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SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

RATY

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

TEL. 508 300 401

OFERUJEMY:
- KOKS 970 zł
- KOSTKA 28 KJ 790 zł
- ORZECH 30 KJ 720 zł
- GROSZEK 30 KJ 670 zł
- MIAŁ 23 KJ 470 zł
- MIAŁ 29 KJ 580 zł
- WĘGIEL BRUNATNY 380 zł
- EKO RETOPAL 24 KJ 740 zł
- EKO - SKARBEK 28 KJ 860 zł
- EKO - SKARBEK 26 KJ 900 zł
DREWNO KOMINKOWE W PALETACH
- SOSNA 150 zł za metr
- BRZOZA 170 zł za metr
- DĄB 200 zł za metr

ELEKTRONICZNA WAGA 60 TON Z WYDRUKIEM Z PARAGONU

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

DOWÓZ 
GRATIS

POWYŻEJ 1 TONY
do 25 km
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Drodzy Czytelnicy!

Skończyły się wakacje, zaczął się wrzesień, zatem zestaw tematów 
w niniejszym numerze jest dość oczywisty. W Chludowie odbyły się do-
żynki, połączone tam z turniejem orkiestr dętych. Wiadomo, Chludowo 
muzyką stoi! Dzieci wróciły do szkół. W całym powiecie edukację rozpo-
częło 900 pierwszoklasistów. Skorzystał z tej okazji sklep Czary Mary 
w galerii Pestka, by wyjść do uczniów oraz ich rodziców z niezwykłą 
ofertą. W Łagiewnikach uroczyście obchodzono kolejną rocznicę wybu-
chu II wojny światowej, choć obchody te, siłą rzeczy, naznaczone zostały 
w tym roku bieżącą polityką.

A skoro o polityce mowa, to nasza gmina wcale nie potrzebuje tej 
wielkiej polityki, by wybuchały spory. Wystarczy ta nasza, gminna. 
Ostatnia sesja Rady Gminy trwała wyjątkowo krótko, ponieważ 
rajcom nie udało się przyjąć porządku sesji. W związku z powyż-
szym zantagonizowane kluby oskarżają się nawzajem o doprowa-
dzenie do tej sytuacji.

Polityka króluje też ostatnio u naszego wielkiego sąsiada, czyli w Po-
znaniu. Ale nie taka zwykła polityka. Poznańscy pracownicy naukowi 
i studenci zmieniają swoje władze. Odszedł m.in. rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego – mieszkaniec Suchego Lasu – prof. Marian Gorynia. 
Zastąpił go na tym stanowisku prof. Maciej Żukowski.

Polityka to zazwyczaj emocje, często zbyt duże. Emocje na szczę-
ście można rozładować w ramach sportu. A tego w naszej gminie nie 
brakuje. W Suchym Lesie tradycyjnie odbyły się kolejne zawody MTB, 
w trakcie których rywalizowali wyśmienici kolarze nie tylko z naszej 
małej ojczyzny i nie tylko z Poznania. Zawody jak zwykle zaszczycił 
wójt Grzegorz Wojtera, a prowadził je red. Piotr Kurek, sam doświad-
czony zawodnik. Uczestnicy wyścigu ocenili trasę jako dość łatwą, 
choć niektórzy narzekali na błoto i schody w Biedrusku.

O swoim udziale w sucholeskich 
i wielkopolskich zawodach, dla odmia-
ny biegowych, opowiada też naszym 
Czytelnikom doświadczona biegaczka 
z osiedla Grzybowego Agata Stefaniak. 
Jak się biegowa przygoda zaczęła? Jak 
to u kobiety – od chęci zrzucenia kilku 
kilogramów. Dopiero potem przyszła 
radość z biegania, a dziś pani Agata 
myśli już ambitnie o maratonach i za-
wodach górskich. Trzymamy kciuki 
i liczymy na to, że po pokonaniu pierw-
szego maratonu biegaczka podzieli się z nami swoimi wrażeniami.

Sport to zdrowie, ale często najpierw trzeba zadbać o zdrowie, a dopiero 
potem uprawiać sport. Bieganie wyszczupla, paradoksalnie jednak zanim 
zaczniemy biegać, dobrze najpierw pozbyć się nadmiarowych kilogramów. 
Otyły biegacz może bowiem zniszczyć sobie stawy. A jak walczyć z nadwa-
gą i otyłością opowiada naszym Czytelnikom dr Iwona Koźlicka.

Oczywiście są sporty, które można uprawiać także z oponką na brzu-
chu, np. pływanie. Wszystkich Państwa z serca zachęcam do aktywności 
fizycznej. Bo naprawdę nie ma lepszego sposobu zarówno na stres zwią-
zany z bieżącą polityką, jak i na jesienną depresję.

Miłej lektury!
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Derm Expert to pierwsza w Poznaniu Klinika Kosmetologii Medycznej 
specjalizująca się w tworzeniu indywidulanych programów pielęgnacji twarzy 
i ciała, które wykorzystują najnowsze technologie w zakresie likwidowania 
niedoskonałości skóry.

Zespół Derm Expert z uwagą śledzi trendy w medycynie i kosmetologii 
estetycznej wprowadzając tylko takie zabiegi, które są bezpieczne 
i efektywne. Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie 
odnowy biologicznej skóry, liftingu i ujędrniania, modelowania sylwetki, 
likwidacji oznak starzenia, usuwania przebarwień i innych niedoskonałości.

Specjaliści z Derm Expert zapewniają najwyższy standard zabiegów, 
profesjonalną obsługę, pełne bezpieczeństwo pacjentów i dyskrecję. 
Stosowana aparatura spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i posiada 
wszelkie niezbędne certyfikaty.

 Nasze specjalizacje:
• likwidacja przebarwień
• likwidacja blizn
• leczenie trądziku
• ujędrnianie skóry
• odmładzanie skóry
• odchudzanie
• likwidacja cellulitu
• likwidacja rozstępów

 Nasze technologie:
• CoaXMED
• Kriolipoliza
• Mesotherm
• Intraceuticals
• Protege Excilis
• Endermologia
• Protege Intyma
• Mikrodermabrazja

Już od października 2016r w naszej klinice wprowadzamy kolejną najnowszą 
światową technologię laser medyczny niezastąpiony m.in. w przypadku usuwania 
przebarwień czy niechcianych tatuaży a także epilacji laserowej! 

Zapraszamy już dzisiaj umów się na bezpłatne konsultacje!
61 820 32 80, recepcja@DermExpert.pl

Derm Expert Beauty Clinic, ul. Strzeszyńska 96, 60-479 Poznań
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Na początku nic nie wskazywało 
na tak rychłe zakończenie sesji. Prze-
wodnicząca rady Małgorzata Salwa-
Haibach powitała radnych po waka-
cjach i wyraziła nadzieję, ze wszyscy są 
wypoczęci.

Miła uroczystość
Następnie, wraz z wiceprzewodni-

czącym Zbigniewem Hącią, wręczyła 
piękny bukiet kwiatów wójtowi Grze-
gorzowi Wojterze. Przypomnijmy, że 
pod koniec lipca br. gospodarz naszej 
gminy został uhonorowany srebrnym 
medalem Labor Omnia Vincit. Od-
znaczenie przyznało Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego – za krzewienie 
pracy organicznej.

– To w yróżnienie dla całej naszej 
gminy, jesteśmy dumni i gratuluje-
my – mówiła przewodnicząca Sal-
wa-Haibach.

– Dziękuję i mam nadzieję, że bę-
dziemy się wspólnie wspinać po złoty 
medal – uśmiechnął się wójt Wojtera.

Na tym miła uroczystość się nie 
zakończyła, jako że Wielkopolski In-
stytut Jakości przyznał certyfikat jako-
ści Urzędowi Gminy Suchy Las. Wójt 
Grzegorz Wojtera odebrał dyplom od 
prezesa WIJ Ryszarda Ciesielskiego 
oraz od prezydenta Unii Wielkopolan 
Pawła Leszka Klepki.

– Gratuluję i mam nadzieję, że 
w następnym roku gmina Suchy Las 
weźmie udział w konkursie – skłonił 
się prezes Ryszard Ciesielski. – Zresztą 
Wielkopolska słynie z pracy organicz-
nej – podkreślił.

Gratulacje wójtowi złożyli tez prze-
wodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach 
i wiceprzewodniczący Zbigniew Hącia.

– Procedura przejścia przez audyt, 
weryfikację dała nam satysfakcję, bo 
dzięki temu wiemy, że jesteśmy spraw-
nie funkcjonującym samorządem – 
zaznaczył gospodarz gminy.

– Audyt to nic groźnego, to przecież 
pomoc dla przedsiębiorców i samo-
rządowców – przytaknął prezes Cie-
sielski.

Certyfikat od Wielkopolskiego In-
stytutu Jakości otrzymała też Szkoła 
Podstawowa im. Wojciecha Bogusław-
skiego w Suchym Lesie. Dyplom ode-
brała dyrektor Beata Radomska, której 
gratulację złożyli przedstawiciele WIJ, 
Unii Wielkopolan i samorządowcy.

– Zarządzanie tak dużą placówką 
oświatową to jak zarządzanie przed-
siębiorstwem – podkreśliła dyrektor 
Radomska. – Szkoła zatrudnia około 
stu osób, które pracują w dwóch bu-
dynkach. Dodam, że jesteśmy najbar-
dziej usportowioną szkołą w całym 
powiecie – zaznaczyła.

Kolejnym podmiotem, który otrzy-
mał certyfikat, był Zakład Komunika-
cji Publicznej w Suchym Lesie. Dy-
plom odebrał prezes Edward Miśko.

– Dziękuję bardzo za kolejny już 
certyfikat – skłonił się pan prezes. – 
Dążymy do doskonałości w jakości – 
zakończył krótkim wierszem.

Uwagi do porządku
Po tej miłej uroczystości radni za-

brali się za właściwą pracę.
– Czy są uwagi do porządku sesji? – 

zadała sakramentalne pytanie Małgo-
rzata Salwa-Haibach.

– Tak! – powstał ze swego miejsca 
wójt Wojtera. – Proszę o wykreślenie 
punktów czwartego i piątego, które 

dotyczą planowania przestrzennego. 
A także punktu siedemnastego.

Ten ostatni punkt dotyczyć miał 
sposobu finansowania przedszkola 
w Biedrusku, co zaintrygowało radne-
go Dariusza Matysiaka z tejże miejsco-
wości. Rajca chciał dopytać o szczegóły, 
jednak przewodnicząca Salwa-Haibach 
odparła, że będzie na to czas w ramach 
wolnych głosów i wniosków.

 Tymczasem radni Wojciech Ko-
rytowski i Maciej Jankowiak wnie-
śli o wykreślenie z porządku obrad 
uchwał, które mogły doprowadzić do 
wygaśnięcia ich mandatów. W obu 
przypadkach Wysoka Rada stosun-
kiem głosów 8:7 wnioski te odrzuciła. 
Przy okazji pojawiła się wątpliwość, 
czy radny Korytowski może głosować 
w swojej sprawie.

– W mojej ocenie powinien się wy-
łączyć – uznała mecenas Katarzyna 
Nowak.

Wójt nie podzielił zdania pani mece-
nas, zaś rajca w głosowaniu udział wziął.

Najważniejsze jednak miało się 
okazać następne głosowanie, kiedy 
to Wysoka Rada miała przyjąć po-
rządek sesji. Miała, ale nie przyjęła, 
jako że przeciwko głosowało nie 
tylko siedmiu radnych klubu Nowo-
czesna Gmina, ale i radny Dariusz 
Matysiak z klubu Gmina Razem. Za 
głosowało siedmiu rajców z koalicji 
klubów Gmina Razem i Inicjaty wa 
Mieszkańców.

– W tej sytuacji zamykam sesję – 
rozłożyła ręce przewodnicząca Salwa-
Haibach.

Jak następnie kluby koalicji Inicja-
tywa Mieszkańców – Gmina Razem  
podkreśliły w specjalnie wydanym 
oświadczeniu, radny Matysiak zagło-
sował przeciwko porządkowi obrad 
w związku  usunięciem zeń punktu 
dotyczącego placówki oświatowej 
w Biedrusku. Autorzy oświadczenia 
nie omieszkali też zaznaczyć, że jedna 
sesja kosztuje ok. 10 tys. zł.

Krzysztof Ulanowski

Pani doktor, osoby odczuwające dys-
komfort z powodu nadwagi chwy-
tają się wielu sposobów, by zrzucić 
zbędne kilogramy, szczególnie re-
agując na określenie: „dieta – cud”. 
Jednak choć mają nadzieję, na pięk-
ną sylwetkę, niekiedy mogą obawiać 
się, że taka dieta może wpłynąć nie-
korzystnie na ich zdrowie...

Wszelkie diety – nie wyróżniam 
tu żadnej konkretnej – powinny być 
bezpieczne, dobrze zbilansowane 
i zdrowe. Tylko wtedy mogą być stoso-
wane. Dlatego, by określić rodzaj diety, 
nie wystarczy podjąć decyzję tylko na 
podstawie reklamy radiowej, czy hasła 
w gazetce - kolorowym programie te-
lewizyjnym. Dieta musi uwzględniać 
konkretne uwarunkowania osoby, 
która ma ją zastosować. W rozmo-
wach z gośćmi mojego gabinetu py-
tam więc o zażywane leki, o problemy 
zdrowotne, także te pojawiające się 
w rodzinie, pytam o styl życia, nawyki 
żywieniowe i preferencje pokarmowe, 
przeprowadzam badania składu ciała 
i zalecam wykonanie badań bioche-
micznych.  To są działania, które dają 
dokładną wiedzę o osobie i pozwalają 
na daleko idące zindywidualizowanie 
diety. To dietetyk, czasem w porozu-
mieniu z lekarzem, podejmuje konkret-
ną decyzję co do rodzaju zastosowanej 
terapii żywieniowej, czyli rodzaju die-

ty. Podkreślę tu ważną rzecz: dietetyk 
nie powinien być kojarzony wyłącznie 
z odchudzaniem – a taki jest stereotyp 

- ale przede wszystkim ze zdrowym, ra-
cjonalnym wsparciem żywieniowym 
w wielu chorobach w tym także w oty-
łości. Ważne, aby  proces leczenia 
nie stał w sprzeczności ze sposobem 
odżywiania się. Modyfikowanie tego 
ostatniego wiąże się ze skutecznością 
tego pierwszego, stąd do dietetyka 
przychodzą nie tylko osoby z nadwagą 

– ale także pacjenci po operacjach, po 
chemioterapii, dzieci, młodzież,  i oso-
by w wieku podeszłym. 
Ale ocena dietetyka jest nadzieją dla 
osób odchudzających się...

Tak – bo może on fachowo, na ba-
zie wiedzy i doświadczenia rozpoznać 
indywidualne uwarunkowania danej 
osoby i sprecyzować optymalny dla 
niej proces odżywiania, taki, który nie 
będzie szkodził, a pomoże. Taki, który 
nie położy nacisku tylko na bilanso-
wanie, ale też wskaże właściwe war-
tości odżywcze produktów żywno-
ściowych. Przychodzą rodzice, którzy 
poszukując wskazówek, jak zapewnić 
dziecku odpowiedni stan odżywienia, 
w sytuacji, gdy ich pociecha jest „nie-
jadkiem” - dietetyk pomaga im opra-
cować odpowiedni model odżywiania. 
Albo sięgnijmy po inny przykład: spor-
towiec – wyczynowiec ma postawiony 

konkretny cel, który będzie od niego 
wymagał wysiłku; aby wejść na szczyt 
wysokogórski musi mieć określoną 
wagę, lecz nie chce „gubić” masy mię-
śniowej. Chce wiedzieć, co i ile może 
jeść, by być w formie, a jednocześnie 
zrzucić kilka kilogramów. I jeden 
z częstszych przypadków: do diete-
tyka zwraca się osoba, która nie myśli 
o odchudzaniu, ale chce odżywiać się 
zdrowo. Nie chce zajmować się licze-
niem kalorii, ale chce wiedzieć, jak ma 
się odżywiać, by cieszyć się zdrowiem 
i dobrą kondycją. 
Chociaż zgodnie ze stereotypem, 
pojęcie „dieta” utożsamiamy z od-
chudzaniem się. tymczasem dieta 
z definicji to sposób odżywiania się, 
który służy różnym celom…

Odchudzanie jest bowiem tylko 
wierzchołkiem „góry lodowej” w mo-
rzu potrzeb związanych z właściwym 
odżywianiem się. To pretekst, który 
absorbuje uwagę zainteresowanej 
osoby tak, że przysłania bardzo ważne 
aspekty związane z żywieniem, a doty-
czące zdrowia. Myślimy tylko – oty-
łość, złe jedzenie, konieczność odchu-
dzania, ale nie bierzemy pod uwagę 
poważnych kwestii związanych zdro-
wotnych. Dietetyk więc musi spojrzeć 
na swojego pacjenta kompleksowo, 
nie tylko w kontekście zrzucenia kilku 
kilogramów „dla urody”. 
Dlatego wspomniała Pani, że w cza-
sie wywiadu dietetycznego padają 
pytania związane ze stanem zdro-
wia pacjenta…

Pytania te są też dowodem na to, że 
nie można powiedzieć – słyszę rekla-
mę radiową, że jest cudowny środek 
odchudzający, więc po niego sięgnę, 
i na pewno schudnę, obojętnie, ile 
ważę, ile mam lat, czy obojętnie czy na 

coś choruję, czy nie. Dietetyk nie liczy 
na cuda i nie jest cudotwórcą. Dietetyk 
liczy na rzetelną współpracę z pacjen-
tem. Jeśli bowiem pacjent nie zastosuje 
się do diety, to choćby była ona super  
atrakcyjna, nie przyniesie efektu.
Można odnieść wrażenie, że diete-
tyce brakuje pewnych standardów...

Można – medycyna wypraco-
wała sobie standardy postępowania: 
konkretna diagnoza, konkretny lek. 
A w dietetyce nie jest to tak jedno-
znaczne, zwraca uwagę fakt, że  z roku 
na rok wzrasta liczba osób otyłych 
i osób dotkniętych chorobami die-
tozależnymi. Może dlatego pojawia 
się wiele różnych koncepcji diet, po-
mysłów żywieniowych i książek. Ich 
autorzy często nie są specjalistami; nie 
mają odpowiedniego przygotowania 
merytorycznego i zawodowego, ale 
lansują swoje pomysły żywieniowe 
poprzez środki masowego przekazu. 
Takie zjawisko w tej skali nie wystę-
puje w odniesieniu do innych nauk 
medycznych…
Jak skuteczne mogą być metody 
odchudzania oparte o rzekomo cu-
downe specyfiki, czy cudowne leki?

Zapewne część osób stosujących 
te sposoby jest z nich zadowolona. 
Jednak do pracy nad własnym organi-
zmem trzeba czegoś więcej niż szczę-
śliwego trafu: potrzeba wiedzy i me-
tody przebadanej naukowo, sposobu 
bezpiecznego i nie tyle przewidywal-
nego, ile wręcz pewnego. Takie moż-
liwości dają testy genetyczne, które 
stosowane w dietetyce otwierają nowe 
możliwości skutecznego oddziaływa-
nia na pacjenta odpowiednią modyfi-
kacją żywienia.
Mówimy o nutrigenetyce, o której 
z nadzieją myśli coraz więcej osób 
walczących z kilogramami i bory-
kającymi się z różnymi problemami 
zdrowotnymi?

Dokładnie tak. Ta nauka pozwala 
wykorzystać genetykę w celu rozpo-
znania polimorfizmów (czyli zmian) 
kilku lub kilkunastu genów w celu 
takiej modyfikacji sposobu odżywia-
nia się, aby dane predyspozycje gene-
tyczne nigdy się nie ujawniły lub nie 
pogorszyły naszego stanu zdrowia. 
Dotyczy to również otyłości i chorób 
dietozależnych
Jakie narzędzia z tego zakresu Pani 
wykorzystuje?

W pracy z pacjentami opieram 
się na testach genetycznych. Wyniki 
tych testów przekładają się na zale-
cenia dietetyczne indywidualne dla 
każdej badanej osoby. Od 2013 roku 
współpracuję z firmą DF MEDICA, 
która jest przedstawicielem w Polsce 
certyfikowanej, włoskiej placówki 

naukowo-badawczej, specjalizującej 
się w badaniach genetycznych na 
skalę światową. Dzięki nutrigenetyce 
możemy rozpoznać wrodzone pre-
dyspozycje do celiakii, nietolerancji 
laktozy, nadciśnienia tętniczego, 
skłonności do osteoporozy, zdolno-
ści metabolizowania i wchłaniania 
witamin, związków mineralnych; 
dowiadujemy się, do jakiego rodzaju 
wysiłku mamy predyspozycje, jakie 
są zdolności detoksykacyjne organi-
zmu, i wreszcie - jaki dana osoba ma 
profil metaboliczny. W zależności 
od profilu metabolicznego (a jest ich 
6) ustala się indywidualne propor-
cje spożycia białek węglowodanów 

i tłuszczów. Dzięki tym badaniom 
coraz szersze grono pacjentów, dotąd 
borykających się z niską skuteczno-
ścią diet teraz może liczyć na osobisty, 
spersonalizowany plan żywieniowy, 
wykorzystujący informacje zapisane 
w naszym kodzie genetycznym. 

Rozmawiał  Jerzy Okoński

Dr n. biologicznych Iwona Koźlicka 
DIETETYKA PROFESJONALNA
CM Eumedica ul. Obornicka 126
tel. 61 8 125 000
Harmony SPA,   
ul. Naramowicka 240
tel. 601 72 64 46
www.iwonakozlicka.pl

WYWIAD / Z SESJI RADY GmINYWYWIAD

Dietetyka to nie 
tylko odchudzanie
Rozmawiamy z dr Iwoną Koźlicką, autorką życiowych sukce-
sów wielu osób, które niegdyś walczyły z nadwagą, otyłością, 
bądź poprawiły swój stan zdrowia stosując indywidualnie do-
brane i opracowane przez dr Koźlicką zalecenia żywieniowe.

Doktor nauk biologicznych Iwona Koźlicka jest mieszkanką Suchego 
Lasu, prowadzi gabinety przy ul. Naramowickiej w Poznaniu i Obornic-
kiej w Suchym Lesie. Uważa, że atutem dietetyki jest możliwość  nie-
sienia  realnej pomocy ludziom, nieszczęśliwym z powodu swej nad-
miernej masy ciała, stanu zdrowia i stylu życia, zaburzonego w wyniku 
ograniczeń związanych z nadmiarem kilogramów. Do sukcesów zawo-
dowych może zaliczyć zwycięstwo swojej pacjentki w konkursie cza-
sopisma „Superlinia” (najwyższa redukcja masy ciała spośród wszyst-
kich, startujących osób), skuteczne wsparcie odpowiednią dietą osoby 
z przeszczepioną wątrobą - jednej z najdłużej żyjących w Polsce osób 
po przeszczepie tego narządu, a także pomoc w szybkim i skutecznym 
przygotowaniu się pacjenta do operacji, do której konieczne było zrzu-
cenie co najmniej 10 kg; pacjenci także bardzo wysoko oceniają prowa-
dzoną przez dr Koźlicką rehabilitację żywieniową po chemioterapii. 

Jak mówi, dietetyka jest dziedziną dynamicznie się rozwijającą, któ-
ra niesie duży potencjał terapeutyczny. Dlatego byłoby wskazane, aby 
porady dietetyczne były refundowane, a dietetycy byli obecni na od-
działach szpitalnych i w placówkach pierwszego kontaktu. Swoim pa-
cjentom, którzy pierwszy raz mają udać się do gabinetu dietetyka radzi: 
nie bać się podjęcia nowego wyzwania, i dać sobie szansę na profesjo-
nalną, na miarę XXI wieku pomoc specjalisty.  

Niespodziewanie krótka sesja
Pierwsza po wakacjach sesja Rady Gminy trwała tylko pół 
godziny. Radnym nie udało się bowiem przyjąć propono-
wanego porządku obrad. Przeciwko głosował klub Nowo-
czesna Gmina i jedna osoba z klubu Gmina Razem.
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Wiceprzewodniczący Zbigniew Hącia, wójt Grzegorz Wojtera, prezydent Paweł Klepka, 
prezes Edward Miśko, przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach i prezes Ryszard Ciesielski

Wójt Wojtera dostał piękny bukiet kwiatów

Wójt miał uwagi do porządku sesji
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W sierpniu radni 
powrócili do pra-
cy po wakacjach. 
Komisje stałe 
zajmowały się 
przede wszyst-
kim opinio-

waniem uchwał na sierpniową sesję. 
W połowie sierpnia zakończyła prace 
Komisja Doraźna, która  przedstawiła 
Radzie Gminy jednogłośnie przyjęty 
kilkudziesięciostronicowy raport. Ob-
szerne fragmenty tego sprawozdania 
publikujemy w niniejszym wydaniu 
Magazynu.

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

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

 Komisja Rewizyjna
W sierpniu Komi-
sja sformułowała 
protokół z kon-
troli remontów 
placówek oświa-
towych w 2015 
r. Wprowadzono 

drobne poprawki edytorskie i protokół 
jednogłośnie zatwierdzono. Po podpi-
saniu protokołów przez kierowników 
kontrolowanych jednostek, zgodnie z re-
gulaminem Komisji Rewizyjnej zostaną 
sformułowane wnioski pokontrolne.

Podczas posiedzenia przedysku-
towano i zaplanowano prace Komisji 
w drugiej połowie 2015 r. Najbliższa 
kontrola dotyczyć będzie pracy zespo-
łu redakcyjnego Gazety Sucholeskiej 
w odniesieniu do rzetelności przeka-
zywanych informacji.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

 Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

W sierpniu, w ob-
liczu zbliżającego 
się roku szkol-
nego, Komisja 
wykonała wstęp-
ną analizę stanu 
bezpieczeństwa 

szkół na terenie naszej gminy i podjęła 
decyzję o przeprowadzeniu spotkań 
z dyrektorami szkół. Spotkania będą 
miały na celu weryfikację aktualnego 
stanu bezpieczeństwa w gminnych jed-
nostkach oświatowych i wokół nich.

Członkowie Komisji dokonali 
także oceny służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo na terenie gminy. 
Radni wykazali zaniepokojenie bra-
kiem kontynuacji dyżurów nocnych 
przez Straż Gminną. Wszystkie wnio-
ski i sugestie zostaną przekazane od-
powiednim służbom. 

W dalszej części posiedzenia 
dokonaliśmy opiniowania projektu 
uchwały na najbliższą sesję w sprawie 
drogi rowerowej Radojewo-Biedrusko. 
Jeśli sam projekt uchwały nie wzbudził 
wątpliwości i został jednogłośnie po-
zytywnie zaopiniowany, to informacje 
z Referatu Budowlano-Inwestycyjne-
go dotyczące stanu aktualnego budo-
wy tej ścieżki już wywołały zdziwienie. 
Pojawiły się bowiem spore rozbieżno-
ści w zakresie informacji, które do tej 
pory przekazywał nam wójt Grzegorz 
Wojtera i jego zastępca.

Komisja przeprowadziła też analizę 
bieżącej korespondencji. Dłuższa dys-
kusja wywiązała się w sprawie pusto-
stanów zagrażających zdrowiu i życiu, 
szczególnie bawiącym się w nich dzie-
ciom. Rozmawiano też na temat pomia-
rów natężenia ruchu w Biedrusku. 

Dzięki informacjom radnych 
i przewodniczących Zarządów Osiedli 
przekazaliśmy 24 punkty do dalszego 
rozpatrzenia przez U.G. w sprawie tzw. 
,,Trójkątów bezpieczeństwa”. Komisja 
podjęła także inne tematy, miedzy in-
nymi  szkody spowodowane przez dzi-
ki i zagrażające suche drzewa rosnące 
na terenach prywatnych, a także stan 
realizacji gminnej sieci monitoringu.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

 Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Podczas sierp-
niowego posie-
dzenia Komisja 
o p i n i o w a ł a 
projekty uchwał 
na najbliższą se-
sję. Pozytywnie 

zaopiniowano uchwały planistyczne 
w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Chludowo - rejon ulicy Szkolnej oraz 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Biedrusku na 
terenie działki o numerze ewidencyj-
nym 95. Pozytywnie zaopiniowano 

również zmiany w budżecie, chociaż 
wątpliwości radnych wzbudził wzrost 
wydatków na promocję gospodarczą 
gminy bez stosownego uzasadnienia. 
Wyrażono również zgodę na zawarcie 
przez wójta w trybie bezprzetargowym 
umowy dzierżawy na okres do 2 lat.

W związku z zamiarem wycofania 
z porządku obrad przez wójta miejsco-
wych planów w Złotnikach: działki 
wzdłuż ul. Obornickiej (wyjazd z no-
wego osiedla) oraz planu pod nowe 
osiedle w Złotnikach odłożono ich pro-
cedowanie do kolejnego posiedzenia.

Radni przedyskutowali również 
treść oświadczenia w sprawie zaję-
cia stanowiska dotyczącego założeń 
do zmiany WPF na lata 2016-2029 
w zakresie zadań oświatowych oraz 
oświadczenia w sprawie stanowiska 
wobec „Listu intencyjnego” Ryszarda 
Jakś z dnia w sprawie zbycia działki 
13/8 w Biedrusku. 

Podczas posiedzenia gościliśmy 
również przedstawicieli firmy PTB 
Nickel. Dyskutowano o zmianach 
Studium dla terenu pomiędzy torami 
kolejowymi, Łagiewnicką, Obornic-
ką i Złotnicką. Wójt zadeklarował, że 
w tej sprawie zorganizuje specjalne ze-
branie robocze, na którym podjęta zo-
stanie próba wypracowania koncepcji 
zagospodarowania tego terenu.

Przewodniczący Komisji
 Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
Komisja Społecz-
na w lipcu wizyto-
wała pół-kolonie 
o r g a n i z o w a n e 
przez Ośrodek 
Pomocy Spo-
łecznej. W posie-

dzeniu wzięła udział z-ca dyrektora 
p. Karolina Dzioch. W tegorocznych 
półkoloniach wzięło udział w sumie 
373 dzieci. Komisja odwiedziła punk-
ty w Suchym Lesie oraz w Biedrusku. 
Liczba dzieci w porównaniu do zeszłe-
go roku wzrosła z 332 do 373. Warto 
podkreślić - stojącą na bardzo wyso-
kim poziomie organizację półkolonii 
przez OPS. Słowa uznania należą się 
nie tylko p. dyrektor Sylwii Nowak-
Kabacińskiej, ale również kierowni-
kom oraz wychowawcom.

W sierpniu odbyło się wspólne po-
siedzenie dwóch komisji Społecznej 
i Finansowo Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego. Na posiedzeniu go-
ściliśmy dyrektora Gminnego Ośrod-
ka Sportu p. Krzysztofa Linkowskie-
go. Tematem wiodącym była zmiana 
technologii oczyszczania wody sucho-
leskiej pływalni i jej dostosowanie do 
wymogów rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., 
które weszło w życie 15 czerwca 2016 
r. Zmiana technologii będzie koszto-
wała prawie 240.000 zł netto. Część 
środków na ten cel została wygospo-
darowana z wpływów własnych GOS. 
Zmiana technologii pozwoli osiągnąć 
bardzo dobre parametry wody przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
sporych oszczędności. Z wyliczeń 
wynika, że roczne oszczędności z tyt. 
ograniczenia zużycia wody to ok. 33 
tys. zł , a ok. 75 tys. zł zaoszczędzimy na 
energii elektrycznej. GOS zakłada, że 
inwestycje zamortyzują się w ciągu 2,5 
roku.  Na uwagę zasługuje też bardzo 
rzeczowe i profesjonalne przygotowa-
nie tematu przez p. dyr. K. Linkow-
skiego, który merytorycznie i cierpli-
wie odpowiadał na wszystkie pytania 
radnych. Nic więc dziwnego, że obie 
Komisje poparły wiosek o dotację.

W drugiej części posiedzenia, Ko-
misja wizytowała boiska sportowe, 
którymi zajmuje się GOS. Odwie-
dziliśmy dwa boiska w Suchym Lesie 
i w Biedrusku. Dyskutowano na temat 
kosztów utrzymania boisk i warun-
ków ich prawidłowej eksploatacji.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Komisja Komu-
nalna i Ochro-
ny Środowiska 
obradowała 23 
sierpnia 2016 
roku w Chludo-
wie. W posiedze-

niu, poza radnymi, uczestniczyła Pani 
Halina Gramsch - sołtys Chludowa. 
Podczas spotkania zaopiniowaliśmy 
trzy projekty uchwał. 

Następnie rozmawialiśmy na te-
mat planów budowy w Chludowie 
dwóch ogromnych kurników.  Dys-
kusję na temat rozwoju wsi kontynu-
owaliśmy podczas spaceru. Wówczas 
in situ omawialiśmy m. in. z plan lo-
kalizacji nowej ulicy w pobliżu szkoły. 
Odwiedziliśmy  tzw. stary bar i kościół 
wraz z otaczającym go terenem i ukry-
tym w zieleni pustostanem. Idąc ul. 
Kościelną podziwialiśmy zadrzewie-
nie zabytkowego parku należącego do 
Księży Werbistów. 

Wizytację zakończyliśmy ogląda-
jąc przedszkole i towarzyszący mu plac 
zabaw. 

Wszystkie problemy omawiane 
podczas posiedzenia Komisji w Chlu-
dowie zostaną zgłoszone w Urzędzie 
Gminy. 

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska
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Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Komisja 
Doraźna
Do Urzędu Gmi-
ny w Suchym Le-
sie 14 marca 2016 
r. Stowarzyszenie 

„Pozytywna Wiel-
kopolska” przekazało informacje do-
tyczące podejrzenia złamania ustawy 
o samorządzie gminnym przez dwóch 
radnych klubu NOWOCZESNA 
GMINA Wojciecha Korytowskiego 
i Macieja Jankowiaka. Pismo to jed-
nocześnie przekazano do wiadomości 
Wojewodzie Wielkopolskiemu, który 
wezwał przewodniczącą Rady Gminy 
do podjęcia w przedmiotowej sprawie 
stosownych działań.

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami 
M. Jankowiaka oraz W. Korytowskiego 
złożonymi podczas posiedzenia Rady 
Gminy w dniu 24 marca 2016 r. prze-
wodnicząca Rady Gminy Suchy Las 
wystąpiła o opinię prawną w zakresie 
sposobu procedowania powyższej spra-
wy oraz w dniu 7 kwietnia 2016 r. skiero-
wała do wójta Gminy Grzegorza Wojte-
ry interpelację w przedmiotowej sprawie, 
na którą wójt udzielił odpowiedzi w dniu 
19 kwietnia br.

Z opinii prawnej, sporządzonej 
przez radcę prawnego Urzędu Gminy 
w Suchym Lesie - Henryka Kuligow-
skiego wynikała zasadność powołania 
komisji doraźnej, celem dokonania 
ustaleń w przedmiotowej sprawie.

Komisja powołana została uchwałą 
Rady Gminy Suchy Las 28 kwietnia 
2016 r. Komisja składała się z 3 osób - 
przewodniczących klubów radnych: 
Michała Przybylskiego (klub radnych 
GMINA RAZEM) – przewodniczący 
oraz z 2 członków: Jarosława Ankiewi-
cza (klub radnych NOWOCZESNA 
GMINA) oraz Włodzimierza Majew-
skiego (klub radnych INICJATY WA 
MIESZKAŃCÓW).

Komisja zobowiązana została do 
przedłożenia Radzie Gminy do dnia 10 
maja 2016 r. pisemnego sprawozdania 
z realizacji zadania oraz do przygoto-
wania projektów uchwał o wygaśnię-
ciu mandatu radnego albo projektów 
oświadczeń Rady Gminy o uznaniu 
zarzutów za bezzasadne. 

Z uwagi na obszerność materiału 
źródłowego, Komisja Doraźna dwukrot-
nie wnioskowała do Rady Gminy o prze-
sunięcie terminu przekazania sprawoz-
dania. Termin ostateczny Rada Gminy 
wyznaczyła  na 15 sierpnia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy prze-
kazała przewodniczącemu Komisji 
Doraźnej dwa segregatory zawierające 
dokumenty, które zostały przygotowane 
przez Urząd Gminy w ramach odpowie-
dzi na złożoną interpelację. W sumie po-

nad 700 stron. Dokumenty te nie zostały 
opublikowane na stronie internetowej 
Urzędu Gminy. Komisja doraźna obra-
dowała na 7 posiedzeniach. Analizowa-
no dokumenty przekazane przez Urząd 
Gminy oraz informacje z powszechnie 
dostępnych stron internetowych.
Wojciech Korytowski

Komisja ustaliła, że W. Korytowski 
jest przedstawicielem Zakładu Kon-
fekcji Odzieżowej i Bieliźniarskiej „AR-
GOS” Grażyna Korytowska. Radny nie 
zaprzestał  prowadzenia tej działalności 
w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślu-
bowania (1 grudnia 2014 r.). W toku pra-
cy Komisji dokonano analizy dokumen-
tów dotyczących relacji gospodarczych 
firmy ARGOS z Gminą Suchy Las oraz 
z podmiotami zależnymi od 1 grudnia 
2014 r. W wyniku przeprowadzonych 
czynności ustalono, że firma ARGOS:

1) zawarła umowę z Gminnym 
Ośrodkiem Sportu w Suchym Lesie 
w zakresie wynajmu gruntu pod eks-
pozycję pylonu reklamowego za cenę 
1.350,50 zł rocznie;

2) zawarła umowę z dnia 30 listo-
pada 2011 r. na okres 10 lat o dostar-
czenie energii elektrycznej z latarni 
ulicznej do tablicy reklamowej z Gmi-
ną Suchy Las;

3) współpracowała z Gminnym 
Ośrodkiem Sportu w Suchym Lesie 
w zakresie sprzedaży odzieży (bluzy 
polarowe) na łączną kwotę 1.975,38 zł;

4) współpracowała z Centrum Kul-
tury i Biblioteką Publiczną w zakresie 
sprzedaży odzieży na łączną kwotę 
2.580,54 zł;

5) współpracowała z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
(100 % udziałów posiada Gmina Suchy 
Las) w zakresie zakupu usługi odbioru 
odpadów komunalnych w okresie od 
12.2014 – 03.2016 na kwotę łączną 
1.632,00 zł;

6) współpracowała z GCI sp. z o.o. 
(100 % udziałów posiada Gmina Suchy 
Las) w zakresie zakupu usługi dostępu do 
Internetu na łączną kwotę 3.409,56 zł;

7) współpracowała z wydawaną 
przez Gminę Suchy Las Gazetą Sucho-
leską w zakresie zakupu powierzchni 
reklamowej - dwa ogłoszenia na łącz-
ną kwotę 172,20 zł, tj.

Do sprawozdania Komisja nie za-
łączyła dowodów finansowych doku-
mentujących sprzedaż  w latach 2015-
2016 Radzie Rodziców działającej przy 
Gimnazjum w Suchym Lesie odzieży 
szkolnej na kwotę łączą 20.492,41 zł 
oraz dokumentującej darowiznę  flag 
narodowych dla CKiBP na łączną kwo-
tę 2.583 zł. Komisja uznała, że powyż-
sze operacje nie mają związku z ewen-
tualnym naruszeniem art. 24f ustawy 
o samorządzie gminnym. 

Maciej Jankowiak
Radny Maciej Jankowiak od począt-

ku VII kadencji Rady Gminy Suchy Las, 
tj. od 1.12.2014 r. zasiada we władzach 
trzech spółek, między innymi w Sport 
World Sp. z o.o., w której pełni funkcję 
prezesa zarządu. Do 9.02.2015 r. był 
prezesem zarządu Stowarzyszenia Kul-
tury Fizycznej R ED BOX (dalej: SKF 
R EDBOX), a po tym okresie pozostał 
jego członkiem.

1) W okresie po 1 grudnia 2014 
r. najszerzej korzystającym z mienia 
gminnego podmiotem związanym 
z radnym M. Jankowiakiem było SKF 
REDBOX. Radny formalnie wyszedł 
z władz SKF REDBOX w ustawowym 
terminie 3 miesięcy od daty złożenia 
ślubowania, tj. 9.02.2015 r. Jednak 
wobec licznej korespondencji SKF 
REDBOX z Gminnym Ośrodkiem 
Sportu w Suchym Lesie (dalej: GOS), 
istnieje domniemanie, że  radny M. 
Jankowiak tylko formalnie wyłączył 
się z zarządzania SKF REDBOX, bo-
wiem faktycznie nim zarządzał.

2) W okresie działalności samo-
rządowej M. Jankowiaka jako radnego 
gminy Suchy Las SKF REDBOX pro-
wadziło działalność z wykorzystaniem 
majątku gminy w zakresie: wynajmu 
sal lekcyjnych, wynajmu obiektów 
sportowych oraz sprzedaży sprzętu 
sportowego i odzieży.

3) W ramach umów zawartych 
pomiędzy SKF REDBOX a GOS 
w Suchym Lesie wywieszano również 
banery reklamowe. Żadna z umów nie 
przewidywała odpłatności za umiesz-
czenie banerów reklamowych na 
mieniu gminy. Odpłatność wynika-
jąca z umów dotyczyła jedynie usługi 
wynajmu hali sportowej, zaś banery 
powieszono nieodpłatnie, co wyraź-
nie wskazuje treść umów, w których 
nieodpłatność uzasadnia się długo-
letnią i owocną współpracą między 
Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej 
REDBOX, a Gminnym Ośrodkiem 
Sportu w Suchym Lesie. Pozyskane 
w trakcie badania stanu faktycznego 
dokumenty nie potwierdzają jednak 
tej dobrej współpracy. SKF REDBOX 
zalegało wiele miesięcy z płatnościami 
licznych faktur wobec GOS. Ponadto 
umowy pozwalały na wywieszenie 
jedynie 2 banerów, tymczasem wisia-
ły 3. Należy jednocześnie zaznaczyć, 
że w tym okresie odmówiono powie-
szenia reklam, konkurencyjnemu dla 
SKF REDBOX, Stowarzyszeniu TMS 
Suchary Suchy Las. 

4) Ponadto SKF REDBOX w latach 
2014 – 2016 było dotowane lub zaplano-
wano jego dotowanie z budżetu Gminy 
w kwocie łącznej: 266.500,00 zł. 

5) Radny M. Jankowiak oświad-

czył, że osobiście wywieszał banery, 
między innymi baner REDBOXsport.
pl reklamujący stronę internetową 
www.redboxsport.pl. 

6) Baner REDBOXsport.pl re-
klamował kilka działalności radnego, 
w tym reklamę sklepu internetowego 
należącego do Sport World Sp. z o.o., 
w której radny M. Jankowiak pełni 
funkcję prezesa zarządu oraz Amator-
ską Ligę Piłkarską.

7) Baner REDBOXsport.pl wisiał 
na ogrodzeniach boiska piłkarskiego 
przy szkole w Suchym Lesie, a więc 
na terenie gminnym po 1 marca 2015 
r., czyli po okresie, w którym radny M. 
Jankowiak powinien zaprzestać prowa-
dzenia działalności gospodarczej z wy-
korzystaniem mienia gminy Suchy Las. 

8) Baner  REDBOXsport.pl oraz 
baner reklamujący Amatorskie Ligi 
Piłkarskie zawieszano też podczas in-
nych wydarzeń gminnych.

Zadaniem Komisji było również 
określenie stanu prawnego w powyż-
szych sprawach. Niestety, Komisja nie 
mogła nawet samodzielnie zamówić 
zewnętrznych opinii prawnych doty-
czących przedmiotowych spraw. Dys-
ponowała jedynie opiniami zleconymi 
przez wójta Grzegorza Wojterę. Pierw-
sza z nich była autorstwa mec. H. Ku-
ligowskiego z Zespołu Radców Praw-
nych Urzędu Gminy, natomiast druga 
pochodzi ze Stowarzyszenia WOKIS, 
gdzie wójt Grzegorz Wojtera zasiada 
w Radzie Programowej. Zważywszy, że 
radni M. Jankowiak i W. Korytowski są 
członkami związanego z wójtem klubu 
NOWOCZESNA GMINA, to taka 
sytuacja musiała wywołać określone 
komentarze mieszkańców. Pan mec. 
H. Kuligowski stwierdził wręcz, że nie 
była to dla niego komfortowa sytuacja, 
ponieważ osobiście zna radnych, któ-
rych dotyczą zarzuty i w przyszłości, 
w podobnej sytuacji należałoby sko-
rzystać z usług zewnętrznej kancela-
rii. Pomimo, że opinia prawna  p. mec.  
H. Kuligowskiego jest, w mojej ocenie, 
nie tylko  profesjonalna, ale i obiektyw-
na, to trudno się z zaprezentowaną po-
wyżej tezą nie zgodzić.

W związku z powyższym Komisja 
nie zdołała wypracować stanowiska 
w zakresie określenia stanu prawnego 
spraw i nie rekomendowała Radzie 
Gminy jednoznacznego rozwiązania. 
Inicjatywę w tym względzie pozosta-
wiono zatem Przewodniczącej Rady 
Gminy. Pełny tekst artykułu na www.
gminarazem.pl

Michał Przybylski
Przewodniczący Komisji Doraźnej

Pełny tekst sprawozdania Komisji 
Doraźnej znajduje się na http://bip.
suchylas.pl/248/komisja-dorazna/
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Podczas sierpnio-
wej sesji Rady 
Gminy nie został 
uchwalony porzą-
dek posiedzenia, 
co w konsekwen-
cji doprowadziło 

do zakończenia sesji, bez procedo-
wania przygotowanych projektów 
uchwał. Zwyciężyły partykularne 
interesy. Za nieprzyjęciem porząd-
ku obrad ( po zmianach) głosowali 
wszyscy radni z klubu związanego 
z wójtem NOWOCZESNA GMI-
NA. Koszt zorganizowania jednej se-
sji to ok. 10.000 zł.

Istotnym punktem porządku ob-
rad miało być przedstawienie przez 

radnego Michała Przybylskiego spra-
wozdania Komisji Doraźnej (obszer-
ne fragmenty – str. 11), która została 
powołana w związku z wezwaniem 
przez Wojewodę Wielkopolskiego 
Przewodniczącej Rady Gminy do 
podjęcia czynności, mających na celu 
ustalenie, czy radni klubu NOWO-
CZESNA GMINA Maciej Janko-
wiak oraz Wojciech Korytowski na-
ruszyli tzw. przepisy antykorupcyjne, 
czyli art. 24f ustawy o samorządzie 
gminnym, w związku z informacją 
złożoną przez Stowarzyszenie Pozy-
tywna Wielkopolska.  

Sprawozdanie to zostało przyjęte 
jednogłośnie przez wszystkich człon-
ków, w tym przewodniczącego klubu 

NOWOCZESNA GMINA - Jarosła-
wa Ankiewicza. Po dyskusji nad tym 
raportem miały się też odbyć dwa gło-
sowania: w sprawie uchylenia manda-
tu radnemu W. Korytowskiemu oraz 
przekazania sprawy M. Jankowiaka 
do Wojewody Wielkopolskiego, ce-
lem ew. wydania rozstrzygnięcia za-
stępczego w jego sprawie wobec nie-
jednoznacznych opinii prawnych.

Na początku każdego posiedze-
nia ustala się porządek sesji, czyli 
punkty, nad którymi Rada będzie 
obradować. Wójt wniósł o wykreśle-
nie 3 punktów z porządku przygo-
towanego na sesję. Wśród nich był 
projekt oświadczenia dotyczącego 
sposobu finansowania przedszkola 
w Biedrusku. Usunięcie z porządku 
tych punktów nie podlegało głoso-
waniu. Następnie radny W. Kory-
towski zgłosił wniosek o wykreśle-

nie z porządku projektu uchwały 
uchylającej mu mandat, a radny  
M. Jankowiak postulował o wykre-
ślenie punktu dotyczącego jego oso-
by, a mianowicie oświadczenia Rady 
o przekazaniu sprawy Wojewodzie 
Wielkopolskiemu. Radny Korytow-
ski uzasadniał swój wniosek brakiem 
w sprawozdaniu Komisji faktury po-
świadczającej darowiznę, jaką firma 
ARGOS, której jest pełnomocni-
kiem, przekazała Centrum Kultury. 
Twierdził, że podkreślenie w spra-
wozdaniu tego faktu mogłoby mieć 
znaczenie dla sprawy. Natomiast 
radny M. Jankowiak, uzasadniając 
swój wniosek, podnosił, że jego spra-
wa powinna zostać rozstrzygnięta 
przez Radę Gminy, a nie przez Wo-
jewodę. Oba wnioski zostały odrzu-
cone.  Zaznaczyć należy, że wzmian-
kowana przez  W. Korytowskiego 

 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las

„MISTRZOSTWA GMINY 
W MANIPULACJI”

Z początkiem maja rozpoczęły się 
posiedzenia Komisji Doraźnej powoła-
nej w celu wyjaśnienia czy Radni Klubu 
Nowoczesna Gmina naruszyli ustawę 
o samorządzie gminnym. Sprawa nie 
jest jednoznaczna, między innymi ze 
względu na różną interpretację art. 24f 
wspomnianej ustawy oraz ze względu 
na szereg różnych uzasadnień wyro-
ków WSA i NSA , które zapadały w Pol-
sce w ostatnich latach  w podobnych 
sprawach. Trudno jednak nie odnieść 
wrażenia, że dla koalicji Gmina Razem-
Inicjatywa Mieszkańców najważniej-
szą sprawą w Gminie jest odwołanie 
Radnego Jankowiaka i Korytowskiego, 
nieważne czy własnymi głosami, czy 
chowając się za plecami Wojewody. 

Przewodniczący Komisji Doraźnej 
Michał Przybylski niejednokrotnie 
w swoich wypowiedziach na łamach 
prasy lokalnej oraz w podczas prze-
wodniczenia komisji twierdził: Komi-
sja musi tak działać, aby nie spotkać się 
z zarzutem zaniechania czy POMIJA-
NIA DOKUMENTÓW. 

Warto więc podkreślić, ze jednym 
z dokumentów przekazanych Komisji 
była faktura dotycząca darowizny flag 
od firmy ARGOS dla Centrum Kul-
tury - znajduje się ona w protokołach. 
Jakież było więc zdumienie radnych 
kiedy okazało się, że w przygotowa-
nym przez Przybylskiego sprawoz-
daniu tych dokumentów NIE MA. 
Pomijając fakt, że nie koresponduje to 
z deklarowaną wcześniej przez radne-
go Przybylskiego rzetelnością i trans-
parentnością, ma to wymiar zwykłej 
manipulacji. Czyżby fakt, że radny Ko-

rytowski więcej podarował niż „zaro-
bił” nie pasował do wcześniej uknutej 
teorii, którą uwiarygodnić miała Ko-
misja Doraźna? Próba przedstawienia 
firmy ARGOS jako żyjącej z „majątku 
gminy” jest niedorzeczna i żałosna - 
potrzeba dużo złej woli, aby wmawiać 
Mieszkańcom, że sprzedaż kilkunastu 
sztuk odzieży ma jakikolwiek wpływ 
na obroty firmy zatrudniającej 82 oso-
by (0,03% rocznej sprzedaży). 

A sprawa radnego Jankowiaka - to 
dopiero… politykierstwo! Radny wy-
wiązał się z obowiązków wynikających 
z ustawy, opinie prawne w sprawie ja-
sno wskazują, że nie można udowodnić 
przewinienia, ponieważ brak jakichkol-
wiek ku temu dowodów, a nawet prze-
słanek. Skąd zatem takie zaangażowa-
nie radnych? Otóż to właśnie Maciej 
Jankowiak w wyborach pokonał przed-
stawiciela ugrupowania Gmina Razem 

- Michała Dziedzica, dla którego wybo-
ry okazały się podwójną porażką. Nie 
udało mu się  również zostać wójtem 

- ten wyścig, z ogromną stratą przegrał 
z Wójtem Grzegorzem Wojterą. Znając 
te fakty łatwiej zrozumieć prawdziwe 
pobudki działania koalicji.

Od dłuższego czasu mogliśmy 
obserwować cały zestaw smutnych, 
manipulacji. Zaczęło się od kryzysu 
politycznego ogłoszonego przez Prze-
wodniczącą Rady Gminy, następnie 
w imieniu Wojewody ogłosiła jakoby 
radni znaleźli się na jego celowniku. 
Sam kryzys polityczny, do którego 
odwołuje się Przewodnicząca nie 
jest w żadnej mierze zasługą radnych 
Klubu Nowoczesna Gmina, a wynika 

ze zbyt pochopnej i w naszej ocenie 
błędnej decyzji Przewodniczącej 
o zamknięciu sesji. Po konsultacjach 
z prawnikami okazało się, że zamknię-
cie sesji nie było jedynym rozwią-
zaniem. Można było ogłosić krótką 
przerwę w celu spotkania z przewod-
niczącymi klubów radnych i ustalenia 
akceptowalnego planu obrad, względ-
nie należało zaproponować  głosowa-
nie nad każdym z punktów osobno. 

Podnoszony przez koalicję klubów 
Gmina Razem-Inicjatywa Mieszkań-
ców wobec radnych klubu Nowoczesna 
Gmina zarzut marnowania pieniędzy 
mieszkańców Gminy na nieefektywne 
sesje Rady trafił kulą w płot - adresatem 
takich zarzutów powinna być osoba 
kierująca sesją w osobie Przewodni-
czącej, która nie potrafiła okiełznać 
nerwów i zachować się racjonalnie. Za-
miast tego emocje, a być może i prywat-
ne plany, wzięły górę nad logiką, opano-
waniem i rozwagą. Zastanawiający jest 
taki przejaw braku profesjonalizmu po 
prawie dwóch latach przewodnicze-
nia Radzie, który może wynikać nie 
tyle z braku kompetencji do przewod-
niczenia obradom sesji Rady Gminy, 
co z określonych celów politycznych 
radnych koalicji. Zasmucające, że Prze-
wodnicząca zamiast zajmować pozycję 
neutralną, jakiej należałoby wymagać 
od osoby piastującej tak eksponowane 
i odpowiedzialne stanowisko doszuku-

je się nieomal wszędzie i zawsze przeja-
wów sporu politycznego. 

Wracając do ostatniej sesji - obrady  
mogły potoczyć się zupełnie inaczej, 
gdyby nie dwukrotne niedopuszczenie 
do głosu przez Przewodniczącą radne-
go Matysiaka. Niewysłuchany radny 
Matysiak wbrew oczekiwaniom swoich 
kolegów i koleżanek z koalicji zagłoso-
wał przeciw przyjęciu planu obrad. Jak 
się okazało był to głos decydujący. 

Następne dni przyniosły propagan-
dowy wpis radnych koalicji, według któ-
rych to my ponosimy winę za bezowocne 
zakończenie sesji. Niestety, radni koalicji 
Gmina Razem-Inicjatywa Mieszkańców 
chcieli przeforsować bez kluczowych 
i brakujących na dzisiaj ustaleń Komisji 
Doraźnej, swoje cele polityczne. W tej 
sytuacji nie może dziwić nasz brak zgody 
na przyjęcie proponowanego porządku 
obrad. Był to wyraz sprzeciwu wobec 
coraz częściej pojawiających się przeja-
wów arogancji i małostkowości ze strony 
obecnej większości w Radzie. Cieszymy 
się, że radny Matysiak – członek tej więk-
szości – podziela nasze odczucia.

Jarosław Ankiewicz- przewodniczący 
klubu radnych Nowoczesna Gmina

Urszula Ćwiertnia
Maciej Jankowiak

Wojciech Korytowski
Grzegorz Rewers

Ryszard Tasarz
Paweł Tyrka

OŚWIADCZENIE
my, Radni Klubu Nowoczesna Gmina, oświadczamy, że na najbliż-
szej sesji złożymy wniosek  o przyjęcie przez Radę Gminy Suchy 
Las stanowiska w sprawie przeprowadzenia jednego posiedzenia 
bez pobierania diet, ponieważ uważamy, że radni nie mają moral-
nego prawa pobierać diet za 30-minutową sesję.

Klub Radnych Nowoczesna Gmina
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faktura poświadczająca darowiznę 
na kwotę 2.583,00  zł znalazła się 
w protokole Komisji z 4.05.2016 r., 
a do sprawozdania nie została do-
łączona, ponieważ Komisja nie zaj-
mowała się oceną moralną i etyczną 
radnego, lecz ustalała ewentualne 
naruszenie art. 24f ustawy o samo-
rządzie gminnym. Z podobnych po-
wodów w sprawozdaniu nie znalazły 
się np. faktury opiewające na łączną 
kwotę 20.492,41 zł na sprzedaż 
przez firmę ARGOS odzieży szkol-
nej dla Rady Rodziców sucholeskie-
go Gimnazjum, co już radnemu nie 
przeszkadzało.

Należy jeszcze raz podkreślić, że 
wszelkie czynności podjęte przez 
Przewodniczącą Rady Gminy zostały 
podjęte na skutek wezwania Woje-
wody Wielkopolskiego do podjęcia 
czynności w sprawie.

Jestem zatem przekonana, że 
zastrzeżenia radnego W. Korytow-
skiego, co do sprawozdania Komisji, 
wynikają z braku rozumienia, jaki 
był cel jej działania. Otóż Komisja 
została powołana do zbadania stanu 
faktycznego i prawnego przedmio-
towych spraw, a nie do wystawiania 
radnym świadectwa moralności, czy 
też oceny ze sprawowania. Komi-
sja nie była też sądem ostatecznym, 

który waży dobre i złe uczynki ko-
gokolwiek. Rozumieli to wszyscy 
członkowie Komisji, również radny 
J. Ankiewicz - przewodniczący klu-
bu NOWOCZESNA GMINA, któ-
ry przecież głosował za przyjęciem 
sprawozdania.

Ostatecznie, za przyjęciem po-
rządku obrad, z uwzględnieniem 
zmian dokonanych przez wój-
ta, głosowało 7 radnych koalicji 
k lubów INICJAT Y WA MIESZ-
K A ŃCÓW – GMINA R A ZEM, 
natomiast wszyscy radni k lubu 
NOWOCZESNA GMINA (7 
osób) byli przeciwko. Przeciw-
ny był również radny koalicji 
Dariusz Matysiak, ponieważ nie 
zaakceptował w ycofania przez 
wójta z porządku obrad projektu 
uchwały dot. m.in. przedszkola 
w Biedrusku. Podczas sesji miał 
być zaprezentowany projekt tej in-
westycji . Do obejrzenia prezentacji 
projektu na sesję zostali zaprosze-
ni mieszkańcy Biedruska, wśród 
nich K ierowniczka Przedszkola. 
W zaistniałej sytuacji trudno było 
zachować się  radnemu D. Matysia-
kowi inaczej. Jego moty wacja była 
zatem k larowna i jasna, a decyzja 
autonomiczna. Ponadto radny  
D. Matysiak miał prawo zak ładać, 

że w głosowaniu porządku obrad  
M. Jankowiak oraz W. Korytowski 
zachowają się honorowo i w yłączą 
się z głosowania, a jego głos miał 
mieć jedynie w ymiar symbolicz-
ny. W konsekwencji porządek 
obrad nie został przyjęty. Wobec 
jednoznacznej opinii obecnej na 
sesji radcy prawnej urzędu gminy –  
p. mec. Katarzyny Nowak, podję-
łam decyzję o zamknięciu sesji . 

Należy podkreślić, że w głosowa-
niu nad przyjęciem porządku obrad 
udział wzięli radni M. Jankowiak 
oraz W. Korytowski, a powinni z gło-
sowania się wyłączyć.  Potwierdziła 
ten fakt obecna na sesji radca prawny 
urzędu gminy - pani mecenas Kata-
rzyna Nowak.  

Poczucie irytacji i niezadowole-
nia nie powinno zwalniać kogokol-
wiek od przestrzegania elementar-
nych form kultury osobistej. Język 
prymity wnej walki politycznej nie 
kwalifikuje się do poważnej mery-
torycznej polemiki, a zarzucanie 
sprawozdaniu Komisji Doraźnej 
manipulacji w sytuacji, kiedy za 
jego przyjęciem głosował przewod-
niczący klubu NOWOCZESNA 
GMINA - J. Ankiewicz,  jest kla-
sycznym przejawem intelektualnej 
aberracji. Radnym klubu NOWO-

CZESNA GMINA radziłabym za-
tem powstrzymać się od złośliw ych 
i niesprawiedliw ych uwag. Należy 
przyznać się do błędu i zw yczajnie 
przeprosić w yborców. 

Informuję też, że Wojewoda 
Wielkopolski z urzędu sprawuje 
nadzór nad sprawą. Tuż po sesji,  pi-
smem z 1 września 2016 r. zostałam 
wezwana do udzielenia w yjaśnień 
w pow yższej sprawie w terminie 
3 dni od dnia otrzymania pisma! 
W zaistniałej sytuacji, sprawę rad-
nych podejrzanych o naruszenie 
tzw. przepisów antykorupcyjnych 
wraz ze sprawozdaniem Komisji 
Doraźnej,  przekazałam Wojewo-
dzie Wielkopolskiemu - organo-
wi niezależnemu, który posiada 
uprawnienia pozwalające na w yda-
nie zarządzenia zastępczego. 

Natępna Sesja Rady Gminy 
odbędzie się zgodnie z planem, tj.  
29 września br. i będzie obejmowa-
ła dwa posiedzenia w celu nadrobie-
nia zaległości o co wnioskuje klub 
INICJATY WA MIESZK AŃCÓW 

– GMINA R AZEM oraz załatwie-
nia wszelkich spraw bieżących, w y-
magających uchwalenia. Cieszę się, 
że sprawcy tego zamieszania nie są 
temu przeciwni.

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Rady Gminy 
Suchy Las informuje

ZAJĘCIA DLA DZIECI W ŚWIETLICY NA GRZYBOWYM!
Drodzy Rodzice,
w dbałości o jak najlepsze wykorzystanie świetlicy osiedlo-
wej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich grup 
wiekowych naszych mieszkańców, w nowym roku szkol-
nym 2016 planujemy zorganizować w świetlicy osiedlowej 
nieodpłatne zajęcia 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 by-
łaby taka konieczność, oprócz zajęć rekreacyjnych przewi-
dujemy pomoc w odrabianiu lekcji.

Program zajęć ma na celu wspierać rozwój zaintere-
sowań i zdolności, w tym plastycznych, kulinarnych, ta-
necznych 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 chu-
sta animacyjną „Klanza”, zajęcia ekologiczne, organiza-
cja imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Dziecka, 
Dzień Mamy i Taty, Babci i Dziadka, Andrzejki, Mikołajki, 
bal karnawałowy, Boże Narodzenie, Wielkanoc itp. Dzieci 
będą brały udział w koncertach, spektaklach teatralnych 
oraz przygotowywały szopki bożonarodzeniowe. Jeden 

raz w miesiącu będzie pani plastyczka z programem zajęć 
z terapii muzyką i kinezjologii, zajęcia edukacyjne, warsz-
taty wikliniarskie, manufaktura, czyli własnoręczne robie-
nie 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
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Można się było o tym przekonać 
w sobotę 27 sierpnia w Chludowie, 
gdzie przy okazji tegorocznych dożynek 
odbył się Turniej Orkiestr o „Złoty Róg” 
im. Leona Schuberta, którego gospoda-
rzem była Orkiestra Dęta w Chludowie, 
w myśl zasady, iż organizatorem kolejnej 
edycji konkursu są laureaci poprzedniej. 
W zeszłorocznym turnieju zwyciężyła 
orkiestra z Chludowa, stąd tegoroczne 
zmagania orkiestr tym razem odbywa-
ły się właśnie tutaj.

Jakby tego było mało, w tym roku – 
konkretnie w październiku, Orkiestra 
Dęta w Chludowie obchodzi piękny, 
bo okrągły jubileusz 70-lecia swojego 
istnienia. Nietrudno więc sobie wy-
obrazić, jak bardzo świątecznie zrobiło 
się tego dnia w gminie Suchy Las, a już 
w Chludowie w szczególności.

Festiwal z tradycjami
Leon Schubert, to były kapelmistrz 

Orkiestry Sił Powietrznych z Poznania, 
a konkurs nazwany jego imieniem jest 
uhonorowaniem jego osoby. Pułkow-
nik rezerwy Lechosław Wilk, który jest 
przewodniczącym konkursowego jury, 
współpracował z Leonem Schubertem 
i najprawdopodobniej stąd się zrodziła ini-
cjatywa utworzenia tych konkursów. Ich 
organizatorem jest Polski Związek Chó-
rów i Orkiestr, a to już jest 21 edycja, więc 
mają one już swoją utrwaloną tradycję.

– Natomiast sponsorem samego 
turnieju, w 90 proc. jest marszałek 
województwa wielkopolskiego, co po-
krywa koszty organizacji – mówi nam 
Krzysztof Żeleśkiewicz, kapelmistrz 
Orkiestry Dętej w Chludowie. Zapy-
tany o dorobek artystyczny i sukcesy, 
pan Krzysztof odpowiada z uzasad-
nioną dumą jednym tchem:

– Oprócz zeszłorocznej wygranej 
mamy na koncie zdobycie drugiego 
miejsca na  Przeglądzie Orkiestr Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, a jest to 
bardzo prestiżowy turniej, gdyż na ten 
konkurs zapraszane są orkiestry wska-
zane przez jego jurorów, więc uważam, 
że to drugie miejsce jest dla nas wielkim 
wyróżnieniem. Staramy się też każde-
go roku koncertować dla społeczności 
zagranicznej. Pierwszy taki koncert był 
dla nas bardzo wzruszający, bo graliśmy 
dla Polaków mieszkających na Litwie. 
Dla nas była to niesamowita lekcja 
historii, a dla tych ludzi było wielkim 
wydarzeniem, kiedy to usłyszeli polską 
muzykę, polski śpiew. Byliśmy też na 
Węgrzech, Chorwacji, gdzie graliśmy 
na riwierze makarskiej. W tym roku we 
Francji graliśmy u Polaków ze Stowa-
rzyszenia Polsko – Francuskiego. Od 
2011 roku działamy jako stowarzysze-
nie i staramy się pokazać dalej niż tylko 
w naszej gminie, aby rozsławić jej dobre 
imię – mówi pan Krzysztof.

Tak więc można śmiało powiedzieć, 
że obszar na jakim koncertuje orkiestra 
z Chludowa wybiega nie tylko daleko 
poza gminę, ale też i poza kraj.

Jak to się zaczęło?
Początek powstania orkiestry datu-

je się od roku 1946, kiedy to miejscowy 
proboszcz założył orkiestrę parafialną, 
złożoną z 7 osób. Dziś  w orkiestrze gra 
około 60 muzyków.

Zapytany o historię orkiestry, kapel-
mistrz Żeleśkiewicz wymienia nazwiska 
kolejnych kapelmistrzów które znajdzie-
my w kronice orkiestry, ale zachowując 
należny szacunek dla jego poprzedni-
ków, warto choć w skrócie przybliżyć 
postać obecnego kapelmistrza.

Po ukończeniu szkoły muzycznej 
w Gdańsku, trafił do orkiestry wojskowej 
w Oleśnicy, gdzie już po roku objął obo-
wiązki kapelmistrza, następnie został 
tamburmajorem orkiestry w Bytomiu. 
Nie przeszkadzało mu to w międzycza-
sie w przyjazdach na warsztaty do Po-
znania, gdzie wkrótce zaproponowano 
mu funkcję zastępcy dowódcy orkiestry, 
a w 2011 roku objął obowiązki kapelmi-
strza w orkiestrze chludowskiej.

Rodzinne tradycje
Od powstania orkiestry do dnia 

dzisiejszego, przekazywanie pasji 
muzycznych z ojca na syna a nawet 
na wnuki spowodowało, że  stała się 
niemalże orkiestrą rodzinną, złożoną 
w 90 proc. z mieszkańców Chludowa. 
Gra w niej dziadek i sześcioro czy sied-
mioro jego wnuków, ojciec z córką i sy-
nem, grają małżeństwa, grają dzieci.

- Grają z nami również muzycy z Go-
lęczewa i ościennych miejscowości Chlu-
dowa, ale niestety, nie ma wśród nas mu-
zyków z Suchego Lasu, nad czym mocno 
ubolewam – mówi z żalem kapelmistrz 
Żeleśkiewicz. – Mam jednak nadzieję, że 
po dzisiejszym jubileuszowym koncercie 
dotrą do nas, bo są tam przecież zdolni in-
strumentaliści, a my chcielibyśmy otwo-
rzyć się na całą gminę, gdyż nie czujemy 
się orkiestrą stricte chludowską. Gramy 
dla gminy, jesteśmy sponsorowani przez 
gminę i chcemy być jej chlubą.

A że orkiestra jest dumą zarów-
no Chludowa jak i gminy Suchy Las, 
nie ma wątpliwości sołtys Halina 
Gramsch, która zapytana o to, choć 
z braku czasu w krótkiej rozmowie, to 
jednak potwierdziła to bez wahania.

- Chludowo muzyką stoi – stwierdziła 
pani sołtys, przypominając jeszcze o ze-
spole „CHLUDOWIANIE” oraz o Ama-
torskim Zespole Wokalnym przy KGW 

„CHLUDOWSKA MAZELONKA”.

Nie tylko orkiestra
Udaje nam się porozmawiać z prze-

wodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich 

w Chludowie, jednocześnie szefową i li-
derką  zespołu „Mazelonka” Izabelą Ze-
iske, która ze swadą opowiada o zespole.

- Pamiętamy, że pochodzimy z że-
bra adamowego – żartuje pani Iza 

–więc zaprosiliśmy do zespołu czte-
rech panów z Rady Sołeckiej. Bardzo 
nas cieszy, że wstąpiła do nas również 
młodzież i że pomimo różnicy wieku 
jest między nami znakomita korelacja.

Uśmiech i radość  życia, jakie 
emanują od pani Izy (bo nikt tu o niej 
inaczej nie mówi), najprościej wyja-
śniają popularność zespołu, która też 
wykracza poza gminę. Od czterech lat 
KGW„Mazelonka” uczestniczy w po-
dwójnej roli w konkursie potraw regio-
nalnych w zaprzyjaźnionej gminie Po-
ronin, wystawiając swoje potrawy, ale 
i bawiąc z powodzeniem uczestników 
imprezy, którzy dobrze się z nimi bawią.

– Nie rywalizujemy ani z zespołem 
„Chludowianie” ani z Orkiestrą Dętą 
– mówi pani Iza – wręcz przeciwnie, 

łączy nas muzyka i bardzo się z tego 
cieszę, bo motto: „Gdzie słyszysz śpiew 
tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli 
ludzie – wierzaj mi, źli ludzie nie śpie-
wają”, jest moją życiową dewizą.

Na podkreślenie zasługuje udział 
w sobotnich uroczystościach wójta 
gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery, 
który włączywszy się czynnie do wy-
stępów zespołu „Mazelonka”, nie po raz 
pierwszy zapewne, okazał się człowie-
kiem nie pozbawionym poczucia hu-
moru i otwartym na wspólną zabawę.

W tegorocznym Turnieju Orkiestr 
im. Leona Schuberta „Złoty Róg” 
przypadł w udziale Orkiestrze Dętej 
z Sompolna, zatem wiemy już, że to 
w Sompolnie odbędzie się kolejna 
edycja konkursu.

Natomiast Orkiestrze Dętej 
z Chludowa gratulujemy pięknego ju-
bileuszu i życzymy dalszych sukcesów 
na coraz to nowych obszarach mu-
zycznych. Niech Wasze sukcesy mają 
brzmienie FORTE !

Ryszard Bączkowski

WYDARZENIA

Chludowo z muzycznym 
zadęciem
Jest w orkiestrach dętych jakaś siła – śpiewała onegdaj  
Halina Kunicka. I niewątpliwie miała rację.
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O sprawach gminnych i osiedlowych 
u Marszałka Województwa
29 sierpnia br. przedstawiciele Osiedla Grzybowego, Złotni-
k-Osiedla oraz Osiedla Suchy Las spotkali się z Marszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem – 
prywatnie mieszkańcem Gminy Suchy Las.

W ramach rzeczowej dyskusji omó-
wiono istniejące możliwości finansowania 
obwodnicy Suchego Lasu i Złotnik. Nie-
stety, na dzień dzisiejszy nie są one duże. 
Znacznie lepiej rysuje się sytuacja jeśli cho-
dzi o transport kolejowy. Dzięki sprawnym 
działaniom samorządu województwa pro-
wadzona jest modernizacja linii kolejowej 

Poznań-Piła, którą z powodzeniem wyko-
rzystają mieszkańcy Gminy Suchy Las. Przy 
tej okazji z pewnością załatwiona zostanie 
sprawa przejścia przez tory na ul. Wałeckiej, 
w stronę Jeziora Strzeszyńskiego.

W rozmowie poruszyliśmy też tematy 
finansowania obiektów oświatowych ze 
środków europejskich oraz wsparcie w za-

kresie budowy wiaduktu nad torami na ul. 
Sucholeskiej, przy czym w tym przypadku 
konieczna byłaby ścisła współpraca gminy 
z PKP, bo największymi funduszami na 
tego typu inwestycje dysponują obecnie 
Koleje Państwowe.

Panu Marszałkowi dziękujemy za 
ciekawe spotkanie i merytorycznie 
wsparcie. Życzymy dalszego skuteczne-
go działania na rzecz województwa.

Michał Przybylski,  
Radny Gminy Suchy Las

Włodzimierz Majewski, Radny 
Gminy Suchy Las

Michał Dziedzic, 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las

ZESPÓŁ OLD SCHOOL ROCKERS
zapewni doskonalą atmosferę 
i świetną zabawę podczas 
wszelkiego rodzaju imprez:

okolicznościowych �
wesel �
połowinek �
imprez plenerowych �
bankietów firmowych �
sylwestrów �

tel. 535 730 843  �  www.oldschoolrockers.pl 
info@oldschoolrockers.pl  �  fb/oldschoolrockersband

 REKLA
m

A
 

Radny Włodzimierz Majewski, marszałek 
Marek Woźniak, radny Michał Przybylski 
i przewodniczący Michał Dziedzic
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Jesteś zabieganym rodzicem? 
Wrzesień stanowi dla Ciebie synonim 
podporządkowania całego rytmu 
dnia codziennego swoim pociechom? 
A może któreś z Twoich dzieci ma uro-
dziny i nie masz pomysłu na prezent?

Czary Mary to bezpieczna i stabilna 
przystań, będąca w stanie znaleźć roz-
wiązanie wszystkich wymienionych po-
wyżej spraw. Zapytasz: dlaczego? Jak to? 

Doskonale – dokładnie o taką 
reakcję chodziło. Usiądź zatem – wła-
śnie teraz, na chwilę – w wygodnym fo-
telu, na kolanach posadź swoje dziecko, 
rozluźnij się i czytaj dalej. Za moment 
wszystkiego się dowiesz.

Każda szczęśliwa godzina
Często mówi się żartobliwie, że 

dzieci są w pewnym sensie wizytów-
ką swoich rodziców. Sprowadza się to 
do jednego, podstawowego założe-

nia – dziecko powinno prezentować 
się schludnie. Czary Mary zdecydo-
wanie to ułatwia – usługi fryzjerskie 
w przybytku skierowane są właśnie 
do najmłodszych, w ten sposób, by ci 
nie bali się nożyczek czy innych bar-
dziej skomplikowanych przyborów 
fryzjerskich. Strzyżenie czy czesanie 
odbywa się w specjalnie przystoso-
wanych, nietypowych siedziskach, na 
przykład na fotelu w kształcie… ma-
łego, czerwonego mercedesa! To roz-
luźnia małych klientów – sprawia, że 
czują się jak w swoim swojskim, wy-
pełnionym zabawkami ich rozmia-
rów świecie. Co więcej – ze względu 
na okres szkolny Czary Mary urucho-
miło machinę kolejnych promocji. Na 
facebookowymi fanpage’u możemy 
przeczytać o limitowanej czasowo 
ofercie: Happy Hour. Od 10 do 15 za 
dziecięcego fryzjera rodzice pochło-

nięci stanem włosów swoich dzieci 
zapłacą za wspomniane wcześniej 
strzyżenie lub czesanie 19 złotych.

Damą być
Wiele dziewczynek marzy o byciu 

księżniczką, mającą damy dworu na 
każde skinienie swoim  małym, królew-
skim palcem i pływającą w luksusach. 
W Czary Mary i to jest możliwe – zespół 
fachowców przygotował również dla 
Twojej córki wiele interesujących pro-
pozycji: manicure, pedicure oraz wiele 
pomysłów na iście królewskie prezenty, 
m.in. biżuteria Angel Bliss ze Szwecji, 
umożliwiająca tworzenie na bransolet-
kach własnych, osobiście wybranych 
napisów (chociażby imię dziecka). 

Księżniczkom w ponurych czer-
niach, brązach i szarościach (szczególnie 
do szkoły) chodzić nie przystoi – Czary 
Mary proponuje zatem rozjaśnienie te-
gorocznej jesieni i wprowadzenie całej 
palety znacznie weselszych barw do 
dziecięcej garderoby na ten sezon. Robi 
to chociażby przez sprzedawane ciepłe, 
jasnoróżowe płaszczyki na podszewce.

Magiczny rok szkolny
Czary Mary nie tylko jest dla Cie-

bie – rodzica – korzystne ze względu 
na ofertę skierowaną dla najmłodszych. 
Również lokalizacja nie pozwala na ja-

kiekolwiek kierowane w stronę sklepu 
pretensje – Galeria Pestka, zlokalizowa-
na w okolicy przystanku Aleje Solidar-
ności jest obiektem łatwym do znalezie-
nia i dojazdu. Blisko, szybko i korzystnie 

– czy można chcieć czegoś więcej? 
Tak, wrzesień zdecydowanie jest 

w pełni. Zaabsorbowanie szkołą prze-
jawiają nie tylko dzieci, ale również 
mamy i tatusiowie. Czary Mary wyko-
rzystuje ten fakt w bardzo dobry spo-
sób i zapewnia wszystko, czego w tym 
momencie potrzebują Twoje pociechy.

Małgorzata Pelka

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36

  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

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe

USŁUGI   �
OGÓLNOBUDOWLANE

PRZYŁĄCZA SIECIOWE   �
WOD. - KAN.

tel. 61 861-61-70
tel. kom. 663-786-385

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

ul. Zbąszyńska 5
60-359 Poznań

USŁUGI 
KRAWIECKIE

MAGDALENA  
SZEWCZYK

TEL. 607 407 690
Suchy Las, 

ul. Obornicka 126

SZAFY  
NA 

WYMIAR
601 492 036
KONKURENCYJNE 

CENY

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

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

Magiczne powroty do szkoły
Przyszedł wrzesień. Na ulicach znów widzimy dzieci 
z tornistrami na plecach czy workami z kostiumem na wf. 
Jednak czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, co powrót 
do szkoły oznacza dla rodziców? W kręcącej się na pełnych 
obrotach organizacyjnej karuzeli pomóc zamierza świeżo 
otwarte w galerii Pestka (Aleje Solidarności 47, Poznań)  
Czary Mary – sklep z odzieżą, zabawkami i fryzjerskimi 
usługami dla dzieci.

W Biedrusku stanęło 
białe miasteczko
W czasie niedawnego festynu mieszkańcy osiedla mogli 
zajrzeć do namiotów, by się przebadać, ewentualnie sko-
rzystać z porady lekarza lub dietetyka.

Organizatorem Biedruskowiań-
skiego Pikniku Familijnego był 
Zarząd Osiedla. Do wydarzenia 
przyłączyła się Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, z inicjatywy której na terenie 
imprezy stanęły dwa namioty: profi-
laktyki oraz Sucholeskiej Przychodni 
Lekarza Rodzinnego.

– Podobne białe miasteczko stało 
kilka miesięcy temu w Suchym Le-
sie – przypomina Aleksandra Rewers 

-Taterka, przewodnicząca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. – Z badań lekarskich 
można było skorzystać w czasie Biegu  
Fightera i Dni Gminy Suchy Las.

Zainteresowanie było wtedy bar-
dzo duże, jednak organizatorzy zda-
wali sobie sprawę, że z odległych miej-
scowości, jak właśnie Biedrusko, nie 
każdy miał możliwość dotrzeć. Stąd 
właśnie pomysł, by akcje powtórzyć 
przy okazji festynu na tym osiedlu.

Jak się okazało, był to strzał w dzie-
siątkę, ponieważ także i w Biedrusku 
zainteresowanie mieszkańców białym 
miasteczkiem było duże. Przez oba na-
mioty przewinęło się ponad dwieście 
osób. Uczestnicy festynu korzystali 
z komputerowego badania wzroku, któ-
re oferował salon optyczny Perfect Eye 
Optic, z konsultacji kosmetycznych 
specjalistów z firmy Casa Blanca, a tak-
że z testów alergologicznych i testów 
obciążeń przeprowadzanych przez 
ekspertów z firmy Bicmed Biorezonans. 
Lekarze z Sucholeskiej Przychodni Le-
karza Rodzinnego mierzyli wszystkim 
chętnym ciśnienie krwi i poziom cukru 
we krwi oraz tkankę tłuszczową. 

– Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyły się też konsultacje dietetyczne – 
podkreśla Aleksandra Rewers-Taterka.

Z kolei w namiocie profilaktycznym 
zainteresowani mieszkańcy mogli nie 
tylko wziąć ulotkę czy skonsultować się 
ze specjalistą ds. uzależnień, ale także 

wczuć się w sytuację osoby pod wpły-
wem alkoholu lub narkotyków. Orga-
nizatorzy przygotowali bowiem dwa 
tory przeszkód. Chętnym zakładano 
alkogogle lub narkogogle. Chętnych nie 
brakowało.

– Najbardziej jednak mieszkańcy 
interesowali się testami alergologicz-
nymi i obciążeniowymi – mówi Pauli-
na Olszewska z Urzędu Gminy, która 
była obecna na wydarzeniu. – Badania 
trwały do samego końca pikniku, a na-
wet się przedłużyły. Lekarze i inni spe-
cjaliści wręcz żałowali, że już muszą 
kończyć.

Miejmy zatem nadzieję, że podobna 
akcja będzie jeszcze powtarzana przy 
okazji kolejnych gminnych festynów.

Krzysztof Ulanowski fot
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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

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

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 

grafika użytkowa �

fotografia �

oklejanie samochodów �

reklama �

targi �

T: +48 601 555 885 
W: foto-grafika24.pl  
E: biuro@foto-grafika24.pl
F: facebook.com/fotografika24

litery 3D �

kasetony podświetlane �

tablice informacyjne �

banery reklamowe �

renowacja reklam �Za
jm
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Zawody prowadzi red. Piotr Kurek, 
sam kolarz górski, a także doświadczony 
konferansjer. Niemal wszystkich zawod-
ników zna, o niemal każdym ma coś cieka-
wego do powiedzenia. Przybyszom spoza 
naszej gminy przedstawia też wójta Grze-
gorza Wojterę, który tradycyjnie na tych 
zawodach się pojawia. Pojawił się i tym 
razem, choć warunki mogły zniechęcić. 

Śladami Majki
Był wprawdzie upał, ale na ziemi 

wciąż leżało błoto.
– Trasa błotnista, miejscami trudna, 

ale nasza społeczność rowerowa po-
szła śladami Rafała Majki i pojechała 
szybko! – krzyczy do mikrofonu re-
daktor Kurek.

O tym błocie mówią zresztą niemal 
wszyscy zawodnicy, choć nie wszystkim 
ono przeszkadza. Filip Kaczanowski, 
który na mecie pojawia się pokryty grubą 
warstwą błota, śmieje się, że nawet zamon-
towanie błotników mu nie pomogło:

– Po prostu za dużo było błota na 
trasie – tłumaczy. – Wyścig utrudnia-
ły też męczące podjazdy – dodaje.

Utrudnienia utrudnieniami, ale 
byli i tacy, którzy robili życiówki.

– Startowałem w kilku edycjach, 
miałem przerwę związaną z kontuzją, 
a teraz po raz pierwszy osiągnąłem 
tak dobry wynik, coraz lepiej mi idzie 

– cieszy się Michał Gehrke.
Radosław Jaskulski startował ra-

zem z Filipem w teamie Skody. I też na 
mecie pojawia się pokryty błotem. Po-
mimo to wygląda na szczęśliwego.

– Na trasie błota mało, przecież 
widać, że jesteśmy czyści – żartuje. – 
A poważnie, to w Suchym Lesie star-
towałem po raz trzeci, tu zawsze jest 
ekstremalnie, jak niepogoda, to błoto, 
a jak słońce, to kurz – tłumaczy.

Ekstremalnie? Marcin Kiziorek z Bi-
ke’owych Wypraw wcale tak nie uważa.

– Owszem, było mokro, sporo błota, 
ale w błocie dobrze się jeździ, a jeszcze 
lepiej w deszczu – zapewnia. – Zrobiłem 
zresztą niezły wynik, może nawet jestem 
w pierwszej osiemdziesiątce – zastana-
wia się. W MTB startuje od pięciu lat.

Bike’owe czy bajkowe?
Dariusz Madeja, także z Bike’o-

wych Wypraw, jeździ od trzech lat, czy-

li nie aż tak długo, ale trasę w Suchym 
Lesie potraktował treningowo.

– Planuję wystartować w poznańskim 
Challenge’u, to 120 km, naprawdę duży 
dystans – opowiada, pełen emocji.

Tomasz Starczyński jeździ na im-
prezy MTB od 20 lat, a sport traktuje 
jak zabawę. Ma zresztą sportową rodzi-
nę; jego dzieci też ścigają się na zawo-
dach. Z roku na rok cała rodzina coraz 
częściej startuje w różnych imprezach.

–A Suchy Las ma ładne tereny do 
jazdy – podsumowuje nasz rozmówca.

Marcin Mazurkiewicz reprezentu-
je na zawodach firmę BGR Deweloper 
z Suchego Lasu.

– W rodzinie właścicieli firmy jest 
olimpijczyk – podkreśla kolarz. – Ja 
sam biorę udział nie tylko w zawodach 
MTB, startuję też w triathlonach.

Monika Skrzypczak z działu marke-
tingu firmy BGR Deweloper też pojawi-
ła się na zawodach, choć w nich nie wy-
startowała. Skąd zatem jej obecność?

– Promujemy zdrowy styl życia – 
tłumaczy nam. – Rowery to pasja na-
szego zespołu. Sama też jeżdżę, choć 
tylko rekreacyjnie.

Schody do nieba
Mirosław Stencel z Biedruska jeździ 

zdecydowanie sportowo, a w Suchym 
Lesie startuje od 2009 r. I jak przystało na 
patriotę swojej gminy, imprezę chwali.

– Pogoda dopisała, trasa super, or-
ganizacja znakomita, zawodnicy za-
chowywali się sportowo, więc jestem 
zadowolony – podsumowuje krótko.

Sławomir Woźnicki z Gniezna po-
twierdza, że organizacja była pierwsza 
klasa, ale trasę uważa za wymagającą, 
zwłaszcza po kontuzji nogi.

– Mam jednak nadzieję na utrzy-
manie ósmej pozycji w generalce, w ka-
tegorii wiekowej – wyznaje.

Jak wiedzą wszyscy ścigacze, wy-
nik często zależy od miejsca, z którego 
się startuje.

– Jeżdżę w Suchym Lesie, bo tu 
mieszkam – mówi Robert Machura. 

– Trasa fajna, a i wynik miałem nienaj-
gorszy, choć startowałem z samego 
końca, a zatem miałem sporo ludzi do 
wyprzedzania – wzdycha.

Adam Terlecki startuje w MTB od 
siedmiu lat, a w naszej gminie już po raz 

trzeci. Trasa mu odpowiada, tym bar-
dziej, że znajduje się niedaleko Poznania.

– Co do wyniku, to chcę po pro-
stu dotrzeć do mety – puszcza oko. 

– Choć kiedyś już byłem drugi w gene-
ralce – zaznacza.

Tomasz Kmiecik mieszka w Su-
chym Lesie, ale wystartował tu do-
piero raz. Podobnie jak wielu innych 
narzeka na błoto.

– Było trochę wypadków – mówi. – 
A schody przed pałacem w Biedrusku 
to po prostu zabójcza przeszkoda – 
kręci głową.

Nasz rozmówca przyznaje zresztą, 
że czuje się bardziej biegaczem niż ko-
larzem. Na rowerze ściga się dopiero 
od dwóch lat.

Łatwo, bo płasko
W zawodach wzięli też udział pra-

cownicy grupy Krotoski Cichy z Prze-
źmierowa, która od dwóch lat wspiera 
maratony Gogol MTB.

– Pochwalić trzeba zwłaszcza jed-
ną z pracownic, która zachowała się 
fair play, pomogła poszkodowanej na 
trasie – podkreśla specjalista ds. mar-
ketingu Dorota Zapasińska-Bibak. – 
Wynik może był gorszy, ale za to miała 
satysfakcję!

Krzysztof Pryciński, współwłaści-
ciel kawiarni Cafe Szkolna 16, to znany 
w naszej gminie kolarz i biegacz. W ro-
dzinnej miejscowości wystartował po 
raz trzeci i odniósł sukces, zajmując 26 
miejsce w kategorii.

– Mam dobrą formę pod koniec se-
zonu – zaznacza.

Radosław Kozal z FTI Sports & 
Fitness Group (stanowisko Podolany) 
pojawił się w Suchym Lesie niejako 
służbowo.

– Mamy rowery spinningowe, na 
których można trenować przed za-
wodami – tłumaczy. – Prowadzę też 
zajęcia outdoorowe. A z Wojciechem 
Gogolewskim współpracujemy już od 
dawna. Trasę w Suchym Lesie dobrze 
znam, podoba mi się, choć jest łatwa.

– A słynne schody w Biedrusku? – 
dopytujemy.

– W wyścigach górskich taki po-
ziom trudności jest poziomem mini-
malnym – uśmiecha się na to.

Przytakuje mu Hubert Stankie-
wicz, zawodnik:

– Trasa łatwa, bo płaska – mówi 
z uśmiechem.

Grzegorz Napierała z firmy Du-
da-Cars w naszej gminie startuje od 
trzech lat. I też chwali trasę. Bo szybka.

– A ja lubię szybko jechać, bo wywodzę 
się z kolarstwa szosowego – podkreśla.

Martyna Pankowska mieszka 
w Poznaniu, ale startuje z teamem 
Jakś-Bud, firmy z Biedruska.

– Lubię po prostu tę ekipę, jestem 
z nimi zaprzyjaźniona – uśmiecha się.

Do śmiechu nie jest natomiast 
Andrzejowi Sypniewskiemu, którego 
pojazd uległ awarii.

– Najechano na mnie, co skończy-
ło się tym, że koło od mojego roweru 
przypomina ósemkę – macha ręką. 

– Co gorsza, niedługo mam kolejne 
zawody. Imprezy kolarskie to moje 
życie, na szosie potrafię jechać ponad 
sto kilometrów ze średnią prędkością 
bliską 40 km na godz. – zaskakuje nas. 

– Trenuję nawet jeżdżąc do pracy.
Pomimo przygód, które przytrafiły 

się niektórym kolarzom, impreza na-
leżała do udanych. Przede wszystkim 
dzięki zawodnikom i organizatorom, 
ale także dzięki partnerom, jak Gru-
pa Krotoski-Cichy, BGR Deweloper, 
Rehau, Garmin, FTI Cycling, Goggle, 
Dextro Energy, Nagel-Group, mtb-xc.
pl, XC-MTB.info, mtb.news.pl oraz 
Wielkopolskie Rowerowanie.

Sucholeski Magazyn Mieszkań-
ców Gminy również objął imprezę 
patronartem medialnym.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA

Rowerowa społeczność 
lubi szybką jazdę
Ostatni Bike Cross Maraton Gogol MTB w Suchym Lesie 
okazał się dużym sukcesem. W zawodach wystartowało 628 
osób. Ci z nich, którzy zdecydowali się na trasę Mega, przeje-
chali przez tereny naszej gminy i północnych peryferii Pozna-
nia aż 64 km. Nie było łatwo, bo na trasie zalegało błoto.
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Zawodnicy na starcie Red. Piotr Kurek i karykaturzysta Dariusz Łabędzki

Red. Piotr Kurek 
i Andrzej Sypniewski

Robert Machura 
z kibicującą rodziną

Marcin Kiziorek i Bike’owe Wyprawy Dorota Zapasińska-Bibak z drużyną Krotoski Cichy

Ekipa Duda-Cars Martyna Pankowska z ekipą Jakś-Bud

Martyna Pankowska z medalem Wójt Grzegorz Wojtera wręczył puchary Monika Uryzaj z Duda-Cars

Red. Piotr Kurek i wójt Grzegorz Wojtera

Drużyna BGR z szefem Henrykiem Begierem i red. Agnieszką Łęcką 

Radosław Jaskulski i Filip 
Kaczanowski z ekipy Skody

Ekipa FTI Sports & Fitness Group
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WYWIAD / INFORMACJE Z CENTRUM KULTURYWYDARZENIA

Wydarzenie Termin Miejsce
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  03. 10. 2016 r. Hol CKiBP 
Biblioteka wyobraźni godz. 11.00 wstęp wolny 
projektu realizowanego z uczniami   Wystawa otwarta 
Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie  do 10 października 
oraz uczestnikami zajęć wakacyjnych 
w CKiBP. Kurator projektu: Tadeusz  
Wieczorek 
Spektakl Seks dla opornych 08. 10. 2016 r. CKiBP 
w wykonaniu Marii Pakulnis  godz. 18.00 Sala widowiskowa 
i Mirosława Kropielnickiego  Bilety: 50/40 zł (N/U)
Głośne Czytanie Bajek  09. 10. 2016 r. CKiBP 
Tajemnica diamentów godz. 11. 00 Bezpłatne wejściówki 
  do odbioru w bibliotece
Wernisaż wystawy malarstwa  12. 10. 2016 r. Hol CKiBP 
Tadeusza Wieczorka  godz. 19.00 wstęp wolny 
Rozmyślania malarskie  Wystawa otwarta 
  do 4 listopada
Spotkanie autorskie w ramach  13. 10. 2016 r. CKiBP 
cyklu Między wierszami  godz. 18.00 Wstęp wolny 
z Justyną Bargielską  
i Piotrem Sommerem 
Prowadzenie: Jarosław Borowiec
Koncert w wykonaniu Special Trio:   14. 10. 2016 r. CKiBP 
Cherry- Kowalewski-Skolik godz. 19.00 Sala widowiskowa 
  Bilety: 35/25 zł (N/U)
Połowa miesiąca dla juniora i brzdąca 15. 10 . 2016 r. CKiBP 
Pokaz filmu Biuro Detektywistyczne  godz. 11.00 Sala widowiskowa 
Lassego i Mai. Sekret rodziny von Broms  Bilety: 5 zł
Europejski Dzień Seniora  20. 10. 2016 r. CKiBP 
ze spektaklami teatru Pomiędzy  godz. 18.00 Sala widowiskowa 
i Przystanku Teatr   Wstęp wolny
Wernisaż wystawy malarstwa  09. 11. 2016 r. Hol CKiBP 
Aleksandry Kołaczyk  wstęp wolny 
  Wystawa otwarta 
  do 30 listopada
Koncert Renaty Przemyk  11. 11. 2016 r. CKiBP 
„THE BEST OF” godz. 17.00 Sala widowiskowa 
  Bilety: 50/40 zł (N/U)
Połowa miesiąca dla juniora i brzdąca 16. 11. 2016 r. CKiBP 
Spektakl Teatru Fuzja Na Arce o Ósmej godz. 9.00 Sala widowiskowa 
 godz. 11.00 Bilety: 5 zł
Koncert Morgan - bretońskiej  24. 11. 2016 r. CKiBP 
harfistki i śpiewaczki godz. 19.00 Sala widowiskowa 
  Szczegóły wkrótce!

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

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

Zmiana władz w poznańskich 
uczelniach
Rektorskie insygnia w nowych rękach

W wielu publicznych uczelniach 
Poznania, z końcem sierpnia, rek-
torską władzę przejęły nowe osoby. 
Zgodnie z akademicką demokracją 

rektorem można być nie dłużej niż 
dwie, 4-letnie kadencje i każdorazowo 
trzeba wygrać wybory. Właśnie teraz 
widoczne są efekty tych procedur.  

Na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza z gabinetem zajmowanym przez 
osiem lat pożegnał się ceniony  prof. 
Bronisław Marciniak. Zastąpił go prof. 
Andrzej Lesicki.  Sprawowanie funkcji 
rektora Uniwersytetu Artystycznego 
(UAP) rozpoczął prof. Wojciech Hora, 
Uniwersytetu Ekonomicznego (UEP) 

-  prof. Maciej Żukowski, Uniwersytetu 
Medycznego (UMP) -  prof. Andrzej 
Tykarski, Uniwersytetu Przyrodnicze-
go (UP) - prof. Jan Pikul, a Akademii 
Wychowania Fizycznego (AWF) - prof. 
Dariusz Wieliński. Studenci nowych 
rektorów – w gronostajach i  ze sto-
sownymi insygniami – po raz pierw-
szy zobaczyli  na początku październi-
ka w trakcie uroczystych inauguracji 
roku akademickiego. Tymczasem prof. 
Marian Gorynia, ustępujący rektor 
UEP, uważa, że wtedy nowy włodarz 
uczelni już jest mocno przepracowany, 
bo  musi dopełnić wszystkie admini-
stracyjno-prawne procedury z przeję-
ciem olbrzymiego przedsiębiorstwa, 
jakim jest każda uczelnia . Ma więc 

– zazwyczaj – za sobą najintensyw-
niejszy miesiąc pracy w swej karierze. 
Biorąc to pod uwagę, prof. Gorynia 
uznał, że  31 sierpnia, ostatni dzień 
sprawowania przez niego  władzy,  jest 
właściwy do przekazania kolejnemu 
rektorowi – prof. Maciejowi Żukow-
skiemu – nowego symbolu: ,,klucza 
do uczelni” (nie ma do niego zamka). 
Wręczenie,  którym  zamknął swój 
rozdział sprawowania funkcji i jed-
nocześnie otworzył w historii uczelni 
nowy etap – swego następcy, było 
okazją do podsumowań i nakreślenia 
planów. Prof. Gorynia  przypomniał, 
że w trakcie dwóch kadencji przewod-
niczył  w sumie 237 posiedzeniom 
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego 
oraz 102 obradom Senatu UEP i po-

zostawia uniwersytet w znakomitej sy-
tuacji materialnej, organizacyjnej oraz 
lokalowej (nowy gmach w centrum 
Poznania). Nowy rektor – prof. Ma-
ciej Żukowski – pełnił w tym czasie 
funkcję prorektora ds. nauki i współ-
pracy z zagranicą. Nic więc dziwnego, 
że właśnie w zwiększeniu współpracy 
z zagranicą i liczniejszej niż dotąd 
obecności studentów obcojęzycznych 
w murach UEP widzi remedium na 
największe obecne wyzwanie, jakim – 
jego zdaniem – jest niż demograficzny. 
Dziś uczelnia na studiach stacjonar-
nych kształci ok. 220 obcokrajowców. 
Studiują tu m.in. obywatele Białorusi,  
Francji, Hiszpanii, Indii, Nepalu, Tur-
cji i Ukrainy.

– Oczywiście mamy takie kraje 
o których studentów szczególnie zabie-
gamy – zaznacza nowy rektor UEP. Są 
głównie państwa  Europy Wschodniej, 
Azji, ale  też chcemy zwiększyć liczbę 
studentów z krajów afrykańskich. Pro-
blemem nie tylko naszym, ale i innych 
polskich uczelni, jest kwestia wiz dla 
takich potencjalnych żaków – podkre-
śla prof. Żukowski. 

 UEP w tym roku świętuje 90-lecie 
swej działalności. Pierwsza inauguracja 
roku akademickiego, wtedy w prywat-
nej Wyższej Szkoły Handlowej w Po-
znaniu, odbyła się  12 października 1926 
r. Dzisiaj oferta tej uczelni obejmuje 16 
kierunków studiów, w tym trzy w języ-
ku angielskim. Kształci się tu ok. 11 tys. 
studentów i doktorantów.  Uroczystość 
przekazania symbolicznego ,,klucza” 
zwieńczona została jedną z najstar-
szych uczelnianych tradycji – na ścianie 
Starej Sali Senatu, w poczcie wszystkich 
osób kierujących w przeszłości uczelnią,  
umieszczono portret odchodzącego 
rektora – prof. Mariana Goryni.

Piotr Górski

Bóg w życiu przedsiębiorcy
Konferencja „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”  to jeden 
z punktów obchodów okrągłej, 1050 rocznicy chrztu Polski. 
Cel spotkania to m.in. ukazanie konieczności budowania 
przedsiębiorstwa na wartościach chrześcijańskich.

Głównym organizatorem konferencji 
jest Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego 
Biznesu, a współorganizatorami Duszpa-
sterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców 

„Talent” oraz Stowarzyszenie Chrześci-
jańskich Przedsiębiorców i Menedżerów 
Nostra Res. Patronat strategiczny objęła 
Firma Krystyna Janda Sp. z o.o. Gościem 
specjalnym z zagranicy będzie Frank Bran-
denberg, prezes Organizacji Chrześcijań-
skich Przedsiębiorców z Niemiec.

Umocnienie w wierze
Cele konferencji to umocnienie 

przedsiębiorców w wierze w Jezusa 
Chrystusa, ukazanie konieczności budo-
wania przedsiębiorstwa na wartościach 
chrześcijańskich, integracja lokalnego 
środowiska katolickich przedsiębiorców, 
inspiracja przedsiębiorczymi katolika-
mi zza granicy, zjednoczenie różnych 
organizacji skupiających przedsiębior-
ców katolickich.

Organizatorzy wydarzenia przewi-
dzieli cztery tematy do rozmowy. Po 
pierwsze Bóg. Uczestnicy skupią się na 
praktyce prymatu Boga w życiu przed-
siębiorcy. Dyskusję poprowadzi ks. 

Grzegorz Piątek SCJ, koordynator dusz-
pasterstwa Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców „Talent”. Temat drugi to rodzina. 
Rozmowa dotyczyć będzie problemu 
więzi małżeńskich i rodzinnych wśród 
przedsiębiorców. Dyskusję poprowadzi 
małżeństwo przedsiębiorców: Lidia 
i Zenon Kufel z Trójmiasta. Temat trzeci 
to firma. Przedsiębiorcy zapoznają się 
z możliwościami praktycznego wdro-
żenia Bożych wskazówek dotyczących 
działalności gospodarczej. Temat za-
prezentuje Jarosław Cybulski, prezes 
i współwłaściciel firmy Krystyna Janda 
Sp. z o.o. Temat czwarty to hojność. Jego 
wagę ukażą Wojciech Nowicki, Tomasz 
Desko i Jerzy Mika.

Deklaracja jedności
W ramach Wielkiego Forum 

Przedsiębiorców przedstawione zo-

staną w ybrane środowiska przedsię-
biorców oraz podejmowane przez 
nich i ich duszpasterzy pomysły i ini-
cjaty w y. Podczas konferencji każdy 
z uczestników będzie mógł, jako w y-
raz wolnej woli, podpisać Deklarację 
Jedności Przedsiębiorców. 

Konferencja odbędzie się 5 i 6 listo-
pada br. w Auli Publicznego Gimnazjum 
Katolickiego im. Świętego Stanisława 
Kostki oraz Publicznego Liceum Ogól-
nokształcącego Katolickiego Stowarzy-
szenia Wychowawców im bł. Natalii 
Tułasiewicz w Poznaniu. 

Wydarzenie objęła swoim patrona-
tem redakcja „Sucholeskiego Magazynu 
Mieszkańców Gminy”.

Szczegóły u Karoliny Krzywdy (re-
jestracja@brfh.pl, tel. 603 728 848) oraz 
na stronie www.brfh.pl.

Redakcja

Rozmawiamy, ponieważ kiedy pi-
saliśmy ostatnio o Sucholeskiej 
Dziesiątce Fightera, zilustrowa-
liśmy tekst Pani zdjęciem, które 
omyłkowo podpisaliśmy innym 
nazwiskiem. To były Pani pierwsze 
zawody biegowe?

To była moja pierwsza Sucholeska 
Dziesiątka Fightera, ale bynajmniej 
nie pierwsza dycha. Biegam od trzech 
lat, najczęściej startuję w zawodach 
właśnie na 10 km, ale pokonałam też 
pięć półmaratonów.
Pięć półmaratonów w czasie trzech 
lat to wcale nie tak mało!

Staram się przebiec dwa półma-
ratony w roku, choć jak widać, nie za-
wsze się udaje. Po 10 półmaratonach 
zdecyduję się, czy jestem gotowa na 
pokonanie maratonu. Bo może się 
przecież okazać, że królewski dystans 
nie jest dla mnie.
Skąd taka obawa?

Kiedy zbliżam się do mety półma-
ratonu, myślę sobie zawsze, że wola-
łabym nie pokonywać jeszcze raz tej 
samej odległości.
Spokojnie, maratończycy też mie-
wają takie myśli. Gdzie Pani starto-
wała w tych półmaratonach?

W Wielkopolsce: w Poznaniu, 
Szamotułach i Tarnowie Podgórnym. 
Poznań, wiadomo, fajna, w większości 
płaska trasa. Z kolei Tarnowo Podgór-
ne to trzy kółka po siedem kilometrów, 
co może być troszkę nużące. Do tego 
biegaczy zazwyczaj ścina z nóg upał, 
bo start jest o godz. 14.00.

A kibice wspomagają zawodników 
wodą?

O tak, są wspaniali, polewają nas 
wodą z węży.
A propos wody, biegła Pani w ostat-
nim półmaratonie poznańskim? 
Deszcz nie przeszkadzał?

Och nie, bardzo dobrze mi się bie-
gło w tym deszczu, nieco chłodniej się 
tylko zrobiło, jak powiał wiatr.
Pani życiówka w półmaratonie?

Dwie godziny i dziewięć minut, ale 
mam nadzieję na złamanie dwóch go-
dzin. Może uda się w tym roku pobiec 
w Szamotułach.
Jak to się w ogóle stało, że złapała 
Pani biegowego bakcyla?

Jak to u kobiety, chciałam zrzucić 
kilka kilogramów. Łukasz, czyli mój mąż, 
który biegał już od roku, zachęcił mnie 
do potruchtania przez kilkadziesiąt me-
trów, co oczywiście mnie wykończyło 
(śmiech). Pierwsze treningi były morder-
cze, ale bardzo szybko się wciągnęłam. 
Trenujemy razem z mężem. W końcu 
razem wystartowaliśmy w biegu cha-
rytatywnym nad Rusałką, na dystansie 
pięciu kilometrów. Teraz oboje jesteśmy 
aktywniejsi, zdrowsi, wolimy spędzać 
czas na świeżym powietrzu niż przed te-
lewizorem. Do tego samego zachęcamy 
nasze dzieci, które już startują w krót-
szych biegach. Nasza sześcioletnia córka, 
Ola, zajęła zresztą pierwsze miejsce w 
biegu Kid Run na dystansie stu metrów! 
A ja nie tylko biegam, ale dużo ćwiczę, 
zostałam nawet instruktorką fitness!
Gdzie trenujecie bieganie? 
Zarówno w naszej gminie, jak i w Po-
znaniu. Leśna trasa ze Strzeszynka 
nad Rusałkę to oczywiście klasyka, 
okolice osiedla Grzybowego też są 
przyjemne, ale staramy się też pozna-
wać nieznane nam dotychczas drogi 
do Golęczewa czy Chludowa.
Na zawodach też biega Pani razem 
z mężem?

Tak, wspieramy się. Jeśli ja mam 
kryzys, to mąż mi dodaje otuchy i na 
odwrót.
Jakieś plany na przyszłość? Poza 
maratonem, oczywiście.

Coraz bardziej kręcą nas góry. 
Chcielibyśmy wystartować w jakimś 
biegu górskim, choć jest to już więk-
sze wyzwanie, bo trzeba wziąć wolne 
na kilka dni, załatwić opiekę dla dzie-
ci etc. Ale któregoś dnia się uda.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Biegająca rodzina cieszy 
się zdrowiem
Z Agatą Stefaniak, biegaczką z osiedla Grzybowego, rozma-
wiamy o biegowym bakcylu, wężach z wodą, deszczowym 
półmaratonie, życiu rodzinnym i górskich marzeniach.

Restauracja
SMACZNY ZAKĄTEK

w Suchym Lesie
zatrudni

KUCHARZA
I POMOC  

KUCHENNĄ
Kontakt telefoniczny

693 900 282

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)

Prof. Marian Gorynia przekazuje klucz prof. Maciejowi Żukowskiemu

24 Sucholeski.EU       wrzesień 2016      nr 9 (56)  nr 9 (56)       wrzesień 2016      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 25



Tradycyjnie, na rozpoczęcie, z kil-
kuset piersi, osób tu zebranych, za-
brzmiała „Rota”:

„Nie rzucim ziemi 
skąd nasz ród..”

 Anna Jaworska, prowadząca uro-
czystość, oznajmiła:

– Dziś obchodzimy 77 rocznicę 
wybuchu II wojny i jak co roku spo-
tykamy się pod pomnikiem Ofiar Fa-

szyzmu. Na początku, trochę inaczej 
niż w latach ubiegłych, pozwolę sobie 
przytoczyć fragment pewnego listu, 
którego autorką jest kobieta. Nazywa-
ła się Marta Buszka. Kim była – po-
wiem później. 

List ten brzmiał:
,,Mój drogi, Kochany Tato i Mamo !
Mój ostatni list pożegnalny Wam 

zasyłam. Jutro o  godz. 6.00 rano koń-
czy się moje życie. 

Dziś w myślach jestem z Wami 
Mamo i Tato i kochane dzieci. Dzięku-
ję Wam za wszystkie dobrodziejstwa, 
które mi dotąd wyświadczyliście i za 
okazaną miłość rodzicielską. […] 

Zostawiam Wam dzieci na dal-
sze lata i proszę o staranie się o nie 
i otoczenie ich Waszą rodzicielską 
opieką.  Kochani rodzice, proszę Was 
(specjalnie) o  staranie się o Henia, 
ażeby mówił, o słuch dla niego. Żal 
mi najwięcej Henia, że muszę go zo-
stawić nieszczęśliwego. Tato kochany, 
pisałeś mi o Bogdanku, że jak się go 
pytasz kiedy mama przyjedzie – od-

powiada, że jutro. Daremne jego wo-
łanie. Mama już kończy jutro, tj. 16 
marca 1940 r. swoją pielgrzymkę na 
tym świecie...”.

Ten list z więzienia w Berlinie to 
prawdziwa historia, to losy mieszanej 
pod względem wyznaniowym i naro-
dowym rodziny. Marta Buszka miała 
dwóch synów: Hieronima i Bogdana. 
28 stycznia 1936 r. mąż Marty chciał 
pomóc tonącym na stawie dzieciom 
dzierżawcy Okolewa i utonął razem 
z nimi. Wybuch drugiej wojny świa-
towej zastał Martę Buszkę z dziećmi 
w Łagiewnikach.  2 września 1939 
r. na łące niedaleko mieszkania jej 
rodziców wylądował na spadochro-
nie pilot zestrzelonego niemieckiego 
samolotu. Marta Buszka była wśród 
ludzi, którzy go zatrzymali i odda-
li polskim władzom. Została za to 
aresztowana i skazana na śmierć przez 
niemiecki sąd specjalny. Wszelkie 
starania ojca – Niemca i ewangelika 
okazały się daremne. Przewieziono 
ją razem z Pelagią Dobrzykowską do 
Berlina i stracono. Dzień przed egze-
kucją napisała do rodziców pożegnal-
ny list, którego fragment na wstępie 
przytoczono, a który  został ocalony 
i upubliczniony. Znaleźć go można 
w ,,Zarysie historii gminy Suchy Las 
i jej mieszkańców„ Ryszarda Chrusz-
czewskiego.

– Data dzisiejszej uroczystości jest 
symboliczna – zaznaczyła A. Jaworska. 

– Oddajemy dziś hołd wszystkim pole-
głym w trakcie II wojny światowej, cze-
go wyrazem będzie odczytany Apel 
Pamięci. Byli to straceni i zamęczeni 
mieszkańcy Łagiewnik i okolicznych 
wsi, ci którzy ponieśli śmierć  w niewo-
li niemieckiej  i sowieckiej, żołnierze 
polscy, polegli na wielu frontach tej 
wojny, pomordowani członkowie OSP, 
zamęczeni klerycy domu misyjnego 
w Chludowie i wielu, wielu innych.

Witając licznie przybyłych gości 
i mieszkańców gminy wymieniła 

m.in.: rodziny ofiar wojny, jak również:  
posłankę Joannę Schmidt z partii: No-
woczesna Ryszarda Petru, marszałka 
Marka Woźniaka, wicestarostę To-
masza Łubińskiego, radne powiatowe 
Grażynę Głowacką oraz Ewę Kuleczkę-
Draussowską, wójta Grzegorza Wojterę, 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Zbigniewa Hącię, ppłk. dypl. Jarosła-
wa Muszyńskiego, dowódcę Batalionu 
Zabezpieczenia Szkolenia Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefa-
na Czarnieckiego w Poznaniu, Artura 
Chwiłkowskiego, asystenta posła PiS 
Bartłomieja Wróblewskiego oraz wielu 
innych, w tym przedstawicieli ducho-
wieństwa i harcerzy.

,,Ojczyznę wolną 
pobłogosław Panie”

W tym roku polowej mszy św. 
przewodniczył ks. prałat ppłk Wiesław 
Okoń,  a koncelebrantami byli: rektor 
Misyjnego Seminarium Duchowne-
go Księży Werbistów w Chludowie o. 
Kazimierz Grabowski, mistrz nowicja-
tu o. Franciszek Bąk, ksiądz kanonik 
Andrzej Niwczyk, ks. Tomasz Kulka 
i ks. Jakub Knychała. Zapraszając do 
wspólnej modlitwy ks. Okoń podkre-
ślił, że olbrzymią ofiarę ,,na Ojczyzny 
ołtarzu złożyli zarówno ci, którzy wal-
czyli szablą i karabinem, jak ci władają-
cy wspaniałym, literackim słowem”.

– Gdyby nie ci ludzie, o których 
dziś myślimy, nie byłoby nas, bądź by-
libyśmy kimś zupełnie innym – mó-
wił z kolei ks. Jakub Knychała. – Bę-
dąc przy tym pomniku, wspominając 
obronę ojczyzny w 1939 r. patrzymy 
dzisiaj  na ludzi pełnych  miłości oj-
czyzny i honoru. Patrzymy często 
na ludzi wychodzących jakby przed 
szereg. Dlaczego oni tacy byli?  Albo 
skąd mieli tyle miłości ojczyzny, tyle 
jakieś szlachetności, ofiarności? Od-
powiedź jest łatwa i trudna.  Przecież 
ktoś ich wychował. Ktoś im te warto-
ści przekazał. 

WYDARZENIAWYDARZENIA

Uroczystości w 77 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej
Inaczej niż w latach ubiegłych, chociaż w równie podniosłej 
atmosferze, w czwartek, 1 września przebiegła pod pomni-
kiem Ofiar Faszyzmu w Łagiewnikach coroczna patriotyczna 
uroczystość poświęcona tragedii wybuchu wojny.
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,,A przed nimi drzewa 
salutują, bo za naszą 
Polskę idą w bój” 

Wójt Wojtera podzielił się myślą, 
że  pomnik znajdujący się w tej nieist-
niejącej dzisiaj miejscowości, jest sym-
bolem wszystkich tych, którzy zginęli 
w walce o Polskę, zginęli zamęczeni 
w obozach koncentracyjnych.

– Każda rocznica wybuchu II wojny 
światowej jest powodem do refleksji 
i obowiązkiem do pamiętania oraz 
przekazywania tej pamięci kolejnym 
pokoleniom – mówił. – Ta przeszłość, 
którą dzisiaj wspominamy, ta gorzka 
przeszłość naszego narodu, powinna 
mieć i ma znaczenie dla naszych dzieci, 
wnuków. Te setki, tysiące pomników, 
takich jak ten w Łagiewnikach, to swo-
ista odpowiedź dla wszystkich, którzy 
pytają:  jak to możliwe, że w centrum 
Europy , w cywilizowanym kraju, w XX 
wieku, w kraju, w którym żyli i tworzy-
li Goethe, Schiller, Bach, Beethoven 
mógł ktoś wpaść na tak szatański, ro-
dem z ,,Fausta”, pomysł, aby stworzyć 
machinę śmierci. Machinę opartą, tak 
naprawdę, na  nienawiści. 

,,Ojczyzno ma, tyle razy 
we krwi skąpana..” 

 W trakcie wygłaszania homilii 
zasłabł harcerz pełniący honorową 
wartę przy biało-czerwonym sztanda-
rze. Później, w trakcie czytania Apelu 
Pamięci, przy nazwiskach tragicznie 
zmarłej w katastrofie lotniczej pary 
prezydenckiej, pojawiły się pojedyn-
cze okrzyki: ,,hańba!”. W ten sposób 
niektórzy mieszkańcy gminy prote-
stowali przeciwko włączaniu ofiar ka-
tastrofy w Smoleńsku w poczet daniny 
krwi, którą nasza ojczyzna zapłaciła za 
hekatombę wojny. Posłanka Joanna 
Schmidt opuściła uroczystość. 

 Po ceremonii wojskowej przyszedł 
czas na złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy. Jako pierwsi, w imieniu  rodzin 
ofiar pomordowanych, uczynili to har-
cerze. Za nimi utworzył się korowód 
parlamentarzystów, samorządowców, 
reprezentantów niemal wszystkich su-
choleskich organizacji i instytucji.

Uroczystość zakończyła żołnier-
ska grochówka i patriotyczne pieśni 
przy harcerskim ognisku.  

Piotr Górski

Wiązanki składają: wójt Grzegorz Wojtera... ...marszałek Marek Woźniak...

...starosta Tomasz Łubiński...
...Iwona i Włodzimierz Majewscy  

(w imieniu mieszkańców os. Grzybowego)...

...prezes Jerzy Świerkowski... ...harcerze...

...radni Jarosław Ankiewicz, Zbigniew Hącia, Michał Przybylski i Włodzimierz Majewski...

...prezes Edward Miśko... ...Mariusz Rembicki z .Nowoczesnej...

...Joanna i Rafał Urbaniak z dziećmi...

...ppłk Jarosław Muszyński, mjr Rafał Matera  
i ks. Wiesław Okoński

Red. Anna Jaworska

Marszałek Marek Woźniak, dyr. Urszula Habrych, posłanka Joanna Schmidt, wójt Grzegorz 
Wojtera, starosta Tomasz Łubiński, wiceprzewodniczący Zbigniew Hącia, sekretarz Joanna Nowak

Uroczyste nabożeństwo Salwa honorowa

...Ryszard Tasarz, Marian 
Walczak i Wojciech Szulc...
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Przed nimi nie tylko czas zdoby-
wania zawodu, ale także bogata oferta 
zajęć pozalekcyjnych i najróżniejszych 
kursów dodatkowych. Tylko od ucznia 
zależy, czy czas w szkole ponadgimna-
zjalnej będzie czasem dobrze wykorzy-
stanym, dającym stabilny start w doro-
słym, zawodowym życiu.

Powiatowa inauguracja roku szkol-
nego 2016/2017 odbyła się w Zespole 
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielko-
polskich w Swarzędzu. W tegorocznej 
uroczystości uczestniczyła Teresa War-
gocka, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, która przybyła na 
zaproszenie starosty poznańskiego Jana 
Grabkowskiego. Minister miała okazję 
do zapoznania się z ofertą kształcenia 
zawodowego m.in. podczas prezentacji 
modelu edukacji zawodowej realizowa-
nej w systemie dualnym, przygotowanej 
przez swarzędzką Jedynkę.

Ponadto w uroczystościach wzięli 
udział posłowie i senatorowie RP oraz 
Wielkopolski Wicekurator Oświaty.

Gości przybyłych na powiatową in-
augurację roku szkolnego przywitał wi-
cestarosta poznański, Tomasz Łubiński. 

– To dla mnie prawdziwy zaszczyt i przy-
jemność móc powitać państwa właśnie 
tutaj, w budynku Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu. To sztandarowa placów-
ka edukacyjna Powiatu Poznańskiego. 
W jej budowę włożyliśmy sporo starań, 
ciągle sporo inwestujemy w jej rozwój. 
Dzięki znacznym środkom finanso-
wym, przekazywanym przez powiat, 

jest nie tylko nowoczesna i wspaniale 
wyposażona, ale także, ze względu na 
nowatorskie rozwiązania dydaktyczno-
organizacyjne, doskonale odpowiada na 
edukacyjne potrzeby naszego regionu – 
mówił Tomasz Łubiński.

– Kilkanaście lat temu stworzyliśmy 
model nauczania, którego podstawę sta-
nowi rozwój szkolnictwa zawodowego. 
Nie chcieliśmy produkować bezrobot-
nych absolwentów. Dlatego podjęliśmy 
stałą współpracę z pracodawcami, umoż-
liwiając uczniom zdobycie pożądanych 
umiejętności, a firmom pozyskanie 
potencjalnych pracowników. Z perspek-
tywy przeszło dekady możemy mówić 
o spektakularnym sukcesie edukacyjnym 
Powiatu Poznańskiego. Jak pokazują dane 
statystyczne, w kształceniu zawodowym 
ogromną szansę dostrzegli sami ucznio-
wie – dodał wicestarosta poznański.

Tomasz Łubiński przedstawił uczestni-
kom uroczystości także aktualne dane do-
tyczące szkół prowadzonych przez Powiat 
Poznański, współpracy z przedsiębiorstwa-
mi oraz remontów, jakie zostały przepro-
wadzone w poszczególnych placówkach. 
Popołudniowe spotkanie pani minister 
z nauczycielami, dyrektorami szkół, przed-
stawicielami rady rodziców, przedsię-
biorcami współpracującymi ze szkołami 
i władzami samorządowymi powiatu po-
znańskiego było natomiast okazją do zada-
nia pytań dotyczących zmian, jakie czekają 
w najbliższym czasie polską oświatę.

Tomasz Sikorski
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

PRAWNIK RADZI / REKLAMA  

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

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

Inauguracja roku szkolnego
1 września, jak co roku, uczniowie kończą dwumiesięczną 
przerwę wakacyjną. W szkołach prowadzonych przez 
Powiat Poznański prawie 900 pierwszoklasistów 
rozpoczyna swój kolejny etap edukacji. 

Z wizytą w Owińskach
Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, Teresa 
Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej wizytowała Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku 
w Owińskach.

W roli gospodarzy wystąpili dyrek-
tor ośrodka Maria Tomaszewska oraz 
wicestarosta poznański Tomasz Łu-
biński. – Cieszymy się, że pani mini-
ster do nas przyjechała i że możemy jej 
zaprezentować naszą placówkę, która 
w powszechnej opinii uchodzi za wy-
jątkową w skali kraju – mówił Tomasz 
Łubiński.

W trakcie wizyty sekretarz stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
miała okazję zobaczyć jedyną w Polsce 
Pracownię Dźwięków oraz Muzeum 
Tyflologiczne, gdzie znajdują się wy-

jątkowe mapy dla osób niewidomych. 
Zwiedziła także unikatowy w skali eu-
ropejskiej Park Orientacji Przestrzennej.

Nie zabrakło także spotkania 
z uczniami oraz nauczycielami. – 
Uczniowie lubią szkołę. Zwłaszcza wte-
dy, gdy jest ona interesującą. Taką szko-
łę, gdzie czują się akceptowani, gdzie 
jest odpowiedni klimat i dobra zabawa. 
Placówki takie jak ta w Owińskach na 
pewno spełniają wszystkie te kryteria – 
stwierdziła Teresa Wargocka.

Tomasz Sikorski
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
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Kto odpowiada za urazy i kontuzje powstałe 
w trakcie zajęć na siłowni lub fitness?
Kontuzje powstałe na skutek zajęć fitness, siłowni lub innych zorganizowanych form ak-
tywności, są nieodłącznym elementem każdej dyscypliny sportowej i często mają dotkliwe 
konsekwencje dla zdrowia trenujących. W pewnych sytuacjach może się też zdarzyć, iż za 
powstałą dolegliwość i poniesione straty zdrowotne przysługuje roszczenie o naprawienie 
szkody wobec właściciela lub zarządcy obiektu, w którym odbywają się zajęcia sportowe.

Podstawa prawna
Właściciel klubu fitness, jak każdy 

inny człowiek, a w tym także przedsię-
biorca, zgodnie z art. 415 Kodeksu cywil-
nego ponosi odpowiedzialność za wyrzą-
dzone przez siebie szkody drugiej osobie 
i jest zobowiązany do ich naprawienia. 
Za zdarzenie, co do zasady odpowiada 
osoba, której zachowanie lub działanie 
jest źródłem tejże szkody. 

Przesłankami odpowiedzialności 
odszkodowawczej są: 1) zaistnienie szko-
dy; 2) wystąpienie faktu, za który ustawa 
czyni odpowiedzialnym określony pod-
miot, czyli czynu niedozwolonego; 3) 
związek przyczynowy między czynem 
niedozwolonym a szkodą w tej postaci, iż 
szkoda jest jego zwykłym następstwem.

Czyn niedozwolony stanowi zatem 
pewien fakt lub zespół faktów rodzący 
odpowiedzialność za szkodę, jeśli da się 
stwierdzić, iż szkoda jest jego zwykłym 
następstwem, a zatem jeśli między czy-
nem, a szkodą występuje adekwatny 
związek przyczynowy. Klasycznym 
przykładem zdarzenia powodującym 
odpowiedzialność właściciela np. siłowni 
jest złamanie lub inne uszkodzenie ciała 
spowodowane wadliwym lub zepsutym 
sprzętem przeznaczonym do ćwiczeń.

Ciężar dowodu, co do wszystkich 
tych okoliczności obciąża co do zasady 
poszkodowanego, jako podmiot, któ-
ry z faktu zdarzenia wywodzi skutki 
prawne (art. 6 KC). Poszkodowany wi-

nien jest wykazać zaistnienie podstaw 
do przypisania odpowiedzialności za 
czyn niedozwolony, a wiec będzie miał 
z reguły obowiązek wykazania okolicz-
ności, które dadzą podstawę do posta-
wienia zarzutu zawinionego działania 
lub zaniechania przez przedsiębiorcę 
prowadzącego siłownię lub klub fitness. 
Przekładając to na praktykę np. w przy-
padku gdy rozpadnie nam się w ręku 
hantel do ćwiczeń i upadając na stopę 
spowoduje pęknięcie kości, najlepiej 
zrobić zdjęcie i dodatkowo postarać się 
o dane świadków, a na etapie leczenia 
gromadzić dokumentację medyczną 
i dowody na poniesione koszty..

Roszczenia osoby 
poszkodowanej

Kodeks cywilny zawiera wyczerpu-
jącą potrzeby poszkodowanego regula-
cję w zakresie dotyczącym naprawienia 
szkody na osobie.  Art. 444 § 1 KC, po-
zwala dochodzić od sprawcy naprawienia 
szkody, a w tym również żądania zwrotu 
wszelkich kosztów powstałych w związku 
z czynem niedozwolonym tj. uszkodze-
niem ciała lub wywołanym rozstrojem 
zdrowia. Zgodnie ze stanowiskiem judy-
katury, jako uszkodzenie ciała należy ro-
zumieć naruszenie integralności cielesnej 
(fizycznej), pozostawiające wyraźne ślady 
zewnętrzne (np. otarcia lub pozbawienia 
kończyn) i wewnętrzne (uszkodzenie na-
rządów). Rozstrój zdrowia z kolei polega 
na różnorakich zakłóceniach normalne-
go funkcjonowania organizmu ludzkie-
go (np. nerwice lub choroby psychiczne). 
Na gruncie ww. przepisu naprawienie 
szkody powinno obejmować wszelkie 

koszty ujawnione na skutek naruszenia. 
W codziennych przypadkach chodzi 
w szczególności o koszty leczenia, a jeśli 
poszkodowany stał się inwalidą, również 
koszty związane z potrzebą przygotowa-
nia do innego zawodu. 

W przypadku utraty przez poszko-
dowanego całkowitej lub częściowej 
zdolności do pracy zarobkowej albo 
jeśli zwiększyły się jego potrzeby lub 
zmniejszyły szanse powodzenia na 
przyszłość, przepisy dają możliwość żą-
dania od sprawcy szkody odpowiedniej 
renty (art. 444 § 2 KC). Sąd Najwyższy 
stwierdził, iż renta ma charakter kom-
pensacyjny, stanowi formę naprawienia 
szkody. Nie jest to renta o charakterze 
socjalnym, a jej dochodzenie związane 
jest z ustaleniem szkody, pozostającej 
w adekwatnym związku przyczynowym 
ze zdarzeniem sprawczym. Celem renty 
jest naprawienie szkody, co nie oznacza, 
że może pokrywać tylko te wydatki, 
które poszkodowany rzeczywiście po-
niósł, gdyż dla jej zasądzenia wystarcza 
bowiem samo istnienie zwiększonych 
potrzeb, bez względu na to, czy pokrzyw-
dzony poniósł koszt ich pokrycia. 

W przypadku spowodowania szko-
dy na osobie, prawo pozwala sądowi 
przyznać poszkodowanemu również od-
powiednią kwotę tytułem zadośćuczy-
nienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 
Jest to szczególna postać odszkodowania, 
którego celem jest zrekompensowanie 
uszczerbku w dobrach osobistych. Za-
dośćuczynienie powinno wynagro-
dzić doznane przez pokrzywdzonego 
cierpienia i inne negatywne przeżycia 
psychiczne. Zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem, sąd ustalając kwotę za-
dośćuczynienia, winien mieć na uwadze 
rozmiar cierpień fizycznych związanych 
z zaistnieniem wypadku, jak i dolegliwo-
ści bólowe powstałe w następstwie urazu 
oraz długotrwałego leczenia

Jeżeli w następstwie wypadku na 
siłowni, za który winę ponosi właści-
ciel klubu doszło do śmierci poszkodo-
wanego, zobowiązany do naprawienia 
szkody powinien zwrócić koszty lecze-
nia i pogrzebu osobom, które je ponio-
sły (art. 446 § 1 KC). Osoby, względem 
których ciążył na zmarłym ustawowy 
obowiązek alimentacyjny (np. dzieci) 
mogą również żądać od zobowiązane-
go do naprawienia szkody odpowied-

niej renty. Dodatkowo najbliższym 
członkom rodziny sąd może przyznać 
odszkodowanie, jeśli wskutek śmierci 
poszkodowanego nastąpiło znaczne 
pogorszenie ich sytuacji życiowej.   

W przypadku objęcia przedsię-
biorcy ochroną ubezpieczeniową na 
wypadek powstania szkód w związku  
z prowadzoną przez siebie działalnością 
gospodarczą,  likwidacją szkody winien 
się zająć ubezpieczyciel.

Należy również pamiętać, iż każdy 
przypadek urazu i szkody jest rozpa-
trywany indywidualnie, a w przypad-
ku, gdy poszkodowany przyczynił się 
swoim zachowaniem do zaistnienia 
wypadku lub do zwiększenia rozmia-
rów szkody, to zgodnie z art. 362 KC 
obowiązek jej naprawienia ulega odpo-
wiedniemu zmniejszeniu stosownie do 
okoliczności. Np. jeżeli poszkodowany 
używał sprzętu niezgodnie z jego prze-
znaczeniem/instrukcją musi liczyć się 
z tym, że nie będzie mógł żądać części 
lub nawet całości odszkodowania.

Warto wyraźnie zaznaczyć, iż żadne 
postanowienia regulaminu siłowni nie są 
wiążące dla konsumenta, jeśli kształtują 
jego prawa i obowiązki w sposób sprzecz-
ny z dobrymi obyczajami oraz rażąco na-
ruszają jego interesy (art. 3851 § 1  KC).

Podsumowanie
Jeżeli ćwiczymy w klubie fitness/si-

łowni czy też w innym miejscu, mamy 
prawo do tego by sprzęt na jakim ćwi-
czymy był sprawny, a warunki zapew-
niały bezpieczeństwo. Powinien to za-
pewnić właściciel. Jeżeli tego nie zrobi 
i coś nam się stanie, będziemy mieli 
podstawy do tego by wystąpić z odpo-
wiednim roszczeniem. 

Zatem najważniejsze to uprawiać 
sport z głową, tak by zminimalizować 
ryzyko kontuzji, będących nieodłącz-
nym elementem sportu.
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WYDARZENIA / REKLAMA

Gwarancja najlepszej ceny�l
Domy jednorodzinne od 80 do 100 m�l 2  
w zabudowie bliźniaczej i szeregowej 
na zamkniętym osiedlu 
Stan deweloperski�l
Sprzedaż lub możliwość zamiany  �l
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 l
DANIA MIĘSNE  l
ORAZ WEGE
RYBY l
KUCHNIA FIT l

DESERY   l
I WYPIEKI
PIZZA l
MAKARONY l
ZUPY l

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

Zarówno pogoda, jak i frekwen-
cja dopisały. Na w ydarzenie przy-
były tłumy zainteresowanych: nie 
tylko rodziny będące stałą klientelą 
sklepu, ale i te, które dopiero w dniu 
otwarcia dokonały swoich pierw-
szych zakupów. 

– Uważam, że taka promocja 
nowej siedziby to doskonały po-
mysł. Pełen sukces – mówi adwokat 
Agnieszka Wiese, która przyjechała 
z mężem i czteroletnim synkiem. 
Dodaje, że również dla rodziców 
tego typu imprezy są okazją – do 
wspólnej rozmow y oraz zoriento-
wania się w ofercie sklepu (mając 
na względzie zainteresowania swo-

ich pociech). Jedna z przybyłych na 
otwarcie mam potwierdza:

– Moje dzieci, szczególnie star-
sza córka, niezw ykle lubią BER PO. 
Mieszkamy niedaleko, więc naj-
prawdopodobniej będziemy stałymi 
klientami. Wszyscy na pewno w y-
niosą stąd pozyty wne wrażenia.

Taka jest właśnie metoda działa-
nia BER PO – otwartość, ży wioło-
wość, dynamiczność, w ychodzenie 
dzieciom naprzeciw. Czy można to 
uznać za receptę na sukces? Sądząc 
po długiej kolejce do kasy, BER PO 
zdało egzamin z dobrego kontaktu 
zarówno z aktualnymi, jak i poten-
cjalnymi klientami.

Zabawy małe i duże
Jeden z właścicieli, Gerard Szy-

dłowski, pochłonięty podczas otwar-
cia nadzorowaniem przebiegu impre-
zy, mówi konkretnie i zwięźle:

– Regionalizm jest dla nas ważny 
– tort pochodzi z cukierni państwa 

Koperskich, a strażacy, na przyjazd 
których wszyscy niecierpliwie czeka-
ją, reprezentują OSP Suchy Las. Dzie-
ci mogą poskakać na trampolinie, 
pozjeżdżać z wielkiej, pompowanej 
zjeżdżalni. Dodatkowo zapewnili-
śmy też stanowiska do budowania 
rozmaitych konstrukcji z klocków. 
Organizujemy też wiele konkursów 
i zabaw – ich prowadzenie powierzy-
liśmy profesjonalnej ekipie konferan-
sjerskiej.

Profesjonalna ekipa konferan-
sjerska, czyli Elżbieta Wojtas i Paweł 
Kuleszewicz, aktorzy związani m. 
in. z Sapartowskim Teatrem Lalek 
Dudula. Stoją na niewielkiej scenie  – 
ona w tiulowej spódnicy i wianku na 
głowie, on w ogromnych okularach 
i żółtym, cekinowym kapeluszu. Wi-
dać, że lubią swoją pracę i wiedzą, jak 
zachęcić dzieci do wspólnej zabawy.  
Potwierdza to Paweł Kuleszewicz 
w krótkiej przerwie między kolejny-
mi konkursami.

– Jestem tu wśród swoich – zo-
stałem zaproszony przez przyjaciół. 
Dzisiaj pracuję jako konferansjer, ale 
przede wszystkim świetnie się ba-
wię. Cieszymy się, że powstał obiekt 
tak przyjazny dla dzieci. Mają one 
dużą kreaty wność i inwencję twór-
czą. My, dorośli, nie jesteśmy w sta-
nie za nimi nadążyć. Chęć dzieci do 
uczestnictwa w konkursach jest tak 
duża, że… zabrakło nam nagród! 

Jeżeli w ykonujemy pracę, która nas 
cieszy – wszystko musi się udać, nie 
ma innego w yjścia.

Sklep z duszą
Samo otwarcie ma charakter bar-

dzo symboliczny. O godzinie 12.00 
następuje poświęcenie przybytku 
przez proboszcza parafii św. Joanny 
Beretty Molli w Złotnikach, ks. Ja-
kuba Knychałę i zaprzyjaźnionego 
księdza proboszcza Rafała Pierzchałę 
z parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia 
z Podolan, którzy patrząc na półki 
wypełnione zabawkami, dowcipnie 
mówią o sobie „wysłannicy świętego 
Mikołaja”. Właściciele, Gerard i Roger 
Szydłowscy, przecinają rozciągniętą 
w wejściu czerwoną kokardę, a pra-
cownicy sklepu radośnie wystrzelają 
w powietrze kolorowe confetti. 

Podczas krążenia po sklepie w po-
szukiwaniu rozmówców spotykam 
radnego Macieja Jankowiaka, który 
również jest pod wrażeniem organiza-
cji imprezy (która notabene, jak przy-
znaje Gerard Szydłowski, jest evento-
wym debiutem BERPO!).

– Jako przedsiębiorca uważam, że 
lokalne firmy powinny się wspierać – 
mówi radny.

Na otwarciu nowej siedziby BER-
PO pojawia się też Grzegorz Słowiń-
ski, przewodniczący Zarządu Osiedla 
Złotniki – Osiedle.

– Serdecznie witamy i życzymy 
powodzenia BERPO w Złotnikach – 
mówi. – Firma wspomaga zarząd już 
od sześciu lat. Dziękujemy za zaufa-
nie. Mamy też nadzieję, że tego typu 
impreza plenerowa przyczyni się do 
promocji regionu.

3 września, dzień otwarcia BERPO, 
zakończony zostaje prawdziwym suk-
cesem. Zarówno właściciele i pracow-
nicy, jak i tłumnie przybyłe na wyda-
rzenie rodziny spędzają czas radośnie 

– jak dzieci. Bo to podobno od nich my, 
dorośli, możemy nauczyć się wiele.

Małgorzata Pelka
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Zabawkowe niebo za czerwoną kokardą
Ktoś nie do końca zorientowany w sprawach gminy mógłby rzucić z pogardą „Złotniki? A cóż 
się tam dzieje?”. Cóż… dzieje się bardzo dużo! 3 września przy ul. Obornickiej 25 firma BERPO 
dokonała uroczystego otwarcia swojego salonu zabawek i zarazem nowej siedziby. Nie zabra-
kło atrakcji dla najmłodszych, tortu i oczywiście zakupów w świeżo otwartej placówce.
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W ZŁOTNIKACH  
POWSTAJE

SPECJALISTYCZNE 
CENTRUM MEDYCZNE

„MAXIMED”
ZAPRASZAMY LEKARZY 

SPECJALISTÓW ORAZ 
PIELĘGNIARKI DO 

WSPÓŁPRACY

TEL. 600 25 15 14

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

KURIER DHL 
POTRZEBNY 
OD ZARAZ

PRACA STAŁA

TEL. 604 951 532

Księża Rafał Pierzchała i Jakub Knychała

Mec. Agnieszka Wiese z rodziną

Pierwsi klienci i pierwsze zakupy

Właściciele Gerard i Roger Szydłowscyfot
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SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36

30 Sucholeski.EU       wrzesień 2016      nr 9 (56)  nr 9 (56)       wrzesień 2016      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 31



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

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

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

SPORT

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:  14:00-15:00 

Środa:   13:50-14:50

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: 16:00-16:30 
GRUPA POCZĄTKUJĄCA 

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

GRUPA ZAAWANSOWANA 
Poniedziałek: 17:30-18:30 

Środa: 17:30-18:30

Rozpoczynamy nowy sezon z Red Box Piłkarską Akademią!
Stowarzyszenie Kultury Fizycz-

nej Red Box zaprasza wszystkie dzieci  
z Gminy Suchy Las (od 4 roku życia) 
na treningi piłkarskie. Zajęcia odby-
wają się w Golęczewie, Chludowie, 
Biedrusku i Suchym Lesie.  Jeżeli Twoje 
dziecko chce rozpocząć wielką piłkar-
ską przygodę, spędzać czas w gronie ró-
wieśników ucząc się współpracy i zasad 
fair play, to jak najszybciej zapisz je do 
Red Box Piłkarskiej Akademii! Trenin-
gi odbywają się dwa razy w tygodniu 
i trwają 1,5 h. Najbardziej wyróżniający 
się zawodnicy będę mieli szansę zagrać 
w organizowanej przez nas Red Box 
Junior Lidze, rozgrywkach piłkarskich 
dla maluchów, które wprowadzają 
dzieci w świat piłki nożnej, pełen emo-

cji i zdrowej rywalizacji. Dla zespołów 
reprezentujących Red Box Piłkarską 
Akademię udział w rozgrywkach jest 
bezpłatny! Nabór trwa cały rok, dlate-
go każdy chętny może dołączyć do nas 
w dowolnej chwili. Sprawdź i pozwól 

swojemu dziecku przekonać się, że pił-
ka nożna to sport dla każdego. Najważ-
niejszy jest pierwszy krok, dlatego przy-
prowadź swoją pociechę, skorzystaj 
z darmowego treningu i dołącz do gry. 
Miesięczny koszt udziału w zajęciach to 

jedyne 49 zł! Więcej informacji można 
uzyskać pod numerami telefonów:  
Konrad Majewski 730 992 150 
(Golęczewo, Chludowo, Suchy Las)
Mateusz Koszycki 790 224 460 
(Biedrusko)
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MYJNIA RĘCZNA
pranie�l
sprzątanie�l
polerowanie �l
woskowanie�l

WULKANIZACJA
naprawa�l
wymiana�l
sprzedaż opon�l

KLIMATYZACJA
dezynfekcja�l
odgrzybianie�l
napełnianie�l

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
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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

ORTOPEDA DZIECIĘCY
USG BIODEREK

WADY POSTAWY
Tel. 61 812 50 00

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

ELEKTRYK
TEL. 506 308 306

AUTORYZOWANY INSTALATOR 
AUTOMATYKI DOMOWEJ

INSTALACJE KOMPLEKSOWO
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MARKI LIDLA!
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