
Sukces jest kobietą
Rozmowa z Magdaleną Górską,  

właścicielką Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług w Poznaniu  s. 8

CHCĘ BYĆ ADWOKATEM 
WOLNOŚCI s. 24

Nr 5 (88)
MAJ 
2019

LAUREAT NAGRODY
STOWARZYSZENIA 
DZIENNIKARZY RP
DZIENNIKARSKIE 
KOZIOŁKI 2016

Nakład  
8200 egz.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA 127

WIELKIE TANECZNE 
EMOCJE W SUCHYM 
LESIE s. 16-17

REWOLUCJA NA RYNKU 
MOTORYZACYJNYM s. 30



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

SYGNATARIUSZE PODPISANEJ W DNIU 9 MAJA 2019 DEKLARACJI WIELKOPOLSKIEJ
Włodzimierz Zydorczak, Hieronim Jurga, Lesław Wiatrowski, Jerzy Bartnik, Stanisław Kasprowicz

UDZIELAJĄ SWOJEGO POPARCIA 
MECENASOWI MICHAŁOWI WAWRYKIEWICZOWI

BEZPARTYJNEMU KANDYDATOWI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

DEKLARACJA WIELKOPOLSKA
Wykorzystam wszystkie możliwości Parlamentu Europejskiego
dla przywrócenia w Polsce powszechnego samorządu
gospodarczego, obejmującego izby przemysłowo-handlowe,
izby rzemiosła i izby rolnicze.

Michał Wawrykiewicz

POPIERAMY

Grupa ABC Kuchni
www.3-kolory.pl4K

                                                      NOWĄ 
TELEWIZJĘ 
Odkryj 

Odwiedź najbliższy salon INEA.
Zadzwoń: 61 223 09 99 inea.pl/POPC
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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
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Szanowni Państwo!

Prowadzenie prywatnej szkoły wyższej z pewnością nie należy do za-
dań łatwych. Jak na tym trudnym rynku osiągnąć sukces, do tego mię-
dzynarodowy? Dowiecie się tego czytając arcyciekawy wywiad z Magda-
leną Górską, właścicielką Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. 
Magdę poznałam już dość dawno temu. Pierwsze, co mnie uderzyło, to 
jej wysokie szpilki oraz bijąca od niej pozytywna energia. A w wywiadzie 
Magda sama mówi, że powinniśmy się otaczać ludźmi z dobrą energią. 
Myślę bardzo podobnie, nic więc dziwnego, że od razu pomiędzy nami 
powstała nić porozumienia.

Podczas kolejnych już zawodów tanecznych w Suchym Lesie nie 
brakowało wielkich emocji. Tancerze, którzy przyjechali z różnych kra-
jów, walczyli o pierwsze miejsce, a publiczność ich dopingowała. Wśród 
publiczności była radna Joanna Radzięda, która podkreśliła, że miała 
okazję oglądać piękne widowisko. Po raz kolejny też polscy i zagraniczni 
tancerzy chwalili organizację zawodów i sucholeską publiczność. Dzięku-
jemy. Za pochwały i za wspomniane wyżej piękne widowisko.

Tańczyli zresztą nie tylko zawodowcy, ale i najmłodsi. Mali tancerze z 
Suchego Lasu zdobyli miejsca na podium na dwóch ważnych imprezach 
tanecznych. Gratulujemy, przypominając jednocześnie, że zajęcia z uta-
lentowanymi dziećmi prowadzi Anna Kapera-Borkowska, zwyciężczyni 
IV edycji You Can Dance.

Emocji nie brakowało także podczas targów Poznań Motor Show. Bo 
nie ukrywajmy – niby samochód służy do przemieszczania się z miejsca 
na miejsce – ale przecież kochamy opływowe kształty, prędkość i pomruk 
silnika. Byle przy tym nie zapominać o zasadach bezpieczeństwa!

Nie trzeba się zresztą ograniczać do podziwiania aut czy motocykli na 
targach. Znany już Państwu salon Qarson przy ulicy Sucholeskiej stawia na 
iście rewolucyjną na rynku motoryzacyjnym ideę – samochodu na abona-
ment. Mieliśmy okazję uczestniczyć w oficjalnym otwarciu i posłuchać o cie-
kawej formie wejścia w posiadanie wymarzonego auta, innej niż tradycyjna.

Dzieci często lubią tańczyć, a jeszcze 
częściej smakują im lody. Z przyjemno-
ścią informujemy więc, że na sąsiadują-
cych z Suchym Lasem Podolanach swoje 
podwoje otwarła nowa lodziarnia o bar-
dzo oryginalnej nazwie LoLoDzik. Stąd 
ta nazwa? Przeczytajcie wywiad z wła-
ścicielką. W tym miejscu zdradzę tylko, że 
w lodziarni kupicie lody bio i tradycyjne.

Lody jemy najchętniej latem, a przed 
latem warto też zadbać o swój wygląd. Po-
może Wam w tym Klinika Piękna Derm 
Expert, także z poznańskich Podolan.

Proszę Państwa, przed nami wakacje, co oznacza, że wielu z nas wyru-
szy na wycieczki. Także wycieczki rowerowe. Powiat poznański postanowił 
ułatwić rowerzystom życie i uruchomił sezonową linię autobusową. Linię o 
tyle nietypową, że kursował po niej będzie autobus z przyczepką na rowery. 
Trasa tego autobusu przebiegać będzie także przez tereny gminy Suchy Las. 
Najwyższy więc czas odkurzyć rowery i sprawdzić ciśnienie w dętkach!

Jeszcze przed wakacjami czekają nas wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego, nie może więc dziwić, że na naszych łamach wypowiadają się 
kandydaci z różnych ugrupowań. Szanowni Państwo, zagłosujcie zgodnie 
z sumieniem, ale koniecznie idźcie na wybory!

Miłej lektury
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Zajączek w Galerii Sucholeskiej

20Cztery dni pośród 
najnowszych aut

15

Piękne ciało dzięki
najnowszym technologiom!

Już w Poznaniu

ORTODONCJA • OKLUZJA • MIKROSKOP • IMPLANTY 
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA • PROTETYKA 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA • STOMATOLOGIA DZIECIĘCA 
INVISALIGN • RTG NA MIEJSCU      FONIATRIA • AUDIOLOGIA

ul. Obornicka 229 lok. 204
60-650 Poznań 

(Galeria ARKADA – 2 piętro)

Rejestracja: 
tel. +48 61 881 93 42 

+48 571 345 323  
poznan@mojastomatologia.plwww.mojaStomatologia.pl/poznan
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SUCHY LAS
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Każdy student jest dla niej ważny 
i do każdego podchodzi indywidu-
alnie. Poznajcie moją rozmówczy-
nię – Magdalenę Górską, właściciel-
kę Wyższej Szkoły Handlu i Usług 
w Poznaniu, kobietę ciepłą, konkretną 
i energiczną. Wspaniałą żonę, matkę 
i szefową.

W gmachu przy ulicy 28 czerwca 
1956 r. pod numerem 217 w Poznaniu 
panuje atmosfera pracy. Uśmiechnięta 
pani wita mnie w sekretariacie i zapra-
sza do gabinetu. W progu z czarującym 
uśmiechem wita mnie szefowa, ubrana 
w klasyczny kobiecy garnitur i wyso-
kie szpilki. Emanuje  od niej energia. 
Na ścianach wiszą dyplomy, a na ko-
modach zdjęcia z ważnych wydarzeń 
i kolekcja ozdobnych talerzy z miejsc, 
które odwiedziła zawodowo nasza roz-
mówczyni. – Mam sentyment do tych 
miejsc. Kiedy spoglądam na talerze, 
przywodzą mi one na myśl ciekawych 
ludzi, których spotkałam.  
Jest Pani właścicielką Wyższej 
Szkoły Handlu i Usług, zarządza 
pani trudnym biznesem, skąd Pani 
niespożyta energia?

Mam nadzieję, że to co najlepsze 
jeszcze przede mną, a moje osiągnięcia 
dadzą początek kolejnym wyzwaniom. 
Zawsze byłam ambitna. Stawiam sobie 
wysoko poprzeczkę wyznaczając nowe 
cele. Konsekwencja, systematyczność, 
praca, cierpliwość, pozytywne myśle-
nie empatia i szczęście – to umożliwia 
kierowanie uczelnią i wprowadzanie 
jej na nowoczesny etap rozwoju. Zarzą-
dzanie szkołą wyższą to praca siedem 
dni w tygodniu. 

Ważne, aby z kompetentnymi 
ludźmi podjąć ryzyko konsekwentnej 
realizacji swego pomysłu. Kiedy poja-
wiła się możliwość kierowania uczel-
nią, pojawiła się też energia, kreatyw-
ność i wiele świeżych pomysłów, które 
wdrożyłam. Nasza uczelnia jest wy-
jątkowa, bowiem trzy najważniejsze 
funkcje założyciela, rektora i dziekana 
są w rękach kobiet. Ma to duży wpływ 
na rozwój szkoły, bowiem kobiety są 
bardzo konsekwentne w działaniu, 
mają intuicję, zdolności organizacyjne 
i wyczucie sytuacji. 

Także wśród studentów zdecydo-
wana większość to kobiety. Chętnie 
podejmują studia i z większym za-
pałem walczą o wykształcenie. Nie 
umniejszam możliwości mężczyzn, 
niestety nadal panuje stereotyp o dru-
gorzędnej roli kobiety. Cieszy mnie, że 
nasza uczelnia walczy ze stereotypami. 
Nasze absolwentki nie czują się gorsze 
od kolegów. Są bardzo dobrymi spe-
cjalistkami w swoich branżach. Robią 
kariery. Osiągają sukcesy w biznesie, 
zajmują eksponowane stanowiska. 
Mają poczucie wartości i pewność 
siebie. 

Co do uczelni, zawsze chciałam 
robić to co lubię. Cieszę się, że moja 
działalność ma dobry wpływ na życie 
innych. Daje to możliwość poznawa-
nia dużej liczby ludzi w różnym wieku, 
satysfakcję z obserwowania ich rozwo-
ju. Praca z ludźmi to wielkie emocje 
i odpowiedzialność. Spędzamy ze 
sobą sporo czasu. Miło obserwować 
jak studenci się wspierają. W naszej 
uczelni budują się przyjaźnie na lata. 
To wszystko wzrusza szczególnie 
w okresie absolutorium i zakończenia 
roku akademickiego. 

Ta praca – choć niełatwa – bardzo 
rozwija. Każdy rok to nowe doświad-
czenia, radości, czasem smutki, przy-
jaźnie i nowe pomysły do zrealizowa-
nia. Najważniejsze, że praca przynosi 

satysfakcję, daje siły do kolejnych wy-
zwań.
Jaka jest recepta na sukces w tej 
branży?

Chciałabym, aby młodzi ludzie 
mieli równe szanse posiąść wiedzę 
i realizować swoje życiowe cele. Żeby 
uczelnia była miejscem, w którym 
każdy, niezależnie od narodowości, 
miejsca pochodzenia, koloru skóry czy 
wyznania czuł się dobrze i bezpiecznie, 
a swój charakter i umiejętności rozwi-
jał każdego dnia.

 Mam wspaniałych ludzi wokół sie-
bie, którzy ramię w ramię pracują na 
sukces uczelni. Szkoły nie tworzy się 
samemu. To nie infrastruktura, budy-
nek czy biblioteka. Uczelnia to ludzie, 
to społeczność akademicka decydu-
jąca w znacznej mierze o znaczeniu, 
charakterze i klimacie miejsca. Mamy 
wspaniałe grono wykładowców na 
czele z panią rektor. Mamy aktywnego 
i otwartego na problemy studentów 
prorektora, bardzo sprawny samorząd 
studencki, fajną i zgraną administrację. 
A przede wszystkim mamy fantastycz-
nych studentów, którzy utożsamiają 
się ze szkołą. Cieszy , że studenci chcą 
budować uczelnię, uczestniczyć w jej 
rozwoju. Nasze sukcesy są sukcesem 
wielu ludzi. Receptą na sukces w bran-
ży jest empatia. Umiejętność słucha-
nia, wspierania i pomoc w realizacji 
życiowych celów drugiego człowieka.
Jak wygląda Pani działalność bizne-
sowa w branży akademickiej?

Szkoła wyższa to specyficzna 
działalność. Nie można jej traktować 
wyłącznie w kategorii biznesu. Mamy 
misję i naszym priorytetem jest jej reali-
zowanie. Nasza działalność skupia się 
na podstawowych trzech działaniach. 

Pierwsza to dydaktyka. Tu najważ-
niejsze jest dobro i rozwój studenta. 
Chcemy skutecznie przekazywać wie-
dzę, by nasi absolwenci byli wysoko 
wyspecjalizowanymi specjalistami  

WYWIADWYWIAD

Sukces jest kobietą
Kobieta z ogromną empatią. Najważniejszy dla niej jest 
człowiek. Prowadzi uczelnię, w której studenci oprócz so-
lidnego wykształcenia, odbycia zawodowych praktyk czy 
stażu, mają też szansę na poszerzenie horyzontów i możli-
wości rozwoju osobistego.

w  swoich branżach. Naszym celem jest 
podnoszenie jakości kształcenia, ale 
pamiętamy, że podmiotem jest student 
i jego rozwój. A wpływ na właściwy roz-
wój ma także tzw. akademickość. To 
nie tylko koła naukowe, klub sportowy, 
ale przede wszystkim wspólne działa-
nia charytatywne, integracja, imprezy 
sportowe, a także wspólna zabawa. 

Drugie działanie to rozwój nauko-
wo-dydaktyczny i badania naukowe. 
Bez inwestycji w ten obszar nie będzie 
rozwoju uczelni. Prowadzimy badania, 
uczestniczymy w konferencjach, pre-
zentujemy wnioski i wyniki w czaso-
pismach naukowych. Ale kadra to nie 
tylko naukowcy, to również  praktycy, 
którzy osiągnęli wiele i chcą się wie-
dzą podzielić. Wraz rozwojem uczel-
ni zapraszam do współpracy kolejne 
ciekawe osoby. Obecnie to już ponad 
dwieście osób. Jestem z nich dumna. 
To zaszczyt pracować z nimi.

 Trzeci obszar to sprawność organi-
zacyjna i dobra jakość uczelni. Ciągle 
się rozwijamy i chcemy być coraz lepsi!
Najbliższe cele? Marzenia?

Szkoła ma niemal ćwierć wieku. 
Należy do najstarszych uczelni nie-
publicznych w kraju, ale wobec nie-
których uczelni zagranicznych czuje-
my się młodzi. Tam tradycje sięgają 
kilku wieków. Musimy więc uczyć się 
korzystać z zagranicznych doświad-
czeń. Często odwiedzamy zagra-
niczne szkoły wyższe, spotykamy się, 
dyskutujemy z właścicielami, kadrą 
naukowo-dydaktyczną i studentami. 
Zawieramy umowy o współpracy i re-
alizujemy wspólne projekty i cele. 

Dużym wsparciem jest międzyna-
rodowy program Erasmus. Dzięki nie-
mu nasza kadra i studenci mają szansę 
na wymianę międzyuczelnianą. W wa-
runkach globalizacji nie możemy ogra-
niczać się do kształcenia polskiej kadry 
i polskich studentów. Musimy otwierać 
się na Europę i świat. Przyjmujemy stu-
dentów z każdego miejsca na świecie, 
o ile spełniają wymogi potrzebne do 
uzyskania statusu studenta na uczelni. 
Wszyscy są mile widziani, a im więcej 
różnorodności, tym bardziej mamy 
szansę uczyć się i rozwijać podpatrując 
drugiego człowieka, korzystając z jego 
doświadczenia, poszerzając horyzonty 
i wychodząc ze strefy komfortu. 

Wyzwaniem jest stały rozwój 
szkoły i poszerzanie oferty o kolejne 
kierunki. W tym roku akademickim 
uczelnia wprowadza  nowy kieru-
nek nauczania wczesnoszkolnego 
i przedszkolnego. Otrzymaliśmy na 
to z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju środki unijne. Na wszyst-
kich kierunkach kształcimy w języku 
polskim i angielskim.  Mamy szeroką 

ofertę studiów podyplomowych, kur-
sów i szkoleń.  Szkolimy menadżerów 
najlepszych polskich firm. Współpra-
cujemy z administracją państwową 
i samorządową. Od trzech lat z po-
wodzeniem prowadzimy prestiżowe 
studia podyplomowe MBA. Zajęcia 
prowadzone są w Warszawie, Gdań-
sku, Poznaniu i Katowicach.  

Jednym z moich projektów w tym 
roku jest kontynuowanie  otwartego 
już projektu powstania  liceum ogól-
nokształcącego, które – podobnie jak 
uczelnia – zajmie czołowe miejsce na 
listach najlepszych szkół w Poznaniu. 
Wiele osób namawia mnie na uru-
chomienie fundacji, która wesprze 
uzdolnionych studentów, a także po-
może uczniom i studentom w trudnej 
sytuacji. Fundacja będzie też wspierać 
badania młodych naukowców.
Dzięki Pani działaniom szkołę wy-
różnia wielka życzliwość wobec 
studenta.

Student jest naszą dumą. To w na-
sze ręce złożył swój rozwój zawodowy. 
Cieszy coraz większa pula stypendiów 
dla zdolnych, pracowitych młodych 
ludzi, którzy mogą dzięki temu rozwi-
jać umiejętności i realizować plany. 

Mówi się, że młode pokolenie, któ-
re wkracza na rynek, to ludzie leniwi 
i roszczeniowi. Nieprawda. Mają tylko 
inne spojrzenie, plany i wizję. Warto 
ich posłuchać, poświęcić im uwagę, 
a dowiemy się, co ich interesuje, co 
jest dla nich ważne, do czego dążą, 
jakie problemy trapią ich na co dzień. 
Jeśli leży to w moich możliwościach, 
zawsze pomogę. Czasami wystarczy 
rozmowa w cztery oczy, innym razem 
potrzebna jest rada osób trzecich, cza-
sem wesprzemy adresami odpowied-
nich instytucji. 

Studenci nie mają łatwego życia. 
Opuszczają swoje domy, a to stres. 
Staramy się służyć im pomocą i wspar-
ciem od momentu przylotu na lotni-
sko, przyjazdu na dworzec czy prze-
kroczenia progu uczelni. Chcemy, by 
poczuli się komfortowo, bezpiecznie, 
jak u siebie. Nasza administracja robi 
wszystko, by student miał poczucie, 
że należy do wspólnoty. Zadowolenie 
studenta to priorytet.
Jakie atuty ma Wyższa Szkoła Han-
dlu i Usług jako podmiot prywatny?

Atutem są proste procedury i szyb-
kie podejmowanie decyzji, co sprawia, 
że procesy zarządzania są sprawniej-
sze niż w uczelniach publicznych. Pod-
stawowym ograniczeniem jest nierów-
ne traktowanie uczelni przez państwo. 
Kształcenie stacjonarne w uczelniach 
publicznych jest dotowane z budżetu. 
Szkoły te otrzymują też o wiele więk-
sze środki na infrastrukturę. 

Gdyby finansowanie uczelni od-
bywało się na jednakowych zasadach 
dla wszystkich, to rozwój nauki, jakość 
kształcenia i warunki w Polsce byłyby 
lepsze. Nie mając tych samych pienię-
dzy, uczelnie niepubliczne muszą być 
bardziej kreatywne, elastyczne, a ich 
oferta bogatsza. 

Pomimo nierówności, z roku na 
rok Wyższą Szkołę Handlu i Usług 
wybiera coraz większa liczba młodych 
ludzi. Wiemy więc, że idziemy w do-
brym kierunku i daje nam to motywa-
cję, dzięki której stajemy się coraz lepsi, 
a w perspektywie staniemy się najlepsi.
W jaki sposób dobiera Pani sobie 
współpracowników?

Kiedy siadam do rozmowy, doku-
menty i certyfikaty kandydata są waż-
ne, ale nie pytam wyłącznie o nie. Py-
tam daną osobę, czy lubi pracę z ludźmi 
i chce z nimi pracować. Ważny jest dla 
mnie brak blokady w komunikowaniu, 
czy kandydat ma miłe usposobienie 
w kontakcie bezpośrednim. 

Dodatkowym atutem jest kultura 
osobista, znajomość savoir-vivre i ele-
menty protokołu dyplomatycznego, 
ale przede wszystkim kontakt wzro-
kowy i niewymuszony uśmiech. Na 
kolejnym etapie biorę pod uwagę do-
świadczenie, zdolności organizacyjne, 
umiejętność  planowania, czy kandy-
dat posiada zdolność pracy w zespole.
Pani sposoby na trudnych ludzi?

Rodzice wpoili mi miłość do dru-
giego człowieka ze wszystkimi jego 

zaletami i wadami. Ludzie z założenia  
mają dobrą naturę. Czasem w mym 
otoczeniu pojawią się trudni ludzie. 
Przypuszczam, choć mogę się mylić, 
że mają za sobą trudne chwile w ży-
ciu i bagaż nieudanych doświadczeń. 
Dlatego podejmuję próbę nawiąza-
nia rozmowy. Jeśli zaiskrzy, zapewne 
porozumiemy się. Staram się znaleźć 
pozytywy i na nich się skupiam. Jeśli 
jednak nić porozumienia jest niemoż-
liwa, nie kruszę kopii i odpuszczam. 
Szukam wtedy nowych ludzi, z który-
mi stworzę dobrą relację.
Jakie predyspozycje powinna mieć 
kobieta biznesu?

Trzeba lubić ludzi i pracę 
z nimi. Umiejętność słuchania, do-
ceniania starań, chwalenia współ-
pracowników  to podstawa. Dosta-
łam od rodziców wiele wsparcia.  

Spotkanie robocze z rektorem 
Rolfem Pfrenglem z Drezna

Spotkanie z Michaelem 
Porterem, Sala Ziemi MTP 2019

Podpisanie umowy o współpracy WSHiU  z University 
of Sathyabama Science and Technology in Chennai

Spotkanie robocze w konsulacie RP w Luandzie w Angoli

Inauguracja roku akademickiego w październiku 2018 w WSHiU

Podpisanie przez WSHiU porozumienia w VELS International School w Chennai

Magdalena Górska, właścicielka Wyższej 
Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 
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Wyróżnienie WSHiU przez WZPP za rozwój 
szkolnictwa wyższego w Wielkopolsce
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Wpoili mi najważniejsze wartości. 
Nauczyłam się szacunku do ludzi 
i wszystkich profesji. Kobiety mają 
w genach opiekuńczość i moc tworze-
nia tzw. stref komfortu. 

Kobieta biznesu to również kobie-
ta charyzmatyczna, umiejąca prowa-
dzić dialog, konkretna, dobrze zorga-
nizowana, punktualna, wymagająca 
przede wszystkim od siebie, podno-
sząca kwalifikacje, umiejąca pracować 
w zespole, mająca cechy lidera, a jed-
nocześnie umiejąca rozwiązać proble-
my natury formalnej. Zawsze ma na 
uwadze dobro rodziny i ludzi, z który-
mi pracuje.  
Jakie ma Pani pasje, zainteresowania?

Pracuję intensywnie siedem dni 
w tygodniu, więc niezbyt dużo czasu 
pozostaje na pasje. Lubię być na bie-
żąco w kwestii krajowej i zagranicznej 
polityki. Nie zasypiam bez obejrzenia 
wieczornych wiadomości. Uwielbiam 
podróże, satysfakcję daje mi uprawia-
nie sportu, a gotowanie i poznawanie 
nowych smaków sprawia, że się od-
prężam. Jednak odkąd zarządzam 
uczelnią, interesuje mnie marketing, 
finanse i reklama. Ale fascynuje mnie 
człowiek. Sam w sobie i wszystko co 
jest z nim związane.
Jak to jest być pracującą mamą? Czy 
udaje się Pani pogodzić obowiązki 
domowe z zawodowymi?

Staram się, aby została zachowana 
równowaga między domem a pracą. 

To niełatwe i czasem ponoszę klęskę. 
Ale moje córki są już dorosłe albo pra-
wie dorosłe, co daje mi większą możli-
wość zarządzania czasem. Nie zawsze 
da się wszystkich zadowolić. Ale próby 
zawsze podejmuję. Moja rodzina jest 
wyrozumiała, wspierają mnie, co daje 
mi komfort.  Moi najbliżsi zawsze będą 
na pierwszym planie.
Jak udaje się Pani pracować siedem 
dni w tygodniu?

Dobre planowanie, organizacja  
i zarządzanie  daje efekty. Ratuje mnie 
umiejętność dzielenia się obowiąz-
kami, co nie jest łatwe, bo lubię dużo 
rzeczy zrobić sama. Pomaga mi  ze-
spół administracyjny. Bez niego nie 
wyobrażam sobie działalności. Jestem 
dumna, że mam wokół siebie wspa-
niałych ludzi. Dużą część domowych 
obowiązków przejęły córki. 

Social media ograniczam do mini-
mum, do spraw zawodowych. Książki 
i czasopisma leżą na komodzie cze-
kając na swą kolej. Ale pamiętam, że 
oprócz pracy ważni są rodzina, znajo-
mi i przyjaciele. Dla nich warto mieć 
czas wolny.
Czy czuje się Pani kobietą spełnioną?

Trudne pytanie. Każdego dnia 
podejmuję próbę, by osiągnąć taki 
stan rzeczy. Dzięki rodzinie i współ-
pracownikom uczelnia się rozwija i to 
jest powód do dumy. Ale mam świa-
domość, że wiele jeszcze mam do zro-
bienia w przestrzeni zawodowej i ro-
dzinnej. Żyję więc przeświadczeniem, 
że mogę zrobić jeszcze więcej i pójść 
jeszcze dalej.
Co Pani robi w wolnym czasie?

Są momenty, że muszę pobyć 
sama ze sobą. Pozbierać myśli, zre-
setować się, spojrzeć na wszystko 
z perspektywy i pomyśleć co dalej. 
Energię daje mi fitness. Daje mi też 
poczucie, że praca przynosi efekty. 
Jednak nic nie da takiej siły, jak czas 
spędzony z najbliższymi w domu. 
Wtedy gotuję ulubione potrawy. 
Czasem znajdzie się też chwila na 
książkę i wspólne obejrzenie filmu. 
Jak pogoda dopisze, to ukojenie daje 
spacer na łonie przyrody.
Jakie Pani ocenia rozwój Poznania?

Poznań jest moim miejscem na 

ziemi. Kiedy wyjeżdżam, tęsknię 
i czekam, kiedy zobaczę moje miasto 
i poczuję jego klimat. Tu się urodziłam, 
dorastałam, chodziłam do szkoły, zda-
łam maturę, poszłam na studia i reali-
zuję życiowe  cele. 

Tu jest mój dom, tu pracuję i chcia-
łabym, żeby zawsze było to miasto 
zadbane, bezpieczne i rozwijające się. 
Żeby każdy mógł znaleźć tu miejsce 
dla siebie, niezależnie w jakiej branży 
pracuje, jakie ma poglądy, jakiego wy-
znania jest i jaką filozofię życia głosi. 
Chciałabym, żeby Poznań nadal był 
ważnym punktem na mapie Polski 
i świata, atrakcyjnym turystycznie, 
przyciągającym inwestorów. 

Poznań ma duży potencjał i wiele 
do zaoferowania. Rozwój miasta jest 
ważny dla całej społeczności, niech 
Poznań pięknieje każdego dnia. Niech 
nasze dzieci i wnuki mają z czego być 
dumne. Poznań jest naszym miastem!
Co by Pani doradziła kobietom, któ-
re chciałyby założyć biznes?

Każda z nas jest inna. Każda ma 
swój charakter. Dzięki temu są różne 
przepisy na sukces. Sukces to wizja, 
konsekwencja, dobre planowanie, 
pracowitość. Jestem typem wizjonera 
i lidera. Jeśli pojawi się wizja, to liczy 
się tylko konsekwencja, upór w działa-
niu, dążenie do celu. Wielu kobietom 
wydaje się, że wszystko samo przycho-
dzi. A sukces to efekt ciężkiej pracy. 
Wszystko, co osiągnęłam jako kobieta 
i właścicielka uczelni, musiałam zapla-
nować, zbudować, wypracować. 

Uczelnia nie odniosłaby sukce-
su bez pracowitych i lojalnych ludzi. 
Mam do nich szczęście. Mówią, że 
mam siłę przyciągania ludzi z dobrą 
energią, a każdą energię warto spożyt-
kować w dobrym celu. Moja misja to 
tworzyć coś z pasją, dla kogoś. Kobie-
tom, które chcą założyć biznes, radzę, 
żeby nie bały się podejmować ryzyka, 
walczyły o swoje, dążyły do celu i nie 
dały sobie wmówić, że miejsce kobiety 
jest tylko w domu. 

Otaczajcie się ludźmi z pasją, ener-
gią, planujcie, kreujcie i twórzcie. Miej-
cie odwagę, kierujcie się sercem i intu-
icją. Bądźcie sobą, powodzenia!

AGACZYK

WYWIAD

Podpisanie porozumienia uczelni z Komendą 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w 
Poznaniu. Na zdjęciu brygadier Andrzej Bartkowiak.

Spotkanie z Brianem Tracy, autorytetem w dziedzinie 
rozwoju osobistego i psychologii sukcesu  

Podpisanie porozumienia międzyuczelnianego z Instytutem 
Biznesu i Prawa w Kijowie. Po lewej rektor Tetiana Kamińska.
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Konferencja prasowa we 
Lwowie pod hasłem „Edukacja, 
partnerstwo i rozwój”.

 
 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
26 maja 2019 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy gminy Suchy Las głosować będą w 8 lokalach wyborczych, zlokalizowanych w tych samych 
miejscach, jak w wyborach samorządowych w październiku ubiegłego roku.  Poniżej zamieszczamy informację o obwodach głosowania w gminie Suchy Las. Bliższe informacje w 
sprawach indywidualnych związanych z  organizacją wyborów można uzyskać pisząc na adres nowak.joanna@suchylas.pl. 

           Joanna Nowak 

                                                                                                Sekretarz Gminy Suchy Las 
 

 
 

Nr 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 BIEDRUSKO 

Dom Osiedlowy,  
ul. Zjednoczenia 4,  
62-003 Biedrusko 

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

2 CHLUDOWO, ZIELĄTKOWO 

Zespół Szkół  
im. Ojca Mariana Żelazka,  

ul. Szkolna 3,  
62-001 Chludowo 

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

3 

SUCHY LAS ulice: ALEJOWA, BRZASK, BRZOZOWA, BUKOWA, CHMIELNA, CHMURNA, EWY CZARNIECKIEJ, 
DESZCZOWA, DĘBOWA, GAJOWA, GRABOWA, GWIEZDNA, JAŁOWCOWA, JARZĘBINOWA, JESIONOWA, 
KASZTANOWA, KRAŃCOWA, KRATEROWA, KRĘTA, KRÓTKA, KSIĘŻYCOWA, KS. BRONISŁAWA 
HERTMANOWSKIEGO, LEŚNA, LISIA, LUDWIKA KUBACKIEGO, ŁĄKOWA, MAGNOLIOWA, METEORYTOWA, 
MIODOWA, MOKRA, OBORNICKA nr 2 - 18 parzyste, OGRODNICZA, OLCHOWA, OSIEDLE PRZYLESIE, PODGÓRNA, 
PODJAZDOWA, POGODNA, POLNA, POPRZECZNA, PORANNA, PROMYKOWA, RADOSNA, RUCZAJ, SADOWA nr 17 - 
27 nieparzyste i od nr 28 do końca, SŁONECZNA, SPRZECZNA, STANISŁAWA ZWOLENKIEWICZA, STRAŻACKA, 
STRUMYKOWA, SUCHA, ŚNIEŻNA, ŚWIT, TARNINOWA, WIĄZOWA, WODNA, WSCHODNIA, WOJCIECHA 
BOGUSŁAWSKIEGO od nr 41 do 49 nieparzyste i od nr 50 do końca, WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, ZAKOLE, ZGODNA, 
ZIMOWA, ZODIAK, ŹRÓDLANA 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 
ul. Wojciecha Bogusławskiego 36, 

 62-002 Suchy Las 
 

Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

4 

SUCHY LAS ulice: AKACJOWA, ARONIOWA, BRZOSKWINIOWA, CHABROWA, DIAMENTOWA, FIOŁKOWA, 
FORTECZNA, JAŚMINOWA, JEŻYNOWA, KAKTUSOWA, KLONOWA, KONWALIOWA KRYSZTAŁOWA, KWARCOWA, 
LAWENDOWA, MACIEJKOWA, MAKOWA, MALINOWA, MALWOWA, MŁODZIEŻOWA, MODRAKOWA, MORELOWA, 
NA STOKU, NEKTAROWA nr 1 - 11, OBORNICKA od nr 20 parzyste do końca, nr 1 - 101 nieparzyste, ONYKSOWA, 
OWOCOWA, OSIEDLE NA WZGÓRZU, OSIEDLE POZIOMKOWE, OSIEDLE SZAFIROWE, PERŁOWA, Pl. NOWY RYNEK, 
PORZECZKOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr 1 - 24, ROLNA, RÓŻANA, RUBINOWA, RUMIANKOWA, 
RZEMIEŚLNICZA, SADOWA od nr 1 - 15 i nr 16 - 26 parzyste, STARA DROGA, STEFANA STEFAŃSKIEGO nr 1 - 6, nr 8 - 16 
parzyste, STROMA, SUCHOLESKA, SZAFIROWA, SZKOLNA nr 1 - 14, nr 16 - 18 parzyste, SZKÓŁKARSKA nr 1 - 40, nr 42 - 
44 parzyste, SZYSZKOWA, ŚLIWKOWA, ŚWIERKOWA, TARASOWA, TĘCZOWA, TRUSKAWKOWA, WARSZTATOWA, 
WIDOKOWA, WIDŁAKOWA, WIERZBOWA, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO nr 1 - 39, od nr 40 do 48 parzyste, 
ZAKĄTEK, ZIELNA, ŻURAWINOWA 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Wojciecha Bogusławskiego,  

ul. Szkolna 15,  
62-002 Suchy Las 

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

5 

SUCHY LAS ulice: BAJKOWA, BORÓWKOWA, CEDROWA, FIRMOWA, JAGODOWA, JANA I STEFANA 
REWERSÓW, KWIATOWA, LIPOWA, ŁOZOWA, MIŁA, MODRZEWIOWA, NEKTAROWA od nr 13 do końca, NIZINNA, 
OBORNICKA od nr 103 do końca nieparzyste, OSIEDLE JAGODOWE, OSIEDLE PLATANOWE, PARKOWA, PLATANOWA, 
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH od nr 25 do końca, POZIOMKOWA, PROMIENISTA, SANECZKOWA, SASANKOWA, 
SENNA, SERDECZNA, SPORTOWA, STEFANA STEFAŃSKIEGO nr 7 - 17A nieparzyste, od nr 18 do końca, SZKOLNA nr 15 
- 17 nieparzyste, od nr 19 do końca, SZKÓŁKARSKA nr 41 - 43B nieparzyste, od nr 45 do końca, WIOSENNA, WIŚNIOWA, 
ZACHODNIA, ZAWILCOWA 

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Jana Pawła II,  
ul. Poziomkowa 11,  
62-002 Suchy Las 

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

6 
ZŁOTNIKI ulice: BOCIANIA, BOROWIKOWA, CZUBAJKOWA, GOŁĄBKOWA, JASKÓŁCZA, KOŹLARZOWA, 
KRUCZA, KUKUŁCZA, KURKOWA, ŁABĘDZIA, MAŚLAKOWA, MUCHOMOROWA, NEKTAROWA, OPIEŃKOWA, 
PAWIA, PIECZARKOWA, PLAC GRZYBOWY, PLAC SOKOŁA, PODGRZYBKOWA, PRZEPIÓRCZA, PTASI ZAUŁEK, 
RYDZOWA, SKOWRONKOWA, SŁONECZNA, SŁOWICZA, SMARDZOWA, SOSNOWA, SOWIA, ŻURAWIA,  
m. JELONEK 

Świetlica osiedlowa, Złotniki  
Plac Grzybowy 16,  
62-002 Suchy Las 

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

7 

ZŁOTNIKI ulice: AZALIOWA, BERBERYSOWA, BLUSZCZOWA, BOLESŁAWA PRUSA, CICHA, CISOWA, CYNOWA, 
CZOŁGOWA, DOJAZD, DWORCOWA, DZIAŁKOWA, FORSYCJOWA, GŁOGOWA, GRANICZNA, GRANATOWA, 
IRYSOWA, JAŁOWCOWA, JANA KOCHANOWSKIEGO, JELONKOWA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KALINOWA, 
KOBALTOWA, KONWALIOWA, KRÓTKA, KRZEMOWA, KWIATOWA, LAZURYTOWA, LILAKOWA, ŁAGIEWNICKA, 
MIKOŁAJA REJA, MIŁA, MOSIĘŻNA, OBORNICKA, OGNIKOWA, OKRĘŻNA, PAGÓRKOWA, PAWŁOWICKA, 
PIGWOWA, PROSTA, RADOSNA, RÓŻANA, SPACEROWA, TARNINOWA, TUJOWA, TULIPANOWA, TURKUSOWA, 
TYTANOWA, WRZOSOWA, ZIELONA, ZŁOTNICKA, ŻUKOWA,  
m. ZŁOTKOWO 

Świetlica osiedlowa, Złotniki  
ul. Żukowa 14,  

62-002 Suchy Las 

8 GOLĘCZEWO 

Świetlica wiejska, Golęczewo  
ul. Dworcowa 61A, 
 62-001 Chludowo 

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Suchy Las najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las 
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Sesja rozpoczęła się od złożenia gra-
tulacji nowo wybranym sołtysom i prze-
wodniczącym zarządów osiedli. Pojawili 
się sołtys Złotkowa Sylwia Sawińska, 
sołtys Chludowa Halina Gramsch, prze-
wodnicząca Zarząd Osiedla Suchy Las 
Sylwia Szenk, przewodniczący Zarządu 
Osiedla Biedrusko Radosław Banaszak. 
Z powodu wyjazdu nie pojawił się tylko 
przewodniczący Zarządu Osiedla Grzy-
bowego Jarosław Dutkiewicz.

– Liczę na owocną współpracę z pań-
stwem, a także z radami sołeckimi i za-
rządami osiedli – skłoniła się przewod-
nicząca Rady Gminy Anna Ankiewicz. 

Spór o Stary Bar
W dalszej kolejności jednomyślnie 

przyjęto protokół z poprzedniej sesji. 
Skarbnik Monika Wojtaszewska 

złożyła autopoprawkę do projektu 
uchwały o zmianie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2019-2029. 
Wnioskowała, by kwotę 200 tys. zł 
przesunąć z renowacji zabytkowego 
obiektu w Chludowie na program do-
tyczący odnawialnych źródeł energii.

– Zgodnie z założeniami renowacja 
Starego Baru powinna być zakończo-
na w tym roku – zauważył radny Zbi-
gniew Hącia. – Nie powinna zostać 
rozgrzebana w polu.

– Nie ma takiej możliwości, bo in-
westycja jest zabezpieczona środkami 
unijnymi – przypomniała Monika 
Wojtaszewska. – Gdybyśmy ją prze-
rwali, stracimy dofinansowanie.

– Wydatki na Stary Bar to 10 mln 
850 tys. zł – przypomniała radna 
Anna Ankiewicz.

– Pozostawienie tych 200 tys. zł by-
łoby moim zdaniem niepotrzebną re-
zerwą – wyraził opinię wójt Grzegorz 
Wojtera.

Tymczasem radny Marian Bajer 
poprosił o szczegóły programu doty-
czącego źródeł alternatywnej energii.

– To wspólny projekt trzech gmin: 
Suchego Lasu, Puszczykowa, Rokiet-
nicy. Suchy Las jest liderem – z dumą 
podkreślił zastępca wójta Marcin Bu-
liński.

Za autopoprawką zagłosowało 13 
radnych, dwie osoby się wstrzymały 
(w tym radna Wiesława Prycińska przez 
przypadek), nikt nie był przeciw. Za całą 
uchwałą głosowało 14 osób, przeciw był 
tylko radny Zbigniew Hącia.

Spór o koszykówkę
Przy okazji dyskusji na temat zmian 

budżetu radna Joanna Radzięda zapyta-
ła wójta o ewentualną autopoprawkę do 
budżetu w kwestii wniosku stowarzysze-
nia Basket Team.

– Ten wniosek pozytywnie zaopi-
niowały dwie komisje – przypomniała 
Joanna Radzięda.

– Oczywiście na sesji majowej? – 
upewnił się Grzegorz Wojtera.

– W maju, jak sądzę, będziemy oma-
wiać kolejny wniosek Basketu, podobno 
uzgodniony z panem – uśmiechnęła się 
radna Radzięda. –Teraz mówię o ćwierć-
finale mistrzostw Polski.

– Nie widzę możliwości, żeby w jakiś 
nadzwyczajny sposób potraktować dziś 
ten wniosek – rozłożył ręce wójt.

– Stowarzyszenie nie przewidywa-
ło, że uda się im wejść do ćwierćfinału, 
a tym bardziej, że będą to wydarzenie 
organizować – wyjaśniła Joanna Radzię-
da. – Dlatego też wcześniej nie złożyło 
odpowiednich wniosków budżetowych. 
Dlatego ja składam wniosek o poprawkę 
do budżetu.

– Przecież Basket Team może jeszcze 
wejść do finału – zauważyła Anna An-
kiewicz. – Tego im życzymy. Możemy 
ich dofinansować w bliskiej przyszłości, 
a na razie mają jeszcze chyba rezerwy?

– Trudno się zgodzić z wójtem, że 
nie jesteśmy przygotowani na to, żeby 
wydać 7 tys. zł dla chłopców, którzy 
nie ukończyli 14 roku życia, a odnie-
śli duży sukces – zgodził się z Joanną 
Radziędą radny Michał Przybylski. – 
Jesteśmy jedną z najbogatszych gmin, 
baczmy, by w świat nie poszedł zły 
przekaz – przestrzegł.

– Nie twórzmy precedensów, żeby 
w przyszłości każdy nie przychodził po 
3-5 tys. zł – martwiła się radna Wiesława 
Prycińska.

Na jej wniosek przewodnicząca 
Anna Ankiewicz zarządziła pięć minut 
przerwy. Dyskusje w kuluarach musiały 
być gorące, bo przerwa de facto trwała 
niemal 20 minut.

Po przerwie radna Radzięda pod-
trzymała wniosek. Przewodnicząca 
Joanna Pągowska z Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
podkreśliła, że komisja też jest za przeka-
zaniem pieniędzy.

– Ale niekoniecznie trzeba każdora-
zowo przygotowywać aneks – dodała. – 

Pan wójt zapewnił przecież, że pieniądze 
są zabezpieczone.

W głosowaniu wniosek przepadł. Za 
głosowała wnioskodawczyni i czterech 
radnych Gminy Razem. Pozostałych 10 
rajców głosowało przeciw.

Za zmianą uchwały budżetowej na 
2019 r. głosowało 11 radnych, przeciw 
był Zbigniew Hącia, a pozostałych 
trzech rajców z Gminy Razem wstrzy-
mało się.

Wiosenne prace
Takich różnic nie było już podczas 

głosowania nad przystąpieniem gminy 
Suchy Las do programu Ogólnopolska 
Karta Seniora. Uchwałę przyjęto jedno-
myślnie.

W ramach punktu pod nazwą „Infor-
macje wójta gminy” głos zabrał wicewójt 
Marcin Buliński, który zapewnił, że służ-
by komunalne zakończyły już wiosenny 
przegląd placów zabaw.

– Obecnie trwa modernizacja 
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Me-
teorytowej i Bogusławskiego – dodał 
włodarz. – Stosujemy tam nowoczesną 
technologię, wiążąc nawierzchnię za 
pomocą mieszanki mineralnej – zazna-
czył. – Kończy się też budowa ulicy Ste-
fańskiego. Kontynuujemy prace przy 
modernizacji dworca w Golęczewie 
i budową kanalizacji w Zielątkowie. Na 
osiedlu Grzybowym zakończyliśmy 
budowę ulicy Kukułczej.

– Dziś złożyłem na ręce pana staro-
sty dokumentację w sprawie obwodni-
cy Biedruska – zabrał z kolei głos wójt 
Grzegorz Wojtera. – Wiem, że opinia 
starosty będzie pozytywna, bo już 
o tym rozmawialiśmy.

Wójt Wojtera poinformował też 
o możliwości rozłożenia na raty kwoty 
potrącenia wynagrodzenia nauczycieli 
za czas strajku.

– Łagodzimy tę dolegliwość finanso-
wą – wyjaśnił.

Z kolei przewodnicząca Anna An-
kiewicz poinformowała, że Regionalna 
Izba Obrachunkowa wszczęła postępo-
wanie w sprawie uchwały Rady Gminy 
Suchy Las z 28 marca br. zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2019-2029. Jako przyczynę swojej decy-
zji RIO podała naruszenie prawa.

Radny Krzysztof Łączkowski, jeden 
z przedstawicieli Rady Gminy w Sto-
warzyszeniu Gmin i Powiatów Wielko-
polski, poinformował zgromadzonych, 
że został wybrany do Komisji Spraw 
Społecznych, Oświaty i Kultury stowa-
rzyszenia.

Przewodnicząca Joanna Pągowska 
z Komisji Budżetu, Finansów i Rozwo-
ju Gospodarczego poinformowała, że 
członkowie komisji spotkali się z dy-
rektorem Andrzejem Ogórkiewiczem 

z Centrum Kultury i Biblioteki Publicz-
nej, który przedstawił m.in. plany na 
2019 r.

Przewodniczący Marian Bajer z Ko-
misji Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych 
poinformował, że członkowie komisji 
skoncentrowali się na omówieniu kon-
kursu „Bezpieczna gmina”. Konkurs 
ten adresowany jest do dzieci.

Do dyspozycji szkół
Następnie przewodnicząca rady 

Anna Ankiewicz odczytała interpelację 
radnego Włodzimierza Majewskiego, 
który zapytał o budowę bezpiecznego 
przejścia dla pieszych przy przedszkolu 
na ulicy Słonecznej w Złotnikach Wsi. 
Radny zarzucił wójtowi, że to kolejna nie-
zrealizowana inwestycja, co gorsza inwe-
stycja, która służyć ma bezpieczeństwu.

Radny Majewski złożył też inter-
pelację w sprawie adaptacji budynku 
dawnego przedszkola na potrzeby spo-
łeczności Złotnik Wsi. Radny zarzucił 
wójtowi negatywny stosunek do miesz-
kańców sołectwa. Szerzej o tej sprawie 
pisaliśmy w poprzednim numerze. 
Przypomnijmy, że mieszkańcy chcieli, 
by w budynku powstał dom seniora 
i świetlica wiejska, zaś wójt początko-
wo obiecał uszanować ich wolę.

Radna Iwona Koźlicka miała z ko-
lei pytanie w sprawie zmian organiza-
cji ruchu na osiedlu Grzybowym i pro-
testów części mieszkańców. 

– Dla mnie jest oczywiste, że jeśli 
wprowadzamy zmiany komunikacyj-
ne, to powinniśmy je monitorować – 
odparł wójt.

– Czy fundusz wynagrodzeń pozosta-
je w szkole czy go zabieramy? – zapytał 
radny Michał Przybylski. – Bo de facto, 
panie wójcie, zapowiedział pan potrące-
nia wynagrodzeń nauczycielom suchole-
skim za czas strajku, choć w złagodzonej 
formie. Tymczasem przed nami 30 rocz-
nica wyborów 4 czerwca 1989 r., a strajk 
nauczycieli miał charakter szczególny, 
po części wolnościowy. Można by po-
myśleć o nagrodach dla nauczycieli.

– Te środki pozostają do dyspozycji 
szkół – uspokoił wójt Wojtera. – Teraz 
należy zastanowić się wspólnie z dyrek-
torami szkół, jak te środki zgodnie z pra-
wem wykorzystać, by służyły zmoty-
wowaniu w okresie postrajkowym. Jest 
przecież zgoda w środowisku nauczy-
cielskim, że należy się zmobilizować, by 
tę krótką przerwę w pracy nadrobić. Na-
tomiast nagrody przyznawane są z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, a w szczegól-
nych przypadkach z okazji zakończenia 
roku szkolnego lub w dniu patrona szko-
ły. W granicach prawa zrobimy wszystko, 
by dotyczącą nauczycieli dolegliwość 
wyeliminować – zapewnił.

Z SESJI RADY GMINY Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA

Może warto ambicję 
schować w kieszeń
Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy spierano się
 o pieniądze na Stary Bar i na Basket Team. Rozmawiano 
też o wynagrodzeniach dla nauczycieli, quadach na dro-
dze rowerowej i działającej w piwnicy poradni.

Radny Zbigniew Hącia zapytał 
o śmieci zalegające na terenie wsi 
Chludowo.

– W jednym miejscu odpady zapaliły 
się, na szczęście nasza straż zdołała to 
ugasić – poinformował. – Niechże straż-
nicy gminni zwrócą na to uwagę i zapo-
biegną nieszczęściu – apelował.

Radna Joanna Radzięda zapytała 
zastępcę wójta Marcina Bulińskiego, czy 
nowa technologia budowy drogi rowe-
rowej oznacza też wyższe koszty.

– Jest to tańsze od pozbruku 
i nawierzchni bitumicznej – zapewnił 
włodarz. – A na terenach leśnych tech-
nologia ta nie niszczy krajobrazu, bo 
nie wygląda to jak beton, jest w kolorze 
drogi gruntowej.

Quady i poradnia
W ramach wolnych głosów i wnio-

sków głos zabrała sołtys Golęczewa 
Katarzyna Kachel, która zapytała 
o przejście dla pieszych w okolicy ulic 
Dworcowej i Lipowej.

– To przejście prowadzące do szkoły 
– zaznaczyła. – Czy niemal niewidoczne 

pasy zostaną odmalowane? I kiedy?
– Będą, oczywiście – pokiwał gło-

wą wicewójt Buliński. – Jutro podam 
dokładną datę.

Potem głos zabrała sołtys Zieląt-
kowa Regina Roszczyk, która poin-

formowała, że na trzecią kadencję nie 
będzie kandydować.

– Chciałabym podziękować wszyst-
kim za współpracę – skłoniła się.

Tymczasem radna Anna Ankie-
wicz zapytała, czy na drodze rowero-
wej wzdłuż ulicy Meteorytowej po-
nownie pojawią się paliki.

– Bo ich brak zachęca kierowców 
do skracania drogi tą ścieżką np. na 
działki – zwróciła uwagę.

– Wjazd od Lipowej musi zostać, 
bo to dojazd do nieruchomości, jeśli 
natomiast chodzi o odbicie w prawo, 
pojawi się tam barierka, która będzie 
miała za zadanie powstrzymać nie tyl-
ko samochody, ale także quady – przy-
taknął Marcin Buliński.

– A quady już tam jeżdżą – westchnę-
ła radna Joanna Pągowska.

Potem z ław dla publiczności 
podniosła się Anna Ohirko, która na 
poprzedniej sesji pytała o Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną, miesz-
czącą się w pomieszczeniach piwnicz-
nych gmachu Szkoły Podstawowej nr 
1. Chodzi o możliwość przeprowadzki 
poradni w lepsze miejsce. Radny po-
wiatowy Jerzy Świerkowski obiecał 
wtedy odpowiedzieć za miesiąc.

– Tak, pamiętam, pytałem – kiw-
nął głową radny Świerkowski. – Ta 
poradnia już trzy lub cztery lata temu 

miała zostać przeniesiona do szkoły 
w Rokietnicy. Z pewnością nie zostanie 
docelowo w Suchym Lesie. Jest jednak 
mały problem. Teren, na którym ma 
być dojście do tej poradni, znajduje się 
na gruncie prywatnym. Pertraktacje do 
niczego nie doprowadziły, więc staro-
stwo wystąpiło do sądu o zasiedzenie. 
Może to zająć jeszcze rok, oby niecały.

– Rozumiem, jednak wierzyć mi się 
nie chce, żeby na ten rok nie udało się 
znaleźć lepszego miejsca w gminie – 
odparła Anna Ohirko. Panie wójcie, 
panowie radni?

– Można na okres przejściowy za-
pewnić zdecydowanie lepsze warunki, 
jednak na zasadzie partnerstwa, bo to 
jednak zadanie powiatu – zastrzegł wójt. 

– Potrzebne spotkanie i poważna rozmo-
wa na ten temat, może pokrylibyśmy 
koszty dzierżawy pól na pół?

– Rozejrzyjmy się dobrze po na-
szych zasobach! – zaapelowała Anna 
Ankiewicz.

– Ale przeniesienie poza gminę… – 
zafrasował się Zbigniew Hącia. – Do-
jazd do Rokietnicy nie jest prosty.

– Autobusem nr 832 można do Ro-
kietnicy dojechać – zauważył wójt.

– Ja wiem, że ambicja, że powiat po-
winien poprosić, ale może warto ambicję 
schować w kieszeń i poprosić samemu. 
Dla dobra dzieci – zachęcała Anna Ohirko.

– Działajmy tak, by od 1 września ta 
poradnia działała w innych, ludzkich 
warunkach – podsumowała dyskusję 
Anna Ankiewicz.

Pod sam koniec sesji przewodniczą-
ca Rady Gminy poinformowała też krót-
ko, jak wygląda dziś sytuacja z opłatami 
za użytkowanie wieczyste gruntów. 

– W starostwie czekają na decyzję 
wojewody i niestety naliczają 60 proc. – 
rozłożyła ręce Anna Ankiewicz. – Woje-
woda nie odniósł się w żaden sposób ani 
do pisma pana wójta, ani do pisma pana 
starosty – ubolewała. Mam nadzieję, że 
wojewoda wreszcie zadziała w tej kwestii.

Krzysztof Ulanowski

Wyjaśnienie
W kwietniowym numerze nasze-

go „Magazynu”, w relacji z sesji Rady 
Gminy omyłkowo napisaliśmy, że 
w posiedzeniu Komisji Porządku 
Publicznego, Ochrony Środowiska 
i Spraw Komunalnych uczestniczyła 
red. Barbara Stachowiak, która po-
kazała na slajdach przeznaczone do 
remontu zabytki. W rzeczywistości 
w posiedzeniu uczestniczyła i slajdy 
pokazała Anna Stachowiak z Referatu 
Budowlano-Inwestycyjnego Urzędu 
Gminy. Obie Panie serdecznie za po-
myłkę przepraszamy.

Redakcja
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Drodzy Rodzice! Z niekrytą radością 
informujemy, że już od września na 
mapie Suchego Lasu będzie istniało 
nowe miejsce wspierające edukację 
młodych ludzi – Prywatna Szkoła 
Montessori.

Harmonia – to przestrzeń stwo-
rzona przez dorosłych, którzy w pa-
mięci mają jeszcze obraz dzieciństwa. 
To szkoła, stawiająca na pierwszym 
miejscu dziecięce potrzeby, gdzie za-
wsze przed nauką na pamięć formułek 
i definicji dostępnych w słownikach są 
kompetencje miękkie i troska o indy-
widualny potencjał.

W naszym mieście życiem zatętni 
budynek przy ul. Akacjowej 3, od te-
raz będzie to lokalna wizytówka innej 
metody edukacji. Prywatna Szkoła 
Montessori Harmonia to jednak nie 
budynek, to przede wszystkim ludzie. 
W gronie kadry nie ma miejsca na 

przypadkowe osoby, tak ważną sprawę 
jak nauka naszych dzieci powierzamy 
tylko tym, którym ufamy – nauczycie-
lom z pasją. W każdej klasie na stałe 
obecnych jest zawsze dwóch wycho-
wawców, wyróżnia nas jednak nie 
tylko ich ilość, ale także kompetencje, 
które regularnie podnoszone wspiera-
ją bogaty potencjał placówki.

Troska o dobre relacje stanowi dla 
nas największą wartość, to właśnie 
dlatego tak łatwo rozpoznać jest dzieci 
z naszych działających już poznań-
skich placówek - w poranną drogę do 
szkoły nie zabierają plecaka (ponie-
waż nie pracujemy na podręcznikach), 
a  szeroki uśmiech, bo zmierzają do 
miejsc stworzonych z myślą o nich. 
Młodym ludziom jest u nas dobrze, 
możecie nam zaufać.

Nie dajemy sobie prawa do re-
gulowania szkolnego życia dziecka 
dzwonkami, nie usłyszycie ich więc 
na naszych korytarzach. W Harmo-
nii pracujemy w zgodzie z własnymi 
potrzebami bez zbędnego zakłócania 
tego jakże istotnego procesu. Nasze 
klasy wolne są od rzędów ławek, które 
mają na celu panować nad klasowym 
ładem i porządkiem –  potrafimy 
piękniej zagospodarować przestrzeń 
codziennych spotkań. Nie uciekamy 
się również do sprowadzenia wiedzy 

i umiejętności uczniów do cyfr, wiemy 
jak krzywdzące w tym okresie rozwo-
jowym mogą być porównania. Mło-
dzi ludzie są dla nas czymś więcej niż 
rubryką w dzienniku – lubimy o nich 
mówić pełnymi zdaniami.

Szkoła w Suchym Lesie jest próbą 
nowego spojrzenia na proces zdoby-
wania wiedzy. Jesteśmy przekonani, że 
ogromny trud, który wkładamy każde-
go dnia w naszą pracę będzie stanowił 
tego dowód.

Czy w poszukiwaniu dobrego 
miejsca edukacji swojego dziecka za-
wsze Ci czegoś brakowało? Zaprasza-
my serdecznie do Harmonii.

Nasze placówki:

Prywatna Szkoła 
Podstawowa ,,Harmonia”
ul. Strzałkowskiego 5/7,  

60-854 Poznań – siedziba główna

ul. Starołęcka 2/8, 61-361 Poznań

ul. Akacjowa 3, 62-002 Suchy Las

tel. 61 847 53 86,  
drzwi otwarte tel. 698 642 000

www.eduharmonia.pl

Zajączek w Galerii Sucholeskiej
Pewnego kwietniowego dnia wszystkie dzieci przebywa-
jące na terenie Galerii Sucholeskiej mogły poznać wiele 
ciekawostek na temat tradycji wielkanocnych, wziąć udział 
w konkursach zorganizowanych specjalnie dla nich, a także 
uczestniczyć w warsztatach plastycznych.

Tydzień przed Wielkanocą Galeria 
Sucholeska zorganizowała wyjątkowe 
wydarzenie dla dzieci – Zajączka. Agen-
cja Artystyczna L’arte z Poznania zadba-
ła o różnego rodzaju atrakcje, więc nikt 
nie mógł się nudzić. Tego dnia Zajączek, 
spacerując po terenie galerii, dzielił się 
z maluchami informacjami na temat 
Wielkanocy, prowadził gry i zabawy, 
a także z uśmiechem pozował do zdjęć 
z wszystkimi chętnymi. 

Techniki zdobienia pisanek
Animator malował dzieciom twarze, 

dzięki czemu po krótkim czasie można 
było zobaczyć wiele zajączków i baranków, 
które zarazem były tematem przewodnim 
całego wydarzenia. Jednakże jeśli ktoś 
chciał, to mógł wybrać sobie inny wzór. 
Animator dodatkowo prowadził warsztaty 
plastyczne, pokazując m.in., jak stworzyć 
wielkanocny koszyczek na jajka czy dzie-
ląc się technikami zdobienia pisanek. 

Dzieci z wielkimi zaciekawionymi 
oczyma wpatrywały się w pana, który 

poruszał się na wysokich szczudłach 
i zapraszał wszystkich do wzięcia udzia-
łu w zabawie (prawie zawsze z pozy-
tywnym skutkiem). Dodatkowo każdy 
uczestnik eventu mógł liczyć na mały 
słodki upominek. 

Motylki najładniejsze
Porozmawialiśmy z panią Martą – 

mamą dwójki dzieci. 
– Widzieliśmy wcześniej plakaty 

promocyjne, więc dzisiaj przyszliśmy 
specjalnie na Zajączka. Taka impreza 
jest bardzo potrzebna, podoba się nam, 
jesteśmy zadowoleni – powiedziała 
nam pani Marta. Pięcioletnia Madzia 
z szerokim uśmiechem powiedziała, że 
podoba się jej Zajączek, a na twarzy ma 
namalowanego motylka, ponieważ mo-
tylki lubi najbardziej. 

Wszyscy, którzy tego dnia pojawili się 
w Galerii Sucholeskiej i wzięli udział w tym 
wydarzeniu, byli mile zaskoczeni pozy-
tywną energią osób odpowiedzialnych 
za jego organizację. Był to z pewnością 

wyjątkowy czas, dzięki któremu najmłodsi 
mogli dowiedzieć się nowych rzeczy, a tak-
że zdobyć pewne manualne, artystyczne 
umiejętności. Organizatorzy mają nadzie-

ję, że wspólna zabawa w Galerii pomogła 
dzieciom lepiej zrozumieć i przeżyć ten 
szczególny, świąteczny czas. 

Sonia Barańska

Szkoła Montessori 
w Suchym Lesie
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Około 200 par przyjechało do 
Suchego Lasu na jubileuszowy XL 
Turniej Tańca Towarzyskiego Wiosna 
2019. Wydarzenie odbyło się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej GOS przy 
ulicy Szkolnej. Na parkiecie, w pięk-
nych, kolorowych kostiumach zapre-
zentowali się utalentowani tancerze 
z Polski, Czech, Ukrainy, Białorusi 
i Rosji. Zmagania trwały nieprzerwa-
nie od godziny 9.00 do 21.00. Widowi-
skowe przedstawienie zachwyciło licz-
nie zgromadzoną publiczność. Nogi aż 
same rwały się do tanów. 

Kilka słów o turnieju
Turniej Wiosna to jeden z trzech 

najstarszych turniejów w Polsce. Od 
początku głównym organizatorem 
jest Klub Tańca Towarzyskiego Dziu-
pla, a od 1992 r. także Szkoła Tańca 
Jawor. 

– Tu jest zawsze dużo dobrych 
par, a reakcja publiczności najlepiej 
świadczy o tym, że są to pary, które 
prezentują wysoki poziom i zapewnia-
ją widzom dużo przyjemności – mówi 
Anna Przewoźniak, prowadząca im-
prezę.

Pomysłodawcą turnieju był Sta-
nisław Jawor. Przez 36 lat był też kie-
rownikiem i sędzią głównym. Teraz tę 
pracę kontynuuje Barbara Jawor, jego 
żona.

Tancerze w ystępowali we 
wszystkich kategoriach wiekow ych 
i tanecznych. – To jest szczególna 
edycja, ze względu na jubileusz. Za-
dbaliśmy o to, żeby na jubileuszowej 
gali był bardzo różnorodny program, 
aby publiczność się nie nudziła. I to 
nam się udało – podsumowuje Bar-

bara Jawor, właścicielka Szkoły Tań-
ca Jawor. 

Gośćmi jubileuszowej edycji Mię-
dzynarodowego Turnieju Tańca był 
wójt Grzegorz Wojtera i radni gminni. 

– Na pewno to wydarzenie jest 
ważne ze względów promocyjnych. 
Okazuje się, że spora grupa mieszkań-
ców z przyjemnością przychodzi ze 
względu na galę taneczną, więc jest to 
również ważne wydarzenie w sensie 
społecznym – zaznacza wójt Grzegorz 
Wojtera. – To był XV turniej organizo-
wany w gminie Suchy Las, więc można 
powiedzieć, że jest to impreza jak naj-
bardziej cykliczna, wręcz tradycja.

15 lat temu państwo Jaworowie 
zdecydowali o tym, że turniej zostanie 
przeniesiony z Poznania do Suchego 
Lasu. Pierwszy turniej władze gminy 
potraktowały jako eksperyment, pi-
lotaż. Okazało się, że w Suchym Lesie 
nie brakuje wielbicieli tańca i każdego 
roku praktycznie hala jest pełna, tur-
niej cieszy się dużym powodzeniem. 

– Przyjeżdżają do nas goście z całego 
kraju, również z zagranicy. Była bardzo 
mocna obsada z czterech krajów, więc 
widać, że ten turniej ma swoją renomę 
i ma swoje uznanie także u mieszkań-
ców gminy – podkreśla wójt.

– Od kilku lat kibicuję parze 
z Czech, która była parą najlepszą i to 
również potwierdziły noty fachowców. 
Oczywiście lubię taniec, choć tan-
cerzem jestem raczej średnim. To co 
mamy okazję oglądać na wiosennym 
turnieju w Suchym Lesie, to zapewne 
dla każdego czysta przyjemność. To 
jedna z naszych głównych imprez 
promocyjnych, które wspieramy jako 
gmina. Jest to pięknie wizualnie wido-

wisko - mówi Joanna Radzięda, prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultu-
ry, Sportu, Spraw Społecznych Rady 
Gminy. – Tancerze, których podziwia-
liśmy na parkiecie, byli rewelacyjni.

Szczerze mówiąc, to był moim 
zdaniem najfajniejszy taniec, a w za-
sadzie dwa, bo występowali dwa razy 
na naszym parkiecie. To co robią na-
scenie, naprawdę wzbudza zazdrość, 
też chciałabym kiedyś tak zatańczyć 

- dodaje.

Co mówili sędziowie?
Wydarzenie było okazją do zapre-

zentowania m.in. warsztatu artystycz-
nego, opanowania techniki tanecznej 
i zdolności ruchowych. Umiejętności 
artystyczne zawodników zachwyciły 
sędziów. 

– Sędziowie opierają się na znanych 
i ustalonych kryteriach. Jednak ocena 
każdego sędziego jest subiektywna, 
ponieważ jest związana choćby z jego 
odczuciami estetycznymi, wyborem 
interpretacji czy prezentowanego 
przez parę stylu – zastrzega Joanna 
Ziomek, trenerka tańca. – W szcze-
gólności przy ocenie par na wysokim 
poziomie, które ocenialiśmy podczas 
gali turnieju. Różniliśmy się typo-
waniem par na poszczególne miejsca 
finałowe. Wygrała ta para, która prze-
konała większość sędziów, to gwaran-
tuje przyjęty w ocenie tańca Skating 
System.

Energia, taniec, 
wielkie emocje

– Tańczyliśmy rock’n’rolla akroba-
tycznego. Jest to trudny taniec. Trzeba 
czasu, żeby dojść do tego najwyższego 
poziomu. Z Jackiem trenujemy ponad 
11 lat – mówi Anna Miadzielec, tan-
cerka i akrobatka

– Bywało tak, że dopóki nie skoń-
czyliśmy tego, co było w założeniach, 
to na tej sali siedzieliśmy. Zaprezen-
towaliśmy nasz układ eliminacyjny, 
który na zawodach tańczyliśmy, jak 
jeszcze startowaliśmy. Proste elemen-
ty, które trzeba skakać, w rundach to są 
elementy obowiązkowe. Taniec daje 
nam poczucie szczęścia, trochę wy-
zwolenia – podkreśla Jacek Tarczyło. 

– Zaprezentowaliśmy quickste-
pa, walca, a w drugiej odsłonie tango 
i fokstrota. Trenujemy codziennie po 
trzy godziny, wyjeżdżamy też raz w ty-
godniu na szkolenia, także jest to cały 
nasz czas wolny oprócz pracy – mówi 
Sandra Jabłońska.

– Zacząłem tańczyć, kiedy mia-
łem dziewięć lat. Sandra zaczęła na 
lekcjach wuefu. Tańczymy razem już 
siedem lat. Wybraliśmy tańce stan-
dardowe. Najtrudniejsze jest, aby dwa 

ciała tańczyły jak jedno – wyjaśnia 
Michał Le.

Nagrodę publiczności im. Stani-
sława Jawora zdobyli Sonia Jankowska 
i Paweł Bienert.

– Publiczność wybierała parę, która 
najbardziej się podobała i bardzo się 
cieszymy z tego, że wybrała nas. Zaczę-
liśmy od jednej czwartej finału, były to 
trzy rundy, także każdy tańczył trzy 
razy po pięć tańców. Nam tym razem 
udało się zatańczyć dwie rundy, czyli 
w sumie tych tańców dziesięć, ale wy-
starczyło żeby zdobyć nagrodę – cie-
szy się Paweł Bienert.

– Przed wejściem na scenę czuliśmy 
dreszczyk emocji, ale jest to jak najbar-
dziej motywujące. Tańczymy z pasji, 
miłości, dlatego taki występ dostarcza 
nam bardzo wiele emocji i radości – 
mówi Sonia Jankowska.

Zwycięska para z Czech
Najwyższe miejsce na podium wy-

walczyła para z Czech: Anna Kaczma-
rek i Filip Swetik.

– W Suchym Lesie na turnieju jest 
bardzo fajnie, ludzie są perfekcyjni, 
atmosfera jest super, parkiet jest fajny. 
Jestem tu każdego roku. Na tegorocz-
nym turnieju zaprezentowaliśmy m.in. 
jive’a, który jest super. Tańczę już 20 lat, 
a z moją partnerką Anną od dwóch lat. 
Jesteśmy parą nie tylko na parkiecie, 
ale i w życiu – mówi Filip Swetik.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale też 
zmęczeni, bo to już nasz drugi turniej 
w ten weekend. Przygotowania trwały 
pół roku. Najbliższe nam są cza-cza 
i jive. Nie jesteśmy typem pary, która 
lubi romantyczną rumbę. Wolimy 
bardziej szybkie tańce, w których mo-
żemy pokazać energię – zdradza Anna 
Kaczmarek. 

W pokazach podczas Gali Tanecz-
nej występowali: mistrzowie świata 
w rock’n’rollu akrobatycznym Anna 
Miadzielec i Jacek Tarczyło, mistrzo-
wie Polski Polskiego Towarzystwa Ta-
necznego w tańcach standardowych 

- Sandra Jabłońska i Michał Le, Grupa 
Hip-Hop, Kontras Senior ze Szkoły 
Tańca i Ruchu Iwony Markiewicz.  

AGACZYK

Finaliści turnieju
Wśród finalistów, którzy prezen-

towali swoje umiejętności w kategorii 
dorosłych klasy S podczas gali znaleźli 
się: Filip Swetik i Anna Kaczmarek 
z Czech, Joanna i Adam Fedko z Tar-
nowskich Gór, Oleksandr Martsyny-
uk i Nicole Duque z Ukrainy, Nazar 
Zakharchenko i Anastasiia Rozdabara 
z Ukrainy, Yahor Kosiakov i Anna Na-
voichik z Białorusi oraz Jakub Chmiel 
i Simona Ichnovska z Czech.

WYDARZENIA WYDARZENIA 

Wielkie taneczne emocje 
w Suchym Lesie
Nasza gmina na jeden dzień stała się polską stolicą tańca 
towarzyskiego. A to za sprawą międzynarodowego 
turnieju. Na parkiecie królowały m.in. cza-cza, pasodoble  
i rumba.
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tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEKZŁOTNIKI

Galeria Sucholeska 
509 473 120

JELONEK

JÓŹWIAK S.C.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA 127

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

r     e      s     t     a     u     r     a     c     j     a
Oborniki 64-600  ul. Chłopska 1  tel.:  61 88 32 608     
www.kuchniaistrych.pl                   @kuchniaistrych
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Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

GRAFIKA I IDENTYFIKACJA
DIGITAL / DEVELOPMENT
STRONY INTERNETOWE
KAMPANIE REKLAMOWE
REKLAMA BTL
PERFORMANCE MARKETING

kontakt@cherryads.pl
tel. 518 619 690
www.cherryads.pl

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW
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l. 6

93
 74

9 3
33

tel. 61 811 65 57
www.zkp.com.pl

Gajowa 12 Bistro&Cafe
Ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las

Telefon 533 327 347

www.qarson.pl

Suchy Las, ul. Sucholeska 1

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

www.mojaStomatologia.pl/poznan

tel. +48 61 881 93 42 
+48 571 345 323 



WYDARZENIA WYDARZENIA  / REKLAMA

Wydarzeniu towarzyszyły liczne 
atrakcje, m.in. międzynarodowe za-
wody Stunt Wars Poland, konkurs, 
w którym do wygrania był kamper na 
tydzień czy Strefa Kobiet Motocykli-
stek „Speed Ladies”.  

Motoryzacja przyszłości
Niemal 150 000 osób odwiedziło 

Poznań Motor Show, które odbyły się 
na przełomie lutego i marca na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Na targach zaprezentowano po-
nad 1000 pojazdów, które były usytu-
owane w 15 pawilonach. Mieściło się 
w nich pięć salonów: motoryzacyjny, 
motocyklowy, detailingowy, carava-
ningowy i truck. Pokazano także 60 
motoryzacyjnych modeli premiero-
wych, w tym auta koncepcyjne. 

– Zorganizowaliśmy Poznań Motor 
Show m.in. po to, aby pokazać moto-
ryzację we wszystkich przyjemnych 
aspektach – podsumowuje Dariusz 
Wawrzyniak, dyrektor Poznań Motor 
Show. – Z jednej strony były to premie-
ry, a z drugiej – motoryzacja przyszłości. 
Przygotowaliśmy wiele atrakcji w pawi-
lonach wystawienniczych, na terenie 
zewnętrznym odwiedzający targi mieli 
okazję przejechać się samochodem.

Gorące nowości
– Modele, które Škoda pokazała na 

tegorocznym Motor Show w Pozna-
niu przyjechały wprost z Genewy – 
mówi Klaudyna Gorzan, kierownik ds. 
PR Škoda Polska. – Są to największe 
nowości marki. Model Scala wprowa-
dziliśmy do sprzedaży na rynek Polski 
w marcu. Jest to samochód kompakto-
wy, charakteryzujący się nowym, po-
nadczasowym designem. 

Drugim modelem jest Škoda Kamiq. 
Zostanie ona wprowadzona do sprzeda-
ży w czwartym kwartale tego roku. 

– Na stoisku Nissana podczas Mo-
tor Show prezentujemy nasze nowo-
ści, a także auta, które już jeżdżą po 
naszych drogach i są znane i uznane 
przez ich użytkowników – informuje 
Krzysztof Piotrowski - specjalista ds. 
promocji Nissan Polody. – To przede 
wszystkim samochód elektryczny, 
czyli nowy Nissan Leaf, w pełni elek-
tryczny samochód użytkowy eNV200, 
nasza wizytówka - najpopularniejszy 
crossover model Nissan Qashqai, Nis-
san X-Trail, Micra i wielka atrakcja 
Targów Motor Show.

– Prezentujemy m.in. naszego 
nowego Nissana N V200 – mówi 
Mateusz Motylewski z Salonu Po-
lody Poznań. – Jest to samochód 
elektryczny, towarow y, ale także 
możemy do niego wsadzić siedem 
foteli. Jeżeli chodzi o miasto to ide-
alny samochód, firmy kurierskie, jak 
i sprzątające miasto bardzo często 
i chętnie je kupują.

– Mercedes-Benz, czyli marka, któ-
rą na co dzień reprezentujemy podczas 
targów motoryzacyjnych w Poznaniu 
skupił, się w dużej mierze na tego-
rocznych nowościach, które zaledwie 
chwilę temu świętowały swoje global-
ne debiuty podczas salonu w Genewie 

– mówi Bolesław Szołkowski, Dyrektor 
Marketingu i Wsparcia Sprzedaży 
DUDA-CARS S.A.

Najgłośniejszą premierą podczas 
targów był pierwszy w pełni elektrycz-
ny model Mercedesa EQC, który po-
jawi się w sprzedaży już w tym roku. 
W Polsce ten model publicznie był po-
kazany po raz pierwszy i cieszył się spo-
rym zainteresowaniem zwiedzających. 
Również ciekawą nowością, ale nadal 
prototypem był w pełni elektryczny 
i autonomiczny samochód na bazie 
smarta – Vision EQ.

Mieliśmy też okazję zobaczyć do-
stawczy samochód elektryczny eVito, 
który nota bene jest już na testach 
w Poczcie Polskiej. Odbyła się polska 
premiera CLA Shooting Brake, które 
łączy zmysłową linię coupé z wyjątko-
wą praktycznością. Zobaczyliśmy po 
raz pierwszy na żywo jednego z najpo-
pularniejszych SUV-ów wśród marek 

premium na polskim rynku, czyli mo-
del GLC po face liftingu.

Premiery na targach
– Po raz pierwszy pokazujemy 

przede wszystkim trzy duże suvy, na-
sze modele – mówi Jakub Góralczyk, 
PR Manager marki SEAT. – To pierw-
szy moment, kiedy można je zobaczyć 
obok siebie od najmniejszego Arona 
Seat, średniego Asteca po największe-
go Tarraco. Jest także specjalna jubile-
uszowa wersja ADEKI, którą prezen-
tujemy po raz pierwszy.

Na rynek polski trafi ograniczona 
liczba tych samochodów i będzie to już 
w drugiej połowie tego roku. Podczas 
wydarzenia, dużą uwagę przyciąga CU-
PRA ATEKA – wersja specjalna, to jest 
przede wszystkim bardzo szybki SUV.

Na targach prezentowany jest Bo-
lid Formuły 1 zespołu Alfa

Romeo Racing. Najmocniejsze 
modele Giulia i Stelvio, oprócz tego 
koncept

Tonale, no i taką wisienką jest Bo-
lid Formuły 1 Alfa Romeo Racing. 
Alfa Romeo wróciła do królowej mo-
tor sportu, czyli do Formuły 1. Naj-
większą niespodzianką jest koncept 
Alfa Romeo Tonale, czyli Suv klasy 
średniej, który został zaprezentowany 
pierwszy raz na targach w Genewie, 
mamy go już w tej chwili w Poznaniu 

– zachęca Maciej Garstecki, dyrektor 
naczelny i prezes zarządu POL-CAR.

Zaprezentowano hybrydową Alfę 
Romeo model Tonale, który pojawi się 
w salonach w przyszłym roku. Oprócz 
tego najmocniejsze strony firmy, czyli 
Giulettę tzw. Koniczynkę 510 koni 
i Stelvio, też oczywiście 510 koni z sil-
nikiem z napędem na cztery koła, ze 
skrzynią automatyczną. Do tego do-
chodzi duża gama Fiata. 

– Bardzo dobrze prezentowana jest 
także nowa wersja modeli Fiatów 500, 
500 X i 500L. W JEEPIE także  pre-
miera  nowego Jeepa CHEROKEE 
z nowym dynamicznym silnikiem 
benzynowym - informuje Przemysław 
Napierała z Salonu Samochodów No-
wych AUTO-CENTRUM SA.

Na Poznań Motor Show najnow-
sze modele prezentowali także m.in.  
grupa Volkswagen, BMW, Audi, Do-
dge i Hyundai. Największym wystaw-
cą okazała się grupa Volkswagena, 
która na targach Poznań Motor Show 
2019, po raz pierwszy w Polsce pokaza-
ła: koncepcyjnego ID. CROZ i nowe-
go Passata. 

Inne atrakcje
Spore kolejki zwiedzających usta-

wiały się do stoiska biura podróży mo-
tocyklowych ADV POLAND.

– Na tegorocznych targach pre-
zentujemy biuro podróży motocyklo-
wych ADV Poland, organizujące wy-
prawy motocyklowe na całym świecie. 
Miłośnicy podróży motocyklowych 
mogą wybrać się do Maroka, Portuga-
lii, Hiszpanii, Sardynii, Korsyki, Sycy-
lii, Tajlandii, Nowej Zelandii i Stanów 
Zjednoczonych - mówi Tomasz Trze-
biński z ADV Poland

Poza ekspozycją na zwiedzających 
czekały liczne wydarzenia towarzyszą-
ce oraz atrakcje. Wśród nich m.in. kon-
kurs o Junaka Racer 125, BlackZone, 
czyli wystawa aut tuningowanych, 
Poznań Motorbike Show, czyli wysta-
wa motocykli customowych czy Zlot 
Caravaningowy. 

Spotkania z gwiazdami
Miłośnicy motoryzacji mieli także 

okazję spotkać znanych i lubianych 
dziennikarzy z TVN Turbo, m.in., 
Adama Kornackiego, Patryka Miki-
ciuka i Adama Klimka. 

– Dużo osób pyta co kupić, co ma 
być mobilne, co się nie psuje – wyjawia 
Adam Klimek z TVN Turbo. – Odpo-
wiedź jest jednoznaczna, te samochody 
z jednej strony oferują tak dużo, że muszą 
się psuć, bo mamy prawa fizyki, pamię-
tajmy o przyspieszeniach, o mocach. Ja 
się wychowałem w czasach, gdzie Golfy 
II GTI miał 139 KM, dziś miejskie auto, 
w które wsiada babcia 80 lat, ma 120-
130 koni, trochę ten czas się zmienił na 
korzyść dla klienta, no i musimy sobie 
zdawać sprawę, że kompromisy istnieją 
w motoryzacji i to bardzo duże.

Panowie proszą o pomoc w wybo-
rze samochodu.

– Miałem np. pytanie: „Panie Ada-
mie, szybka decyzja, samochód taki 
i taki” – cytuje Adam Kornacki, dzien-
nikarz TVN Turbo. – Ja mówię: „Pa-
nie, gdybym ja wybierał to dla siebie, to 
ja bym wiedział co wybrać, ale pan się 
musi w swoim samochodzie dobrze 
poczuć. Ja mogę podpowiedzieć, ja 
mogę doradzić, ale wybór powinien 
zawsze należeć do przyszłego użyt-
kownika”. 

– Pasja do motoryzacji zawsze gdzieś 
tam była mówi Patryk Mikiciuk, dzien-
nikarz prowadzący TVN TURBO. 

– Miałem na tyle dużo szczęścia, żeby 
faktycznie dorastać w towarzystwie 
fajnych, klasycznych samochodów, 
które niekoniecznie przypominały 
stare samochody, bo najczęściej było 
kupą złomu, ale chyba przesiąkłem 
tym wszystkim jak byłem mały i tak już 
zostało do dzisiaj. Cieszę się, bo mogę 
robić najpiękniejszą rzecz pod słońcem 
i realizować swoje marzenia, swoje hob-
by i jednocześnie pracować.

AGACZYK

Cztery dni pośród 
najnowszych modeli aut
Nowoczesne, kuszące swoim wyglądem, niepowtarzalne 
pod każdym względem samochody osobowe, motocykle, 
kampery oraz trucki można było podziwiać podczas tego-
rocznych targów Poznań Motor Show. Najwięcej nowości 
zostało zaprezentowanych na stoiskach marek premium. 
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Duda-Cars S.A. Marcin Stępczak – wiceprezes,  Marcin Duda 
– prezes zarządu,  Michał Teodorczak - wiceprezes zarząduTomasz Trzebiński - ADV Poland

Agnieszka Łęcka - red. naczelna 
i Patryk Mikiciuk - TVN Turbo

Maciej Garstecki - dyrektor 
naczelny i prezes zarządu POL-CAR

AUTO-CENTRUM SA. - Przemysław 
Napierała i Katarzyna Pisarska

Mateusz Motylewski,  Krzysztof Piotrowski 
- specjalista ds. promocji Nissan Polody

Jakub Góralczyk , PR Manager 
SEAT (pierwszy z prawej)

Piotr Gomuła - Regional 
SalesManager w Volkswagen 

Samochody Użytkowe

Arkadiusz Gwizdek - dyrektor marketingu marki 
Skoda, Klaudyna Gorzan - kierownik ds. PR marki 
Skoda, Tomasz Porawski - dyrektor marki Skoda

Dariusz Wawrzyniak, zastępca 
dyrektora projektu MTP
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Ważna dla niej jest kwestia rów-
nego traktowania, a szczególnie 
zrównania płac kobiet i mężczyzn 
w ykonujących taką samą pracę.

Współorganizatorka „czarnych 
protestów”, Manif y Poznań oraz 
corocznej walentynkowej akcji 

„One Bilion R ising - Nazy wam Się 
Miliard ”.

Cz łon k i n i K ong resu K obiet 

ora z A nt y pr z emocowej Siec i 
K obiet .

Koordynowała zbiórkę podpi-
sów pod oby watelskim projektem 
Ratujmy Kobiety, domagającym 
się l iberalizacji obowiązujących 
przepisów antyaborcyjnych.

Obecnie pełnomocniczka Za-
rządu ds. tworzenia struktur i sze-
fowa Wiosny Roberta Biedronia  

w Wielkopolsce.
Startuje z 3 miejsca wielkopol-

skiej l isty Wiosny do Parlamentu 
Europejskiego, gdzie chciałaby 
działać na rzecz likwidowania nie-
równości, jak również pozyskiwać 
środki dla Wielkopolski na popra-
wę sytuacji w służbie zdrowia oraz 
na ochronę środowiska, zwłaszcza 
na zwalczanie problemu smogu.

Jak każda osoba ma swoje wady 
- przygarnie każdego kota i każdą 
ilość gorzkiej czekolady.

Poza zbieraniem podpisów, jej 
hobby to żeglarstwo i podróże.

AS

Pani Joanno, skąd narodził się po-
mysł na założenie firmy? Czy uwa-
ża Pani, że prowadzenie tego typu 
działalności to strzał w dziesiątkę?

Lodziarnia działa od miesiąca.  
Jednak biorąc pod uwagę nasze samo-
poczucie (moje i męża) oraz wszyst-
kie dotychczasowe wydarzenia zwią-
zane z tą działalnością – jest dobrze 
i ta praca daje nam ogromną frajdę. 
Mamy wspaniały zespół, robimy 
świetne lody z doskonałych produk-

tów, zaobserwowaliśmy duże zainte-
resowanie naszą lodziarnią. Ludzie 
próbują naszych lodów i mówią: 
,,Wow, co za lody”, ,,to jest to”, ,,czuć, 
że to są lody robione z sercem”, ,,nie 
oszczędzacie na składnikach, to czuć”. 
Pomysł, natomiast narodził się w cza-
sie rodzinnej podróży do Włoch. By-
łam wtedy w ciąży i szczególną uwagę 
przywiązywałam do tego, co jem. 
Zajadałam się  organicznymi lodami, 
których tu w Polsce niestety brak. 

Dlatego postanowiłam otworzyć or-
ganiczną lodziarnię w Poznaniu. To 
też trochę ze względu na moją fascy-
nację jedzeniem, kuchnią i żywnością 
organiczną. 
To co przyciąga do Państwa lo-
dziarni to oryginalna, budząca 
pozyty wne emocje nazwa – LoLo-
Dzik. Co się za nią kryje? 

- LoLoDzik to dzik o imieniu 
Lolo. Dzik towarzyszy nam odkąd 
urodził się nasz synek. ,,Dzik jest 
dziki” to jego ulubiona piosenka 
i często mówimy na niego: mały 
dzik. Z kolei słowo ,,lolo” powstało 
podczas naszego w yjazdu na kurs 
robienia lodów do Włoch. Wtedy sy-
nek zaczął mówić na lody: lolo. Tak 
właśnie powstał LoLoDzik.
W LoLoDziku możemy zjeść prze-
pyszne lody. Sama ich zresztą pró-
bowałam i potwierdzam: wygląda-
ją cudnie, smakują obłędnie. Skąd 
ma Pani receptury? Czerpiecie 
Państwo skądś inspirację? 

Zanim otworzyliśmy biznes, po-
jechaliśmy na długie szkolenie do 
Włoch, bo właśnie Włosi są mistrza-
mi lodziarstwa i tam poznałam lodo-
we rzemiosło.

Inspiruje mnie dosłownie 
wszystko: natura, podróże, ludzie, 
pogoda. Zupełnie inne smaki przy-
gotowuję w gorący dzień a inne 
w deszczow y.
Wszystkie Państwa lody to wło-
skie  gelato, co je wyróżnia?

Są to takie artystyczne lody rze-
mieślnicze, niezwykle kremowe, je-
dwabiste. Robi się je wyłącznie z na-
turalnych składników, nie dodaje się 
do nich żadnych konserwantów ani 
sztucznych aromatów. Tylko natu-
ralne składniki! Mają też o 1/3 mniej 
kalorii niż zwykłe lody i 75% mniej 
tłuszczu niż ich zwykłe odpowiedniki.
W ofercie są też lody bio i natural-
ne - czym się różnią?

Mamy lody organiczne w 100%, 
czyli takie, które powstają z orga-

nicznych produktów z certyfika-
tem. Lody naturalne to natomiast 
lody, które powstają z naturalnych 
produktów, czyli np. mleko, owoce, 
orzechy, czekolada, kakao, śmietana.
Zdradzi Pani w takim razie, jaki-
mi wartościami kieruje się Pani 
w biznesie?

Na samej górze mam radość ży-
cia, relacje i spójność. Uważam, że 
nie ma radości życia bez dobrych 
relacji z ludźmi. Natomiast spójność 
rozumiem w ten sposób: jako posta-
wienie znaku równości między tym 
co myślę, robię i czuję. To sprawia, że 
sama ze sobą czuję się dobrze. Czu-
ję się spójna, kiedy mówię, że lody 
są z doskonałych, certyfikowanych 
składników, bo takie właśnie są! I są 
pyszne bo robi je zadowolona z życia 
i szczera osoba.
Jakie ma Pani plany na przyszłość?

Planów mamy tysiące.  W mojej 
głowie wciąż powstają nowe. Chcia-
łabym w przyszłości zaprosić do 
współpracy wszystkich tych, któ-
rych poznaliśmy w trakcie szkolenia 
lodziarskiego we Włoszech. Chcia-
łabym wraz nimi tworzyć nowe 
smaki, zapraszać ich do Polski. Byli 
to ludzie z Włoch, Tajwanu, Wiet-
namu, Australii, Szwajcarii, Wiel-
kiej Brytanii i Albanii. Chciałabym 
w LoLoDziku organizować np. ty-
dzień australijski czy włoski, którym 
patronować będą mistrzowie sztuki 
lodziarskiej z wspomnianych krajów 
i w trakcie takich tygodni serwować 
ich autorskie lody, zrobione z pro-
duktów, które przy wiozą ze sobą.  
Chcę też, by LoLoDzik  edukował 
dzieci na temat zdrowego trybu ży-
cia i zdrowego odży wiania. Dobre 
naw yki trzeba kształtować jak naj-
wcześniej.
Pani Joanno, bardzo dziękuję za 
spędzony czas, życzę  wielu suk-
cesów i kolejnych równie udanych 
pomysłów!

AGACZYK

Lato zbliża się wielkimi krokami. 
Maj, czerwiec… wakacje już za ro-
giem! 

Jest to idealny moment, aby zadbać 
o swoje ciało i jak najlepiej prezento-
wać się na plaży. Każdy z nas wie, że 
w tej kwestii kluczowe są dieta oraz 
aktywność fizyczna. Ale co zrobić, gdy 
po zrzuceniu kilogramów nadal w nie-
których partiach występuje zbędna 
tkanka tłuszczowa, a skóra utraciła 
swoją jędrność? Naprzeciw tym pro-
blemom przychodzą zabiegi z zakresu 
kosmetologii estetycznej, które znaj-
dziecie w Naszej Klinice Piękna. 
Wybór jest ogromny, ale co tu wy-
brać?

Obecnie na rynku znajduje się 
wiele technologii, stosowanych w kie-
runku modelowania sylwetki oraz wy-
szczuplania. Zapewne ciężko wybrać 
tą odpowiednią dla siebie i swoich nie-
doskonałości. Dlatego u Nas w Klinice 
podczas pierwszej wizyty Nasi Eks-
perci stawiają na szczegółowy wywiad, 
aby poprzez dobranie odpowiedniej, 
spersonalizowanej kuracji sprostać 
Waszym oczekiwaniom. 

Zdecydowanym faworytem w mo-
delowaniu sylwetki w Naszej Klinice 
jest aparatura medyczna Coaxmed, 
która ma do zaoferowania szereg sku-
tecznych technologii.
Alternatywa dla chirurgicznej lipo-
sukcji- prawdziwy hit!

O jakim zabiegu mowa? Krio-
lipoliza- metoda wykorzystująca 
bardzo niską temperaturę do likwi-
dacji miejscowego nagromadzenia 
tkanki tłuszczowej. Zabieg polega 
na aplikacji głowicy na obszar za-
biegowy, po czym dzięki zassaniu 
oraz emisji zimna, w przedziale  

-7 do -10 stopni Celsjusza, wywoły-
wany jest proces lipolizy-rozpadu 

komórek tłuszczowych, wraz z ich 
błoną komórkową. W ostatnim etapie 
tłuszcz – rozłożony na czynniki pierw-
sze uwalniany jest z organizmu. Efekty, 
które są osiągalne dzięki temu zabie-
gowi to przede wszystkim całkowite 
zniszczenie komórek tłuszczowych 
oraz zmniejszenie obwodów ciała!

Kolejnym zabiegiem jest zabieg 
z wykorzystaniem fali radiowej oraz 
ultradźwięków- mowa o Sonotermo-
lipolizie. Fala radiowa równomiernie 
nagrzewa głębokie struktury skóry, co 
stymuluje fibroblasty do produkcji no-
wych włókien kolagenowych i wzmo-
żoną cyrkulację krwi. Efektem tego 
działania jest ujędrnienie i napięci 
skóry. Z kolei ultradźwięki wywołują 
mikro-masaż, mechanicznie zwalcza-
jąc komórki tłuszczowe i zwłóknie-
nia tkanek. Jest to zabieg działający 
w jednym czasie na kilku poziomach. 
Efekty zabiegowe zauważymy nie tyl-
ko w likwidacji tkanki tłuszczowej, ale 
i w redukcji cellulitu.
Co jeszcze do zaoferowania ma 
Nasz fawort- Coaxmed? 

Diatermia + vaccum. Podczas tego 
zabiegu działamy na tkanki wcze-
śniej wspomnianą falą radiową, ale 
także masażem próżniowym, który 
dodatkowo rozluźnia, odpręża i napi-
na skórę. Pomaga w odprowadzaniu 
limfy, przyspieszeniu metabolizmu, 
pobudzeniu krążenia oraz przy utracie 
jędrności skóry. 
Endermologia LIPO M6- popular-
ność wśród Klientek!

Zabieg polega na wykonaniu specja-
listycznego masażu podciśnieniowego.  
Płynne ruchy unikalnej głowicy po-
wodują rozbijanie tkanki tłuszczo-
wej, drenaż limfatyczny oraz głęboką 
regenerację mięśni. Zabieg jest bar-
dzo przyjemny i w pełni bezpieczny.  

Zabieg modeluje nasze ciało przy za-
uważalnej poprawie jędrności skóry 
oraz zmniejszeniu cellulitu.
Każdy z wyżej wymienionych za-
biegów daje wspaniałe rezultaty, 
ale z doświadczenia wiemy, że ich 
łączenie ma szczególne znaczenie! 
Kumulowanie się efektów kilku 
technologii potrafi zdziałać cuda. 
Poza tym, to nie koniec naszych 
propozycji na smukłą sylwetkę.  
 
Po więcej szczegółów oraz opracowa-
nie indywidualnej kuracji zaprasza-
my na konsultacje z Kosmetologiem. 
Aneta Kopaczyk z ogromną wiedzą 
i doświadczeniem z całą pewnością 
zajmie się Państwa programem mo-
delująco-wyszczuplającym na lato! 

Zapraszamy do kontaktu drogą tele-
foniczną pod numerami telefonów: 
574 685 233 lub 61 820 32 80 
bądź drogą emailową: 
recepcja@dermexpert.pl

Klinika Piękna 
DER M  EXPERT
ul. Strzeszyńska 96, 
Poznań-Podolany
www.dermexpert.pl

URODA - DERM EXPERT RADZI / REKLAMAWYDARZENIA

Piękne ciało dzięki 
najnowszym technologiom!

Smaki, które będziecie 
pamiętać jeszcze długo
Prażona bio pestka dyni z solą, orzech laskowy z białą 
czekoladą, bio jogurt z konfiturą pomarańczową, mascar-
pone z malinami i bezą - to tylko niektóre smaki lodów, 
jakich można spróbować w naszej gminie w nowej lodziar-
ni LoLoDzik przy ul. Strzeszyńskiej 243 oraz w lodowym 
food-trucku, który stoi tuż przy głównym wejściu na basen 
Octopus w Suchym Lesie. O narodzinach lodowego bizne-
su, wyzwaniach i planach na przyszłość LoLoDzika rozma-
wiałam z Joanną Różalską, właścicielką lodziarni.

Katarzyna Ueberhan o sobie
Przedsiębiorczyni. Filozofka. Feministka. Działająca na rzecz 
praw kobiet, w tym praw reprodukcyjnych, oraz przeciw-
działania przemocy wobec kobiet.
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Dlaczego odnoszący sukcesy ad-
wokat, porzuca ułożone, wygodne 
życie i rzuca się w świat polityki?

Michał Wawrykiewicz: Nie jestem 
politykiem tylko aktywistą skoncen-
trowanym na działaniach na rzecz 
szeroko rozumianej praworządności. 
Od lat w ramach stowarzyszenia prof. 
Hołdy prowadziliśmy edukację kon-
stytucyjna w szkołach. Od trzech z ko-
leżankami z Inicjatywy Wolne Sądy 
bronimy i edukujemy, wspieramy sę-
dziów, od tych w sądach rejonowych 
zaczynając, na tych w Sądzie Najwyż-
szym kończąc. Założyliśmy Komitet 
Obrony Sprawiedliwości (KOS). 

Dziś koncentrujemy się na 
Trybunale Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w Luksemburgu, ale 
zaczynaliśmy wspólnie z ruchami de-
mokratycznymi od protestów na uli-
cach i od tłumaczenia jak ważne jest 
przestrzeganie obowiązującej Kon-
stytucji, czym jest prawo UE. Przygo-
towaliśmy pierwsze skargi do TSUE. 

Często w ystępujemy w Brukseli, 
przed Komisją Wolności Oby watel-
skich i Spraw Wewnętrznych (LIBE), 
dyskutujemy w panelach, spotyka-
my się z kluczow ymi politykami. 
Dzięki tej akty wności poznaliśmy 
ich wielu, z Fransem Timmerman-
sem na czele.  

Naszą waleczność docenili czy-
telnicy i dziennikarze Newsweeka, 
TOK FM, Wyborczej nominując do 
nagród. Tak naprawdę, są one dla 
całej akty wnej opozycji pozaparla-
mentarnej, której czuję się reprezen-
tantem. Wielokrotnie odbierając sta-
tuetki dedykowaliśmy je tym, którzy 
przez ostatnie trzy lata konsekwent-
nie starają się bronić podstawow ych 
wartości, na jakich założyciele oparli 
III R P – trójpodziału władzy, wolno-
ści i praw człowieka oraz przynależ-
ności do Unii Europejskiej. 

Dlatego, choć kocham swój 
zawód i marzę o powrocie do po-
rzuconych pasji, na które nie mam 
czasu – rower z synami, w yjazd na 
skitury, jazz - zdecydowałem się sta-
rać o mandat europarlamentarzysty.
Ale czy Parlament Europejski to 
dobre miejsce na Pana dalsze dzia-
łania?

Przecież jesteśmy w Europie! 
Dzięki jej instytucjom nadal mamy 

wolne sądy, nie gaśnie nadzieja, że de-
mokracja przetrwa. W Parlamencie 
Europejskim chcę być adwokatem 
wolności: obywatelskiej, kulturowej, 
gospodarczej, ale też chcę chronić 
mniejszości, pamiętać o słabszych, 
zmniejszać grono wykluczonych. 
Chcę wzmacniać Unię i naszą w niej 
pozycję i pozycje obywateli. Wiem 
jak to robić, bo wiedza prawnicza 
i doświadczenia ostatnich lat dają mi 
przewagę nad teoretykami.

Startuję do Parlamentu Europej-
skiego nie dla władzy, pieniędzy czy 
sław y. Chciałbym by moi synowie 
i wszystkie inne dzieci nie musieli 
opuszczać Polski w poszukiwaniu 
lepszego życia, za chlebem, wolno-
ścią , sprawiedliwością , uciekając 
przed przemocą, nienawiścią.  Bar-
dzo nie chcę usłyszeć: „tato czemu 
nic nie zrobiłeś”?. 

Chcę też tak, po wielkopolsku, 
dokończyć zaczętą trzy lata temu 
robotę. Jak się powiedziało „A” 
w działalności publicznej, to trzeba 

„B”. Chciałbym, żeby na rzecz kraju 
i wspólnej Europy pracowali w PE ci, 
którzy mogą wiele dla Polski w ygrać, 
a nie wmawiać sukces, po przegra-
nym 27:1 głosowaniu. 

Nie będę ukry wał, że poza tym 
jestem wściekły na to co dziś partia 
rządząca robi z krajem. Nie godzę 
się na spychanie Polski na obrzeża 
Europy, czy wręcz wpychanie nas 
w ręce Rosji Putina. Bolą mnie po-
działy, za które dziś można winić 
obie strony, ale tę politykę nienawi-
ści rozpoczęli liderzy obozu władzy 
i to oni w klimacie brutalnej wojny 
czują się w yśmienicie. Bo tylko 
w skonf liktowanym społeczeństwie 
potrafią ukryć błędy, chciwość, nie-
kompetencję i utrzymy wać się przy 
władzy.  
Czyli to wszystko bierze się z bun-
tu przeciw rzeczy wistości?

Też. Sprzed Sejmu, z tłumu de-
monstrantów pod Sądem Najw yż-
szym, czy z protestów na poznań-
skim placu Wolności oraz na innych 
placach w Wielkopolsce widać Pol-
skę lepiej niż z gabinetów posłów 
i biznesmenów. Chcę wzmacniać 
więź z Unią i przenosić tamte do-
świadczenia do kraju i wszystkich, 
którzy po zw ycięstwie nad PiS, nie 

zawieszą akty wności i pozostaną 
oby watelami, kontrolującymi po-
lityków, edukującymi młodzież 
i wspierającymi słabszych.

Musimy walczyć, bo za dwa lata 
będzie za późno, nie możemy jak 
w 1989, startować od zera. Świat 
dziś jest inny, gna, jak w ypadniemy 
z w yścigu, nie dogonimy. Pamiętam 
czerwiec 89. W moich pierwszych 
w yborach, w 18 roku życia, głoso-
wałem za czymś realnym. To nie 
była farsa, jak wcześniej. Biegałem 
z ulotkami, pomagałem w komitecie 
w yborczym Solidarności. 
Jak to się stało, że startuje pan z li-
sty K E w Wielkopolsce?

Lubię w yzwania. Poprosiłem 
o miejsce na liście w Wielkopolsce, 
bo to w ymagający region. Ale taki, 
który docenia ciężką pracę i profe-
sjonalizm działania. Tu się nie oce-

nia za ładne oczy! To jest region 
rozumiejący czym jest łączność z za-
chodnim światem. Wielkopolanie 
to Europejczycy od wieków. Tu się 
docenia pracowitość, wiedzę, kom-
petencję, a dla mnie to cechy najważ-
niejsze. U siebie próbuję kształtować 
je od lat. 

Już pierwszego dnia wiedziałem, 
że dobrze w ybrałem. Dogaduję się 
nie tylko z działaczami ruchów de-
mokratycznych, które walczą od 
lat, ale przede wszystkim z ludźmi 
na ulicach i spotkaniach. Jeszcze 
nigdy tyle z nieznanymi osobami 
o Polsce nie rozmawiałem. To cie-
kawe, inspirujące. Wielkopolska to 
region o ogromnym potencjale, daje 
nadzieją. Jestem optymistą i liczę na 
głosy. Jestem oby watelskim kandy-
datem i takim europosłem chcę być.

Arkadiusz Krysiński

WYWIAD

Chcę być adwokatem wolności!
Trzy lata temu jego życie zrobiło zwrot o 180 stopni. 
Adwokat zaczął obywatelską walkę o praworządność, 
stając na demonstracjach, broniąc konstytucji 
i reprezentując sędziów przed opresją PiS. Mecenas 
Michał Wawrykiewicz startuje do PE z 5. miejsca listy 
Koalicji Europejskiej z Wielkopolski.
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SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81 
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159  

- węgiel najwyższej jakości  

   z Polskich Kopalni 

   (dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

- drewno kominkowe,

- transport drogowy do 25 t,

- usługi rolnicze

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA  
TO ZAWSZE  

ZADOWOLONY KLIENT

Oferujemy Stomatologia dziecięca 
i ortodoncja

Dobrze znamy małych pacjentów 
i wiemy jak o nich dbać.

Gaz rozweselający, bezbolesne 
znieczulenie, gabinety i poczekalnia 

przystosowane dla dzieci.

Poznań, ul. Piątkowska 110
tel. 61 670 68 66  www.zyrafazebala.pl

Polub nas na FB

www.roskoproject.pl
info@roskoproject.pl

tel: 509 835 985

Producent wysokiej jakości mebli 
z litego drewna oraz metalu

Wytwarzamy według 
projektów własnych 
oraz powierzonych 
– pod wymiar

Stoły, komody, stoliki, 
konsole oraz regały  
w stylu skandynawskim 
i industrialnym

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

  Korekta lakieru 
  Powłoki ochronne
  Folie ochronne 
  Czyszczenie, pranie tapicerki, skór,  
zabezpieczenie permanentne 

  Odgrzybianie wnętrz i klimatyzacji
  Wymiana, naprawa tapicerki oraz skór 
  Wymiana, naprawa szyb samochodowych 
  Montaż, demontaż folii reklamowych 
  Kompleksowe przygotowanie aut do sprzedaży,  
aplikacja powłok ochronnych na auta nowe

Ul. Obornicka 327/1e, 60-650 Poznań 
(po lewej stronie stacji Shell)

PrzemoAuto@vp.pl   www.przemoauto.pl

tel. 508 402 609

PROFESJONALNY AUTO DETAILING
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Powiat poznański z gminą Swa-
rzędz po raz piąty uruchomił sezono-

wą linię autobusową, na której kursuje 
pojazd z przyczepką do przewozu 

rowerów. Autobus nr 471 będzie do-
stępny we wszystkie soboty, niedziele 
i święta, aż do 13 października br. oraz 
w dni robocze 21 czerwca i 16 sierpnia.

Trasy prowadzą przez gminy: Swa-
rzędz, Czerwonak, Murowana Goślina, 
Suchy Las (Biedrusko), a także Pobie-
dziska. W ciągu każdego weekendo-
wego dnia autobus wykona 14 kursów. 
Każdy o długości blisko 50 km. 

Naszym jednośladem przemie-
rzymy szlaki: EuroVelo R1 – R6 i R9, 
Szlak Kościołów Drewnianych, Małą 
i Dużą Pętlę Rowerową, Cysterski 
Szlak Rowerowy oraz Pierścień do-
okoła Poznania. Dojedziemy również 
w rejon kąpieliska Tropicana w Owiń-
skach oraz nad jeziora Stęszewskie, 
Wronczyńskie i Jerzyńskie.

W ubiegłym roku autobusy z przy-
czepami pokonały ponad 32 tys. kilo-
metrów (o 15% więcej niż w 2017 r.), 
przewożąc łącznie blisko 4 tys. pasaże-
rów i 518 rowerów.

- Dużą liczbą połączeń chcemy za-
chęcić do jazdy na rowerze nie tylko 
podczas majowych weekendów, ale 
przez całe wakacje. Jest to doskonały 
sposób na utrzymanie kondycji i wal-
kę ze stresem. W ten sposób dbamy 
o własne zdrowie, jak również o środo-
wisko naturalne – mówi Jan Grabkow-
ski. – To doskonała alternatywa by 

bezpiecznie przejechać przez miejsca, 
gdzie jest wzmożony ruch samocho-
dowy, a nie ma ścieżek rowerowych.

Linię ponownie obsługiwać będzie 
Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne, które jako jedyne w metropolii 
posiada dwie przyczepy do przewozu 
rowerów (każda z nich może zabrać 
około 15 jednośladów), a także auto-
busy niskopodłogowe przystosowane 
do ich holowania. 

- Hasło „bezpieczny powiat” reali-
zujemy nie tylko poprzez wspieranie 
policji czy straży pożarnej. Opieką ota-
czamy również rowerzystów podróżu-
jących drogami powiatu poznańskie-
go – podkreśla starosta poznański. 
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 REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

Pn.-Pt.:  12.00 - 18.00 
Sobota:  12.00 - 17.00

Suchy Las, ul. Sucholeska 1

„SMACZNY ZAKĄTEK” - ZNAJDŹ NAS

ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI
IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

CODZIENNIE
INNE 

DANIE DNIA

tel. 693 900 282

OBIADY DOMOWE

DANIE DNIA 16 ZŁ

DUŻE DANIE DNIA 22,50 ZŁ

WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA 14,50 ZŁ

DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ

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

Zabytkowe jak nowe
Niemal dwa miliony złotych z budżetu powiatu poznań-
skiego trafi do zarządców zabytkowych obiektów. Dotację 
na kapitalny remont budynku otrzymali też właściciele 
dawnej oberży w Golęczewie.

W naszym budżecie potężną kwotę 
zarezerwowaliśmy na pokrycie kosz-
tów prac związanych z ochroną zabyt-
ków. Efekty tych wydatków większość 
z nas dostrzega i bardzo wielu bezpo-
średnio z nich korzysta – twierdzi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. – Za-
wsze powtarzam, że troska o nasze dzie-
dzictwo kulturowe to wyraz pamięci 
o historii i przejaw troski o zachowanie 
jej dla przyszłych pokoleń – dodaje. 

W tym roku powiat poznański 
przeznaczył 1,7 mln zł na dotowanie 
prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych z terenu 17 
podpoznańskich gmin. Zainteresowa-
nie jakim cieszą się dotacje, pokazuje 
jak potrzebne jest wsparcie finanso-
we. Wiadomo bowiem, że właściciele 
i opiekunowie obiektów tak sakral-
nych, jak i świeckich często zmagają 
się z brakiem własnych środków na 
konieczne remonty. Nierzadko stano-
wią one o być albo nie być budynków. 
W tym roku z dofinansowania skorzy-
sta dziewiętnastu wnioskodawców.

Jednymi z nich są właściciele daw-
nego zajazdu Pod Złotą Gwiazdą z po-
czątku XX w. w Golęczewie, którzy 
otrzymają 45 tys. zł. Dzięki wsparciu 
powiatu uda się im przeprowadzić ka-
pitalny remont budynku sali tanecznej 
oraz przywrócić pierwotny kształt bry-
le gospody. 

260 tys. zł trafi do parafii św. Marii 
Magdaleny w Długiej Goślinie. Pilny 
remont bryły XVII-wiecznego ko-
ścioła rozpoczął się już dwa lata temu, 
teraz planowana jest kompleksowa 
renowacja konstrukcji dachu wraz 
z wieżą. Jeszcze wyższą kwotą – 285 
tys. zł – powiat dofinansuje prace przy 
fasadzie kościoła kolegiackiego w Kór-
niku. Zabytki tego miasta niezwykle 
pięknieją dzięki powiatowym pienią-
dzom. I w tym roku kontynuowana 
będzie rewaloryzacja południowej ele-
wacji tamtejszego zamku (230 tys. zł). 

Remont dachu kościoła pw. św. 
Jadwigi i św. Jakuba w Lusowie wcho-
dzi właśnie w końcową fazę. – Był on 
niezwykle pilny. Uszkodzony dach 

przeciekał – mówi ks. dr Dariusz Ma-
dejczyk, proboszcz lusowskiej parafii. – 
Na szczęście pomoc przyszła ze strony 
powiatu, urzędu marszałkowskiego 
i gminy. Dzięki temu uzbieraliśmy nie-
zbędny milion złotych. Mam nadzieję, 
że uda nam się jeszcze w następnym 
etapie odmalować kościół i odnowić 
polichromie – dodaje proboszcz. 

Dalszy ciąg rewitalizacji czeka też bu-
dynek byłego dworca w Puszczykowie. 
Przekazane 20 tys. zł to koszt zabezpie-
czenia i wymiany elementów drewnia-
nych. Dawna stacja kolejowa powoli 
staje się perełką drewnianej architektury 

użytkowej, wizytówką niegdysiejszego 
podpoznańskiego uzdrowiska. 

Warto również wspomnieć o dru-
gim etapie renowacji 500-letniego 
ceglano-kamiennego muru oraz bra-
my cmentarza i kościoła św. Mikołaja 
w Owińskach (105 tys. zł). Dzięki 
przekazanym 18,5 tys. zł możliwa 
będzie też konserwacja witrażu w ko-
mornickim kościele parafialnym. Na-
tomiast 50 tys. zł pozwoli uratować 
dach dworu w Złotniczkach, a 30 tys. 
pomoże w wyremontowaniu ganku 
dworu we Wronczynie. 

KW

Autobus pociągnie rowery
Chcesz dojechać rowerem w urokliwe miejsce, do którego 
niestety nie prowadzi bezpieczna ścieżka? Żaden problem! 
Wystarczy zapakować swój jednoślad do… autobusu i wy-
ruszyć na zwiedzanie. 

Podobnie jak w ubiegłym roku 
za bilet zapłacimy:

jednoprzejazdowy: normalny  
3,00 zł / ulgowy 1,50 zł 
całodniowy: normalny  
5,00 zł / ulgowy 2,50 zł

grupowy (max. 2 dorosłych + 3 
dzieci) jednoprzejazdowy: 6,00 zł

grupowy całodniowy: 10,00 zł
W ramach zakupionego biletu 

przewóz rowerów jest bezpłatny.
Honorowany  

będzie również bilet okresowy 
PEKA na strefy ABC oraz B, C i BC 
albo bilet okresowy Swarzędz-
kiej Komunikacji Autobusowej. 

CYKLINOWANIE 
PODŁÓG

I RENOWACJA 
SCHODÓW

501 063 672
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Zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c.  
„zstępnym, małżonkowi oraz rodzi-
com spadkodawcy, którzy byliby 
powołani do spadku z ustaw y, nale-
żą się, jeżeli uprawniony jest trwale 
niezdolny do pracy albo jeżeli zstęp-
ny uprawniony jest małoletni - dwie 
trzecie wartości udziału spadkowe-
go, który by mu przypadał przy dzie-
dziczeniu ustawow ym, w innych zaś 
w ypadkach - połowa wartości tego 
udziału (zachowek)”.

Wydziedziczenie i prawo do za-
chowku to instytucje prawa spadko-
wego, które są ze sobą ściśle powią-
zane. Ich związek polega na tym, że 
wydziedziczenie określonego spadko-

biercy pozbawia go prawa do zachow-
ku. Należy jednak przy tym zwrócić 
uwagę na to, iż samo pominięcie da-
nego spadkobiercy w testamencie nie 
oznacza, że został on wydziedziczony. 
Jest to sytuacja, w której to właśnie ten 

„pominięty spadkobierca” ma prawo 
do zachowku. 

Instytucja w ydziedziczenia zo-
stała uregulowana w art. 1008 k.c. 

„spadkodawca może w testamencie 
pozbawić zstępnych, małżonka i ro-
dziców zachowku (w ydziedziczenie), 
jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy 
postępuje uporczy wie w sposób 
sprzeczny z zasadami współżycia 
społecznego (np. naduży wa alko-
holu, żyje na koszt spadkodawcy i 
odmawia poszukiwania pracy);

2) dopuścił się względem spad-
kodawcy albo jednej z najbliższych 
mu osób umyślnego przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub wol-

ności albo rażącej obrazy czci (np. 
pobicie);

3) uporczy wie nie dopełnia 
względem spadkodawcy obowiąz-
ków rodzinnych (np. nie odwiedza 
spadkodawcy, nie interesuje się lo-
sem spadkodawcy, nie pomaga mu 
w czasie choroby lub nie w ypełnia 
obowiązku alimentacyjnego)”.

Zgodnie z art. 1009 k.c. przyczy-
na w ydziedziczenia powinna w yni-
kać z treści testamentu. Zatem nie 
w ystarczy samo istnienie przyczyny 
w ydziedziczenia. Warto dodać, że 
w ydziedziczenia nie można ograni-
czyć warunkiem ani terminem. Aby 
w ydziedziczenie było skuteczne, 
muszą w ystąpić ważne powody. Po-
nadto  przyczyną w ydziedziczenia 
nie może być jednorazowe zdarze-
nie lub kłótnia. Przyczyna w ydzie-
dziczenia musi mieć charakter upo-
rczy w y. Powody te należy w yraźnie 
wskazać w testamencie.

Kolejną bardzo ważną kwestią 
jest to, iż skutki w ydziedziczenia nie 
dotyczą zstępnych w ydziedziczo-
nego (tj. jego dzieci, wnuków itd.). 
Konsekwencją w ydziedziczenia jest 
to, że w ydziedziczony traci upraw-
nienie do żądania zachowku. Nato-
miast w miejsce w ydziedziczonego 
wchodzą jego zstępni, którym to 
należy się zachowek. 

W przypadku, gdy w ydziedzi-
czony nie zgadza się z wolą spadko-
dawcy i uważa, iż wskazane w testa-
mencie powody w ydziedziczenia nie 
są prawdziwe wówczas może żądać 
ustalenia, że w ydziedziczenie jest 
bezpodstawne. Przed w ytoczeniem 

spraw y o zachowek, w której w ydzie-
dziczony chce podważać w ydziedzi-
czenie przez spadkodawcę, należy 
zastanowić się, czy nie lepiej w ystą-
pić o zapłatę zachowku w imieniu np. 
dzieci. W przypadku gdy w chwili 
śmierci spadkodawcy dzieci w ydzie-
dziczonego były małoletnie będzie 
należał się im zachowek w w ysoko-
ści 2/3 przysługującego im udziału 
w razie dziedziczenia ustawowego.

Należy jednak pamiętać, że 
dochodzona kwota będzie stano-
wiła majątek dzieci, a  opiekunowi 
prawnemu – będzie przysługiwać 
jedynie ograniczone prawo do dys-
ponowania tym majątkiem.

Często zdarza się, że spadkodaw-
ca przebaczył w ydziedziczonemu. 
Przebaczenie powszechnie uzna-
wane jest za akt woli o charakterze 
uczuciow ym, który polega na pusz-
czeniu w niepamięć w yrządzonych 
krzy wd i doznanych urazów. Jeśli 
zaszła, któraś z przesłanek w ydzie-
dziczenia, a następnie spadkodawca 
przebaczył spadkobiercy, to w ydzie-
dziczenie jest bezskuteczne (art. 
1010 § 1 k.c.).

Natomiast w sytuacji, gdy spad-
kodawca w chwili przebaczenia nie 
miał zdolności do czynności praw-
nych przebaczenie będzie skuteczne, 
jeśli nastąpiło z dostatecznym roze-
znaniem.

Podsumowując stwierdzić na-
leży, że sam fakt w ydziedziczenia 
nie przesądza jeszcze o tym, że 
osoba w ydziedziczona nie może 
dochodzić zachowku. Obalenie 
w ydziedziczenia nie jest wcale rzad-
kością. Często zdarza się, że zapisy 
dotyczące w ydziedziczenia są spo-
rządzone w sposób całkowicie nie-
przemyślany. Pamiętać należy, że 
nie w ystarczy pojedyncza rodzin-
na kłótnia, aby móc w ydziedziczyć 
osobę zstępną. Także niespełnienie 
żądań spadkodawcy, takich jak np. 
przeprowadzka do domu rodzinne-
go czy ślub z w ybraną osobą, nie są 
argumentami mogącymi prawnie 
uzasadnić w ydziedziczenie.

PRAWNIK RADZI / REKLAMA OGŁOSZENIA / REKLAMA

Kancelaria Adwokacka 
Iwona Kęsik-Sójka
ul. Młyńska 6/5, 61-730 Poznań
tel. 790 739 689
kancelaria@adwokat-kesiksojka.pl
www.adwokat-kesiksojka.pl

Wydziedziczenie,  
a prawo do zachowku
Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych 
spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem 
spadkobierców powołanych do dziedziczenia, o zapłatę 
określonej sumy pieniężnej.

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

Ad vocem pewnego oświadczenia...

W numerze 1 z 2019 roku „Gazety Sucholeskiej”, znalazło się oświad- 
czenie, dotyczące naszego listu z 2018 roku w którym to przedsta- 
wiliśmy obiektywną prawdę w sprawie bulwersującej część mieszkańców  
wsi Chludowo. Nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy uprawiać polemiki 
w tej sprawie. Pozostajemy natomiast na swoim niezachwianym stanowi-
sku. Za nasz komentarz owego „oświadczenia” niech posłużą żartobliwe 
słowa:  Szanowny autorze, nie udawaj acan „greka”, albowiem zapraw-
dę powiadamy Ci, że pełnię wiedzy w tej sprawie posiadłeś. Pod-
czas spotkania wyborczego w sławnej wsi Chludowo, które łaskaw 
byłeś zaszczycić swoją wspaniałą osobą, ta wiedza stała się również  
i Twoim udziałem. No i tyle.

Autorzy listu z numeru 9 (2018 roku), Gazety Sucholeskiej 

P. S. W związku z odmową wydrukowania naszego sprostowania, dotyczą-
cego nieprawdziwej, zmanipulowanej treści oświadczenia z numeru 1/2019, 
przez Redakcję ponoć gminnej „Gazety Sucholeskiej”, oraz naruszeniem na-
szym zdaniem przez Redaktora zapisów art. 31a ustawy z dnia 26.01.1984 
roku „prawo prasowe” (Dz. U. z 1984 roku nr 5 poz. 24 ze zmianami), powyż-
sze sprostowanie zamieszczamy w jedynym obecnie niezależnym (naszym 
zdaniem), medium prasowym gminy Suchy Las. 

AUTORZY

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

WYNAJMĘ 
POMIESZCZENIE  

17 m2

PO REMONCIE  
Z ŁAZIENKĄ
SUCHY LAS,  
SZKOLNA 58  

(VIS A VIS LIDLA)

601 917 747

Materiał sfinansowany 
przez KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

Wielkopolanin sprawdzony 
w Parlamencie Europejskim
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Salon przy ulicy Sucholeskiej to 
miejsce, w które wpisana jest długa 
motoryzacyjna historia. Wcześniej 
działał tu salon Peugeot Ciesielczyk, 
a następnie CIESIELCZYK Multisa-
lon samochodowy.

Nowy rozdział
Podczas marcowego Qarson VIP 

Night oficjalnie rozpoczęto w tym 
miejscu nowy rozdział. Gości powi-
tała Izabela Ciesielczyk, współwłaści-
cielka i dyrektor finansowa firmy.

Następnie Damian Ciesiel-
czyk - twórca Qarsona i idei aut na 
abonament w Polsce - opowiedział 
o sięgającej 2009 roku historii marki. 
Wspominał też o początkach swojej 
ścieżki zawodowej, którą rozpoczął od 
sprzedaży i zarządzania flotą w salonie 
dealerskim taty.

– Pracę zacząłem w wieku 16 lat, 
a pracę łączyłem z nauką – mówił. – 
Spędziłem w tym miejscu siedem lat.

Zaznaczył także, że marka powsta-
ła również dzięki jego tacie, Janowi 
Ciesielczykowi, który zawsze popy-
chał syna do przodu i nigdy go nie 
ograniczał.

– Qarson powstał po to, by zmienić 
sposób, w jaki ludzie wybierają i kupu-
ją samochody – podsumował Damian 
Ciesielczyk, by za chwilę zaprosić 
na scenę swojego tatę. A Pan Jan nie 
szczędził pochwał. 

– Model, który prezentuje firma 
jest to wyjątkowa sytuacja dla klienta. 
Klient, który dziś ma taką ofertę od 
Qarsona, musi być zadowolony – mó-
wił tej nocy Jan Ciesielczyk, a założy-
cielom Qarsona pogratulował pomy-
słu i odwagi. – Jestem wzruszony, bo 
swoją firmę zakładałem w 1978 roku. 
Jestem też zadowolony i szczęśliwy, że 
obiekt przechodzi w tak godne ręce. 
Życzę wam, żebyście mogli się cieszyć 
tak, jak ja. Bo praca w biznesie moto-
ryzacyjnym jest ciężka i wiele rzeczy 
trzeba poświęcić – przestrzegał.

Po czym wręczył piękny bukiet 
kwiatów Izabeli Ciesielczyk.

Lider na rynku
Qarson posiada największą na 

świecie sieć sprzedaży aut na abona-
ment w centrach handlowych. W sa-
mej Francji Cyfrowe Salony Samocho-

dowe zlokalizowane są w 12 punktach. 
– Jesteśmy we Francji liderem na 

rynku samochodów na abonament – 
podkreślał Damian Ciesielczyk. – Je-
steśmy też światowym liderem sprze-
daży aut na abonament w centrach 
handlowych.

W Polsce firma działa w Suchym 
Lesie koło Poznania, w samym Po-
znaniu (Galeria Posnania), Szczecinie 
(Galeria Galaxy), Gdańsku (Galeria 
Bałtycka), Wrocławiu (Galeria Wroc-
lavia), Warszawie (Galeria Mokotów, 
Krakowie (Bonarka City Center) i Ka-
towicach (Galeria Katowicka) - a to 
nie koniec rozwoju sieci.

– Zmieściliśmy na 20-30 metrach 
kwadratowych naszego Cyfrowego 
Salonu Sprzedaży dostęp do całej na-
szej palety samochodów. Mamy naj-
więcej technologii niż kiedykolwiek 
miało to miejsce w branży motoryza-
cyjnej – mówił o pomyśle i wdrażaniu 
go w życie Damian Ciesielczyk. 

Red.

WYDARZENIA INFORMACJE KLUBU RADNYCH INICJATYWA MIESZKAŃCÓW - GMINA RAZEM / REKLAMA

Rewolucja na rynku 
motoryzacyjnym
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Diety radnych
Media społecznościowe zwykle na początku kadencji 
sporo czasu poświęcają tematowi apanaży, w tym przede 
wszystkim diet wybrańców narodu. Krążą na ten temat 
mity oraz niedomówienia. Warto zatem przypomnieć pod-
stawowe unormowania prawne w tym zakresie i elemen-
tarne zasady.

Przede wszystkim, trzeba pamię-
tać, że dieta radnego to nie wynagro-
dzenie za pracę, jak w przypadku nie-
których zawodowych posłów. Nie ma 
bowiem zawodowych radnych. Radny 
wykonuje swoje obowiązki obywa-
telskie społecznie.  Od wypłaconych 
radnemu diet nie płaci się składek na 
ubezpieczenie społeczne, ani też po-
datku dochodowego. Dieta radnego, 
zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi 
w wyroku Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z 7 listopada 2017 r. (sygn. 
II OSK 2794/16, LEX nr 2419414) 
ma stanowić ekwiwalent utraconych 
korzyści, jakich radny nie uzyskuje w 
związku z wykonywaniem mandatu. 

Kwota bazowa
Szczegółowe zasady na jakich 

wypłaca się w danej gminie diety rad-
nym ustalają rady gmin w specjalnych 
uchwałach. Należy jednak pamiętać, 
że rada musi poruszać się w obrębie 
obowiązującego prawa. Maksymalna 
wysokość diet przysługujących radne-
mu w ciągu miesiąca  uzależniona jest 
od wysokości kwoty bazowej okre-
ślonej w ustawie budżetowej na dany 
rok dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz od liczby 
mieszkańców gminy. Kwota bazowa 
wynosi obecnie 1789,42 zł. A ponie-
waż największa możliwa wysokość 
diety to półtorakrotność tej kwoty, to 
maksymalna wysokość diety radnego 
została w 2019 r. ustalona na kwotę 
2 684,13 zł. Kwota ta dotyczy jednak 
tylko gmin największych –liczących 
powyżej 100 000 mieszkańców. 
Gmina Suchy Las należy do grupy 

gmin średnich (od 15 tys. do 100 tys. 
mieszkańców) i w związku z tym w 
naszej gminie  maksymalna wysoko-
ści diety to 75 proc. kwoty bazowej, 
czyli  w 2019 r. – 2013,10 zł. Diety, co 
oczywiste uzależnione są także od 
zakresu obowiązków radnych. A więc 
są zróżnicowane od tego, czy radny 
pełni funkcję przewodniczącego rady, 
wiceprzewodniczącego czy przewod-
niczącego komisji.  Zazwyczaj są też fi-
nansowe sankcje za nieuczestniczenia 
w pracach rady lub komisji. 

Wady i zalety
W naszej gminie, w  poprzedniej 

kadencji radni w zasadzie nie zajmo-
wali się swoimi dietami. Były one 
naliczane na podstawie uchwały nr 
XXXIV/325/13 Rady Gminy Suchy 
Las z dnia 25 kwietnia 2013 r. Diety 
naliczano na podstawie uczestnictwa 

radnego w pracach komisji oraz rady 
z wyjątkiem diety przewodniczącej i 
wiceprzewodniczącego. Tutaj był ry-
czałt przy jednoczesnych potrącaniach 
za nieuczestniczenie w posiedzeniach 
rady kub komisji. Obowiązywała więc 
zasada, że im więcej posiedzeń, tym 
wyższa dieta. Uchwały dotyczące diet 
zachowują ważność także po upływie 
kadencji rady, która je uchwaliła. Jeżeli 
radni nowej kadencji nie są z nich zado-
woleni, to mogą wprowadzić zmiany.

Tak właśnie się stało w naszej 
gminie na początku obecnej kadencji. 
Radni postanowili to zmienić i wpro-
wadzili uregulowania ryczałtowe 
przyjmując uchwałę nr III/40 /18 z 18 
grudnia 2018 r. w sprawie diet radnych, 
sołtysów i przewodniczących zarzą-
dów osiedli w gminie Suchy Las. Prze-
wodniczący rady otrzymuje z tytułu 
diety ryczałt w kwocie 2000 zł mie-
sięcznie, wiceprzewodniczący 1 800 
zł, przewodniczący komisji 1500 zł, a 
pozostali radni 1350 zł. W przypadku 
absencji radnego w obradach rady lub 
komisji następuje potrącenie z powyż-
szych kwot odpowiednio 30 proc. lub 
20 proc. przyznanej diety.

Zarówno poprzedni system, jak i 
obecny ma wady i zalety. W praktyce 

nie ma to jednak większego znaczenia 
zarówno dla radnego jak i suchole-
skiego podatnika, co obrazuje wykres.  
Wprawdzie zaplanowane w obecnej 
kadencji diety są nieco wyższe od tych, 
które przelano na konta poprzedni-
kom, to jednak należy pamiętać, że są 
to diety zaplanowane bez potrąceń. 
Faktycznie otrzymana dieta będzie za-
leżała od frekwencji radnego na posie-
dzeniach rady i komisjach i jak wskazu-
je praktyka, będzie z pewnością niższa 
niż zaplanowane. 

Michał Przybylski
Przewodniczący Klubu Radnych

Inicjatywa Mieszkańców  
– Gmina Razem

Wysokość diet pobranych przez radnych jest jawna i jest dostępna w corocznie składanych oświadczeniach majątkowych, 
które publikowane są na stronie internetowej gminy.

W salonie Qarsona przy ulicy Sucholeskiej 3 w Suchym 
Lesie podczas Qarson VIP Night spotkali się w przyjaciele, 
partnerzy i dziennikarze, którzy podzielili się rewolucyjną 
na polskim rynku ideą – pomysłem na nowy samochód na 
abonament.
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Biuro obsługiwać będzie przedsię-
biorców nie tylko z Wielkopolski, ale 
także z województw lubuskiego, dol-
nośląskiego i opolskiego. Pracownicy 
biura będą udzielać przedsiębiorcom 
pomocy prawnej i ewentualnie repre-
zentować ich w sprawach przewidzia-
nych ustawą. 

Dyscyplinarką w urzędnika
Pełnomocnikiem terenowym 

rzecznika w Poznaniu została Izabela 
Hasińska. Wcześniej podobne biuro 
terenowe otwarto już w Krakowie. 
Poza Krakowem i Poznaniem, biura 
takie mają też działać w Białymstoku 
i Gdańsku.

Spotkanie w Poznaniu otworzyła 
pełnomocnik Izabela Hasińska, która 
powitała ministra Jarosława Gowi-
na, rzecznika Adama Abramowicza, 
posła Bartłomieja Wróblewskiego, 
zastępczynię prezydenta Poznania 
Katarzynę Kierzek-Koperską oraz 
przedsiębiorców.

Jako pierwszy głos zabrał rzecznik 
Adam Abramowicz, który zachęcał 
przedsiębiorców do aktywnej współ-
pracy z biurem.

– Zależy mi, żeby przedsiębiorcy 
kontaktowali się z nami, dzielili się 
z nami swoimi pomysłami – pod-
kreślał. – Powinna się do nas zgłosić 
każda firma, która wpadnie w kłopo-
ty w wyniku, na przykład, błędnych 

decyzji urzędniczych lub niejasnych 
przepisów. 

Rzecznik dodał, że w czterech 
przypadkach wystąpił z wnioskami 
o postępowanie dyscyplinarne wobec 
urzędników, którzy okazali się niezbyt 
przyjaźni przedsiębiorcom.

Warto w tym miejscu dodać, że 
rzecznik może nie tylko wnioskować 
o wszczęcie postępowania wyjaśnia-
jącego lub dyscyplinarnego, ale także 
występować o interpretacje przepisów 
oraz wyjaśnienia prawne.

Z pracownikami biura można 
skontaktować się bezpośrednio 
w siedzibie biura przy ulicy Wielkiej 
20 w Poznaniu, ale także drogą ma-
ilową, pisząc pod adres biuro@rzecz-
nikmsp.gov.pl.

Ponad podziałami
Zaraz po rzeczniku Abramowiczu 

przemawiał minister Jarosław Gowin, 
który wspominał czas, gdy na ścianie 
wschodniej powstawały supermarkety, 
czego obawiali się lokalni kupcy.

– W końcu kupcy spotkali się 
i wspólnie ustalili, że podejmą dzia-
łania na rzecz wolnej gospodarki – 
kontynuował minister. – Każdy przy 
tym miał działać w ramach partii 
politycznej, do której było mu najbli-
żej. Minęło kilka lat i oto jeden z tych 
przedsiębiorców stoi przed wami. Jest 
to właśnie pan rzecznik.

Jarosław Gowin dodał, że kiedy 
Adam Abramowicz prowadził działal-
ność gospodarczej w Białej Podlaskiej, 
on sam prowadził taką działalność 
w Krakowie. Minister Gowin kryty-
kował też zbyt rozbudowaną biuro-
krację, nieprzyjazną działalności go-
spodarczej. Podkreślał, że wolny rynek, 
swobodna, uczciwa konkurencja, brak 
przywilejów, brak monopolów służy 
i przedsiębiorcom, i społeczeństwu.

– Zmiany są konieczne i trzeba je 
przeprowadzić ponad podziałami – 
wyraził opinię. – Konstytucja biznesu 
uchwalona została głosami wszystkich 
partii, ale to dopiero początek drogi – 
przestrzegał. – Wolność gospodarcza 
jest czymś, o co trzeba się starać nie-
ustannie – podsumował filozoficznie.

W dalszej kolejności krótko prze-
mówił poseł Bartłomiej Wróblewski, 
który nie ukrywał radości, że powstała 
instytucja rzecznika małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wyraził też zadowo-
lenie, że biuro rzecznika otwarto także 
w Poznaniu. Gorąco zachęcał obec-
nych na spotkaniu przedsiębiorców, by 
instytucję rzecznika wykorzystywać.

Nierówna konkurencja
Wolę współpracy z pełnomocni-

kiem rzecznika wyraziła zastępczyni 
prezydenta Poznania Katarzyna Kie-
rzek-Koperska.

– W Urzędzie Miasta Poznania 
odbywa się mnóstwo bezpłatnych 
szkoleń dla przedsiębiorców z Pozna-
nia, mamy też bezpłatną strefę dla star-
tupów – poinformowała przy okazji 
swojego wystąpienia Katarzyna Kie-
rzek-Koperska.

Potem był czas na pytania do go-
ści. Nasza redaktor naczelna Agniesz-

ka Łęcka zapytała ministra Gowina 
o projekt ustawy, o którym mówi się 
od lat. Chodzi o zakaz sprzedaży re-
klam przez biuletyny wydawane przez 
urzędy miast czy gmin. Są one bo-
wiem utrzymywane przez samorządy, 
co oznacza, że prywatne czasopisma 
lokalne nie mogą z nimi konkurować 
na równych zasadach. 

Minister Gowin podziękował za to 
pytanie i dodał, że podobny problem 
jest ze spółkami komunalnymi, które 
siłą rzeczy mają przewagę nad firmami 
prywatnymi. Zachęcił właścicieli lo-
kalnych pism, by się zrzeszali i wspól-
nie walczyli o swoje prawa.

Po konferencji prasowej odbyło się 
spotkanie z przedsiębiorcami w mniej-
szym gronie. Wzięła w nim udział na-
sza redaktor naczelna Agnieszka Łęc-
ka – jako właścicielka „Sucholeskiego 
Magazynu Mieszkańców Gminy”.

Jerzy Berger

ALFA ROMEO STELVIO

WOLNOŚĆ WYBORU   
W BIZNESIE

ALFA ROMEO STELVIO
OD 1650 ZŁ NETTO/MIES. BEZ WPŁATY WŁASNEJ
Operatorem programu jest LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) sp. z o.o., ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa. Program dotyczy nowych samochodów i jest skierowany 
do przedsiębiorców. Podane ceny są cenami netto, do opłaty miesięcznej zostanie doliczony podatek VAT. Klient może korzystać z pojazdu w ramach 24-miesięcznego limitu 
przebiegu kilometrów wskazanego w umowie (20 000 km) w okresie jej obowiązywania (24 miesiące), po którego upływie samochód jest zdawany przez klienta operatorowi 
programu. Brak wpłaty własnej. W ramach stałej opłaty miesięcznej operator pokrywa koszty rejestracji samochodu, ubezpieczenia (OC/AC/NNW) oraz koszty przeglądów 
serwisowych (wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i bez codziennej obsługi serwisowej pojazdu). Pakiet ubezpieczenia oraz gwarancja pojazdu obowiązują na 
terenie Unii Europejskiej. Decyzja o możliwości zawarcia umowy zostanie podjęta przez operatora programu po analizie dokumentów dostarczonych przez klienta. Niektóre 
prezentowane opcje nie stanowią wyposażenia podstawowego i są dostępne wyłącznie za dopłatą. Alfa Romeo Stelvio – zużycie paliwa 7,9-8,1 l/100 km, emisja CO2:  
183-187 g/km. Alfa Romeo Giulia – zużycie paliwa 6,6-7,0 l/100 km, emisja CO2: 153-162 g/km. Więcej informacji na alfaromeo.pl/abonament.

AUTO ALFA LOREMIPSUM - VIA LOREMIPSUM, 00 - TEL. 0000000000

alfaromeo.pl/abonament

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

AUTO-CENTRUM S.A.   60-685  Poznań, ul Wojciechowskiego 7-17  
tel. 61 8290-304, www.auto-centrum.com.pl

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

e-mail: abcars@o2.pl
www.kupieautopoznan.pl

Poznań przyjazny małej  
i średniej przedsiębiorczości
Wicepremier Jarosław Gowin oraz rzecznik małych i śred-
nich przedsiębiorców Adam Abramowicz przyjechali do 
Poznania, by otworzyć tu biuro rzecznika.

Małe championy z Suchego Lasu
Grupa Emotki zdobyła III miejsce na Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańca Nowoczesnego „Let’s Dance”, a grupa Bounce 
Kids III miejsce na Międzynarodowym Dniu Tańca.

Grupy prowadzi Anna Kapera-Bor-
kowska w Szkole Tańca Dance-ON 
działającej przy Centrum Kultury i Bi-
blioteki Publicznej w Suchym Lesie.

Anna Kapera-Borkowska to absol-
wentka Państwowej Szkoły Baletowej 
w Poznaniu, zwyciężczyni IV edycji 
You Can Dance.

Artystka. Tancerka nie tylko bale-
towa, instruktorka modern jazz i hip-

-hop. Ale przede wszystkim uśmiech-
nięta mama, która zaraża innych pasją 
do tańca. W głowie ma pełno pomy-
słów i projektów do zrealizowania.

Od czterech lat prowadzi zajęcia dla 
dzieci w Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Suchym Lesie. Wspólnie 

z profesjonalną kadrą rozwija i kształ-
tuje zainteresowania dzieci i młodzieży 
światem artystycznych doznań. Po-
przez taniec naucza wyrażać siebie, roz-
wijając własne talenty.

Red.

Jarosław Gowin, Adam Abramowicz, 
Bartłomiej Wróblewski
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Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady 
zaprasza na darmowe spotkanie informacyjne

Termin szkolenia: 11.06.2019 r., godzina 9:00
Miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady,  

ul. Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań, sala szkoleniowa

Temat szkolenia: 

KASY FISKALNE - ZMIANY OD 1 MAJA 2019 R.
Na szkolenie można zapisywać się: osobiście:  

biuro podawcze Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady,
mailowo:  us.poznan-winogrady@mf.gov.pl

INFORMACJA

Wiceprezydent Poznania  
Katarzyna Kierzek-Koperska (z lewej)
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Maj w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
PIOTR SOCHA 8 - 31. 05. 2019 r. CKiBP, hol 
wystawa z cyklu Mistrzowie   wstęp wolny 
Ilustracji  
WARSZTAT SZYDEŁKOWE 25. 05. 2019 r. CKiBP, sala plastyczna 
siata godz. 10.00 - 13.00 Info i zapisy: 612 500 402
SUPERMENKA 25. 05. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
spektakl z Jowitą Budnik godz. 19.00 bilety: 50/40 zł do nabycia 
  w sekretariacie CKiBP i na 
  www.bilety24.pl
BREAKING SCHOOL BATTLE  26. 05. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
vol. VI 12.00 - 19.00 szczegóły na 
  www.osrodekkultury.pl
NOC W HOGWARCIE 31. 05. 2019 r. CKiBP, biblioteka 
dla dzieci w wieku 9-12 lat godz. 20.30 szczegóły i zapisy:  
  612 500 401
KONCERT WUJKA OGÓRKA 1. 06. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
 godz. 12.00 wstęp wolny
PRZYGODA, GĄSZCZE  1. 06. 2019 r. polana przy pętli autobuso- 
I CHRZĄSZCZE godz. 15.00 - 20.00 wej na ul. Bogusławskiego 
w programie m.in.: rodzinny 
bieg na orientację, warsztaty    
survivalowe i plastyczne, joga    
dla dzieci, warsztaty bębniarskie,  
ognisko ze śpiewem i gitarami,  
opowieści z pięciu stron świata
KULTURA TO WOLNOŚĆ 4. 06. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa, 
wykłady, warsztaty, spotkania,  hol 
koncert Kwartetu ProForma 
(szczegółowy plan na 
www.osrodekkultury.pl)
DNI GMINY SUCHY LAS 15. 06. 2019 r. Parking przy hali GOS 
(szczegóły wkrótce na  w Suchym Lesie 
www.osrodekkultury.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:  
www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CKiBP.

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

  NASZE MENU  
Zupy 
Żurek domowy z jajkiem  .............................. 12
Rosół z kurczaka zagrodowego z ręcznie 
robionym makaronem  ............................  11,90
Barszcz czysty  ...............................................  7
Barszcz z kołdunami   ................................... 10
Zupa dnia  .................................................... 11

Sałatki
Sałatka Bumerang 
 zaskakujące połączenie gruszki, boczku  
 i ciepłego sera feta z dressingiem  
 paprykowo-malinowym  ............................  23

Sosy i dodatki
Sos czosnkowy  ................................................ 3
Sos śmietanowo-koperkowy  ........................... 3
Ostry sos chilli ................................................. 3
Dip jogurtowo-bazyliowy  ............................... 3
Kwaśna śmietana  ........................................... 3
Sos waniliowy  ................................................ 3
Kapusta kwaszona zasmażana  ....................... 5
Sałatka vinegret: sałata lodowa,  
pomidor, ogórek i rzodkiewka  ........................ 6
Sałatka grecka  ...............................................10 
Surówka dnia  ................................................. 5

Pierogi zapiekane z serem 
mozzarella
Pierogi z mięsem zapiekane  
w sosie serowo-brokułowym  .................. 26,90 
Pierogi z wołowiną zapiekane  
w sosie myśliwskim  ................................ 26,90
Pierogi z łososiem zapiekane  
w sosie śmietanowo-szpinakowym .........  27,90

Dania obiadowe 
Krewetki na maśle z czosnkiem i chilli  
 podawane z bagietką  .......................  26,50
Dziki burger - wariacja na temat hamnurgera 
 burger z dzika, z konfiturą z czerwonej  
 cebuli, ser cheddar, sałata, pomidor, 
 ogórek kwaszony, sos BBQ, frytki 
 stek house ..........................................24,50
Grilowana pierś z kruczaka 
 podawana z warzywami z patelni 
 i dipem mango-chilli .......................... 27,90
Tradycyjny kotlet schabowy  
 podawany z ziemniakami i kapustą 
 kwaszoną zasmażaną  .......................  27,90

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem  
i cebulką
z mięsem  ................................................. 22,50
szpinakowe z cielęciną   ............................  23,50
pielmieni 20 szt.  ...................................... 22,50
buraczane z pikantną wołowiną  ..............  23,50
curry z indykiem  ........................................... 23
z kurczakiem  ................................................ 22
z dziczyzną  ................................................... 25
z kaszanką  .................................................... 21
z gęsiną  ........................................................ 25
z jagnięciną  .................................................. 25
z małżami  ..................................................... 23
z łososiem  ..................................................... 25

Dla dzieci
Sznycelek z kurczaka, ziemniaki puree,  
marchewka junior (surówka) .......................... 23

Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
Ruskie  .....................................................  21,90
z kapustą i grzybami  ................................  21,90
z prawdziwkiem  ........................................... 25
z podgrzybkiem  ............................................ 22
z kurkami  ..................................................... 24
ze szpinakiem w cieście wegańskim  ............. 21 
razowe ze szpinakiem i ricottą  ...................... 23
piwne z żółtym serem ................................... 22
z mozzarellą  ................................................. 22
z łoscypkiem  ................................................. 24
z bobem  ........................................................ 23
z chińskimi warzywami  ................................ 22

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  ....................................................  21,90
z jagodami  .................................................... 23
z truskawkami  .............................................. 22
z wiśniami  .................................................... 22
z czereśniami  ................................................ 23
z bananem  .................................................... 22
z serem ricotta  .............................................. 23
ze śliwką  ....................................................... 23

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 ..............................  26,90

Miksy pierogowe
Talerz Zgaduj - Zgadula 
 21 różnych pierogów mięsnych  
 i wegetariańskich  .............................  49,90
Spróbuj wszystkiego!
 30 pierogów na słono, a na  
 deser 10 na słodko + 3 sosy 
 (dla 3-4 osób)  ......................................... 99
Miks mięsny
 10 sztuk różnych pierogów  
 mięsnych  ................................................ 26,90
Miks wegetariański
 10 sztuk różnych pierogów  
 wegetariańskich  .................................... 25
Miks słodki
 10 sztuk różnych pierogów  
 na słodko  ............................................... 25
Miks grzybowy
 9 sztuk: 3 szt. z prawdziwkiem,  
 3 szt. z podgrzybkiem,  
 3 szt. z kurkami  ...................................... 26
Trzy kolory
 9 sztuk pierogów:  
 3 szt. szpinakowe z cielęciną, 
 3 szt. buraczane z wołowiną,  
 3 szt. curry z indykiem  ........................... 26

Pierogi bezglutenowe  
7 sztuk, z mąki gryczanej
Ruskie  .......................................................... 25
z kurczakiem  ................................................ 25
ze szpinakiem i ricottą  .................................. 25
z serem na słodko  ......................................... 25
z truskawkami  .............................................. 25

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 
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