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Bosch Car Service SZUKAŁA
Poznań, ul. Stróżyńskiego 10
tel.: 61 8223 964, 512 202 079

Właściwa odległość to kwestia
Twojego bezpieczeństwa
Dlatego wybierz klocki i tarcze hamulcowe Bosch
• Maksymalna skuteczność hamowania
• Sprawdzone w każdych warunkach
• Dłuższa żywotność
• Bezpieczeństwo jazdy
• Pełna sprawność od pierwszego
hamowania

• Montowane fabrycznie w nowych
samochodach

• autoryzowany serwis samochodowy
• profesjonalna obsługa
• mechanika i elektromechanika
• wszytkie marki

• markowe części
• diagnostyka komputerowa Bosch
• gwarancja usługi w całej sieci Bosch Service

www.szukala.bosch-service.pl

NOWA 
SZKOŁA MUZYCZNA 
YAMAHA POZNAŃ

Yamaha 
Szkoła Muzyczna Poznań
os. Zwycięstwa 110
61-653 Poznań
tel. +48 61 100 01 01 
fax +48 61 100 00 00
E-mail: 
info@yamahaszkola.poznan.pl
www.yamahaszkola.poznan.pl
www.facebook.com/YSMPoznan

Zapraszamy na darmową lekcję próbną 
by cieszyć się muzyką
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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

icoone to nowa, skuteczna
metoda eliminacji  problemów
związanych  z nieprawidłowym

funkcjonowaniem układu  krążenia.

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

Galeria PESTKA na piętrze, tel 509 900 545

 
TATA I SYN U FRYZJERA
strzyżenie taty z synem za 75zł!

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.

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

ZADZWOŃ I ZAMÓW tel 736 745 887  LUB PRZYJDŹ I SPRÓBUJ! 
YOU AND ME LUNCH TIME GALERIA PESTKA

JUŻ OD 

12 ZŁ 
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Szanowni Państwo!

Znacie na pewno wszyscy działającą w Poznaniu Wyższą Szkołę Han-
dlu i Usług. Z przyjemnością Was informujemy, że od 1 września br. w Po-
znaniu rozpocznie działalność Liceum Ogólnokształcące, którego organem 
prowadzącym jest właśnie wspomniana wyżej uczelnia. Szczegóły? Te znaj-
dziecie Państwo w arcyciekawym wywiadzie z Magdaleną Górską i Ewą 
Krąkowską. 

A skoro już mówimy o WSHiU, pochwalę się Państwu, że w czasie 
uroczystości absolutoryjnej, która odbywała się w murach tej uczelni, wraz 
z Piotrem Paisertem z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych 
otrzymaliśmy puchar przyjaciół Wyższej Szkoły Handlu i Usług. Nie taję, 
że była to bardzo miła niespodzianka!

Warto dodać, że swoje podwoje otwiera w Poznaniu jeszcze jedna szkoła 
– Yamaha Szkoła Muzyczna. W dodatku stosunkowo blisko naszej gminy, 
bo w północnej części miasta, na Winogradach. Lekcja próbna jest za darmo, 
warto więc zajrzeć.

Ponieważ wyżej o pracodawcach prywatnych mowa, wypada wspomnieć 
także o jeszcze jednej uroczystości, która odbyła się w Poznaniu, a mianowi-
cie o jubileuszu Wielkopolskiego Klubu Kapitału. I tu ciekawa informacja 
– w czasie uroczystości prezydent klubu Paweł Bugajny zadeklarował, że 
startuje do Senatu jako kandydat niezależny. Czy w dobie walki na śmierć 
i życie większych i mniejszych partii niezależny kandydat ma szanse? Cóż, 
zobaczymy. Z pewnością szykuje się emocjonujący pojedynek.

Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy sprawach poznańskich. Wybory 
wyborami, ale najważniejsze jest zdrowie. O nasze zdrowie dba zaś NFZ, 
który szczodrze sypnął pieniędzmi na leczenie zaćmy. Dba też klinika Med-
Polonia, w której wyraźnie skróciły się kolejki pacjentów oczekujących na 
zabieg usunięcia zaćmy. Rozmawialiśmy z kilkoma pacjentkami kliniki, za-
równo tymi przed, jak i tymi już po zabiegu. Wszystkie chwaliły jakość usług.

Zdrowie daje poczucie bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwo to nie tylko 
zdrowie. 14 września br. w Bolechowie odbędzie się piknik pod hasłem „Bez-

pieczni w powiecie poznańskim”. Piknik 
połączony będzie z uroczystymi obchoda-
mi dwudziestolecia naszego powiatu. Jed-
ną z atrakcji będzie występ zespołu Boys, 
warto więc się wybrać.

A skoro o piknikach i innych tego typu 
wydarzeniach mowa, to niedawno w naszej 
gminie, a konkretne w Golęczewie odbyły się 
„Wianki”. To impreza z sześcioletnią trady-
cją, a co roku organizatorki dokładają sta-
rań, by miała inny charakter. Tym razem 
był to charakter militarny. Czy zabawa 
była wystrzałowa? Kto się w Golęczewie 
bawił, niech sam oceni. Na pewno strzelano do celu.

A już pierwszego września w Łagiewnikach znów będziemy wspominać 
II wojnę światową. Podobnie jak w Golęczewie będzie grochówka i wojskowe 
pojazdy, ale zamiast klimatu beztroskiej zabawy, będzie klimat zadumy. Miło 
postrzelać do celu na militarnym pikniku, ale w czasie ostatniej wojny strzelano 
na serio. Zginęło sześć milionów obywateli polskich. Oddajmy im cześć.

1 września wybierzcie się Państwo do Łagiewnik, a tymczasem możecie 
wybrać się na obiad lub kolację do restauracji „Estella” w Suchym Lesie. Lo-
kal bowiem ponowie otworzył swoje podwoje po gruntownym remoncie. Ko-
niecznie potem napiszcie do nas, jak Wam się podobał nowy wystrój!

Miłej lektury
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Koncerty i spektakle  
pod gołym niebiem

19Uczniowie podstawówek
pojadą komunikacją za darmo!
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Absolutoria rozdane
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– Spotykamy się w gmachu Wyższej 
Szkoły Handlu i Usług przy ulicy 28 
czerwca 1956 r pod numerem 217 
w Poznaniu, w którym od niedawna 
mieści się również nowopowstałe 
Liceum Ogólnokształcące. Utwo-
rzenie liceum to spore wyzwanie, 
nie słyszałem o tym, by w ostatnim 
czasie , bardzo trudnym dla oświaty, 
ktoś podejmował takie przedsię-
wzięcie. Co sprawiło, że Państwo 
podjęliście się tak trudnego zadania? 

Magdalena Górska: Czasy są trud-
ne, ale to co najlepsze jest jeszcze przed 
nami. Ostatnie lata to czas rozkwitu 
naszej uczelni. Otwieramy nowe 
kierunki studiów, zwiększamy liczbę 
miejsc na dotychczasowych kierun-
kach i specjalnościach, a także roz-
szerzamy ofertę studiów podyplomo-
wych, kursów i szkoleń. To pokazuje, 
że rozumiemy obecne potrzeby kształ-
cenia dostosowanego do rynku pracy 
i jesteśmy do tego doskonale przygo-
towani. Mając tak dobre warunki po-
stanowiliśmy stworzyć liceum, które 
podobnie jak uczelnia wyższa zajmie 
czołowe miejsce wśród najlepszych 
szkół w Poznaniu. 

Ewa Krąkowska: Zaprosiliśmy do 
współpracy doskonale przygotowaną 
kadrę. To nauczyciele z wieloletnim 
doświadczeniem, a także naukowcy 
i praktycy współpracujący z szkołą 
wyższą, posiadający kwalifikacje pe-
dagogiczne. Dobra kadra to podstawa 
sukcesu.

– Jak udała się rekrutacja do nowego 
liceum?

EK: W niektórych klasach już 
w połowie lipca obłożenie przekro-
czyło 50 proc. To pokazuje, że dobrze 
przygotowaliśmy ofertę edukacyjną. 
Przykro mi, że nie możemy zwięk-
szyć liczby klas, bo niestety nie star-

czy miejsc dla wszystkich chętnych. 
Dodam, że uczniami naszego liceum 
będą nie tylko młodzi poznaniacy, ale 
także mieszkańcy powiatu i regionu. 
Jeśli zgłosi się ktoś z drugiego końca 
Polski, też będzie mile widziany.

MG : Myślę, że tak duże zaintere-
sowanie liceum związane jest również 
z sukcesami Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług. Nasza uczelnia jest znana i ce-
niona. Na pewno znaczenie ma fakt, że 
posiadamy ponad 20-letnie doświad-
czenie w kształceniu i tysiące zadowo-
lonych absolwentów.

– Jak formalnie wygląda procedura 
tworzenia nowego Liceum Ogólno-
kształcącego?

MG: Senat Wyższej Szkoły Han-
dlu i Usług na posiedzeniu 12 lute-
go 2019 roku przyjął jednogłośnie 
uchwałę o powołaniu Liceum Ogól-
nokształcącego, będącą równocześnie 
aktem założycielskim nowego liceum. 
Organem prowadzącym jest Wyższa 
Szkoła Handlu i Usług. Powołanie li-
ceum zgodnie z ustawą Senat określił 
na 1 września 2019 roku. Ale od mo-
mentu przyjęcia aktu założycielskiego 
nastąpiła organizacja liceum. Zgodnie 
z przepisami, zachowując wszystkie 
ustawowe terminy złożyliśmy wnio-
ski do Kuratorium Oświaty oraz 
Urzędu Miasta Poznania o wpis do 
rejestru szkół i placówek oświatowych. 
Wszystkie formalności z naszej strony 
zostały właściwie spełnione. 

– Czym można zachęcić młodych lu-
dzi, którzy jeszcze nie zdecydowali 
się na naukę w waszym liceum?

MG : Do naszego liceum nie trze-
ba mocno zachęcać. Nasza dotychcza-
sowa działalność jest dla nas najlepszą 
wizytówką. Dla nas liczy się dobro 
ucznia i studenta. Ważne są sukcesy 
naszych absolwentów. W przypadku 
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Liceum dla wszystkich
Chcemy zrobić coś dobrego dla Poznania, powiatu po-
znańskiego, a nawet całej Wielkopolski, dlatego z począt-
kiem września tego roku rozpocznie działalność nowe 
Liceum Ogólnokształcące. Organem prowadzącym nowe-
go liceum jest Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. 
Czym się różni to liceum od innych? O tym rozmawiamy  
z założycielem WSHiU Magdaleną Górską i dyrektor liceum 
Ewą Krąkowską.

uczniów ważne jest akademickie przy-
gotowanie i dobrze zdana matura, któ-
re umożliwią kontynuowanie nauki 
na wymarzonych studiach, bez wzglę-
du na to czy będą to studia na naszej 
uczelni czy na uczelniach zagranicz-
nych. Chcemy być szkołą dostępną, 
dlatego myślimy również o uczniach 
z mniej zamożnych rodzin. Wyższa 
Szkoła Handlu i Usług zdecydowała 
się wspierać Liceum Ogólnokształcą-
ce, dlatego czesne mogło zostać wy-
znaczone w kwocie 699 zł. To kwota 
niemal połowę niższa niż czesne 
w liceach prowadzonych przez inne 
szkoły wyższe. Do tego, podobnie jak 
w szkole wyższej, czesne w liceum nie 
zmieni się aż do końca nauki, niezależ-
nie od wysokości inflacji czy innych 
zdarzeń. Na wypadek zdarzeń loso-
wych powołaliśmy fundację, może 
ona refundować czesne uczniów i fun-
dować stypendia.

EK: Nasze liceum zapewni ab-
solwentom dużą dawkę wiedzy nie 
tylko teoretycznej, ale także praktycz-
nej. Przykładowo w klasie medialnej 

uczniowie poznawać będą tajniki wy-
stąpień publicznych, poznają też język 
mediów. Sami będą tworzyć własne, 
szkolne media, takie jak gazeta czy te-
lewizja internetowa. Z kolei uczniowie 
klasy menedżersko-ekonomicznej 
tworzyć będą własne biznesplany i ele-
menty kampanii reklamowej. Wspól-
nie będziemy zastanawiać się, w jakich 
mediach reklama jest bardziej efektyw-
na. Wnikniemy w tajniki e-marketingu. 
Poznamy podstawy prawa, techniki 
zarządzania finansami i zarządzania ze-
społem. Niezależnie od klasy stawiamy 
na naukę języków obcych. Poza podsta-
wowymi językami, jak angielski, nie-
miecki czy hiszpański, nasi uczniowie 
będą mogli poznawać też język rosyjski, 
ukraiński czy chiński.

MG: Mieszkańcy Poznania i po-
wiatu poznańskiego to absolutni lide-
rzy przedsiębiorczości. Właśnie tu po-
stało najwięcej prywatnych firm. Duża 
część przedsiębiorców w przyszłości 
stanie przed problemem przekazania 
swoich firm w ręce dzieci czy wnuków. 

Ciąg dalszy na str. 10 >>>>

Magdalena Górska - właścicielka Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

Ewa Krąkowska - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
Wyższej Szkoły Handlu i Usług
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WYWIAD WYWIAD / REKLAMA
 >>>> Ciąg dalszy ze str. 9 

Trzeba zrobić wszystko by młodzi 
ludzie byli do tego dobrze przygoto-
wani. Od lat zajmuje się tym nasza 
szkoła wyższa, jednak dostrzegamy 
potrzebę przygotowania młodzieży 
już na etapie liceum. Problem sukcesji 
to nie tylko problem przygotowania, 
ale w konsekwencji również problem 
braku chęci przejęcia firm. Z naszych 
obserwacji wynika, że wielu młodych 
ludzi nie jest zainteresowanych prowa-
dzeniem firmy założonej przez rodzi-
ców lub dziadków. Gruntowne przy-
gotowanie na etapie szkoły średniej 
daje zdecydowanie większe szanse na 
zaangażowanie młodzieży w rozwój 
tych przedsiębiorstw. Wkrótce od-
będzie się konferencja przygotowana 
przez naszą uczelnię wspólnie z Wiel-
kopolskim Związkiem Pracodawców 
Prywatnych poświęcona tym zagad-
nieniom. Jesteśmy przekonani, że 
wnioski będą bardzo interesujące dla 
wielkopolskich przedsiębiorców. 

EK: Od 2014 roku realizujemy na 
naszej uczelni wyższej program Era-
smus Plus. Mamy poważne doświad-
czenie i duży budżet. Dlatego podob-
ny program chcemy uzyskać dla klasy 
turystyczno-językowej.  Chcielibyśmy 
postawić na zajęcia terenowe. Takie 
zajęcia ułatwiają przyswajanie wiedzy. 
Niektóre lekcje z geografii czy biolo-
gii będą realizowane poza szkołą, np. 
w Wielkopolskim Parku Narodowym. 

Nie zabraknie też elementów kursu 
dla pilotów wycieczek. 

MG: Ważne dla rozwoju liceum są 
kontakty międzynarodowe i wymiana 
doświadczeń. Już dzisiaj mamy dosko-
nałe relacje z szkołami średnimi w Azji, 
Afryce i Ameryce. Jestem przekonana , 
że będziemy je dalej rozwijać i będzie 
to dla naszych uczniów ciekawe i bu-
dujące doświadczenie.

– Wiem , że będą klasy mundurowe.
MG: To prawda, choć wiele za-

leży od rodziców. Umundurowanie 
powinno być konsekwencją realizacji 
programów klasy wojskowej czy po-
żarniczej. Jesteśmy wdzięczni komen-
dantowi wojewódzkiemu Państwowej 
Straży Pożarnej , że zechciał objąć pa-
tronatem klasę pożarniczą. 

EK:  Klasę wojskową poprowadzą 
doświadczeni oficerowie. Poza teorią 
planujemy również obozy i warsztaty 
na strzelnicy. W ramach klasy „stra-
żackiej” zajęcia poprowadzą doświad-
czeni praktycy, zrealizujemy podsta-
wowe szkolenie, jakie mają strażacy 
OSP, a na zakończenie edukacji pla-
nujemy egzamin w KW PSP, który da 
naszym uczniom dodatkowe punkty 
przy rekrutacji między innymi do Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 

– Komfort nauki to nie tylko klasy 
profilowe , ale także wyposażenie 
pomieszczeń. 

MG: Zainwestowaliśmy w budo-
wę liceum spore środki finansowe. 

Mamy lepsze wyposażenie niż szkoły 
publiczne. Mamy nadzieję, że będzie 
to pozytywnie rzutowało na poziom 
zajęć i efektywność kształcenia.

– Część absolwentów LO będzie 
z pewnością kontynuować naukę 
w WSHIU?

MG: Jednym z obowiązków uczelni 
wyższej jest badanie uzyskanych efek-
tów kształcenia i poziomu satysfakcji 
z prowadzonych zajęć. Podobne będzie 
w liceum, profile klas są zbieżne z pro-
wadzonymi kierunkami studiów, rów-
nież kadra kierunkowa to kadra akade-
micka. Wyniki tych badań są budujące. 
Widzimy, że w tym roku zdecydowana 
większość absolwentów studiów licen-
cjackich wybrało studia magisterskie 
na naszej uczelni. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości większość uczniów ze-
chce wybrać naszą szkołę wyższą po 
ukończeniu liceum. Ale nie jest to ko-
niecznością. Mam nadzieję , że dobre 
przygotowanie zapewni uczniom moż-
liwość kontynuacji nauki na uczelniach, 
na które będą aplikować. 

EK: Najważniejsze, żeby mury 
naszego liceum opuścili ludzie, któ-
rzy będą pewni siebie, którzy potrafią 
pójść swoją drogą, a także będą potra-
fili wykazać się swoją wiedzą i umie-
jętnościami. To ważne w budowaniu 
kariery, by pokazać, że posiada się 
umiejętności praktyczne, bardzo cen-
ne na rynku pracy.

– Liceum będzie działać w tym sa-
mym budynku, co szkoła wyższa?

MG: Nauka będzie odbywała się 
w tym samym gmachu. Jednak nie wi-
dzimy szczególnej potrzeby spotykania 
uczniów z studentami. Nauka w liceum 
i na uczelni wyższej odbywać będzie się 
na innych piętrach. Ważne jest jednak to, 
by kadra naukowo dydaktyczna przeby-
wała w jednym gmachu, a uczniowie czy 
studenci nie musieli wychodzić z budyn-
ku i przejeżdżać na zajęcia. Wszystko 
mamy zaplanowane, ale nasze przedsię-
wzięcia będą podlegały jeszcze weryfi-
kacji i akceptacji Rady Rodziców.

– Po tych odpowiedziach jestem 
przekonany, że liceum będzie cie-
kawsze od państwowych, ale prze-
cież pod wieloma względami takie 
samo, jak licea publiczne.

EK: Nasze liceum będzie speł-
niało dokładnie takie same wymogi 
jak szkoła publiczna. Program pod-
stawowy liceum będzie dokładnie 
taki sam jak w państwowych liceach 
ogólnokształcących. Różnić będzie się 
podejściem do ucznia i zajęciami do-
datkowymi. Nie przewidujemy zadań 

domowych. Cały proces kształcenia 
chcemy realizować z nami. Uwieńcze-
niem nauki będzie zdana matura. Pod 
tym względem niczym nie różnimy się 
od państwowych szkół.

– Utworzenie nowego liceum to spo-
re wyzwania, czy macie Państwo ko-
lejne plany? 

MG: Dobre planowanie, organi-
zacja i zarządzanie daje efekty. W tym 
roku jako jedyni w Wielkopolsce re-
alizujemy jednolite, dziewięcioseme-
stralne studia magisterskie z zakresu 

pedagogiki wczesnoszkolnej i przed-
szkolnej w okresie trzech lat. Studia 
dają uprawnienia pedagogiczne i są 
dla studiujących całkowicie darmo-
we, bowiem w całości finansowane są 
z środków Unii Europejskiej. Obec-
nie trwa nabór i zainteresowanie 
jest ogromne. Ciągle się rozwijamy 
i mamy sporo nowych planów i pro-
jektów. Wkrótce rozpoczniemy ko-
lejne projekty i z pewnością Państwo 
o nich usłyszycie.

Rozmawiał Jerzy Berger

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217 / 219
61-485 Poznań

tel. 502 864 817, sekretariat: 506724438
rekrutacja@liceumwshiu.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
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WYDARZENIA / OGŁOSZENIE

Drodzy Biegacze,
stało się już naszą  tradycją, że w Suchym Lesie organizujemy wydarzenie 
sportowe jakim jest bieg uliczny na dystansie 5 i 10 kilometrów.

Tym samym mamy przyjemność poinformować i zaprosić do udziału,
w kolejnej edycji Sucholeskiego biegu - VII Sucholeska Dziesiątka Fightera, 
która odbędzie się 22 września 2019 roku (w niedzielę), w ramach Grand Prix 
Wielkopolski w biegach ulicznych. Planowany start biegu to godzina 11:00.  

ZAPISY JUŻ RUSZYŁY! – CZEKAMY NA CIEBIE!
Szczegóły na:    http://www.sucholeskadycha.com.pl

W czasie trwania biegów głównych (5 km, 10 km oraz 5 km, Nordic Walking 
oraz półmila Fightera dla dzieci na dystansie 800m) prowadzony będzie mityng 
lekkoatletyczny dla najmłodszych na płycie boiska Gminnego Ośrodka Sportu.

Wszystkich zainteresowanych, informujemy, że trasa biegu, miejsce startu 
i mety, lokalizacja biura zawodów pozostają niezmienione w stosunku do 
poprzednich edycji biegu.

Biuro zawodów – hala Gminnego  
Ośrodka Sportu w Suchym Lesie,  
czynne będzie  
w następujących terminach:
21. 09. 2019 rok (sobota):  
od 15:00 do 18:00.
22.09. 2019 rok (niedziela):  
od 08:00 do 10:30

Estella ponownie otwarta!
Po prawie szesnastu latach istnienia sucholeska restauracja 
przeszła sporą metamorfozę. W połowie sierpnia wznowiła 
swoją działalność po gruntownym remoncie. Zmieniło się 
bardzo wiele, smak jednak pozostał ten sam. Odnowiona 
Estella jest już otwarta.

Mimo kilkudniowego opóźnienia 
wynikającego z przedłużenia się prac 
modernizacyjnych, remont Estelli do-
biegł końca. W połowie sierpnia br. na-
stąpiło ponowne otwarcie restauracji 
w Suchym Lesie.

Żółta ciżemka
Jak zapewniają właściciele lokalu, 

robili wszystko co w ich mocy, by go-
ście mogli jak najszybciej odwiedzić 
swój ulubiony lokal. Prace trwały 
dzień i noc. Właściciele liczą, że nowe 
wnętrze i jego wystrój przypadną 
wszystkim odwiedzającym do gustu.

– Zmieniło się dosłownie wszystko! 
– mówi Piotr Knasiecki, współwaści-

ciel lokalu. – Po szesnastu latach nie 
zdziwiło mnie, kiedy za barem znala-
złem żółtą ciżemkę i uznałem, że jest 
to najwyraźniejszy, najbardziej czytel-
ny sygnał, że na ten remont był już czas 
najwyższy, więc zmieniliśmy wystój, 
sufit, meble, posadzkę.

Restauracja Estella stanowi ważny 
punkt na kulinarnej mapie Poznania 
i powiatu już od ponad 28 lat. Pierwsza 
restauracja włoska powstała w samym 
sercu stolicy Wielkopolski 1 czerwca 
1991 r. Od tej pory przechodziła liczne 
przeobrażenia, ale to, co najważniejsze 

dla miłośników dobrej kuchni, po-
zostało bez zmian – oferta kulinarna 
i miła atmosfera.

– W menu nadal znajduje się ponad 
150 pozycji – informuje Piotr Knasiec-
ki. – Na pewno jednak będą pokazy-
wały się z czasem nowe propozycje. 
Z pewnością będziemy poszerzać i po-
lepszać naszą ofertę.

Dla wymagających smakoszy
Od początku istnienia restauracji 

jej menadżerowie dokładają wszel-
kich starań, by dania z menu spełniały 
oczekiwania nawet najbardziej wyma-
gających smakoszy. Smaczny obiad 
lub romantyczna kolacja, przyjęcie 
bądź piknik, catering na zamówienie 
to usługi, które Estella świadczy od 
początku swej działalności.

Ristorante Estella mieści się przy ul. 
Szkolnej 20 w Suchym Lesie. Lokal 
jest czynny od poniedziałku do nie-
dzieli, w godz. 11.00-22.00. Zamó-
wień na wynos i rezerwacji stolików 
można dokonywać pod numerami 
telefonów 61 892 60 36 lub 693 749 
333, a także pisząc na adres e-mail 
suchylas@estella.pl.

Michał Szott

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

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

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

GOTOWY NA KAŻDĄ PRZYGODĘ

JEEP® COMPASS  
W ABONAMENCIE OD 1575 ZŁ NETTO MIES. BEZ WPŁATY WŁASNEJ
Jeep

®
 jest zastrzeżonym znakiem handlowym FCA US LLC. Jeep

®
 Compass – zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8 do 8,3 l/100 km, emisja CO2 w cyklu mieszanym od 127 do 190 g/km. Informacje o odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na stronie 

http://jeep.mopar.eu/jeep/pl/pl/recykling. Program FCA Abonament dotyczy nowych samochodów marki Jeep
®
 – modeli Jeep

®
 Renegade, Jeep

®
 Compass, Jeep

®
 Cherokee, Jeep

®
 Wrangler oraz Jeep

®
 Grand Cherokee. Skierowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak i osób 

prywatnych. Operatorem programu FCA Abonament jest firma Leaseplan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach stałej opłaty miesięcznej, różnej dla każdego modelu, Klient użytkuje samochód w okresie 36 miesięcy z przebiegiem 20 000 lub 
40 000 km rocznie. Wpłata własna wynosi 0%. W ramach opłaty miesięcznej operator pokrywa koszty związane z rejestracją samochodu, jego ubezpieczeniem (OC/AC/NNW) oraz kosztami związanymi z przeglądami serwisowymi w interwałach czasowych i kilometrowych 
określonych przez producenta samochodu. Po ustalonym w umowie okresie użytkowania samochód jest zdawany przez Klienta operatorowi programu. Usługa kompleksowej obsługi serwisowej operatora realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i nie obejmuje czynności obsługi codziennej pojazdu. Pełny pakiet ubezpieczenia oraz gwarancja pojazdu obowiązują na terenie Unii Europejskiej. Szczegóły programu dostępne są u wybranych Autoryzowanych Dealerów Jeepa oraz na stronie internetowej programu: 
abonament.jeep.pl. Prezentowany materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niektóre opcje wyposażenia prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia podstawowego i są dostępne wyłącznie za dopłatą.

Zapisy cały czas trwają! Nie zwlekajcie. 
Pod nazwą „I Ty możesz zostać olimpijczy-
kiem” odbędzie się czwórbój lekkoatletyczny 
A biegniemy z pomocą dla Szkoły Szkoły 
Podstawowej w Poznaniu 
z klasami dla dzieci niepełnosprawnych.

SUCHOLESKIE STOWARZYSZENIE  
SPORTOWE FIGHTER UL. SZKOLNA 15  
62-002 SUCHY LAS. 

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

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

SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

ul. Rubież 14b / 54,  
Poznań (Naramowice)

tel. 600 11 66 76
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WYDARZENIA KULTURALNE WYDARZENIA KULTURALNE / REKLAMA

Koncerty i spektakle 
pod gołym niebem
Tłumy mieszkańców przybyły na plac przy zbiegu ulic 
Skośnej  i Święty Marcin w Poznaniu, czyli w miejsce, gdzie 
za kilka lat zostanie wybudowana nowa siedziba Teatru 
Muzycznego. Pod koniec czerwca odbywało się tam nie-
zwykłe wydarzenie kulturalne pt. ,,Tu będzie Teatr”.

Na uczestników czekało wiele 
atrakcji. Wśród nich m.in. musical 
,,Zakonnica w przebraniu”, spektakl 
dla dzieci ,,Koziołek Matołek i zagad-
ka ratuszowej wieży”, a także koncerty 
,,To jest ten moment” czy BUM BUM 
ORKeSTAR. 

Artystyczny kamień węgielny
Dwudniowe świętowanie rozpo-

częło się od znakomitego koncertu 
musicalowego ,,To jest ten moment”. 
Na estradzie wystąpili m.in. Kuba Ba-
dach, Janusz Kruciński, Edyta Krze-
mień, Katarzyna Rościńska, soliści 
i zespół Teatru Muzycznego w Pozna-
niu. Podczas imprezy przewodniczący 
Rady Miasta Grzegorz Ganowicz oraz 
zastępczyni prezydenta Katarzyna 
Kierzek-Koperska dokonali symbo-
licznego odsłonięcia kurtyny. W swo-
im wystąpieniu dyrektor Teatru Mu-
zycznego Przemysław Kieliszewski 

podkreślał, że „jest to taki artystyczny 
kamień węgielny pod to, by w tym 
miejscu tworzyć”. Na terenie przyszłe-
go teatru widzowie mogli obejrzeć też 
musical ,,Zakonnica w przebraniu”. 
W rolach głównych zagrały: Karolina 
Trębacz, Barbara Melzer i Edyta Krze-
mień. Choć widowisko przeciągnęło 
się do późnych godzin nocnych, pu-
bliczność oglądała spektakl z zapar-
tym tchem do samego końca. 

Drugiego dnia dla najmłodszych 
widzów przygotowano spektakl mu-
zyczny pt. ,,Koziołek Matołek i zagadka 
ratuszowej wieży” oraz koncert Kids for 
Kids. W ramach wydarzenia, uczestni-
cy mogli posłuchać koncertów: BUM 
BUM ORKeSTAR (zapowiadał on 
dwunastą edycję festiwalu Akademia 
Gitary), Pierwszej Poznańskiej Nie-
symfonicznej Orkiestry Ukulele i Tan-
go Fogg. Po placu przeszli także uczest-
nicy parady patronów miasta. Impreza 
zakończyła się spektaklem „Operetta! 
Żyjesz w Matrixie” z udziałem m.in. Ju-
styny Szafran i donGuralesko, którym 
towarzyszyła Orkiestra Collegium F 
pod batutą Marcina Sompolińskiego. 

Cykl imprez objął honorowym 
patronatem prezydent Poznania oraz 
przewodniczący Rady Miasta. 

– To było takie symboliczne wyda-
rzenie, pokazujące nową przestrzeń 
dla Teatru Muzycznego w Poznaniu 

– mówi Grzegorz Ganowicz, przewod-
niczący Rady Miasta. – Chodziło o za-
akcentowanie, pokazanie, że co praw-
da murów jeszcze nie ma, ale sztuka 
teatralna może odbywać się w tym 

miejscu i kiedyś będzie to miejsce 
funkcjonowało jako Teatr Muzyczny. 
Jest nadzieja, są plany, by był to jeden 
z najnowocześniejszych teatrów mu-
zycznych w kraju. Jeśli już budujemy 
teatr to po to, by był na miarę czasu. 
Jest to też wyraz uznania dla zespołu, 
który powinien mieć dobre warunki. 
Jest to zespół, który cały czas się roz-
wija i pokazuje coraz to nowe i lepsze 
przedstawienia.

Wspaniałe miejsce
– Imprezą pt. ,,Tu będzie Teatr” 

chcieliśmy poznaniakom już teraz od-
dać i przybliżyć to miejsce, w którym 
powstanie nowa siedziba Teatru Mu-
zycznego – mówi Przemysław Kieli-
szewski, dyrektor Teatru Muzycznego 
w Poznaniu. – Zasłonięta drzewami 
działka nie wydaje się atrakcyjna, do-
piero jak widzowie zobaczyli na scenie 
spektakl i koncert m. in. z udziałem 
Kuby Badacha, dostrzegli że jest to 
wspaniałe miejsce.  

Dyrektor jest zadowolony z arty-
stów. W jego odbiorze także publicz-
ność była zachwycona tą formułą. 
Chce to wydarzenie powtórzyć za rok, 
może nawet będzie ono rozszerzone 
w formule festiwalowej. 

– Przede wszystkim bardzo mocno 
trzymam kciuki za Teatr Muzycz-
ny w Poznaniu – podkreśla Bartek 
Jędrzejak, dziennikarz, prezenter. – 
Mam takie wrażenie, że dużo się mówi 
o Teatrze Roma w Warszawie, o Te-
atrze Muzycznym w Gdyni im. Da-
nuty Baduszkowej, a Teatr Muzyczny 
w Poznaniu wcale nie odstaje od tych 
teatrów, tylko jest zapomniany. 

Redaktor Jędrzejczak bardzo moc-
no wierzy, że w 2023 roku, kiedy tu 
zostanie otwarty nowy teatr, będzie 
to najnowocześniejszy teatr muzyczny 
w Polsce. Oczy całego kraju zostaną 
zwrócone na Poznań i na to miejsce. 

– Bardzo mocno trzymam za to 
miejsce kciuki – podsumowuje nasz 
rozmówca.

Serce w Poznaniu
– Zostałam zastępcą dyrektora ds. 

artystycznych w Teatrze Muzycznym 
w Poznaniu. Czuję się wyróżniona – nie 
ukrywa Paulina Andrzejewska-Damięc-
ka, reżyser koncertu. – Muszę przyznać, 
że na początku byłam zestresowana, 
miałam obawy, czy dam radę. Pomyśla-
łam, że taka propozycja nie pojawia się 
na co dzień. Ponadto, to właśnie tu w Po-
znaniu jest moje serce. Mam tutaj wielu 
przyjaciół. Widzę też, że dyrektor teatru, 
Przemysław Kieliszewski ma świetny 
plan, zespół cały czas się rozwija, ludzie 
realizują fantastyczne projekty i chcę 
w tym uczestniczyć. 

Wcześniej Paulina Andrzejewska 
robiła choreografie do spektakli, reży-
serowała niektóre koncerty. Teraz cie-
szy się, że będzie w Poznaniu jeszcze 
częściej. 

–  Wszyscy marzymy o tym wiel-
kim, fantastycznym teatrze, który ma 
powstać, właśnie tu, u zbiegu ulic Sko-
śnej i Św. Marcin. Poznań na to zasłu-
guje, to dobre miejsce, by powstał tu 
taki obiekt – wyraża opinię. –  Nawet 
obcokrajowcy powinni tu przyjeżdżać 
i podziwiać naszych artystów. Mamy 
naprawdę fantastycznych aktorów, 
solistów  i tancerzy, możemy być spo-
kojnie konkurencją dla Broadwayu 
i Londynu. 

Niesamowite przeżycie
– Tak, ten musical pokazuje, że ka-

pitalnie jest być zakonnicą , jeśli ma się 
dużo radości w sobie. Uważam, że każ-
dy zawód, każde powołanie, jeżeli jest 
prawdziwe, to przynosi radość. Grana 
przeze mnie postać łamie konwencje, 
a to zawsze ludzie lubią – zaznacza Ka-
rolina Trębacz, odtwórczyni  głównej 
roli w musicalu ,,Zakonnica w przebra-
niu”. – Występ w miejscu, gdzie powsta-
nie nowa siedziba Teatru Muzycznego 
był bardzo fajnym przeżyciem. Rano 
mieliśmy próbę i trochę miałam wąt-
pliwości czy ten spektakl będzie dobrze 
odebrany przez publiczność. W teatrze 
jest jednak trochę inna atmosfera. 

Na szczęście musical się podobał, 
mimo że spektakl się przeciągnął – 
musical zakończył się dopiero około 
wpół do pierwszej w nocy. Ludzie zo-
stali jednak do samego końca. 

– To było niesamowite – mówi 
z emfazą pani Karolina. – Można po-
wiedzieć, że zaiskrzyło między nami 
aktorami i publicznością. Na pewno 
na długo ten występ pozostanie w mo-
jej pamięci i w sercu. I cieszę się, że gra-
łam na placu, gdzie powstanie wspa-
niały teatr, na który Poznań zasługuje.

– Było uroczo, cudownie. „Zakonni-
ca w przebraniu“ to jeden z najlepszych 
musicali, w jakich grałam – mówi Bar-
bara Melzer, odtwórczyni roli Matki 
Przełożonej. – Wspaniale było zagrać 
właśnie ten tytuł w miejscu, w którym 
powstanie nowy poznański Teatr Mu-
zyczny. Taki teatr należy się miastu 
i uzdolnionemu, pracowitemu, fan-
tastycznemu zespołowi. Bardzo lubię 
grać tę postać, chociaż może wydawać 
się zbyt surowa i konserwatywna, w fi-
nale przechodzi przemianę i pokazuje 
swoje przyjemniejsze oblicze. Wyro-
biona poznańska publiczność reago-
wała cudownie, nie przeszkadzały jej 
ani hałasujące pociągi ani wiatr. Wie-
czór przy ulicy Skośnej był magiczny. 

AGACZYK

Anna Lasota

Edyta KrzemieńPippin

KOMÓRKI  
NA 

WYNAJĘCIA
JELONEK
tel. 602 103 676
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tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEKZŁOTNIKI

Galeria Sucholeska 
509 473 120

JELONEK

JÓŹWIAK S.C.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA 127

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

r     e      s     t     a     u     r     a     c     j     a
Oborniki 64-600  ul. Chłopska 1  tel.:  61 88 32 608     
www.kuchniaistrych.pl                   @kuchniaistrych
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9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22 23

24 25 26

Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

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

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

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

Te
l. 6

93
 74

9 3
33

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

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

Telefon 533 327 347

www.qarson.pl

Suchy Las, ul. Sucholeska 1

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

www.mojaStomatologia.pl/poznan

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

SPECJALISTYCZNY 
GABINET STOMATOLOGICZNY

lek. stom.  
Magdalena Osypiuk

Os. Poziomkowe 10a / 1b
tel. 61 652 16 60, 609 450 410

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek. stom.  

Magdalena Osypiuk
Os. Poziomkowe 10a / 1b

tel. 61 652 16 60, 609 450 410



Oznacza to, że zmiany, które zosta-
ły wprowadzone w uchwale dotyczą 
także gminy Suchy Las, a tym samym 
komunikacji publicznej obsługiwanej 
przez spółkę ZKP. Jednym z najważ-
niejszych jej zapisów jest ten, dotyczą-
cy uczniów szkół podstawowych.

Jak informuje ZTM, uchwała 
rozszerza zakres bezpłatnej komu-
nikacji dla uczniów szkół podsta-
wow ych (lub innych typów szkół re-
alizujących podstawę programową 
kształcenia ogólnego w yżej w ymie-
nionych szkół). 

Od sierpnia br. bez konieczności 
zakupu biletu mogą podróżować li-
niami organizowanymi przez ZTM 
uczniowie podstawówek nie tylko 
z Poznania, ale również mieszkający 
w innych gminach objętych porozu-
mieniem międzygminnym: Suchym 
Lesie, Czerwonaku, Dopiewie, Klesz-
czewie, Komornikach, Kostrzynie, 
Kórniku, Luboniu, Mosinie, Muro-
wanej Goślinie, Pobiedziskach, Pusz-
czykowie, Rokietnicy, Swarzędzu, 
Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, 
Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zanie-
myślu.

Uprawnienie to obowiązuje we 
wszystkich strefach taryfowych ZTM 

– na podstawie legitymacji szkolnej lub 
karty PEKA z zapisanym uprawnieniem.

UWAGA!!! Jednocześnie z wej-
ściem w życie uchwały Rady Miasta 
Poznania, stają się nieaktualne zapisy 
uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia 
25 stycznia 2018 roku, na mocy której 
uczniom szkół podstawowych zostało 
przyznane prawo do bezpłatnych bile-
tów okresowych, uprawniających do 
poruszania się na terenie gminy Suchy 
Las. W związku z tym rodzice / opieku-
nowie prawni NIE SKŁADAJĄ w pla-
cówce oświatowej lub urzędzie gminy 
wniosku w tej sprawie.

Warto również wiedzieć, że 
można dokonać zwrotu zakupio-
nego biletu okresowego: normal-
nego, Metropolitalnego, ulgowego 
oraz Biletu Metropolitalnego z ulgą.  
To istotne zwłaszcza dla tych uczniów, 
którzy z dniem 1 sierpnia zyskali 
uprawnienie do bezpłatnej komunika-
cji, a mają już wykupiony bilet okresowy.  

Więcej informacji – www.ztm.
poznan.pl/pl/aktualnosci/nowosci-
w-taryfie-biletowej-ztm-wszystko-co-
warto-wiedziec

Sucholeskie  
Stowarzyszenie Sportowe 

Fighter
Szkoła Karate-Do. 

 Mariusz Siebert

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

Uczniowie podstawówek 
pojadą komunikacją za darmo!
Od 1 sierpnia br. weszła w życie znowelizowana uchwała 
Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia zwolnień 
i ulg w opłatach za przejazdy liniami organizowanymi 
przez ZTM na terenie miasta Poznania oraz gmin objętych 
porozumieniem międzygminnym.

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

Zmiana organizacji 
ruchu przy SP2  
w Suchym Lesie

W trosce o bezpieczny dowóz dzieci do 
szkoły, na wniosek rodziców, od 1 sierpnia 
obowiązuje nowa organizacja ruchu przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie  
(ul. Poziomkowa).

Zmiana, która została wprowadzona 
dotyczy odcinka drogi z płyt (od strony 
Komisariatu Policji), na której od ul. Po-
ziomkowej w kierunku ul. Rzemieślniczej 
został wprowadzony ruch jednokierunko-
wy. Tym samym od ul. Rzemieślniczej nie 
ma możliwości wjazdu na tę drogę. 

Również tylko w jedną stronę, w kie-
runku ul. Tęczowej można poruszać się 
po drodze wewnętrznej, usytuowanej od 
frontu szkoły. Należy również pamiętać, 
że wyznaczona na tej drodze zatoczka, 
znajdująca się w pobliżu głównego wej-
ścia do budynku, służy wyłącznie do 
chwilowego zatrzymania pojazdu, aby 
wysadzić lub zabrać pasażera. Nie jest to 
miejsce postoju!

KONTAKT I ZAPISY: 
Mariusz Siebert - 6 Dan 

tel. 695 444 416, 608 331 944 
mail: mariusz siebert@gmail.com

ORAZ OGŁASZA  
NABÓR DO SEKCJI

PIŁKI 
RĘCZNEJ

ZAPRASZA  
NA ZAJĘCIA

KARATE
(Polski Związek  

Karate  
SHOTOKAN / WKF)

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
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- Zapraszam wszystkich do 
wspólnej zabaw y. Wyjątkowej – bo 
połączonej z uroczystymi obchoda-
mi 20-lecia powiatu poznańskiego. 
Uczestnikom zapewnimy upominki, 
ciepły posiłek, ale przede wszystkich 
niezapomniane przeżycia. Straż po-
żarna, policja, straż graniczna, woj-
sko – a z nimi spektakularne pokazy 

i moc atrakcji – Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański zachęca do udziału 
w szóstej edycji tego w yjątkowego 
festynu.

Impreza tradycyjnie rozpocznie 
się przekazaniem sprzętu dla OSP 
o godzinie 12.00. W tym roku będą 
to zestaw y węży strażackich o war-
tości 3,9 tys. zł dla każdej jednostki. 

Z pewnością ułatwią one działanie 
strażaków, a mieszkańcom powiatu 
zapewnią większe bezpieczeństwo 
i szybszą pomoc. O godzinie 13.00 
Straż Graniczna Poznań-Ławica 
zaprezentuje pokaz pirotechniczny, 
40 minut później obejrzymy w ystęp 
psów policyjnych. Popis posłuszeń-
stwa czworonogów z pewnością 
zrobi niesamowite wrażenie. Umie-
jętności strażaków natomiast będzie 
można podziwiać o godzinie 14.15. 
Tradycją pikniku jest kąpiel w pianie 
strażackiej. Każdego roku przyciąga 
ona dziesiątki wielbicieli mokre-
go szaleństwa – nie tylko dzieci! 
W tym roku kąpiel rozpocznie się 
o godzinie 15.00. W międzyczasie 

odbędą się warsztaty cukierkowe 
(o godz. 12.40 i 14.00), zabawa na 
dmuchańcach, w ydawanie ciepłych 
przysmaków regionalnych, malowa-
nie buziek czy wspinaczka po drabi-
nie strażackiej. A to tylko część przy-
gotowanych atrakcji. Dodatkowo 
służby mundurowe będą edukować 
dzieci, jak unikać zagrożeń w swoim 
otoczeniu, co można w nim popra-
wić, aby podnieść poziom bezpie-
czeństwa swojego i bliskich, a także 
jak prawidłowo zareagować w przy-
padku zagrożenia. Na zakończenie 
pikniku, o godzinie 16.00 dla miesz-
kańców powiatu poznańskiego za-
śpiewa zespół Boys. 

JF

Podczas konferencji prasowej 
w gmachu kliniki MedPolonia przy 
ulicy Obornickiej w Poznaniu wysłu-
chaliśmy przedstawicieli tejże kliniki 
oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Pozbawiony możliwości 
funkcjonowania

Mowa była o podpisanych przez 
NFZ umowach na zabiegi usuwania 
zaćmy. Efekt? Skraca się czas oczekiwa-
nia na operację. Do tego część zabiegów 
wykonywana jest bez hospitalizacji.

– Wielkopolski Oddział Wojewódz-
ki NFZ podpisał 27 umów z 27 placów-

kami w sprawie zabiegów usuwania 
zaćmy – informuje Hanna Philips, 
zastępczyni dyrektora tegoż oddziału. 

– Pacjenci tych placówek, w zależności 
od sytuacji, są albo hospitalizowani, 
albo poddawani zabiegom na miejscu. 
14 placówek wykonuje operacje w ter-
minie do trzech miesięcy. 18 placówek 
zagwarantowało wykonanie zabiegu 
do końca roku. Wszystko dzięki temu, 
że na operacje te przeznaczyliśmy wię-
cej pieniędzy: 32 mln zł tylko w pierw-
szym półroczu tego roku.

Procedura wygląda tak: najpierw 
wizyta kwalifikująca do zabiegu, po-

tem sama operacja, a po nim wizyta 
kontrolna, w trakcie której lekarz we-
ryfikuje ostrość wzroku.

– MedPolonia też skróciła kolejki 
– zaznacza Anna Groszewska, specja-

listka ds. kontraktowania i rozliczeń. – 
Z 12 miesięcy do około czterech.

– Zaćma dotyka prawie każdego po 
85. roku życia – mówi lekarz medycyny 
Andrzej Gołębka, okulista z kliniki Med-
Polonia. – Chory praktycznie pozbawio-
ny jest możliwości normalnego funkcjo-
nowania. Zabieg pozwala pacjentowi 
powrócić do normalnego życia.

– Ważne jest też, by sama operacja 
była jak najmniejszym dyskomfortem 

– dodaje zastępczyni dyrektora Hanna 
Philips z NFZ. – Dlatego przyglądamy 
się także temu, jak długo trwa hospita-
lizacja. I czas ten się skraca – podkreśla. 

– Dziś aż 80 proc. zabiegów wykony-
wanych jest w trybie jednodniowym.

Czekam bez strachu
Podczas konferencji obecne były 

też pacjentki, zarówno te oczekujące 
na operację, jak i te już wyleczone.

– Czekam od maja br., a zabieg mam 
wyznaczony na wrzesień – mówi 
Anna Czech z poznańskich Winograd. 

– To bardzo krótki okres oczekiwania.
Pani Anna ma dopiero 61 lat, więc 

zaćma zaczęła się u niej wcześnie. 
Zaczęło się od problemu z doborem 
okularów i dyskomfortu podczas oglą-
dania telewizji.

– Może był to skutek urazu, bo kie-
dyś uderzyłam się w oko? – zastanawia 
się pacjentka. – W maju poszłam na 
badania do kliniki MedPolonia i tam 
dowiedziałam się, że mam zaćmę – 
wyjawia. – Na zabieg czekam ze spo-
kojem, bo wiem, że operować mnie bę-
dzie doktor Gołębka, który ma bardzo 
dobre opinie – komplementuje.

– Ja jestem już po operacji – mówi 
Małgorzata Smagieł z Poznania. – Kie-
dy zachorowałam, najpierw wiele razy 
zmieniałam okulary. W marcu dowie-
działam się, że mam zaćmę. W innych 

placówkach terminy były bardzo długie. 
W klinice MedPolonia zabieg wyzna-
czono mi na wrzesień, ale potem – ku 
mojej radości – termin skrócono. Do kli-
niki przyszłam 14 maja w południe, a wy-
szłam już o 14.00. Operowano mi prawe 
oko. Po zabiegu miałam je schowane pod 
opatrunkiem. Do domu zabrał mnie syn. 
Już następnego dnia opatrunek mi zdjęto. 
Z radością stwierdziłam, że widzę o wiele 
lepiej niż przed operacją.

Ameryka w Poznaniu
Poznanianka Elżbieta Nowak jest 

już trzy tygodnie po zabiegu. Cała 
wizyta w klinice trwała półtorej godzi-
ny. O zaćmie dowiedziała się dwa lata 
temu. Najpierw skierowano ją na Dłu-
gą. Potem polecono jej klinikę przy 
ulicy Obornickiej. Tam na operację 
czekała trzy miesiące.

– MedPolonia to bardzo dobra 
klinika, a doktor Gołębka to świetny 
lekarz – podkreśla pacjentka. – Już po 
zabiegu codziennie dzwonił do mnie 
do domu i pytał, jak się czuję. Potrafił 
zresztą po kilku minutach zadzwonić 
ponownie i zapytać, czy pamiętam 
o lekach. Ameryka! Zresztą cały perso-
nel był bardzo sympatyczny.

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

Miliony na leczenie choroby, 
która grozi ślepotą
Pacjenci krócej czekają na zabieg usunięcia zaćmy. To waż-
ne, bo choroba, która dotyka głównie osoby w podeszłym 
wieku, praktycznie uniemożliwia normalne życie.

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.

Bez nazwy-3   1 12.08.2019   15:59:38

Wesoło i bezpiecznie  
na pikniku w Bolechowie
Już 14 września w Bolechowie na terenie Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej nr 8 odbędzie się piknik rodzinny „Bezpieczni 
w powiecie poznańskim”. Tym razem będzie jeszcze więcej 
atrakcji dla mieszkańców podpoznańskich gmin.

Bezpłatne badania
Po raz kolejny Jan Grabkowski, sta-

rosta poznański, zachęca mieszkańców 
regionu, aby zadbali o swoje zdrowie 
i przebadali się bezpłatnie podczas „Białej 
soboty z powiatem poznańskim”. Akcja 
odbędzie się 7 września, ale już od 26 
sierpnia można zapisywać się na badania.

Na terenie Szpitala w Puszczykowie 
(ul. Kraszewskiego 11)  między 11:00 
a 15:00, mieszkańcy powiatu będą mogli 
bezpłatnie i bez skierowania od lekarza 
skorzystać z konsultacji, m.in. alergolo-
gicznych, laryngologicznych, kardiolo-
gicznych, urologicznych, okulistycznych 
czy diabetologicznych. Będzie się można 
poddać badaniom EKG, mammografii 
czy densytometrii. Warto sprawdzić zna-
miona na skórze, zmierzyć ciśnienie tętni-
cze, oznaczyć poziom cholesterolu i glu-
kozy we krwi, skontrolować ilość tkanki 
tłuszczowej, wysłuchać porad dietetyka 
oraz skonsultować się w zakresie opieki 
geriatrycznej. Do dyspozycji pozosta-
wać będą przedstawiciele NFZ, PCPR, 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności. Punkty eduka-
cyjne wystawią Wielkopolskie Centrum 
Onkologii i Powiatowa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna. Nie zabraknie kon-
kursów z nagrodami oraz poczęstunku.

- Co roku na „Białą sobotę z powia-
tem poznańskim” do puszczykowskiej 
lecznicy przychodzi mnóstwo osób za-
interesowanych konsultacjami. Powiat 
poznański od lat nie tylko przekazuje 
środki na bezpłatne badania, ale także 
finansuje programy szczepień – przy-
pomina Jan Grabkowski. 

Konsultacje lekarskie oraz niektóre 
badania wykonywane podczas białej so-
boty wymagają wcześniejszej rejestracji. 
Zapisy rozpoczynają się w poniedziałek, 
26 sierpnia br. pod nr tel.: 61 8418822 
(pn. – pt. w godz. 9:00 – 13:00).

KW

Lekarz Andrzej Gołębka, zastępczyni dyrektora 
Hanna Philips z NFZ, specjalistka Anna Groszewska

Pacjentki są bardzo zadowolone z poziomu uslug w klinice MedPolonia
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szczególne zasługi dla rozwoju go-
spodarczego, które otrzymali: prezes 
Andrzej Bobiński z Przedsiębiorstwa 
Międzynarodowej Spedycji Targowej 
Transmeble International Sp. z o.o., 
prof. dr hab. Jacek Guliński, dyrek-
tor Poznańskiego Parku Naukowo-

-Technologicznego, dyrektor Grze-
gorz Hakało z Regionalnego Banku 
Handlowego w Warszawie SA, prezes 
Alexander Orlowski z firmy Trans-
gourmet Polska Sp. z o.o. oraz prezes 
Waldemar Osowczyk z firmy ZETO 
SA w Poznaniu.

– Jest to dla mnie bardzo ważkie 
wyróżnienie, abstrahując od zna-
czącej wagi samej statuetki! Trudno 
sobie trochę wyobrazić aby profesor 
Wydziału Chemii UAM, dodatkowo 
w wieku emerytalnym, został laure-
atem wyróżnienia „Wielkopolski Filar 
Biznesu”... A jednak! – cieszył się prof. 
Jacek Guliński. – Faktem jest, że od 
kilku lat jestem dyrektorem Poznań-
skiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego i kieruję, wraz z pozostałymi 
członkami zarządu, firmą, zatrudnia-
jącą ponad 130 osób, o obrocie rzędu 
30 mln złotych rocznie. Firmę, w któ-
rej zysk z działalności gospodarczej, 
jakkolwiek corocznie osiągany, nie jest 
celem samym w sobie. 

Na zakończenie pan profesor po-
dziękował kapitule za uhonorowanie 
przedstawiciela trochę nietypowego 
biznesu – instytucji otoczenia bizne-
su, świadczącej biznesowo usługi ba-
dawcze i specjalistyczne, zarówno dla 
sektora gospodarki jak i sektora nauki. 

Złoty znaczek W K K oraz oko-
licznościow y dyplom z podziękowa-
niem za wieloletnie akty wne człon-
kostwo w K lubie odebrał Janusz 
Mieloszyk, wieloletni prezes Exide 
Technologies SA.

Podczas uroczystości wręczono 
też certyfikaty członkowskie osobom, 
które dołączyły do WKK w minio-
nym roku. Klubowe grono powiększy-
ło się o 19 nowych członków!

Na spotkaniu nie zabrakło mię-
dzynarodowych akcentów. Krótkie 
przemówienie wygłosił minister co-
unselor z ambasady Etiopii w Berlinie 

- Roba Dame Kilta, który opowiedział 
o nowych możliwościach współpracy 
biznesowej pomiędzy Etiopią i Pol-
ską. Głos zabrał także prezes Przemy-
sław Dąbrowski z Polsko-Niemiec-
kiego Koła Gospodarczego DWK, 
partnera jubileuszowego spotkania 
WKK. Polsko-Niemieckie Koło Go-
spodarcze reprezentował też Werner 
Haibach, któremu towarzyszyła mał-
żonka Małgorzata Salwa-Haibach. 
Obecna była również Magdalena 
Górska z Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług i jej mąż Tomasz Górski. Po-
jawiła się nasza redaktor naczelna 
Agnieszka Łęcka. 

Atrakcją wieczoru była loteria, 
w ramach której sponsorzy ufundowa-
li ekskluzywne upominki: zestawy ko-
smetyków premium marki Alba1913 
firmy Alba Thyment oraz firmowe 
upominki od BMW Smorawiński.

Po zakończeniu oficjalnej części 
spotkania w przyjacielskiej atmosferze, 
do późnych godzin nocnych, święto-
wano 26. urodziny Wielkopolskiego 
Klubu Kapitału. Szczególną atmos-
ferę wieczoru współtworzyło Trio 
Klasyczne i urokliwy ogród i wnętrza 
Hotelu Novotel Poznań Malta.

WYDARZENIA

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

XXVI rocznica Wielkopolskiego 
Klubu Kapitału
W Hotelu Novotel Poznań Malta odbyła się na początku 
czerwca uroczysta gala z okazji 26. rocznicy Wielkopolskie-
go Klubu Kapitału, w której uczestniczyło ponad 200 zna-
mienitych gości. Jubileuszowe spotkanie swoją obecnością 
uświetnili liczni przedstawiciele władz samorządowych, 
korpusu dyplomatycznego i konsularnego, przedstawiciele 
świata biznesu, nauki, kultury i mediów.

Dopisali nie tylko goście, ale tak-
że przepiękna pogoda, dzięki której 
do późnych godzin nocnych trwały 
przyjacielskie rozmowy  w urokliwym 
hotelowym ogrodzie.

Prezydent na senatora
Wielkopolski Klub Kapitału 

to czołowa organizacja biznesowa 
w Wielkopolsce, którą cechuje wysoka 
aktywność i skuteczność w działaniu. 
Aktualnie klub zrzesza ponad 130 
członków, którzy są właścicielami lub 
menadżerami 250 przedsiębiorstw, 
zatrudniających łącznie ponad 30 
000 pracowników. Aktywne działania 
klubu to nie tylko regularne, ciekawe 
spotkania członkowskie, wparcie 
w rozwoju firm na rynkach zagranicz-
nych ale także liczne inicjatywy wspie-

rające rozwój wielkopolskiego biznesu 
i skuteczny lobbing, dzięki którym 
członkowie klubu mają realny wpływ 
na rozwój polskiej gospodarki.

Rocznicowe przemówienie wygło-
sił Paweł Bugajny, prezydent Wielko-
polskiego Klubu Kapitału. 

– Słowem wstępu, które najlepiej 
określa sens naszego jestestwa w klu-
bie pragnę podkreślić to, iż jesteśmy 
za czymś, a nie przeciw komuś – roz-
począł mówca. – Chcemy tworzyć, 
a nie rujnować. Chcemy i możemy 
wpływać na stan życia i poziomu go-
spodarczego naszego kraju. Wszystko 
to z pewnością cele  wszystkich klubo-
wiczów WKK.

Potem dodał, że większość obec-
nych zna historię klubu, ale mogą jej 
nie znać ani nowi członkowie, ani 
przybyli na uroczystość goście. Do-
wiedzieliśmy się więc, że w latach 90. 
klub przedsiębiorców był nowator-
skim pomysłem, który do dziś pozo-
staje oryginalnym rozwiązaniem nie 
tylko na terenie Wielkopolski, ale ca-
łego kraju. 

– Klub, wzorowany na organizacji 
klubów brytyjskich, charakteryzuje się 
dyskrecją, a jednocześnie otwartością 
na nowych członków i idee przez nich 
wnoszone – zapewnił prezydent Paweł 
Bugajny. – Pomimo oczywistego skoja-
rzenia  z pieniądzem, określenie kapitał 
w nazwie klubu dotyczy również ka-
pitału ludzkiego i stanu umysłów. Na-
szym majątkiem są ludzie. 

Mówca podsumował, że WKK 
to klub regionalny w rejonie, który 
zawsze był uważany za najprężniejszy 
ośrodek gospodarczy w Polsce. 

Jednak bez odczuwania pulsu 
żywej gospodarki w Sejmie i Senacie 
trudno tworzyć dla niej sprzyjający 
klimat.

– Rok temu wspomniałem, że roz-
ważam udział w wyborach do Senatu 
jako przedsiębiorca – niezależny kan-
dydat, teraz chciałbym to potwierdzić 

– wyjawił Paweł Bugajny. – Tak, będę 
brał udział w tych wyborach. Będę po 
raz pierwszy brał udział w biernym wy-
borze poddając weryfikacji swoją pra-
cę i wszystkie dotychczasowe czynne 
wybory. Dziś postanowiłem zabiegać 
o realny wpływ na sprawy społeczne 
i gospodarcze.

Odznaki i filary
Podczas spotkania na wniosek 

klubu wyróżnieni zostali wybitni 
członkowie Wielkopolskiego Klubu 
Kapitału. Marszałek Marek Woźniak 
wręczył odznaki honorowe za zasługi 
dla rozwoju województwa wielkopol-
skiego. Członków Wielkopolskiego 
Klubu Kapitału, którzy szczególnie 
przyczynili się do rozwoju gospodar-
czego stolicy Wielkopolski, wyróżnił 
prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, 
a osoby zasłużone dla powiatu po-
znańskiego – starosta Jan Grabkow-
ski. Tradycyjnie już przyznane zostały 
Wielkopolskie Filary Biznesu 2019 za 
szczególne zasługi dla rozwoju gospo-
darczego Wielkopolski.

Odznakami honorowymi za zasłu-
gi dla rozwoju województwa wyróżnie-
ni zostali: Dariusz Bońkowski, prezes 
zarządu Bońkowscy Auto Sp. z o.o. sp. 
k. oraz Adam Trybusz, prezes zarządu 
ANDERSIA PROPERTY Sp. z o.o.

– Jak dorosły mężczyzna dostrzega 
siwiznę na swoich skroniach, tą już 
mocno przerzedzoną i spotyka go taka 
chwila, jak ta podczas ostatniej gali, 

kiedy pan marszałek województwa 
docenia twój wieloletni  trud – doko-
nania i odznacza publicznie za zasługi, 
czujesz się spełniony, odczuwasz satys-
fakcję i radość – zdradził prezes Adam 
Trybusz. – Nie jest to już tylko  samo-
ocena, bo twoje zaangażowanie widzi 
otoczenie, czujesz się potrzebny, nawet 
siwizna znika. Była to dla mnie ważna 
chwila. Dziękuję panom marszałkom! 

W uznaniu zasług dla rozwoju mia-
sta Poznania wyróżniony przez pre-
zydenta Jacka Jaśkowiaka, w którego 
imieniu gratulacje przekazała zastęp-
czyni prezydenta Katarzyna Kierzek 
Koperska, został Krzysztof Borsiak, 
dyrektor regionalny ds. sprzedaży Lux 
Med Sp. z o.o.

Przedsiębiorcę zasłużonego dla roz-
woju powiatu, prezesa Piotra Nowaka 
z firmy Vector Sp. z o.o., wyróżnił staro-
sta Jan Grabkowski, a nagrodę wręczył 
wicestarosta Tomasz Łubiński.

– Serdecznie dziękuję za to wy-
różnienie, byłem bardzo szczęśliwy, 
wzruszony, a przede wszystkim za-
skoczony – skłonił się prezes Piotr 
Nowak. – Swoją pracę wykonujemy 
rzetelnie i sumiennie, a indywidualne  
podejście do potrzeb klientów sprawia, 
że od ponad 26 lat współtworzymy  
i uczestniczymy w sukcesach wielu 
wiodących przedsiębiorstw. Naszą 
historię  tworzą przede wszystkim lu-
dzie, którzy od wielu  lat budują mar-
kę i pozycję firmy Vector na polskim 
i międzynarodowym rynku.

Mówca dodał, że cieszy się, że sta-
rania jego i jego zespołu wniosły szcze-
gólny wkład w rozwój gospodarczy 
powiatu poznańskiego.

– Obiecujemy nie zwalniać tempa, 
wyznaczać sobie nowe cele i wciąż 
podnosić standardy – zakończył.

Profesorskie podziękowania
Podczas jubileuszowej gali trady-

cyjnie już przyznane zostały Wiel-
kopolskie Filary Biznesu 2019 za 
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WYDARZENIA / REKLAMA

Henryk Judkowiak – prezes WKK 
oraz Paweł Bugajny – prezydent WKK

Małgorzata Paczkowska – wiceprezydent WKK, Paweł Bugajny – prezydent WKK, 
Małgorzata Salwa-Haibach i Werner Haibach - Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze Nowi Członkowie WKK odbierają certyfikaty członkowskie 

Tomasz Łubiński – wicestarosta 
poznański oraz Piotr Nowak – 

prezes zarządu Vector Sp. z o.o.

Marek Woźniak – marszałek Województwa Wielkopolskiego 
wręcza Odznakę honorowa za zasługi dla rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego Adamowi Trybuszowi 
– prezesowi zarządu Andersia Property Sp. z o.o

Tomasz Górski - kanclerz WSHiU, Magdalena Górska - właścicielka WSHiU, Katarzyna Kierzek-Koperska - zastępca 
prezydenta Miasta Poznania,  Małgorzata Waszak - wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego , Paweł 
Klepka - prezydent Unii Wielkopolan, Wiesław Szczepański - Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Prof. Jacek Guliński – dyrektor PPNT 
odbiera Wielkopolski Filar Biznesu 2019

Wojtek Jakóbczyk - Kierownik Działu 
Marketingu BMW Smorawiński

Mersha Woldu - prezes zarządu Stowarzyszenie Etiopsko-Polskie Selam oraz Roba Dame Kilta – minister counselor z Ambasady Etiopii w Berlinie, 
Agnieszka Łęcka - redaktor naczelna SMMG, Katarzyna Kierzek-Koperska – zastępca prezydenta Miasta Poznania, Marek Woźniak – marszałek 

Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Łubiński – wicestarosta poznański, Wojciech Jankowiak – wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
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WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA

Absolutoria rozdane
Podniośle, elegancko i wzruszająco. W Wyższej Szkole 
Handlu i Usług odbyło się absolutorium. Mury uczelni 
w tym roku opuściło ponad 100 studentów. W tym także 
obcokrajowcy, bo uczelnia ma charakter międzynarodowy. 
Podczas uroczystości wręczono statuetki przyjaciołom 
uczelni. Wśród nagrodzonych znalazła się nasza redaktor 
naczelna Agnieszka Łęcka, a także Piotr Paisert z zarządu 
Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych.

Przemowy, podziękowania, słowa 
uznania od władz uczelni i wykładow-
ców, a wszystko to w podniosłej, wzru-
szającej atmosferze. Studenci Wyższej 
Szkoły Handlu i Usług spełnili swoje 
marzenie. W tym roku karty abso-
lutoryjne, będące potwierdzeniem 
ukończenia cyklu kształcenia na stu-
diach licencjackich, magisterskich lub 
podyplomowych otrzymało ponad 
100 studentów. Najlepsi studenci zo-
stali nagrodzeni. Najwyższą średnią 
ocen uzyskała Gabriela Dopierała. Ab-
solutorium Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług w Poznaniu odbyło się w Cen-
trum Kongresowo-Dydaktycznym 
przy ul. Przybyszewskiego.

Jedyna taka uczelnia 
w Poznaniu

– Przez lata nasza uczelnia dokony-
wała wszelkich starań, aby jak najlepiej 
przygotować was, drodzy absolwenci, 
do dalszej drogi zawodowej. Cieszy 
fakt, iż Wyższa Szkoła Handlu i Usług, 
którą macie dziś okazję kończyć, jest 
jedną z najdynamiczniej rozwijają-
cych się uczelni w Poznaniu – pod-
kreślał podczas uroczystości Artur 
Wojciechowski, przewodniczący Sa-
morządu Studenckiego. 

– Wyższa Szkoła Handlu i Usług to 
jedna z najstarszych, najlepszych uczel-
ni niepublicznych w Poznaniu. To po-
nad 100-letnia tradycja kupiecka, która 
bezpośrednia przekłada się na ponad 
22 lata funkcjonowania naszej uczelni 

– mówiła Magdalena Górska, właściciel 
i zarazem prezes uczelni. – Dumna 
jestem, że świętujemy absolutorium 
studentów Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług w Poznaniu. Ukończenie i zdo-
bycie dyplomu jest zwieńczeniem cza-
su nieustannego zdobywania wiedzy 
i rozwoju naukowego. Jest to także pod-
sumowanie pewnego okresu w życiu, 
czasu spędzonego w miłej atmosferze 
na uczelni w gronie przyjaciół. Jestem 
przekonana, że te chwile pozostaną 
w państwa pamięci na długie lata. 

– Najbardziej szczęśliwi ludzie nie 
posiadają wszystkiego, co najlepsze, oni 
jedynie wydobywają wszystko, co naj-
lepsze z tego, co posiadają. Życzę wam, 

drodzy absolwenci, życia, które będzie 
esencją uczuć, relacji ludzkich, smaku 
tego, co naprawdę dobre i ważne – mó-
wiła Alina Skorb-Gała, dziekan uczelni. 

– Drodzy absolwenci, to co wynie-
śliście z tej uczelni, to przede wszyst-
kim umiejętność uczenia się i ona 
powinna wam zostać do końca życia. 
Czego chcieliśmy was nauczyć? Pew-
ności siebie, wiary w siebie, takiego 
racjonalizmu kartezjańskiego. Nie 
bójcie się własnego rozumu, to jest 
podstawowa rzecz – podkreślał Zbi-
gniew Dziemianko, prorektor. 

Za owocną współpracę 
Podczas uroczystości wręczono 

kwiaty władzom uczeni, wykładow-
com i wyróżniającym się pracowni-
kom. Przyznano także puchary przy-
jaciołom poznańskiej Wyższej Szkoły 
Handlu i Usług. Nagrody za owocną 
współpracę i istotny wkład w rozwój 
uczelni otrzymali m.in. Piotr Paisert, 
członek zarządu Wielkopolskiego 
Związku Pracodawców Prywatnych 
i Agnieszka Łęcka, redaktor naczelna 

„Sucholeskiego Magazynu Mieszkań-
ców Gminy”. Naszej redaktor przyzna-
no tę nagrodę również za wspieranie 
karier kobiet w Wielkopolsce. 

– Wyższa Szkoła Handlu i Usług 
to szkoła z tradycjami – podkreślił 
z uznaniem Piotr Paisert. – Wspiera 
kierunek, który jest istotny dla Wiel-
kopolski, popiera gałąź usługowo-han-
dlową. Jest to też chyba jedna z naj-
starszych uczelni w Polsce. Uczelnia 
wspiera również wymianę studentów. 
Wyższa Szkoła Handlu i Usług spo-
śród szkół prywatnych najmocniej 
postawiła na ten rodzaj działalności. 
Pani Magdalena Górska, prezes uczel-
ni często jeździ i udziela się w różnych 
organizacjach związanych z rynkiem 
afrykańskim. Bardzo miło mi, że 
dostaliśmy nagrodę razem z panią 
Agnieszką – zakończył.

– Jestem bardzo wzruszona. Dzię-
kuję bardzo pani Magdzie za to wy-
różnienie – skłoniła się red. Agnieszka 
Łęcka. – Dla mnie jest to ogromna 
radość i wdzięczność, że mogę z taką 
kobietą współpracować. Dla mnie jest 
to kobieta ogromnego sukcesu. Życzę 
jej, aby szkoła rozwijała się, aby jak naj-
więcej osób kształciło się na tej uczelni.

Podczas spotkania, specjalne po-
dziękowanie otrzymała także Sylwia 
Januszkiewicz-Pawel, szefowa sekre-
tariatu, która odchodzi na emeryturę. 
W ramach plebiscytu „Wykładowca 
roku”, studenci wyróżnili najbardziej 
wybitnych nauczycieli. Wśród nagro-
dzonych znaleźli się: dr Alina Skorb-

-Gała, dr Aleksandra Machnik, dr Pa-
trycja Kanafocka.

 Studenci o uczelni
– Ukończyłam studia magisterskie 

niestacjonarne – bezpieczeństwo na-
rodowe na kierunku zarządzanie BHP. 
Bardzo miło będę wspominać zajęcia 
w tej szkole. Były one dość ciekawe, nie 
żałuję wyboru tych studiów – mówi 
Marta, absolwentka.

– Było bardzo miło, sympatycznie. Ta 
uczelnia to był mój drugi dom. Zamie-
rzam jeszcze zostać na tej uczelni i ukoń-
czyć studia magisterskie. Praca mnie do 
tego zmobilizowała – podkreśla Marze-
na, absolwentka studiów licencjanckich 
o specjalizacji rachunkowość i finanse. 

– Byłam starostą grupy. Myślę, że otoczy-
łam moich kolegów i koleżanki opieką 
i dałam z siebie wszystko – dodaje. 

– To był bardzo fajny, miły czas spę-
dzony tutaj na uczelni. Będę tęsknił za 
tym czasem i ludźmi wyznaje Maksym, 
absolwent z Ukrainy. – Ukończyłem 
studia licencjanckie na kierunku zarzą-
dzanie firmą i księgowość, ale może będę 
kontynuować naukę, żeby uzyskać wyż-
szy poziom nauczania. Mam nadzieję, że 
dzięki studiom zdobędę lepszą pracę. 

– Było łatwo, może chwilami cięż-
ko, ale daliśmy radę – ocenia Małgo-
sia, absolwentka. – Zaprzyjaźniłam się 
z wieloma osobami. Jestem absolwentką 
studiów pierwszego stopnia zarządzania 
na kierunku finanse i rachunkowość. Za-
wsze mnie to interesowało. Planuję jesz-
cze iść na studia magisterskie.

Wyjątkowa uroczystość
– Uważam, że cały rok akademicki 

był bardzo udany. Myślę, że otrzymanie 
absolutorium to dla studentów ogromny 
sukces i powód do dumy. Ci, którzy uzy-
skali tytuł licencjata, mogą zrobić jeszcze 
studia magisterskie. Ten tytuł jednak się 
liczy – informuje Kamila Wilczyńska, 
rektor uczelni -Bardzo cenię studentów 
po trzydziestce, bo oni doskonale wie-
dzą, co chcą zrobić i uzyskują doskonałe 
wyniki – dodaje.

– To była wspaniała uroczystość. Ze-
szłoroczne absolutorium też wspomi-
nam bardzo miło. Nie chcę się chwalić, 
ale również ukończyłem studia z wy-
różnieniem – wyjawia Tomasz Górski, 
kanclerz uczelni. – Jesteśmy bardzo 
dumni z naszych absolwentów, życzymy 
im wszystkiego najlepszego. Zaprasza-
my wszystkich, którzy ukończyli licen-
cjat na studia magisterskie, magistrów 
zachęcamy do kontynuacji nauki na 
studiach podyplomowych. Człowiek 
w dzisiejszych czasach uczy się przez całe 
życie. Tego wymaga rynek. Uczelnia 
jest międzynarodowa. Kształci się dużo 
osób z różnych krajów. Studenci potrafią 
do nas przyjechać 5000 km, a nawet wię-
cej. Jesteśmy z tego dumni. 

AGACZYK
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Prezes Magdalena Górska

Dr Zbigiew Dziemionka, Magdalena Górska,  
prof. dr hab. Kamila Wilczyńska, dyr. Ewa Krąkowska, dr Alina Skorb

Przewodniczący Samorządu 
Studenckiego Artur Wojciechowski

Dr Aleksandra Machnik

Sylwia Pabel, prezes Magdalena Górska Prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Red. Agnieszka Łęcka  
i Piotr Paisert odbierają nagrody

Dr Żaneta Polowczyk 
i dr Alina Skorb

Poznański Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego  
im. Henryka Wieniawskiego i grający na harfe celtyckiej Michał Zator
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Zgodnie z prawem, z chwilą uzy-
skania pełnoletności nabywa się peł-
ną zdolność do czynności prawnych, 
czyli zdolność do nabywania praw 
i zaciągania zobowiązań mocą własne-
go działania. Osoby, które nie ukoń-
czyły lat osiemnastu, ale ukończyły 
lat trzynaście posiadają ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych, na-
tomiast osoby poniżej trzynastego 
roku życia jej nie posiadają.

Ograniczenie lub 
pozbawienie

Zdolność do czynności praw-
nych, na skutek zaistnienia szcze-
gólnych okoliczności, może zostać 
ograniczona, a nawet można cał-
kowicie jej kogoś pozbawić. Należy 
podkreślić, iż nadrzędnym celem 
instytucji ubezwłasnowolnienia 
jest ochrona interesów osoby cho-
rej, która z ustawowo określonych 
przyczyn nie jest w stanie kierować 
sw ym postępowaniem albo potrze-
buje pomocy do prowadzenia spraw 
życia codziennego

Ubezwłasnowolniona całkowi-
cie może być osoba, która ukończyła 
13 lat i wskutek choroby psychicznej, 
niedorozwoju umysłowego albo 
innego rodzaju zaburzeń psychicz-
nych, w szczególności pijaństwa lub 
narkomanii, nie jest w stanie kie-
rować sw ym postępowaniem. Dla 
ubezwłasnowolnionego całkowicie 
ustanawia się opiekę, chyba że po-
zostaje on jeszcze pod władzą rodzi-
cielską (art. 13 Kodeksu cy wilnego).

Jednocześnie warto tu zazna-
czyć, że czynność prawna doko-

nana przez osobę, która nie ma 
zdolności do czynności prawnych 
jest nieważna, jednakże gdy osoba 
niezdolna do czynności prawnych 
zawarła umowę należącą do umów 
powszechnie zawieranych w drob-
nych bieżących sprawach życia 
codziennego, umowa taka staje 
się ważna z chwilą jej w ykonania, 
chyba że pociąga za sobą rażące 
pokrzy wdzenie osoby niezdolnej 
do czynności prawnych (art. 14 Ko-
deksu cy wilnego).

Natomiast jeśli chodzi o ubez-
własnowolnienie częściowe to  jest 
ono ustanawiane w stosunku do 
osób pełnoletnich, którym z powodu 
choroby psychicznej, niedorozwoju 
umysłowego albo innego rodzaju 
zaburzeń psychicznych, w szczegól-
ności pijaństwa lub narkomanii po-
trzebna jest pomoc do prowadzenia 
ich spraw, a ich stan nie uzasadnia 
ubezwłasnowolnienia całkowitego. 
Dla osoby ubezwłasnowolnionej 
częściowo ustanawia się kuratelę 
(art. 16 Kodeksu cy wilnego). 

Osoby ubezwłasnowolnione 
częściowo mogą w ykony wać okre-
ślone czynności prawne, jednakże 
jeżeli w ten sposób zaciągają zobo-
wiązanie albo rozporządzają swoim 
prawem, to dla ważności takiej czyn-
ności niezbędna będzie zgoda jej 
przedstawiciela ustawowego.

Kto składa wniosek?
Jak w ynika wprost z art. 545 § 1 

kodeksu postępowania cy wilnego, 
wniosek o ubezwłasnowolnienie 
może zgłosić:

1. małżonek osoby, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie;

2.  jej krewni w linii pro-
stej oraz rodzeństwo;

3.  jej przedstawiciel ustawow y.
Przy czym zaznaczyć należy, iż 

krewni osoby, której dotyczy wnio-
sek o ubezwłasnowolnienie, nie 
mogą zgłaszać tego wniosku,  jeżeli 
osoba ta ma przedstawiciela usta-
wowego.

Co więcej zgodnie uchwałą Sądu 
Najw yższego z dnia 28 września 
2016 r. wniosek o ubezwłasnowol-
nienie może złożyć także osoba, 
która ma być ubezwłasnowolniona 
(uchwała Sądu Najw yższego z dnia 
28 września 2016 r., sygn. akt III 
CZP 38/16).

Spraw y o ubezwłasnowolnienie 
należą do właściwości sądu okręgo-
wego. Wniosek powinien zawierać 
określenie żądania ze wskazaniem, 
czy chodzi o ubezwłasnowolnienie 
całkowite, czy częściowe, a także 
przytoczenie okoliczności faktycz-
nych (tj. przyczyn ubezwłasnowol-
nienia). Celow ym będzie również 
wskazanie dowodów uzasadniają-
cych to żądanie, a także w ykazanie 
uprawnienia do zgłoszenia wniosku. 
Ponadto do wniosku należy dołą-
czyć dowód uiszczenia opłaty sądo-
wej w w ysokości 40 zł.

Dodatkowo należy podkreślić, 
iż na osobę, która zgłosiła wniosek 
o ubezwłasnowolnienie w złej wie-
rze lub lekkomyślnie, sąd może nało-
żyć karę grzy wny.

 W razie poprawy
Sąd uchyli ubezwłasnowolnienie, 

gdy ustaną przyczyny, dla których 
je orzeczono, uchylenie to może na-
stąpić także z urzędu. Ponadto sąd 
w razie popraw y stanu psychicznego 
ubezwłasnowolnionego może rów-
nież zmienić ubezwłasnowolnienie 
całkowite na częściowe, a w razie 
pogorszenia się tego stanu – zmienić 

ubezwłasnowolnienie częściowe na 
całkowite. Natomiast z wnioskiem 
o uchylenie albo zmianę ubezwła-
snowolnienia może w ystąpić także 
ubezwłasnowolniony (art. 559 Ko-
deksu postępowania cy wilnego).

Instytucja ubezwłasnowolnie-
nia stanowi silną ingerencję w sferę 
praw osobistych jednostki, oddzia-
łuje zasadniczo na podstawowe 
prawa osobiste człowieka w zakre-
sie swobodnego kierowania swoim 
postępowaniem. Dlatego też postę-
powanie o ubezwłasnowolnienie 
w ymaga dokładnej weryfikacji, czy 
w konkretnym przypadku zachodzą 
przesłanki natury psychologiczno 

– psychiatrycznej oraz przesłanka 
niemożności kierowania swoim po-
stępowaniem.

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

A skoro militarne, to do Golęcze-
wa zjechali członkowie Klubu Wia-
rus Oborniki, którzy zaprezentowali 
mieszkańcom sołectwa wystawę mun-
durów oraz broni historycznej. 

Pani sołtys z bronią w ręku
Były też wojskowe pojazdy oraz 

strzelnica. Celność swojej ręki spraw-
dziła tam m.in. sołtys Golęczewa Ka-
tarzyna Kachel.

Pani sołtys nie była jedyną, obecną 
na pikniku osobą publiczną. Pojawili 
się tam m.in. również zastępca wójta 
Marcin Buliński oraz radny Michał 
Przybylski, przewodniczący Klubu 

Radnych Inicjatywa Mieszkańców-
-Gmina Razem.

– Było bardzo fajnie, impreza była 
na dobrym poziomie, zresztą jak za-
wsze – komplementuje M. Przybylski. 

– Cenię to, że choć „Wianki” odbywają 
się w Golęczewie, można tam poroz-
mawiać z mieszkańcami z różnych 
części naszej gminy – dodaje.

Pokazy sztuki walki
Obowiązkowym elementem im-

prez o charakterze militarnym musi 
być wojskowa grochówka. Zupa cie-
szyła się dużym powodzeniem wśród 
uczestników pikniku.

Myliłby się jednak ten, kto by są-
dził, że militaria zdominowały impre-
zę całkowicie i do końca. Poza bronią 
palną były też kwiaty we włosach. No 
bo być musiały, w końcu to „Wianki”!

Nie zabrakło też innych wyzwań 
sportowych niż strzelanie do celu. 
Było przeciąganie liny i widowiskowe 
pokazy taekwondo.

Nie zabrakło też konkursu na naj-
lepsze słodkie wypieki (konkretnie na 
szarlotkę). Warto się było starać, bo 
na czele jury stanął prawdziwy pro-
fesjonalista, piekarz i cukiernik Piotr 
Koperski.

– Wszystko było bardzo smaczne, 
i grochówka, i ciasta – chwali radny 
Przybylski.

Grochówka i szarlotka to coś dla 
ciała. Przeciąganie liny w sumie też. 
A coś dla ducha? O to już zadbały Or-
kiestra Dęta Chludowo i zespół Go-
lęczewianki. Panie z tego ostatniego 
zespołu wykonały dynamiczny taniec 
w rytmie boogie woogie.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA

Strzelali do celu z kwiatami we 
włosach w rytmie boogie woogie
„Wianki” to już w Golęczewie tradycja. Ta organizowana 
przez Koło Gospodyń Wiejskich impreza odbywa się tam 
od sześciu lat. Do tego co roku w innym klimacie. Były 
więc już „Wianki” w stylu Dzikiego Zachodu, w stylu PRL-u, 
a tym razem mieliśmy „Wianki” militarne.

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

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

Instytucja 
ubezwłasnowolnienia
Nadrzędnym celem instytucji ubezwłasnowolnienia jest 
ochrona interesów osoby chorego, który z przyczyn okre-
ślonych w ustawie nie jest w stanie kierować swym postę-
powaniem.
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Mistrz Potr Koperski wraz z jurorami i zwyciężczyniami

Radny Michal Przybylski z żoną Alicją, radny Zbigniew Hącia, radny Grzegorz Słowiński z żoną Arletą

Miłośnicy militariów z Klubu Wiarus Oborniki

26 Sucholeski.EU       sierpień 2019      nr 8 (91)  nr 8 (91)       sierpień 2019      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 27



MOTORYZACJA

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

www.toyota-ukleja.pl

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

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

Toyota Corolla  
najpopularniejszym autem w lipcu
Toyota Corolla trzeci miesiąc z rzędu utrzymuje pozycję 
lidera sprzedaży w Polsce. Potwierdzają to dane Polskiego 
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), dotyczące 
rejestracji nowych samochodów osobowych w lipcu 2019 
roku. Model Corolla jest nie tylko liderem segmentu aut 
kompaktowych, ale i najchętniej kupowanym w Polsce 
samochodem osobowym. Klienci doceniają nowoczesne 
rozwiązania, wysoką jakość wykonania i nową generację 
napędu hybrydowego o mocy aż 180 KM.

Toyota od początku roku sprzeda-
ła w sumie 36 515 samochodów oso-
bowych, czyli o 7,74 proc. więcej niż 
w analogicznym okresie roku ubie-
głego. Japońska marka ma 11,15 proc. 
udziału w rynku, a według danych 
Polskiego Związku Przemysłu Mo-
toryzacyjnego (PZPM) duża w tym 
zasługa modelu Corolla, który cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem 
kupujących.

Toyota Corolla z 2053 zarejestro-
wanymi egzemplarzami jest liderem 
najnowszego zestawienia przygotowa-
nego przez PZPM. Najpopularniejszą 
wersją nadwoziową pozostaje sedan, 
a klienci bardzo doceniają nowocze-
sne napędy hybrydowe. Aż 60 procent 
wszystkich zarejestrowanych Corolli 
to hybrydy. W czołowej dziesiątce ze-
stawienia znalazł się jeszcze jeden mo-
del Toyoty - Yaris, który zajął siódme 
miejsce (1001 egzemplarzy).

Toyota Corolla od stycznia do lip-
ca 2019 roku znalazła 9940 nabywców, 
co jest wzrostem aż o 99,48 proc. w po-
równaniu z rokiem ubiegłym. Model 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
klientów indywidualnych (3055 szt., 
wzrost o 85,71 proc.) jak i klientów 
instytucjonalnych, którzy nabyli 6885 
sztuk, co jest wzrostem o 106,26 proc. 
rok do roku. Wielkie firmy inwestują 
w samochody proekologiczne i ufają 
liderowi segmentu samochodów hy-
brydowych. W lipcu wymianę floty 
na auta hybrydowe rozpoczęła firma 
farmaceutyczno-biotechnologiczna 
Adamed, która postawiła na Corollę 
w odmianie sedan, a także na model 
Camry.

Miliony zadowolonych 
klientów

Toyota Corolla jest najpopu-
larniejszym modelem wszech 

czasów. Od 1966 roku sprzedano 
prawie 47 mln egzemplarzy tego 
auta. Kompaktow y samochód To-
yoty doczekał się już 12. generacji. 
W obecnej odsłonie Corolla dostęp-
na jest w trzech odmianach nadwo-
zia: hatchback, TS kombi i sedan, 
które w yróżniają się nie tylko nową 
stylistyką, ale i przestronnym wnę-
trzem oraz zaawansowanymi roz-
wiązaniami technologicznymi.

Corolla jest pierwszym mode-
lem Toyoty na europejskim rynku, 
w którym w prowadzono strategię 
dwóch napędów hybrydow ych. 
Obok w yjątkowo oszczędnego 
uk ładu 1.8 o mocy 122 K M znalazł 
się także zupełnie now y, mocny ale 
i ekonomiczny 180-konny napęd 
hybrydow y z silnikiem 2.0.

Kompaktow y samochód zbudo-
wano w oparciu o nową , modułową 
platformę w architekturze TNGA . 
Dzięki zastosowaniu takiej kon-
strukcji wnętrze samochodu jest 
bardziej komfortowe i przestron-
niejsze, a nadwozie szty wniejsze, 
co g warantuje lepsze właściwości 
jezdne i większe bezpieczeństwo.

Nowa Toyota Corolla jest 
w standardzie w yposażona w pakiet 
systemów bezpieczeństwa czynne-
go Toyota Safety Sense najnowszej, 
drugiej generacji . W jego sk ład 
wchodzą m.in. uk ład wczesnego re-
agowania w razie ryzyka zderzenia 
(PCS) z systemem w ykry wania pie-
szych i rowerzystów, asystent utrzy-
mania pasa ruchu (LTA), automa-
tyczne światła drogowe (A HB) 
oraz uk ład rozpoznawania znaków 
drogow ych (RSA). W podstawo-
w ym w yposażeniu Corolli znalazł 
się także system automatyczne-
go powiadamiania ratunkowego 
(eCall).

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

PRYWATNY OŚRODEK 
TERAPII I  LECZENIA UZALEŻNIEŃ

TEL. 669 667 265
GWARANTOWANA DYSKRECJA  

I ANONIMOWOŚĆ
WYKWALIFIKOWANA KADRA

 REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu
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Lato i jesień w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
„LA LA LAND”  28. 08. 2019 r. CKiBP, dziedziniec 
KINO NA DZIEDZIŃCU godz. 20.30 wstęp wolny.
POŻEGNANIE LATA Z NOVIKĄ 31. 08. 2019 r. CKiBP, dziedziniec 
KONCERT godz. 19.00 wstęp wolny
KAJAK KULTURY:  01. 09. 2019 r. Teren Aktywnej Rekreacji 
KURS NA AFRYKĘ  godz. 12.00 - 16.00 pętla autobusowa 
FESTYN RODZINNY  przy ul. Bogusławskiego  
  w Suchym Lesie
O WRÓBELKU ELEMELKU 08. 09. 2019 r. CKIBP, biblioteka 
GŁOŚNE CZYTANIE godz. 11.00 darmowe wejściówki 
  do odbioru w bibliotece
ZAPISY NA ZAJĘCIA EDU-ART 14. 09. 2019 r. CKIBP 
 godz. 9.00 - 15.00 pokój koordynatorów
KABARET SUPER DUO 27. 09. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
OPANIA/ZBOROWSKI godz. 19.00 bilety wyprzedane
WARSZTATY SZYDEŁKOWE  28. 09. 2019 r. CKiBP, sala plastyczna 
- DYWAN godz. 10.00 - 13.00 szczegóły wkrótce na  
  www.osrodekkultury.pl 
„ŚLADY” – TEATR ATOFRI  28. 09. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
SPEKTAKL TEATRALNY DLA   godz. 11.00 bilety: 10 zł od dnia 26.08  
NAJMŁODSZYCH  w sekretariacie CKiBP 
  i na www.bilety24.pl
FISZ EMADE TWORZYWO 04. 10. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
KONCERT godz. 19.00 Bilety: 50N/40U 
  w sekretariacie CKiBP 
  i na www.bilety24.pl
NATALIA KUKULSKA 25. 10. 2019 r. CKiBP, sala widowiskowa 
KONCERT AKUSTYCZNY godz. 19.00 Bilety: 50N/40U 
  w sekretariacie CKiBP 
  i na www.bilety24.pl

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

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

  1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy o zerowym PIT dla młodych.
  Aby zaliczki na PIT od sierpnia do grudnia br. nie były pobierane, młody 
podatnik musi złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że jego docho-
dy w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

  Jeśli tego nie zrobi – zwrot podatku otrzyma w rozliczeniu rocznym za 
2019 r.
Nowa ulga w PIT obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osią-

gają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pra-
cy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlece-
nia zawartych z firmą. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów czy 
liczby płatników.

Ulgą objęte będą przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. 
Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.

Wyjątkiem jest rok 2019 - limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 
limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, 
od sierpnia do grudnia.

W 2019 r. płatnik nie będzie zobowiązany do potrącania zaliczek na PIT (od 
sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego 
dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Przykładową treść takiego 
oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej wielkopolskiej admini-
stracji skarbowej: www.wielkopolskie.kas.gov.pl. Podatnicy, którzy go nie zło-
żą, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w przyszłym roku, rozliczając swój 
PIT za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględ-
niana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania 
oświadczenia przez podatnika).

Szacuje się, że z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.
Więcej informacji o uldze znaleźć można na stronie Ministerstwa  

Finansów.

PIT zero dla młodych

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady , ul. Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań
tel.: +48 61 827 02 22

e-mail: us.poznan-winogrady@mf.gov.pl, www.wielkopolskie.kas.gov.pl

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

OBNIŻAMY ZAWARTOŚĆ 
SOLI I CUKRU

W NASZYCH PRODUKTACH

29 
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