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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

  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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Galeria PESTKA na piętrze, tel 509 900 545

ojej... 
jaka promocja!

 

LETNIE WYPRZEDAŻE 

-50%
-40%

-60%
-70%

Zabieg icoone wyszczupla 
ujędrnia ciało, podnosi pośladki

likwiduje celulit oraz luźną skórę. 

icoone to nowa, skuteczna
metoda eliminacji  problemów
związanych  z nieprawidłowym

funkcjonowaniem układu  krążenia.

PROMOCJA
NA LATO!

MANICURE+PEDICURE 169ZŁ

INSTYTUT LAFAYETTE
icoone, kosmetyka, makikaż
masaż, manicure, fryzjerstwo
GALERIA PESTKA POZNAŃ

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

GALERIA PESTKA | 1 PIĘTRO

CATERING
OFERTA DLA FIRM

CODZIENNIE ŚWIEŻE DANIE
PROSTO DO TWOJEGO BIURA

DANIA OBIADOWE JUŻ OD 12 ZŁ! ZADZWOŃ I ZAMÓW tel 736 745 887 
LUB PRZYJDŹ I SPRÓBUJ! YOU AND ME LUNCH TIME GALERIA PESTKA

  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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Szanowni Państwo!

To idzie młodość! Prawdziwą bohaterką czerwcowego numeru jest 
Joanna Radzięda, najmłodsza radna gminy Suchy Las. Dlaczego zde-
cydowaliśmy się na zaprezentowanie Państwu tego wywiadu? Ponieważ 
wystarczy zamienić kilka słów z panią radną, żeby zorientować się, że 
pomimo młodego wieku jest to osoba, która wie, czego chce, mocno zaan-
gażowana w gminne sprawy. Osoba bardzo pozytywna, energiczna, któ-
ra w przyszłości jeszcze nieraz może Was zaskoczyć. A przy tym piękna, 
elegancka kobieta, co przecież ani w życiu, ani w polityce nie przeszkadza.

Pani Joanna wypowiada się nie tylko w wywiadzie dla naszego „Ma-
gazynu”, ale także w relacji z sesji Rady Gminy, na której często zabie-
rała głos. Poinformowała m.in. o sukcesie naszych koszykarzy w Żarach 
i przypomniała, że walczy o pieniądze dla tych utalentowanych, młodych 
sportowców. Próbowała także doprowadzić wreszcie do rozwiązania 
problemu brakującej lokalizacji dla poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej. I miejmy nadzieję, że jej się uda, bo dyskusje na temat tej poradni za-
czynają już przypominać latynoamerykańską telenowelę.

A skoro o bajkowym świecie telenowel mowa, to jeden z czytelników 
przysłał nam bajkę. Przeczytajcie ją uważnie, pamiętając wszelako, że 
wszelkie podobieństwo do osób rzeczywistych jest oczywiście całkowitym 
przypadkiem. Takim samym przypadkiem, jak i to, że przedstawiony 
w bajce las jest lasem suchym.

Wolicie Państwo bajkę bez takich wielopiętrowych aluzji? Teatr Mu-
zyczny w Poznaniu proponuje… Koziołka Matołka. Tak, wiem, to hi-
storyjka dla dzieci. Jak jednak trafnie zauważyła radna Joanna Radzię-
da, z perspektywy czasu w dziecięcych historiach widzi się z reguły więcej 
niż widziało się w nich jako dziecko.

Bajka bajką. Życie w realnym świecie, zwłaszcza w czasie rozpoczę-
tych remontów i inwestycji baśniowe raczej nie jest. A takie życie będzie 
niebawem czekać mieszkańców Golęczewa, o czym rozmawiamy z Ka-
rolem Drygasem ze spółki WUPRINŻ SA. Czy jest szansa, że życie 

mieszkańców baśniowym się stanie, kiedy 
inwestycje zostaną zakończone? Jest taka 
nadzieja, bądźmy więc dobrej myśli.

O swoich zamiarach opowiadają nam 
także przedstawiciele innej spółki, gmin-
nej spółki GCI. Niektórzy mieszkańcy 
lubią tę spółkę krytykować, uczciwość 
nakazuje wszelako wysłuchać w tym 
przypadku także i strony krytykowanej. 
A podkreślmy w tym miejscu, że obaj pa-
nowie przedstawiają argumenty, których 
warto wysłuchać.

Warto też posłuchać tego, co ma do 
powiedzenia Michał Wawrykiewicz z Wolnych Sądów, który wprawdzie 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego poniósł porażkę, jednak jak na 
debiutanta osiągnął całkiem przyzwoity wynik i można przypuszczać, 
że jeszcze nas pozytywnie zaskoczy. W każdym razie przedstawiciele po-
znańskiego i sucholeskiego rzemiosła uznali, że panu Michałowi warto 
zaufać.

A skoro o rzemiośle mowa, to nasi rzemieślnicy, a w tym piekarze i cu-
kiernicy mieli przyjemność gościć w maju uczniów ze słodkiej Francji. Mło-
dzi Francuzi pokazali naszym mistrzom, jak się u nich piecze croissanty 
i bagietki, sami zaś poznawali tajniki wypiekania polskiego pieczywa. Czy 
z tej mąki będzie chleb? Nasi mistrzowie rzemiosła są w tej kwestii dość 
optymistyczni.

Miłej lektury
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Z Pacanowa do Poznania, czyli
Koziołek Matołek edukuje

12Czy niedobra młodzież 
to wina radnego?

11

Michał Wawrykiewicz z Wolnych 
Sądów spotkał się z wielkopolskimi 
przedsiębiorcami

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 61 812 50 00, www.przychodniaeumedica.pl 

Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”

zz ORTOPEDA
zz FIZJOTERAPEUTA 
zz KARDIOLOG
zz RADIOLOG
zz LARYNGOLOG
zz PSYCHIATRA
zz ENDOKRYNOLOG
zz PSYCHOLOG DLA DZIECI 
zz PSYCHOLOG DLA 

OSÓB DOROSŁYCH 
zz PEDIATRA 
zz ONKOLOG
zz INTERNISTA

zz CHIRURG
zz NEUROLOG
zz UROLOG
zz MEDYCYNA 

ESTETYCZNA
zz MEDYCYNA SPORTOWA
zz MEDYCYNA PRACY
zz LOGOPEDA
zz PSYCHOTESTY
zz DERMATOLOG
zz PULMONOLOG 
zz DIETETYK
zz HEMATOLOG DZIECIĘCY
zz ALERGOLOG
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– Jest Pani najmłodszą radną 
w gminie Suchy Las. Zapewne 
również jedną z najmłodszych 
w kraju. Sprawdzała to Pani przez 
ciekawość?

– Myślę, że można zaryzykować ta-
kie twierdzenie. W Polsce za młode-

-go uważa się samorządowca poniżej 
czterdziestki, a ja mam 27 lat. Cho-
ciaż… być może ten trend zaczyna się 
odwracać. Wójtem gminy Pszczółki 
został 26-latek, w powiecie pleszew-
skim wicestarostą jest 30-letni praw-
nik. Niedawno powstało Stowarzy-
szenie Młodego Samorządowca, do 
którego zresztą złożyłam aplikację. 

– W jaki sposób tak młoda osoba 
trafiła do Rady Gminy? Wiem, że 
najpierw była działalność w Fun-
dacji Nowoczesna Gmina i współ-
praca z Zarządem Osiedla Suchy 
Las-Wschód.

– Cofnęłabym się jeszcze dalej 
w czasie. Polityką zainteresowałam 
się jeszcze jako dziecko, kiedy wy-
buchła afera Rywina, a wcześniej po-
wstała Platforma Obywatelska. Do 
skrzynek pocztowych Polaków trafi-
ły wtedy ulotki z listem podpisanym 
między innymi przez Donalda Tuska, 
który jest moją pierwszą i największą 
miłością polityczną. W liceum już 
wiedziałam, że chcę być politykiem. 
Postanowiłam nawet, że jeszcze 
przed czterdziestką zostanę panią 
premier (uśmiech).

– A pasja społeczna? Dziś bierze 
Pani udział w Łańcuchach Światła, 
wiecach wsparcia dla nauczycieli…

– W trakcie udziału w Łańcuchach 
Światła towarzyszył mi refren: „Wol-
ność kocham i rozumiem, wolności 
oddać nie umiem”. To tłumaczy 
moje wybory polityczne. A pasja spo-

łeczna pojawiła się gdzieś pomiędzy 
podstawówką a gimnazjum. Pierw-
szą akcją było zbieranie najpotrzeb-
niejszych rzeczy dla schroniska dla 
zwierząt. Dzięki takiej działalności 
zresztą zostałam w gimnazjum wy-
typowana do wyjazdu do Isernhagen, 
zaprzyjaźnionej z Suchym Lasem 
gminy w Niemczech. Dobrze wspo-
minam ten wyjazd. Była to dla mnie 
dobra szkoła językowa, a z poznany-
mi w Niemczech młodymi ludźmi 
mam kontakt do dziś. Poznałam też 
wtedy wójta Grzegorza Wojterę, któ-
ry odwiedził burmistrza Isernhagen, 
a przy okazji spotkał się też z gosz-
czącą w tej miejscowości sucholeską 
młodzieżą. Dodam, że na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym dołączyłam do 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 
którego przez rok byłam przewod-
niczącą. Organizowałam wtedy 
między innymi Wampiriadę, czyli 
zbiórkę krwi wśród studentów, Dni 
Kariery i wiele studenckich imprez 
integracyjnych. Współpracowałam 
także ze Studenckim Kołem Nauko-
wym, napisałam kilka artykułów, ale 
zdecydowanie z największą dumą 
wspominam wystąpienia w Parla-
mencie Europejskim – dwukrotnie 
przedstawiałam referaty dotyczące 

polskiej gospodarki rolnej na tle ryn-
ku wspólnotowego. 

– Rozumiem, że do gimnazjum 
uczęszczała Pani w Suchym Lesie, 
czyli jest Pani rdzenną mieszkan-
ką naszej gminy?

– Prawie. Do szóstego roku życia 
mieszkałam z rodzicami na Podola-

-nach, dopiero potem przeprowa-
dziliśmy się do Suchego Lasu. Do 
szko-ły podstawowej uczęszczałam 
jeszcze w Poznaniu. Do gimnazjum 
rzeczywiście już w Suchym Lesie. 
Dziś czuję się z Suchym Lasem tak 
mocno związana, że nie wyobrażam 
sobie zamieszkać gdziekolwiek in-
dziej.

– Wróćmy do Pani działalności 
w Stowarzyszeniu Ekologicznym. 
Rozumiem, że nie mogła Pani 
znieść przykrych woni z wysypiska?

– Owszem. Problemy z wysypi-
skiem były dosyć złożone. Po pierw-
sze kwatera P3 i temat jej rekultywacji, 
po drugie biokompostownia, która 
została wybudowana wbrew woli 
mieszkańców, bez oceny oddziały-

-wania na środowisko oraz w innym 
kształcie niż ten, który wcześniej 
był konsultowany na spotkaniach 
z mieszkańcami. W sezonie letnim 
odór był niemożliwy do zniesienia. 

Organizowaliśmy protesty, spotka-
-nia z władzami ZZO, niestety nie 
przynosiło to oczekiwanego efektu…

– Wtedy Pani poznała Tomasza Le-
wandowskiego, ówczesnego wice-
prezydenta Poznania?

– Doszłam do wniosku, że skutecz-
niejsza będzie merytoryczna rozmo-
wa z urzędnikami niż kolejna szopka 
medialna. Z Tomaszem Sulejewskim 
ze Stowarzyszenia umówiliśmy się 
więc na spotkanie z wiceprezydentem 
Tomaszem Lewandowskim i dyrek-
torem Ziemowitem Borowczakiem 
z Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UMP. Już dwa lata wcześniej Tomasz 
Lewandowski lobbował w Radzie 
Miasta Poznania, by dofinansować 
Zakład Zagospodarowania Odpa-
dów, by ten mógł rozpocząć proces 
rekultywacji wysypiska. Uznał, że 
interes społeczny jest ważniejszy niż 
koszty. Wiceprezydent potrafił wziąć 
odpowiedzialność za swoich po-
przedników.

– Wasze rozmowy okazały się 
owocne?

– Jak najbardziej. Decyzja o spo-
tkaniu z nim to był świetny pomysł. 
To człowiek, który nie musi znać się 
na wszystkim, bo ma umiejętność 
otaczania się dobrymi fachowcami. 
Spotkanie było spokojne, bardzo 
merytoryczne, udało nam się ustalić 
zasady współpracy. Dzisiaj rozma-
wiamy jak partnerzy a nie dwie stro-
ny konf liktu. Czasem wystarczy więc 
odstawić na bok media i porozma-
wiać ze sobą jak cywilizowani ludzie. 
Co najważniejsze: część problemów 
rozwiązaliśmy, rekultywacja kwatery 
P3 przyśpieszyła. 

– A kiedy rozpoczęła się Pani 
współpraca z Zarządem Osiedla 
Suchy Las-Wschód i Fundacją No-
woczesna Gmina?

– Z ludźmi, którzy potem stwo-
rzyli Zarząd Osiedla, rozpoczęłam 
współpracę zaraz po pierwszym 
spotkaniu w Octopusie. Okazało 
się, że z radnymi ze wschodu mamy 
zbieżne poglądy dotyczące przyszło-
ści gminy. Przed wyborami samorzą-
dowymi w 2014 r. zaproponowano 
mi start z komitetu pana wójta, ale 
czułam, że to jeszcze nie jest ten mo-
ment. Chciałam cztery lata popra-
cować społecznie, żeby mieszkańcy 
mogli poznać i ocenić zarówno mnie, 
jak i moje osiągnięcia czy pomysły. 
Oczywiście włączyłam się w kampa-
nię samorządową, w pełni popiera-
jąc wójta Wojterę oraz kandydatów 
z jego komitetu. Fundacja została 
powołana już po wyborach, od sa-
mego początku jej istnienia pracuję 
w Zarządzie. Z ramienia Fundacji 

przeprowadziłam projekt „Młodzież 
ma głos” – utwierdziłam się w prze-
konaniu, że mamy świetną młodzież, 
której musimy zapewnić możliwości 
rozwijania ich ambicji społecznych 
w Suchym Lesie. 

– Wójt jest dla Pani autorytetem?
– W kwestiach samorządowych 

zdecydowanie tak, nazwałabym go 
nawet moim mentorem. Wójt Woj-
tera ma ogromną wiedzę o samorzą-
dzie, jest człowiekiem wszechstron-
nym. Ale nie zawsze się zgadzamy. 
Dotąd spieraliśmy się w zaciszu ga-
binetu, a ostatnio podczas sesji Rady 
Gminy. Sprzeczamy się, ale dyskutu-
jemy merytorycznie. Wójt zawiesił 
poprzeczkę bardzo wysoko, dzisiaj 
nie widzę w naszej gminie ani jednej 
osoby, która mogłaby wykazać się 
taką wiedzą i zaangażowaniem w ży-
cie samorządowe jak on. Wiem, że do 
końca będę stała po jego stronie, co 
nie oznacza, że nie potrafię współ-
pracować z radnymi opozycji.

– Ostatnio dyskutowaliście o ko-
lorze nowego samochodu Straży 
Gminnej. Udało się doprowadzić 
sprawę do końca?

– Tak, samochód został oklejony 
i jest już srebrny, a nie biały. Oby wię-

-cej do takich sytuacji nie dochodziło, 
spuśćmy nad tym kurtynę milczenia.

– Lojalność w polityce jest ważna?
– Lojalność w ogóle jest ważna.

– Wójt Wojtera jest Pani mentorem 
w kwestiach dotyczących samorzą-
du, pierwszą miłością polityczną 
był Donald Tusk. A kto jest dziś 
Pani autorytetem? Takim w skali 
ogólnopolskiej?

– Czekam na powrót Tuska do 
polskiej polityki. K ibicuję też Rober-
towi Biedroniowi, ma ogromny po-
tencjał i nadal świeże pomysły. Dla 
mnie idealnym rozwiązaniem dla 
Polski byłby prezydent Donald Tusk 
i premier Robert Biedroń.

– Wróćmy do pytania o autorytet 
w skali ogólnopolskiej.

– Niekwestionowanym autory-
tetem jest dla mnie śp. prof. Włady-
sław Bartoszewski. Bardzo cenię też 
prof. Leszka Balcerowicza za odwagę 
i wzięcie na siebie odpowiedzialno-
ści za przyszłość kraju.

– Wybiera się Pani do Sejmu?
– Nigdy nie mówię nigdy. W paź-

dzierniku zaufali mi mieszkańcy Su-
-chego Lasu, dlatego na pewno do 
końca kadencji Rady Gminy się stąd 
nie ruszę. 

– Przez najbliższe cztery lata nie 
będzie Pani reformować Polski, 
ale może Pani zreformować naszą 
gminę. Czym Pani chce się zająć 
przede wszystkim?

WYWIADWYWIAD

Wolność kocham…
W drzwiach oranżerii pałacowej w Biedrusku pojawia się 
młoda, filigranowa kobieta. Bierze do ręki filiżankę kawy 
i patrzy na mnie w skupieniu, czekając na pytanie. Od cze-
go zacząć rozmowę z 27-letnią radną, która ma już bogate 
CV społeczniczki? Moim i Państwa gościem jest Joanna 
Radzięda, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Rady Gminy.
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Bieg Fightera 2018 Z rodzicami, wigilia 2018

Bruksela- Parlament Europejski, w trakcie prezentacji 2015

Mazury-Róża Wiatrów 2011 Sztynort, 2016
Radna gminy Suchy Las - Joanna Radzięda
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– Moim oczk iem w głow ie jest 
Komisja Ośw iat y, Kultur y, Sportu 
i Spraw Społecznych, której prze-
wodniczę. Prior y tetem dla mnie 
jest st worzenie M łodzieżowej 
R ady Gminy. Dużo rozmaw iałam 
z młodymi ludźmi, k iedy prowa-
dzi łam warsztat y „M łodzież ma 
głos”. Stąd w iem, że na M łodzie-
żową R adę Gminy czekają . R adni 
poprzedniej kadencji przegłoso-
wali dość niedopracowany statut 
M RG, niedostosowany do real iów 
sucholesk ich, opart y na dośw iad-
czeniach gminy, w której jest inna 
struktura ośw iatowa. W kampanii 

w yborczej komitetu Gmina dla 
Ciebie mów il iśmy o t ym, jak waż-
ny jest sport w naszej gminie. Cze-
ka nas k i lka poważnych inwest ycji 
w infrastrukturę sportową , warto 
też pomyśleć o gminnym progra-
mie sportow ym. Chciałabym też 
zmienić zasady nagradzania spor-
towców, brakuje mi kategori i sport 
zespołow y, a uważam że dużo 
trudniej w yszkolić całą druż y nę 
niż pojedy nczego zawodnika. 

– Pani jest przykładem na to, że te 
dwa rodzaje sportu można połączyć. 
Biega Pani, gra w koszykówkę…

– Grałam w gimnazjum, nawet 
byłam kapitanem szkolnej druży-
ny. Dziś natomiast z przyjemnością 
oglądam zmagania na parkiecie 
młodzieży, sama nie ryzykując 
kontuzją. Staram się też wspierać 
każdy rodzaj sportu, choć faktycz-
nie koszykówka zawsze będzie mi 
szczególnie bliska. Co do biega-
nia… dla mnie dobry sposób na 

„oczyszczenie głow y” po ciężkim 
dniu. Pły wałam też pod żaglami. 
Żałuję, że ostatnio brak mi czasu na 
w yjazd na Mazury. Tęsknię za tam-
tymi szlakami i za ludźmi, którzy 
stworzyli ośrodek Róża Wiatrów 
w Węgorzewie.

– Najpopularniejszym sportem 
w Polsce jest wciąż piłka nożna…

– Jestem zakochana w Hiszpa-
nii. Moim ulubionym miastem jest 
Barcelona. A ulubionym miejscem 
w Barcelonie stadion Camp Nou. 
Przed telewizorem niestety już nie 
ma tej magii, choć śledzę większość 
spotkań klubu Barça. Szkoda, że za 
polski sport narodowy nie uważamy 
siatkówki… mamy przecież ogrom-
ne sukcesy zarówno reprezentacji 
damskiej jak i męskiej. 

– Mecze piłki nożnej ogląda Pani 
w Barcelonie, ale sztuki teatralne 
w Poznaniu. Słyszałem, że podobał 
się Pani „Koziołek Matołek” w Tea-

-trze Muzycznym.

– To specyfika wielu bajek, że 
z perspekty w y czasu dostrzega się 
w nich o wiele więcej niż widziało 
się jako dziecko. Do tego „Koziołek 
Matołek ” w Teatrze Muzycznym to 
rewelacja. Kostiumy, muzyka, gra 
aktorska! I kto by pomyślał, że przez 
lata miałam uraz do tego teatru, bo 
trzy razy pod rząd trafi łam tam na 

„Skrzypka na dachu” (śmiech).
– Mówiła Pani o zbiórce karmy 

i koców dla zwierząt ze schroni-
ska. W domu ma Pani półroczne-
go Kundelka o imieniu Paragraf. 
Skąd pomysł na takie oryginalne 
imię?

– Imienia szukałam z przyjaciół-
ką prawniczką (uśmiech). A Pa-
ragraf wziął się u mnie stąd, że za 
pośrednictwem schroniska w Ska-
łowie dowiedziałam się o tym, że 
starsza pani ma sześć szczeniaków 
do w ydania. A kurat pochowałam 
poprzedniego pieska. Do dziś mylę 
imiona i czasem nazy wam Paragra-
fa Tygryskiem…

– Lubi Pani zwierzęta.
– Lubię. Jeszcze na Podolanach 

dokarmialiśmy dochodzące koty. 
Później, już w Suchym Lesie, mieli-
śmy kota domowego – Mruczka. No, 
a potem te dwa pieski.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

WYWIAD / REKLAMA
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CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las / WYDARZENIA 

Bardzo udaną sesję zdjęciową naszej 
radnej Joannie Radzięda zawdzię-
czamy Mikołajowi Kamieńskie-
mu, która odbyła się we wnętrzach 
pałacu w Biedrusku. Z kolei ekipa 
z Salonu Sisel z Suchego Lasu zadba-
ła o fryzurę i makijaż. Wszystkim 
pięknie dziękujemy!

„Sucholeski Magazyn 
Mieszkańców Gminy”

Przygody Koziołka Matołka da-
rzy sentymentem wiele starszych 
osób. Teatr Muzyczny postanowił 
przypomnieć o tej kultowej postaci. 

„Koziołek Matołek i zagadka ratu-
szowej wieży”, w reżyserii Łukasza 
Brzezińskiego, nawiązuje do tradycji 
Poznania. Ale nie tylko.

Koziołek, Pyra i Rogal
Koziołek zawitał do Poznania, 

gdzie spotkał Pyrę i Rogala Marciń-
skiego. Niestety, wesołe obchody 
święta miasta zostały przerwane. Na 
ratuszowej wieży zabrakło kozioł-
ków, które w południe miały się try-
kać. Wybucha panika, na szczęście 
przybysz z Pacanowa obiecuje odna-
leźć symbol miasta. Rozpoczyna się 
przygoda trójki bohaterów, którzy 
w poszukiwaniach przemierzą Pol-
skę.

– Głównie chodziło nam o wa-
lory edukacyjne – w yjawia reżyser, 

Łukasz Brzeziński. – Chcieliśmy 
pokazać publiczności różne zakątki 
naszego kraju, lokalne obrzędy, kul-
turę, język i taniec.

Koziołek Matołek (Maciej Za-
ruski), Pyra ( Joanna Rybka) i Rogal 
(Patryk Kośnicki) odwiedzają Lu-
blin, Spisz, Kaszuby, K raków i Śląsk. 
Prowadzą śledztwo, w ypytując każ-
dego, kogo napotkają na drodze. 

Każdy region czy miasto repre-
zentuje bohater – Tatar, Cygan czy 
emerytowany górnik ze Śląska. Poja-
wiają się tradycyjne choreografie ta-
neczne i przyśpiewki, a także nawet 
kaszubski alfabet czy śląska gwara. 
Pomysł okazał się strzałem w dzie-
siątkę, a zadowoleni z efektów są nie 
tylko widzowie, ale i osoby stojące 
za realizacją spektaklu.

– Jestem bardzo zadowolony – 
mówi Przemysław K ieliszewski, 
dyrektor Teatru Muzycznego w Po-
znaniu. – Sam pomysł na realizację 

takiego projektu w yszedł od zespo-
łu, głównym inicjatorem był nasz 
aktor i tancerz Grzegorz Maślanka, 
który był silnie związany z zespołem 
tańca ludowego. Chciał nas tym tań-
cem zarazić, a my mu doradziliśmy, 
żeby zrobić to, w ykorzystując wła-
śnie Koziołka Matołka.

Koziołek zostanie na dłużej 
Ci, którzy nad zobaczeniem spek-

taklu się zastanawiają lub ci, którzy 
zobaczyć go chcieliby jeszcze raz, 
mają na to czas. Spektakl w Teatrze 
Muzycznym zawitał na dłuży okres, 
a specjalny pokaz odbędzie się też 1 
czerwca, z okazji dnia dziecka. Wte-
dy, poza samym spektaklem, młodzi 
widzowie będą mogli wziąć udział 
w szeregu atrakcji – konkursie pla-
styczny czy grach i zabawach pod 
opieką animatorów. Później, bo 29 
czerwca na działce Teatru spektakl 
zostanie w ystawiony w ramach pro-
jektu „Tu będzie teatr”. Warto więc 
znaleźć czas, bo zadowolone z wido-
wiska są nie tylko dzieci, ale i dorośli. 
A dodatkowo po raz kolejny okazuje 
się, że nauka przez zabawę jest dużo 
bardziej efekty wna, niż ta standar-
dowo przeprowadzana w szkołach.

– Najlepszy był sposób, w jaki 
przedstawiono historię Poznania 

i innych regionów Polski – zaznacza 
radna Joanna Radzięda. – Różne 
kultury zostały pokazane w bardzo 
przystępny sposób i to jest na pew-
no lepsza metoda edukacji niż tylko 
opowiadanie o tym na lekcjach.

Radna dodaje, że fantastycznie 
byłoby, gdyby przedstawienie zosta-
ło w ystawione również w Suchym 
Lesie. 

Klaudia Zimowska

Z Pacanowa do Poznania, czyli 
Koziołek Matołek edukuje
Teatr Muzyczny w Poznaniu kontynuuje wystawianie 
spektakli dla dzieci. Tym razem w repertuarze pojawił się 
Koziołek Matołek, w odmienionej, poznańskiej aranżacji. 
Nie zabrakło ludowej muzyki i wycieczek po Polsce.
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Przemyslaw Kieliszewski- dyr. Teatru 
Muzycznego, Joanna Radzięda - radna

Sprawdź swój dowód 
osobisty przed wyjazdem
Wakacje za pasem. W tym czasie wiele osób planuje 
spędzić urlop poza granicami Polski. Zanim jednak walizki 
zostaną spakowane, warto sprawdzić czy do kraju, który 
wybraliśmy można podróżować z dowodem osobistym, 
czy trzeba posiadać paszport.

Z dowodem bez paszportu 
można podróżować do wszystkich 
krajów należących do Unii Euro-
pejskiej. Dokument tożsamości 
musi być jednak ważny!

Dlatego planując w yjazd warto 
sprawdzić swój dowód osobisty, 
ponieważ jego ważność w ynosi 
10 lat od daty w ydania. Wyjątek 
stanowią osoby, które nie ukoń-
czyły 5 lat. Dokument w ydawany 
jest dla nich z pięcioletnim termi-
nem ważności, oraz te osoby, które 
otrzymały dowód ważny bezter-
minowo (przed 1 marca 2015 roku 
taką możliwość miały osoby po 65. 
roku życia).

Jeżeli dowód stracił lub w naj-
bliższym czasie straci ważność, nie 
należy zwlekać z jego w ymianą. 
Czas oczekiwania na now y dowód 
w ynosi do 30 dni kalendarzow ych 
od złożenia wniosku. Zw yk le jest 

on krótszy, jednak w „gorącym” 
okresie może być maksymalny, 
a nawet przekroczyć ten termin. 

– Już teraz zauważamy, że proces 
produkcji dowodów przez menni-
cę w ydłuża się i są k łopoty z termi-
nowością. Dlatego warto pomyśleć 
o w ymianie dowodu odpowiednio 
wcześnie, by spokojnie w yjechać 
na wakacje – informuje Kamila 
Jankowiak, k ierownik Wydziału 
Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Suchy Las.

Co ważne, jeśli planujemy ro-
dzinne wakacje zagranicą ,  dziecko 
bez względu na wiek musi również 
posiadać swój własny dokument!

Wniosek o w yrobienie dowodu 
osobistego można złożyć w dowol-
nym urzędzie, poprzez Internet 
(w tym przypadku należy posiadać 
profil zaufany do potwierdzenia 
tożsamości).

WYBORY ŁAWNIKÓW  2020-2023
W roku 2019, podczas  październikowej sesji Rady Gminy Suchy Las odbędą 

się wybory ławników na kadencję 2020-2023.  Termin zgłaszania do Gminy kan-
dydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019r. Szczegółowe informacje zawar-
te są na stronie www.suchylas.pl/wybory-ławników . Informacje można uzyskać 
także od Sekretarz Gminy Joanny Nowak, tel. 61 8926 288.

Organizacja ruchu na os. 
Grzybowym - propozycje zmian

W czwartek, 6 czerwca odby-
ło się spotkanie z mieszkańcami 
w sprawie organizacji ruchu na os. 
Grzybow ym. Podczas spotkania 
zaprezentowane zostały propozy-
cje zmian w obowiązującej orga-
nizacji ruchu, jak również została 
omówiona średniodobowa pręd-
kość w przekroju ulic. 

Z now ymi koncepcjami zmia-
ny organizacji ruchu na os. Grzy-
bow ym można zapoznać się na 
stronie internetowej: w w w.suchy-
las.pl. 

Wnioski i uwagi do propono-
wanych zmian należy kierować 
w formie pisemnej do p. Józefa 
K limczewskiego z Referatu Komu-
nalnego, e-mail: j.k limczewski@
suchylas.pl lub do Przewodniczą-
cego Zarządu Osiedla Grzybo-

wego p. Jarosława Dudkiewicza,  
e-mail: jaroslaw.dudkiewicz@
onet.eu w nieprzekraczalnym ter-
minie 30.06.2019 r.

ZAPRASZAMY NA NOWE, PYSZNE ŚNIADANIA 
W LETNIM OGRÓDKU!

CZEKA NA WAS:
CHRUPIĄCE PIECZYWO

SOCZYSTE SZYNKI
AROMATYCZNE SERY

ŚWIEŻA KAWA

ZAPRASZAMY!
KAŻDA SOBOTA I NIEDZIELA 

OD 9:00 DO 12:00

Szarych Szeregów 16 | 60 -642 POZNAŃ
REZERWACJA: a.mroz@ilonnhotel.pl 

| 530 914 393 www.facebook.com/gustopoznan
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Kawa w pałacowej oranżerii

Pies Paragraf wspiera swoją panią podczas 
przygotowania do sesji zdjęciowej w Salonie Sisel
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Sesja poczęła się od powitania 
przez przewodniczącą Annę Ankie-
wicz nowej sołtys Zielątkowa Wiesła-
wy Rodowskiej i nowego przewodni-
czącego Zarządu Osiedla Grzybowe 
Jarosława Dutkiewicza. 

Zaraz potem jednomyślnie 15 
głosami przyjęto protokół z sesji mar-
cowej. 

Nie zawsze jednomyślni
Jednomyślności zabrakło przy 

głosowaniu nad uchwałą w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu ulic Kaszta-
nowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7. 
Pułku Strzelców Konnych w Biedru-
sku. Za głosowało 12 radnych, przeciw 

nikt, ale trzech radnych z Gminy Ra-
zem się wstrzymało. Przewodnicząca 
Ankiewicz wyjaśniła, że plan ma na 
celu zapobieżenie powstaniu stacji 
benzynowej w okolicy szkoły i ochro-
nę stawu.

Kolejny miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dotyczył pół-
nocno-zachodniej części Chludowa. 

– Przy ulicy Wspólnej została wy-
dana wuzetka, bo wydana być musia-
ła, takie są przepisy – wyjaśniła Anna 
Ankiewicz. – Kolejne wuzetki mogą 
doprowadzić do tego, że powstanie 
tam większa zabudowa. Plan ma tere-
ny rolnicze przed tym zabezpieczyć.

Innego zdania był radny Zbigniew 
Hącia. Za uchwałą zagłosowało 11 raj-
ców, trzech radnych z Gminy Razem 
się wstrzymało, zaś radny Hącia głoso-
wał przeciw.

Nieco inaczej rozłożyły się głosy 
podczas głosowania nad planem dla 
północno-wschodniej części Zielątko-
wa. W tym przypadku 11 radnych gło-
sowało za, a wstrzymało się wszystkich 
czterech rajców z Gminy Razem.

W dalszej kolejności Wysoka Rada 
zajęła się zmianą wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy Suchy Las 
na lata 2019-2029. Skarbnik Monika 
Wojtaszewska przedstawiła radnym 
poszczególne zmiany.

Jednomyślnie wykreślono pro-
jekt „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie”, 
przebudowę skrzyżowania Obornic-
kiej i Młodzieżowej w Suchym Lesie, 
a także punkt mówiący o zwiększeniu 
o 350 tys. zł aportu pieniężnego dla 
spółki ZGK. 

Całą uchwałę zmieniającą wielo-
letnią prognozę finansową przyjęto 13 

głosami przy dwóch głosach wstrzymu-
jących się (radnych z Gminy Razem).

Dzierżawa to nie sprzedaż
Potem głos zabrał prezes ZGK 

Jerzy Świerkowski, który podkreślił, 
że spółka w stu proc. jest własnością 
gminy, a zatem majątek spółki jest ma-
jątkiem gminy.

Wypowiedź prezesa skorygował 
radny Michał Przybylski z Gminy 
Razem, który przypomniał, że spółka 
nie jest właścicielem swojej siedziby, 
ponieważ nie kupiła jej, lecz wydzier-
żawiła.

– Leasing jest umową dzierżawy, 
ale po zapłaceniu ostatniej raty spółka 
staje się właścicielem – poinformował 
Jerzy Świerkowski. – Czyli kupuję, 
ale w ratach – wyraził opinię. – A tak 
w ogóle, kto z państwa radnych zajrzał 
ostatnio do siedziby spółki? – zapytał.

– Instytucji kontrolujących ZGK 
jest dość – odparł radny Przybylski, 
czyniąc w ten sposób aluzję do wizyty 
w siedzibie spółki agentów CBA.

– Pan radny jest pedagogiem, nie 
dziwię się więc, że młodzież mamy 
taką, jaką mamy – nie zapanował nad 
nerwami prezes Świerkowski.

Później przystąpiono do głosowa-
nia nad uchwałą zmieniającą uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 
r. I znów mieliśmy 13 głosów za przy 
dwóch głosach wstrzymujących się.

Nieco inaczej rozłożyły się głosy 
w sprawie emisji obligacji komunal-
nych. Za głosowało 11 rajców, zaś cały 
klub Gmina Razem się wstrzymał.

W sprawie renowacji ścieżek na 
terenie zespołu parkowo-pałacowego 
w Biedrusku za głosowali przedsta-
wiciele wszystkich klubów – uchwała 
przeszła 14 głosami. Wstrzymała się 
tylko radna Joanna Radzięda.

Karta seniora na długie lata
Niczyich już wątpliwości nie bu-

dziło oświadczenie w sprawie ogłosze-
nia czerwca tego roku Miesiącem Her-
bu Gminy Suchy Las. Oświadczenie 
przyjęto jednomyślnie.

Jednomyślnie też przyjęto regula-
min programu Ogólnopolska Karta 
Seniora – edycja gmina Suchy Las.

– Dziękuję bardzo – ukłonił się rad-
ny Zbigniew Hącia. – Życzę, żebyście 
w przyszłości jak najdłużej mogli pań-
stwo z tej karty korzystać.

– Na pewno będziemy korzystali 
– pokiwała głową radna Anna Ankie-

wicz.
– Podziękowania należą się w szcze-

gólności Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej, który przygotował projekt – zazna-
czyła Joanna Radzięda.

W ramach punktu pod nazwą 

„Informacje wójta gminy” głos zabrał 
wójt Grzegorz Wojtera, który zrela-
cjonował prace nad zmianą organi-
zacji ruchu na osiedlu Grzybowym. 
Wspomniał też o budowie ulicy Ste-
fańskiego w Suchym Lesie, budowie 
kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie, 
budowie sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Suchym Lesie 
i wielu innych inwestycjach. Przed-
stawił też sytuację po strajku w szko-
łach na terenie gminy. 

– Rozłożyliśmy potrącenie wyna-
grodzenia na raty – poinformował.

W ramach informacji przewodni-
czących poszczególnych komisji głos 
zabrała m.in. Joanna Radzięda z Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych.

– Planujemy spotkanie w szkole 
w Chludowie. Przy okazji obejrzymy 
lokal w Golęczewie, który prawdopo-
dobnie będzie nowym lokum dla po-
radni psychologiczno-pedagogicznej 

– wyjawiła radna Radzięda.
Z kolei przewodniczący Marian 

Bajer z Komisji Porządku Publicz-
nego, Ochrony Środowiska i Spraw 
Komunalnych poinformował, że 
członkowie rzeczonej komisji spotkali 
się z komendantem Straży Gminnej 
w Suchym Lesie.

Natłok aut
W ramach wolnych głosów i wnio-

sków jako pierwszy zabrał głos nowy 
przewodniczący Zarządu Osiedla 
Grzybowe Jarosław Dutkiewicz, który 
zasugerował konieczność zindywi-
dualizowania regulaminów świetlic 
w poszczególnych jednostkach po-
mocniczych.

– To może sprawa bardziej dla 
urzędników Urzędu Gminy, ale 
i w tym gronie powinniśmy o tym po-
rozmawiać – podsumował.

Przewodniczący Dutkiewicz zwró-
cił też uwagę na to, że bolączką jego 
osiedla nadal jest ruch tranzytowy.

– Na osiedlu Grzybowym widać 
wzrost ruchu tranzytowego nie o kil-
kadziesiąt, lecz o 200 proc.! – alarmo-
wał. – Przekrój naszych ulic nie jest 
do tego przystosowany. Jesteśmy na-
tomiast jedną z najbogatszych gmin 
w kraju – przypomniał. – Czas, byśmy 
zaczęli tworzyć lobby na rzecz budo-
wy Nowej Obornickiej. Zakorkowa-
ną Obornicką można by też odciążyć, 
przenosząc część ruchu na Strzeszyń-
ską i Biskupińską, choć Rady Osiedli 
Podolany czy Strzeszyn nie będzie 
oczywiście łatwo do tej koncepcji 
przekonać.

– Teraz jest moment, którego 
nie możemy przegapić – zgodził się 
z przedmówcą wójt Grzegorz Wojtera. 

– Dotąd mówiono, że warunkiem sine 
qua non jest poznański odcinek No-
wej Obornickiej. Dziś wiemy, że tym 
warunkiem jest wiadukt.

Wójt przypomniał też o Stowarzy-
szeniu S11, które walczy o to, by eska 
znalazła się w planach rządowych. 
Przypomnijmy, że chodzi o powsta-
jącą drogę ekspresową, która ma 
połączyć Górny Śląsk z Koszalinem 
i Kołobrzegiem. Na trasie tej znajdzie 
się także Poznań i Suchy Las.

Po tej wymianie zdań przewodni-
cząca Anna Ankiewicz przypomnia-
ła, że dyrektor Andrzej Ogórkiewicz 
zaprasza do Centrum Kultury I Bi-
blioteki Publicznej na obchody trzy-
dziestolecia odzyskania przez Polskę 
wolności.

Droga pełna pułapek
Potem głos zabrała sołtys Kata-

rzyna Kachel z Golęczewa, która uty-
skiwała na drogę prowadzącą z tejże 
miejscowości do Soboty.

– To wąska droga, z dziurawymi 
poboczami – przybliżyła temat. – Do 
tego asfaltowa droga jest wyżej od po-
boczy o 15-20 cm. Mamy zgłoszenia 
o uszkodzonych samochodach.

– Rozmawiałam o tych poboczach 
– pokiwała głową radna powiatowa 
Grażyna Głowacka. – Zapewniono 

mnie, że droga zostanie naprawiona.
Radna Anna Ankiewicz zapytała 

z kolei o dwa ronda w rejonie ulicy Bo-
gusławskiego.

– Mamy to w budżecie. Na jakim 
etapie są rozmowy? – zapytała wójta.

– W budżecie mamy koncepcję, 
a szczegółowo wolałbym odpowie-
dzieć na piśmie – odparł wójt Wojtera.

– Ja znam wersję, że powiat chciał 
zrobić rondo, ale gmina odstąpiła od 
tego – wtrąciła radna Grażyna Gło-
wacka. – Trzeba by do nas zaprosić 
kogoś z powiatu na rozmowy.

– Pani radna, ale to droga powiato-
wa, to od czego gmina miała odstąpić? 

– zapytał od razu wójt.

Pan posłucha nagrania
Potem z ław dla publiczności po-

wstała Anna Ohirko, która tradycyjnie 
już zapytała o poradnię psychologicz-
no-pedagogiczną, która dziś musi 
gnieździć się w szkolnej piwnicy.

– Czy odbyły się już jakieś rozmo-
wy przedstawicieli gminy i powiatu na 
temat przeprowadzki poradni? – za-
pytała. – I jakie budynki brane są pod 
uwagę?

– Odbyły się – kiwnął głową wójt. 
– Rozmawiałem z wicestarostą Toma-

szem Łubińskim. Chcę doprowadzić 
do wizji lokalnej, na którą zaprosili-

byśmy i starostę, i wiele innych osób. 
W każdym razie sprawa ruszyła – nie 
ukrywał radości.

Z ław dla publiczności wypowie-
dział się także były radny Dariusz Ma-
tysiak, mieszkaniec Biedruska.

– Ciekaw jestem, dlaczego nie 
zwiększono obszaru miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla Biedruska – pytał mieszkaniec.

– O tym już w czasie sesji rozmawia-
liśmy, przed pana przyjściem – odparł 
Radosław Banaszak, radny z Biedru-
ska. – Odpowiedź została udzielona. 
Proponuję odtworzyć sobie nagranie 
z pierwszej części sesji.

– Rozumiem, że wcześniej ta odpo-
wiedź padła, ale chciałbym ją usłyszeć 
teraz – nie ustępował D. Matysiak. – 
Nie mogłem przybyć na sesję wcześniej.

– Proszę sobie odtworzyć – radny 
Banaszak również okazał się nieustę-
pliwy. – Pan chce mnie sprawdzać, pu-
blikę sobie robić? – zaatakował.

Nie wyjaśnił, dlaczego nie chce od-
powiedzieć.

– Poza odsłuchaniem proszę sobie 
też wziąć protokół z komisji – doradzi-
ła przewodnicząca Anna Ankiewicz.

– Studium jest dokumentem ciut 
ogólniejszym od planu miejscowego, 
dlatego nie zapisuje się tam wszystkich 
szczegółów – wtrącił tymczasem wójt.

– Opublikowano wywiad z pewną 
radną, która narzekała, że obraża się 
ludzi – zabrał znów głos D. Matysiak. 

– Myślę, że dotyczy to również prezesa 
Świerkowskiego, który zwrócił się do 
mnie słowami: „Proszę się nauczyć 
czytać” – poskarżył się.

Kiedy kolej ruszy
– Kiedy faktycznie zostanie uru-

chomiona Kolej Metropolitarna? 
– zmienił temat Mariusz Rembicki, 

mieszkaniec Suchego Lasu.
– Nic się nie zmieniło, od 1 stycznia 

2020 – odpowiedział wójt Wojtera. 
– Zleceniodawcą przebudowy toro-

wiska jest PKP PLK i Urząd Marszał-
kowski, a organizatorem przewozów 
jest Urząd Marszałkowski wspólnie 
z Kolejami Wielkopolskimi – dodał. – 
Gmina Suchy Las w żaden sposób nie 
jest tu stroną – zastrzegł.

– Ale czy jest plan jakiejś akcji 
marketingowej, żeby uświadomić 
ludzi, kiedy ta kolej ruszy? – pytał 
dalej M. Rembicki. – Przydałaby 
się też akcja informacyjna na temat 
obwodnicy, bo wielu kierowców ko-
rzysta z GPS, który wskazuje drogę 
przez Poznań.

– Na pewno promocji nie zabraknie 
– uspokoił wójt.

Krzysztof Ulanowski

Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA

Czy niedobra młodzież 
to wina radnego?
Majowa sesja Rady Gminy Suchy Las przebiegała dość 
spokojnie. Z wyjątkiem końcówki, kiedy doszło do ostrej 
wymiany zdań pomiędzy radnym i byłym radnym.

Poszukujemy do pracy 

Fryzjera /Fryzjerkę 
Podolany /Suchy Las

Praca od zaraz
Podstawa + % umowa

Praca w miłej atmosferze w dobrze prosperujacym Salonie Urody 
Mamy wolne 1 stanowisko

Szukamy osoby z chęcią do pracy  
i umiejętnościami oraz z pasją do zawodu

Dołącz do naszego zespołu 
Salon Urody Sisel Agnieszka Czabańska 
Ul. Jeżynowa 19 Suchy Las
Więcej informacji 
pod numerem telefonu 667859640
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Wójt Grzegorz Wojtera zapewnia, 
że promocji nie zabraknie

Anna Ohirko pyta o poradnię
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INWESTYCJE INWESTYCJE  / REKLAMA

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

Nowe inwestycje w Golęczewie
Mieszkańców gminy, a zwłaszcza Golęczewa, czekają 
wkrótce spore zmiany ze względu na planowane inwesty-
cje, m.in. przez spółkę WUPRINŻ. Zmieni się niemal całko-
wicie sieć komunikacyjna i wodociągowo-kanalizacyjna. 
Wiążą się z tym utrudnienia, ale na efekt końcowy warto 
poczekać!

WUPRINŻ SA to polska firma in-
żynieryjno-wykonawcza działająca na 
terenie całego kraju. Realizuje zadania 
z zakresu infrastruktury podziemnej 
(wodociągi i kanalizacja), obiektów in-
żynieryjnych i budownictwa ogólnego 
(stacje uzdatniania wody, oczyszczal-
nie ścieków, technologie bezwykopo-
we, budownictwo mieszkaniowe). Od 
pewnego czasu prace prowadzi także 
na terenie Golęczewa.

Na temat obecnych i planowanych 
inwestycji rozmawiamy z Karolem 
Drygasem – kierownikiem budowy 
z firmy WUPRINŻ S.A.:
Czym zajmuje się reprezentowana 
przez Pana firma?

Budową wodociągów i kanalizacji, 
stacji uzdatniania wody, oczyszczalni 
ścieków, wykonujemy również roboty 
związane z technologiami bezwyko-
powymi w zakresie sieci zewnętrznych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych. 
Mamy w zakresie działalności ofertę 
budownictwa mieszkaniowego. Teraz 
realizujemy budowę deweloperskich 
budynków w Świnoujściu. Świadczy-
my usługi z tego zakresu w całej Polsce 

– najdalej wysunięta nasza inwestycja 
na wschód to Kołbiel, gdzie budowali-
śmy oczyszczalnię ścieków.
A jeżeli chodzi o planowane inwe-
stycje w Golęczewie?

Jesteśmy obecnie w trakcie realiza-
cji inwestycji na zlecenie gminy. Inwe-
stycja rozpoczęła się 27 sierpnia 2018 
r., kiedy nastąpiło przekazanie placu 
budowy. W ramach zleconych robót 
wykonamy około 7 km sieci kanali-
zacyjnych, grawitacyjnych, tłocznych 
oraz wodociągowych, wykonamy 
również jedną pompownię ścieków 
i jedną tłocznię ścieków. Budowie 
kanalizacji towarzyszy budowa dróg 
o różnego rodzaju nawierzchniach – 
częściowo konstrukcji tłuczniowej, 
częściowo z kostki betonowej, czę-
ściowo o nawierzchni asfaltowej wraz 
z chodnikami. Docelowo asfaltowymi 
drogami będą ulice Czereśniowa, Po-
lna i Lipowa. Ulica Lipowa jest reali-
zowana wspólnie również ze środków 
przekazanych przez powiat, dlatego 
będzie ona poszerzona, zostaną też 
dobudowane chodniki. Wykonuje-
my w Golęczewie równocześnie sieci 

kanalizacyjne oraz też w przypadku 
budowy ulic – sieci kanalizacji desz-
czowej, by kompleksowo rozwiązać 
tam problem wód opadowych.
Jak do tych wszystkich inwestycji 
podchodzą sami mieszkańcy Golę-
czewa?

Ogólny odbiór jest bardzo pozy-
tywny, ponieważ gmina Suchy Las, 
podobnie jak miejscowość Golęczewo, 
przeżywa prawdziwy bum inwestycyj-
ny. Oprócz firmy WUPRINŻ jest jesz-
cze kilku innych wykonawców, którzy 
równocześnie wykonują podobny 
zakres prac związanych z rozbudową 
infrastruktury oraz robotami drogo-
wymi. Taka skala programu inwesty-
cyjnego wiąże się, niestety, z pewnymi 
utrudnieniami. Jednak mieszkańcy 
mają w perspektywie nowy układ ko-
munikacyjny, rozwiązany problem go-
spodarki ściekowej (nie będą musieli 
korzystać już z usług indywidualnego 
wywozu nieczystości) oraz problem 
zalewania ulic po opadach deszczu. 
Kanalizacja będzie działała dla nich 
w sposób bezobsługowy. W porozu-
mieniu z Inwestorem, czyli gminą 
Suchy Las, staramy się prowadzić in-
westycje w sposób jak najmniej uciąż-
liwy. Po naszych robotach staramy się 
tymczasowo odtwarzać nawierzchnię. 
Nie docelowo, ale tak, by dojazd do 
posesji odbywał się po utwardzonej 
nawierzchni. Po zakończeniu wszyst-
kich sieci, kompleksowo wykonamy 
odtworzenie nawierzchni i budowę 
docelowej drogi.
Krótko mówiąc, mieszkańcy nie 
kryją swojego zadowolenia?

Będą bardzo zadowoleni! Ale 
wymaga to odrobiny cierpliwości 
i wyrozumiałości z ich strony. Drogi, 
na których wykonujemy inwestycje, 
były drogami gruntowymi, częścio-
wo utwardzonymi o zniszczonej na-
wierzchni i słabej jakości. Po naszych 
robotach będą wyglądały zupełnie 

inaczej. Owszem, robimy też dużo 
bałaganu – musimy kopać w Golęcze-
wie naprawdę głęboko. Dochodzimy 
nawet do głębokości 5 metrów. Posa-
dowienia kanalizacji poniżej poziomu 
terenu musimy odwadniać, bo jest tu 
wysoki poziom wód gruntowych, więc 
sama robota kanalizacyjna powoduje 
chwilowy „bałagan”, ale ostatecznie 
nastąpi duża poprawa komfortu życia 
mieszkańców Golęczewa.
Czy inwestycje w jakiś sposób mogą 
się przyczynić do zniszczenia środo-
wiska naturalnego?

Wręcz odwrotnie! Przyczyniają 
się do poprawy stanu środowiska. 
Podczas inwestycji regulujemy od-
pływ ścieków z każdej posesji. Szam-
ba na posesjach mają wiele lat. Podle-
gają korozji ściekowej, są nieszczelne. 
Ścieki przesączają się bezpośrednio 
do gruntu i wody gruntowej. Kiedy 
przyłączymy każdego mieszkańca 
do szczelnej kanalizacji grawitacyjnej 
wykonanej zgodnie z najwyższymi 
standardami, ścieki nie będą już prze-
dostawać się bezpośrednio do otacza-
jącego środowiska.
Jakie są mniej więcej szacowane 
orientacyjne koszty wszystkich in-
westycji?

Jest to przetarg publiczny, więc te 
dane są dostępne na stronach gminy. 
W zaokrągleniu to 15 mln 940 tys. zł 
netto. 
Kiedy planowane jest zakończenie 
wszystkich prac?

Termin ten zmienia się z powodu 
kompleksowego charakteru inwesty-
cji. Planowane są wymiany dodatko-
wych sieci, które zostały już po termi-
nie przetargowym zdiagnozowane 
jako słabej jakości, nawet awaryjne, 
więc w związku z tym wykonanie całej 
inwestycji, łącznie z  budową dróg pla-
nowane jest do końca 2019 r. Jednak 
sukcesywnie będziemy przekazywali 
do użytkowania poszczególne ulice. 

Na przykład ul. Czereśniowa zostanie 
oddana do ruchu tak naprawdę naj-
szybciej, bo już wykonaliśmy ponad 
95 proc. zakresu prac sieciowych. Tam 
już realizujemy docelową budowę 
drogi, którą powinniśmy zakończyć 
do końca czerwca br. Następna w ko-
lejności będzie prawdopodobnie re-
alizowana ul. Polna, bo tam też mamy 
wszystkie sieci ukończone.
Powinniśmy brać pod uwagę 
ewentualne przesunięcia np. na 
2020 r.? Jakieś niesprzyjające wa-
runki atmosferyczne lub inne nie-
dogodności?

Oczywiście, istnieje tzw. siła 
wyższa. Teren Golęczewa jest objęty 
w niektórych miejscach nadzorem 
archeologicznym. W przypadku 
natrafienia na znalezisko archeolo-
giczne o dużej wadze, roboty mogą 
zostać wstrzymane na dłuższy okres 
w celu przeprowadzenia tzw. badań 
ratunkowych i zabezpieczenia znale-
ziska. Poza tym rozpoczynają się ob-
fite opady. W zeszłym roku nie było 
tego problemu, ale już dwa lata temu 
okres od czerwca do września był 
jednym z najbardziej deszczowych 
od 40 lat. Deszcz skutecznie utrud-
nia wykonywanie robót drogowych, 
bo przy nawodnionym gruncie robo-
ty konstrukcji drogowych mogą być 

utrudnione bądź całkowicie wstrzy-
mane. Są też możliwe problemy z nie-
zidentyfikowanymi sieciami – są to 
tzw. warunki podziemne, niewidocz-
ne w tym momencie. Możemy trafić 
na jakąś niezinwentaryzowaną sieć. 
Czasem trzeba czekać na zmiany 
projektowe, które mogą wiązać się 
z uzyskaniem nowego pozwolenia na 
budowę. Także zmiana trasy często 
jest związana z uzyskaniem nowego 
pozwolenia, co trwa kilka miesięcy. 
Jednak w tym momencie są to mało 
prawdopodobne scenariusze. Mam 
nadzieję, że prace przebiegną bez 
problemu. 

Rozmawiał Michał Szott

WUPRINŻ Spółka Akcyjna 
ul. Straży Ludowej 35

60 - 465 Poznań
sekretariat: +48 61 65 65 810

+48 61 82 01 002
fax: +48 61 84 25 686

e-mail: biuro@wuprinz.pl

Karol Drygas
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– Jak się Panom pracuje w nowej sie-
dzibie spółki?

Tomasz Sosnowski: Zdecydowa-
nie poprawiły się nasze warunki lo-
kalowe, przede wszystkim z uwagi na 
serwerownię, która znajduje się w tym 
samym budynku. Wcześniej serwe-
rownia była w Urzędzie Gminy, zasi-
lana w energię elektryczną z linii na-
powietrznej z Szamotuł. Było to o tyle 
niewygodne, że wszelkie załamania 
pogody lub prace konserwacyjne 
związane np. z wycinką drzew, powo-
dowały wyłączenie prądu w Suchym 
Lesie. Dla nas oznaczało to przerwę 
w świadczeniu usług.

Mariusz Wątroba: Pomysł na nową 
serwerownię wynikał również wprost 
z audytu bezpieczeństwa przeprowa-
dzonego w gminie przez zewnętrzną 
firmę. Jednym z zaleceń było zapew-
nienie agregatu prądotwórczego. Teraz 
nasza serwerownia jest zabezpieczona 
agregatem z pełną automatyką prze-
łączania, jest dobrze klimatyzowana, 
a my świadczymy usługi w sposób nie-
przerwany. Nie mamy już problemu 
z prądem czy chłodem. To wszystko 
pozwala nam na dalszy rozwój. Serwe-
rownia obsługuje nie tylko GCI, ale 
i Urząd Gminy ze wszystkimi jego sys-
temami oraz jednostki podległe w tym 
również GOS, OPS i część szkół. To 
tu znajduje się również centrum istnie-
jącego już w gminie systemu monito-
ringu. Nowa serwerownia z Urzędem 
Gminy połączona jest konkretnym 
łącznikiem światłowodowym. Mamy 
do dyspozycji 144 włókna.

T.S.: Dodam, że przeniesienie 
serwerowni połączone było z prze-
budową całej infrastruktury wokół 
Urzędu Gminy. W newralgicznym 
miejscu schodziły się wszystkie kable, 
których pojemność włókien liczo-
na była w liczbie kilku tysięcy sztuk. 
Utrudniało to i wydłużało prace, a tak-
że podwyższało koszt przebudowy. 
Przypomnijmy, że Urząd Gminy miał 
w planach rozbudowę. Gdyby prace 
się rozpoczęły i na teren przy urzędzie 
wjechałby ciężki sprzęt budowlany, 
z pewnością doszłoby do uszkodzeń 
i zakłóceń ciągłości świadczenia przez 
nas usług. Z tego właśnie względu 
przeniesienie serwerowni było naj-
lepszym wyjściem. Dodatkową trud-
nością była niewielka ilość czasu na 
ostateczne przełączenie wszystkich 
systemów. Prace mogliśmy rozpocząć 
dopiero po godz. 23.00, kiedy zamy-
kany jest park wodny – on również 
korzysta z naszych usług, a zakończyć 
musieliśmy przed godz. 6.00, czyli 
przed ponownym otwarciem basenu. 
Po przeniesieniu, wszystkie systemy 
musiały jeszcze zostać sprawdzone.

– Wspomnieli Panowie o monito-
ringu. Słyszałem sugestie ze strony 
radnych opozycji, że spółka GCI 
mogłaby pozostawić usługi indywi-
dualne podmiotom prywatnym, za-
jąć się zaś cyfryzacją Urzędu Gminy, 
cyfryzacją szkół i właśnie systemem 
monitoringu.

T.S.: Nie możemy pozostawić, na-
zwijmy to, „łatwiejszej” części rynku pry-
watnym firmom, bo wówczas nigdy nie 
będziemy rentowni. Jesteśmy rozliczani 
z wyników a trzeba pamiętać, że choć 
jesteśmy spółką komunalną, płacimy 
podatki i opłaty jak wszyscy. Natomiast 
oczywiście jesteśmy jak najbardziej 
pozytywnie nastawieni do współpracy 
z placówkami oświatowymi w naszej 
gminie. Dzięki naszej sieci szkoły mają 
e-dzienniki, zaś nauczyciele w czasie pro-
wadzenia lekcji mogą sięgać po informa-
cje dostępne w internecie.

M.W.: Monitoring gminny to 
bardzo dobry pomysł. Trzeba jednak 
przemyśleć, w jaki sposób transmito-
wać obraz z kamer do centrum moni-
toringu. Przyda się do tego celu świa-
tłowód, bo z siecią bezprzewodową 
gmina ma niezbyt dobre doświadcze-
nia. Oczywiście światłowód nie powi-
nien służyć tylko temu jednemu celo-
wi, bo byłoby to zbyt kosztowne. Dziś 
już wykorzystujemy nasze światłowo-
dy do transmisji obrazu z kamer do 
serwerowni. Korzysta z niego również 
policja. Mieszkańcy na budowie syste-
mu monitoringu niewątpliwie zyskają, 
bo zwiększy się bezpieczeństwo. 

T.S.: System monitoringu już kil-
kakrotnie spełnił swoją rolę. Dzięki 
niemu między innymi udało się złapać 
kierowcę-pirata, który uderzył i znisz-
czył nasz słupek telekomunikacyjny 
i niemal potrącił przy okazji dwie 
osoby idące chodnikiem, po czym 
odjechał z miejsca zdarzenia. Dziś mo-
nitoring to coś, w co wszystkie gminy 
będą inwestowały. Ale należy połą-
czyć to również z innymi usługami 
skierowanymi przede wszystkim do 
mieszkańców.

– Słyszy się jednak mieszkańców, 
którzy narzekają na zbyt wysokie 
ceny. Lub zbyt długi czas oczeki-
wania na doprowadzenie internetu. 
Pan prezes wspomniał o łatwym 
i trudnym rynku. O co chodzi?

T.S.: Zacznijmy od tych wysokich 
cen. Konkurencyjna firma w Poznaniu 
oferuje internet i telewizję za ok. 100 zł. 
U nas rzeczywiście jest odrobinę drożej, 
ale internet mamy szybszy, a pakiet TV 
bogatszy. W przypadku szybkiego in-
ternetu jesteśmy konkurencyjni. Nato-
miast wolny internet generuje wysokie 
koszty. Mieszkańcy, którym nie zależy 
na prędkości, płacą za podstawowy pa-

kiet 49 zł, co i tak jest ceną poniżej ren-
towności, bo nakłady nie zwrócą nam 
się w ciągu dwóch lat. Owszem, w gęsto 
zaludnionych częściach Poznania fir-
my prywatne oferują taki pakiet za 30 
zł. Tyle, że w poznańskich budynkach 
mieszkalnych często sieci są stare, nie-
modernizowane, a zatem nie generują 
kosztów. W takiej sytuacji nawet te 30 
zł to czysty zysk. Ktoś, kto przeprowa-
dza się do domku lub małego bloku 
w Suchym Lesie z wieżowca na Ratajach 
może nie do końca czuć specyfikę gmi-
ny wiejskiej, rozumieć, że doprowadze-
nie światłowodu oznacza spore koszty. 
Pomimo tego i tak znaczną część Suche-
go Lasu już skanalizowaliśmy.

M.W.: Jesteśmy spółką komunal-
ną, ale jesteśmy rozliczani z wyniku 
ekonomicznego. Dziś inwestujemy 
tam, gdzie mamy gwarancję szybkie-
go zwrotu z inwestycji. Dzięki temu 
w bliskiej przyszłości będziemy mo-
gli realizować także mniej rentowne 
inwestycje. Niektórzy mieszkańcy 
porównują nas z prywatnymi firma-
mi, gdyby jednak gmina Suchy Las 
była aż tak atrakcyjnym terenem dla 
prywatnych firm, to wielu operatorów 
rozbudowywałoby już tu swoje infra-
struktury. Tymczasem robią to tylko 
w miejscach, gdzie się to opłaca. W po-
łudniowej części gminy oprócz nas 
są dwie firmy prywatne, a na północy 
jesteśmy tylko my.

– Faktycznie, samorządowcy ze Złot-
nik Osiedla Was chwalą.

T.S.: Bo uczestniczyliśmy w spotka-
niach z mieszkańcami Złotnik, a także 
osiedla Suchy Las-Wschód. Przeprowa-
dziliśmy swego rodzaju konsultacje. Su-
gestie mieszkańców potraktowaliśmy 
poważnie. Przychyliliśmy się do ich 
opinii. Nic dziwnego, że mieszkańcy, 
a zatem i samorządowcy są zadowo-
leni. Docelowo chcemy objąć swoimi 
usługami niemal sto proc. terenu naszej 
gminy. Problemem jest tylko osiedle 
Biedrusko, położone bardzo na uboczu 
i oddzielone od reszty gminy rozległym 
poligonem. Wprawdzie zabudowa jest 
tam stosunkowo gęsta, ale koszt do-
prowadzenia sygnału byłby zbyt wy-
soki, wyniósłby około miliona złotych. 
Zresztą działa tam już dwóch prężnych 
operatorów, więc mieszkańcy nie są po-
zostawieni sami sobie.

– Biedrusko jest oddalone od reszty 
gminy, ale ulica Borówkowa znajdu-
je się niemal w sercu Suchego Lasu. 
Tymczasem jedna z mieszkanek  ko-
rzysta z oferty prywatnej firmy, choć 
zwracała się również do Was.

T.S.: Znam sprawę. Tak się składa, 
że do tego budynku nie mamy daleko. 
Jesteśmy właściwie na narożniku ulicy 
Borówkowej i Szkolnej. Żeby jednak 

inwestycja była opłacalna, naszą ofer-
tą musi być zainteresowanych więcej 
mieszkańców bloku, a nie tylko jeden. 
Na start powinniśmy mieć przynaj-
mniej 40 proc. obłożenia. Bo wiemy, 
że w miarę upływu czasu dołączą tak-
że inni. Klienci, którzy mają umowy 
z dostawcami satelitarnymi, dołączają 
do nas, kiedy dotychczasowa umowa 
wygasa.

– Radni opozycji czasem krytyku-
ją gminne spółki. Wydaje mi się 
jednak, że Wasza spółka jest raczej 
oszczędzana.

T.S.: Dlatego, że my nie wtrącamy 
się do gminnej polityki. Nie spodoba-
łoby to się raczej mieszkańcom gminy, 
którzy mają różne poglądy. A ci miesz-
kańcy to przecież nasi klienci. 

– Jesteście jakby poza sporami gmin-
nej władzy z opozycją, samorządow-
cy Was chwalą, jednak zdarzają się 
też głosy krytyki. Jeden z radnych 
wyraził opinię, że brak rozpisanego 
na lata planu cyfryzacji gminy.

T.S.: Radny ma do swojej opinii 
prawo, jednak w rzeczywistości opra-
cowaliśmy plan działania na pięć lat. 
Jesteśmy przed spotkaniem z członka-
mi Komisji Budżetu, Finansów i Roz-
woju Gospodarczego Rady Gminy 
[rozmawialiśmy w połowie maja br. 

– przyp. red.]. Jeżeli nasz plan zostanie 
przyjęty pozytywnie, możemy obie-
cać, że zakres naszych działań będzie 
szerszy. 

M.W.: By zrealizować plan w ca-
łości potrzebujemy 5,5 mln zł. Teraz 
takiej kwoty nie mamy. Przy wsparciu 
środkami z budżetu, inwestycje ruszą 
szybciej i sprawniej. Pieniądze prze-
znaczone na infrastrukturę nie są wy-
rzucone, bo za te pieniądze budujemy 
majątek gminy, zapewniamy miesz-
kańcom bezpieczeństwo i zwiększa-
my atrakcyjność gminy postrzeganej 
z zewnątrz.

T.S.: Budowa naszej infrastruktu-
ry nie oznacza również, że jesteśmy 
przeciwko operatorom z zewnątrz. 
Mamy kanalizację, jeśli więc wchodzi 
operator z zewnątrz, udostępniamy 
ją. Oczywiście odpłatnie, jak robią to 
pozostali. Współpracujemy obecnie 
w tym zakresie z kilkoma operatora-
mi. Mitem również są nasze rzekomo 
zaporowe stawki dzierżawy. Podobne 
stawki ma np. Orange.

– Zaporowe stawki, wysokie ceny… 
Jakie jeszcze zarzuty słyszycie?

M.W.: Niektórzy mieszkańcy nie 
wiedzą co to iPGO. Myślą, że współ-
pracujemy z firmą zewnętrzną o takiej 
nazwie. Tymczasem iPGO to nasza 
marka, której nazwa pochodzi od 
protokołu IP na bazie którego świad-
czymy nasze usługi telekomunikacyj-

ne. Celowo chcieliśmy oddzielić ten 
zakres naszej działalności od obsługi 
jednostek gminnych.
 – Czy na koniec zechcieliby Pano-
wie powiedzieć o sobie coś prywat-
nie?

T.S.: Studiowałem zarządzanie 
i marketing mam duże doświadczenie 
samorządowe ponieważ od 19 lat pra-
cuję w jednostkach sektora publiczne-
go. Mam żonę i dwoje dzieci w wieku 
16 i 13 lat. Mamy psa, trzynastolet-
niego wilka. Lubię rodzinne, rowero-
we wypady do Puszczy Zielonki, ale 
i dalsze, samotne wyprawy motocy-
klowe – chopperem. Marzę o podróży 
słynną Route 66 przez Stany Zjedno-
czone drugim marzeniem jest podróż 
koleją transsyberyjską. Czy jednak 
żona mnie puści? (uśmiech) Na razie 
puszcza mnie na wędkarskie wypady 
do Skandynawii, na Bałtyk i na Mo-
rze Barentsa. Na drugim z tych mórz 
przeżyłem już wiele przygód, bo wieją 
tam silne wiatry, a w konsekwencji są 
wysokie fale. No i złapałem tam 21-ki-
logramowego dorsza.

M.W. Ukończyłem Politechnikę 
Poznańską i studia menedżerskie 
MBA w Wyższej Szkole Bankowej. 
Również mam żonę i dwoje dzie-
ci w wieku 16 i 13 lat. Od trzech lat 
mojej rodzinie towarzyszy pies rasy 
beagle. Niewielki, ale wiele potrafią-
cy (śmiech). Jak wiadomo, beagle to 
chodząca energia. Także lubię rodzin-
ne wypady rowerowe, z tym, że my 
jeździmy raczej w okolice Rogalina, 
Puszczykowa i Kórnika… Swego cza-
su dużo nurkowałem, choć ostatnio 
mam małą przerwę. Nurkowałem, za-
równo w wielkopolskich jeziorach, jak 
i w morzach.

– W jakich morzach?
M.W.: Trochę ich było. Zarówno 

na rafie w Morzu Czerwonym, jak 
i w Bałtyku. Moje najbardziej egzo-
tyczne nurkowania to eksploracja 
japońskich wraków w Mikronezji 
i meksykańskie cenoty, czyli głębokie 
jaskinie o niesamowitej wręcz przej-

rzystości wody. Karmiłem też mięsem 
rekiny. Na każdym chyba nurku robi 
wrażenie, kiedy nagle wokół niego 
zaczynają się kłębić tak duże drapież-
niki. Ale nurkowych atrakcji wcale nie 
trzeba szukać na końcu świata. Nurko-
wałem też w kamieniołomach w okoli-
cach Drezna, a w jeziorach Powidzkim 
i Budzisławskim można znaleźć za-
topione takie skarby jak fortepian czy 
awionetka.

– Dlaczego akurat nurkowanie?
M.W.: Bo kiedy człowiek zanurza 

się pod powierzchnię wody i milkną 
wszystkie dźwięki, następuje totalne 
wyłączenie się. Przestaje się myśleć 
o problemach w pracy czy w domu. To 
bardzo odprężający sport, choć oczywi-
ście trzeba mieć świadomość zagrożeń.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

WYWIADWYWIAD

Nie wtrącamy się  
do gminnej polityki
Z prezesem Tomaszem Sosnowskim i wiceprezesem  
Mariuszem Wątrobą, reprezentującymi GCI spółkę z o.o., 
rozmawiamy o cyfryzacji gminy, bezpieczeństwie miesz-
kańców, owocnych spotkaniach z mieszkańcami Złotnik  
i wschodniej części Suchego Lasu, a także o różnicy  
pomiędzy wieżowcem na Ratajach a domem na wsi.
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GCI Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie
62-002, ul. Obornicka 149, 
tel. +48 61 2500 030, 
fax. +48 61 2500 050
www.gci.suchylas.pl
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Wspólne oglądanie Mistrzostw Świata 2018

Morze Barentsa TS z rybą  
o nazwie czerniak 9 kg

Morze Barentsa TS z Krabem 
Królewskim 3,5 kg

Nurkowanie na wrakach w Mikronezji – Atol Chuuk

Tuż przed nurkowaniem - 
Baza nurkowa Tręby Stare

Mariusz Wątroba - wiceprezes Tomasz Sosnowski - prezes
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W maju br., jeszcze przed wy-
borami zwolennicy przywrócenia 
Powszechnego Samorządu Gospo-
darczego zorganizowali konferencję 
w gmachu Wielkopolskiej Izby Rze-
mieślniczej w Poznaniu. Uczestniczyli 
w niej znani w Poznaniu i regionie 
przedsiębiorcy, jak m.in. Hieronim 
Jurga, Włodzimierz Zydorczak, Jacek 
Marcinkowski czy Piotr Koperski. 

Podzielić się władzą
Gościem szczególnym był Michał 

Wawrykiewicz, obywatelski kandy-
dat do Parlamentu Europejskiego, 
startujący z ramienia Koalicji Euro-
pejskiej.

Kandydat zapewnił, że podejmie 
starania na rzecz przywrócenia samo-

rządu, który istniał w Polsce przed II 
wojną światową.

Michała Wawrykiewicza po-
witał przedsiębiorca Włodzimierz 
Zydorczak, który w yjaśnił krótko 
czym jest Powszechny Samorząd 
Gospodarczy.

– To odpowiednik samorządu tery-
torialnego – rozpoczął. – Mieszkaniec 
danej gminy czy powiatu należy do sa-
morządu terytorialnego z mocy prawa. 
Podobnie przedsiębiorca należałby 
z mocy prawa do samorządu gospo-
darczego. Nie musiałby płacić składek, 
bo przecież płaci podatki.

Mówca dodał, że warunkiem sine 
qua non funkcjonowania takiego sa-
morządu jest władztwo administracyj-
ne. Oznacza to, że władza państwowa 

musiałaby się podzielić częścią swoje-
go imperium.

Czy jednak nie lepiej walczyć o sa-
morząd gospodarczy w polskim par-
lamencie, który ma w tej kwestii głos 
decydujący?

– Na to przyjdzie czas – zapewnił 
Włodzimierz Zydorczak. – Poza tym 
Parlament Europejski również daje 
wiele możliwości. Eurodeputowany 
może organizować spotkania z eks-
pertami, konferencje szkoleniowe, roz-
mawiać z politykami w kraju.

Potrzebna prawdziwa 
reforma

Michał Wawrykiewicz zna zarów-
no Europę, jak i polską gospodarkę. 
Jako działacz Wolnych Sądów repre-
zentuje sędziów Sądu Najwyższego 
przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Jako adwokat od 16 
lat zajmuje się głównie sprawami go-
spodarczymi.

– Kiedy trzy i pół roku temu w Pol-
sce rozpoczął się proces destrukcji pra-
worządności, rozpocząłem działal-
ność w Wolnych Sądach – przedstawił 
się zgromadzonym kandydat. – Nie-
zależność sądownictwa przekłada się 
na bezpieczeństwo prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. W krajach au-
torytarnych działalność gospodarcza 
jest koncesjonowana, przedsiębiorcy 
muszą być poukładani z władzą.

Michał Wawrykiewicz dodał, że 
reforma wymiaru sprawiedliwości jest 
potrzebna.

– Prawdziwa reforma – podkre-
ślił. – Bo teraz mamy udawaną. Efekt 
jest taki, że w ciągu ostatnich dwóch 
lat  sądy zwolniły o 40 proc. Co nie 
oznacza, że nie ma czego naprawiać. 
W sprawach gospodarczych sądy cza-
sem kuleją, sędziowie nie prowadzą 
działalności gospodarczej, więc pew-

nych mechanizmów gospodarczych 
nie rozumieją. Jestem zwolennikiem 
modelu niemieckiego. W tamtejszych 
sądach handlowych zasiadają przed-
stawiciele przedsiębiorców.

Znaczenie małych i średnich
Kiedy przyszedł czas na pytania 

z sali, głos zabrał Hieronim Jurga, pre-
zes ABC Kuchni.

– W każdym silnym gospodarczo 
kraju duże znaczenie mają małe i śred-
nie przedsiębiorstwa – rozpoczął. – Je-
stem euroentuzjastą, jednak faktem jest, 
że po przystąpieniu Polski do UE, duża 
część naszych przedsiębiorstw znik-
nęła z rynku. Upada polska sieć Piotr 
i Paweł. Tymczasem w programach 
partii, także tych wchodzących w skład 
Koalicji Europejskiej, o gospodarce bar-
dzo mało. Trzeba jasno powiedzieć, że 
Platforma też się przyczyniła do proble-
mów polskich przedsiębiorców.

– To prawda, miałam na Dolnym 
Śląsku dużego klienta, który upadł po 
wejściu naszego kraju do Unii – poki-
wał głową M. Wawrykiewicz. – Nie-
korzystne regulacje dają przewagę 
inwestorom z Zachodu. Zadbanie 
o preferencje dla polskich przedsię-
biorstw to rola parlamentu RP. Proszę 
mnie natomiast nie kojarzyć z PO. 
Startuję z Koalicji Europejskiej, ale 
jestem kandydatem pozapartyjnym, 
w związku z czym nie uczestniczyłem 
w rozmowach partii na temat podstaw 
programowych KE.

Jak przedsiębiorcy odebrali spo-
tkanie z kandydatem?

– Mądry człowiek – powiedział mi 
jeden z uczestników spotkania. – Są-
dziłem, że raczej nie pójdę na wybory. 
Teraz już wiem, że trzeba iść.

Frekwencja w Wielkopolsce wy-
niosła 44,86 proc. (najwyższa w histo-
rii wyborów europejskich w naszym 
regionie). Koalicja Europejska wygrała 
w regionie wybory, zdobywając 43,25 
proc. głosów, jednak Michał Wawry-
kiewicz do Parlamentu Europejskiego 
się nie dostał. Czy to oznacza, że będzie 
walczył o Powszechny Samorząd Go-
spodarczy w polskim Sejmie?

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA

Michał Wawrykiewicz z Wolnych Sądów 
spotkał się z wielkopolskimi przedsiębiorcami
Powszechny Samorząd Gospodarczy byłby odpowiednikiem samorządu terytorialnego. 
Oznacza to konieczność podzielenia się przez władzę państwową częścią uprawnień 
władczych.

Francuska młodzież w 
Poznaniu i Suchym Lesie
To już kolejna wymiana w ramach projektu Erasmus +. Eu-
ropejscy uczniowie ze szkół zawodowych i zakładów rze-
mieślniczych przyjeżdżają do nas, a nasi jeżdżą za granicę. 

Młodzi przybysze z Francji 
i Niemiec gościli m.in. u znanego 
piekarza Piotra Koperskiego, prze-
wodniczącego Komisji Cukierniczej 
i wiceprzewodniczącego Komisji 
Piekarskiej Wielkopolskiej Izby Rze-
mieślniczej. W ubiegłym roku pod 
skrzydła mistrza Koperskiego trafiło 
trzech Francuzów i dwóch Niemców, 
a w drugiej połowie maja br. czworo 
francuskich nastolatków: jedna dziew-
czyna i trzech chłopaków.

Upiekli croissanty
To uczniowie szkoły zawodowej 

przy Izbie Rzemieślniczej Centre de  
Formation d’Apprentis Henri Martin 
z siedzibą przy Avenue des Genêts 
w Lezignan Corbieres, w Oksytanii 
(południowa Francja).

– Przez pięć dni młodzi ludzie pra-
cowali w mojej cukierni na osiedlu 
Przyjaźni w Poznaniu, a potem kolejne 
pięć dni w piekarni przy ulicy Szkół-
karskiej w Suchym Lesie – opowiada 
nam Piotr Koperski. –Francuzi od 
razu zapalili się do pracy, pokazywali 
nam, jak się u nich piecze croissanty, 
francuskie chleby, bagietki... Przede 
wszystkim jednak nasi mistrzowie 
uczyli fachu naszych młodych gości.

A na zakończenie praktyk Francuzi 
wzięli udział w uroczystości w siedzi-
bie Wielkopolskiej Izby Rzemieślni-
czej, a także w imprezie nieco mniej 
oficjalnej – grillu na terenie Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu 
przy ulicy Żniwnej. Francuscy i polscy 
uczniowie, uczestniczący w wymia-
nach otrzymali wówczas certyfikaty.

Jak młodym Francuzom podobały 
się praktyki w Poznaniu i Suchym Lesie?

– No cóż, to zależy – uśmiecha się 
Piotr Koperski. – Po niektórych już 
po jednym, góra dwóch dniach było 
widać, że ten zawód kochają, a po nie-
których, że… kochają go nieco mniej. 
Dokładnie tak samo jest przecież 
z polskimi uczniami. Ale wszyscy wy-
kazywali się zaangażowaniem, kulturą 
osobistą oraz chęcią do pracy i nauki. 
Doskonały materiał na pracownika. 
Sam chętnie bym ich zatrudnił.

Biały mak podbił Italię
Dodajmy w tym miejscu, że cał-

kiem niedawno, bo w lutym tego roku 
Piotr Koperski sam pobierał nauki za 
granicą.

– Byłem w Palermo na Sycylii, gdzie 
uczyłem się od Włochów kręcić lody – 
informuje. – A przy okazji nauczyłem 
też swoich gospodarzy piec rogale 
Marcińskie – dodaje. – Byli bardzo 
zdziwieni, że istnieje coś takiego, jak 
biały mak – śmieje się.

Ciekawostka – w sprawach zawo-
dowych wyjeżdża też za granicę syn 
pana Piotra, czyli Przemysław Koper-
ski. W 2009 r. wziął udział w zawodach 
w Düsseldorfie w Niemczech, gdzie 
w kategorii cukiernik/piekarz zdobył 
tytuł wicemistrza świata.

– Trzeba podkreślić, że w maju fran-
cuscy uczniowie trafili nie tylko pod 
skrzydła Piotra Koperskiego – mówi 
kierownik szkolenia praktycznego 
Małgorzta Dezor z ZSZ nr 2. – Prakty-
ki odbywali także w Piekarni-Cukier-
ni  „Natura” w Kobylnicy, w Centrum 
Obsługi Biznesu, sp. z o.o. Sheraton Po-
znań Hotel, w „Truk Partner” s.c. Mar-
cin Szymański w Poznaniu,  w firmie 
Blacharstwo – Lakiernictwo - Mecha-

nika –Elektryka Samochodowa E.A.A. 
Bogońscy s.c. w Poznaniu,  w Studiu 
Łukasz Buhl w Poznaniu, w Hair De-
sign Studiu w Poznaniu, a także w Ga-
binecie Kosmetologii Profesjonalnej, 
również w Poznaniu. 

Jak widać, byli to młodzi ludzie, 
którzy uczą się najróżniejszych fachów.

Docenili polską gościnność
Z naszej strony koordynatorem pro-

jektu jest Michał Przybylski, mieszkań-
com Suchego Lasu najbardziej znany 
jako przewodniczący klubu radnych Ini-
cjatywa Mieszkańców - Gmina Razem. 
Ze strony francuskiej projekt koordyno-
wał Luc Garcia, również samorządowiec, 
ale w Lezignan Corbieres. Jego najbliż-
szym współpracownikiem jest Thomas 
Knapik, Polak od wielu lat mieszkający 
we Francji. Ten duet od kilkunastu lat 
organizuje wymianę młodzieży, współ-
pracując z wieloma krajami w Europie, 
między innymi z Polską.

– Nasi francuscy goście nie tylko 
uczyli się i pracowali, ale także poży-
tecznie spędzili czas wolny – mówi 
nam Michał Przybylski. – W ramach 
Nocy Muzeów zwiedzili m.in. Mu-
zeum Wojska Polskiego, a ponadto 
odwiedzili Maltańskie Termy, Bramę 
Poznania, Park Linowy i Gród Po-
biedzisko. Robili też zakupy w Plazie 
i w Starym Browarze. Docenili naszą 
gościnność. Podkreślali, że cieszą się 
z przyjaznego przyjęcia i profesjonal-
nej opieki – zaznacza.

Nasz rozmówca dodaje, że także 
dla strony polskiej wymiana uczniów 
ma niebagatelne znaczenie.

– Współpraca rozwija się coraz 
prężniej. Jesienią nasi uczniowie po-
jadą do Włoch, a wiosną przyszłego 
roku do Hiszpanii – informuje dyrek-
tor ZSZ nr 2 Andrzej Maciejak. – Nie 
wykluczamy też wyjazdu do Estonii. 

Krzysztof Ulanowski

Nowa kampania mailowa 
wyłudzająca pieniądze

Do Urzędów Skarbowych napływają sygnały od ich podatników, iż na ich ad-
resy mailowe przychodzą wiadomości wyłudzające niewielkie kwoty wynikające 
niby z zaległości podatkowych. Oszust korzysta z tego iż kwoty są kilkuzłotowe, po-
daje specjalnie do tego wyłudzenia założone konto bankowe DanskeBank i straszy 
odbiorcy że popełnia wykroczenie z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych !? 
Wygląda na to iż oszustwo to nawiązuje do wcześniejszej kampanii mailowej, w któ-
rej informowano „O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI SKARBOWEJ”

Poniżej przykładowa treść maila :
Nadawca :  Urząd Skarbowy - Departament finansów <noreply@powerseo.pl >

Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 
18.06.2019r.

Do dnia dzisiejszego nie zostala uiszczona brakujaca kwota po rozliczeniu zezna-
nia podatkowego za 2018 r.

Zalegla kwote 10,63 zl. - slownie (dziesiec zlotych, 63 grosze) nalezy niezwlocznie 
przelac na konto urzedu: 46 2360 0018 0107 0000 0003 8360

W tytule wpisujac nazwe urzedu skarbowego, podanego w zeznaniu podatkowym.
Brak wplaty moze zostaz uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia 

okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., 
Nr 11, poz. 74 z pózn. zm.).

Uprzejmie proszę o udostępnianie tej informacji podatnikom narażo-
nym na w yłudzenia i poinformowaniu ich iż to próba w yłudzenia, oszu-
stwa a Urzędy Skarbowe nigdy nie żądają w taki sposób (mail) dopłaty 
podatków !

Prosimy również o niezwłoczną informację na adres us.poznan-wino-
grady@mf.gov.pl  , jeśli do Państwa Urzędu docierają sygnały od podat-
ników o otrzymaniu podobnych wiadomości w yłudzających niby opłatę 
podatku.

WYDARZENIA / URZĄD SKARBOWY INFORMUJE
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U mistrza Piotra Koperskiego szkoliła się młodzież z Francji i Niemiec

Spotkanie w Urzędzie Miasta Poznania z p. kierownik  wydziału ds. organizacji 
szkół i placówek oświatowych Renatą Jocz. (od prawej Michał Przybylski)

Adw. Michał Wawrykiewicz opowiada o swojej działalności w Wolnych Sądach

Wspólne zdjęcie z kandydatem

Wielkopolscy przedsiębiorcy i rzemieślnicy. Na pierwszym planie od lewej: Hieronim Jurga i Piotr Koperski
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Gra terenowa, czyli  quest, to nic in-
nego, jak połączenie turystyki z zagad-
kami, co może być doskonałym spo-
sobem zwiedzania urokliwych miejsc. 
Zasady są proste. Należy poszukać 
ukrytego na terenie powiatu sym-
bolicznego skarbu – pieczęci. Drogę 
wskazują zadania i zagadki umieszczo-
ne na specjalnej karcie z rymowanymi 
podpowiedziami oraz mapą.

Zadaniem uczestników akcji „Na 
tropie skarbów” jest przejście sześciu 
dowolnych tras questów na terenie po-
wiatu poznańskiego (z wyłączeniem 
Poznania). Potwierdzeniem przejścia 
trasy jest odcisk pieczęci na ulotce 
questowej oraz na specjalnej Karcie 
Przygody. Można je otrzymać na sto-
isku powiatu poznańskiego podczas 
imprez plenerowych, w punktach 
informacji turystycznej w Poznaniu, 
Mosinie, Pobiedziskach lub Puszczy-
kowie. Zarówno karty  questów, jak 
i Karty Przygody dostępne są także 
do wydruku na stronie www.powiat.
poznan.pl/natropieskarbow oraz  

www.regionwielkopolska.pl/questy. 
– Gry terenowe są sympatycznym 

sposobem promocji naszego powiatu, 
prezentują jego dziedzictwo, kulturę, 
przyrodę, a także historię. Są atrakcyj-
ne, gwarantują dobrą zabawę i stano-
wią świetną formę edukacji, ale i spę-
dzenia wolnego czasu – zachęca Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 

Po zebraniu sześciu pieczęci za-
praszamy do siedziby Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu lub do wyżej 
wymienionych punktów informacji 
turystycznej po odbiór specjalnego 
upominku od TRAMPka i TeniSówki 

– maskotek powiatu poznańskiego.
– Questy to świetna propozycja 

na aktywny weekend. Trasy części 
z nich rozpoczynają się na dworcach 
kolejowych, co pozwala połączyć za-
bawę z wycieczką Poznańską Koleją 
Metropolitalną. Poszukiwanie tury-
stycznych „skarbów” przynosi sporo 
frajdy, pozwalając przy okazji odkryć 
sekrety i tajemnice miejscowości wo-
kół Poznania – mówi Jan Mazurczak, 

prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej.

Akcja „Na tropie skarbów” została 
zorganizowana przez powiat poznań-
ski i Poznańską Lokalną Organizację 
Turystyczną we współpracy z Woje-
wódzką Biblioteką Publiczną i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu 
oraz Kolejami Wielkopolskimi.

– W naszej zabawie nie ma ograni-
czeń wiekowych. Potrzebne są za to zapał, 
chęci i sporo animuszu. Przyda się też 
wyobraźnia oraz zamiłowanie do logicz-
nego myślenia. Ostrzegam: to wciąga! 

– śmieje się Aleksandra Warczyńska, au-
torka i popularyzatorka questów z Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu.

PB/AJ

Grupa zakupowa gazu znajduje 
już stałe miejsce w metropolitalnej 
rzeczywistości samorządowej. Po 
raz pierwszy takie porozumienie 
wypracowano w 2017 roku. Wów-
czas w funkcjonowanie grupy, której 
celem był wspólny zakup gazu, za-
angażowało się dwanaście podmio-
tów. Oszczędności dla wszystkich 
uczestników wyniosły wtedy 180 
tys. zł. Liczebność grupy w następ-
nym roku wzrosła do 14. To pozwo-
liło zaoszczędzić ponad 200 tys. zł. 
W tym roku porozumienie podpisali 
również przedstawiciele 14 podmio-
tów, w tym 7 jednostek samorządu 
terytorialnego, dlatego oszczędności 
powinny być zbliżone do ubiegło-
rocznych.

- Grupowy zakup gazu jest jed-
nym z wielu projektów realizowa-
nych przez Metropolię Poznań. Jako 
podmioty tworzące stowarzyszenie 
udowadniamy, że warto podejmować 
wspólne działania, bo to przynosi 

wymierne profity samorządowym 
budżetom, ale też, co najważniejsze, 
konkretne korzyści naszym miesz-
kańcom. Wszystkim uczestniczącym 
w porozumieniu gratuluję podjętej 
decyzji – podkreślił Jan Grabkow-

ski, starosta poznański i wiceprezes 
zarządu Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań. 

Na terenie gmin – członków 
grupy zakupowej powstanie szcze-
gółowa lista punktów poboru gazu. 
Następnie zostanie przeprowadzone 
postępowanie przetargowe, które po-
zwoli wybrać ofertę najkorzystniejszą 
pod względem kosztów dostarczenia 
surowca. Pod nadzorem komisji po-
wołanej przez Stowarzyszenie prze-
prowadzi je firma ENMEDIA.

O zamiarze stworzenia grupy 

zakupowej gazu ziemnego poinfor-
mowani zostali wszyscy członkowie 
Stowarzyszenia. Podmioty, które 
wyraziły chęć uczestnictwa to gmi-
ny: Dopiewo, Komorniki, Oborni-
ki, miasto Luboń, miasta i gminy 
Skoki, Szamotuły i Kórnik, Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Szamo-
tułach, Biblioteka Publiczna Gminy 
Komorniki, spółki „KOM-LUB”, P.T. 

„TRANSLUB”, LOSIR, a także Ośro-
dek Kultury w Luboniu oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Komornikach.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

 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

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

 „Na tropie skarbów”
Już teraz każdy może zostać poszukiwaczem skarbów. 
Ruszyła nowa turystyczna zabawa w powiecie poznańskim 
- „Na tropie skarbów”. Na najbardziej wytrwałych detekty-
wów czekają wspaniała zabawa i upominki. 

W grupie taniej
Po raz trzeci, z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia  
Poznań, zawiązała się grupa zakupowa gazu ziemnego.  
W Starostwie Powiatowym w Poznaniu przedstawiciele 
gmin i jednostek gminnych podpisali w tej sprawie porozu-
mienie. Dotyczy ono wspólnego zakupu gazu w 2020 roku.

Więcej informacji:

www.powiat.poznan.pl/ 
natropieskarbow

Kontakt: 

Piotr Basiński, 
Poznańska Lokalna 

Organizacja Turystyczna,  
tel. 883 600 025,  

p.basinski@plot.poznan.pl

Natalia Siejek, 
powiat poznański,  
tel. 61 222 89 86, 

natalia.siejek@powiat.poznan.pl

fot
. P

ow
iat

 P
oz
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ńs

ki

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

OGŁOSZENIE O NABORZE

zaprasza dzieci w wieku 3 – 5 lat
 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
 

EDUBOX Emilia Grzęda
realizuje Projekt „Edukacja przedszkolna- Inwestycją 

w przyszłość dziecka w Gminie Suchy Las” dofinansowany 
w ramach funduszy UE

Dofinansowanie projektu  z  UE: 189 231,88 zł
 
 
 
 os. Poziomkowe 5 lok. 1,  Suchy Las

mail: info.supel@gmail.com
tel 570 840 530
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Wspólność majątkowa małżeńska 
oznacza, że wszystko to co małżon-
kowie kupią czy też zarobią w trakcie 
trwania małżeństwa jest wspólne. Wy-
jątkiem są składniki majątku osobiste-
go każdego z małżonków.

Majątek osobisty małżonków
W skład majątku osobistego 

wchodzą przedmioty nabyte przed 
zawarciem małżeństwa.  Poza tym, 
majątek osobisty każdego z małżon-
ków stanowią:
1. przedmioty majątkowe nabyte 

przez dziedziczenie, zapis lub da-
rowiznę chyba że spadkodawca 
lub darczyńca inaczej postanowił,

2. prawa majątkowe wynikające ze 
wspólności łącznej,

3. przedmioty majątkowe służące 
wyłącznie do zaspokojenia osobi-
stych potrzeb jednego z małżon-
ków,

4. prawa niezbywalne, które mogą 
przysługiwać tylko jednej osobie 
(np. przysługujące małżonkowi 
prawo pierwokupu),

5. przedmioty uzyskane z tytułu od-
szkodowania za uszkodzenie ciała 
lub wywołanie rozstroju zdrowia 
albo z tytułu zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę; nie dotyczy to 
jednak renty należnej poszkodo-
wanemu małżonkowi z powodu 
całkowitej lub częściowej utraty 
zdolności do pracy zarobkowej 
albo z powodu zwiększenia się 
jego potrzeb lub zmniejszenia wi-
doków powodzenia na przyszłość;

6. wierzytelności z tytułu wynagro-
dzenia za pracę lub z tytułu innej 
działalności zarobkowej jednego 
z małżonków;

7. przedmioty majątkowe uzyskane 
z tytułu nagrody za osobiste osią-
gnięcia jednego z małżonków;

8. prawa autorskie i prawa pokrewne, 
prawa własności przemysłowej 
oraz inne prawa twórcy;

9. przedmioty majątkowe nabyte 
w zamian za składniki majątku 
osobistego.

Majątek wspólny
Do wspólnego majątku natomiast, 

należą między innymi: wypłaty każ-

dego z małżonków, dochody z mająt-
ku wspólnego i osobistego każdego 
z małżonków, środki zgromadzone 
na rachunku otwartego lub pracow-
niczego funduszu emerytalnego każ-
dego z małżonków czy kwoty składek 
zewidencjonowanych na subkoncie 
emerytalnym.

Rozdzielność majątkowa mię-
dzy małżonkami może zostać 
ustanowiona z różnych powodów. 
Najczęściej ustrój rozdzielności ma-
jątkowej jest ustanawiany w przy-
padku, gdy jeden z małżonków 
(bądź oboje) decydują się na pro-
wadzenie działalności gospodarczej. 
Pozwala to uniknąć w razie niepo-
wodzenia tej działalności egzeku-
cji z majątku drugiego małżonka. 
Związane jest to przede wszystkim 
z tym, że w przypadku problemów 
finansow ych przedsiębiorcy od-
powiadają za długi firmy własnym 
majątkiem. W takiej sytuacji małżo-
nek nie będzie odpowiadał za długi 
drugiego małżonka. Należy jednak 
podkreślić, iż warunkiem braku od-
powiedzialności za te zobowiązania 
jest to, że wierzyciel jednego z mał-
żonków musi wiedzieć o tym, że po-
zostaje on w ustroju rozdzielności 
majątkowej. 

Ustanowienie rozdzielności 
majątkowej

Zasadniczo mamy do wyboru dwa 
sposoby na ustanowienie rozdzielno-
ści majątkowej: umowny oraz sądowy. 
W pierwszym przypadku ustrój roz-

dzielności majątkowej musimy usta-
nowić w umowie zawartej w formie 
aktu notarialnego. W takim wypadku 
musimy zgłosić się do notariusza. Mu-
simy jednak pamiętać, że umowa sta-
nowi zgodne oświadczenie woli stron. 
Co oznacza, że oboje małżonków 
musi się zgadzać się na ustanowienie 
ustroju rozdzielności majątkowej.

Drugim sposobem jest ustanowie-
nie rozdzielności majątkowej w dro-
dze postępowania sądowego. Zwykle 
ten sposób jest wykorzystywany, gdy 
drugi ze współmałżonków postępuje 
niewłaściwie. Swoim postępowaniem 
nie powoduje przysporzenia w ma-
jątku wspólnym lub nie zajmuje się 
właściwie gospodarstwem domowym, 
np. trwoni pieniądze na hazard. Na 
podstawie art. 52 Kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego każdy z małżonków 
w takiej sytuacji może żądać ustano-
wienia przez sąd ustroju rozdzielności 
majątkowej. W przypadku, gdy sąd po-
zytywnie rozpatrzy pozew to zostanie 
ustanowiony ustrój rozdzielności ma-
jątkowej zgodnie z chwilą wskazaną 
w wyroku sądowym.

Plusy i minusy
Podsumowując niewątpliwą zale-

tą ustroju rozdzielności majątkowej 
jest fakt, że żaden z małżonków nie 
będzie odpowiadać za długi drugiego 
małżonka. Jest to dość istotne w szcze-
gólności kiedy jeden z małżonków 
wykonuje zawód obarczony odpo-
wiedzialnością finansową i istnieje  
potencjalne zagrożenie dla stabilności 
finansowej rodziny. 

Natomiast jeśli chodzi o wady, to 
małżonkowie objęci ustrojem roz-
dzielności majątkowej tracą prawo 
do wspólnego rozliczania podatku 
dochodowego. Zgodnie z przepisami 
z tego przywileju mogą skorzystać tyl-
ko osoby objęte wspólnością majątko-
wą przez pełny rok podatkowy.

Minusem ustanowienia rozdziel-
ności majątkowej jest także wpływ na 
zdolność kredytową, która maleje, po-
nieważ przy decyzji jest brany pod uwa-
gę wyłącznie majątek jednej ze stron.

PRAWNIK RADZI / REKLAMA ZDROWIE / 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

Intercyza, czyli umowa 
majątkowa małżeńska
W świetle polskiego prawa zawarcie związku małżeńskiego 
jest równoznaczne z powstaniem pomiędzy małżonkami 
wspólności majątkowej. Powstaje ona na podstawie art. 
31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku, gdy 
małżonkowie przed zawarciem małżeństwa nie podpiszą 
tzw. intercyzy.

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

36minut PODOLANY
ul. Strzeszyńska 67A  
(na tyłach Galerii Podolany)
60-479 Poznań
tel. +48 530 809 019
e-mail: podolany@36minut.pl

Rozpocznij swoją 
sportową przygodę!
Klub 36minut Podolany zrewolucjonizował trening wytrzy-
małościowy! W jaki sposób? Dotychczasowe urządzenia  
z serii Milon Premium zostały wymienione na Milon Q.

To połączenie innowacyjnej tech-
nologii z 45-letnim doświadczeniem i 
najwyższą jakością. Szlachetne wzor-
nictwo, prosta obsługa, całkowicie 
nowe technologie, intuicyjne wska-
zówki dla użytkownika i zabawna mo-
tywacja – wszystko to znajdziecie w Q.

Inteligentny sprzęt
Na obecnych i przyszłych klubowi-

czów czeka inteligentny sprzęt, a także 
oprogramowanie szkoleniowe Milon 
Care, dzięki którym trening będzie 
jeszcze bardziej efektywny, bezpiecz-
ny i prosty.

Po zarejestrowaniu się w Milon 
Care, każdy kto chce rozpocząć swoją 
sportową przygodę w klubie 36minut 
Podolany, stoi przed milonizerem z rę-
kami zgiętymi i lekko ugiętymi noga-
mi. Dzięki innowacyjnemu systemowi 
skanowania milonizer mierzy ciało 
każdego ćwiczącego w ciągu kilku se-
kund i tak po chwili wszystkie urzą-
dzenia Milon są wstępnie ustawione.

Wraz ze zintegrowanymi testami 
sprawnościowymi uczestnicy otrzy-
mują kompleksową RZECZY WISTĄ 
analizę ich obecnego poziomu wy-
dajności. Określone dane są w pełni 
automatycznie wykorzystywane do 
dokładnego i indywidualnego usta-
wiania urządzeń Milon i projektowa-
nia osobistego planu treningowego.

W formie aplikacji dostępny jest 
również portal członkowski Milon 
Me. Teraz w łatwy sposób każdy może 
zobaczyć swoje dane treningowe i wy-
niki w dowolnym miejscu i czasie.

Ponadto zintegrowana funkcja 
przesyłania wiadomości sprawia, że 
komunikacja trenerów z członkami 

klubu jest jeszcze łatwiejsza, skutecz-
niejsza i szybsza.

Trening z gwarancją
Milon Me to świetny motywator 

by kontynuować treningi i notować 
swoje postępy. To jednak nie koniec 
nowości w klubie 36minut Podola-
ny! Oferta treningu z gwarancją to 
jeszcze lepszy sposób na regularną 
opiekę trenera. Analizy wypraco-
wanych przez Ciebie efektów odby-
wają się naprzemiennie po każdej 
fazie treningowej. Po pierwszej fazie 
sprawdzamy analizę składu ciała, a 
po kolejnej oceniamy bilans dyna-
miki ruchów. Dodatkowo po każdej 
fazie treningowej zapraszamy Ciebie 
na 30-minutową indywidualną pod-
sumowującą z trenerem.

Naszym celem jest propagowanie 
zdrowia jak również usprawnianie 
osób z nadciśnieniem tętniczym, nad-
wagą i otyłością, spędzających dzień w 
pozycji siedzącej i chcących bezpiecz-
nie korzystać z ruchu.

Ćwiczenia w obwodzie milon 
przyniosą ulgę w bólu kręgosłupa i sta-
wów, zapobiegają chorobom wynika-
jących z niskiej aktywności fizycznej 
i wzmacniają cały organizm. Każda 
maszyna ma możliwość połączenia 
z pulsometrem i wyświetlania aktu-
alnego tętna oraz regulowania na tej 
podstawie obciążenia co daje jeszcze 
większe bezpieczeństwo. W czasie 
wysiłku fizycznego zwiększa się za-
potrzebowanie na tlen, dochodzi do 
przyspieszenia pracy serca i zwiększe-
nia ciśnienia tętniczego. Po zakończe-
niu wysiłku częstość akcji serca ulega 
szybkiej normalizacji, a ciśnienie tętni-

cze krwi obniża się zwykle do wartości 
niższej niż przed wysiłkiem.

Bezpłatne spotkanie
Przyjdź, przekonaj się sam! Poda-

ruj sobie i swoim bliskim 36minut dla 
zdrowia! Zadzwoń do naszego klubu 
pod nr tel. 530 809 019 i umów się na 
pierwsze półtoragodzinne, indywi-
dualne spotkanie z naszym trenerem, 
który zaprezentuje Tobie świat na-
szego treningu oraz wykona analizę 
składu ciała. Spotkanie jest całkowicie 
bezpłatne i niezobowiązujące. Będzie 
nam bardzo miło gościć każdego 
mieszkańca Poznania i okolic. Trenuje 
z nami 250 wspaniałych klubowiczów, 
wśród nich wielu mieszkańców Suche-
go Lasu.

Dla każdego czytelnika Magazy-
nu Sucholeskiego, który zadzwoni do 
naszego klubu do 15 lipca br., zapisze 
się na trening wprowadzający w na-

szym klubie i na spotkaniu odpowie 
na pytanie, jak nazywa się urządzenie 
skanujące nasze ciało przed rozpoczę-
ciem treningu na maszynach, przewi-
dujemy nagrodę o wartości 339 zł.
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Dzień Matk i to szczególne 
św ięto w kalendarzu. To dzień, 
któr y przy pomina nam jak ważną 
osobą w naszym ż yciu jest mat-
ka, okazja do tego, by w sposób 
w y jątkow y i szczególny okazać 
swojej rodzicielce szacunek i po-

dziękować za trud w ychowania. 
Przyłączając się do t ych ż yczeń, 
Salon Urody Lafayette przy al . So-
l idarności w Poznaniu przygoto-
wał z okazji Dnia Matk i specjalny 
event, a to wszystko z myślą o mat-
kach i  ich córkach. 

Odrobina relaksu 
i profesjonalna pielęgnacja 

– Staramy się, by nasze stałe klientki, 
jak również i te nowe czuły się zadowo-
lone, korzystając z usług Salonu Urody 
Lafayette – mówi Magdalena, manager 
salonu. – W tym celu na różne ważne 
okazje, takie jak właśnie Dzień Matki czy 
Dzień Kobiet organizujemy specjalne 
eventy. W ten sposób możemy naszym 
klientkom urozmaicić czas spędzony 
w salonie, a także podziękować za to, że 
przychodzą i korzystają z naszej oferty.

W tym roku, z okazji Dnia Matki dla 
każdej mamy i córki, która odwiedziła 
nasz salon przygotowano specjalny pa-

kiet urodowy, czyli modelowanie, ma-
kijaż, stylizację paznokci (malowanie 
paznokci i manicure). W ramach tego 
pakietu, druga osoba (matka lub córka) 
mogła skorzystać z 15 proc. rabatu. To 
już jest druga edycja tego wydarzenia 
z okazji Dnia Matki.

Co mówiły klientki?
– Jestem stałą klientką Salonu Uro-

dy Lafayette – podkreśla pani Sylwia. 
– O evencie dowiedziałam się zupełnie 
przez przypadek. Przyjeżdżamy do salonu 
sporadycznie razem z córeczką, by zadbać 
o włosy. Jesteśmy czesane przez panią Ju-
lię. Miło nam się tutaj spędza czas i jeste-

– Co to jest fizjoterapia urogine-
kologiczna?

Można powiedzieć, że to ina-
czej kobieca fizjoterapia – w Polsce 
jeszcze stosunkowo mało znana 
dziedzina fizjoterapii, która zajmu-
je się oceną i leczeniem zaburzeń 
funkcjonalnych z zakresu stanów 
i chorób ginekologicznych i urolo-
gicznych

– Kiedy powinnam się zgłosić do 
fizjoterapeuty?

Zawsze wtedy, kiedy chciała-
byś nauczyć się świadomej pra-
cy z własnym ciałem, zwłaszcza 
z dnem miednicy. To dotyczy za-
równo profilaktyki, jak i już kon-
kretnych zaburzeń. Także w ciąży, 
gdy coś ci dolega, albo chcesz się 
przygotować do porodu. Ważnym 
obszarem są też operacje urogine-
kologiczne – gdy chcesz się do niej 
przygotować, albo potrzebujesz 
wsparcia fizjoterapeutycznego po.  

– Jakie są najczęstsze przypadło-
ści, które wymagają terapii?

Są to dysfunkcje dna miednicy, 
np. nietrzymanie moczu, pęcherz 
nadakty wny czy obniżenie narzą-
du rodnego. Fizjoterapeuta urogi-

nekologiczny pracuje także z roz-
stępem mięśnia prostego brzucha 
po ciąży, dolegliwościami bólow y-
mi w obrębie brzucha, miednicy, 
blizną po operacjach (cesarskie 
cięcie, nacięcie krocza…), bole-
snym miesiączkowaniem czy bole-
snym współżyciem. 

– Jak dużo czasu potrzeba, aby 
efekty terapii były odczuwalne?

Wszystko zależy od tego z ja-
kim problemem zgłasza się do nas 
pacjentka. Jeśli chodzi o np. dole-
gliwości bólowe w ciąży – zw ykle 
potrzeba kilku wizyt, by poradzić 
sobie z problemem. Terapia dna 
miednicy w ymaga o wiele więcej 
czasu – zw ykle kilku-kilkunastu 
miesięcy ćwiczeń.

– Skąd bierze się nietrzymanie 
moczu?

Jest to problem, który dotyczy 
co trzeciej z nas. Nietrzymanie 
moczu najczęściej pojawia się po 
ciąży, a niekiedy także już w ciąży. 
W ciąży problem powoduje wzra-
stająca macica, która w niektórych 
okresach uciska na pęcherz mo-
czow y albo w ydzielanie hormonu 
relaksyny, który ma za zadanie 
przygotowanie naszego ciała do 
porodu. Hormon ten wpły wa na 
rozluźnienie mięśni, stawów, wię-
zadeł, po to, by dziecko łatwiej mo-
gło przyjść na świat. Negaty wnym 
skutkiem działania relaksyny jest 
rozluźnienie mięśni odpowiedzial-
nych za utrzymanie moczu, stąd 
mogą się pojawić przykre epizody 
popuszczania moczu, zwłaszcza 
w czasie kaszlu, kichania, akty w-
ności fizycznej.

– Jak to wygląda po porodzie? 
Po porodzie dolegliwości by-

wają jeszcze bardziej nasilone, 
a sprzyja temu wielomiesięczne 
przeciążenie dna miednicy rosną-
cą macicą i dzieckiem, poród dro-
gami natury, a w jego w yniku czte-
rokrotne rozciągnięcie mięśni dna 
miednicy. Niekorzystny jest także 
zbyt szybki powrót do akty wności 
fizycznej.

– Jakie mięśnie należy wzmac-
niać, aby zmniejszyć prawdopo-
dobieństwo wystąpienia nietrzy-
mania moczu?

W problemie nietrzymania 
moczu powszechnie uważa się, że 
należy wzmacniać osłabione mię-
śnie dna miednicy. Trzeba jednak 
uświadomić sobie, że to nie słabe 
mięśnie powodują nietrzymanie 
moczu, a mięśnie, które nie są w y-
trzymałe!!! Co to jest w ytrzyma-
łość? To zdolność do długotrwa-
łego utrzymania napięcia. Zatem, 
aby pozbyć się problemu, albo 
zapobiegać mu należy dbać o w y-
trzymałość mięśni dna miednicy, 
a nie ich siłę.

– Czy fizjoterapia uroginekolo-
giczna wskazana jest również 
podczas ciąży?

Oczy wiście. Niejednokrotnie 
stanowi ona jedyną możliwą po-
moc w wielu ciążow ych dolegliwo-
ściach. Rosnący brzuch, zmieniają-
cy się środek ciężkości, działanie 
relaksyny powodują, że kobiety 
zaczynają skarżyć się na bóle krę-
gosłupa, miednicy, krocza. W tych 
sprawach skutecznie może pomóc 
fizjoterapeuta uroginekologiczny. 
Także przygotowanie do porodu 
jest jednym z elementów naszej 
pracy. Z kolei osteopatia gineko-
logiczna zajmuje się dodatkowo 
m.in. takimi problemami jak: zga-
ga w ciąży, mdłości, obrzęki, przed-
wczesne skurcze, vulvodynia czy 
coccygodynia, bolesne współżycie.

– Jak zadbać o swoje ciało po po-
rodzie?

Po pierwsze dać sobie czas. 
Sześć tygodni połogu to tylko czas 
cofania się zmian w układzie roz-
rodczym (obkurcza się macica). 
Całe ciało (brzuch, krocze, posta-
wa) potrzebują o wiele więcej czasu. 

– A wizyta u specjalisty?
Tak, najlepiej po porodzie udać 

się na wizytę do fizjoterapeuty 
uroginekologicznego. Nie ma 
potrzeby czekać z wizytą aż sześć 
tygodni. Terapeuta oceni postawę 
ciała, brzuch, krocze, gojące się 
tkanki po cesarskim cięciu lub na-
cięciu krocza i w zależności od sta-
nu pacjentki zaleci indy widualnie 
dobrane ćwiczenia. 

– Ćwiczenia w połogu?
Zgadza się, już w połogu warto 

wykonywać pierwsze ćwiczenia, 
a nade wszystko zadbać o prawidło-
we wykonywanie czynności życia co-
dziennego (także karmienie dziecka, 
korzystanie z toalety) – a wszystko 
po to, by odciążyć dno miednicy. Za-
lecane są ćwiczenia mięśni dna mied-
nicy, ćwiczenia stabilizujące nasze 
ciało, praca z blizną, a także spacery.

ZDROWIE / URODA ZDROWIE / URODA

 

MedPolonia sp. z o.o.
ul. Obornicka 262  
60-693 Poznań 
tel. 061 66 43 300
www.medpolonia.pl

Kobieca fizjoterapia wciąż 
zbyt mało znana!
Dysfunkcji dna miednicy nie należy lekceważyć. Warto 
odwiedzić fizjoterapeutę uroginekologicznego. Fizjoterapia 
może okazać się przydatna także podczas ciąży.

Warto zdecydować się na dobroczynny masaż
Żyjemy w biegu, wypoczywamy w pośpiechu, stres pojawia się niemal na każdym kro-
ku. Stajemy się bardziej zmęczeni, ospali, pozbawieni energii. Doskonałym sposobem na 
negatywne skutki przemęczenia i stresu są masaże. Salon Pielęgnacji Urody Lafayette 
w Poznaniu oferuje wiele zabiegów, pozwalających na odprężenie i poprawę samopo-
czucia. O rodzajach i dobroczynnym wpływie masażu rozmawiam z Pauliną Andrzejak, 
masażystką salonu Lafayette.
Jakie masaże cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem?

W związku ze zbliżającym się 
wielkimi krokami latem, panie chcą 
sobie wymodelować przede wszyst-
kim sylwetkę. Sporo klientek wybiera 
więc masaże odchudzające. Często 
przychodzą do nas także starsze osoby, 
które typowo chcą sobie zrobić masaż 
leczniczy, rehabilitacyjny oraz odprę-
żający na mięśnie. 
W gabiecie wykonujecie też masaże 
lecznicze?

W salonie Lafayette pracują trzy 
masażystki, które są jednocześnie fi-
zjoterapeutkami. Mamy ukończone 
studia wyższe oraz specjalne szkolenia.
Zauważayłam, że w ofercie macie 
m.in. jogę twarzy. Na czym polega 
i jak działa face yoga?

Ten rodzaj masażu polega na 
podniesieniu mięśni, wyrównaniu 
zmarszczek. Jest to masaż liftingujący, 
nie należy on do masaży delikatnych. 
Podczas wykonywania takiego masa-
żu, wykorzystujemy serię kosmetyków 
Prolagne Lift. Ten rodzaj masażu po-
woduje podniesienie mięśni, wygła-
dzenie, ujędrnienie zmarszczek.
Czy stosujecie jakieś specjalne tech-
niki?

Tak, są to specjalne techniki. 
Przeszłyśmy szkolenie z marki marki 
Decleor i Yoga Lift. W trakcie masażu, 
ruchy masażystki są skoncentrowane 
na całej twarzy. Masujemy także szyję, 
dekolt, bo warto pamiętać, że szyja też 

się starzeje. Ponadto, podczas takie-
go masażu podnosimy, wygładzamy 
podbródek, niekiedy też podwójne 
podbródki.
To prawda, że joga twarzy nazywana 
jest też nowym botoksem?

Można tak powiedzieć. Masaż ten 
powinien być wykonywany cyklicznie,  
najlepiej dwa razy w tygodniu. Można 
też wybrać serię miesięczną, a wtedy 
z takiego masażu najlepiej skorzystać 
dwa razy w tygodniu. Ponadto sto-
sowany podczas masażu kosmetyk 
powoduje, że buzia jest wygładzona, 
ujędrniona, choć na początku wyglą-
da na opuchniętą, bo został poruszony 
mięsień. Następnego dnia twarz jest 
obolała jak po siłowni. To dlatego, że 
rozluźniamy te mięśnie, pobudzamy 
i podnosimy je. Używane przy tym 
kosmetyki marki Declor są w 100 proc. 
naturalne, wykorzystywane zarówno 
do twarzy, jak i ciała. Do ciała mamy 
kosmetyki antycellulitowe. Wśród 
nowości znajduje się kosmetyk euka-
liptusowy, który ma działanie regene-
rujące, jest przeznaczony do atopowej 
skóry. Natomiast do twarzy mamy 
wszystkie kosmetyki do każdego ro-
dzaju skóry dla klientek w wieku 30 +, 
40+, 50+. 
Czy joga twarzy jest skuteczna? 
Kiedy można zauważyć pierwsze 
efekty?

Efekt jest widoczny już po jednym 
masażu. Masaż ten jest intensywny, 
tak że pani już wstając ma odczucie, 

że jej twarz wygląda lepiej. Buzia pul-
suje, klientka czuje każdy mięsień, ma 
rozluźnione szczęki oraz wygładzone 
czoło. Podczas masażu stosowana jest 
także aromapresura z medycyny chiń-
skiej.
A na czym polega masaż bańką chiń-
ską?

Masaż bańką chińską jest masa-
żem modelującym, ujędrniającym. 
Masażystka działa na poszczególne 
partie ciała, m.in. na brzuszek, uda, 
pośladki. Podczas masażu pośladków 
potrafimy je podnieść za pomocą za-
ssysania bańki. W rezultacie skóra jest 
ona rozluźniona, ujędrniona, a cellulit 
zredukowany. Bańki nie tylko wyko-
rzystywane są  jako masaż modelują-
cy. Często zdarza się, że masaż bańką 

chińską stosujemy przy spiętych ple-
cach lub w celu pozbycia się choroby. 
Czy są jakieś przeciwwskazania do 
wykonania masażu?

Przeciwwskazaniem do wykona-
nia takiego masażu są żylaki. Jeśli pa-
nie chcą sobie ujędrnić nogi, to nieste-
ty masażystka musi pomijać te miejsca. 
Przewiwskazaniem jest także ciąża, 
zakrzepica żylna, choroba skóry.
W waszej ofercie znalazłam też ma-
saż aikun. Co kryje się pod tą na-
zwą?

Masaż polega na wymodelowaniu 
sylwetki, wygładzeniu skóry, ujędr-
nieniu. W ofercie mamy mnóstwo 
programów, masaż jest przeznaczony 
do każdego rodzaju skóry oraz jest 
mniej inwazyjny. Oferujemy klient-
kom zabiegi 30, 40, 50-minutowe. 
Długość masażu zależy od życzenia 
klienta, czy pani chce sobie wymode-
lować całe ciało czy partię. Żeby był 
efekt, trzeba zrobić co najmniej 10 
zabiegów, systematycznie dwa razy 
w tygodniu,  a potem przypominają-
co raz w tygodniu. 

Rozmawiała AGACZYK

Atrakcje na Dzień Matki
Talerz pełen świeżych owoców, pyszne babeczki, wino 
musujące, a przede wszystkim specjalne usługi w zakresie 
pielęgnacji urody, dzięki którym każda kobieta czuje się 
piękna i wyjątkowa – m.in. z takich atrakcji mogły skorzy-
stać mamy i córki, które odwiedziły Salon Piękności  
Lafayette w Poznaniu z okazji Dnia Matki.

śmy bardzo zadowolone z usług. 
Klientka dodaje, że w ramach even-

tu z okazji Dnia Matki wizytę dodatko-
wo urozmaicił miły poczęstunek.

– Mam nadzieję, że fryzura będzie 
tak samo piękna, jak i piękno tego wy-
jątkowego dnia – mówi na zakończenie 
pani Sylwia.

– Bardzo mi się tutaj podoba. Lu-
bię tu przyjeżdżać i spędzać czas razem 
z mamą. Z okazji Dnia Matki pani fry-
zjerka zrobiła mi fajną fryzurę – warko-
czyki – zdradza Anastazja, klientka, cór-
ka pani Sylwii – Przy okazji, chciałabym 
podziękować mojej mamie za to, że się 
mną opiekuje i za to, że tyle dla mnie robi. 
Bardzo ją kocham – dodaje.

Na zakończenie wydarzenia mamy 
i córki wzięły udział w pamiątkowej se-
sji fotograficznej.                      AGACZYK

Dr n. med. Wioleta Ostiak-
Tomaszewska - osteopata

Paulina Andrzejak - masażystka z Salonu Lfayette fot
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Program jest oparty na umowie 
leasingu operacyjnego i tak skonstru-
owany, by raty pokrywały użytko-
wanie samochodu, czyli jego utratę 
wartości w okresie objętym umową. 
Dzięki temu raty są znacznie niższe 
niż w przypadku standardowego kre-
dytu. Po zakończeniu umowy samo-
chód wraca do dealera, a użytkownik 
może podpisać umowę na nowy mo-
del. Program umożliwia korzystanie 
cały czas z nowego samochodu To-
yoty oraz dostosowywanie co 2-3 lata 
wielkości i charakteru auta do aktual-
nych potrzeb.

Program Toyota DLA CIEBIE 
daje też możliwość wyboru wielu 
usług w jednej racie. Obok finan-
sowania auta można wybrać pełną 
obsługę serwisową, pełne ubezpie-
czenie OC, AC i NW, zakup, prze-
chowywanie i zmianę opon, opiekę 
Assistance oraz auto zastępcze. Przez 
cały czas umowy kierowca korzysta 
z kompleksowej obsługi autoryzowa-
nych serwisów marki Toyota. Kiedy 
okres finansowania się skończy, moż-
na również wykupić auto po cenie 
rynkowej.

„Toyota DLA CIEBIE to oferta 
dla tych kierowców, którzy nie chcą 
się przywiązywać do jednego samo-
chodu na długie lata, a nad posiada-
nie auta na własność przedkładają 
swobodę wyboru pojazdu co 2-3 
lata. Atrakcyjne raty oraz komfort 
polegania we wszystkich sprawach 
związanych z samochodem na profe-
sjonalnej obsłudze naszych dealerów 

i autoryzowanych serwisów dodatko-
wo uatrakcyjnia tą ofertę. Sprzedaż 
tej usługi rozpoczęliśmy w połowie 
lutego, a wyniki już zaskakują nas 
samych. Teraz klienci indywidualni 
mogą korzystać z formy finansowa-
nia oraz wsparcia posprzedażnego, 
które wcześniej były zarezerwowa-
ne dla dużych firm, dysponujących 
flotą kilkudziesięciu samochodów. 
Ta oferta pozwala z łatwością do-
stosowywać model samochodu do 
aktualnych potrzeb kierowcy bez 
problemów związanych ze sprzedażą 
poprzedniego pojazdu i przy maksy-
malnie uproszczonej procedurze na-
bycia nowego auta” – powiedział Ta-
deusz Ukleja właściciel grupy Toyota 
Ukleja w skład której wchodzą salony 
Toyoty w Suchym Lesie i Ujściu k/
Piły oraz Lexusa w Poznaniu.

Zakup samochodu w programie 
Toyota DLA CIEBIE umożliwia 
dopełnienie wszystkich formalności 
w jednym miejscu oraz skorzystanie 
z uproszczonej procedury leasingo-
wej, szybszej niż w kredycie. K lienci 
otrzymują więcej niż now y samo-
chód – płacą tylko za użytkowanie 
auta bez konieczności jego kupowa-
nia. Dzięki niskim ratom mogą sobie 
pozwolić na korzystanie z samocho-
du w yższej klasy. Toyota DLA CIE-
BIE to kompleksowa usługa w jednej 
niskiej racie oraz opieka przez 24 
godziny na dobę.

Więcej informacji na stronie 
https://www.toyota.pl/finansowanie-

-dla-kierowcy/leasing-konsumencki

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

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

MOTORYZACJA

ASD Toyota Ukleja Sp.J.
ul. Obornicka 132, 
62-002 Suchy Las
tel. 61/811 75 70

www.toyota-ukleja.pl

Centrum Samochodów Używanych
ul. Zawady 38, 
61-002 Poznań

tel. 61/629 90 00
www.uzywane-ukleja.pl

KUPIĘ LUB WYNAJMĘ 
BUDYNKI INWENTARSKIE 

W CHLUDOWIE 
LUB OKOLICY 

Z MOŻLIWOŚCIĄ 
HODOWLI

512 207 201

Toyota DLA CIEBIE – 
nowy program leasingu 
konsumenckiego
Toyota wprowadziła nową ofertę finansowania, która umoż-
liwia osobom prywatnym korzystanie z nowego samocho-
du przy bardzo niskiej racie. Toyota DLA CIEBIE to program 
skierowany do klientów indywidualnych na warunkach 
dostępnych dotychczas wyłącznie dla przedsiębiorców.
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 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMAINFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / US INFORMUJE / REKLAMA

Lato w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
ODKRYWCY I ZDOBYWCY 22 - 26. 07. 2019 r. CKiBP, 
półkolonie dla dzieci 7-12 lat  29 .07 - 02. 08. 2019 r. szczegółowe informacje  
  www.osrodekkultury.pl
POŻEGNANIE LATA Z NOVIKĄ 31. 08. 2019 r. CKiBP, dziedziniec 
 godz. 19.00 wstęp wolny

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

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

Fałszywe informacje o wszczęciu kontroli
Uwaga na trwającą kampanię phishingową!

Na skrzynki mailowe podatników trafiają maile zawierające fałszywe informacje o za-
miarze wszczęcia kontroli skarbowych przez Urzędy Skarbowe. Wiadomości te zawierają 
załączniki w formacie .rar, mogące stanowić zagrożenie dla stacji roboczych adresatów.  
W przypadku pytań ze stron atakowanych podatników, należy informować o zaistniałej 
kampanii phishingowej oraz zalecać ignorowanie tych wiadomości.
Nie wolno rozpakowywać załącznika dokumenty.rar  - zawiera on kod szkodliwy!

Poniżej zamieszczam treść podejrzanych maili (pisownia oryginalna) :
„Urząd Skarbowy doręczył zawiadomienie о zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 18.04.2019r. 

Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.04.2019r. i nie zasta-
nia podatnika w jego siedzibie w dniu 2.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. 
Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00. (...) Ponad-
to zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje 
do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w 
szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecności.

(...)
(Załącznik do pobrania)
INSPEKTOR KONTROLI  Urząd Skarbowy
imię i nazwisko”

Szanowna Redakcjo!
Dysponując czasem i pod wpły-

wem informacji zasłyszanych wśród 
znajomych postanowiłem zajrzeć 
na portal gminy Suchy Las. To co 
odczytałem na grupie dyskusyjnej 
przypomniało mi pewną bajkę. Jeże-
li Szanowna Redakcja pozwoli to ją 
opowiem:

„Za górami, za lasami za siedmioma 
rzekami w pewnym lesie (i do tego 
suchym) żyło sobie w demokracji 
społeczeństwo zwierząt. Prezydentem 
tej społeczności był Lisek Chytrusek, 
który pokończył szkoły i zjadł wszyst-
kie rozumy. Do tego coś z jego łapkami 
było nie tak. W skład lokalnego par-
lamentu wchodziły króliczki i zające. 
W związku z tym że zajęcy była znacz-
na mniejszość, Parlament wybrał na 
swojego przywódcę Szarą Królicę. 
Szara Królica postanowiła dorównać 
liskowi i próbowała rządzić samowład-
nie nie tylko w Parlamencie, ale i w spo-
łeczności zwierząt. Spotykało się to ze 
sprzeciwem zajęcy i dużej grupy po-
zaukładowych zwierząt. Na szczęście 
Szara Królica postanowiła z nimi nie 
dyskutować, a wszelkie próby sprzeci-
wu kończyła wykluczeniem oponen-
tów z grona dyskutantów. Wzorem 
swojego idola wszelkie niemądre decy-
zje zrzucała na swoich poprzedników 
i współpracowników lub zasłaniała 
się brakiem możliwości dokonania 
zmian. Po prostu nic nie mogła i – jak 

sama twierdziła – nie miała wpływu 
na to, co dzieje się w państwie leśnym. 
Namaszczona przez liska i część zwie-
rzęcej społeczności żyła sobie w samo-
zadowoleniu. Nawet najważniejsze 
w lesie święto nie było jej problemem. 
Nie znając zasad marketingu, rekla-
my, które mają główne przełożenie 
na frekwencję, broniła do upadłego 
fuszerkę Koziołka,  który miał to 
święto zorganizować i przeprowadzić. 
A przecież tak naprawdę oponującym 
zwierzętom chodziło nie o występy 
artystów, ale  o rozpowszechnienie 
i oprawę tego święta, w lesie i poza 
nim. Lisek zaabsorbowany swoimi 
sprawami, również pozostawił Ko-
ziołka bez pomocy, zapominając, że 
wszelkie jego namaszczenia podpo-
rządkowane były jednej hołdowanej 
przez niego zasadzie – BMW. I tym 
sposobem, wobec bierności więk-
szości zwierząt, (nie)demokratyczne 
rządy trwać będą do końca kadencji 
zwierzęcego Parlamentu.”

Czy święto w lesie wypadnie 
dobrze? Czy dopisze frekwencja? 
O tym przekonacie się Państwo jesz-
cze w czerwcu. Znając życie, z praw-
dopodobieństwem graniczącym 
z pewnością jest wymuszenie spędu 
zwierząt chociażby poprzez nakazy-
wanie wojewodom leśnym zapewnie-
nia frekwencji. Obym się mylił.

(nie)tuziemiec 
Autor do wiadomości redakcji
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kontakt: www.fotoadamix.com
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