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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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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

  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

Galeria PESTKA na piętrze, tel 509 900 545

 

LETNIE WYPRZEDAŻE
od -40 do nawet -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

GALERIA PESTKA | 1 PIĘTRO

CATERING 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
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Szanowni Państwo!

Lekturę najnowszego numeru „Magazynu” proponuję rozpocząć od ar-
cyciekawej rozmowy z fotografikiem Adamem Wawrzyniakiem. Wywiadu 
tym ciekawszego, że okraszonego pięknymi zdjęciami. Nie wiem, jak Pań-
stwo, ale ja po obejrzeniu tych fotografii poczułam się, jakbym została prze-
niesiona w jakiś inny, magiczny świat. 

Jednak magia magią, a przed skrzeczącą rzeczywistością nie uciekniemy. 
Sucholeski autobus został zakleszczony na przejeździe kolejowym. Nadjeż-
dżający pociąg minął autobus dosłownie o centymetry. Pasażerowie pani-
kowali i trudno im się dziwić. Powinniśmy wspólnie zastanowić się, jak tego 
typu niebezpiecznych sytuacji uniknąć w przyszłości. 

Na razie w czasie sesji Rady Gminy samorządowcy zastanawiali się, 
w jaki sposób budować mieszkania socjalne. Bo że takie mieszkania należy 
potrzebującym zapewnić, nikt nie miał wątpliwości. Ciekawe jest natomiast 
to, że głosowano w poprzek podziałów klubowych. W poprzek podziałów 
klubowych toczyła się też w tej sprawie dyskusja. 

Tematem ważnym dla naszej gminy (zresztą nie tylko dla naszej) jest nie 
tylko bezpieczeństwo na drogach i nie tylko mieszkania socjalne, ale również 
zielona energia. Zielona, czyli pochodząca ze źródeł odnawialnych, a zatem 
nie przyczyniająca się ani do zanieczyszczania powietrza, ani do narastania 
efektu cieplarnianego. Od teraz w naszej gminie, ale także w dwóch innych 
gminach podpoznańskich, łatwiej będzie montować na prywatnych domach 
kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Wszystko dzięki temu, że z go-
spodarzami gmin podpisał umowę gospodarz województwa, czyli marsza-
łek Marek Woźniak. Miejmy nadzieję, że już niedługo wszystkie domostwa 
będą wyposażone w tego typu instalacje! 

Szanowni Państwo, politykę uprawia się nie tylko na szczeblu gminy 
czy regionu, ale także na szczeblu krajowym. Z satysfakcją informuję, że 
zostałam – jako przedstawicielka naszego „Magazynu” – zaproszona na 
warszawskie spotkanie, w którym uczestniczyli samorządowcy i nie tylko sa-
morządowcy z całej Polski. Uczestnicy spotkania zastanawiali się wspólnie, 

jak naprawić państwo polskie, nie wikła-
jąc się przy tym w spory światopoglądowe 
i ideologiczne. I jak przekonać Polaków do 
odrzucenia przestarzałych podziałów na 
lewicę i prawicę. Podziałów, które prowa-
dzą tylko do skłócania ludzi. 

Życie to jednak nie tylko polityka. Mamy 
pełnię lata, a w naszej gminie odbywa się 
wiele imprez kulturalnych. Tradycyjnie 
bardzo udany okazał się festyn w Złotni-
kach Wsi, a piknik w Golęczewie przycią-
gnął całe rodziny. Najbardziej kontrower-
syjne okazały się Dni Gminy Suchy Las.  
Jeden z fotografów z pewną irytacją opisywał swoje przygody związane z za-
łatwianiem akredytacji. Przygody zakończone tym, że w końcu wszedł na 
imprezę bez akredytacji. Irytację tę doskonale rozumiem, bo sama miałam 
podobne kłopoty, choć przecież nie poszłam na Dni Gminy prywatnie, lecz 
jako przedstawicielka poczytnego miesięcznika. Zarówno ja, jak i pan Roger 
sobie poradziliśmy, ale pewien niesmak pozostał. 

Niesmak niesmakiem, patrzmy jednak w przyszłość, a nie w przeszłość. 
Miejmy nadzieję, że za rok nasi sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli 
(bo w urzędników już nie wierzę) dopilnują, żeby gminny festyn został zor-
ganizowany lepiej. A póki co cieszmy się latem. 

Miłej lektury

Wydawca 
Media Consulting 
ul.  Borówkowa 2b/3,  
62-002 Suchy Las 
NIP: 514-010-57-01
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Sucholeski Magazyn  
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Poparcie dla wójta, ale nie absolutne

18Płonęło ognisko w nocy

12

Całe rodziny bawiły się na 
pikniku w Golęczewie
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Kiedy pasja staje się 
sposobem na życie
Fotografowanie jest dla niego pracą, fundamentem kre-
atywnego biznesu, a także ulubioną odskocznią. Kocha 
fotografować tak bardzo, że zabiera sprzęt nawet na waka-
cje, bo zawsze jest coś nowego do utrwalenia za pomocą 
obiektywu. Ciekawą fotografię potrafi zrobić wszędzie, 
nawet przy mało sprzyjających okolicznościach. O naro-
dzinach fotograficznej pasji, a następnie biznesu, fotografii 
dziecięcej i planach na przyszłość rozmawiam z Adamem 
Wawrzyniakiem, mieszkańcem Suchego Lasu, fotografem 
głównie dziecięcym, ale nie tylko...
Panie Adamie, w jaki sposób rozpo-
częła się pana przygoda z fotografią? 
Kiedy pan zrozumiał, że ta dziedzina 
pasjonuje pana tak bardzo, że to wła-
śnie jej chciałby się pan poświęcić? 

Ciągoty do fotografii miałem już 
w dzieciństwie. Pamiętam, jak moja 
mama zawsze powtarzała, że jestem naj-

lepszym fotografem w rodzinie. Moje 
zdjęcia były jednak dalekie od dosko-
nałości. Ta pasja rozkręciła się na dobre, 
kiedy urodził się mój syn (byłem też 
przy jego porodzie) oraz, gdy żona po-
kazała mi pierwszy portal fotograficzny. 
Spodobało mi się, że na tym portalu są 
fajne zdjęcia, można na nim zalogować 

się, wkładać swoje zdjęcia oraz dostać 
informację zwrotną na temat tego czy 
są to fajne zdjęcia i co można jeszcze 
poprawić. W tym czasie zajmowałem 
się zawodowo budownictwem. Każde-
go dnia po pracy, do godziny pierwszej 
w nocy obrabiałem zdjęcia, wkładałem 
na portal i starałem się zastosować do 
wskazówek, na które ludzie za pośred-
nictwem portalu mi przesyłali. Było co-
raz lepiej. Tak to się zaczęło...
Pan jest doskonałym przykładem na 
to, że jeśli usilnie się czegoś pragnie, 
to można wszystko osiągnąć, stał się 
też Pan rozpoznawalnym fotografem

Tak, są motywy, po których można 
łatwo poznać, że są to moje zdjęcia. Fo-
tografia może być nie podpisana, a od 
razu widać, że to ja ją zrobiłem, wykonu-
ję także charakterystyczną obróbkę. Po-
nadto, stawiam swoje zdjęcia na dobre 
portale. Mam nawet kilka ulubionych 
portali zagranicznych, na których by-
łem parę razy wysoko wyróżniany i jest 
to dla mnie wskaźnik, że te zdjęcia nie są 
najgorsze.
Jest Pan rozpoznawalny przede 
wszystkim jako fotograf dziecięcy. 
Co jest szczególnego w tej dziedzi-
nie fotografii?

Jest ona bardzo popularna. Zaczą-
łem od fotografowania swoich dzieci, 
a że robiłem tych zdjęć sporo i z każdym 
dniem coraz lepiej, zacząłem być rozpo-
znawalny właśnie jako fotograf dziecię-
cy, czego nie planowałem. 
Czy dziecko trzeba jakoś specjalnie 
przygotować do sesji zdjęciowej?

Dobrze by było, gdyby dziecko było 
ubrane inaczej niż na co dzień. Ubrania 
powinny być bez nadruków, jakiś pa-
sków. 
Jak dziecko reaguje na aparat foto-
graficzny?

Z tym bywa różnie. Nie można dać 
dziecku czasu na zastanawianie się czy 
dziecko chce czy nie. Po prostu idziemy 
i fotografujemy je. W większości dzieci 
chcą pozować, ale bywa z tym naprawdę 
różnie. Są takie dzieci, które szybko się 

nudzą i nie chcą długo stać w jednym 
miejscu. Są też takie dzieci, które mogą 
pozować cały dzień, sprawia im to frajdę 
i pytają kiedy będzie następna sesja. 
Zdjęcia powstają spontanicznie czy 
są ustawiane?

Większość zdjęć jest ustawiana. 
Zdjęcie ma być ilustracją lub kadrem 
do jakiegoś filmu. Zdarza się też tak, że 
dzieci nie chcą być fotografowane. Wte-
dy wybieram odpowiednie miejsce, wy-
myślam co dzieci mogły by robić i przy 
pomocy rodziców zagaduję je, a następ-
nie robię z ukrycia zdjęcia. 
Skąd czerpie Pan inspiracje i w jaki 
sposób powstają pomysły na sesje 
zdjęciowe?

Na początku byłem strasznie prze-
rażony tym, że idę komuś zrobić sesję 
zdjęciową. Zacząłem więc zasięgać 
inspiracji w internecie. Teraz, po latach 
fotografowania już się nad tym nie za-
stanawiam. Po prostu wchodzę, rozglą-
dam się dookoła i fotografuję. Zawsze 
mam jakiś pomysł. Potrafię zrobić ładne 
zdjęcie nawet pod blokiem. Wystarczą 
mi np. dwie rosnące obok siebie cho-
inki, żeby potem każdemu wydawało 
się, że zdjęcie zrobiono w lesie. Często 
też wyjeżdżam do gospodarstwa agro-
turystycznego pod Poznaniem. Mam 
tam świetne warunki do fotografowa-
nia. Jest tam piękny staw, łódka z socja-
listycznych czasów, motocykl. Zdjęcia, 
które tam wykonuję są jedyne w swoim 
rodzaju. Niektórzy decydują się na zdję-
cie w tym miejscu, nawet ze względu na 
tę łódkę. 
Zdradzi pan, ile sprzętu zabiera Pan 
na sesję fotograficzną?

Cały samochód. Musiałem kupić 
sobie duże auto, bo ledwo się w nim 
mieszczę. Powstała także studyjna foto-
grafia w Suchym Lesie, jest ona bardzo 
rozwojowa. 
Mowa o nowo powstałym studiu, 
które funkcjonuje od kwietnia.

Tak, dzięki temu nie muszę jeździć 
do studia do centrum Poznania. Studio 
w Suchym Lesie Mam do niego 3-4 mi-

nuty drogi. Dzięki temu, jak wpadnę na 
jakiś pomysł, to mogę od razu przystąpić 
do działania, bo mam wszystko już przy-
gotowane, ustawione. Jest tu też duża 
powierzchnia, dzięki której będę w tym 
miejscu organizować warsztaty ze zdjęć 
studyjnych.
Oprócz fotografii dziecięcych, robi 
Pan też zdjęcia o innej specyfice?

Fotografuję także ptaki, jest to dla 
mnie odskocznia. Na jednym kursie 
był u mnie człowiek, który fotografo-
wał ptaszki i byłem bardzo zaskoczony 
jego zdjęciami, dla mnie wszystko co do 
tej pory ruszało się w krzakach to były 
wróble. Ptaki wyglądają niesamowicie 
na zdjęciach. Pojechałem z tym człowie-
kiem na sesję zdjęciową, nauczyłem się 
fotografować ptaki oraz je rozpoznawać, 
poświęcam temu czas raz w tygodniu.
Co daje Panu największą satysfak-
cję?

Największą satysfakcję sprawia mi 
to, że moje zdjęcia podobają się innym. 
Jako budowlaniec mogłem cieszyć się 
tylko z tego, że płytki podobały się przy 
odbiorze. W tej dziedzinie jest zasięg 
ogólnopolski, globalny, ludzie piszą do 
mnie na Messengerze w różnych języ-
kach, gdy zrobiłem jakieś zdjęcie czy 
zawitałem do ich kraju z warsztatami. 
Obecnie organizuję warsztaty dla dzieci 
i dorosłych. Ludzie często mi mówią, że 

po takich spotkaniach są pozytywnie 
doładowani oraz, że nie mogą doczekać 
się, kiedy wrócą do swoich domów i za-
czną fotografować, obrabiać zdjęcia. To 
cieszy i motywuje do dalszego działa-
nia. Cieszę się również z tego, że warsz-
tatami są zainteresowani mieszkańcy 
nie tylko Suchego Lasu, ale i innych 
miast. Organizuję warsztaty wyjazdo-
we, m.in. w Gdańsku, Warszawie i Kra-
kowie. Realizuję również warsztaty za-
granicą. Do tej pory, zajęcia odbyły się 

w Anglii, Szkocji i Norwegii. To jest dla 
mnie niesamowite. Moje życie bardzo 
zmieniło się. 
Pana żony zresztą także, bo tak jak 
pan związała swoje życie zawodowe 
z fotografią. 

Moja żona na początku nie rozumia-
ła, dlaczego siedzę do pierwszej w nocy 
i obrabiam fotografie. Miałem plan, by 
być fotografem ślubnym, by sobie do-
robić po prostu. Z remontami różnie 
bywa. Jak zacząłem być rozpoznawalny 

jako fotograf dziecięcy, to musiałem się 
tłumaczyć, że to lubię i chcę być w tym 
dobry. Z czasem fotografowanie przero-
dziło się troszkę w jej pasję, no a żona też 
została fotografem. Kinga przejęła dużo 
obowiązków dotyczących organizacji 
tych moich warsztatów. To z nią ludzie 
korespondują. Ona załatwia hotele czy 
przebrania dla dzieci.
Jakie ma Pan plany na przyszłość?

Cały czas staram się rozwijać. 
Duży nacisk kładę na to, by organizo-

fot
. A

da
m

 W
aw

rz
yn

iak
, fo

toa
da

m
ix

.co
m

fot
. A

da
m

 W
aw

rz
yn

iak
, fo

toa
da

m
ix

.co
m

Adam Wawrzyniak, fotograf
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wane przeze mnie warsztaty były na 
topie i staram się oferować coś więcej 
niż inni. Jeżdżę na warsztaty plene-
rowe, zabieram ze sobą zestaw lamp 
błyskowych. Podczas zajęć przera-
biam z uczestnikami temat błyskania 
w plenerze, udajemy się też do sali 
konferencyjnej, a tam pokazuję lampy 
i tłumaczę, jak wykonuje się zdjęcia 
w studiu. 

Czy mieszka Pan w Suchym Lesie 
od zawsze?

Pochodzę z Poznania, a w Suchym 
Lesie mieszkam tu już od 10 lat. 
Czy są tutaj może jakieś szczególnie 
urokliwe miejsca, może też i Pana 
ulubione, które pan fotografuje?

Ludzie myślą, ze muszą wyjechać 
zagranicę albo daleko gdzieś za miasto, 
żeby fajny plener pokazać, a ja pokazuje, 

że wszędzie można zrobić ładne zdjęcia. 
Pamiętam, jak pierwszy raz wszedłem 
do tego naszego lasu na Morasku. Jest 
on pofałdowany, uwielbiam tutaj cho-
dzić i robić zdjęcia.
Poza fotografią, co pan lubi robić 
w wolnym czasie?

Nie wyobrażam sobie jechać na 
wakacje czy wypoczynek bez apara-
tu. Ostatnio byliśmy z żoną w górach 

i gdybym nie wziął aparatu to nie byłby 
to dla mnie wypoczynek. Bez aparatu 
nudziłbym się. Dzięki aparatowi mogę 
uchwycić piękne, otaczające mnie krajo-
brazy, jakieś ptaszki. To dla mnie praca, 
ale też i relaks. 

Rozmawiała AGACZYK 

Kontakt:
www.fotoadamix.com
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Zielona energia dla 
Suchego Lasu
Strategia Europa 2020 zakłada jak najbardziej powszechne 
korzystanie z zielonej energii, co doprowadzić powinno do 
ograniczenia efektu cieplarnianego. Suchy Las, Rokietnica 
i Puszczykowo właśnie się w tę strategię wpisały. Z gospo-
darzami gmin umowę podpisał marszałek województwa 
Marek Woźniak.

Umowa zakłada, że z Wielko-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 do-
finansowana zostanie realizacja odna-
wialnych źródeł energii (znanych pod 
popularnym skrótem OZE). 

Miliony z Unii
Całkowita wartość projektu to 8,2 

mln zł, z czego dofinansowanie z Unii 
Europejskiej wynosi aż 6,15 mln zł. Na 
co konkretnie te pieniądze zostaną 
przeznaczone? 

– Na montaż indywidualnych 
instalacji OZE na obiektach prywat-
nych – wyjaśnia marszałek Marek 
Woźniak. – Instalacje te to np. panele 
fotowoltaiczne czy kolektory słonecz-
ne. Pierwsze służą do produkcji ener-
gii elektrycznej, a drugie do produkcji 
energii cieplnej.

W sumie w ramach umowy zamon-

towane zostaną 273 jednostki wytwa-
rzania energii elektrycznej i 78 jedno-
stek wytwarzania energii cieplnej. 

Bardziej czyste powietrze 
Uroczyste podpisanie umowy 

miało miejsce w sali konferencyjnej 
Parku Wodnego „Octopus” w Suchym 
Lesie. Na uroczystość przybyli mar-
szałek Marek Woźniak, wójt Rokiet-
nicy Bartosz Derech, sekretarz gminy 
Rokietnica Danuta Potrawiak i bur-
mistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek. 
Rolę gospodarza pełnił wójt Grzegorz 
Wojtera.

– Bardzo się cieszę, że moja gmina 
stawia na ochronę środowiska i odna-
wialne źródła energii – komplemen-
tował marszałek Woźniak, który jest 
mieszkańcem Suchego Lasu. – Gra-
tuluję obu wójtom, burmistrzowi, no 
i przede wszystkim mieszkańcom. 

Tym bardziej, że to niełatwy projekt, 
bo każdy budynek jest inny, różne też 
są przecież oczekiwania poszczegól-
nych mieszkańców.

Marszałek nie ma jednak wątpli-
wości, że warto stawiać na OZE, jako 
że przełoży się to na wyższą jakość 
życia i mniej zanieczyszczeń w powie-
trzu. Efekt będzie też widoczny na ra-
chunkach za prąd.

– Dlatego też staram się osobiście 
promować odnawialne źródła energii 

– podkreśla Marek Woźniak. – Wierzę, 
że przyjdzie dzień, kiedy wszystkie 
domy będą wyposażone w tego typu 
instalacje. 

Niewykluczone, że dzień ten przyj-
dzie całkiem niedługo. Wójt Bartosz 
Derech wyjawił dziennikarzom, że 
mieszkańców Rokietnicy nie trzeba 
było specjalnie do projektu namawiać. 

Zainteresowanie było bowiem bardzo 
duże. 

Jest lista rezerwowa
A w naszej gminie? Czy chętni 

mogą się jeszcze zgłaszać do udziału 
w programie?

– Niestety, lista podstawowa jest już 
zamknięta – odpowiada kierownik 
Rafał Urbaniak z Referatu Zamówień 
Publicznych i Środków Zewnętrznych 
Urzędu Gminy. – Nabór rozpoczę-
liśmy dwa lata temu i trwał on przez 
kilka miesięcy. 

Na pocieszenie – nadal można 
zapisywać się na listę rezerwową. Jeśli 
ktoś jest zainteresowany, może zgłosić 
się do Urzędu Gminy, do pracowni-
ków Referatu Zamówień Publicznych 
i Środków Zewnętrznych.

Krzysztof Ulanowski  

WYDARZENIA / REKLAMA
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Jesteśmy liderem rynku prefabrykacji w Polsce

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW 
Z DOŚWIADCZENIEM 

LUB DO PRZYUCZENIA W ZAWODZIE:

▪ BETONIARZ-ZBROJARZ
▪ MALARZ-SZPACHLARZ
▪ OPERATOR SUWNICY

▪ OPERATOR/POMOCNIK OPERATORA
WĘZŁA BETONIARSKIEGO

▪ ŚLUSARZ
▪ SPAWACZ

▪ STOLARZ-CIEŚLA SZALUNKOWY

Miejsce pracy: 
Poznań, ul. Szarych Szeregów 23

CZEKA NA CIEBIE:
✓ Atrakcyjne wynagrodzenie

✓ Praca stacjonarna
✓ Zatrudnienie na umowę o pracę
✓ Udział w szkoleniach zawodowych
✓ Możliwość wyjazdu do pracy 

do Niemiec lub Szwecji

KONTAKT:
TEL.: 691 820 156
(+48) 61 821 05 29

BUDMAR JUDKOWIAK SP.J.

Zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży
62-081 Baranowo, ul. Poznańska 20  

(pow. poznański; gm. Tarnowo Podgórne)

 Wymagania:
  mile widziana znajomość branży budowlanej,
  mile widziany język angielski, niemiecki,
  umiejętność pracy w zespole,
  wysoka kultura osobista,
  doświadczenie w obsłudze klienta.

Oferujemy:
  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  pracę w miłej atmosferze.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  
wraz ze zdjęciem na e-mail: michal@budmar.pl

Wójt Rokietnicy - Bartosz Derech, marszałek Marek Woźniak, burmistrz 
Puszczykowa -  Andrzej Balcerek, wójt Suchego Lasu - Grzegorz Wojtera
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Poparcie dla wójta, 
ale nie absolutne
W czasie czerwcowej sesji Rady Gminy Suchy Las przegło-
sowano absolutorium dla wójta Grzegorza Wojtery. Nie 
wszyscy jednak byli za. Tradycyjnie już też gorąco dyskuto-
wano o nowej lokalizacji dla poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej.

Jeszcze przed oficjalnym rozpo-
częciem sesji głos zabrał Ryszard 
Ciesielski, prezes Wielkopolskiego 
Instytutu Jakości i wiceprezydent 
Unii Wielkopolan. Gość naszych 
samorządowców wręczył wójtowi 
Grzegorzowi Wojterze certyfikat 

„Wielkopolska Jakość”. Certyfikat 
ten od lat nadawany jest nie tylko 
przedsiębiorstwom, ale i innym 
podmiotom publicznym. Takim, jak 
np. urzędy miast czy gmin. Urząd 
Gminy w Suchym Lesie otrzymał 
certyfikat za osiągnięcia w rozwoju 
zarządzania.

– Dziękuję instytutowi za bar-
dzo dokładny audyt działań nasze-
go urzędu – ukłonił się prezesowi 
Ciesielskiemu wójt Wojtera, a obu 
mówców nagrodziły oklaski zgro-
madzonych.

Budujemy nowy dom…
Przed opuszczeniem sali gość po-

prosił jeszcze o zgłaszanie kandyda-

tów do Wawrzynu Pracy Organicznej. 
Nagrodę tę Unia Wielkopolan przy-
znaje za aktywny wkład w rozwój 
społeczny, gospodarczy i kulturalny 
Wielkopolski. Do laureatów z lat po-
przednich należą m.in. była premier 
Hanna Suchocka, prof. Jacek Łuczak 
czy prof. Stefan Stuligrosz.

Następnie wójt Wojtera złożył 
wniosek o dopisanie do porządku 
sesji dodatkowych projektów uchwał 
i projekt oświadczenia. Jeden z tych 
projektów dotyczy Panteonu Pamię-
ci Powstania Wielkopolskiego w Bie-
drusku. Inny zmiany uchwały budże-
towej. Jeszcze inny pomocy celowej 
dla powiatu poznańskiego. Kolejny 

– budowy mieszkań socjalnych przez 
spółkę komunalną.

Wójt wspomniał o liście ponad 20 
osób (z rodzinami), które oczekują 
w naszej gminie na mieszkania.

– Liczba tych osób gwałtownie 
wzrosła – przyznał G. Wojtera.

– Czy z punktu widzenia gminy 
bardziej opłaca się budować samemu 
czy kupić mieszkania rozproszone na 
terenie gminy? – dociekała radna Jo-
anna Radzięda.

– Przeprowadziliśmy takie analizy 
– zapewnił wójt. – Sprzedający mają 

bardzo różne wymagania, niektórzy 
chcą sprzedać cały budynek, na co 
nie możemy przystać. Lepiej wybu-
dować samemu.

– Poprosiłbym jednak o wyniki 
tych analiz – powstał ze swego miej-
sca radny Grzegorz Słowiński.

– Mówiłem o rozmowach i ofer-
tach wysyłanych do firm deweloper-
skich – sprecyzował wójt. – Udało 

nam się w ten sposób jedno mieszka-
nie nabyć.

– Chciałbym jednak zapoznać się 
z analizami. Przed głosowaniem – 
nie ustępował radny Słowiński.

– Analizy w formie dokumentów 
nie istnieją – przyznał G. Wojtera. – 
Natomiast istnieją protokoły, pisma, 
które dostaliśmy.

– Skoro dwadzieścia kilka rodzin 
czeka na mieszkania, trzeba je zapew-
nić – nie miał wątpliwości radny Mi-
chał Przybylski. – Ale trzeba też do-
kładnie sprawdzić, czy rzeczywiście 
musimy budować samemu, czy nie 
ma możliwości zakupu – zaznaczył. 

– Może projekt powinien najpierw 
trafić pod obrady którejś z komisji? – 
zasugerował.

– Każdy, kto budował dom, wie, że 
budowanie samem u jest tańsze – wy-
raziła opinię radna Anna Ankiewicz.

– Chodzi o powierzenie zadania 
własnego gminy spółce komunalnej 

– przypomniał wójt Wojtera.
– Czy jednak zaistniała jakaś wy-

jątkowa sytuacja, która sprawiła, że 
akurat dziś dostaliśmy ten projekt 
uchwały na biurka? – zastanawiała 
się radna Radzięda.

 – Proponuję głosowanie, czy tę 
uchwałę wprowadzamy do porządku 

– odparła przewodnicząca Rady Gmi-
ny Anna Ankiewicz.

Za głosowało pięć osób, przeciw 
siedem, a dwoje radnych się wstrzy-
mało. Projekt zatem nie trafił do po-
rządku obrad. Co ciekawe, głosowa-
no w poprzek podziałów klubowych.

Już jednomyślnie zdecydowano 
o włączeniu do porządku obrad pro-
jektu uchwały zmieniającej uchwałę 
budżetową. Podobnie w sprawie do-
tacji celowej dla powiatu.

Trzynastoma głosami zdecy-
dowano o przyjęciu do porządku 
projektu oświadczenia w sprawie 
panteonu. Wstrzymał się tylko radny 
Zbigniew Hącia.

Jednomyślnie natomiast przyję-
to protokół z kwietniowej sesji Rady 
Gminy.

Raport o stanie gminy
Następnie wójt Grzegorz Wojtera 

przedstawił raport o stanie gminy na 
2018 r. 

– Raport przedstawiamy po raz 
pierwszy, na podstawie nowych prze-
pisów – zaznaczył na początku wójt. – 
W naszej gminie prężnie działa wiele 
stowarzyszeń, a za rok z pewnością 
będzie ich działało jeszcze więcej. 
Swój czas i zaangażowanie osobiste 
poświęcają też przedstawiciele samo-
rządów pomocniczych, którzy sku-
tecznie namawiają mieszkańców do 

wielu ciekawych inicjatyw. 
Mówca wspomniał też o specyfi-

ce działalności spółek komunalnych, 
których głównym klientem jest gmi-
na. 

Po przedstawieniu raportu i krót-
kiej debacie rajcy przystąpili do gło-
sowania nad wotum zaufania dla wój-
ta. 11 radnych głosowało za, dwóch 
wstrzymało się, a Włodzimierz 
Majewski zagłosował przeciwko. 
Wcześniej, w czasie debaty wytknął 
gospodarzowi gminy m.in. to, że ten 
wbrew danej wcześniej obietnicy nie 
doprowadził do powstania świetlicy 
w Złotnikach Wsi, a zadania inwe-
stycyjne wykonał na najniższym od 
2012 roku poziomie.

W dalszej kolejności skarbnik 
Monika Wojtaszewska przedstawiła 
sprawozdanie za rok 2018 z wykona-
nia budżetu. 

– W ubiegłym roku wykonaliśmy 
ponad 85 proc. planu – poinformo-
wała pani skarbnik. – Rok wcześniej 
101 proc. Dlaczego w 2018 r. mniej? 
Przede wszystkim z powodu niewy-
konanych dotacji z Unii Europejskiej, 
jako że przedłużały się procedury we-
ryfikacji wniosków o płatność. 

Zaraz potem skarbnik M. Wojta-
szewska przedstawiła opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej z wyko-
nania budżetu.

– Opinia jest pozytywna – zazna-
czyła.

Sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu zbadała też Komisja Rewizyjna.

– Analizowaliśmy dochody i wydat-
ki naszej gminy – rozpoczął radny Ma-
ciej Jankowiak, przewodniczący tegoż 
ciała. – Komisja pozytywnie zaopinio-
wała wykonanie budżetu za 2018 r.

– Komisja Rewizyjna pracowała 
bardzo zgodnie – zapewnił radny 
Michał Przybylski, członek rzeczonej 
komisji. – Niestety, niezbyt dobrze 
wyglądało posiedzenie, podczas któ-
rego analizowaliśmy wydatki. Przez 
dłuższy czas zastanawialiśmy się na 
przykład, na co konkretnie poszły 
pieniądze na dokapitalizowanie spół-
ki. Nie wiedzieliśmy nawet, o jaką 
spółkę chodzi… 

Radny miał o to żal do przedsta-
wicieli Urzędu Gminy, zwłaszcza 
z Referatu Budowlano-Inwestycyj-
nego, którzy nie znaleźli czasu na spo-
tkanie z Komisją Rewizyjną.

– Trochę za późno się za to wszyst-
ko zabraliśmy, bo dokumenty otrzy-
maliśmy w odpowiednim czasie 

– radny Tomasz Sztolcman był bar-
dziej wyrozumiały. – Moglibyśmy 
tak dobrać terminy naszych spotkań, 
żeby i urzędnicy mieli czas się na nich 
pojawić.

Ostatecznie 12 głosami przegło-
sowano uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z w ykonania budże-
tu. Wstrzymało się tylko dwóch raj-
ców. Nieco odmienne były w yniki 
głosowania w sprawie absolutorium 
dla wójta. 11 radnych głosowało 
za, dwóch się wstrzymało, a radny 
Włodzimierz Majewski głosował 
przeciw.

Panteon ponad podziałami
W dalszej kolejności Wysoka 

Rada zajęła się uchwałą w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2019-2029. W toku dyskusji 
zmieniono zasięg czasow y progno-
zy na lata 2019-2031. Ostatecznie 
za uchwałą zagłosowało 11 rajców, 
dwie radne się wstrzymały, zaś 
radny Zbigniew Hącia głosował 
przeciw. Również 11 głosami, przy 
trzech wstrzymujących, przyję-
to uchwałę zmieniająca uchwałę 
w sprawie budżetu.

Następnie rajcy pochylili się 
nad projektem uchwały w sprawie 
sieci publicznych szkół podstawo-
w ych prowadzonych przez gminę 
Suchy Las.

– Komisja Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych pozytywnie za-
opiniowała projekt – poinformowała 
radna Joanna Radzięda, przewodni-
cząca rzeczonej komisji. – Uchwała 
jest konieczna w związku ze zmianą 
ustawy Prawo oświatowe – wyjaśniła.

Nic więc dziwnego, że Wysoka 
Rada przegłosowała uchwałę jed-
nomyślnie. Tak samo zagłosowano 
w kwestii uchwały w sprawie usta-
lenia wysokości opłat za niektóre 
świadczenia przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez gminę Suchy 
Las. I znów jednomyślnie w spra-
wie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia planu odnowy 
miejscowości Golęczewo, a także 
w sprawie uchwały o udzieleniu po-

mocy powiatowi w formie dotacji 
celowej.

Wszyscy obecni na sali rajcy za-
głosowali też za przyjęciem oświad-
czenia w sprawie Panteonu Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego.

W punkcie pod nazwą „Informa-
cje wójta gminy” głos zabrał zastępca 
wójta Marcin Buliński, który z rado-
ścią oznajmił, że zakończono prace 
na ulicy Stefańskiego.

– Toczą się też prace przy bu-
dowie Starego Baru w Chludowie, 
a w Golęczewie i Chludowie prace 
związane z budową węzłów prze-
siadkow ych – kontynuował M. Bu-
liński. – Trwa też budowa ścieżki 
rowerowej do Złotnik Wsi wzdłuż 
ulicy Łagiewnickiej.

Marina w naszej gminie?
Zaraz potem informacje przed-

stawiła przewodnicząca Rady Gminy 
Anna Ankiewicz.

– Stowarzyszenie Centrum Ini-
cjatyw Aktywnych Obywateli z Bie-
druska napisało do nas w sprawie tu-
rystyki rzecznej w naszym regionie 

– relacjonowała przewodnicząca. 
– W okolicznych miejscowościach 

powstały mariny. Zdaniem spo-
łeczników czas również na przystań 
w Biedrusku, które to osiedle położo-
ne jest przecież nad samą Wartą.

Nadszedł czas na informacje 
przewodniczących komisji stałych. 
Marian Bajer, przewodniczący Komi-
sji Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych, 
nawiązał w swojej wypowiedzi do 
niedawnego, mocno niepokojące-
go incydentu na torach kolejowych. 
W tekście obok piszemy szczegółowo 
o tym, jak autobus wjechał na tory, 
a dosłownie centymetry od niego 
przejechał pociąg.

Joanna Radzięda, przewodniczą-
ca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych, wspomniała o dwóch 
nowych, alternatywnych możliwo-

ściach zlokalizowania poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej.

W ramach wolnych głosów 
i wniosków radna Radzięda znów za-
brała głos, gratulując sukcesu naszym 
koszykarzom z drużyny czternasto-
latków.

– Wszyscy już chyba wiedzą, że 
chłopcy z klubu Basket zdobyli mi-
strzostwo Polski w Żarach – dodała 
dla pewności radna.

– A co z wnioskiem Joanny Radzię-
dy w sprawie dofinansowania klubu? 

– zainteresował się Michał Przybylski.
– Są duże szanse na podpisanie 

aneksu do umowy – odparł wójt 
Wojtera.

– Może jako rada możemy wystą-
pić z propozycją wynagrodzenia tych 
młodych sportowców? – zastanawiał 
się głośno radny Włodzimierz Ma-
jewski.

– W czasie święta gminy chcemy 
zaprosić na scenę całą drużynę i wrę-
czyć im nagrodę – wyjawił wójt.

Poradnia jak bumerang
Głos zabrała też siedząca w ła-

wach dla publiczności Anna Ohirko, 
która na początku zasugerowała, żeby 
punkt „Wolne głosy i wnioski” prze-
nieść na początek sesji.

– Dziś bowiem mieszkańcy nie 
wiedzą, ile godzin będą musieli cze-
kać na możliwość wypowiedzenia 
się – przedstawiła argument. – To 
zniechęca, a głos mieszkańca może 
przecież okazać się głosem ważnym.

Anna Ohirko zapytała też o nowe, 
potencjalne lokalizacje poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej. O loka-
lizacjach tych wspomniała wcześniej 
radna Radzięda.

– Kiedy straż gminna przeprowa-
dzi się do Złotnik, poradnia będzie 
mogła zająć obecną siedzibę straży – 
odparła radna.

– Czyli kiedy? – naciskała miesz-
kanka.

– Może koniec przyszłego roku 

– odpowiedział wicewójt Marcin Bu-
liński.

– A realnie pewnie za 24 miesią-
ce, to nie do przyjęcia – oburzyła się 
Anna Ohirko. – Dziś poradnia mieści 
się w piwnicy, do której prowadzą 
strome schody. Jeśli ktoś spadnie 
z tych schodów i się zabije, to kto weź-
mie za to odpowiedzialność? – pytała 
retorycznie. – Może powinniśmy 
pójść na sesję Rady Powiatu? – zasu-
gerowała.

– Zgadzam się, że wspólnie z po-
wiatem powinniśmy jak najszybciej 
znaleźć lepszą lokalizację dla poradni 

– pokiwała głową J. Radzięda. – Może 
pójście na sesję Rady Powiatu to do-
bry pomysł. Proponuję, żebyśmy po-
jechały tam razem.

– Słyszę już po raz trzeci czy czwar-
ty, że mamy z tym problem – zdziwił 
się przewodniczący Jarosław Dutkie-
wicz z Zarządu Osiedla Grzybowego.

– Radni mają inicjatywę uchwało-
dawczą, mogą zaproponować środki 
na tymczasową siedzibę dla poradni 

– zasugerował wójt Wojtera.
– Kupowanie lokalu i wyręczanie 

powiatu to nie jest rozwiązanie – po-
kręciła głową Anna Ankiewicz. – Rów-
nie dobrze możemy robić coś za rząd.

Krzysztof Ulanowski
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Radny Michał Przybylski miał żal do 
urzędników z Referatu Budowlano-
Inwestycyjnego, którzy nie spokali się z komisją

Radny Maciej Jankowiak zapewnił, że Komisja 
Rewizyjna pozyywnie zaopiniowała wykonanie budżetu

Radna Joanna Radzięda gratulowała 
sukcesu młodym koszykarzom
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WYDARZENIA WYDARZENIA KULTURALNE / REKLAMA

Cudem uniknęli śmierci
W autobusie wybuchła panika. Ludzie krzyczeli i biegli na 
przód pojazdu. Pociąg minął autobus niemal o centyme-
try. Do tak groźnie wyglądającej sytuacji doszło w naszej 
gminie w autobusie linii nr 907 na przejeździe kolejowym. 
Sprawą zajmuje się policja.

Do niebezpiecznego zdarzenia do-
szło pod koniec maja br. na przejeździe 
kolejowym przy ul. Dworcowej w Go-
lęczewie. Autobus przejechał przez tory 
kolejowe, następnie zatrzymał się. Oka-
zało się, że na jego tylną część opuściły 
się rogatki. Kierowca opuścił pojazd, 
a pasażerowie zostali. Kiedy mężczy-
zna wracał do pojazdu, przejechał po-
ciąg pospieszny. Na szczęście nie do-
szło do tragedii. 

Pasażerowie przeżyli 
chwilę grozy

Jednym ze świadków zdarzenia był 
radny Zbigniew Hącia. Jak relacjonuje, 
autobus wjechał na torowisko mimo 
migającego czerwonego światła. 

– Autobus linii 907 wjechał na przejazd 
kolejowy i mimo że było zapalone czerwo-
ne światło, pojazd przejechał przez prze-
jazd – mówi radny. – Następnie barierka 
szlabanu spadła na dach autobusu, pojazd 
zatrzymał się. Kierowca wyszedł, żeby zo-
baczyć co się stało i w tym momencie nad-
jechał pociąg pospieszny, który minął tył 
autobusu w odległości może kilkunastu 
centymetrów. Wywołało to panikę w au-
tobusie. Pasażerowie, których było około 
20, biegiem i z krzykiem przemieszczali się 
do przodu autobusu. 

Radny Hącia dodaje, że kiedy wy-
chodził z pojazdu, nogi miał jak z waty.

– Uświadomiłem sobie, że ucie-
kłem śmierci spod kosy – nie tai. – Od 
razu po wypadku zgłosiłem tę sprawę 
Zakładowi Komunikacji Publicznej 
w Suchym Lesie i wójtowi. Kierowca 
tego autobusu mógł przecież tę barier-
kę złamać i przejechać dalej, nic by się 
stało. W tej sprawie odbyło się także 
spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, 
podczas którego wnioskowaliśmy o to, 
by prezes ZKP zwrócił uwagę kierow-
com, by podobne sytuacje nie powta-
rzały się. Autobusy mają nam służyć, 
a nie stwarzać zagrożenie dla naszego 
życia – podkreśla Zbigniew Hącia. 

Przewoźnik broni kierowcy
– Nasze stanowisko w tej sprawie 

zostało zaprezentowane i wyjaśnione 
w oświadczeniu wydanym dzień po 
tym wydarzeniu. Sprawę zgłoszono 
policji – informuje Edward Miśko, 
prezes Zakładu Komunikacji Publicz-
nej. – Obecnie służby zajmują się wy-
jaśnianiem przyczyny tego zdarzenia 
i wskazaniem ewentualnych winnych. 
Moim zdaniem kierowca jest niewinny 
ze względu na to, że nie było na pewno 
światła czerwonego, kiedy wjeżdżał na 

przejazd kolejowy. Przepraszamy pasa-
żerów jadących tym pojazdem.

Publikujemy także fragment 
oświadczenia, jakie przewoźnik zamie-
ścił na swojej stronie:

,,W nawiązaniu do sytuacji, która 
miała miejsce w dniu 28 maja 2019 
roku o godzinie 10.11 na przejeździe 
kolejowym przy ul. Dworcowej w Go-
lęczewie. Na tylną część dachu autobu-
su ZKP opuściły się rogatki kolejowe 
usytuowane przy zjeździe z przejazdu 
powodując jego zatrzymanie. Informu-
jemy, że kierowca zachował wszelkie za-
sady bezpieczeństwa i przepisy ruchu 
drogowego. Po zatrzymaniu kierowca 
upewnił się, że autobus stoi w bezpiecz-
nej odległości od toru kolejowego. Ni-
komu nie zagrażało niebezpieczeństwo. 
Na nagraniach z monitoringu autobusu 
słychać, że sygnał dźwiękowy ostrzega-
jący o nadjeżdżającym pociągu włączył 
się w chwili, kiedy autobus był na prze-
jeździe kolejowym. Kierowca już wtedy 
nie miał możliwości wycofania się”.

Zakład Komunikacji Publicznej 
przeprosił także w oświadczeniu 
wszystkich pasażerów, podróżujących 
autobusem.

Radny Przybylski: 
są nieścisłości

Wyjaśnienia prezesa ZKP skryty-
kowano podczas spotkania Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publiczne-
go. Zdaniem radnego Michała Przybyl-
skiego, prezes Edward Miśko za wcze-
śnie przesądził o braku winy kierowcy.

– Podczas spotkania komisji kwe-
stionowałem wyjaśnienia pana prezesa, 
ponieważ uważam, że są one, delikatnie 
mówiąc, nieścisłe – relacjonuje radny 
Przybylski. – W oświadczeniu pan prezes 
kategorycznie stwierdził, że kierowca jest 
niewinny. To stwierdzenie nie do końca 
jest zgodne z logiką. W autobusie było 
zamieszczonych pięć kamer, ale żadna 
nie nagrała kluczowego momentu, czyli 
chwili, jak autobus dojeżdża do rogatek. 

Nie wiadomo też, czy w tym mo-

mencie pulsowało czerwone światło. 
Kierowca twierdzi, że światło się nie 
paliło, natomiast co najmniej dwóch 
świadków uważa, że było odwrotnie. 
Wyjaśnienia wymaga także kwestia za-
chowania kierowcy w momencie, kiedy 
opadła barierka na dach autobusu. Kie-
rowca zatrzymał pojazd i pozostawiając 
pasażerów w autobusie wyszedł, by 
ocenić sytuację, a kiedy wracał do po-
jazdu, nadjechał pociąg.

– Uważam, że kierowca zachował 
się nieprawidłowo, ponieważ powinien 
usunąć pojazd ze strefy zagrożenia, 
a nie dociekać w jaki sposób jest usta-
wiony autobus – uważa radny. – Ponad-
to pasażerowie twierdzą, że odległość 
pojazdu od pociągu wynosiła zaledwie 
kilka lub kilkanaście centymetrów, 
a kierowca uważa, że było to 70 cm. 

Michał Przybylski dodał, że należy 
przeszkolić kierowców, by nie docho-
dziło więcej do takich błędów.

Karygodna głupota
Gorące emocje wywołały słowa, ja-

kie radna Anna Ankiewicz skierowała 
podczas spotkania do radnego Zbi-
gniewa Hąci. 

– Chyba nie uważa pan, panie radny, 
że kierowca był potencjalnym zabójcą? 

– zapytała pani radna. – Były przepro-
siny, chyba on też podejmuje decyzje 
odpowiadając za innych ludzi.

Słowa radnej Ankiewicz skrytyko-
wał m.in. radny Przybylski:

– To co pani powiedziała, to pytanie 
– to jest głupota. To karygodna wypo-

wiedź – mówił ostro. 
Po wypowiedzi radnej Ankiewicz 

interweniował również prowadzący 
komisję radny Marian Bajer. Obyło się 
jednak bez kary upomnienia.

AGACZYK
Z ostatniej chwili: Jak nas poinformo-
wał rzecznik komendanta wojewódz-
kiego policji Andrzej Borowiak, kie-
rowcy postawiono zarzut wykroczenia, 
ponieważ wjechał na przejazd na czer-
wonym świetle. Sprawa trafi do sądu.

W czwórkę jest łatwiej?
Czterech artystów i jeden dom starości. Czy konfrontacja 
ekscentrycznych śpiewaków nie okaże się początkiem 
awantury? O tym mogli przekonać się widzowie podczas 
premiery najnowszego spektaklu w Teatrze Muzycznym 
w Poznaniu – Kwartetu.

Sztuka Ronalda Harwooda, jako no-
wość w Teatrze Muzycznym w Pozna-
niu, pojawiła się w repertuarze w maju. 
Komedia przeplatana z osobistymi dra-
matami bohaterów okazała się idealna 
nie tylko do poprawienia sobie humoru, 
ale także delikatnej refleksji na koniec 
spektaklu. Cissy (Daniela Popławska), 
Reggie (Jarosław Patycki), Wilf (Wie-
sław Paprzycki) oraz Jean (Lucyna Win-
kiel), po  latach spotykają się znowu, tym 
razem jednak nie na scenie, a w domu 
spokojnej starości. Przy słabszym zdro-
wiu, zarówno fizycznym jak i psychicz-
nym, nie tylko wspominają dawne czasy, 
ale też z entuzjazmem liczą, że dane im 
będzie wystąpić razem jeszcze raz. Wizja 
wystąpienia w kwartecie doprowadza 
do komicznych sytuacji oraz dialogów, 
zwłaszcza podczas próby przekonania 
do tego Jean, która jako jedyna zdaje się 
myśleć racjonalnie i chce odwieść od 
tego pomysłu resztę. 

-  W spektaklu najbardziej podobało 
mi się to, że nie był od końca oczywisty 

– opowiada jeden z widzów premiero-
wego pokazu – mimo że praktycznie od 
początku pojawiały się żarty i zabawne 
sytuacje, można było wyczuć także de-
likatną melancholię. Nie jest to więc ty-
powa komedia, może dać nam pewien 
impuls do tego, żeby korzystać z życia 
zanim nadejdzie starość. Zdecydowa-
nie uważam, że warto wykorzystać sy-
tuację wystawiania tej sztuki w Pozna-
niu  i pojawić się w teatrze.

Ta melancholia w przedstawieniu 
wyreżyserowanym przez Piotra Jędrze-
jasa pojawia się w momencie wyznań 
bohaterów, podczas których kwitują 
swoje życie, czy tak jak w przypadku 
Wilfa, dementują plotki na swój temat. 
Historia ostatecznie kończy się wzię-
ciem udziału przez całą czwórkę w wie-
czorze artystycznym organizowanym 
przez dom starości. Kwartet został więc 
po latach zrealizowany, a bohaterowie 
mogli znów poczuć się ja za czasów 
młodości, kiedy to ich muzyczna karie-
ra dopiero się rozwijała.

- Polecam kupić bilet nie tylko dla 
dobrej zabawy i świetnie ogranego 
scenariusza, ale również ze względu 
na dobór aktorów – przyznaje kolejny 
z widzów – zgranie się aktorów w tak 
małym gronie wyszło wspaniale i mia-

łem wrażenie, że wszyscy doskonalone 
się nawzajem uzupełniali.

Poza majowymi spektaklami, Kwar-
tet będzie można zobaczyć w Teatrze 
Muzycznym również 15 września.

Klaudia Zimowska
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WYDARZENIA

Płonęło ognisko w nocy
Kolejny festyn w Złotnikach Wsi okazał się bardzo udany. 
Mieszkańcy i ich przyjaciele tradycyjnie bawili się przy grillu 
i ognisku nad miejscowym stawem.

Przyszło sto kilkadziesiąt osób, 
w tym przedstawiciele naszego „Ma-
gazynu”.

– Rozdaliśmy 200 porcji kiełbasy 
i bułek – informuje sołtys Ewa Ko-
rek. – Pan Jacek usmażył 140 pączków, 
mieszkańcy upiekli też kilkadziesiąt 
rodzajów ciast. Wszystko zostało zje-
dzone do ostatniego okruszka. 

Baner pełen wspomnień
Były też napoje bezalkoholowe: 

woda i soki. No i przede wszystkim 
była szampańska zabawa. 

– Nad stawem rozbrzmiewała nie 
tylko muzyka mechaniczna, ale i chó-
ralne śpiewy ludzi – uśmiecha się na-
sza rozmówczyni.

Na śpiewie się jednak nie kończyło, 
była też okazja do sentymentalnych 
wspomnień. Szczególną atrakcją tego-
rocznego festynu był dwuczęściowy 
baner o łącznej długości 14 metrów! 
Mieszkańcy mogli odszukać siebie na 
zdjęciach dokumentujących wydarze-
nia integracyjne z ostatnich czterech 
lat: spływy kajakowe, ogniska, morso-
wania, akcje sprzątania Złotnik itd.

– To taka niespodzianka dla miesz-
kańców – zaznacza pani sołtys. – Bar-
dzo miła niespodzianka, sądząc po 
reakcjach uczestników festynu.

Zabawy dla dzieci
Atrakcji było sporo nie tylko dla 

dorosłych, ale i dla najmłodszych.

– Była dmuchana zjeżdżalnia, dmu-
chany byk, czyli coś w rodzaju rodeo. 
Nowością były walki sumo gladiato-
rów na macie. Walczący, przyodziani 
w ubrania ochronne, stali na pufach 
i strącali się z nich czymś w rodzaju 
miękkich wioseł – tłumaczy Ewa Ko-
rek. – Nie zabrakło też oczywiście ma-
lowania buziek, choć tym razem malo-
waniem nie zajmowałam się osobiście 

– zastrzega. – Już rok temu doszłam do 
wniosku, że jako sołtys muszę mieć 
czas na rozmowy z mieszkańcami. 
Buźki malowała więc zawodowa ani-
matorka.

Zabawa trwała do późnej nocy. 
Zanim mieszkańcy rozeszli się do do-
mów, wspólnie rozłożyli sprzęt i po-
sprzątali teren.

– Za to jestem naszym mieszkań-
com nieustannie wdzięczna – podsu-
mowuje z uśmiechem nasza rozmów-
czyni.

Krzysztof Ulanowski
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Dni Gminy to święto przede 
wszystkim mieszkańców, organizowa-
ne jest co roku w czerwcu na pamiątkę 
nadania symboli Gminie – herbu, flagi 
i pieczęci. Ma ono charakter promocyj-
ny i integracyjny, dlatego organizatorzy 
zapraszają do udziału w jego obcho-
dach także przedstawicieli partner-
skich samorządów oraz osoby z sąsied-
nich miejscowości i turystów z różnych 
stron Polski, by pochwalić się tym, co 
mamy najlepszego!

 Dni Gminy świętowane są przez 
cały czerwiec w różnych miejscowo-
ściach gminy. W obchody włączają się 
sami mieszkańcy, stowarzyszenia, któ-
rzy organizują imprezy towarzyszące. 
W tym roku były to: „Herbowy” Rajd 
Rowerowy, I Turniej Piłki Nożnej Sa-
morządowców o Puchar Wójta Gminy 
Suchy Las, Akcja Poboru Krwi oraz go-
lęczewskie Wianki.  

 Natomiast kulminacyjnym punk-
tem obchodów Dni Gminy każdego 
roku jest festyn, bogaty w różnego ro-
dzaju mniejsze i większe wydarzenia 

– te o charakterze kulturalnym, spor-
towym, rekreacyjnym czy promocyj-
nym. W tym roku odbył się 15 czerwca, 
a jego program był naprawdę bogaty 
i różnorodny, a co najważniejsze zebrał 
bardzo pochlebne recenzje wśród jego 
uczestników! 

 Strefy: animacyjna, rekreacyjna, 
sportowa, handlowa i promocyjna, 
przyciągnęły całe rodziny. Były kon-
kursy, warsztaty, animacje, pokazy, pre-
zentacje – dla każdego coś miłego. Było 
kolorowo, wesoło, po prostu fantastycz-
nie. A wszystko to dzięki firmom, insty-
tucjom i organizacjom, które wspaniale 
przygotowały się na tę okazję. 

 Festyn swoją obecnością uatrak-
cyjnili także sponsorzy Dni Gminy: 

DUDA-CARS, POZNAŃSKI BANK 
SPÓŁDZIELCZY, QARSON, CUK 
UBEZPIECZENIA, POL CAR, 
KUHN, PKO BANK POLSKI. Nale-
ży również wspomnieć, że finansowo 
w organizację gminnego święta zaan-
gażowały się: BROWAR FORTUNA 
(sponsor strategiczny), AQUANET SA, 
GALERIA SUCHOLESKA, ATA IN-
WEST, GRUBE, o czym można było 
się dowiedzieć z prezentacji wyświetla-
nych na czterech telebimach. Wszyst-
kim sponsorom – dziękujemy!!! 

Tego dnia atrakcji nie brakowało 
zarówno wokół hali GOS, jak i na bo-
iskach sportowych przy ulicy Poziom-
kowej, gdzie prezentowały się i zachęca-
ły do wspólnej zabawy kluby sportowe 

– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
RED BOX, Towarzystwo Młodzieży 
Sportowej Suchary Suchy Las, Basket 
Team Suchy Las, Sucholeskie Stowa-
rzyszenie Sportowe Fighter, UKS Gim-
nazjon Suchy Las.

Tegoroczne Dni Gminy z całą pew-
nością były wyjątkowe i to pod wielo-
ma względami. 15 czerwca świętowali-
śmy 20-lecie nadania symboli Gminie 
Suchy Las. Z tej okazji nasze sołectwa 
i osiedla stworzyły różnymi, dowolny-
mi technikami piękny, dostojny sucho-
leski herb, który został zaprezentowany 
na scenie. W części oficjalnej zabrzmiał 
hejnał Gminy, a Dni Gminy uroczyście 
otworzył wójt Grzegorz Wojtera. Su-
choleską publiczność powitali również 
przedstawiciele partnerskich gmin z: 
Hniwania (Ukraina), Poronina i Ta-
masi (Węgry). Na scenie pojawili się 
także koszykarze z Basket Team Suchy 
Las – tegoroczni Mistrzowie Polski 
U14, którzy zebrali gromkie, zasłużone 

brawa i z rąk Wójta odebrali nagrodę za 
tak spektakularne zwycięstwo. 

 Podczas czerwcowego festynu 
ważnym momentem była również in-
auguracja Ogólnopolskiej Karty Senio-
ra – edycja Suchy Las, którą uświetnił 
występ członków Klubu Seniora „Dę-
bowy Liść”. Występ ten był jednym 
z wielu, przy których publiczność 
bawiła się doskonale. Na scenie zapre-
zentowały się również nasze, lokalne 
grupy artystyczne. Oczywiście najbar-
dziej wyczekiwanymi przez wszystkich 
były koncerty. Pierwszym z artystów, 
który porwał publiczność do wspólnej 
zabawy był Jacek MEZO Mejer. Roc-
kowy pazur na scenie pokazał zespół 
Robert Wojciechowski Band, a po jego 
występie na ponad dwugodzinny kon-
cert zaprosił zespół KULT z Kazikiem 
Staszewskim. Imprezę, która zakoń-
czyła się po północy zwieńczył pokaz 
laserowy, który był spektaklem światła, 
dźwięku oraz efektów specjalnych.

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

Dni Gminy marką samą w sobie
Wspaniała atmosfera, moc atrakcji, świetna muzyka i kilkuty-
sięczna publiczność. W sobotę 15 czerwca w Suchym Lesie 
przy hali GOS odbył się festyn z okazji Dni Gminy Suchy Las.

tel. 61 225 30 17    www.poltechkom.pl
www.facebook.com/technika2011

Tylko para wodna. Bez chemii..

Usuwamy chwasty, mchy, porosty…
Elewacje, płoty, dachy, powierzchnie 

brukowane, ogrodzenia…
Pracujemy w całej Polsce, jednak rejon Waszego 
zamieszkania ma dla nas szczególne znaczenie.

Mamy tu swoją siedzibę.
Zadzwoń lub napisz. Przyjedziemy by 
omówić zakres prac i ich wykonanie.

Ola z pomalowaną buzią

Dzieci ze Złotnik

Sołtys Ewa Korek i Monika Kaczalska 
z Rady Sołeckiej ze Złotnik

Sołtys Ewa Korek z mężem Stanisławem

Jasiu jako Spiderman

Maja Krause i Julia Korek ze swoją koleżanką Zuzią
Anita Mulczyńska z Rady Sołeckiej 
i jej mąż Zbyszek z klubu morsów Agnieszka Łęcka i pan Jacek z pączkami

Walki sumo gladiatorów
Sołtys Ewa Korek (w środku) oraz 
pani Edyta i pan Sebastian  
z firmy Grochówka z Napachania Kasia i Patryk  
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– Pomysł na spisanie legend pojawił 
się podczas wizyty w kórnickim Zamku. 
Małgorzata Potocka z Biblioteki Kórnic-
kiej PAN, tak interesująco opowiadała 
o Białej Damie, że pomyślałem, iż warto 
tę opowieść przelać na papier. Podań i le-
gend dotyczących powiatu poznańskie-
go jest znacznie więcej. Postanowiłem 
ich poszukać – mówi Tomasz Sikorski 
z Wydziału Promocji i Aktywności 
Społecznej Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. – Nie jestem autorem tych 
historii. Ja tylko ubieram je w słowa. Nie-
raz, łącząc wątki, nawiązuję do czasów 
dzisiejszych. Korzystam z dostępnych 
materiałów, posiłkuję się Wikipedią i pa-

mięcią ludzką… Ustalenie autorstwa 
legend bywa trudne. Często są one prze-
kazywane ustnie, z pokolenia na pokole-
nie. Niektóre, jak te o elegancie z Mosiny 
czy wspomnianej Białej Damie, są po-
pularne. Większość znają jednak tylko 
nieliczni, a jeszcze inne czekają dopiero 
na odkrycie – dodaje.

Podania powiatu poznańskiego za-
czynają żyć własnym życiem. A to wszy-
sto za sprawą Fundacji Słowo i Kropka 
i jej projektu dźwiękowego „Szlakiem 
legend Powiatowej 17”. Przedsięwzię-
cie to otrzymało wsparcie samorządu 
w ramach otwartych konkursów ofert. 
Znane i popularne osoby, m.in. Halina 

Benedyk, Piotr Florek, o. Leszek Gól-
czyński, użyczają swego głosu do nagrań. 
Nie wykluczone, że oprócz wersji audio 
powstanie książkowa edycja. 

– Te historie to część lokalnego dzie-
dzictwa. Do ich czytania zaprosiłem kil-
ka osób związanych z naszym regionem. 
Wszyscy zadeklarowali, że z chęcią spró-

b u j ą 
s w y c h 
sił przy 
m i k r o -
f o n i e . 
S a m 

miałem również przyjemność nagrać 
opowieść o tym, co Buk ma wspólnego 
z bukiem – mówi Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. 

Już wkrótce będzie można odsłuchać 
legendy na stronie fundacji oraz powiatu 
poznańskiego. 

Red. GS

WYDARZENIA

Całe rodziny bawiły się na 
pikniku w Golęczewie
Słoneczna pogoda, mnóstwo niespodzianek i frekwencja 
na medal. Tak najkrócej można podsumować piknik z oka-
zji Dnia Dziecka, który odbył się w naszej gminie na terenie 
nowego salonu Mercedes – Benz Duda Cars. Przez kilka 
godzin w gorących promieniach słońca świetnie bawili się 
nie tylko najmłodsi.

Na rodzinnym pikniku w Golęcze-
wie działo się naprawdę wiele. Wśród 
atrakcji dużym zainteresowaniem cie-
szyły się pokazy strażaków, zjeżdżalnie, 
ogromne warcaby i dmuchane zamki. 
Spore kolejki ustawiały się do maskot-
ki Dudusia. Wiele radości sprawiły 
uczestnikom także wyścigi slalomem 
w goglach, rzuty do kosza i przeciąganie 
liny. Nie zabrakło też smacznego grilla, 
pysznych lodów i chłodnych napojów.

Chętni mogli zwiedzić także nowo 
otwarty salon Mercedes-Benz Duda 
Cars. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Parę słów o inicjatywie
– Pomysł zorganizowanie pikniku 

zrodził się tak naprawdę z dwóch po-
wodów. Po pierwsze, staramy się zna-
leźć sposób, by nasi pracownicy mogli 
wspólnie spędzić wolny czas ze swoimi 
pociechami – mówi Bolesław Szoł-
kowski, dyrektor marketingu i wspar-
cia sprzedaży Duda-Cars. – Po drugie, 
chcieliśmy pokazać się lokalnie z dobrej, 
a właściwie z prawdziwej strony, a więc 
zaprosić wszystkich z okolicznych miej-
scowości, żeby nas poznali, zobaczyli 
obiekt, który powstał w ich sąsiedztwie, 

a w efekcie i zaprzyjaźnili się z nami.
– Jest bardzo ciepło i fajnie. Jesteśmy 

w tej lokalizacji dopiero od kwietnia – 
dodaje Jakub Brodewicz, marketing 
project manager Duda Cars. – Cieszy-
my się, że na piknik przyjechała Straż 
Pożarna z Golęczewa. Cieszymy się 
również, że frekwencja dopisała tym 
bardziej, że na Dzień Dziecka wszyscy 
chyba organizują pikniki i festyny. Przy-
jechało do nas ponad 300 osób. Mamy 
nadzieję, że takie spotkanie pozwoli 
nam zyskać wielu przyjaciół lokalnie.

Legendy i strażacy
Dzięki największej w Polsce po-

wierzchni ekspozycyjnej dla samo-
chodów dostawczych, klienci mają 
możliwość obejrzenia każdego modelu 
dostępnego w ofercie. W nowym sa-
lonie Duda Cars znajduje się również 
kolekcja klasycznych modeli aut, tzw. 
legend. Jest ich ponad 100. Klient może 
kupić samochód za kilkadziesiąt tysię-
cy albo kilka milionów złotych w zależ-
ności od tego, czego szuka i potrzebuje. 
Obecnie salony Mercedes-Benz Duda 
Cars znajdują się w Golęczewie, w Po-
znaniu, Lesznie i Wrocławiu. 

– Jednostka przyjechała na piknik 
do Golęczewa na zaproszenie człon-
ków zarządu Duda Cars, z którymi 
współpracujemy – zaznacza Krzysztof 
Ancuta, zastępca komendanta głów-
nego. – Chcieliśmy pokazać dzieciom 
i młodzieży sprzęt strażacki, jaki posia-
damy, pokazać jak udzielić pierwszej 
pomocy oraz jak ubrać się w mundur. 
Dużo dzieci marzy o tym, by zostać 
strażakiem, to jest ich pasja, a chęć nie-
sienia pomocy dużo pomaga w życiu.

Podobało się dzieciom 
i dorosłym

– Na pikniku jest super! Są tutaj 
takie duże fajne zamki i konkursy np. 
trzeba założyć szybko strój strażaka. 
I można tu też zjeść pyszne lody – mówi 
z zachwytem Tosia z Zielątkowa.

– Podoba mi się tu wszystko, a naj-
bardziej dmuchane zamki, zjeżdżalnie 
i malowanie twarzy. Ja mam np. nama-
lowanego tygrysa na buzi – informuje 
mała mieszkanka Skórzewa, mocno 
podekscytowana. 

– Najbardziej podoba nam się zjeż-
dżalnia, łowienie rybek i trampolina. 
Jesteśmy mieszkańcami Golęczewa, 
dlatego w ten sposób postanowiliśmy 
spędzić Dzień Dziecka – wyjawia pani 
Daria.

– Jestem pracownikiem salonu 
Duda Cars, więc innego miejsca nie 
mogło być, by świętować ten wyjątko-
wy dzień. Podoba mi się nowy salon – 
nie ukrywa pan Maciej z Poznania. 

– Pracuję w magazynie Mercedesa, 
na oddziale administracji. Wiedzia-
łem, że w Golęczewie znajduje się 
nowo otwarty salon, więc stwierdzi-
liśmy z żoną, że zabierzemy nasze 
pociechy z okazji Dnia Dziecka na 
piknik do Golęczewa – informuje 
pan Marcin, pracownik ze Swarzędza. 

– Mój starszy syn uwielbia mercedesy. 
Wszędzie gdziekolwiek idziemy, gdy 
tylko widzi znak Mercedesa, krzyczy: 

„Mercedes”. Oprowadzałem małego 
po salonie, żeby zobaczył jak wyglą-
dają pojazdy w środku. Cały czas 
marzył o tym, by mercedesa dotknąć 
i wsiąść do niego.

AGACZYK
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- W powiecie od lat stawiamy na za-
wodowców, bo wiedza oraz umiejętno-
ści praktyczne to przepustka do lepsze-
go świata. Nasi absolwenci nie wiedzą, 
czym jest bezrobocie. Zdobywają zawód, 
uczą się języków, zdają międzynarodo-
we egzaminy. Część kształci się dalej, 
część od razu znajduje zatrudnienie. Po-
wiat poznański od lat promuje edukację 
branżową. Staramy się, aby nasi ucznio-
wie mieli jak najlepsze warunki do nauki, 
czego potwierdzeniem jest swarzędzkie 
centrum – mówi Tomasz Łubiński, wi-
cestarosta poznański. 

CKP w Swarzędzu to nie tylko 
nauka w 18 supernowoczesnych pra-
cowniach, ale także lekcje na… dachu 
budynku. Dzięki zamontowanym pane-
lom fotowoltaicznym, solarom czy elek-
trowni wiatrowej młodzież poznaje za-
sady budownictwa energooszczędnego. 

Z Centrum, zajmującego blisko 4 
tysiące metrów kwadratowych, może 
korzystać nawet 400 osób.  Oprócz 
pracowni do nauki 30 zawodów, CKP 
posiada stację obsługi diagnostycznej, 
pracownię hotelowo-gastronomiczną 

– z pokojami, kuchnią i recepcją.  W no-
wych pracowniach chętni kształcą się 
w zawodach: elektromechanik pojaz-
dów samochodowych, technik mecha-
tronik, monter mechatronik, mechanik 
automatyki przemysłowej i urządzeń 
precyzyjnych, technik urządzeń i syste-

mów energetyki odnawialnej, technik 
automatyk, technik informatyk, tapicer, 
stolarz, technik hotelarstwa, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, ku-
charz, technik mechanik (specjalność 
urządzenia  sterowane numerycznie 
CNC), elektryk. – Niektóre pracownie 
mają tak nowoczesny sprzęt, że właści-
ciele  firm z pewnością mogą nam go po-
zazdrościć – nie ma wątpliwości Prze-
mysław Jankiewicz, dyrektor ZS nr 1. 

Warunki zarówno do nauki zawodu, 
jak i zdobywania wykształcenia ogólne-
go sprawiają, że o jedno miejsce szkole 
branżowej ubiega się nawet pięciu chęt-
nych, a w technikum trzech. – Kształcić 
się w nich mogą uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 w Swarzędzu, którzy uznają 
za konieczne podniesienie kwalifikacji 
w innych niż wyuczony zawodach, a tak-
że młodzież ze szkół kształcących zawo-
dowo, chcący podnieść kompetencje. 
To także oferta dla pracujących, zainte-
resowanych zmianą lub podniesieniem 
kwalifikacji oraz bezrobotnych, skiero-
wanych do Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Swarzędzu przez Powiatowy 
Urząd Pracy w celu uzupełnienia lub na-
bycia niezbędnych kwalifikacji – dodaje 
Tomasz Łubiński.

Budowa supernowoczesnego cen-
trum, które funkcjonuje od ubiegłego 
roku, trwała 16 miesięcy. Inwestycja 
kosztowała 34 miliony złotych, z cze-

go 18 mln zł stanowi dotacja unijna. 
Obiekt dostosowany jest dla potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. 

Konkurs „Budowa Roku” organi-
zowany jest od wielu lat przez Polski 
Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa, przy współudziale Mi-
nisterstwa Budownictwa oraz Głów-
nego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

Jego celem jest wyróżnienie najlepiej 
przeprowadzonych procesów budow-
lanych – od organizacji i jakości robót 
po innowacyjność rozwiązań oraz 
wpływ inwestycji na otoczenie. Kapi-
tuła przygląda się zarówno projektom 
powstałym od zera, jak i istniejącym 
poddanym przebudowom. 

KG

Budowa Roku 2018 stoi w Swarzędzu
Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu przy 
Zespole Szkół nr 1 otrzymało nagrodę I stopnia  i tytuł 
Budowy Roku 2018. To jedyny obiekt oświatowy w kraju 
wyróżniony w konkursie. Jego organizatorzy zwrócili uwa-
gę na innowacyjność projektu, sprawnie przeprowadzoną 
budowę oraz znaczenie inwestycji dla regionu.

Szlakiem legend powiatowej 17.
Gdzie i kiedy straszą Biała i Czarna Dama? Skąd się wziął 
Pierdoła z Gądek? Jak powstały miejscowości Buk czy 
Pobiedziska? Można się tego dowiedzieć z legend powiatu 
poznańskiego.

14.00 MSZA ŚWIĘTA

15.30 OFICJALNE OTWARCIE DOŻYNEK

OBRZĘD DOŻYNKOWY

WRĘCZENIE ODZNACZEŃ DLA ZASŁUŻONYCH ROLNIKÓW, 
WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC

KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „LUSOWIACY”

„MEGUSTAR”19.00

„SHANTEL”
ANTEK SMYKIEWICZ

22.00 ZABAWA TANECZNA

GWIAZDY WIECZORU

KONCERT KAPELI PODWÓRKOWEJ „JUNKI Z BUKU”

PROGRAM ANIMACYJNY DLA DZIECI

PROGRAM

DOŻYNKI
POWIATOWO-GMINNE

24 sierpnia 2019

Organizatorzy

STADION MIEJSKI W BUKU
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– Oferujemy bardzo szeroką gamę 
smaków, od śmietanki, czekolady aż po 
nowości, czyli sorbet z mango, poma-
rańczy z likierem Passoa lub też szary 
kokos z węglem aktywnym – zachwala 
Alicja Sielicka z lodziarni LoLoDzik. – 
To lody naturalne, z BIO składników, 
klienci są bardzo zadowoleni.

– Dni Gminy to ważne wydarzenie 
dla naszej sucholeskiej społeczności, 
której jesteśmy częścią, dla której 
chcemy działać – zaznacza Agniesz-
ka Goździejewska-Stawowa, specja-
listka ds. social media w firmie Qar-
son. –  Pod marką Qarson pracujemy 
w salonie przy ulicy Sucholeskiej 3 
od 2018 roku. Teraz dzielimy się z 
mieszkańcami nowym pomysłem na 
auto na abonament. Bardzo cieszymy 
się, widząc w naszym salonie zado-
wolonych i uśmiechniętych klientów, 
którzy nie chcą przepłacać za swoje 
cztery kółka.

Artyści komentują 
– Nazywamy się Ladies, trenujemy 

od dwóch lat w Centrum Kultury w 
Suchym Lesie – dokonuje prezentacji 
Zuzanna Sołtysiak, instruktorka tań-

ca. – Ćwiczymy raz w tygodniu przez 
godzinę, bardzo się przykładamy się 
do tego, co robimy. Tańczymy tańce 
towarzyskie, m. in. salsę, sambę, cza-

-czę. Na Dniach Gminy zaprezento-
wałyśmy rumbę, mambo i jive’a. My-
ślę, że na scenie wyszło tak, jak miało 
być. Jestem bardzo zadowolona.

– To był koncert, na który bardzo 
długo czekałem – wyznaje Jacek Me-
jer, czyli Mezo.  – Musiałem pamiętać, 
w którym momencie wpuścić na sce-
nę tańczące dziewczyny i śpiewające 
dzieciaki. Jestem bardzo zadowolony 
z tego koncertu. Występowałem tak-
że z moją małżonką, którą poznałem 
w programie ,,Bitwa na głosy” jako 
wokalistkę. Obecnie Weronika jest 
instruktorką fitness w sucholeskich 
klubach.

– Na scenie było rewelacyjnie. Było 
mnóstwo twarzy, które kojarzyłam. 
Byli sąsiedzi, znajomi, ludzie z pracy. 
Cieszę się, że oni tutaj byli, wspierali 
nas i dobrze się bawili. Bardzo dobrze 
pracuje mi się z mężem na estradzie 

– uśmiecha się Weronika Radzimow-
ska-Mejer, wokalistka. 

AGACZYK

Dni Gminy Suchy Las to najwięk-
sze wydarzenie plenerowe w gminie. 
Na estradzie wystąpiły grupy arty-
styczne z gminy Suchy Las, Mezo z go-
śćmi, Robert Wojciechowski BAND i 
gwiazda wieczoru – zespół Kult z Ka-
zikiem Staszewskim.

Miłośnicy sportu mieli okazję 
obejrzeć I Turniej Piłki Nożnej Samo-
rządowców, zorganizowany na boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 1. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się też stre-
fa rekreacyjno-gastronomiczna, kon-
kursy, warsztaty i strefa wikliniarstwa. 
W ramach Dni Gminy Suchy Las 
odbyła się także oficjalna inauguracja 
Ogólnopolskiej Karty Seniora, akcja 
poboru krwi oraz pokaz laserowy. 

Okazja do integracji 
– Myślę, że program jaki został 

zaproponowany mieszkańcom jest 
tradycyjnie ambitny – podsumowuje 
Marcin Buliński, zastępca wójta. – 
Gwiazdą jest Kult, czyli zespół, który 
tworzył historię polskiego rocka. W 
programie również występy naszych 
zespołów funkcjonujących w Cen-
trum Kultury i naszego lokalnego 
gwiazdora Mezo ze swoją piosenką 
promującą gminę ,,Jestem stąd”.

– Jestem w Polsce po raz trzeci, peł-
nię funkcję przedstawiciela miasta z 
Ukrainy, z którą podpisano umowę 
o współpracy z gminą Suchy Las – 
mówi Wiktor Purdyk, samorządowiec 
z partnerskiej gminy Hniwań. – W 
tym roku przyjechałem prywatnie, bo 
chciałem tutaj być. Czuję się tu jak w 
domu, mam wielu przyjaciół.

– To festyn, na który przychodzimy 
co roku. Jest tu dużo atrakcji dla dzie-
ci. Jak co roku jest fantastycznie: dużo 
zabawek, koncertów i food-trucków 

– zapewnia pan Jakub, mieszkaniec 
Jelonka.

– Najbardziej podobały mi się zaba-
wy w piasku – mówi zachwycona Maja, 
mieszkanka Suchego Lasu.

– Jest tu kącik dla dzieci, zabawy 
w piasku kinetycznym, smaczne 
lody, przepyszna kuchnia. Można też 
uczestniczyć w zajęciach języka an-
gielskiego, po prostu fantastycznie – 
podkreśla pani Martyna. 

– Od wielu lat uczestniczę w impre-
zie – podkreśla Anna Ohirko, prze-
wodnicząca Rady Rodziców w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie. – 
Co roku są zwolennicy i przeciwnicy, 
w zależności od tego jacy artyści wy-
stępują, od tego jakie są upodobania 
muzyczne. W tym roku był szum w 
mediach na temat tego, że Dni Gminy 
powinny trwać więcej niż jeden dzień. 
Przy tak bogatej gminie jako miesz-
kańcy oczekujemy więcej.

Edukacja ekologiczna
– Przy naszym stoisku mieszkańcy 

mogą obejrzeć ciekawą prezentację 
filmową m.in. na temat zbierania od-
padów, zimowego utrzymania dróg 
czy też budowy i remontu dróg – wy-
licza Mikołaj Świerkowski, kierownik 
ds. gospodarki odpadami w Zakła-
dzie Gospodarki Komunalnej Suchy  
Las. – Wszyscy chętni mogą tu także 
zobaczyć śmieciarkę dwukomorową. 
Chcemy zaprezentować mieszkań-
com, w jaki sposób śmieciarka pracuje, 
a przede wszystkim pokazać, że pose-
gregowane odpady nie zostają ze sobą 
zmieszane podczas odbioru worków z 
surowcami wtórnymi. 

– Chcemy pokazać mieszkańcom, 
co robimy w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa i komfortu jazdy miesz-
kańców – wyjawia Edward Miśko, 
prezes zarządu Zakładu Komunikacji 
Publicznej Suchy Las. – I tak np. na po-
czątku czerwca do gminy trafił auto-
bus Solaris InterUrbino 12, który jest 
przeznaczony do przewozu dzieci do 
szkół i na zajęcia z pływalni. 

Dodatkowo mieszkańcy mogli zo-
baczyć jeden z  dwóch nowych autobu-
sów Solaris Urbino 12, które od marca 
jeżdżą po naszych ulicach.

– Oferujemy mieszkańcom Suche-
go Lasu, Poznania i okolic fizjoterapię 
na najwyższym poziomie – zapewnia 
Przemysław Kaczmarek, właściciel 
Soma Medica, fizjoterapeuta. – Zaj-
mujemy się fizjoterapią, rehabilitacją i 
osteopatią. 

– Paniom możemy zaproponować 
cuprę atecę. Samochód ma 300 koni, 
2 litrowy silnik doładowany turbiną, 
pojemny bagażnik. Natomiast dla pa-
nów mamy ogromne tarraco – prezen-
tuje swoje stoisko Michał Świerzowicz, 
asystent flotowy Seat. 

– Cieszymy się, że ludzie przycho-
dzą do nas, pytają. Dni Gminy to bar-
dzo fajna inicjatywa. Możemy poka-
zać, co oferuje nasz salon. Najbardziej 
ludzie interesują się cuprą atecą. Jest to 
marka, która zwraca na siebie uwagę 
bardziej niż seat. Ma wyjątkowe osią-
gi w porównaniu do standardowych 
modeli Seata, podoba się też ludziom 
stylistycznie, przyciąga ich sportowy 
design.  – informuje Mateusz Klause, 
asystent sprzedaży Seat Pol-Car. 

– Serwujemy grochówkę z kotła 
wojskowego. Nasza zupa jest znana, 
jesteśmy w Suchym Lesie od paru lat – 
przekonuje pani Edyta, sprzedawczyni.

– Oferujemy zabawę dla dzieci, któ-
re za pomocą narzędzi składają różne 
zabawki, karmniki, samoloty czy 
skrzynki na narzędzia – mówi Mag-
dalena Mroczkowska z Castoramy. – 
Świetnie się bawią także dorośli. fot
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Mieszkańcy świętowali
Na zabawie, odpoczynku i integracji – tak mieszkańcy 
spędzili tegoroczne Dni Gminy Suchy Las. Na uczestników 
czekały m. in. konkursy, warsztaty i koncerty. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Kult. Impreza odbyła się już po raz 
dwudziesty.

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE
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Alan,  
mieszkaniec

Od dłuższego 
czasu jestem za-
wiedziony tym, że 
w Suchym Lesie 
nie ma profesjonal-
nie zorganizowa-
nych Dni Gminy. 

Zorganizowanych pod różnorodne 
gusta mieszkańców, jak w innych 
miejscowościach, bo w kwestii za-
bezpieczenia profesjonalizm jest. 
Niestety w naszej gminie za każdym 
razem prezentowany jest wąski ka-
non kulturow y. W związku z tym 
ludzie przychodzą tylko z ciekawo-
ści albo spotkać się ze znajomymi. 
Organizacja Dni Gminy Suchy Las 
to totalny niew ypał. Śmieszy mnie 
przerzucanie odpowiedzialności or-
ganizacji Dni Gminy na jakiś powo-
łany przez władze sztab czy komisję. 
Impreza odby wa się pod patrona-
tem wójta, a więc ma on możliwość 
współdecydowania. Jako społecz-
nik by wam na festynach dla dzieci 
z okazji Dnia Dziecka czy Pożegna-
nia Lata i zaobserwowałem, że na 
takich imprezach za dużo mniejsze 
pieniądze jest o wiele więcej atrakcji 
dla dzieci i rodziców (wspólne zaba-
w y, które zbliżają). Organizatorzy 
Dni Gminy powinni uczyć się orga-
nizacji imprez od przewodniczących 
zarządów osiedli, sołtysów, a także 
od innych gmin, jak Śrem, Swarzędz 
czy Luboń.

Jacek Drożniewski, 
mieszkaniec

W tym roku nie 
miałem okazji 
u c z e s t n i c z y ć 
w Dniach Suche-
go Lasu, ponieważ 
służbowo brałem 
udział w Dniach 

Swarzędza. Porównałem jednak 
programy przygotowane przez te 
gminy i muszę przyznać, że oferta 
Swarzędza była o wiele ciekawsza. 
Było m.in. disco polo, Sławomir, 
DJ-e z górnej półki. Publiczność 
bawiły także takie zespoły jak Lu-
xtorpeda czy Big Cyc. Dopisała też 
frekwencja. Na imprezę przybyły 
tłumy ludzi. Z obserwacji moich 
znajomych w ynika,  że w Suchym 
Lesie frekwencja była słaba. Małe 
zainteresowanie imprezą można 
było już zaobserwować na Facebo-

oku. Ponadto już nawet sam między-
narodowy turniej pokazał kiepskie 
zainteresowanie wydarzeniem (mia-
łem okazję w nim uczestniczyć jako 
ratownik kwalifikowanej pierwszej 
pomocy w ramach zabezpieczenia 
medycznego). Na turnieju, poza 
uczestnikami, ich rodzinami i przed-
stawicielami władz gminy, niestety 
nie zauważyłem mieszkańców. Myślę, 
że organizatorzy powinni uczyć się 
od innych gmin jak zorganizować ta-
kie przedsięwzięcie. Uważam też, że 
nazwa imprezy – Dni Gminy Suchy 
Las – jest mocno przesadzona. My-
ślę, że powinna być to raczej formu-
ła Dzień Suchego Lasu, bo mówiąc 
o dniach mamy na myśli liczbę mno-
gą. W Suchym Lesie program był 
przygotowany tylko na jeden dzień. 
W Swarzędzu wydarzenie trwa aż 
trzy dni. Tam mieszkańcy mieli moż-
liwość wybrać gwiazdy Dni Swarzę-
dza w ramach ankiety. Dzięki temu 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Sebastian,  
firma Grochówka 
z Napachania

Myślę, że przed 
laty było większe 
zainteresowanie 
tą imprezą, było 
więcej ludzi, dzie-
ci. Nie jest źle, ale 
czegoś brakuje… 

W tym roku była mniejsza frekwen-
cja, zarówno na terenie strefie gastro-
nomicznej jak i na koncertach. Mniej 
było też stoisk sołectw, gdzie można 
było zakupić bardzo tanio albo dostać 
za darmo poczęstunek. 

Roger,  
fotograf 

Podczas Dni Gmi- 
ny miałem pro-
blem z akredy-
tacją. Najpierw 
dano mi złą akre-

-dytację, pani 
mnie goniła i dała 

inną. Potem znowu w ymieniała mi 
akredytację, bo otrzymałem nie-
właściwą. W końcu wszedłem na te-
ren imprezy bez akredytacji, dzięki 
temu, że znałem ludzi z ochrony. Za-
pewniono mnie, że dostanę akredy-
tację. I otrzymałem ją , na sali gimna-
stycznej. O imprezie dowiedziałem 
się od Jacka Mejera. Że w ogóle ma 
coś takiego się odbyć. 

Alicja Przybylska,  
mieszkanka 

Byłam z córką tyl-
ko na koncercie 
Kultu. O innych 
atrakcjach Dni 
Gminy trudno 
mi się więc wy-
powiadać, ale sam 

koncert uważam za świetny, jeden 
z najlepszych w moim życiu. Pomimo 
deszczowej pogody przyszło mnóstwo 
ludzi, w tym bardzo dużo młodzieży. 
Była też ekipa młodych ludzi w ko-
szulkach z logiem Kultu. Generalnie 
bardzo fajna atmosfera. 

Ewa Korek,  
sołtys Złotnik Wsi 

Brakowało infor-
macji o Dniach 
Gminy, która za-
chęciłaby miesz-
kańców do przyj-
ścia. Zabrakło też 
konsultacji (np. 
w formie ankiety) 

z mieszkańcami, którzy moim zda-
niem powinni sami w ypowiedzieć 
się, jakich chcieliby widzieć na sce-
nie w ykonawców. Tych konsultacji 
brakuje nie od dziś. Pamiętam ar-
gument organizatorów sprzed kilku 
lat, że to mają być kulturalne Dni 
Gminy, a nie festyn rodzinny. A to 
przecież nie tak. Nie namawiam do 
zapraszania w ykonawców disco 
polo, ale może  młodsza część pu-
bliczności, zamiast Urszuli czy Ma-
ryli Rodowicz, wolałaby młodych 
w ykonawców, jak Kamil Bednarek, 
Anna Wyszkoni czy Sylwia Grzesz-
czak. W tym roku byłam przed 
sceną o godz. 19.00, kiedy miał być 
wielki hałas i w y woły wanie sołectw. 
Nic się nie działo. Impreza nie zo-
stała dopracowana, zorganizowano 
ją na ostatnią chwilę. O to mam żal. 
Do tego zadzwoniła do mnie ważna 
urzędniczka z Urzędu Gminy, żeby 
mi powiedzieć, że my w Złotnikach 
nie wiemy, co to jest dobra impreza, 
że nie potrafimy się bawić. To obu-
rzające, urzędnik powinien wie-
dzieć, że nie w ypada mu robić tego 
typu uwag. W przyszłym roku moje 
sołectwo chce mieć przedstawi-
ciela w komitecie organizacyjnym 
Dni Gminy Suchy Las. Chcemy 
już we wrześniu wiedzieć, jakie są 
plany. I mieć zabezpieczone na ten 
cel pieniądze. Nie mogę przecież 
powiedzieć moim mieszkańcom, 
że nie pojedziemy na kajaki, bo za 
przeznaczone na ten cel pieniądze 
musimy zorganizować stoisko na 
Dni Gminy…

Joanna Radzięda,  
radna 

Uważam, że Dni 
Gminy można zor- 
ganizować lepiej.  
Warto choć spró-

-bować pozbierać 
opinie miesz-
kańców i na tej 
podstawie zapla-

nować imprezę. Kult bezapelacyjnie 
jest gwiazdą wielkiego formatu, na-
tomiast zabrakło różnorodności. Być 
może warto przekazać organizację 
Dni Gminy profesjonalnej agencji 
eventowej.

Michał Przybylski,  
radny 

W tym roku za-
brakło informacji 
o czekających nas 
Dniach Gminy. 
A przecież mamy 
media, zarówno 
publiczne, jak 

i prywatne. Szkoda, że zabrakło pro-
mocji. A przecież gmina ma pieniądze 
na ten cel. Wydaje kilkaset tysięcy zło-
tych na promocję gospodarczą, czyli 
działalność spółki LARG. Nie powin-
no więc zabraknąć promila tej sumy 
na informację o największej imprezie 
gminnej. Podobnie było 4 czerwca 
w CKiBP, kiedy to na uroczystości 
z okazji 30-lecia wyborów z 1989 r. 
pojawili się niemal wyłącznie radni 
i urzędnicy. Gdybyśmy zadbali o pro-
mocję takich imprez, nie byłoby po-
tem niewybrednych komentarzy w in-
ternecie. Mnie w tym roku na Dniach 
Gminy nie było z przyczyn obiektyw-
nych; miałem w tym czasie zjazd absol-
wentów swojej szkoły. Moja żona Ali-
cja była natomiast na koncercie Kultu 
i bardzo występ chwaliła. Osobiście 
żałuję, że mnie nie mogło być, bo je-
stem fanem zarówno utworów Kazika 
Staszewskiego, jak i piosenek jego ojca.

Krzysztof Pilas,  
były radny 

W tym roku nie 
było mnie na 
Dniach Gminy. 
Po raz pierwszy 
w historii tej 
imprezy. Był to 
świadomy bojkot, 

w ramach protestu. W ubiegłym roku 
złożyłem bowiem do budżetu wnio-
sek, by z okazji dwudziestolecia herbu 
i flagi Suchego Lasu kupić tyle flag, by 
każde gospodarstwo domowe mogło 
dostać jedną. Żeby nasza gmina była 
udekorowana. Wójt jednak zlekcewa-
żył mój wniosek. W efekcie mieliśmy 

SONDA / REKLAMASONDA

Co  mieszkańcy myślą 
o Dniach Gminy?

wielki jubileusz, ale sucholeskich flag 
kupić nie było można. Proponowałem 
też, żeby wytyczyć aleję zasłużonych, 
z odciskami dłoni wszystkich osób 
(jak np. Zenon Pilarczyk), które otrzy-
mały tytuł zasłużonego dla gminy 
Suchy Las i związaną z tym tytułem 
statuetkę. I tę propozycję zignorowa-
no. Siłą rzeczy więc informacje o tego-
rocznych Dniach Gminy czerpałem 
z forum w internecie, gdzie widziałem 
wypowiedzi wielu niezadowolonych 
osób. Wynikało z nich, że po odejściu 
Urszuli Habrych impreza mocno pod-
upadła. Do tego informacji o Dniach 
Gminy prawie nie było. Owszem, do-
stałem SMS, ale nie widziałem ani 
jednego plakatu. Nie było też plakatu 
w waszym „Magazynie”, choć przecież 
ukazywał się w nim co roku. Dlaczego 
w tym roku urzędnicy go wam nie po-
desłali? 

Grzegorz Słowiński, radny, 
przewodniczący Zarządu 
Osiedla Złotniki Osiedle

O tegorocznych 
Dniach Gminy 
Suchy Las zabra-
kło informacji. 
Sam otrzymałem 
plakaty z Urzędu 
Gminy dopiero 

tydzień przed imprezą. Poza tym nie 
były to żadne Dni, co najwyżej Popo-
łudnie Gminy, bo tyle właśnie trwała 
impreza. Dni Gminy, jak nazwa wska-
zuje, powinny trwać dwa dni lub dłu-
żej. Teoretycznie my, przedstawiciele 
samorządów pomocniczych, byliśmy 
współorganizatorami wydarzenia. 
De facto jednak nie mieliśmy na nic 
wpływu. A szkoda, bo organizacja po-
zostawiała wiele do życzenia. Wiele 
rzeczy robiono na szybko, byle zrobić. 
Nic dziwnego, że efekt nie mógł zado-
wolić. Mezo i Kult to znani artyści, ale 
trzeba było dać mieszkańcom szansę, 
żeby zadecydowali, kogo chcą posłu-
chać. W Polsce jest mnóstwo gwiazd, 
pewnie tańszych. Mezo miał w czasie 
swojego występu promować nasze 
jednostki pomocnicze, ale np. Złot-
nikom Osiedlu poświęcił dosłownie 
półtorej sekundy. Członkinie nasze-
go Koła Gospodyń Wiejskich miały 
zapewnić oprawę, ale zanim się zo-
rientowały, Mezo mówił już o czymś 
innym. Pani sekretarz gminy tłuma-
czyła potem, że artyści nie zawsze 
wywiązują się z umowy. To może 
w takiej sytuacji nie należy artyście 
zapłacić? Zresztą z naszymi urzędni-
kami w ogóle trudno się rozmawiało. 
Miałem wrażenie, że nie zależało im 
na współpracy z mieszkańcami, któ-

rzy chcieli coś zrobić wspólnie. A po-
tem zarzucali tym mieszkańcom, że… 
nie potrafią się bawić. W przyszłym 
roku należałoby zmienić podejście do 
organizacji. Skoro mamy współorga-
nizować, powinniśmy współdecydo-
wać. Jeśli nie będziemy faktycznym 
współorganizatorem wydarzenia, 
będziemy musieli się zastanowić, czy 
chcemy wziąć w takim wydarzeniu 
udział. Każda jednostka samorzą-
dowa powinna też otrzymać takie 
same pieniądze na organizację sto-
iska. A o zaproszeniu artystów trzeba 
myśleć już dziś, bo w styczniu będzie 
za późno. Czy urzędnicy wyciągną 
z tegorocznych Dni Gminy wnioski? 
Okaże się za rok.

Jarosław Dutkiewicz, 
przewodniczący Zarządu 
Osiedla Grzybowego

Pewne elementy 
tegorocznych Dni 
Gminy mogły się 
podobać, ale ge-
neralnie oceniam 
to wydarzenie 
negatywnie. Już 
sama nazwa wpro-

wadzała w błąd, bo de facto nie były to 
Dni, lecz Dzień Gminy. Zbyt późno 
też rozpoczęto promocję imprezy, za 

mało także uczyniono, by mieszkań-
ców zainteresować zaplanowanymi 
atrakcjami. O dacie w ydarzenia 
poinformowano mnie niecałe dwa 
tygodnie przed nim, zaś plakaty in-
formujące o Dniach Gminy otrzy-
małem dziewięć dni przed imprezą. 
Tymczasem mieszkańcy próbowali 
się czegokolwiek dowiedzieć już 
wcześniej. A potem nie mogli się 
pojawić, bo mieli już zaplanowane 
w yjazdy czy też spotkania rodzinne. 
Urzędnicy prosili nas, samorządow-
ców, żebyśmy namówili mieszkań-
ców do przyjścia na koncert Mezo 
i zrobienie opraw y. Ale nikt nie 
sprecyzował, jak ta oprawa miałaby 
w yglądać. Nie wiem, chcieli, żeby-
śmy się przebrali za grzyby? Przecież 
nie jesteśmy w przedszkolu. Fajnie, 
że zaproszono Kult, ale Kult w ystę-
pował o godz. 21.00. Ja byłem przed 
sceną o godz. 16.00, kiedy właści-
wie nic się nie działo, nikt nic nie 
wiedział. Potem był w ystęp Mezo, 
który niby miał promować nasze 
jednostki samorządowe, ale niektó-
rym z  tych jednostek poświęcił po 
kilka sekund, a o niektórych w ogóle 
zapomniał. Przykre. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku impreza będzie 
dużo lepiej zorganizowana.

Spisali AGACZYK, KRUL

Rodzicom serdecznie gratulujemy,  
zaś nowej obywatelce naszej gminy, Polski  
i świata życzymy pięknego życia.  
Bądź radością dla rodziców, Karolinko, 
a w przyszłości inspiracją dla innych 
ludzi. Witamy Cię na Ziemi!

Redakcja  
„Sucholeskiego Magazynu 

Mieszkańców Gminy”

29 maja tego roku 
na świat przyszła 
Karolinka, córeczka 
Marty i Krzysztofa 
Hadułów. 
Krzysztofa Hadułę 
Państwo dobrze 
znacie, jego 
piękne zdjęcia 
zamieszczamy 
także w naszym 
„Magazynie”.
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Rozwód z orzeczeniem o winie 
jest w Polsce procesem długotrwałym. 
Udowodnienie winy często jest trud-
ne i wyczerpujące psychicznie. Trzeba 
pamiętać o tym, że to ten, kto twierdzi, 
iż drugi małżonek ponosi wyłączną 
winę za rozpad małżeństwa musi ten 
fakt udowodnić. Strony same muszą 
przedstawiać i powoływać odpowied-
nie dowody. W sprawach rozwodo-
wych z reguły podstawowym źródłem 
dowodowym są zeznania świadków. 
Należy również pamiętać o tym, że 
orzekanie o winie przy rozwodzie ma 
bezpośrednie przełożenie na kwestie 
alimentacyjne, ale tylko pomiędzy 
małżonkami. trwały. 

Co chcemy osiągnąć?
Sąd orzeknie rozwód bez orzeka-

nia o winie na zgodne żądanie obu 
małżonków. Należy podkreślić, że na-
wet w przypadku zgodnego wniosku 
stron w zakresie orzeczenia rozwodu 
bez orzekania o winie, sąd i tak prze-
słucha małżonków, by stwierdzić czy 
rozpad pożycia jest zupełny i trwały. 

Pierwszym krokiem przy podjęciu 
decyzji o rozwodzie jest zastanowienie 
się, jaki cel chcemy osiągnąć. Przeważ-
nie celem jest szybki przebieg sprawy. 
W takiej sytuacji ważne jest, by pozew 
o rozwód bez orzekania o winie był po-
zbawiony braków formalnych. Pozew 
powinien być sporządzony w ten spo-
sób, by druga strona po przeczytaniu go, 
wyraziła zgodę na rozwód bez orzeka-
nia o winie. Pozew o rozwód powinien 
zawierać przede wszystkim informacje 
na temat tego kiedy i gdzie strony się 
poznały, jak początkowo układało się 
małżeństwo, co wpłynęło na podjęcie 
decyzji o rozwodzie oraz kiedy ustały 
wszelkie więzi pomiędzy stronami. 

Pozew pisz starannie
W przypadku pozwu o rozwód bez 

orzekania o winie, wniosek taki musi 
być zawarty w pozwie, przy czym dru-
ga strona musi wyrazić zgodę na brak 
orzekania co do winy rozpadu mał-
żeństwa. Nadto należy wskazać, czy 
z małżeństwa pochodzą wspólne dzieci, 
a jeśli tak to opisać kwestię dotyczącą 
władzy rodzicielskiej, pieczy, kontak-
tów oraz alimentów. Gotowy pozew 
składamy w dwóch egzemplarzach do 
właściwego Sądu Okręgowego. 

Należy pamiętać, że źle napisany 
pozew wyklucza szybki rozwód. Jeżeli 
w pozwie o rozwód zabraknie jakiejś 
informacji, która jest wymagana przez 
prawo, to Sąd wezwie wówczas do 
uzupełnienia braków formalnych po-
zwu. Jeśli w wyznaczonym terminie 
braki nie zostaną uzupełnione, to Sąd 
zwróci pozew i na tym zakończy się 
sprawa- nie wywołując wówczas żadne-
go efektu. Jeśli natomiast braki zostaną 
uzupełnione w terminie Sąd nada bieg 
sprawie- jednak minie trochę czasu. 

Ktokolwiek jest bez winy…
Prawidłowo napisany pozew 

o rozwód to więc nie tylko taki, który 
nie zawiera błędów formalnych. Waż-
ne jest to, aby ten pozew umożliwił 
osiągnięcie rzeczywistego celu, który 
chcemy osiągnąć. Dlatego też jeśli 
chcemy udowodnić winę w pierwszej 
kolejności musimy się zastanowić 
czy dysponujemy odpowiednimi 
dowodami, które potwierdzą nasze 
stanowisko. Po drugie warto się za-
stanowić, czy w jakimś stopniu sami 
nie mieliśmy negatywnego wpływu 
na związek małżeński. Powinniśmy 
również brać pod uwagę to, czy je-
steśmy gotowi na długotrwałe po-
stępowanie, w którego trakcie będą 
roztrząsane szczegóły naszego życia 
osobistego.

PRAWNIK RADZI / 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

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

WYNAJMĘ  
MIESZKANIE 

na os. Poziomkowym 
2 pokoje z aneksem 

kuchennym,  
43 m2, parter

tel. 535 793 325

Rozwód bez orzekania o winie
Sprawy o rozwód najczęściej kończą się bez orzekania 
o winie. Sprawy o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania 
o winie trwają z reguły znacznie krócej, niż postępowanie 
z orzekaniem o winie.

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

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

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

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

WYNAJMĘ 

KAWALERKĘ  
LUB POKÓJ W DOMU 
JEDNORODZINNYM

(CHĘTNIE Z DOSTĘPEM 
DO OGRÓDKA)

POZNAŃ - WINOGRADY 
PIĄTKOWO, SUCHY LAS

Z DOBRĄ KOMUNIKACJĄ

TEL. 729 544 665
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WYDARZENIA / REKLAMA

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

Pod koniec czerwca br. w siedzi-
bie Urzędu Miasta Stołecznego War-
szawy dla Dzielnicy Praga Północ 
spotkali się samorządowcy i przed-
stawiciele stowarzyszeń z całej Polski. 
Przyjechali członkowie Polska Fair 
Play, Polska Nas Potrzebuje i Fede-
racji Powszechnego Samorządu Go-
spodarczego. 

Byli i Wielkopolanie
Tę ostatnią organizację repre-

zentował Wielkopolanin Włodzi-
mierz Zydorczak. Przedstawicielem 
naszego regionu był również radny 
Przemysław Polcyn z Rady Mia-
sta Poznania. Na spotkaniu była 
też – na zaproszenie organizatorów 

– Agnieszka Łęcka, redaktor naczelna 
„Sucholeskiego Magazynu Mieszkań-
ców Gminy”. Funkcję gospodarza 
pełnił wiceburmistrz Pragi-Północ 
Dariusz Kacprzak.

– Założyliśmy już Stowarzyszenie 
Bezpartyjna Polska – poinformował 

na wstępie wiceburmistrz Dariusz 
Kacprzak. – Idea jest taka, żeby 
w stowarzyszeniu byli przedstawiciele 
wszystkich województw oraz War-
szawy. Ja jestem prezesem, ale jeden 
z wiceprezesów jest z województwa 
pomorskiego, a drugi z lubuskiego. 

Celem spotkania, najogólniej rzecz 
ujmując, była naprawa państwa. Wice-
burmistrz Dariusz Kacprzak zgodził się 
zarówno z potrzebą powołania Obywa-
telskiej Rady Programowej, jak i posze-
rzenia bazy społecznej. Wcześniej bo-
wiem była mowa jedynie o spotkaniach 
w gronie samorządowców.

– Taką formułę zaproponowano 
rok temu i wtedy nie zgodziłem się na 
swój udział w takim gremium – mówi 
nam  Włodzimierz Zydorczak. – Nie 
może być bowiem partii samorządow-
ców, podobnie jak nie może być np. 
partii piekarzy. Cieszy mnie, że w Ra-
dzie Programowej znajdą się przedsta-
wiciele wszystkich grup społecznych 
i zawodowych.

Nowoczesność bez ideologii
Zaraz, zaraz, partii? Przecież na 

razie utworzono stowarzyszenie Bez-
partyjna Polska. Z naciskiem na „bez-
partyjna”. Nie ma tu sprzeczności?

– Słowo „partia” jest źle w Polsce po-
strzegane, bo politycy w naszym kraju 
nie cieszą się wysokim zaufaniem – 
kiwa głową W. Zydorczak. – Jednak 
partia to po prostu narzędzie, które 
może służyć zarówno w dobrym, jak 
i w złym celu. Odżegnywanie się od 
partii nie jest więc właściwą drogą. 
Stowarzyszenie może podpisać umo-
wę z partią, a partia wystawić kandy-
datów w wyborach.

Najpierw jednak, zdaniem mówcy, 
trzeba odpowiednią partię stworzyć. 
Nie byle jaką, lecz partię nowocze-
sną, która nie będzie się zajmowała 
kwestiami światopoglądowymi czy 
ideologicznymi. 

Zdaniem naszego rozmówcy 
takimi kwestiami nie powinny się 
zajmować nie tylko partie, ale nawet 
państwo.

– Kwestie światopoglądowe 
mogą ewentualnie rozstrzygać sami 
obywatele, w referendum – uważa 
Włodzimierz Zydorczak. – W moim 
przekonaniu należy jednak odejść od 
przestarzałego podziału na lewicę 
i prawicę, podziału, który służy tyl-
ko skłócaniu społeczeństwa i nic już 

właściwie nie znaczy. Proszę zwrócić 
uwagę, że nominalnie lewicowy SLD 
prowadził politykę liberalną, a no-
minalnie prawicowy PiS prowadzi 
politykę socjalistyczną czy wręcz 
bolszewicką.

Trójpodział traktujmy serio
Nasz rozmówca podkreśla, że naj-

istotniejsze jest to, czy władza ma kontro-
lować społeczeństwo czy też społeczeń-
stwo władzę. Co jeszcze jest ważne?

– Walczymy o trójpodział władzy, 
więc traktujmy go poważnie – apeluje 
W. Zydorczak. – Wprowadźmy zakaz 
łączenia mandatu posła ze stanowi-

skiem ministra. Bo dziś ministrowie 
zasiadają jednocześnie w ławach po-
selskich.

Nas rozmówca postuluje też przy-
wrócenie Powszechnego Samorządu 
Gospodarczego, który istniał w Polsce 
przed wojną. W największym skrócie 

– był to taki odpowiednik samorządu 
terytorialnego, z tą tylko różnicą, że 
z mocy prawa należeli doń nie wszyscy 
obywatele, lecz przedsiębiorcy.

– Skoro jednak samorząd ma być 
samorządem, niech kontroluje spółki 
Skarbu Państwa, które dziś kontrolują 
politycy – zaznacza Włodzimierz Zy-
dorczak. – Oczywiście politycy łatwo 

Jak naprawić państwo polskie?
Przestarzały podział na lewicę i prawicę służy już tylko 
skłócaniu społeczeństwa. Najważniejsze dziś pytanie brzmi, 
czy to władza ma kontrolować obywateli czy jednak oby-
watele władzę.

się na taką reformę nie zgodzą, ale trze-
ba do tego dążyć, bo koszty wysysania 
pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa 
ponosimy my wszyscy. Wszyscy prze-
cież kupujemy prąd, gaz, paliwo, wszy-
scy też podróżujemy czasem koleją...

OK, do reformy trzeba dążyć. Ale 
jak? 

– Na razie tworzona jest Rada Pro-
gramowa, są już w niej znaczące osoby 

– nasz rozmówca uchyla rąbka tajem-
nicy. – Jadę do Warszawy, by działal-

ność naszej rady promować. Z prośbą 
o współpracę zwrócę się też do  istnie-
jących już ugrupowań politycznych. 
Zapraszam też do pracy w zespołach 
problemowych wszystkich, którzy 
chcą zmienić rzeczywistość tego kraju, 
bez wikłania się w wojny ideologiczne 
i światopoglądowe. 

Ewentualne zgłoszenia można 
kierować mailem na adres biuro@ 
psg-msp.pl

Krzysztof Ulanowski 

Wiceburmistrz Pragi-Północ Dariusz Kacprzak

Z redaktor Agnieszką Łęcką

Radny Miasta Poznania Przemysław Polcyn i Włodzimierz Zydorczak
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WYDARZENIA / REKLAMA

Wojciech Matyjasiak, Dariusz Kacprzak (wiceburmistrz), Jacek Wachowicz 
(wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Północ), Dariusz Wolke

Roman Wiśniewski, Marcin Żmuda
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Lato i jesień w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
ZDARZENIA NATURY  07. 08. 2019 r. CKiBP, hol,  
KOSMICZNEJ 02  godz. 18.00 wstęp wolny  
wystawa Agnieszki Balewskiej (wernisaż) wystawa potrwa do 6.09
RETRO POTAŃCÓWKA  23. 08. 2019 r. CKiBP, dziedziniec 
ZE SWING CRAZE warsztat: wstęp wolny. 
warsztaty i potańcówka godz. 17.15 Zapisy: 612 500 400 / 402 
 potańcówka:  
 godz. 19.15
KINO NA DZIEDZIŃCU 28. 08. 2019 r. CKiBP, dziedziniec 
La La Land godz. 20.30 wstęp wolny
POŻEGNANIE LATA Z NOVIKĄ 31. 08. 2019 r. CKiBP, dziedziniec 
 godz. 19.00 wstęp wolny
KABARET SUPER DUO 27. 09. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
MARIAN OPANIA  godz. 19.00 bilety: 60/50 zł do nabycia 
I WIKTOR ZBOROWSKI  w sekretariacie CKiBP 
  oraz na www.bilety24.pl
FISZ EMADE TWORZYWO 04. 10. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
 godz. 19.00 bilety: 50/40 zł do nabycia 
  w sekretariacie CKiBP 
  oraz na www.bilety24.pl
NATALIA KUKULSKA 25. 10. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
akustycznie godz. 19.00 bilety: 50/40 zł do nabycia 
  w sekretariacie CKiBP 
  oraz na www.bilety24.pl
TYMON TYMAŃSKI ŚPIEWA  11. 11. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
UTWORY GRZEGORZA  godz. 19.00 bilety: 40/30 zł do nabycia 
CIECHOWSKIEGO  w sekretariacie CKiBP 
  oraz na www.bilety24.pl

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

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

��
Szczere wyrazy współczucia Rodzinie 

z powodu tragicznej śmierci

Zygmunta Trzybińskiego 
Radnego Gminy Suchy Las  

kadencji 2002 – 2006, 2006 – 2010, 
działacza sportowego i społecznego. 

składa 

Redakcja  
Sucholeskiego Magazynu 

Mieszkańców Gminy

„Śpieszmy się kochać ludzi  
tak szybko odchodzą”

ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość  o tragicznej śmierci

Zygmunta Trzybińskiego 
Radnego Gminy Suchy Las  

kadencji 2002 – 2006, 2006 – 2010, 
działacza sportowego i społecznego. 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składają

Wójt Gminy Suchy Las  
Grzegorz Wojtera  

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las  

Anna Ankiewicz 
w imieniu Radnych Gminy 

W tragicznym wypadku  zginął nasz Kolega

Zygmunt Trzybiński 
Wspaniały Człowiek, który od lat 80-tych działał w Zarządzie 
Koła. Wychował niejedno pokolenie sucholeskich wędkarzy.  

Zygmunt był z nami od zawsze. Bardzo będzie nam go brakować. 
Całe Koło PZW 122 „Przynęta” Suchy Las  

składa szczere kondolencje rodzinie i bliskim.

Po długiej walce z chorobą, odszedł od nas Kolega

Rafał Pankiewicz
Wędkarz Niezwykły, który pomimo swoich ograniczeń nigdy się nie 

poddawał, nigdy nie narzekał. Zawsze uśmiechnięty i skory do żartów. 
Rafał był dwukrotnym vice Mistrzem Polski w zawodach 

spinningowych osób niepełnosprawnych z łodzi. 
Był jednym z aktywniejszych członków naszego Koła. Jeśli tylko 

zdrowie mu pozwalało nie odpuszczał żadnych zawodów i spotkań. 
Dziękujemy Kolego.

Całe Koło PZW 122 „Przynęta” Suchy Las 
składa szczere kondolencje rodzinie i bliskim.
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