to dla rolników czas intensyw-
nej pracy. Zmęczenie, pośpiech, nie-
uwaga zwiększają ryzyko wypadku. 
Ostrzega przed tym w skierowanej 
do naszej redakcji liście prezes Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego Jacek Dubiński.

i Dzerelce z tegoż kraju oraz zespoły 
Ramonak z Białorusi, Tepličan ze Sło-
wacji i Roczitkòwé Jagòdë z Kaszub.

– Warto podkreślić nie tylko dużą 
liczbę atrakcji, bardzo dobrą organizację 
całej imprezy i profesjonalizm organiza-
torów, ale także wielką życzliwość, jaką 
mieszkańcy okazali gościom i turystom 

– zaznacza radny Michał Przybylski. 
Dla mieszkańców Suchego Lasu waż-

nym punktem programu był też konkurs 
na najpiękniejszy warkocz, jako że nasza 
gmina była jednym ze sponsorów tegoż 
wydarzenia, a w jury zasiadał m.in. wójt 
Grzegorz Wojtera, który wręczył nagrodę 
dla najmłodszych uczestniczek: Małgosi 
Chrast z Sierockiego i Emilii Pędzimąż 
z Chabówki. Pierwsza z dziewczynek 
miała warkocz długości 56, a druga 46 cm. 
W konkursie mogły brać udział dziewczęta 
w wieku od lat trzech do 35. Dodajmy, że 
dziewczęta nie tylko z Podhala, jako że naj-
dłuższy warkocz (127 cm) miała Wiktoria 
Mogilewska z Drawska Pomorskiego.

Krzysztof Ulanowski

Przewodnicząca Magdalena Przystałowska, red. 
Agnieszka Łęcka, Ilona Ciok z KGW w Golęczewie

Piotr Koperski w jury konkursu 
na najlepiej upieczony chleb

Przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach, Ilona 
Ciok, Magdalena Przystałowska, przewodniczący 
Michał Dziedzic, przewodniczący Michał Przybylski

Orkiestra Dęta Chludowo
Państwo Brysiowie wygrali 
konkurs ubijania masła

Wójt Grzegorz Wojtera

Przewodniczący Michał Przybylski
Wicewójt Poronina Andrzej Buńda, przewodniczący Michał Przybylski, wójt Grzegorz Wojtera, dyr. Sylwia 
Nowak-Kabacińska, radna Urszula Ćwiertnia, dyr. Krzysztof Linkowski, wójt Poronina Bronisław Stoch
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WYDARZENIA

Zapraszamy do 1 Oddzia u w Suchym Lesie 
ul. Szkolna 20 
tel. 61 811 72 96, pn.–pt. 10:00–17:00

  NASZE MENU  

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

 Zapraszamy codziennie od godz. 1100 do 1900. Na miejscu, na wynos 

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

POŻEGNANIE LATA  
NA OSIEDLU SUCHY LAS

Zapraszamy dzieci i dorosłych w sobotę 

10 września od godziny 15.00.
W programie jak zawsze dużo atrakcji. Szczegóły już niebawem 

na facebook.com/suchylas oraz osiedle.suchylas.pl

Widzimy się tam, gdzie zwykle (park przy os. Poziomkowym).
Do zobaczenia!

W imieniu Zarządu Osiedla Suchy Las
Michał Dziedzic  

12 września o godzinie 18.00 w Centrum Kultury 
i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie odbędzie się 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.
Decydować będziemy m.in. o przeznaczeniu środków 

Osiedla na rok 2017. Porozmawiamy o gminnym budżecie, 
a także podsumujemy tegoroczne inwestycje i działania.

Serdecznie  
zapraszam

W imieniu Zarządu 
Osiedla Suchy Las
Michał Dziedzic

volvo_prasa_230x314_11.08.indd   1 16.08.2016   14:58
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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

ZUPY
Rosół, pomidorowa   ........................3,90
Ogórkowa, jarzynowa,  
pieczarkowa, żurek  .........................5,90
Żurek z jajkiem, rosół z domowym  
makaronem, grochówka  ................. 7,90
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  ......... 7,90 
Kotlet schabowy, karkówka, stek, 
filet drobiowy panierowany, stripsy  ...8,90
De volaille, szwajcar, filet w płatkach 
kukurydzianych, zraz wieprzowy,
rolada wieprzowa z pieczarkami,
filet z dorsza świeżego  ...................  9,90 
DODATKI
Ziemniaki, ryż, zestaw surówek  .....  3,50
Frytki, kasza gryczana,  
kasza jaglana kluski śląskie  ............ 4,00
Ketchup  ..........................................  1,00
Opakowanie  ...................................  0,50

 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

DANIA NA MIEJSCU, NA WYNOS I Z DOWOZEM  
ZAPRASZAMY

ELEKTRYK
TEL. 506 308 306

AUTORYZOWANY INSTALATOR 
AUTOMATYKI DOMOWEJ

INSTALACJE KOMPLEKSOWO

tłumaczenie  korespondencji,  dokumentów  i  umów��
tłumaczenie  dokumentów  aplikacyjnych  (CV,  listy  motywacyjne)��
tłumaczenie  rozmów  biznesowych��
tłumaczenie  dokumentacji  przetargowej,  ofert��
tłumaczenie  instrukcji  obsługi��
tłumaczenie  stron  www  i  tekstów  marketingowych��
szkolenia  językowe��

tel. 518 159 250,  e-mail: biuro@dookolaswiata.edu.pl

Zakres działalności:
prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie CIT �
prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, rozliczanie PIT �
prowadzenie ewidencji VAT �
rozliczenia ZUS, kadry, płace �
księgowość organizacji pozarządowych, rozliczanie projektów �

Możliwość pracy u klienta

BIURO 
KSIĘGOWE

Monika Matysiak, tel. 607 668 947, Błażeja 14L/5, 61-608 Poznań

Występy dzieci

PUNKT APTECZNY
ul. Dworcowa 55

GOLĘCZEWO
pn-pt 9-18, sobota 9-14

tel. 607 170 810

Venus
Studio Urody

tel. 511 981 166

Venus
Studio Urody

tel. 511 981 166

Venus
Studio Urody

tel. 511 981 166

NOWOŚĆ! GRÓCHOWKA Z CHLEBEM 
I SMALCEM DOMOWYM 
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- Chciałam, by były to nietypowe 
urodziny. Goście brali czynny udział 
w licytacji, a jeśli ktoś nie znalazł 
czegoś dla siebie, miał możliwość 
dołożenia dobrowolnej sumy do 
skrzynki z zyskami z aukcji – mówi 
Larysa Dobosz.

A znalezienie czegoś dla siebie 
wcale nie było zadaniem aż tak ła-
tw ym, jakim mogłoby się w ydawać. 
Zaproszone osoby mogły w ybierać 
z szerokiego wachlarza ofert: T-
shirty młodego, prężnego na rynku 
modow ym duetu Hector&Karger, 
noce w hotelach Remes oraz Blow 
Up Hall 5050, ekskluzy wna kolacja 
w Piano Bar w Starym Browarze, 
butelka szampana limitowanej edy-
cji Moet&Chandon Rose Imperial 
(która w Polsce obecna jest tylko 
w restauracjach), dwa vouchery na 
relaksacyjne pakiety zabiegowe 
w poznańskim Good Time Day Spa, 
wegańska kolacja dla 6 osób przygo-

towana przez – w innej niż zw ykle 
odsłonie – Roberta Kargera, week-
endowa jazda testowa samochodem 
marki BM W X640D albo kabriole-
tem ufundowana przez Dominikę 
Bońkowską, dwa podwójne bilety na 
spektakl „Sceny myśliwskie z dolnej 
Bawarii” Grażyny Kani w Teatrze 
Polskim w Poznaniu (którego dy-
rektorem jest Maciej Nowak).

Licytując wśród bieli
Samo przygotowanie tak duże-

go w ydarzenia nie przypominało 
zaplecza organizacyjnego zw yczaj-
nych urodzin. O catering zadbała 
restauracja Estella, a o tort na 100 
osób – cukiernia Jagódka z Suchego 
Lasu. Ufundowany przez Andrzeja 
Kantka dzik z dwoma sosami był 
kulinarną atrakcją wieczoru. Z hur-
towni Bogdana K rólika w Chrzyp-
sku Wielkim sprowadzono 160 
lilii . Dominowała biel – białe ob-

rusy, stoły, krzesła, parasole…Ca-
łość kontrastowała z długą suknią 
w neonow ym kolorze, jaką miała na 
sobie bohaterka dnia (kreacja rów-
nież została stworzona przez duet 
Hector&Karger, o którym Larysa 
Dobosz mówi ciepło: „zaprzyjaźnie-
ni projektanci od lat odpowiedzialni 
za to, jak w yglądam”).

Sama aukcja przebiegła niezw y-
kle sprawnie. Warto też wspomnieć, 
że darczyńcy po kolei byli w y woły-
wani, by osobiście mogli nawigować 
licytacją przedmiotów sygnowanych 
własnym nazwiskiem lub marką. 
Bliskość licytujących i darczyńców 
stanowiła ważny element podczas 
aukcji – dzięki niemu atmosfera od 
razu stała się niemal familijna, a sło-
wo „dystans” można było w ykreślić 
tego dnia ze wszystkich słowników. 
Co istotne – całość okraszona była 
przede wszystkim przyświecającą 
szczytną ideą , przez wzgląd na którą 
licytacja zakończyła się ogromnym 
sukcesem finansow ym.

Nie aż taka skromna reszta
Nie bez przyczyny sukces zo-

stał określony mianem ogromne-
go. Celem licytacji było uzyskanie 
7,5 tysiąca złotych – właśnie tyle 
kosztuje terapia. Finalnie, po skru-

pulatnym przeliczeniu, w skrzynce 
z pieniędzmi dla Zuzi znalazło się 
aż…20 tysięcy złotych! Suma ta 
zdecydowanie przekracza pierwot-
ne zamierzenia.

Sama Larysa Dobosz komentuje 
to, jak przyznaje, mile zaskoczona:

- Zuzia nie tylko zostanie teraz 
w ysłana na ważną terapię neuro-
logiczno-logopedyczną. Dzięki zy-
skom z aukcji możemy zatem prze-
znaczyć pozostałe 13 tysięcy złotych 
na stworzenie i w yposażenie pokoju 
specjalnie dla niej. Rozpoczynamy 
poszukiwania architektów.

Jednocześnie w yraża radość 
w związku z faktem, że żaden z dar-
czyńców nie odmówił przeznacze-
nia jakiegoś dobra na licytację. Pod-
kreśla też, że wszystkie przedmioty 
(lub usługi) były wcześniej przemy-
ślane – dopasowane w taki sposób, 
by mieć gwarancję, że spodobają się 
urodzinow ym gościom. Rzeczy wi-
ście – ów brak przypadkowości był 
bez wątpienia jednym z czynników, 
które wpłynęły nie tylko na spraw-
ną licytację, ale i ogólny nastrój im-
prezy.

Dowód? Tańce do czwartej rano 
– po skończonej aukcji. Urodzinowo 

i dobroczynnie.
Małgorzata Pelka

WYDARZENIA / REKLAMA

Urodziny inne niż wszystkie
Jak połączyć chęć dobrej zabawy wraz z dobroczynnością? 
Wydaje się, że Larysa Dobosz doskonale zna odpowiedź na 
to pytanie. 12 czerwca w Żurawińcu odbyła się urodzinowa 
impreza połączona z licytacją różnorakich luksusowych 
dóbr i usług. Zysk z aukcji przeznaczono na terapię neuro-
logiczno-logopedyczną trzyletniej Zuzi.

Powstanie Warszawskie 
– subiektywnie...

1 sierpnia, dokładnie o 17.00 tradycyjnie już zawyły syreny Miasta Stołecznego 
Warszawy. Był to moment pamięci i szacunku dla daniny krwi i poświęcenia uczest-
ników Powstania Warszawskiego oraz mieszkańców stolicy.

Warto zauważyć, że Godzina W celebrowana jest w kilkudziesięciu miejscach 
w Warszawie. Oprócz centralnego punktu, jakim jest Rondo Dmowskiego (skrzyżo-
wanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) spontaniczne gesty pamięci widoczne 
są w zasadzie w każdej z warszawskich dzielnic (na zdjęciach warszawskie Bemowo).

W tych momentach zatrzymuje się ruch uliczny, a na skrzyżowania ważnych 
miejskich i dzielnicowych arterii komunikacyjnych wychodzą licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy i osoby goszczące w mieście. Częstym widokiem są uniesio-
ne, zapalone flary. Słyszy się patriotyczne okrzyki oraz śpiewany hymn Polski.  
To wszystko bez politycznego zabarwienia. Raczej z wewnętrznej potrzeby…

Bo niezależnie od oceny Powstania War-
szawskiego czujemy jednak potrzebę uhono-
rowania wysiłku ludzi walczących o wolną 
Polskę. A przecież byli to nie tylko warszawia-
cy. W Powstaniu Warszawskim wg różnych 
wyliczeń brało udział m.in. około 600 pozna-
niaków, którzy wyruszyli do walki z wielko-
polskiej ziemi. Wielu z nich w swój ostatni bój.

Jako warszawiak z urodzenia i Wielkopo-
lanin z wyboru zachęcam do zapoznania się 
z historią Powstania Warszawskiego. Mam 
również nadzieję, że w grudniu zobaczę 
się z Państwem w Poznaniu na obchodach  
Powstania Wielkopolskiego!

Michał Dziedzic
Stowarzyszenie Gmina Razem

CZYTAJ NAS NA
www.sucholeski.eu

Szukaj nas też na
/sucholeski
REKLAMA:
669 690 036

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

Gospodarze urodzin - Larysa i Marek Dobosz Tort urodzinowy z cukerni Jagódka

fot
. M

ac
iej

 Ł
uc

zk
ow

sk
i  -

 w
ięc

ej 
na

 F
B/

su
ch

ole
sk

i

22 Sucholeski.EU       sierpień 2016      nr 8 (55)  nr 8 (55)       sierpień 2016      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 23



INFORMACJE Z CENTRUM KULTURYWYDARZENIA

Wydarzenie Termin Miejsce
SKUBAS 26. 08. 2016 r. CKiBP 
Kompozytor, gitarzysta i wokalista  godz. 19.00 Sala widowiskowa 
o pięknej i niepowtarzalnej barwie   Bilety: 45/35 zł (N/U) 
głosu. Artysta niepokorny i zadziorny.   dostępne w sekretariacie 
Ceniony za autentyczność, prostotę   (9.00 - 17.00) oraz na  
i talent do tworzenia niebanalnych   stronie: www.bilety24 
piosenek. Muzyka Skubasa to niezwykle    
klimatyczne, akustyczne gitarowe  
brzmienia o lekko folkowym, grunge’owym  
charakterze.  
Krajobrazy i przyroda Wielkopolski od czerwca Szczegóły oraz regulamin 
konkurs fotograficzny dla dzieci,  do 31. 10. 2016 r. na stronie 
młodzieży i dorosłych  www.osrodekkultury.pl
Wernisaż wystawy  02. 09. 2016 r. Hol CKiBP 
Joanny Butlewskiej-Cofta godz. 18.00 wstęp wolny 
Strefa ciszy 
Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy  09. 09. 2016 r. CKiBP 
na 25.lecie Centrum Kultury  godz. 19.00 Sala widowiskowa 
i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie  Bilety: 50/40 zł (N/U)
KORTEZ 10. 09. 2016 r.  CKiBP 
Obdarzony jest wyjątkowym, głębokim  godz. 18.00 Sala widowiskowa 
i lekko szorstkim głosem z którego   Bilety: 45/35 zł (N/U) 
umiejętnie korzysta. Wysoki, małomówny    
o melancholijnym spojrzeniu.    
Godny zaufania. PRAWDOPODOBNIE   
JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH WSCHODZĄCYCH  
TALENTÓW NA NASZYM RYNKU.
Uroczysty koncert z okazji 25.lecia  11. 09. 2016 r. Wstęp wolny 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej  godz. 17.00 
Gminy Suchy Las.  
Wystąpi Kwartet Złotnicki
Zapisy na zajęcia edukacyjno- 15-16. 09. 2016 r. Pokój Instruktorów 
artystyczne.  godz. 8.00 - 20.00 CKiBP 
Zapisy na zajęcia rozpoczną się  17. 09. 2016 r. Szczegóły oferty 
15 września, jednak prowadzone są  godz. 9.00 - 15.00 na stronie: 
w systemie ciągłym przez cały rok   www.osrodekkultury.pl 
w miare wolnych miejsc
Spektakl Seks dla opornych 17. 09. 2016 r. CKiBP 
w wykonaniu Marii Pakulnis  godz. 18.00 Sala widowiskowa 
i Mirosława Kropielnickiego  Bilety: 50/40 zł (N/U)
Początek zajęć edukacyjno- 03. 10. 2016 r. CKiBP 
artystycznych
ZAPOWIEDŹ: Koncert jazzowy  14. 10. 2016 r. Szczegóły i bilety wkrótce! 
w wykonaniu Special Trio:    
Cherry- Kowalewski-Skolik,   
Renata Przemyk „THE BEST OF”  11. 11. 2016 r. 
Mieczysław Szcześniak 14. 12. 2016 r.

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

Poznań światową stolicą politologów
Poznań, wyróżniony spośród innych miast świata, stał się w ostatnich dniach największą 
kolebką politologów. Ponad 3 tysiące reprezentantów z 99 państw wszystkich kontynen-
tów globu zawitało na 24. Światowym Kongresie Nauk Politycznych IPSA, który po raz 
pierwszy miał miejsce w państwie Europy Środkowo-Wschodniej.

Początkowo zjazd miał się odbyć 
w Stambule. Ze względu na problemy 
z zapewnieniem bezpieczeństwa w Tur-
cji dla uczestników tego największego 
dla politologów wydarzenia, IPSA zde-
cydowała o przeniesieniu kongresu ze 
Stambułu do Poznania. Stolica Wielko-

polski według IPSA okazała się najlep-
szym miejscem spośród 8 rywalizują-
cych o organizację kongresu państw. 

Owe wyróżnienie Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu wymagało ogromnego 
wkładu pracy od organizatorów przed-
sięwzięcia w bardzo krótkim czasie. 
Dotychczas działania związane z reali-
zacją kongresu trwały blisko dwa lata. 
Tym razem poznańscy gospodarze 
przygotowali spotkanie politologów 
z całego świata w kilka miesięcy.

Wydarzenie odbyło się  w dniach 
od 23 do 28 lipca 2016 roku na terenie 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Tym razem po-
litolodzy zgromadzili się, aby omówić 
przewodni temat kongresu: „Polityka 
w świecie nierówności”. Poruszono 
zatem szerokie spektrum zagadnień: 
od Brexitu’u i kryzysu migracyjnego, 

przez kampanię prezydencką w Sta-
nach Zjednoczonych, po prawa czło-
wieka i cyberprzestrzeń. 

Multidyscyplinarność 
w naukach politycznych

Guy Lachapelle, sekretarz general-
ny IPSA oraz profesor nauk politycz-
nych Uniwersytetu Concordia mówił: 

„Podczas Światowego Kongresu Nauk 
Politycznych IPSA, głównym zada-
niem naszych uczestników będzie 
lepsze zrozumienie naszego szybko 
zmieniającego się świata, a przede 
wszystkim zbadanie nowych form 
nierówności, pojawiających się w XXI 
wieku. W tym celu, „nowy” politolog 
musi być socjologiem, antropologiem, 
matematykiem i dyplomatą w jednym 
i tym samym momencie. Dlatego też 
multidyscyplinarność musi być zasa-
dą postępowania”. 

Richard Wilkinson (współautor 
The Spirit Level)czy Aiji Tanaka (prze-
wodniczący IPSA, 2014-16). 

Szansa na współpracę 
międzynarodową

Pośród prelegentów pojawiły się 
międzynarodowe autorytety: Leszek 
Balcerowicz (były wicepremier i mini-
ster finansów RP), Joseph Stiglitz (lau-
reat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w 2001 roku), Peter 
Anyang’ Nyong’o (senator w Parla-
mencie Kenii).

Zjazd najlepszych politologów 
z całego świata był zarówno dużym 
wyzwaniem, dla organizatorów spo-
tkania, jak i szansą dla naukowców 
Wydziału Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa. Organizatorzy zaprezen-
towali gościom efekty badań nauko-
wych prowadzonych przez UAM, 
czego skutkiem mogą być zaproszenia 
poznańskich naukowców do między-
narodowych zespołów badawczych. 

– Mam nadzieję, że dzięki znajo-
mościom zawartym podczas kongre-
su uda się zwiększyć wymianę mię-
dzyuczelnianą pomiędzy Wydziałem 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM a uczelniami położonymi w in-
nych państwach, a nawet na innych 
kontynentach – mówił prof. dr hab. 
Tadeusz Wallas, współprzewodniczą-
cy Krajowego Komitetu Organizacyj-
nego 24. Światowego Kongresu Nauk 
Politycznych IPSA, dziekan WNPiD 
UAM. 

– Goście przybyli do stolicy Wiel-
kopolski mieli okazję poznać naszą 
uczelnię, zwiedzić Poznań oraz jego 
okolice. Miejmy nadzieję, że chętnie 
do nas wrócą, chociażby po to, by 
uczestniczyć również w innych kon-
gresach organizowanych przez UAM 

– mówiła dr Dominika Narożna, rzecz-
nik prasowy Kongresu.

Spektakularne 
przedsięwzięcie logistyczne

Należy pamiętać, że ów kongres, 
był nie tylko wydarzeniem akademic-
kim ale również jednym z najwięk-
szych przedsięwzięć logistycznych 
miasta Poznania – szereg wydarzeń 
kulturalnych oraz krajoznawczych, 
pozwolił na poszerzenie wiedzy gości 
o Polsce, Wielkopolsce oraz samym 
Poznaniu. Wylicza się, że kongres to 
nawet 10 mln złotych wydanych przez 
uczestników wydarzenia, które zasiliły 
budżet miasta. 

Organizatorem kongresu jest po-
wstałe w 1949 roku pod egidą UNE-
SCO International Political Science 
Association (IPSA) z siedzibą w Mont-
realu. Lokalny (krajowy) komitet or-
ganizacyjny powołany został wspólnie 
przez Polskie Towarzystwo Nauk Poli-
tycznych oraz Wydział Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UAM.

Kongres jest jednym z głównych 
wydarzeń organizowanych przez IPSA. 
Odbywa się co dwa lata, za każdym ra-
zem na innym kontynencie. Wartym 
podkreślenia jest fakt, że twórcy kon-
gresu wspierają udział naukowców ze 
słabiej rozwiniętych państw, między 
innymi poprzez finansowanie ich po-
bytu i podróży.

Aleksandra Śliwińska

Urodowe nowinki z Lafayette
Podobno by być piękną, trzeba cierpieć. Czy aby na pew-
no? Razem z kosmetolog Anną Witek-Ast z Salonu Pielę-
gnacji i Urody Lafayette udajemy się w podróż po świecie 
współczesnej kosmetologii. Przełamujemy stereotypy 
dotyczące urody, a także odkrywamy nowatorskie, nie-
koniecznie powszechnie znane opinii publicznej zabiegi. 
W dzisiejszej odsłonie zamierzamy nieco bliżej przyjrzeć 
się własnej skórze.

Klapp Cosmetics wychodzi 
wszystkim sfrustrowanym stanem 
swojej skóry klientkom naprzeciw. 
Idea jest prosta: chodzi o działanie 
długofalowe, poprawienie napięcia 
i elastyczności, ochronę przed wysu-
szeniem, przeciwdziałanie powsta-
waniu zmarszczek, dotlenienie, roz-
jaśnienie przebarwień i wiele innych 
dobrodziejstw wypływających z te-
rapii dzisiaj przybliżanej. Innowacyj-
ność dotycząca wielości widocznych 
po zabiegu efektów idzie w parze 
z prostotą samej kuracji.

Ów zabieg to Mezodoktor HC3 
Skinshooter. Słowem wyjaśnienia: jest 
to terapia zwana bezigłową – czyli bez-
inwazyjną. Polega ona na wtłaczaniu 
substancji podawanej w specjalnie do-
branych tzw. koktajlach. Marka Klapp 
przygotowała aż 6 różnych rodzajów 
koktajli (w zależności od aktywno-
ści skóry). Podstawę każdej ampułki 
stanowią jednak niezmiennie retinol, 
peptydy, wysokocząsteczkowy oraz 
niskocząsteczkowy kwas hialurono-
wy i bio-peptydy CL.

Nie tylko dla wczasowiczów
Warto pochylić się też nad stroną 

czysto techniczną. Sam zagadkowo 
brzmiący „skinshooter” jest urządze-
niem łączącym w swoim działaniu 
ultradźwięki oraz fale radiowe. Wyko-
rzystuje naturalne zjawiska w błonie 
komórkowej naskórka, otwierając ka-
naliki wodne, służące na co dzień jako 
droga transportacji wody. Właśnie po-
przez nie wtłoczona zostaje substancja 
aktywna, a my możemy cieszyć się od-
świeżoną, gładką skórą. 

- Zalecam ten bogaty, odżywczy 
zabieg regeneracyjny szczególnie po 
wakacjach – mówi kosmetolog Anna 
Witek-Ast z salonu urody Lafayette. 
Podkreśla, że to właśnie przez pro-
mieniowanie UV, kąpiele w morzu 
czy intensywne podmuchy wiatru 
nasza skóra jest bardziej podatna 
na przesuszanie czy powstawanie 
zmarszczek.

Konkrety 
W przypadku mezoterapii bezin-

wazyjnej spotkać się można z wieloma 
wątpliwościami i pytaniami, które 

nasuwają się potencjalnym klientkom. 
Czas na konkrety – jak można wyko-
nywać ten zabieg, ile on kosztuje, jak 
szybko widać efekty? 

Przede wszystkim warto zazna-
czyć uniwersalność Mezodoktor 
HC3 Shinshooter – może być on 
traktowany jako pojedynczy zabieg 
odżywczy lub przeprowadzany w se-
riach. Wykonuje się go od 30 roku 
życia. Koszt zabiegu to 250 złotych 

- dobranie koktajlu całkowicie zależy 
jednak od danego problemu – każdą 
klientkę traktuje się w związku z po-
wyższym bardzo indywidualnie. To 
zabieg, którego przeprowadzanie opi-
suje się jako przyjemne i bez uczucia 
dyskomfortu. 

Przeciwwskazania dotyczące me-
zoterapii bezinwazyjnej to między 
innymi choroby serca, nowotwo-
ry, epilepsja czy metalowe implanty 
w okolicy zabiegowej. Nie jest również 
wskazane wykonywanie zabiegu na 
klientce w ciąży lub podczas laktacji.

Mezodoktor HC3 Skinshooter to 
coś całkowicie innowacyjnego w świe-
cie skomplikowanych i nierzadko 
przerażających zabiegów medycyny 
estetycznej. Efekty są natychmiasto-
we, a na skórze nie powstają grudki 
lub siniaki. Nadszedł czas, by więcej 
poznańskich klientek dowiedziało się 
o dobroczynnych efektach mezotera-
pię bezinwazyjnej.

Małgorzata Pelka

Prof. Tadeusz Wallas

Dr Dominika Narożna, dr Beata Przybylska-Maszner, prof. Andrzej Stelmach,  
dr Stanisław Zyborowicz, dr hab. Elżbieta Lesiewicz, prof. Tadeusz Wallas

INFORMACJA
Przewodnicząca rady gminy pani Małgorzata Salwa - Haibach 

pełni dyżur w każdy poniedziałek, godz.17.00-18.00,  
pokój nr 13 w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie  

(wymiennie z Wiceprzewodniczącym Zbigniewem Hącią)

SATELITARNYCH /
NAZIEMNYCH / GSM / WI-FI

MONTAŻ - SPRZEDAŻ - NAPRAWA
PRECYZYJNE POMIARY �
OKRESOWA KONSERWACJA �
DORADZTWO �
MULTIROOM �

SMART SERWIS ANTEN
Tomasz Michalski

mitomeki25@gmail.com
TEL. 601 244 761

USŁUGI 
KRAWIECKIE

MAGDALENA  
SZEWCZYK

TEL. 607 407 690
Suchy Las, 

ul. Obornicka 126
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Artyści  dwukrotnie wystawili: 
„Flamenco namiętnie”, „Lament na 
placu Konstytucji”  oraz -przezna-
czonego dla milusińskich - „Jasia 
i Małgosię”. Trzykrotnie natomiast  
śmiech wzbudzał „Związek otwarty” 

- komedia rodzinna napisana przez ...  
małżeństwo:  Dario Fo, laureata Lite-
rackiej Nagrody Nobla oraz jego żonę,  
Frankę Rame. Jest to kpina i zabawa 
z instytucji małżeństwa.

Prezydent kontra minister
Tytułow y „związek otwarty” to 

rodzina niewiernych sobie z zało-
żenia małżonków. Sztuka została 
napisana w formule  teatru ulicz-
nego. W tym samym nurcie mieści 
się „Lament na placu Konstytucji ” 
K rzysztofa Bizio (premiera w 2007 
r.). Według K rystyny Jandy, jest to 
opowieść trzech kobiet: babci, któ-
ra właśnie opłakuje śmierć męża,  
matki -z problemami kobiety doj-
rzałej oraz nastoletniej wnuczki, 
z którą nikt nie umie sobie pora-
dzić. Sztuka Bizio,  grana każdego 
roku na warszawskim placu Kon-
stytucji, przykuwała uwagę rzeszy 
warszawiaków.  Docierała do nich 
zw yk łym słowem, bezpośrednim 
dialogiem,   umiejętnościami zain-
teresowania słuchaczy. W tym roku, 
po raz pierwszy nie doszło do tej re-
alizacji . Resort kultury w ycofał się 
z dotowania. K rystyna Janda tłu-
maczy, że celem w yjścia z teatral-
nych wnętrz był widz, który - z uwa-
gi na zasobność portfela - nigdy nie 
zapłaci za teatralny bilet. Ten od-
biorca potrzebuje teatru, a teatr nie 
jest tani. Trzeba szukać darczyńcy, 
który pokryłby koszty. Taki - zda-
niem Jandy - znalazł się w Poznaniu 
i tu w sierpniu pokazano tę sztukę. 
Wielkoduszność prezydenta Po-
znania Jacka Jaśkowiaka - spirytus 
movens przedsięwzięcia „Teatr na 
Wolnym” - spotkała się z krytyką 
radnych i niektórych polityków. 
Z medialnego sponsoringu zrezy-
gnowało publiczne Radio Merku-
ry. Głównymi zarzutami był brak 
konkursu na uczestnictwo w po-
znańskim w ydarzeniu oraz - przez 

wielu oceniane jako ostentacyjne - 
przeciwstawienie się ministerialnej 
decyzji .

Politycy wolą szalik?
Prezydenta Poznania poparli jed-

nak melomani. Kilka tysięcy bezpłat-
nych wejściówek, które można było 
m.in. wygrać w konkursach w po-
znańskich mediach, na fanpage’u Te-
atru Muzycznego, względnie  zdobyć 
w CIM-ie, rozeszły się błyskawicznie. 
Kolejki po nie ustawiały się na wiele 
godzin przed otwarciem punktów dys-
trybucji. Jacek Jaśkowiak, odpowiada-
jąc oponentom, twierdził, że wielu 
polityków woli ubrać szalik i iść na sta-
dion niż udać się do teatru. Wielu też 
boi się krytyki ze strony artystów. On 
natomiast deklaruje, że nigdy nie prze-
stanie wspierać teatru i to niezależnie 
od tego, co padnie ze sceny pod jego 
adresem. Krystyna Janda dodawała, 
że nigdy w przeszłości nie zetknęła się 
z tak negatywną, jak teraz w Poznaniu, 
kampanią wobec siebie.

- Jak mogę odpowiedzieć? - pytała. - 
Na początek w wystąpię w politycznym 
spektaklu „Biała bluzka” Agnieszki 
Osieckiej i zagram najlepiej jak potrafię.

Jak zapowiadała, tak zrobiła. Tekst 
będący bardziej powieścią niż dra-
matem, już za życia autorki, na mono-
dram adaptowała  Magda Umer. Rolę 
Elżbiety - głównej bohaterki - z miejsca 
powierzyła Krystynie Jandzie. Ostat-
nio  jednak aktorka rzadko wcielała się 
w postać kobiety zakochanej w opozy-
cjoniście stanu wojennego. W Pozna-
niu, w sierpniowy wieczór, niektórzy 
utrzymywali, że Krystyna Janda wręcz 
hipnotyzowała widzów używając całej 
palety środków scenicznych. Nic wiec 
dziwnego, że spektakl zakończył się 
owacją na stojąco.

Współorganizatorem „Teatru na 
Wolnym” był poznański Teatr Mu-
zyczny, który m.in. pomagał w dystry-
bucji i propagowaniu imprezy.  Prezy-
dent Jacek Jaśkowiak zapowiedział już 
kolejną edycję teatralnego cyklu . Nie 
ujawnił jednak, czy latem przyszłego 
roku zaprosi ponownie artystów Te-
atru Polonia i Och-Teatru.

Piotr Górskifot
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WYDARZENIAWYDARZENIA

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

Kto się boi artystów?
W środku sierpnia, na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania 
zainaugurowano cykl „Teatr na Wolnym”. Przez ponad ty-
dzień, każdego dnia, kilkuset miłośników teatru z Poznania 
i Wielkopolski gromadziło się w tej przestrzeni by uczestni-
czyć w gościnnych spektaklach Teatru Polonia i Och-Teatru. 
Obu tym warszawskim instytucjom patronuje Krystyna 
Janda i ona była głównym magnesem przyciągającym 
mieszkańców regionu.

Dzięki firmie z tradycjami 
zniknie tysiąc dziur
Ulica Tysiąclecia w Golęczewie to droga o długości półtora 
kilometra. Mieszkańcy nazywają ją czasem ulicą tysiąca 
i jednej dziury. Po dwóch latach oczekiwania w końcu ma 
zostać wyremontowana.

Wójt Grzegorz Wojtera podpisał 
właśnie umowę z konsorcjum W U-
PR INŻ SA i Przedsiębiorstwem 
Budowlanym LITZ – Przemysław 
Fietz.

Odłamkiem w wózek
Przedmiotem umow y jest bu-

dowa kanału sanitarnego grawita-
cyjnego, przepompowni ścieków 
i kanału tłocznego, kanału desz-
czowego, a także położenie nowej 
nawierzchni jezdni i chodnika na 
ulicy Tysiąclecia w Golęczewie. 
Obecni na podpisaniu umow y poza 
wójtem byli jeszcze inni przedstawi-
ciele Urzędu Gminy: skarbnik Mo-
nika Wojtaszewska, Rafał Urbaniak 
oraz Aurelia Szczęsna. Wykonawcę 
natomiast reprezentowali prezes 
Zbigniew Ziała oraz kierownik 
Działu Ofertowania i Marketingu 
Tomasz Ćwiertnia. Umowa opiewa-
ła na kwotę ponad 5 mln 379 tys. zł, 
a prace mają potrwać do pierwszego 
kwartału przyszłego roku.

– Dobrze, że coś się w tej sprawie 
zaczęło dziać – cieszy się mieszkan-
ka Golęczewa Elżbieta K renz. – Uli-
ca Tysiąclecia w obecnym stanie jest 
bowiem niebezpieczna zarówno 
dla kierowców, jak i pieszych. Był 
przypadek, że spod kół samochodu 
w yleciał odłamek asfaltu i uderzył 
w wózek dziecięcy na chodniku!

– Oczekiwanie trwało aż dwa lata, 
bo inwestycja jest dość skompliko-
wana – tłumaczy wójt Wojtera.

Sprawnie i szybko
Na szczęście teraz istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że prace ru-

szą z kopyta, zakończą się w terminie, 
a mieszkańcy będą zadowoleni. Wy-
konawca nie jest bowiem w naszej 
gminie firmą nieznaną. Budował już 
przepompownię przy ulicy Borów-
kowej w Suchym Lesie.

– By ła to w prawdzie budowa na 
z lecen ie Aqua net u, a le g m ina jest 
a kcjonariuszem tej spół k i – prz y-
pom ina wójt . – No i ocz y w iście 
budowa no na nasz y m teren ie – 
dodaje.

Najważniejsze zaś, że budowa 
poszła wtedy sprawnie i szybko. 
I bardzo dobrze, bo służyć miała 
ochronie Jeziora Strzeszyńskiego – 
ulubionego miejsca rekreacji zarów-
no poznaniaków, jak i mieszkańców 
Suchego Lasu.

– To nie wszystko, bo w ykony-
waliśmy też inwestycje w Borówcu, 
Kamionkach, na Sołaczu i na ulicy 
K rólowej Jadwigi w Poznaniu – w y-
liczają przedstawiciele firmy.

– Wybrany przez nas w ykonawca 
to znakomita firma z potencjałem 
i tradycjami – kiwa głową wójt. – 
O naszym w yborze zdecydowała 
nie tylko dobra cena, ale także ja-
kość i wiarygodność.

Nasz rozmówca dodaje, że Urząd 
Gminy ogłosi niebawem przetarg na 
podobną inwestycję także i w są-
siednim Zielątkowie.

Krzysztof Ulanowski 

Z ostatniej chwili!
Jak się dowiedzieliśmy firma 

W UPR INŻ w ygrała przetarg na re-
alizację infrastruktury kanalizacyj-
nej i drogowej w Złotnikach

Zajęcia dla dzieci  
w Świetlicy na Grzybowym!

Drodzy Rodzice,
w dbałości o jak najlepsze wykorzystanie świetlicy osiedlowej 

i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich grup wieko-
wych naszych mieszkańców, w nowym roku szkolnym 2016 pla-
nujemy zorganizować w świetlicy osiedlowej nieodpłatne zaję-
cia dla dzieci. Mogą odbywać się dwa razy w tygodniu po trzy 
godziny. Zajęcia rozpoczynałyby się po skończonych lekcjach od 
godziny 15:00 lub 16:00. Godziny zajęć będą dostosowane do 
dzieci i ich rodziców. Jeżeli byłaby taka konieczność, oprócz za-
jęć rekreacyjnych przewidujemy pomoc w odrabianiu lekcji.

Program zajęć ma na celu wspierać rozwój zainteresowań 
i zdolności, w tym plastycznych, kulinarnych, tanecznych oraz 
program „savoir vivre”. Dzieci będą mogły korzystać z boisk i sal 
sportowych oraz z placów zabaw na świeżym powietrzu. Każda 
z dwóch wychowawczyń będzie wprowadzała własne zajęcia, 
np. zabawy z chusta animacyjną „Klanza”, zajęcia ekologiczne, 
organizacja imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Dziec-
ka, Dzień Mamy i Taty, Babci i Dziadka, Andrzejki, Mikołajki, bal 
karnawałowy, Boże Narodzenie, Wielkanoc itp. Dzieci będą brały 
udział w koncertach, spektaklach teatralnych oraz przygotowy-
wały szopki bożonarodzeniowe. Jeden raz w miesiącu będzie 
pani plastyczka z programem zajęć z terapii muzyką i kinezjo-
logii, zajęcia edukacyjne, warsztaty wikliniarskie, manufaktura, 
czyli własnoręczne robienie lizaków oraz zajęcia z Panem, który 
poprowadzi zajęcia z tańca historycznego.

Proszę zainteresowanych rodziców o kontakt 
z Panią Aleksandrą Rewers-Taterka, tel. 61 892 62 84.

Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz wiek.

Zachęcamy i zapraszamy :)
Zarząd Osiedla Grzybowego

Krystyna Janda i prezydent Jacek Jaśkowiak

Biała bluzka, Krystyna Janda
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Wójt Grzegorz Wojtera, kierownik Tomasz Ćwiertnia, prezes Zbigniew Ziala, skarbnik Monika Wojtaszewska
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W powyższym kontekście, zagad-
nienie właściwych i skutecznych form 
zabezpieczeń wykonania zobowiązań 
umownych zyskuje na znaczeniu i aktu-
alności. Katalog instytucji zabezpiecza-
jących interesy przedsiębiorcy w razie 
niewypłacalności kontrahenta jest bar-
dzo szeroki i można go podzielić według 
wielu kryteriów. Niemniej moim zda-
niem na omówienie zasługuje kilka form 
najczęściej stosowanych przez przedsię-
biorców w obrocie gospodarczym.   

Kara umowna
Jedną z najbardziej powszechnych 

form zabezpieczenia na wypadek niewy-
konania lub nienależytego wykonania 
świadczenia niepieniężnego (wykona-
nie dzieła, przekazanie rzeczy do uży-
wania, przewóz, przechowanie itp.) jest 
kara umowna, która przewiduje w wy-
padku wskazanym w umowie zapłatę 
określonej sumy pieniężnej przez nierze-
telnego przedsiębiorcę. Umieszczenie 
w umowie takiego zapisu z jednej strony 
zabezpiecza wykonanie umowy i mobi-
lizuje strony do uczciwości kontraktowej, 
a z drugiej pozwala dłużnikowi w wy-
padku chociażby częściowego wykona-
nia świadczenia miarkować wysokość 
kary i żądać jej obniżenia.  

Gwarancja
Z punktu widzenia wierzyciela jesz-

cze korzystniejsza jest instytucja gwa-

rancji umownej. W  odróżnieniu od 
kary umownej gwarancja skutecznie 
uniemożliwia dłużnikowi uchylenie się 
od odpowiedzialności za zaciągnięte 
zobowiązania. W zależności od zastrze-
żeń strony w obowiązującej umowie 
mogą one zastrzec, iż dłużnik będzie 
musiał zapłacić określoną kwotę pie-
niężną na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiąza-
nia. Dodatkowo co do zasady dłużnik 
od zapłaty kary wynikającej z gwarancji 
nie może się uwolnić ani żądać miarko-
wania jej przez Sąd.

Poręczenie 
Kolejną często stosowaną w ob-

rocie gospodarczym formą zabezpie-
czenia jest poręczenie.  Przedmiotem 
poręczenia jest obowiązek spełnienia 
świadczenia przez poręczyciela w sy-
tuacji, gdy dłużnik czyli nasz kontra-
hent nie spełnia swojego świadczenia. 
Poręczyciel zobowiązuje się spełnić 
określone zobowiązanie, a tym samym 
zaspokoić cudzy dług. Prostota takiej 
formy zabezpiecza przejawia się w tym, 
iż oświadczenie w zakresie poręczenia 
może być ograniczone właściwie tylko 
do wskazania osoby poręczyciela i dłu-
gu, którego dotyczy. Dodatkowo należy 
pamiętać o formie pisemnej takiej czyn-
ności pod rygorem nieważności.

Zastaw
Taka forma zabezpieczenia charakte-

ryzuje się tym, że właściciel rzeczy rucho-
mej w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści, oddaje swoją rzecz wierzycielowi lub 
osobie trzeciej (zastawnikowi). Istota za-
stawu polega więc na obciążeniu rzeczy 

prawem pozwalającym na zaspokojenie 
zabezpieczonej wierzytelności z pierw-
szeństwem przed innymi wierzycielami, 
a ponadto niezależnie od tego, kto jest 
aktualnym właścicielem tej rzeczy.

Hipoteka
W przypadku możliwości zabezpie-

czenia wierzytelności na nieruchomo-
ściach z pomocą przychodzi instytucja 
hipoteki. Niewątpliwą zaletą hipoteki 
jest jej trwałość i pewność, gdyż do 
zaspokojenia z nieruchomości może 
dojść bez względu na to, czyją stała się 
własnością i z pierwszeństwem przed 
wierzycielami osobistymi właściciela 
nieruchomości. Do powstania hipote-
ki niezbędny jest wpis w księdze wie-
czystej. Hipoteka daje wierzycielowi 
znaczne prawdopodobieństwo zaspo-
kojenia roszczenia, ponieważ wierzyciel 
hipoteczny będzie zaspokajany bez-
pośrednio z nieruchomości, na której 
zostało ustanowione zabezpieczenie. 
Ponadto wierzytelności zabezpieczonej 
hipoteką można dochodzić niezależnie 
od tego, kto jest właścicielem nierucho-
mości, czyli nawet po jej zbyciu przez 
dłużnika. Istotnym atutem tej formy 
zabezpieczenia jest również fakt, iż z hi-
poteki wierzyciel może zaspokoić swoje 
roszczenie również w przypadku jego 
przedawnienia. Z kolei niekwestiono-
waną wadą jest wysoki koszt hipoteki 
oraz długotrwała procedura sądowa jej 
ustanowienia.

Przewłaszczenie na 
zabezpieczenie 

Bez wątpienia najlepszą gwarancją 
zabezpieczenia roszczeń wierzyciela 

jest instytucja przewłaszczenia na za-
bezpieczenie, co prawda nie została 
ona jeszcze ugruntowana normatyw-
nie  i przewidziana wprost przepisami 
prawa, lecz jest dozwolona i coraz bar-
dziej powszechna w obrocie gospo-
darczym. Istota tejże procedury spro-
wadza się do przeniesienia własności 
rzeczy przez dłużnika na wierzyciela, 
co pozwala w przypadku uchylenia 
się od należytego spełnienia umówio-
nego świadczenia do szybkiego zaspo-
kojenia przez wierzyciela z własności 
przeniesionej rzeczy. Do zaspokojenia 
roszczenia dochodzi więc z pominię-
ciem często długotrwałej procedury 
egzekucyjnej.

Podsumowując należy również 
pamiętać, iż każdy przedsiębiorca już 
na etapie poprzedzającym pertrakta-
cje umowne, winien dokonać szcze-
gółowego wywiadu gospodarczego 
względem przyszłego kontrahenta pod 
względem przeszłości handlowej, płyn-
ności i stabilności finansowej. Pomocne 
w takiej weryfikacji mogą być chociaż-
by rejestry gospodarcze, które zawierają 
dane dot. ewentualnego zadłużenia 
osób fizycznych i spółek prowadzących 
działalność gospodarczą. 

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 należycie zabezpieczyć wykonanie umowy?
Istotnym problemem każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jest 
utrata płynności finansowej kontrahenta, z którym pozostaje w stosunku zobowiązanio-
wym. Często dochodzi do sytuacji, w której po wykonaniu usługi lub sprzedaży towaru, 
a w konsekwencji wystawieniu faktury i odprowadzeniu należnego podatku VAT oraz 
zaliczek na podatek dochodowy, napotykamy na nieuczciwość lub niewypłacalność drugiej 
strony umowy, a tym samym na niemożność wyegzekwowania należnych świadczeń. 

Międzynarodowe Warsztaty 
Akrobatyczno-cyrkowe

W warsztatach  uczestniczyły 
grupy z Włoch, Hiszpanii, Finlandii, 
Niemiec i Polski. Zwieńczeniem zajęć 
warsztatowych były wspólne występy 
w Owińskach i Poznaniu. Warsztaty 
patronatem objął Starosta Poznański 
Jan Grabkowski.

Warsztaty i festiwal to część projek-
tu “Sprawność nie szuka deficytów, lecz 
talentów” dofinansowanego z progra-
mu Erasmus+ w ramach międzynaro-
dowego projektu „International Circus 
and Acrobatic Art Workshop”. Inicjato-
rem projektu jest poznański Teatr akro-
batyczny „Z Głową W Chmurach”. 

Do udziału w projekcie zostały za-
proszone zespoły z Niemiec - Kommu-
nales Jugendbildungswerk Kassel, Fin-
landii - Circus Helsinki Association ry, 
Hiszpanii - Asociación las niñas del tul 
Granada oraz Włoch - Associazione 
I Girasoli onlus Sicilia.  

W skład zespołów wchodzi mło-
dzież, w wieku 13-19 lat, w tym także 

osoby z różnym stopniem niepełno-
sprawności. Każda z grup teatralnych 
przysłała od kilku do kilkunastu osób, 
zarówno instruktorów, jak i uczestni-
ków zajęć teatralno-akrobatycznych. 

Z Polski w warsztatach wzięła 
udział młodzież z Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach 
oraz z Zespołu Szkół numer 3 z Od-
działami Integracyjnymi. 

Inspiracją do wymiany jest problem 
wykluczenia osób o ograniczonych pre-
dyspozycjach fizycznych i ruchowych 
ze sfery udziału w życiu społecznym, 
szczególnie aktywnego udziału w im-
prezach o charakterze sportowo-gim-
nastycznych oraz artystycznych.  

Dla osób niepełnosprawnych in-
telektualnie lub ruchowo wykonanie 
ćwiczeń akrobatycznych na trampo-
linie może być dowodem, iż – mimo 
przeciwności – można przezwyciężyć 
swoje słabości. Podobnie dla osób nie-

Blisko 60 osób wzięło udział w I Międzynarodowych Warsz-
tatach Akrobatyczno-cyrkowych, które odbywały się na 
terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach.

widomych lub słabo widzących przej-
ście po linie może być symbolicznym 
przekroczeniem granicy niemożliwego. 

Zwieńczeniem wspólnego między-
narodowego spotkania jest również 
jego dokumentacja filmowa, przedsta-
wiająca pracę warsztatową oraz rezul-
taty tej pracy.

Na zakończenie warsztatów 5 sierp-
nia 2016 odbył się wspólny piknik ro-

dzinny na terenie parku sensorycznego 
w ośrodku w Owińskach. Uczestnicy 
warsztatów oraz goście z zagranicy 
zaprezentowali nabyte umiejętności. 
Podobna impreza odbyła się  6 sierpnia 
2016 na dziedzińcu Urzędu Miasta Po-
znania przy pl. Kolegiackim. 
Autor tekstu: Teatr „Z Głową W Chmurach 

Autor zdjęć:  
Hanna Kolanowska-Pogrzebna 

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282
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Na te pytania – po raz kolejny – po-
zytywnej odpowiedzi udzielili uczest-
nicy konkursu „Bezpieczne wakacje”, 
zorganizowanego przez sucholeską 
policję we współpracy z  Gminną Ko-
misją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  z Komisją Bezpieczeń-
stwa Rady Gminy Suchy Las oraz z re-
feratem oświaty Urzędu Gminy. 

W tegorocznej edycji konkursu 
wzięło udział ok. 800 dzieci z klas I-VI 
szkoły podstawowej. 

Imponują wiedzą
Pomysłodawcami konkursu są 

dwaj panowie, którym bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy nie od dziś 
leży na sercu: komendant sucholeskiej 
policji Andrzej Pabijan oraz Włodzi-
mierz Majewski,    przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego Rady Gminy Suchy Las.

- Podczas jednego ze spotkań z pa-
nem komendantem poruszyliśmy 
temat wiedzy uczniów naszych szkół 
podstawowych związanej z bezpie-
czeństwem. Wówczas narodził się 
pomysł na przeprowadzenie konkursu 
o takiej tematyce. Gdy odbył się pierw-
szy, bardzo chcieliśmy, aby stał się 
cyklicznym, corocznym konkursem, 
promującym bezpieczne zachowania 
wśród dzieci i młodzieży. Po tegorocz-
nej, rozszerzonej edycji możemy po-
wiedzieć, że nasz wspólny pomysł wej-
dzie na stałe do kalendarza wydarzeń 

szkół podstawowych gminy Suchy 
Las – mówi Włodzimierz Majewski.

O wadze i randze tego wydarzenia 
świadczyć może fakt, iż pytania przy-
gotował osobiście komendant Andrzej 
Pabijan:  

- To prawda, zrobiłem to z przyjem-
nością, mając na uwadze przypomnienie 
dzieciakom podstawowych zasad bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, środ-
kach komunikacji miejskiej, w domu czy 
nad wodą. Okazało się, że uczestnicy 
konkursu są świetnie przygotowani i jest 
to zasługa zarówno rodziców, jak i szko-
ły. A także po części – nieskromnie do-
dam – policji. Spotykamy się z dziećmi 
już w przedszkolu, a potem w szkołach 
i przy rozmaitych okazjach na terenie 
całej gminy, uczulając na grożące im 
niebezpieczeństwa i ucząc właściwych 
zachowań. Efekty widać „gołym okiem” 

– cieszy się komendant Pabijan.
Jego opinię podziela Włodzimierz 

Majewski:
- Po rozmowach z uczestnikami 

konkursu jestem przekonany, że więk-
szość tych wiadomości na stałe pozo-
stanie w ich pamięci. Co będzie pozy-
tywnie wpływać na zachowania dzieci 
zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

 O wysokim poziomie wiedzy 
uczniów sucholeskich podstawówek 
świadczyć może fakt, iż do finału prze-
szło około 70 uczestników.

- W ubiegłym roku do udziału 
w konkursie zaprosiliśmy dzieci z klas 
I-III szkół podstawowych. 

W tegorocznej edycji również z klas 
IV-VI. Pytania konkursowe miały za-
tem zróżnicowany stopień trudności, 
ale generalnie nie były łatwe. A dzieci 
doskonale poradziły sobie z testami, 
zarówno w I etapie, organizowanym 
w szkołach, jak i w finale. Wiedza na-
szych uczniów jest naprawdę imponują-
ca, co cieszy tym bardziej, że bezpośred-
nio przekłada się na ich bezpieczeństwo 

– mówi Aleksandra Rewers-Taterka 
z Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych działającej 
przy Urzędzie Gminy.

„Górale” dla najlepszych
 By zachęcić dzieci do uczestnictwa 

w konkursie i zdobywania wiedzy, któ-
ra przyda im się nie tylko podczas wa-
kacji, zwycięzcom przyznano atrakcyj-
ne nagrody. 

W każdej z kategorii wiekowych, 
odpowiadających podziałowi na klasy 
I-VI, zdobywcy I miejsca otrzymali ro-
wery górskie, drugiego – piłki, a trze-
ciego – zestawy do gry w badmintona.

- Nie byłoby tych nagród – i radości 
dzieci – bez wsparcia sponsorów, na 
których zawsze możemy liczyć – dodaje 
Aleksandra Rewers-Taterka.  Szczególne 
podziękowania chciałabym złożyć panu 
Januszowi Kowalskiemu, właścicielowi 
salonu rowerowego Saiko w Złotkowie, 
za ufundowanie jednej z nagród głów-
nych oraz całego mnóstwa akcesoriów, 
które wzbudziły entuzjazm wszystkich 
zapalonych rowerzystów.  

 Konkurs „Bezpieczne wakacje” 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
nie tylko mieszkańców gminy, zyskał 
również uznanie Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu. Zatem, zgodnie 
z zapowiedzią Włodzimierza Majew-
skiego, kolejnej jego odsłony możemy 
się spodziewać już za rok.

- Chętnie przeprowadziłbym 
taki konkurs również dla rodziców – 
uśmiecha się komendant Andrzej Pa-
bijan – Nasza codzienna praca poka-
zuje, że często największe zagrożenie 
w ruchu ulicznym sprawiają rowerzy-
ści i piesi, osoby nie posiadające prawa 
jazdy. Mogę się założyć, iż w zakresie 
wiedzy na temat bezpieczeństwa 
uczniowie z sucholeskich podstawó-
wek pobiliby ich na głowę!

Karolina Bańka 

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

Bezpieczni (nie tylko) 
podczas wakacji
Czy uczniowie sucholeskich szkół znają zasady bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym? Czy potrafią unikać za-
grożeń w górach i nad wodą? Czy umieją zadbać o bez-
pieczeństwo swoje i kolegów na boisku oraz w środkach 
komunikacji?

Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe 
Fighter

Szkoła Karate-Do. Mariusz Siebert 
ZAPRASZAJĄ NA ZAJĘCIA

KARATE
(Polski Związek Karate SHOTOKAN / WKF)

Szkoła Podstawowa  
w Suchym Lesie  

ul. Konwaliowa 4

TRENERZY: 
Mariusz Siebert - 5 Dan 

Wojciech Gliszczyński - 4 Dan

KONTAKT I ZAPISY: 
telefon: 695-444-416  

lub  e-mail: biuropoczta@op.pl 
oraz w świetlicy szkoły

ZAJĘCIA: 
Poniedziałek:  13:50-14:50 

Czwartek:   12:45-13:45

Szkoła Podstawowa  
im. W. Bogusławskiego 

ul. Szkolna 15, Suchy Las

TRENERZY: 
Mariusz Siebert - 5 Dan 

Wojciech Gliszczyński - 4 Dan                                                                     

KONTAKT I ZAPISY: 
telefon: 695-444-416  lub  

e-mail: biuropoczta@op.pl

ZAJĘCIA: 
GRUPA „0”  

Poniedziałek: 16:30-17:00 
GRUPA POCZĄTKUJĄCA 

Poniedziałek: 16:30-17:30  
Środa: 16:30-17:30  

GRUPA ZAAWANSOWANA 
Poniedziałek: 17:30-18:30 

Środa: 17:30-18:30

Gwarancja najlepszej cenyzz
Domy jednorodzinne od 80 do 100 mzz 2  
w zabudowie bliźniaczej i szeregowej 
na zamkniętym osiedlu 
Stan deweloperskizz
Sprzedaż lub możliwość zamiany  zz
na stary dom w Poznaniu i okolicach

Domy nad morzem na sprzedaż
Darłowo, ul. Sportowa

Kontakt: 500-106-444, daryacht@wp.pl

à SPRAWDŹ MENU NA FB.COM/YOUANDMELUNCHTIME

PIEROGI z
DANIA MIĘSNE  z
ORAZ WEGE
RYBY z
KUCHNIA FIT z

DESERY   z
I WYPIEKI
PIZZA z
MAKARONY z
ZUPY z

POZNAŃ, GALERIA PESTKA, I PIĘTRO  
ZAMÓWIENIA NA DOWÓZ TEL. 501 165 397

Komendant Andrzej Pabijan, Aleksandra Rewers-
Taterka, przewodniczący Włodzimierz Majewski

Dzieci, które wzięły udział w konkursie

Wójt Grzegorz Wojtera wręcza rowery

Mł. insp. Maciej Nestoruk, p.o. 
komendanta miejskiego policji w Poznaniu
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PRZEWOZY 
OSÓB

AUTOKARYz�

BUSYz�

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

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

CYKLINOWANIE 
PODŁÓG

501 063 672

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

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

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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SPORT

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, 

Sucholeskie Rio de Janeiro
16 czerwca 2016 roku na boisku naturalnym w Suchym 
Lesie odbyła się III edycja „Igrzysk Przedszkolaka” organizo-
wanych przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box.

Udział w nich w zięło bl isko 
400 dzieci, które reprezentował y 
przedszkola publiczne z Golęcze-
wa, Biedruska, Suchego Lasu, Złot-
nik oraz Chludowa, a tak że przed-
szkola pr y watne: Wesoł y Delf inek, 
K raina Elmo i Pirack i . Podczas za-
wodów najmłodsi mogli sprawdzić 
swoje możliwości w k i lku różnych 
konkurencjach, tak ich jak: pi ł ka 
nożna, siatkówka, hokej na traw ie 
(instruktorami byl i tu zawodnicy 
Grunwaldu Poznań oraz Repre-
zentacji Polsk i), koszykówka (tę 
dyscy plinę prowadzi ła trenerka 
Basketu Suchy Las - I lona Mądra), 
przeciąganie l iny, bieg i skok przez 
płotk i, bieg sprawdzający pamięć, 
szybkość reakcji oraz koordy nację. 
Ry walizacja bardziej przy pomina-
ła dobrą zabawę i opierała się na 

zasadach fair play. Dzieci uśmiech-
nięte i pełne w igoru z pasją poko-
ny wał y kolejne konkurencje. Na 
każdego uczestnika czekał y słod-
k ie niespodziank i i soczk i, dzięk i 
któr ym można było „podładować 
baterie”. Po zal iczeniu wszystk ich 
dyscy plin przedszkolak i przystą-
pi ł y do uroczystej ceremonii w rę-
czania nagród. K ażde przedszkole 
otrzymało pamiątkow y puchar, 
natomiast wszyscy młodzi spor-
towcy nagrodzeni zostal i złot ymi 
medalami. Wydarzenie to nie mia-
łoby miejsca, gdyby nie wsparcie 
Grzegorza Wojter y, Wójta Gminy 
Suchy Las, Gminnego Ośrodka 
Sportu w Suchym Lesie oraz Vio-
lett y Pałącarz , k ierow nika Refera-
tu Sportu Gminy Suchy Las. 

Mateusz Koszycki

Piłkarskie święto dzieci
9 czerwca na boisku szkolnym w Suchym Lesie zlokalizo-
wanym na ulicy Poziomkowej odbył się VI Turniej „Dzień 
Dziecka na sportowo” o Puchar Wójta Gminy Suchy Las 
organizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Red Box.

Do rywalizacji przystąpiło 12 dru-
żyn reprezentujących szkoły w tym 3, 
które jednocześnie występowały jako 
zespoły Red Box Piłkarskiej Akademii. 
Uczestnicy zostali podzieleni na dwie 
grupy - w pierwszej grały zespoły z klas 
I-II szkoły podstawowej, a w drugiej z  
klas III-IV. Mecze rozgrywane były 
jednocześnie na dwóch boiskach i po 
prawie 4 godzinach gry poznaliśmy 
końcowe rozstrzygnięcia w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych. I tak I 
miejsce wśród klas I-II zajęli zawodni-
cy pierwszej drużyny Red Box Piłkar-
skiej Akademii z Suchego Lasu, którzy 
to wygrali wszystkie swoje mecze. 
Dodatkowo jeden z młodych piłkarzy 

- Krzysztof Tefelski zdobył  również 
koronę Króla Strzelców. II miejsce 
zajął zespół S.P. Chludowo, a trzecie 
S.P. Olimpijczyk. IV lokata przypadła 
w udziale drugiej ekipie Red Box Pił-
karskiej Akademii z Suchego Lasu, V 
miejsce zdobyła S.P. Biedrusko I, VI 

- S.P. Suchy Las, a VII - S.P. Biedrusko 

II. Najlepszym bramkarzem uznany 
został Jan Nieczaj z S.P. Olimpijczyk. 
W grupie klas III-IV bezkonkurencyj-
ni byli uczniowie S.P. Olimpijczyk, a 
ich zawodnik - Sebastian Goc odebrał 
statuetkę króla strzelców. II miejsce za-
jęła S.P. z Golęczewa, co można uznać 
za największą niespodziankę turnieju. 
III lokata przypadła S.P. 27 Złotkowo, 
a jej bramkarz - Adam Duszyński wy-
brany został najlepszym bramkarzem 
tej kategorii wiekowej. IV miejsce 
zajęła Red Box Piłkarska Akademia z 
Biedruska, a V - S.P. Suchy Las. Wszy-
scy uczestnicy zawodów zostali uho-
norowani pamiątkowymi medalami. 
Każda z drużyn otrzymała też puchar, 
a 3 najlepsze zespoły zdobyły też nowe 
piłki „Beau Jeu” (pierwsze miejsce - 5 
piłek, drugie - 4, a trzecie - 3), który-
mi rozgrywane są spotkania na Euro 
2016 we Francji. Dziękujemy za wspa-
niałą rywalizację i wielkie emocje. Do 
zobaczenia za rok! 

Mateusz Koszycki fot
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W związku z intensywnym rozwojem firmy, informujemy  
o zmianie lokalizacji gabinetu (październik 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

LEKARZE SPECJALIŚCI
PSYCHIATRA

PSYCHOLOG DLA DZIECI
PSYCHOLOG DLA DOROSŁYCH

Tel. 61 812 50 00

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

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

 Zapraszamy codziennie od godz. 1100 do 1900. Na miejscu, na wynos 

NOWOŚĆ!!!
PIEROGI CZEKOLADOWE
z malinami, białą czekoladą, i miętą,
serwowane z lodami waniliowymi
7szt./ 24zł
NASZE MENU reklama str 16

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410

Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124A
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899
225 g/1 opak.

100 g=4,00

Ser 
Halloumi

666
200 g/1 opak.

100 g=3,33

Ser Feta

1499
750 ml/1,6 kg/1 opak.

1 l=19,99
1 kg=17,64
wg wagi odcieku

Grecka oliwa
z oliwek
extra virgin
lub Zielone
oliwki
bez pestek

OD PONIEDZIAŁKU, 29.08 więcej na www.lidl.pl
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