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Szanowni Państwo!

Mimo trwającej epidemii,  
jesteśmy do Państwa dyspozycji!  

Pracujemy w pełnym zabezpieczeniu 
zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi sanitarnymi. 

Wizyty rejestrujemy wyłącznie 
telefonicznie pod numerem 

telefonu +48 662 821 515.

Przed wizytą zapraszamy na stronę 
www.mio-dent.pl, gdzie znajdziecie 

Państwo niezbędne informacje 
dotyczące przygotowania  
i do wizyty i jej przebiegu.

Zapraszamy!
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Szanowni Państwo!

Już po maturach, a jesienią dzisiejsi maturzyści rozpoczną naukę 
w szkołach wyższych. Wszystko wskazuje na to, że już nie na platfor-
mach internetowych, lecz w tradycyjnych salach wykładowych. Wielu 
młodych ludzi z Wielkopolski, ale także z innych regionów naszego 
kraju, a nawet z innych krajów już jakiś czas temu zdecydowało się na 
kontynuowanie nauki w Wyższej Szkole Handlu i Usług. Dlaczego 
właśnie tam? Odpowiedź znajdziecie Państwo w wywiadzie z zało-
życielem uczelni Magdaleną Górską oraz w sondzie, w której wypo-
wiadają się wykładowcy i studenci.

A jeśli ktoś ma dopiero średnią szkołę przed sobą, z pewnością 
z zainteresowaniem przeczyta wywiad z dyrektor Ewą Krąkowską 
z Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Handlu i Usług. 

Zanim jednak pójdziesz do ogólniaka i na studia, najpierw mu-
sisz ukończyć szkołę podstawową. W dzisiejszym świecie, gdzie rolę 
dawnej lingua latina pełni język angielski, powinna być to szkoła, 
w której będziesz mógł szlifować mowę Szekspira. Taka właśnie 
dwujęzyczna placówka (szkoła podstawowa i przedszkole) powstaje 
właśnie w Suchym Lesie. Kiedy przeczytacie Państwo rozmowę z pre-
zes Martą Kowalską z firmy World School, z pewnością zgodzicie się 
ze mną, że dzieci, które trafiają do dwujęzycznej szkoły i przedszkola, 
bez wątpienia trafiają w dobre miejsce. Gdyby moja córka była kilka-
naście lat młodsza, sama bym ją tam chętnie posłała. 

Nie samą nauką jednak młody (a także ten mniej młody) człowiek 
żyje. Satysfakcję daje nam też aktywny wypoczynek. Narty są praw-
dziwą pasją dla  Jacka Czabańskiego, syna Agnieszki Czabańskiej. 
Chłopiec ma dopiero dziewięć lat, a już osiąga spore sukcesy. A o tych 
sukcesach z prawdziwą pasją pisze nasza dziennikarka Beata Staszak.

Satysfakcję daje nam również po-
maganie bliźnim i planecie. Dla Da-
riusza Skrzypczaka, prezesa firmy 
DRUK PLUS, pomoc małym pacjen-
tom to już kolejna akcja charytatywna. 
Przypomnijmy, że na początku pande-
mii firma pana Dariusza podarowała 
przyłbice placówkom medycznym.

Tegoroczne sprzątanie lasu z okazji 
Dnia Ziemi to też już dobra tradycja 
i kolejna edycja tej pożytecznej imprezy. 
Jarosławowi Dudkiewiczowi i innym 
społecznikom z Zarządu Osiedla Grzybowego udało się zachęcić miesz-
kańców, którzy pomimo pandemii stawili się licznie.

O trosce o środowisko sporo mówiono też w czasie kwietniowej se-
sji Rady Gminy. Nie tylko o „Sprzątaniu świata”, ale także o wymia-
nie starych kopciuchów oraz o budowie dróg rowerowych. I choć radni 
spierali się o program tej wymiany pieców i o jakość powstających ście-
żek, to nie da się przecież zaprzeczyć, że w kwestii naszego podejścia 
do ekologii bardzo dużo się na przestrzeni ostatnich lat zmieniło.

Dzięki pełnym pasji społecznikom i pracowitym samorządow-
com zmieniamy nasz świat na lepsze.

Miłej lektury!
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WYWIAD

Magdalena Górska - Założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 

Chcemy, by młodzi ludzie 
odnieśli sukces w życiu
Jakie zmiany w edukacji i na rynku pracy wymusiła pande-
mia? W jaki sposób Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Pozna-
niu wspiera młodych, utalentowanych ludzi? Co uczelnia 
oferuje dla studentów? O tym wszystkim rozmawiam 
z Magdaleną Górską, założycielem WSHiU w Poznaniu.
Wasza uczelnia robi wszystko, by 
młodzi ludzie nie musieli rezygno-
wać ze swoich celów i marzeń. Po-
mimo pandemii.

– Pandemia zaskoczyła wszystkich. 
Większość szkół nie poradziła sobie 
z nową sytuacją. My przeciwnie, po-
radziliśmy sobie doskonale, stawiając 
na innowacyjność, na naukę w syste-
mie realtime online. Natychmiast po 
ogłoszeniu ograniczeń zakupiliśmy 
licencję programu Zoom, przeszko-
liliśmy pracowników i studentów. To 
był dobry wybór. To samo rozwiąza-
nie wybrały najlepsze amerykańskie 
i brytyjskie uczelnie. Teraz w naucza-
niu przez internet mamy już roczne 
doświadczenie i przeszło 30 tys. go-
dzin przeprowadzonych zajęć online 
na platformie Zoom. Wkrótce jednak 
świat będzie wracał do normalności 
i nauki w murach uczelni. Dlatego 
nie marnujemy czasu i remontujemy 
niemal 10 tys. metrów kwadratowych 
kolejnych sal wykładowych. Uczelnia 
zmieni się nie tylko wewnątrz, ale rów-
nież na zewnątrz. Przeprowadzimy 
termomodernizację uczelni i poma-
lujemy budynek na nowe kolory. Całe 
wyposażenie sal w uczelni jest nowe. 
Zakupiliśmy nowe meble, rzutniki 
i ekrany. Powiększyliśmy zbiory w bi-
bliotece. Mamy ponad 15 tysięcy aktu-
alnych pozycji naukowych. Biblioteka 
i czytelnia przeszły metamorfozę.   

Mamy też cztery kolejne sale kom-
puterowe wyposażone w nowoczesny 
sprzęt i najnowsze oprogramowanie. 
Na terenie całej uczelni jest dostęp-
ny dla studentów szybki, bezprze-
wodowy internet. Od nowego roku 
akademickiego studenci będą zatem 
kształcić się w jeszcze lepszych warun-
kach. Stawiamy na wysoką jakość we 
wszystkich obszarach. Cieszy nas po-
wrót do stacjonarnego nauczania. Po-
znań to miasto akademickie, a nasza 
uczelnia znajduje się w atrakcyjnym 
miejscu, z bardzo dobrym dojazdem.
Po pandemii świat będzie zapewne 
w dużym stopniu inny.

– Tak sądzę. Powrócimy do normal-
ności, ale nie będzie to dawna normal-
ność. Przypuszczam, że świat jednak 
będzie różnił się od tego, który znamy. 
W większym stopniu niż dotychczas 
będzie liczyło się dobre wykształcenie, 

wysokie kompetencje i umiejętno-
ści zdobyte na dobrych studiach na 
prestiżowych uczelniach.  Pandemia 
spowodowała najwyższy wzrost bez-
robocia wśród ludzi młodych. Duża 
część młodzieży wypadła z rynku pra-
cy często na samym początku swojej 
kariery. Znacznie zmalały szanse na 
dobry zawodowy start. Dlatego tak 
ważne są studia o profilu praktycznym. 
Oczywistym jest, że uczelnia w jesz-
cze większym niż dotychczas stopniu 
musi oferować wsparcie w budowa-
niu karier. Dlatego współpracujemy 
z biznesem, urzędami i znaczącymi 
instytucjami. 
Prowadzicie zajęcia nie tylko po 
polsku, ale także po angielsku.

– Prócz studiów w języku polskim 
oferujemy studia w języku angiel-
skim. Uważam, że każda nowoczesna 
uczelnia na świecie musi takie studia 
realizować. To podstawa współpracy 
międzynarodowej. Współpracujemy 
z wieloma dobrymi uczelniami za-
granicznymi. Wspólnie realizujemy 
projekty. Nasi studenci uczestniczą 
w wymianach międzynarodowych, 
dzięki czemu studiując u nas, mogą 
studiować również za granicą. Stu-
denci mogą również odbywać dobre 
praktyki zagraniczne, bowiem współ-
pracujemy z firmami i instytucjami 
zagranicznymi. Dzięki aktywności 
w tych obszarach stale wzrasta nasza 
rozpoznawalność i znaczenie za gra-
nicą. Kształcimy młodzież z całego 
świata, obecnie mamy studentów 
z ponad 30 krajów. Czasami studen-
ci z różnych kontynentów pokonują 
ogromne odległości liczone w tysią-
cach kilometrów, by móc studiować na 
naszej uczelni. Czują się u nas bardzo 
dobrze. Nasi pracownicy administra-
cji są przyjaźni i nastawieni na pomoc 
studentom. Każdy z nich mówi co naj-
mniej w czterech językach. Wszystkie 
działy uczelni czynne są dla studen-
tów siedem dni w tygodniu, po 10 go-
dzin, od 8.00 do 18.00.

Otwarci i przyjaźni są też wykła-
dowcy.  Wiedzę zdobywa się w mi-
łej, przyjaznej atmosferze. Również 
przedstawiciele władz uczelni dostęp-
ni są dla studentów, chętni do współ-
pracy i otwarci na inicjatywy. Zawsze 
można przyjść z nami porozmawiać. 
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 Eligiusz Komarowski - starosta pilski

 Piotr Korytkowski - prezydent Konina

Grzegorz Kulawinek - wiceprezydent Kalisza

 Piotr Jóźwiak - wiceprezydent miasta Leszna, Robert Fryz - naczelnik Wydziału Edukacji
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WYWIADWYWIAD
Cieszymy się, że jesteśmy uczel-

nią międzynarodową, chociaż głów-
nie koncentrujemy się na młodzieży 
z Wielkopolski. Czujemy się współod-
powiedzialni za nasz region.  
Właśnie, ufundowaliście przecież 
stypendia dla uzdolnionej młodzie-
ży z Wielkopolski. Samorządowcy 
zarówno z naszego, jak i innych po-
wiatów, bardzo to doceniają.

– Pandemia spowodowała, że mło-
dzież jest w zdecydowanie trudniejszej 
niż dotychczas sytuacji. Koszty nauki 
wzrastają i prawdopodobnie w naj-
bliższych latach będą wzrastały jesz-
cze bardziej. Dlatego nasza uczelnia 
gwarantuje niezmienność warunków 
przez cały okres kształcenia.  Zależy 
nam również na tym, by wspierać 
zdolną, ambitną i aktywną młodzież. 
Szczególnie tych młodych ludzi, któ-
rych nie stać na studia. W tym roku 
ufundowaliśmy 72 stypendia po 25 
tysięcy złotych każde. Chcemy, by 
młodzież z Wielkopolski miała równe 
możliwości, dlatego po dwa stypendia 
przekazaliśmy do każdego powiatu 
i dwa dodatkowe do jednej gminy. 
Dzięki tym pieniądzom młodzi ludzie 
będą mieć sfinansowane trzy lata stu-
diów, a nasz region zyska doskonale 
wykształconych specjalistów.
Półtora miliona złotych robi wraże-
nie. Dla nas, jako miesięcznika su-
choleskiego, istotne jest, że dodat-
kowo dwa stypendia przekazano dla 
utalentowanej młodzieży z gminy 
Suchy Las.

– Gmina Suchy Las to gmina bar-
dzo aktywna. Władze samorządowe 
zadbały, by takie stypendia otrzymali 
dodatkowo młodzi ludzie z Suchego 
Lasu. Widzimy jaki w młodych lu-
dziach tkwi potencjał. Ile mają energii 
i zapału do działania. Chcemy właśnie 
taką młodzież wspierać. 
W uczelni funkcjonuje także rozbu-
dowany system stypendialny.

– To ważne, by studenci czuli 
wsparcie ze strony uczelni. Stypen-
dium socjalne wynosi nawet 1600 
złotych miesięcznie. Premiowane 
są dobre wyniki w nauce, to kolejne 
500 złotych miesięcznie. Studenci 
mogą również skorzystać na dobrych 
warunkach z naszych akademików. 
W trudnej sytuacji nasza młodzież 
może otrzymać wsparcie w postaci 
zapomogi, to kwota nawet 2000 zło-
tych. Na wsparcie mogą liczyć także 
sportowcy i studenci z niepełno-
sprawnością, co najważniejsze już od 
początku studiów. 
Wspomniała Pani, że świat po pan-
demii się zmieni. Dobra edukacja 
będzie jeszcze ważniejsza?

– Człowiek, który się nie rozwija, 
cofa się w stosunku do aktywnego 
otoczenia. Dlatego ludzie sukcesu cały 
czas się kształcą. Pozwala im to rozwi-
jać firmy, spełniać się i lepiej zarabiać. 
Dobre wykształcenie jest cenne na 
rynku pracy, gdzie konkurencja jest 
ogromna. Pozwala nie tylko zachować 
dobrą pracę, ale i osiągać awans zawo-
dowy. Często staje się przepustką do 
lepszej pracy. Na rynku obecnie liczy 
się profesjonalizm, praktyczne umie-
jętności, a także odporność i opano-
wanie stresu. To wykształceni ludzie 
będą mieli wpływ na otaczającą nas 
rzeczywistość zarówno w kraju i na 
świecie. Nasi studenci mają ten wpływ 
już dziś. Samorząd studencki jest u nas 
silny, prężny i aktywny. Cieszą jego 
liczne inicjatywy. Liczymy się z zda-
niem studentów i wspieramy liczne 
akcje samorządu.
Na jakich kierunkach można stu-
diować w Wyższej Szkole Handlu 
i Usług w Poznaniu?

– Uczelnia cały czas się rozwija. 
W tym roku przybyło kilka nowych 
kierunków i specjalności. Staramy się 
dopasować ofertę do oczekiwań stu-
dentów oraz rynku pracy. 

 Tomasz Kranc - starosta wągrowiecki

Lech Spliter - radny powiatu kolskiego,  Robert 
Kropidłowski - starosta kolski, Artur Szafrański - sekretarz

 Dariusz Kałużny - starosta turecki

Lidia Czechak - starosta jarociński, 
Katarzyna Szymkowiak - wicestarosta

 Olga Kośmińska-Giera -  naczelnik,  Waldemar 
Grzegorek - wicestarosta wrzesiński

 Jacek Bartkowiak - starosta słupecki, 
Czesław Dykszak - wicestarosta  Maciej Wasielewski - starosta pleszewski  Rafał Litke - starosta międzychodzki

 Mariusz Zgański - starosta grodziski, 
Sławomir Górny - wicestarosta 

Lech Janicki - starosta ostrzeszowski,  Zofia Witkowska - 
wicestarosta, Adam Mickiewicz - kierownik Wydziału Oświaty Alicja Śniegocka -  wicestarosta kępiński 

 Piotr Gruszczyński -  starosta gnieźnieński
Marek Smektała - naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych, Janusz Sikora - wicestarosta gostyński

 Maja Moskwa - sekretarz powiatu, Henryk Bartoszewski 
- starosta kościański, Zbigniew Franek - wicestarosta 
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Piotr Ruta - wicestarosta śremski  

fot
. M

ac
iej

 Ł
uc

zk
ow

sk
i 

fot
. M

ac
iej

 Ł
uc

zk
ow

sk
i 

fot
. P

au
lin

a D
ub

er
t 

>>

>>

Magdalena Górska - Założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 

10 Sucholeski.EU       maj 2021      nr 5 (112)  nr 5 (112)       maj 2021      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 11



dr hab. Dominika Narożna 
wykładowca WSHiU

Wyższą Szkołę 
Handlu i Usług ce-
nię przede wszyst-
kim za szybkość 
działania. Nie 
ma tu biurokracji. 
Decyzje zapadają 

bez zbędnej zwłoki. Uczelnia to przy-
kład dobrze prowadzonego biznesu, 
ale jednocześnie jest też ona bardzo 
przyjazna studentom. Tak władze 
szkoły, jak i wykładowcy nie tają, że 
są tu dla swoich studentów. Jednocze-
śnie kierownictwo jest wymagające, 
jeśli chodzi o dobór kadry. To dobrze, 
bo pracownicy dydaktyczni są wery-
fikowani, a dzięki temu nieustannie 
doskonalą się zawodowo. Nieustan-
nie aktualizują swoją wiedzę. Dzięki 
temu wykłady zawsze prowadzone są 
na wysokim poziomie. Sama jestem 
bardzo zadowolona ze współpracy 
z uczelnią.

Także studentom stawia się wy-
magania. Na studia przyjmowani są 
ludzie, którzy chcą się uczyć. Młodzi 
ludzie wiedzą, że ich Alma Mater daje 
im szanse. Odwdzięczają się pełnym 
zaufaniem.

Warto dodać, że władze WSHiU 
wciąż inwestują w nowe narzędzia 
multimedialne, w instrumenty po-
zwalające na pracę online. W czasie na-
szych zajęć, które odbywają się przez 

internet, nad wszystkim czuwa wyzna-
czony przez uczelnię opiekun. Wiemy, 
że w razie potrzeby zawsze możemy 
liczyć na jego fachową pomoc.

 Weronika Chłapowska 
studentka turystyki 
i rekreacji

Jestem stypendyst-
ką Wyższej Szkoły 
Handlu i Usług 
w Poznaniu. Po-
chodzę z powiatu 
kościańskiego. Rok 
temu ukończyłam 

liceum w Kościanie. Teraz jestem stu-
dentką pierwszego roku.

Wicestarosta powiatu kościań-
skiego Zbigniew Franek i założycielka 
uczelni Magdalena Górska przekazali 
mi czek ufundowany przez Wyższą 
Szkolę Handlu i Usług, który pokryje 
koszty trzech lat moich studiów licen-
cjackich. Jestem bardzo szczęśliwa 
z powodu tego wyróżnienia i szansy 
na dalszą edukację. 

Szkoda, że w tym roku z uwagi na ko-
ronawirusa wykłady mam online. Jed-
nak uczelnia świetnie radzi sobie z tym 
niecodziennym sposobem nauczania. 
Wykładowcy są bardzo mili, kompetent-
ni i dbają o swoich studentów.

Cieszę się, że tu studiuję. Moją pa-
sją jest jazda konna. To właśnie z koń-
mi pragnę połączyć swoją zawodową 
przyszłość. 

Mam nadzieję w przyszłym roku 
akademickim poznać na ży wo moje 
koleżanki z roku.  Nie mogę się też 
doczekać, kiedy w ykłady będą od-
by wać się w murach uczelni. Zachę-
cam  wszystkich do odwiedzenia 
Wyższej Szkoły Handlu i Usług. Na 
pewno poczujecie tu miłą rodzinną 
atmosferę. 

Katarzyna Klimas 
studentka zarządzania

Jestem na pierw-
szym roku stu-
diów magister-
skich. Wcześniej 
ukończyłam stu- 
dia licencjackie. 
Mogę więc po-

równać zajęcia stacjonarne i zajęcia 
na platformie Zoom. Teraz mogę 
pospać godzinę dłużej, wcześniej 
jestem w domu, a podczas przerw y 
w w ykładach mogę spożyć w domu 
posiłek i napić się kaw y. Jednak za-
jęcia online to nie tylko plusy, ale 
także minusy. Osobiście lubię spo-
tkania z ludźmi face to face. Także 
z w ykładowcą wolę porozmawiać 
bezpośrednio, twarzą w twarz. Rów-
nież dyskusja jest moim zdaniem 
ciekawsza, kiedy dyskutanci fizycz-
nie są w tym samym pomieszcze-
niu. Biorąc to wszystko pod uwagę, 
skłonna jestem wstawać godzinę 
wcześniej. Cieszę się, że w następ-

nym roku akademickim powrócimy 
do studiów stacjonarnych.

Jestem stypendystką; otrzymuję 
stypendium rektorskie, dla najlep-
szych studentów. To kilkaset złotych 
miesięcznie, wypłacane przez 10 mie-
sięcy w roku. Dla mnie to bardzo dużo. 
Moje zarobki nie należą do jakichś 
szczególnie wysokich, do tego wy-
najmuję mieszkanie. Stypendium jest 
więc na wagę złota. Czy trudno było 
to stypendium zdobyć? Cóż, przez 
cztery lata nie opuściłam żadnych za-
jęć, nawet jeśli byłam chora. Zawsze 
też brałam w nich czynny udział. Na 
piątki w indeksie trzeba było sobie za-
pracować, ale też zdobywanie bardzo 
dobrych ocen nie sprawiało mi wiel-
kich kłopotów.

Raz było trudniej, kiedy przed 
ostatnim egzaminem zachorowałam 
na COVID. Na szczęście choroba 
miała względnie łagodny przebieg 
i mogłam nadal się uczyć.     

Jestem bardzo zadowolona z wy-
boru uczelni. Doskonale dogaduję się 
z wykładowcami. Traktują studen-
tów po partnersku. Zawsze biorą pod 
uwagę moje potrzeby. Mogę łączyć 
swobodnie studia z pracą, bo ela-
stycznie ustalamy terminy egzaminu 
czy prac do napisania. Zarówno wy-
kładowcy, jak i przedstawiciele władz 
uczelni są prostudenccy. Myślą pozy-
tywnie, robią dużo, żeby nam pomóc. 
Mówię to wszystko z perspektywy 
osoby, która ma już ponad 40 lat i ma 
dwóch 20-letnich synów.  

WYWIAD
Stwarzamy możliwości rozwoju 

i zdobywania wymarzonej pracy. Ofe-
rujemy studia licencjackie i magisterskie 
na kierunkach, które wiążą się z tradycyj-
ną nazwą szkoły, takie jak zarządzanie, 
ekonomia, rachunkowość i finanse czy 
logistyka, a także na kierunkach, które 
mają niewiele wspólnego z historyczną 
nazwą uczelni. Wiodące są studia licen-
cjackie i magisterskie na kierunkach: 
bezpieczeństwo narodowe, turystyka 
i rekreacja, administracja, dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna czy cieka-
we jednolite studia magisterskie – peda-
gogika wczesnoszkolna i przedszkolna. 
Uruchomiliśmy też projekt „Legia Aka-
demicka”. Podkreślić trzeba, że tylko 
dwie uczelnie w Poznaniu otrzymały 
zgodę na realizację tego projektu. Chęt-
nie uczestniczą w nim zarówno nasi stu-
denci, jak i studenci innych uczelni. 

Nasza oferta to również liczne stu-
dia podyplomowe, kursy i szkolenia. 
Dla najwyższej kadry menedżerskiej 
mamy rewelacyjnie przygotowane, 
cieszące się ogromnym zainteresowa-
niem studia Executive Master of Busi-
ness Administration.

Stawiacie też na sport. Rozbudo-
wujecie i budujecie nowe obiekty 
sportowe.

– Jestem przekonana, że sport jest 
tym, co rozwija studentów i spaja spo-
łeczność akademicką. W naszej uczel-
ni kształcą się utalentowani sportowcy, 
odnoszący sukcesy i zdobywający me-
dale w czasie międzynarodowych mi-
strzostw. Na uczelni działa aktywnie, 
z dużymi sukcesami Sportowy Klub 
Uczelniany AZS. Posiadamy własne, 
wyposażone sale sportowe, jednak 
niespodzianką będzie nowoczesny 
obiekt sportowy, który wkrótce zo-
stanie otwarty dla naszych studentów. 
Jesteśmy już na etapie zakupu profesjo-
nalnego sprzętu.  
Jakie plany na przyszłość?

– W przyszłym roku planujemy 
duże obchody 25-lecia Wyższej Szko-
ły Handlu i Usług. Czeka nas też dalszy 
rozwój uczelni. Wszystko, co robimy, 
traktujemy jako wkład w rozwój Wiel-
kopolski. To się z pewnością nie zmie-
ni. Bo najważniejszy dla nas jest sukces 
naszych studentów.

Rozmawiała Anna Czarnecka
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Gerard Kurniczak 
student turystyki  
i rekreacji

Studiuję na trze-
cim roku. Jestem 
sportowcem, za- 
paśnikiem. Miesz- 
kam w Biedrusku. 
Kiedy dostałem 
się na studia, mia-

łem już znaczące osiągnięcia sportowe. 
Dlatego otrzymałem stypendium wła-
śnie za te osiągnięcia. Nie jest to bynaj-
mniej jedyna pomoc ze strony szkoły. 
Bez problemu ustalam z wykładowca-
mi terminy, które pozwalają mi speł-
niać się sportowo. To ważne, bo sporo 
wyjeżdżam na różne obozy i zawody. 
Byłem m.in. w Tbilisi, Sztokholmie, 
Zagrzebiu, Madrycie czy w Pontevedre 
w Hiszpanii. Teraz, kiedy mamy pande-
mię i zajęcia na platformie Zoom, para-
doksalnie jest jeszcze łatwiej, bo mogę 
uczestniczyć w wykładach na drugim 
końcu Europy, korzystając ze smartfo-
na lub laptopa.

Karolina Pawłowska 
studentka pedagogiki 
przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej

Studiuję na 
pierwszym roku. 
Te studia to dla 
mnie furtka do 
spełnienia ma-
rzeń, bo zawsze 
chciałam praco-

wać z dziećmi. Po wybuchu pande-
mii obawiałam się nauki w systemie 
online, jako że uwielbiam poznawać 
nowych ludzi. Zajęcia na platformie 
Zoom okazały się jednak bardzo faj-
ne! Przede wszystkim dlatego, że bar-
dzo ciekawa jest tematyka wykładów. 
Podobały mi się np. podstawy eduka-
cji polonistycznej. Czytanie wraże-
niowe zachęcić ma dzieci do czytania 
książek. Wyjątkowo interesujące są 
też podstawy edukacji muzycznej, 
które prowadzi mgr Ewa Krąkow-
ska. Uczyliśmy się m.in. choreografii. 
Nawet podstawy wychowania fizycz-
nego mieliśmy na platformie Zoom. 
Chodzi konkretnie o konspekty. Ku 
mojemu pozytywnemu zaskoczeniu 
ten sposób nauki okazał się bardzo 
efektywny. Z niecierpliwością cze-
kam na weekend, by zasiąść przed 
laptopem.

Generalnie wykładowcy są bardzo 
pomocni i wyrozumiali. Nigdy nie lek-
ceważą studentów i ich potrzeb. 

Na drugim roku będziemy mieć 
ćwiczenia z emisji głosu. Już jestem cie-
kawa tych zajęć. Cieszę się, że wkrótce 
wracamy do nauki w murach uczelni.

Damian Ławniczak 
student zarządzania 

Wyższą Szkołę 
Handlu i Usług 
cenię za atmos-
ferę, poziom na-
uczania, liczne 
akcje charytatyw-
ne, bardzo dobry 

kontakt na linii szkoła-uczeń oraz 
uczeń-szkoła. Cenię ją również za zna-
komitą kadrę nauczycieli. Dlaczego? 
Bo nauczyciele mają nie tylko wiedzę 
teoretyczną, ale także – jeśli chodzi 
o wykładane przedmioty – szerokie 
doświadczenie praktyczne. To często 
dyrektorzy, trenerzy biznesowi, co-
achingowcy etc. Po prostu WSHIU to 
inwestycja w twoją przyszłość.

Łukasz Górecki 
student logistyki i spedycji 
dla nauczycieli

Pracuję w szko-
le średniej. Na-
uczam przedmio-
tów zawodowych. 
Jestem też stu-
dentem studiów 
podyplomow ych. 

Każdemu polecam studia na tej uczel-
ni. Dlaczego? Dzięki Wyższej Szkole 
Handlu i Usług rozwijam się zawodo-
wo jako nauczyciel. WSHiU to zarów-
no teoria, jak i praktyka. 
Kiedy wybuchła pandemia, już w cią-
gu pierwszego tygodnia powstały za-
łożenia, jak będzie teraz wyglądała 
nasza praca. Na platformie Zoom 
wykładowcy prezentują nam bardzo 
interesujące materiały. Nawet przez 
internet czuje się, że w naszej uczel-
nianej społeczności panuje wyjątko-
wo fajna atmosfera. Wykładowcy nie 
poprzestają na monologowaniu, tylko 
konwersują z nami. Nie wystarczy się 
zalogować i biernie uczestniczyć w za-
jęciach. 
Mam stały kontakt mailowy i telefo-
niczny z pracownikami uczelni. Kie-
dy mam taką potrzebę, rozmawiam 
z panią prezes. Podobnie mam kontakt 
z dziekanatem. Pandemia pandemią, 
ale szkoła się na ludzi nie zamyka. Za-
wsze jest otwarta dla studenta, a każda 
sprawa załatwiana jest od ręki.

Arkadiusz Kawala 
student zarządzania

Otrzymałem sty- 
pendium dla uta- 
lentowanej mło-
dzieży z Wielko-
polski. Miało to 
w moim przypad-
ku duży wpływ na 

w ybór uczelni. Studiuję w Wyższej 

Szkole Handlu i Usług , jestem na 
I roku. Dzięki stypendium nie po-
noszę kosztów za naukę. Nie ukry-
wam, że jestem z tego zadowolony. 
Zajęcia mam w weekendy, w ciągu 
tygodnia pracuję jako spedytor. 
Przez ostatni rok, w związku z pan-
demią w yk łady mieliśmy na Zoo-
mie, co uważam za bardzo w ygod-
ne rozwiązanie. Wiem jednak, że od 
przyszłego roku znów będziemy się 
uczyć na salach w yk ładow ych. Dla 
mnie nie ma problemu.

Jakub Wachowiak 
student bezpieczeństwa 
narodowego

Studia magister-
skie w Wyższej 
Szkole Handlu 
i Usług pozwalają 
mi dążyć do zre-
alizowania swo- 
ich marzeń zawo-

dowych. Gdybym raz jeszcze podej-
mował decyzję o rozpoczęciu nauki, 
z pewnością w ybrałbym WSHiU. 
Od pierwszego kontaktu z uczel-
nią kadra administracyjna oraz dy-
daktyczna otoczyła mnie fachową 
pomocą i troską. Uczelnię cechuje 
w ysoki poziom nauczania. Studen-
ci kształcą się w szybkim tempie. 
Mimo to można z powodzeniem 
pogodzić studiowanie z akty wno-
ścią zawodową. Uczelnia posiada 
w ykwalifikowaną kadrę dydak-
tyczną , a studiowanie jest urozma-
icone, chociażby dzięki możliwości 
uczestnictwa w konferencjach na-
ukow ych oraz różnorodnych ini-
cjaty wach organizowanych przez 

samorząd uczelniany. Studenci 
WSHiU pochodzą z różnych zakąt-
ków naszego kraju i świata, co po-
twierdza moją bardzo dobrą opinię 
o uczelni.

Marzena Janusz 
studentka zarządzania 
zasobami ludzkimi

Jestem na studiach 
magisterskich. Stu-
diuję w WSHiU 
z dużą przyjemno-
ścią, gdyż panuje tu 
ciepła i rodzinna 
atmosfera. Wykła- 

dowcy są profesjonalni i wyrozumiali, 
wykłady przeprowadzane są w intere-
sujący sposób, angażujący studentów. 
Uczelnia oferuje nam ciekawe kierun-
ki i specjalizacje. Nie wyobrażam so-
bie nawet studiowania na innej uczelni.

Artur Wojciechowski 
student zarządzania

Studiuję podyplo-
mowo. Podejmu-
jąc decyzję o roz-
poczęciu nauki 
w szkole wyższej, 
miałem począt-
kowo zamiar zro-

bić tylko licencjat. Jednak atmosfera 
jaka panowała i panuje w WSHiU 
sprawiła, że podjąłem decyzję o stu-
diach II stopnia na tejże uczelni. Dziś 
nie żałuję i z czystym sumieniem 
polecam tę uczelnię znajomym. Je-
śli studia, to tylko w Wyższej Szkole 
Handlu i Usług.

Wysłuchał  
Jerzy Berger

Trwa rekrutacja do szkół średnich. 
Rozmawiamy w drugiej połowie 
kwietnia, a Wy już macie sporo chęt-
nych. Jak Wy to robicie?

– Nasza dotychczasowa działalność 
jest najlepszą wizytówką. Pokazujemy, 
że szkołę prowadzą osoby z pasją, a co 
najważniejsze tacy są nasi nauczyciele. 
Dla nas liczy się przede wszystkim do-
bro ucznia i studenta, sukces życiowy 
naszych absolwentów. Chcemy, by 
młodzież dobrze zdała maturę, która 
umożliwi im kontynuowanie nauki 
na wymarzonych studiach, czy to na 
naszej uczelni czy na uczelniach za-
granicznych. Liceum Wyższej Szkoły 
Handlu i Usług w Poznaniu to liceum 
ogólnokształcące, działające jako 
niepubliczna szkoła średnia. Od dnia 
rejestracji posiadamy bezterminowo 
uprawnienia szkoły publicznej. 
Jak wygląda proces rekrutacji do 
waszego liceum?

– Aplikacje kandydatów są rozpa-
trywane po rozmowie kwalifikacyjnej. 
Wybieramy młodzież z pasją, która 

chce zdobyć dobre wykształcenie. Zgła-
szają się do nas np. uczniowie, którzy 
mają osiągnięcia sportowe, muzyczne. 
Dajemy młodym ludziom wiele moż-
liwości rozwoju. W czasie tegorocznej 
rekrutacji planujemy przyjąć około 50 
uczniów. W tym 16 sportowców, którzy 
będą zdobywać wiedzę w klasach o pro-
filu sportowym. Będziemy przyjmować 
zgłoszenia uczniów do wyczerpania 
miejsc. Już teraz mamy chętnych na po-
nad połowę miejsc.
Uczniowie mogą rozwijać swoje 
zdolności w ramach licznych zajęć 
dodatkowych.

– Młodzież może wziąć udział 
w wielu takich zajęciach. Reagujemy 
na bieżąco na potrzeby uczniów, tzn. 
przeprowadzamy ankietę, na podsta-
wie której tworzone są później zajęcia 
dodatkowe. Młodzież ma możliwość 
zaproponowania zajęć, w jakich chce 
uczestniczyć. A my je potem uru-
chamiamy. Nie pobieramy za uczest-
nictwo żadnych opłat. Nasza szkoła 
spełnia bardzo wysokie kryteria, jeśli 

chodzi o poziom zdobywania wiedzy, 
o przyjemność kształcenia. U nas pra-
ca z uczniem wygląda zupełnie inaczej 
niż w szkołach państwowych. Mamy 
np. warsztaty wakacyjne, a w ich ra-
mach wycieczki, wyjazdy na basen, na 
spektakle teatralne czy na strzelnicę. 
Już w najbliższe wakacje w warszta-
tach tych będą mogli wziąć udział tak-
że nasi nowi uczniowie. To wyśmieni-
ty sposób na poznanie się, integrację.
Wiem, że panuje u Was niemal ro-
dzinna atmosfera. Skąd pomysł na 
taką szkołę, wymagającą, ale też 
przyjazną?

– Zależy nam, by nasi uczniowie 
byli dobrze wykształconymi i szczęśli-
wymi ludźmi. Zaprosiliśmy do współ-
pracy doskonale przygotowaną kadrę. 
To przecież podstawa sukcesu. Mamy 

nauczycieli z wieloletnim doświadcze-
niem. Wśród nich naukowcy i prakty-
cy, którzy współpracują ze szkołą wyż-
szą, wszyscy posiadający kwalifikacje 
pedagogiczne.
Program różni się od tego w innych 
szkołach?

– Nasza kadra przekazuje uczniom 
wiedzę metodami bez podręczników 
i bez zadań domowych. Jesteśmy je-
dynym liceum w Polsce, które działa 
w programie edukacyjnym Apple 1:1. 
Z tego programu korzystają najlepsze 
szkoły na świecie. Każdy nasz liceali-
sta otrzymuje od szkoły bezpłatnie 
iPada z klawiaturą i penem. Podczas 
pandemii wszystkie lekcje z nauczycie-
lami odbywają w realtime online przez 
licencjonowany Zoom. Tak czy ina-
czej pandemia się prawdopodobnie 

WYWIAD

Liceum akademickie najlepszą 
inwestycją w naukę, rozwój 
i sukces młodzieży
W Poznaniu działa nowoczesne, stawiające na wysoką 
jakość kształcenia Liceum Ogólnokształcące. Prowadzi je 
Wyższa Szkoła Handlu i Usług. Czym różni się ta szkoła od 
innych? Jak wygląda rekrutacja? O tym wszystkim rozma-
wiamy z Ewą Krąkowską, dyrektor szkoły.
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Ewa Krąkowska - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
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kończy i już jesienią rozpoczniemy na-
ukę w salach, które zresztą w tej chwili 
pięknie odnawiamy. Inwestujemy 
też w pracownie komputerowe. Roz-
budowaliśmy również bardzo fajny 
obiekt sportowy, gdzie będą odbywać 
się zajęcia z bardzo różnych dyscyplin. 
Obiekt będzie dostępny zarówno dla 
studentów, jak i licealistów. 
Co z tymi uczniami, którzy są zdol-
ni, ambitni, a których nie stać na 
naukę? 

– Chcemy być szkołą dostępną, 
dlatego myślimy również o uczniach 
z mniej zamożnych rodzin. Dzięki 
wsparciu WSHiU czesne jest niemal 
o połowę niższe niż w liceach prowa-
dzonych przez inne szkoły wyższe. I to 
się nie zmieni się aż do końca nauki, 
niezależnie od wysokości inflacji czy 

innych zdarzeń. Powołaliśmy także 
fundację, która może refundować cze-
sne uczniów i fundować stypendia.
Proszę przybliżyć ofertę liceum.

– Młodzież może starać się o miej-
sca w klasach o różnych profilach. 
W naszym liceum są tworzone kla-
sy: humanistyczno-medialna, skie-
rowana do uczniów o kreatywnych 
zainteresowaniach humanistycznych, 
menedżersko-ekonomiczna, przygo-
towująca młodych ludzi do studiów 
ekonomicznych i technicznych. Jest 
też m.in. klasa turystyczno-językowa, 
wojskowa i strażacka. Klasę wojsko-
wą prowadzą doświadczeni oficero-
wie. Poza teorią planujemy również 
obozy i warsztaty na strzelnicy. 
W ramach klasy strażackiej zajęcia 
prowadzą doświadczeni praktycy. 

Na zakończenie edukacji planujemy 
egzamin w KW PSP, który da naszej 
młodzieży dodatkowe punkty przy 
rekrutacji między innymi do Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 

Z naszą ofertą będzie można zapo-
znać się bliżej podczas drzwi otwar-
tych, które będą zorganizowane także 
w formie online. 
Szkoła zapewnia zarówno dużą 
dawkę wiedzy praktycznej, jak i teo-
retycznej. Kładziecie m.in. akcent 
na naukę języków obcych.

– W zależności jaki profil wybrali 
uczniowie, młodzi ludzie mogą np. 
poznać tajniki wystąpień publicz-
nych, zaznajomić się z językiem me-
diów. Mogą tworzyć własne szkolne 
media. Młodzież może tworzyć także 
własne biznesplany i elementy kam-

panii reklamowej. Ma możliwość 
poznać podstawy prawa, techniki za-
rządzania finansami i zespołem. Nie-
zależnie od klasy stawiamy nacisk na 
naukę języków obcych. Poza podsta-
wowym językami, do których należy 
angielski oraz popularny ostatnio 
hiszpański, nasza młodzież ma moż-
liwość uczyć się też innych języków, 
takich jak np. japoński, niemiecki, 
rosyjski czy ukraiński. Prowadzone 
są zajęcia z native speakerem. W tym 
roku chcemy przeprowadzić maturę 
w języku angielskim. Eksperci uwa-
żają, że po pandemii gospodarka 
światowa będzie w dużym stopniu 
wyglądała inaczej, a dobrze wykształ-
ceni absolwenci będą jeszcze bardziej 
cenieni niż dotąd. 

Rozmawiała AGACZYK
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Wydrukować marzenia
20 tysięcy przyłbic dla placówek medycznych – to brzmi im-
ponująco. Tyle środków ochrony osobistej drukarnia DRUK 
PLUS sprezentowała w minionym roku polskim szpitalom. 
Dodatkowo, w ramach akcji #jednaodnas, zostały przekaza-
ne przyłbice jednostkom OSP oraz policji. W roku bieżącym 
DRUK PLUS podaruje w prezencie zestawy dla dzieci cho-
rych onkologicznie z Kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu.

„Aby samemu stać się lepszym, nie 
musisz czekać na lepszy świat… mo-
żesz go… W YDRUKOWAĆ!” – ta-
kie motto towarzyszy Dariuszowi 
Skrzypczakowi, właścicielowi sucho-
leskiej firmy DRUK PLUS, który już 
po raz kolejny udowadnia, że łatwo 
dzielić się dobrem.

Bezcenny uśmiech
W sierpniu podarował aż 20 ty-

sięcy przyłbic m.in. placówkom me-
dycznym. Tym razem, z okazji Dnia 
Dziecka, wydrukuje prezenty dla dzie-
ci chorych na raka, pacjentów Kliniki 
Przylądek Nadziei we Wrocławiu. Bo 
uśmiech na dziecięcych twarzach jest 
bezcenny.

– To był spontaniczny pomysł. 
Chciałem stworzyć wyjątkowe opa-
kowanie, nacechowane barwnymi 
emocjami – mówi nam Dariusz 
Skrzypczak.

Pan Dariusz kupił 500 opakowań 
kredek z myślą o tym, że będą one 
doskonałym prezentem dla chorych 
dzieci. Gdy kredki zostały dostarczo-
ne do firmy, pojawił się pomysł, aby 
wykorzystać skrawki, które pozostały 
w drukarni    po większych projek-
tach. I to w bardzo kreatywny sposób. 
Kredki zostały, lecz pudełka musiały 
stać się wyjątkowe. Inspiracją był ma-
larz, artysta, który chowa swoje pędzle 
w specjalnym rollowanym opakowa-
niu. Dzieci wyjmując kredki z pudełka, 
bardzo rzadko chowają je z powrotem 
do środka. Dlatego też opakowanie 
w kształcie ślimaka okazało się strza-
łem w dziesiątkę!

Nacechowane emocjami
Jednak kredki same w sobie nie 

robiłyby takiego wrażenia, gdyby nie 
były nacechowane emocjami. Każ-
demu z kolorów odpowiada pewna 

bajkowa postać kojarząca się z uczu-
ciem. Przykładowo, kolor czerwony 
to miłość, pomarańczowy radość, 
zielony spokój, a kolor srebrny to wa-
leczność. Waleczność, ponieważ tej 
delikatnej szarości odpowiada rycerz 
w srebrzystej zbroi.

– Niezwykle ważne jest, aby dzieci od 
najmłodszych lat uczyły się okazywać 
uczucia i aby wykorzystywały do tego 
kolory, w celu kreowania swojej rzeczy-
wistości – podkreśla pan Dariusz.

Do kredek z emocjonalnym prze-
słaniem dołączony został blok rysun-
kowy w urokliwej oprawie. Każdy 
zestaw jest inny, wyjątkowy, podob-
nie jak maluchy z Kliniki Przylądek 
Nadziei. To do nich właśnie trafią 
upominki. Jednak każdy z nas może 
dostać taką niespodziankę…

 Ty też możesz pomóc!
Aby zrobić dobry uczynek i przy 

okazji sprawić dzieciom prezent, wy-
starczy wejść na stronę naratunek.
org/zbiorki/pokolorujmy-swiat-

-dla-dzieci-z-przyladka-nadziei/ 
lub www.facebook.com/drukar-
niadrukplus i kupić cegiełkę za 25 zł. 
W zamian otrzymasz ten wyjątkowy 
zestaw, którym można obdarować 
naszych bliskich, a pieniądze zosta-
ną przeznaczone na leczenie dzieci 

z kliniki onkologicznej we Wrocła-
wiu. Będzie to cudowna niespodzian-
ka dla małych pociech, która nie tyl-
ko może pełnić funkcję edukacyjną 
pobudzając dziecięcą kreatywność, 
ale co najważniejsze – może pomóc 
w leczeniu ciężko chorych, małych 
pacjentów z kliniki onkologicznej, 
którzy pilnie potrzebują 7500 zło-
tych. Akcja będzie trwała, aż do wy-
czerpania zapasów.

Firma DRUK PLUS istnieje na 
rynku już 20 lat. Jak mówi prezes Da-
riusz Skrzypczak, wszystko w firmie 
jest robione z pasją i nieukrywaną 
przyjemnością. To właśnie ta pasja 
przyniosła firmie z Janikowa wiele wy-
różnień, np. w konkursie Art of Packa-
ging. Firma DRUK PLUS zdobyła już 
dwukrotnie pierwsze miejsce w kate-
gorii ,,Opakowanie Premium”. Należy 
podkreślić, że DRUK PLUS stawia 
przede wszystkim na wysoką jakość 
swoich produktów, realizując misję fir-
my poprzez budowanie pozytywnego 
wizerunku, spełnianie szerokich ocze-
kiwań swoich klientów oraz poprzez 
działalność charytatywną.

MMK.

www.naratunek.org/zbiorki/pokolorujmy-swiat-dla-dzieci-z-przyladka-nadziei/ 
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Szkoła bez dzwonka  
i magiczne przedszkole
Z Martą Kowalską, prezes zarządu firmy World School, rozma-
wiamy o nowym przedszkolu i szkole w Suchym Lesie. W obu 
tych placówkach język angielski traktowany jest nie jako język 
obcy, lecz narzędzie stosowane w codziennym życiu.

– Pani Marto, co wyróżnia ofertę 
Pani szkoły i przedszkola w Suchym 
Lesie?

Trzonem naszej edukacji jest praw-
dziwa dwujęzyczność. Nasze dzieci 
od samego początku poznają świat 
w dwóch językach. Realizujemy przed-
mioty w języku angielskim i tworzy-
my środowisko międzynarodowe dla 
dzieci już od drugiego roku życia. Od 
przedszkola do klasy trzeciej szkoły 
podstawowej w każdej grupie pracuje 
dwóch nauczycieli – polskojęzyczny 
i anglojęzyczny. Nasz międzynarodo-
wy program obejmuje dzieci od piątego 
do 14. roku życia, zapewniając uczniom 
ciągłość edukacji w tym samym sys-
temie do ukończenia szkoły podsta-
wowej. Nasi absolwenci będą mogli 
swobodnie podjąć decyzję o konty-
nuowaniu dalszej edukacji w języku 
angielskim lub polskim. Bardzo ważne 
są dla nas także pasje naszych uczniów, 
które pragniemy pielęgnować i rozwi-
jać. W ramach czesnego proponujemy 
bogatą ofertę zajęć dodatkowych.  

– Skąd decyzja o otwarciu szkoły 
i przedszkola o profilu dwujęzycz-
nym?

Główną inspiracją była motywacja 
do stworzenia nowoczesnej edukacji 
odpowiadającej na potrzeby współcze-
snego świata, który jest światem glo-
balnym, a język angielski – językiem 
uniwersalnym. Dzieci dowiadują się, że 
można poznawać i rozumieć świat uży-
wając języka angielskiego, w którym 
prowadzone są zajęcia z matematyki 
czy przyrody. 

Poznań i okolice oferują dzieciom 
wiele wspaniałych przedszkoli, któ-
re rozwijają dwujęzyczność. Jednak 
nie ma dużej oferty na rynku, która 
umożliwia kontynuację i dalszy rozwój 
prawdziwej dwujęzyczności w szkole 
podstawowej.  

– Wiemy już, że szkoła i przedszkole 
są dwujęzyczne. Jak jednak wygląda 
nauka w języku angielskim?

W naszej szkole nabywanie kom-
petencji językowych jest naturalnym 
procesem polegającym na zdobywaniu 
wiedzy o świecie w języku angielskim 
i używaniu tego języka w codziennej ko-
munikacji. Język angielski nie jest przed-
miotem, a narzędziem stosowanym 
w codziennym życiu dzięki międzyna-
rodowemu środowisku i anglojęzycznej 

kadrze, a także uczniach pochodzących 
z różnych stron świata i ich rodzicach.  

Nauka odbywa się codziennie 
w dwóch blokach: polskim i angiel-
skim. Z klasą pracuje w tym samym 
czasie dwóch nauczycieli. 

– Czym różni się oferta Waszej szkoły 
i przedszkola od oferty publicznych 
placówek?

Jesteśmy szkołą bez dzwonka, ka-
meralną, z indywidualnym podejściem, 
projektowymi i doświadczalnymi me-
todami nauczania, programem angloję-
zycznym, otwarci na potrzeby naszych 
uczniów. Natomiast nasze przedszkole 
Magic World Preschool to przestrzeń, 
w której  już od najmłodszych lat trosz-
czymy się o rozwój języka angielskiego, 
a także o rozwój emocjonalny i spo-
łeczny. Bliskie jest nam porozumienie 
bez przemocy i w takim nurcie uczymy 
dzieci rozumienia własnych potrzeb 
i emocji. Bardzo stawiamy na samo-
dzielność naszych dzieci – przestrzeń 
w salach została tak zaprojektowana, 
żeby wspierać i umożliwiać swobo-
dę w zaspokajaniu własnych potrzeb. 
Priorytetem naszych nauczycieli jest 
wspieranie i podążanie za rozwojem 
dzieci. Mamy specjalny trzystopniowy 
program adaptacyjny dla przedszkola-
ków, umożliwiamy kontakt rodziców 
z nauczycielami w trakcie dnia, a także 
możliwość otrzymania zdjęcia dziecka 
w trakcie pobytu. Zabieramy dzieci na 
wycieczki kulturalne i edukacyjne.   

– Podkreślają Państwo na stro-
nie, że najważniejsze jest dziecko 
i jego potrzeby, jak to się przejawia 
w praktyce?

Dzień dziecka w szkole i przed-
szkolu jest wzbogacony o wspólne ele-
menty scalające grupę i umacniające 
więzi między nauczycielami a ucznia-
mi. Nasi pedagodzy jedzą wspólne 
posiłki z uczniami, codziennie rano 
rozpoczynają dzień zajęciami w kręgu, 
na którym oprócz ćwiczeń z relaksa-
cji i koncentracji uwagi, pojawia się 
wspólna integracja. Uczniowie mają 
okazję, żeby podzielić się z innymi swo-
imi historiami, opowiedzieć o swoim 
nastroju czy usłyszeć o tym, co będzie 
się działo w danym dniu. Uczeń jest 
dla nas bardzo ważny. Każdy z nas 
z pewnością ma takie doświadczenie, 
że przedmiot prowadzony przez na-
uczyciela, którego się lubi, wydawał 

się łatwiejszy i przyjemniejszy. Jest to 
oczywista zależność pomiędzy relacją 
a edukacją. Nasi nauczyciele inspirują, 
prowadzą i proponują aktywności na 
zasadzie partnerstwa i współodpowie-
dzialności za proces nauki, ale również 
wyznaczają granice i zapewniają po-
czucie bezpieczeństwa uczniów. 

– Jak będzie wyglądało wnętrze szkoły?
Prace wokół szkoły i przedszko-

la przebiegają bardzo intensywnie, 
codziennie widać ogromne zmiany 
i pojawiające się we wnętrzu kolory. 
Będzie to kameralna szkoła i przed-
szkole. Posiadamy 110-metrową salę 
gimnastyczną z lustrami, w której 
będą zajęcia z tańca, rytmiki i gim-
nastyki. Wystrój szkoły i przedszkola 
będzie utrzymany w jasnych nowo-
czesnych kolorach, dominuje szarość, 
drewno i pastele. Każdy uczeń będzie 
miał swoją szafkę w sali i miejsce na 
podręczniki. Budynek jest całościowo 
wyposażony w wentylację mechanicz-
ną z filtrami chroniącymi dzieci przed 
smogiem i pyłkami, co odpowiada na 
potrzeby alergików. 

– Jak wygląda kwestia egzaminów ję-
zykowych w Państwa szkole?

Posiadamy status Cambridge English 
Exam Preparation Centre co oznacza, że 
w murach naszej szkoły przeprowadza-
my dwa egzaminy językowe na poziomie 

klasy trzeciej i szóstej oraz – dla chęt-
nych uczniów – w klasie ósmej. Dzieci 
wkładają dużo zaangażowania i pracy 
w dwujęzyczne poznawanie świata, dla-
tego chcemy wyposażyć je w dyplomy 
potwierdzające znajomość języka angiel-
skiego. Opłaty egzaminacyjne są wliczo-
ne w cały tok nauki i nie stanowią dodat-
kowych kosztów dla rodziców.  

– Jak można się zapisać do szkoły? 
Czy są jeszcze miejsca?

Chętne osoby zapraszamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej 
i wypełnienia formularza zgłosze-
niowego. Można również umówić 
się na spotkanie indywidualne, żeby 
otrzymać więcej informacji o naszej 
edukacji. W maju otwieramy nabór 
uzupełniający do szkoły i przedszkola, 
w najmłodszych grupach wiekowych 
miejsca uciekają nam bardzo szybko. 
Jesteśmy w stanie również otworzyć 
starsze klasy po uzbieraniu się wystar-
czającej liczby kandydatów.  
Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
wielu sukcesów!

Magic World Preschool  
& World Primary School
ul. Obornicka 124, 
62-002 Suchy Las
www.world-school.pl
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Dla dobra naszej planety
Nadchodzące lato i coraz cieplejsze dni zachęcają nas do 
częstszego spędzania czasu na dworze. Wiele osób lubi wy-
poczywać wśród przyrody, a wszelkie aktywności na świe-
żym powietrzu mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. 
Niestety, skutki tego bywają nieraz szkodliwe dla środowi-
ska, a w dłuższej perspektywie, także dla nas samych.

Aby temu zapobiec i naprawić 
część szkód, wyrządzonych naturze 
przez człowieka, Zarząd Osiedla 
Grzybowego we współpracy z Leroy 
Merlin zorganizował 24 kwietnia 
akcję sprzątania śmieci z lasu. Dobrą 
okazją do tego jest Światowy Dzień 
Ziemi, który przypada na 22 kwietnia.

Aktywni mimo pandemii
Wydarzenie odbywa się cyklicz-

nie już od kilkunastu lat i ma na celu 
szerzenie świadomości ekologicznej 
wśród mieszkańców gminy, szczegól-
nie młodzieży. Sponsorzy zapewnili 
niezbędne do tego worki i rękawiczki, 
a po skończonym sprzątaniu uczest-
nicy mogli odebrać sadzonki bratków.

- Do akcji każdego roku dołącza 
coraz więcej osób – zauważa prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Grzy-
bowego Jarosław Dudkiewicz. - Mimo 
wyjątkowych warunków związanych 
z pandemią, dzisiaj również mogliśmy 
liczyć na mieszkańców naszej gminy.

- Możemy zauważyć, że z roku na rok 
znajdujemy w lesie mniejszą ilość śmie-
ci problematycznych, czyli akumulato-
rów, opon i baterii. Te, które aktualnie 
znajdujemy dużo łatwiej jest posegre-
gować – mówi były radny Andrzej Ra-
kowski. – Do tradycji tego wydarzenia 
należy ognisko, przy którym zazwyczaj 
pieczemy kiełbaski po wspólnym wy-
siłku, jednak w tym roku ze względów 
sanitarnych, jego rozpalenie nie było 
możliwe. Miejmy nadzieję, że za rok 
razem będziemy mogli przy nim usiąść. 

- Mniejsza ilość śmieci wyrzuca-
nych do lasu wynika między innymi 
z tego, że na przestrzeni lat na terenie 
całej gminy postawionych zostało 
więcej koszy. Poza tym regularnie, we-

dług harmonogramu ogłaszanego na 
początku roku, wywożone są śmieci 
zaliczane do problematycznych. Ist-
nieje także możliwość zawiezienia ich 
samemu w wyznaczone do tego miej-
sce – mówi radna Iwona Koźlicka. 

Jest ogień bez dymu
Przy okazji sprzątania lasu uczest-

nicy mogli poznać sposoby palenia 
w piecu, które pozwolą zaoszczędzić 
im więcej pieniędzy oraz zmniejszyć 
ilość produkowanego dymu podczas 
spalania. Prezentację przeprowadził 
Adam Moskal, który promuje eko-
logiczną metodę palenia drewnem 
Ogienbezdymu.pl. Pokaz odbył się 
dzięki współpracy przewodniczącej 
Rady Gminy Anny Ankiewicz z Urzę-
dem Marszałkowskim.

Dzięki zainicjowanej przez Martę 
Mroczkiewicz zbiórce na rzecz schroni-
ska dla zwierząt w Ruścu i Przyborów-
ku, mieszkańcy przynieśli potrzebne 
naszym czworonożnym przyjaciołom 
kołdry, koce, karmy, a także wsparli pla-
cówkę finansowo.  

Ważne, aby o środowisko dbało 
jak najwięcej osób. Według słów Ka-
rola Leśniewskiego, dyrektora Leroy 
Merlin w Suchym Lesie - Susze, po-
wodzie, smog, choroby cywilizacyjne 
i epidemie to pokłosie naszego od-
działywania na planetę. Nie możemy 
przyglądać się temu bezczynnie, dla-
tego jednym z działań ekipy sklepu 
Leroy Merlin Suchy Las w tym roku 
jest ochrona środowiska i pozytywny 
wpływ na nie. Dzisiejsza akcja to tylko 
kropla w morzu potrzeb.

Świadomość ekologiczna jest waż-
na wśród każdej z grup wiekowych, 
jednak to w rękach najmłodszych leży 
przyszły los naszej planety. Wspólne 
sprzątanie lasu to połączenie spę-
dzania czasu na świeżym powietrzu 
i utrwalania dobrych nawyków.

- Z rodzicami przyszliśmy tutaj po 
raz trzeci – mówi mała mieszkanka 
Suchego Lasu. – Zawsze uda nam się 
zebrać kilka worków, a potem jedzie-
my na lody!

O środowisko możemy dbać każ-
dego dnia, np. przy wyborze transpor-
tu do pracy. Małe kroki podejmowane 
przez większość znaczą bardzo wiele, 
a kluczowa w tej sprawie jest  jedność.

Beata Staszak

WYDARZENIA
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Samorządowcy z osiedla Grzybowego rozdawali sadzonki ufundowane przez Leroy Merlin

Sprzątanie było okazją do wspólnego spędzenia czasu na powietrzu

Sponsorzy zapewnili worki i rękawice

Adam Moskal prezentował sposoby 
ekologicznego palenia w piecu

Przewodniczący Jarosław Dudkiewicz uwijał się jak w ukropie

Były radny Andrzej Rakowski 
i radna Iwona KoźlickaAkcja miała też walory edukacyjne

To w rękach najmłodszych leży los planety
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Autorskie terapie łączone 
dla osiągnięcia najlepszych efektów w modelowaniu ciała

Terapie łączone do -50% 

Obecnie na rynku znajduje się wiele urządzeń i zabiegów 
z zakresu kosmetologii estetycznej. Od nadmiaru informacji 
zapewne zastanawiasz się, które z nich będą odpowiednie 
dla Ciebie. W doborze terapii skrojonej na miarę Twoich po-

trzeb, niezbędna jest obecność kilku czynników.

Po pierwsze - rodzaj technologii, dlatego wybierając urządzenia, 
czy zabiegi do Kliniki Piękna Derm Expert stawiam na medyczne, cer-
tyfikowane sprzęty najwyższej jakości, które mają udokumentowaną 
i potwierdzoną skuteczność. 

Po drugie - dobór odpowiedniej technologii względem danego 
problemu. Stworzenie i zrealizowanie skutecznej terapii zabiegowej 
możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada się interdyscyplinarną wiedzę 
oraz doświadczenie w wykonywaniu zabiegów. Dlatego w Derm 
Expert spotkasz zespół wykwalifikowanych kosmetologów, którzy 
nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach.  
Zachęcam Cię zatem do skorzystania z bezpłatnej eksperckiej 
konsultacji.

W pracy kosmetologa najczęściej spotykam się z problemami, któ-
rych podłożem jest więcej niż jedna przyczyna, dlatego aby skutecznie 
im przeciwdziałać, nieocenione jest zastosowanie terapii łączonych. 
Jest to połączenie dwóch lub nawet większej ilości technologii. Daje to 
pewność w osiągnięciu trwałych i spektakularnych efektów, widocz-
nych gołym okiem. Tak jak podczas odchudzania połączenie diety 
i ćwiczeń to konieczność, tak w przypadku zabiegów na ciało, synergia 
działania kilku technologii jest nieoceniona. 

Modelowanie sylwetki wiąże się przede wszystkim z niwelowaniem 
tkanki tłuszczowej, ujędrnianiem skóry i  redukcją cellulitu. W przypad-
ku ostatniego najlepszym połączeniem jest Endermologia LPG wraz 
z falą uderzeniową STORZ MEDICAL. Pierwsza technologia skutecz-
nie wygładzi skórkę pomarańczową, a druga dzięki pobudzeniu proce-
sów metabolicznych, rozbije niechciany tłuszcz. 

Jeżeli Twoim problemem jest nadmiar tkanki tłuszczowej, technolo-
gią którą pokochasz jest ONDA DEKA. Dzięki generowaniu z głowicy 
MIKROFAL COOLWAVES w trwały sposób niszczy komórki tłuszczo-
we. W pewnym stopniu wpłynie również na ujędrnienie skóry, ale dla 
osiągniecia piorunujących efektów warto połączyć to z działaniem fali 
radiowej i ultradźwięków COAXMED, która skupia się właśnie na głów-
nych komórkach skóry właściwej, prowokując je do syntezy kolagenu. 
Działając na modelowanie ciała, należy pamiętać, że tworzą je skom-
plikowane struktury na różnych głębokościach i z różnym powinowac-
twem na technologie. 

Dlatego przygotowałam dla Ciebie specjalną ofertę, która daje sze-
roki wachlarz możliwości na stworzenie spersonalizowanej terapii łą-
czonej. Do 10 czerwca skorzystaj z możliwości zakupu terapii łączo-
nych z rabatem nawet do -50%. Powyżej przedstawiłam przykładowe 
połączenia zabiegowe, ale pamiętaj, że każdy z nas jest inny. Dlatego 
zachęcam Cię do skorzystania z bezpłatnej konsultacji do Kliniki Pięk-
na Derm Expert, aby wspólnie z ekspertem wybrać terapię zabiegową 
skrojoną na miarę Twoich potrzeb.

/ derm_expert/ Klinika Piękna Derm Expert

Klinika Piękna 
Derm Expert 
ul. Strzeszyńska 96, Poznań 
Tel.: 574-685-233



Po raz pierwszy stanął na nartach, 
kiedy miał cztery lata, podczas wyjazdu 
z rodzicami w góry. Jacek wspomina, że 
jego pierwszemu doświadczeniu towa-
rzyszył strach, ale już kolejnego dnia roz-
począł naukę jazdy pod okiem trenera. 
Do podjęcia próby sprawdzenia swoich 
sił w narciarstwie zachęcili go rodzice.

Pasja przekuta w sukces
Okazało się, że z biegiem czasu 

Jacek pokochał narty i zaczął zdoby-
wać w tej dziedzinie spore osiągnięcia. 
Obecnie trenuje w sezonie trzy-czte-
ry razy w tygodniu w klubie UKS16 
Gigant na poznańskiej Malcie, pod 
okiem profesjonalnych trenerów ma-
jących wieloletnie doświadczenie: An-
drzeja, Michała i Wojtka Bakulinów.

Do osiągnięć Jacka z ostatnich lat 
należą: drużynowe wicemistrzostwo 
Polski UKS (uczniowskich klubów 
sportowych) w Kluszkowcach (sezon 
2018/2019), drużynowe wicemistrzo-
stwo Polski UKS w Kluszkowcach; II 
miejsce w otwartych młodzieżowych 
mistrzostwach Poznania w slalo-
mie; vice mistrzostwo Polski amato-
rów Family Cup w Krynicy (sezon 
2019/2020), II miejsce w slalomie 

gigancie (gs) na otwartych mistrzo-
stwach Wielkopolski w Czarnej Gó-
rze; III miejsce w slalomie na otwar-
tych mistrzostwach Wielkopolski 
w Czarnej Górze; II miejsce w kombi-
nacji na mistrzostwach Wielkopolski 
w Czarnej Górze (sezon 2020/2021).

W tegorocznym sezonie Jacek zo-
stał powołany do treningów dla naj-
zdolniejszej młodzieży z Wielkopolski 
organizowanych przez Wielkopolski 
Związek Narciarski.

- W narciarstwie jest wiele rzeczy, 
które lubię. Przede wszystkim sprawia 
mi ono ogromną frajdę – mówi Jacek.

Jednym z jego marzeń związanych 
z tym sportem jest możliwość trenowa-
nia w kadrze Polski. Oprócz trenerów 
Jacka jego największym idolem jest  
Marcel Hirscher, austriacki narciarz 
alpejski i dwukrotny mistrz olimpijski. 
Kluczowe w rozwijaniu pasji dla sucho-
leskiego narciarza jest również ogląda-
nie zawodów Pucharu Świata, z których 
czerpie dużo inspiracji od zawodników. 

Zaangażowana jest 
cała rodzina

Każde zwycięstwo jest poprzedzo-
ne ogromną pracą i wysiłkiem.

- W ciągu sezonu zimowego Jacek 
spędza około 100 dni na stokach nar-
ciarskich i obozach szkoleniowych 
w Polsce i za granicą. W treningach 
pomaga Jackowi również tata, To-
masz Czabański, który jest pasjona-
tem nart i zaraził syna swoim hobby. 
Tym samym wspólnie spędzają czas 
i szusują na stokach, co sprawia im 
ogromną radość.

Podczas licznych pobytów 
w Beskidach sucholeski narciarz tre-
nuje z wielokrotnym mistrzem Polski 
i uczestnikiem alpejskiego Pucharu 
Świata Adamem Chrapkiem i Marci-
nem Czyżem. Przygoda Jacka z nar-
ciarstwem jest pełna radości, szczęścia 
i sukcesów, ale poza nimi są także 
rzadkie, ale bolesne upadki, ogromny 
wysiłek, wyrzeczenia oraz łzy.

- Swój czas Jacek dzieli między 
naukę w szkole, a treningi i inne ak-
tywności, które należą do jego zain-
teresowań – opowiada jego mama, 
Agnieszka Czabańska.

Chłopiec podkreśla, że sukcesy to 
również zasługa pracy trenerów, któ-
rzy dostrzegli umiejętności małego 
sportowca i pomagają mu je rozwijać. 
To także kwestia wsparcia rodziców, 
którzy mocno w syna wierzą, moty-
wują i umożliwiają dalszy rozwój. 

Zastanawiać może, czy w przypad-
ku tak dużej ilości wysiłku potrzebna 
jest określona dieta?

- W tym wieku to nie jest koniecz-
ne. Ważne jednak, aby zdrowo się od-
żywiać i mieć energię. Potrzebna jest 
zatem przede wszystkim dobrze zbilan-

sowana dieta – odpowiada mama Jacka. 
Sucholeski narciarz najbardziej 

lubi stoki znajdujące się w Szwajcarii, 
Austrii, a szczególnie we Włoszech, 
ponieważ są tam najdłuższe trasy 
i bardzo dobre warunki. Pogoda jest 
niemalże pewna, a trasy nie należą do 
mocno obleganych.

Dusza sportowca
Okazuje się, że sportowa pasja 

niekoniecznie pozwala na ograni-
czenie się do jednej dziedziny, każe 
również poznawać inne kierun-
ki. Sucholeski narciarz gra także 
w klubie piłkarskim Suchary Suchy 
Las, a do jego zainteresowań należą 
taniec i ostatnio także jazda na rol-
kach. Z mamą natomiast jeździ na 
w ycieczki rowerowe, które wspólnie 
uwielbiają.

Czy każdy może zostać narcia-
rzem? Według Jacka ten sport jest 
dla każdego, jednak ważną cechą jest 
wiara w siebie. W nim samym jazda 
na nartach rozwinęła obowiązkowość, 
siłę, kondycję fizyczną, wytrwałość 
oraz odwagę, ponieważ na obozy tre-
ningowe często jeździ sam.

Pasja pielęgnowana od najmłod-
szych lat może oznaczać niezwykłą 
przygodę, a przy takim wsparciu 
najbliższych oraz trenerów, jakie ma 
Jacek, przeradza się w kolejne sukce-
sy. Nie pozostaje nam nic innego jak 
trzymać kciuki i życzyć dalszych osią-
gnięć sportowych. 

Wysłuchala 
Beata Staszak

WYDARZENIA REKLAMA / KONKURS

Zapraszamy Was do udziału w kolejnym konkursie. Tym razem 
wyślijcie zdjecia Waszych wiosennych ogrodów, kwietnych tara-
sów, parapetów i kwietnych kompozycji stołowych.

Zdjęcia, dane osobowe oraz zgodę na publikacje fotek prześlijcie 
do 15 czerwca na adres konkurs@sucholeski.eu

Na autorów najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody.

Do wygrania: 

   pistolet malarski 110W W 510 Wagner o wartości ok. 320 zł  
+  impregnat Vidaron 10 l (2 puszki - dowolny kolor) o wartości ok. 
320 zł ufundowane przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 
w Poznaniu

   3 vochery ufundowane przez Pizzerię Włoszczyzna, Plac Grzybowy 7, 
lok. 18, Złotniki vis-a-vis Poczty Polskiej, tel. 735 530 161

   2 vochery każdy po 150 zł na botox włosów ufundowane przez 
Studio Urody Natalia z Chludowa, ul. Obornicka 4, tel. 888 405 885

   bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134  
w Suchym Lesie

   voucher o wartości 150 zł na zabieg kosmetyczny u Justyny Wró-
bel tel. 519 706 902 oraz voucher o wartości 150 zł zabieg na włosy  
u Sylwii Ratajczak tel. 604 116 685. Studio Urody Secret Poznań,  
ul. Naramowicka 47/107

   3 vochery na duże świece YANKEE CANDLE o wartości 109 zł 
każdy ufundowane przez Kwiaciarnię Cattleya, Obornicka 85, Galeria  
Sucholeska, tel. 509 473 120

   3 vochery o wartości każdy po 150 zł do zrealizowania w Centrum 
Ogrodniczym Twój Ogród, ul. Leśna 27, Suchy Las, tel. 508 362 221

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Obornicka 134 
Suchy Las

Narty to moja pasja
Prawdziwa pasja niejednokrotnie wymaga poświęceń 
i wiele samozaparcia. Wie o tym bardzo dobrze Jacek  
Czabański, 9-letni mieszkaniec Suchego Lasu i uczeń trze-
ciej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie, który 
od pięciu lat trenuje narciarstwo i ma już na swoim koncie 
wiele osiągnięć sportowych.

Studio Urody Sekret
FRYZJERSTWO
Sylwia Ratajczak
KOSMETYKA
Justyna Wróbel
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KONDOLENCJE

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Tadeusza Krasińskiego
Radnego I i III kadencji,  

byłego Wiceprzewodniczącego  
Rady Gminy Suchy Las 

oraz 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Biedrusko 

w latach 1998-2006.

Pan Tadeusz Krasiński był osobą  zaangażowaną  
w tworzenie struktur samorządowych 

w Gminie Suchy Las.

Społecznikiem – dla którego sprawy 
Biedruska były najważniejsze.

Rodzinie Zmarłego 
składamy szczere wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, 
w imieniu Rady Gminy Suchy Las 
Przewodnicząca Anna Ankiewicz

��
Przychodzi nam pożegnać 

niezwykłego człowieka

Śp.  Andrzeja Hellmanna
Pan Andrzej Hellmann był znakomitym przedsiębiorcą  

– twórcą grupy „ZAWGAZ” w Suchym Lesie.

Zaangażowanym społecznie współtwórcą  
i aktywnym członkiem jednego z pierwszych  

stowarzyszeń w gminie  
– „Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom”.

Przez wiele lat zaangażowany w budowanie 
wizerunku Gminy Suchy Las. 

Rodzinie Zmarłego 
składamy szczere wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, 
w imieniu Rady Gminy Suchy Las 
Przewodnicząca Anna Ankiewicz

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy  
informację o śmierci

Piotra Koperskiego
społecznika, przedsiębiorcy  

oraz byłego radnego.

 Wyrazy współczucia 
składa

Redakcja
„Sucholeskiego Magazynu

Mieszkańców Gminy”

„Śpieszmy się kochać ludzi  
tak szybko odchodzą”

ks. Jan Twardowski

Z wielkim smutkiem i żalem  
przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci  

Piotra Koperskiego 

radnego, przedsiębiorcy, społecznika

wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Bliskim

składa

Bartosz Woźniak z Rodziną 

Śmierć stawia nas  
w obliczu bezsilności,

która nas obezwładnia  
i zabiera w nieznane

Z żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego kolegi radnego, 

przedsiębiorcy i społecznika

Piotra Koperskiego

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy 
wyrazy najszczerszego współczucia.

 Byli Radni Gminy Suchy Las
Jarosław Ankiewicz, Andrzej Rakowski,  
Wojciech Korytowski, Ryszard Tasarz,  

Grzegorz Rewers, Urszula Borsut - Ćwiertnia, 
Stanisław Wróbel, Paweł Tyrka, Anna Małłek

Pozostaniesz z nami  
na zawsze w naszych sercach

ÐÑ

KONDOLENCJE

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp.

Piotra Koperskiego
odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi 

wieloletniego Podstarszego Cechu Cukierników 
i Piekarzy w Poznaniu, mającego ogromny 

wkład w rozwój wielkopolskiego rzemiosła.

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 

Rodzinie i Bliskim
 przekazuje

Jan Grabkowski 
Starosta Poznański z Zarządem 

Powiatu w Poznaniu

Z ogromnym smutkiem oraz poczuciem  
wielkiej straty przyjęliśmy  

wiadomość o śmierci

Piotra Koperskiego 
Radnego III i IV kadencji Rady Gminy  
Suchy Las, społecznika, przedsiębiorcy, 

zasłużonego rzemieślnika.

Rodzinie Zmarłego 
składamy szczere wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Suchy Las 
Grzegorz Wojtera 

w imieniu Rady Gminy Suchy Las 
Przewodnicząca Anna Ankiewicz.

Z wielkim żalem  
przyjęliśmy  

wiadomość o śmierci

Piotra Koperskiego
Podstarszego Cechu Cukierników  

i Piekarzy w Poznaniu, 
przedsiębiorcy  
i społecznika.

Wyrazy szczerego 
współczucia

Rodzinie i Bliskim 
składa  

Grupa ABC Kuchni i 3 Kolory 

28 Sucholeski.EU       maj 2021      nr 5 (112)  nr 5 (112)       maj 2021      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 29



www.brudnarobota.pl
506 122 506506 122 506

BRUKARSTWO
OGRODZENIA
DACH I ELEWACJA
TERENY ZIELONE
STOLARKA 
OGRODOWA 

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

  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

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

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

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!

 � KOSMETYKA
 � KOSMETOLOGIA  

ESTETYCZNA
 � FRYZJERSTWO
 � MAKIJAŻ  

PERMANENTNY
 � MEZOTERAPIA
 � KOSMETYCZNE  

WYBIELANIE ZĘBÓW
 � MANICURE,  

PEDICURE

 � ŻEL, HYBRYDA
 � STYLIZACJA RZĘS
 � HENNA PUDROWA
 � LAMINACJA BRWI
 � MASAŻE
 � ZABIEGI NA TWARZ
 � MAKIJAŻE ŚLUBNE 

I WIECZOROWE
 � DEPILACJA
 � SOLARIUM 
 � ROLLETIC

Suchy Las, ul. Jeżynowa 19
fb/Salon Urody Sisel
Instagram: siselsalonurody

TEL. 667 924 543, 667 859 640 
GODZINY OTWARCIA
pon.-pt 10-19, sob. 10-14

PROFESJONALIZM 
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi  
w autoklawie medycznym

APTEKA  
w Tarnowie Podgórnym 

zatrudni  
TECHNIKA FARMACJI 

na atrakcyjnych warunkach 

tel. 601 061 359

Wpadnij
do nas!

To miejsce  
powstało z miłości  

i marzeń.

Kąpiele, strzyżenie oraz pełen service dla Psa
tel. 517 147 905, pon. - pt godz. 10 - 18, sob. 10 - 14

Pieselkowespa.pl    fb/Piesełkowe SPA 

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

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

Zastępca wójta ma branie,  
a radnego śmieszy ścieżka
Kwietniowa sesja Rady Gminy Suchy Las w dużej mierze 
poświęcona była renowacji zabytków, budowie dróg rowe-
rowych i wymianie starych pieców. Zastanawiano się też 
nad tempem wychodzenia z lockdownu.

Sesja rozpoczęła się od wniosku 
radnej Joanny Pągowskiej o zdjęcie 
z porządku punktu nr 4. Punkt ten 
dotyczył projektu uchwały dotyczą-
cego obiektów małej architektury 
i tablic reklamowych, tzw. „uchwały 
reklamowej”.

– Chyba wszyscy na posiedzeniu 
komisji doszliśmy do wniosku, że po-
trzebujemy więcej czasu na zapozna-
nie się z tematem – uzasadniła radna.

Opóźniona uchwała 
reklamowa

Z podobnych powodów Joanna 
Pągowska wniosła o zdjęciu punktu nr 
5, dotyczącego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
Biedruska, rejonu ulic 7 Pułku Strzel-
ców Konnych i Poznańskiej.

– Wnoszę, żebyście jednak utrzy-
mali w porządku oba projekty – sprze-
ciwił się wójt Grzegorz Wojtera. – Sta-
rą uchwałę reklamową chcemy uchylić, 
żeby uchwalić nową. W Biedrusku 
natomiast chodzi o teren przeznaczo-
ny pod usługi, w dużej mierze usługi 
oświatowe – przypomniał.

– Czy jednak opóźnienie w uchy-
leniu starej uchwały reklamowej prze-
szkodzi urzędnikom w pracy nad przy-
gotowaniem nowej? – dopytywała 
radna Joanna Radzięda.

– Nie przeszkodzi, natomiast 
opóźni to przyjęcie nowego projektu 
o miesiąc – odparł włodarz. – Ten 
miesiąc zwłoki nie niesie żadnego 
ryzyka, ale projekt jest optymalny 
i dyskusja, niewątpliwie ciekawa, nic 
do tego projektu nie wniesie – wyra-
ził przekonanie.

Wójt nie przekonał jednak więk-
szości rady. 13 rajców głosowało za 
zdjęciem z porządku punktu czwarte-
go, a 11 – punktu piątego. W obu przy-
padkach wstrzymali się od głosu radni 
Marian Bajer i Maciej Jankowiak. 
W drugim przypadku wstrzymali się 
także radna Wiesława Prycińska oraz 
radny Robert Rozwadowski.

Protokół z sesji marcowej przyjęto 
już jednomyślnie.

Opinię Komisji Budżetu, Finan-
sów i Rozwoju Gospodarczego na 
temat projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 
2021 przedstawiła radna Joanna Pą-
gowska, przewodnicząca tejże komisji.

– Po uwzględnieniu autopoprawki 
przedstawionej przez panią skarbnik, 
nasza komisja była jednomyślnie za 

– poinformowała przewodnicząca Pą-
gowska.

Rada Gminy również była za. Tak 
zagłosowało 13 rajców. Wstrzymali 
się radna Joanna Radzięda oraz radny 
Włodzimierz Majewski.

Projekt uchwały w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2021-2031 przedstawiła skarbnik 
Monika Wojtaszewska.

W tym przypadku 14 rajców zagło-
sowało za, a wstrzymał się tylko radny 
Majewski.

Zabytki do remontu
Nadszedł czas na pakiet uchwał 

w sprawie dotacji na remont i przebu-
dowę zabytków w gminie Suchy Las. 
Na pierwszy ogień poszedł dom jed-
norodzinny w Golęczewie.

– Komisja Porządku, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych 
jest za – poinformował radny Ma-
rian Bajer, przewodniczący rzeczo-
nej komisji.

Za była również cała rada. Rajcy 
głosowali jednomyślnie.

Podobnie było w przypadku ko-
lejnych budynków: gospodarczego, 
mieszkalnego z częścią gospodarczą, 
jednorodzinnego oraz sali tanecznej 
przy dawnym Zajeździe pod Złotą 
Gwiazdą. Wszystkie te obiekty rów-
nież usytuowane są w Golęczewie. 

Bynajmniej nie ograniczono się 
przy tym do jednej wsi, nawet tak 
historycznej i zabytkowej, jak Golę-
czewo. W dalszej kolejności Wysoka 
Rada przyznała bowiem jednomyśl-
nie dotację na remont sztucznej groty 
w Chludowie, na rewaloryzację parku 
dworskiego w tejże miejscowości oraz 
na remont budynku gospodarczego 
w Złotnikach.

W przypadku natomiast rewitali-
zacji ścieżki im. Ojców Niepodległo-
ści w Biedrusku członkowie komisji 
zaproponowali zmniejszenie kwoty 
dotacji z 50 do 30 tys. zł.

– Ja złożyłam ten wniosek i go pod-
trzymuję – oświadczyła radna Anna 
Ankiewicz.

Za zmniejszeniem kwoty zagłoso-
wało 10 rajców, przeciw głosowali Zbi-
gniew Hącia i Krzysztof Łączkowski, 

a wstrzymali się Marian Bajer, Iwona 
Koźlicka i Michał Przybylski. Za całą 
uchwałą (czyli o dotacji w wysokości 
30 tys. zł na ścieżkę) zagłosowało 13 
rajców. Wstrzymali się Iwona Koźlic-
ka i Marian Bajer.

Wysokość dotacji na remont sta-
rego kasyna wojskowego w Biedru-
sku również wzbudziła zastrzeżenia, 
tym razem jednak radna Ankiewicz 
zawnioskowała o zwiększenie kwoty 
z 30 do 50 tys.

 Do wniosku przychyliło się 11 
rajców. Wstrzymali się radni Marian 
Bajer, Zbigniew Hącia, Iwona Koź-
licka i Grzegorz Słowiński. Za całą 
uchwałą (za dotacją w wysokości 50 
tys. zł na kasyno) zagłosowało 12 raj-
ców. Wstrzymali się Iwona Koźlicka, 
Marian Bajer i Zbigniew Hącia.

I na tym skończyły się głosowania 
w sprawie remontów zabytków. 

Szczepionka a prawa 
człowieka

Zgodę na dzierżawę dwóch działek 
w Suchym Lesie (nr 942/3 i 944) rad-
ni wyrazili jednomyślnie.  Podobnie 
zresztą zgodę na najem części działki 
nr 162/5 w Suchym Lesie. 

W sprawie zmiany statutu gminy 
Suchy Las wypowiedział się radny 
Radosław Banaszak, przewodniczący 
Komisji Statutowej.

– Wszystkie nasze propozycje 
zmian zostały w projekcie uwzględ-
nione – zaznaczył. – Opinia komisji 
jest pozytywna.

Podobnie pozytywnie oceniła 
projekt cała Wysoka Rada. Uchwałę 
o zmianie statutu przyjęto jedno-
myślnie.

Następnie, również jednomyślnie, 
przyjęto dwie uchwały o rozpatrzeniu 
dwóch petycji. Obie petycje złożyły 
osoby fizyczne. Obie dotyczyły „praw 
człowieka i obywatela” w kontekście… 
szczepionki przeciwko COVID.

W ramach informacji wójta gmi-
ny jako pierwszy głos zabrał wicewójt  
Marcin Buliński, który oświadczył, 
że gmina przygotowuje się do mo-
dernizacji oświetlenia. W pierwszym 
etapie Złotnik Osiedla i Obornickiej, 
a w drugim – Biedruska.

– Pomału finiszuje też budowa sali 
gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 – kontynuował włodarz. – 
Kontynuujemy także budowę ścieżki 
rowerowej na ulicy Stefańskiego.

Marcin Buliński dodał, że odby-
ło się też otwarcie ofert w sprawie bu-
dow y kanalizacji sanitarnej w Zieląt-
kowie. 

– W przygotowaniu jest też projekt 
na budowę budynku urzędu – zakoń-
czył mówca.

Przedsiębiorca i sąsiedzi
Wójt Grzegorz Wojtera dodał, że 

w trakcie spotkań z radnymi i sołty-
sami zobowiązał się do przekazania 
informacji w sprawie firmy prowadzą-
cej działalność gospodarczą przy ulicy 
Prostej w Złotnikach.

– Z punktu widzenia urzędu ta 
działalność prowadzona jest zgodnie 
ze zgłoszeniem, od strony rejestracyj-
nej zgodnie z przepisami, na terenie 
nie objętym planem miejscowym – 
wyliczał wójt.

Przypomnijmy, że w sprawie kon-
fliktu pomiędzy przedsiębiorcą a czę-
ścią jego sąsiadów odbyło się w paź-
dzierniku ubiegłego roku spotkanie 
negocjacyjne z mieszkańcami Złotnik 
i Złotkowa.

Na tym jednak nie koniec sprawy. 
Pojawił się wniosek o przystąpienie do 
opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

– Czy jednak pojedyncza sprawa 
powinna być argumentem przesądza-
jącym o przystąpieniu do opracowania 
planu? – zastanawiał się głośno wójt.

W ramach informacji przewodni-
czących poszczególnych komisji sta-
łych głos zabrała m.in. Joanna Radzię-
da, przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

– Spotkaliśmy się z dyrektorami 
szkół, m.in. po to, żeby omówić kwe-
stię wsparcia psychologicznego dla 
dzieci i młodzieży z terenu naszej gmi-
ny – wyjawiła. – Rozmawialiśmy też 
z dyr. Sylwią Malendowską z Ośrodka 
Pomocy Społecznej – dodała.

Świetlice w czasach zarazy
W ramach wolnych głosów i wnio-

sków jako pierwsza głos zabrała rad-
na Anna Ankiewicz, która zapytała 
zastępcę wójta Marcina Bulińskiego 
o podłączenie internetu do budynku 
dworca w Złotnikach.

– Chodzi oczywiście o ułatwienie 
pracy straży miejskiej – uściśliła.

– Pod budynek jest doprowadzone 
specjalne, bezpieczne łącze, w budyn-
ku są też wydzielone odpowiednie po-
mieszczenia – odparł M. Buliński.

Radny Marian Bajer zapytał 
o przejścia dla pieszych przy przed-
szkolu oraz przy głównym skrzyżowa-
niu w Golęczewie. 

– Dla bezpieczeństwa przydałoby 
się dodatkowe oświetlenie i oznako-
wanie poziome – zasugerował. – Ale 
samo wymalowanie linii nie wystar-
czy – zastrzegł.

– Czekamy na zakończenie prac zwią-
zanych z położeniem masy bitumicznej, 
potem będziemy opracowywać rozry-
sowanie i wymalowanie bezpiecznych 
przejść – zapewnił wicewójt M. Buliński.

Tymczasem radny Michał Przy-
bylski zapytał o ulicę Słonecznikową 
w Złotkowie.

– Samochody mieszczą się tam 
pomiędzy wyspą a posesjami, ale do 
płotu mają 20-30 cm – zwrócił uwa-
gę. – Ostatnio jeden z mieszkańców 
cudem uratował tam życie swojego 
dziecka. Pisałem już w tej sprawie do 
władz gminy. 

Przewodniczący Jarosław Dudkie-
wicz z Zarządu Osiedla Grzybowego 
upewniał się, że nie ma możliwości 
zorganizowania zebrania mieszkań-
ców w czasie pandemii.

– To się wiąże ze sprawą świetlic – 
dodał. – Restrykcje są już poluzowy-
wane. Czy w najbliższych tygodniach, 
miesiącach świetlice zostaną miesz-
kańcom udostępnione?

– Świetlice zostaną w czerwcu uru-
chomione, będzie możliwość korzy-
stania z nich w pełnym zakresie – od-
parł wójt Wojtera. – Oczywiście, jeśli 
nic się nie zmieni w kwestii znoszenia 
obostrzeń – zastrzegł natychmiast.

Co dalej z kopciuchami?
– Na jakim etapie jesteśmy z pro-

gramem wymiany pieców? – zapytała 
tymczasem radna Radzięda.

– Program w tym roku dotyczy 16 
nieruchomości, które wskazał OPS 

– odparł wicewójt Buliński. – Oce-
niamy mieszkania, w których mają 
być montowane piece. Ta procedura 
zakończy się w ciągu miesiąca, potem 
ogłosimy przetarg. Następne lata zale-
żą już od środków w budżecie, bo nie 
jest to zadanie wpisane w WPF-ie.

– 8 lutego br. Komisja Skarg, Wnio-
sków i Petycji zwróciła się do wójta 
o opracowanie programu antysmogo-
wego dla gminy – przypomniał radny 
Krzysztof Łączkowski. – I na razie nic 
nie wiemy – zauważył ze smutkiem.

– W gminie funkcjonuje program 
gospodarki niskoemisyjnej – przypo-
mniał z kolei M. Buliński. – W ramach 
tego programu zajmujemy się nie tylko 

ogrzewaniem gazowym, ale i budową 
dróg rowerowych. Oczywiście można 
ten program rozszerzyć o kwestię wy-
miany pieców na nowe. 

– Program nie musi obejmować stu 
lat, ale chociaż te dwa-trzy – zasugero-
wał radny Łączkowski. – Wtedy rada 
będzie mogła przeznaczyć jakieś środki.

– Co z budynkami, do których nie 
ma doprowadzonych przyłączy gazo-
wych? – zainteresowała się J. Radzięda.

– Po to jest inwentaryzacja, żeby się 
dowiedzieć, ile jest takich budynków 

– odpowiedział wójt Buliński. – Kiedy 
już będziemy mieć taką wiedzę, bę-
dziemy wiedzieli, jak to wycenić. 

– Jedno z pytań w spisie powszech-
nym to pytanie o sposób ogrzewania – 
zauważyła radna Anna Ankiewicz.

– Sejm uchwalił ustawę nakłada-
jącą na mieszkańców obowiązek za-
deklarowania, z jakich źródeł ciepła 
korzystają. Czy gmina w jakiś sposób 
pomoże mieszkańcom złożyć tę de-
klarację? – zainteresował się radny 
Tomasz Sztolcman. – A może uznaje-
my, że z racji bliskości miasta poradzą 
sobie sami? W niektórych gminach 
powstały specjalne aplikacje.

– Ponad rok temu zrobiliśmy 
rozpoznanie rynku, jeżeli chodzi 
o możliwość zrobienia wywiadu tech-
nicznego dotyczącego źródeł ciepła 

– odpowiedział wójt Wojtera. – W grę 
by wchodziły podobne koszty, jak te 
przeznaczone na program kotłowy. 

Radny Zbigniew Hącia w dość 
przewrotny sposób wpisał się w dys-
kusję o emisji i zapytał, czy w gminie 
Suchy Las będzie możliwość rejestra-
cji samochodów, jak niegdyś.

– To jest zadanie powiatu – przy-
pomniał wójt. – My nie staraliśmy 
się o zgodę na utworzenie u nas filii 
Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu – przyznał. 

– Uznaliśmy, że dotychczasowa oferta 
starostwa jest wystarczająca, jako że 
przeciętny mieszkaniec powiatu nie 
rejestruje pojazdów jakoś szczególnie 

często. Przez ostatnie kilka lat nie mia-
łem żadnej uwagi ze strony mieszkań-
ców, że takiego wydziału u nas nie ma. 
Choć powierzchniowo jesteśmy przy-
gotowani, w nowym budynku urzędu 
będziemy mieć 250-350 metrów re-
zerwy – zauważył. 

Rowerem przez gardło
Tymczasem radny Włodzimierz 

Majewski powrócił do tematu dróg 
rowerowych. 

– Czy pan wójt starał się o dotację 
na ścieżki na ulicach Stefańskiego 
i Szkółkarskiej? – zapytał. – Poza tym 
na Szkółkarską chyba przyjedzie jakaś 
telewizja – wyraził przypuszczenie. – 
Kiedy już zakończona tam zostanie 
budowa ścieżki, będzie to wyglądało 
wyjątkowo śmiesznie, bo koło dewelo-
pera tworzy się wąskie gardło – ocenił.

– Środków jeszcze fizycznie nie 
otrzymaliśmy – odparł wójt. – Co 
do Szkółkarskiej, zdawaliśmy sobie 
sprawę, że to będzie inwestycja trudna 
technicznie i trudna od strony społecz-
nej. Ale niezbędna, bo nawierzchnia 
Szkółkarskiej zaczęła przypominać 
drogę z PRL-u. Robiło się tam nie-
bezpiecznie. A o skargach właścicieli 
posesji wiem lepiej niż pan – zapewnił.

– Jakiś czas temu mówił pan, panie 
wójcie, że deweloper zobowiązał się 
do budowy ścieżki rowerowej pomię-
dzy starą ścieżką a ulicą Borówkową 

– przypomniał W. Majewski. – Co się 
zmieniło? 

– To jest nieprawda, deweloper ni-
czego takiego nie obiecywał – zaprze-
czył wójt. – Chodziło o zapewnienie 
komunikacji pomiędzy końcem ścież-
ki a Borówkową, nie o budowę ścieżki. 
Słowa dotrzymano, co bardzo mnie 
cieszy.

– Pan radny ad vocem? – zapytała 
przewodnicząca Ankiewicz.

– Nie, dziękuję, w tej sytuacji nie 
mam już nic do dodania – żachnął się 
Włodzimierz Majewski.

– Ja mam sprawę do wójta Buliń-

skiego, który ma dzisiaj duże branie – 
zażartowała radna Pągowska. – Ścież-
ka rowerowa równoległa do Gajowej, 
na wysokości pumptrucku, zniknęła, 
została całkowicie rozjechana. Czy 
wykonawca dawał jakąś gwarancję?

– Pan wójt gestami pokazuje, że jak 
najbardziej – przewodnicząca Anna 
Ankiewicz czujnie śledziła, co się dzie-
je na monitorze i włodarza w odpowie-
dzi wyręczyła. – A ja się obawiam, że 
ścieżkę rozjechali quadowcy – wes-
tchnęła.  

– Apeluję o łagodny powrót dzieci 
do szkół – zmieniła temat radna Ra-
dzięda. – Nie witajmy ich kartkówkami.

 – My, urzędnicy, nie mamy 
przygotowania pedagogicznego, nie 
jesteśmy specjalistami – zauważył 
wójt Wojtera. – Takie sugestie mogą 
do szkół przekazywać kuratoria. My 
starajmy się w tej kwestii nie pouczać 
dyrektorów i nauczycieli. Zaufajmy im 

– poprosił.
– Dziękuję mieszkańcom i urzędni-

kom za ich pracę podczas akcji „Sprzą-
tania świata” – skłoniła się na koniec 
przewodnicząca Anna Ankiewicz. – 
Z takim podejściem świat wokół nas 
będzie bardziej czysty. Zamykam sesję.

– Do zobaczenia, oby już w realu – 
odpowiedziało jej kilka głosów.

Krzysztof Ulanowski

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672
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Natomiast dokumentem po-
twierdzającym chwilę otwarcia 
spadku jest akt zgonu. Dziedziczenie 
następuje zatem niezależnie od tego 
czy sporządzono w tym przedmio-
cie jakiekolwiek dokumenty. Wska-
zać należy, że ze względów praktycz-
nych celowe jest, aby spadkobierca 
legitymował się wobec osób trzecich 
czy też instytucji stosownym doku-
mentem potwierdzającym jego na-
stępstwo prawne po spadkodawcy.  
Dokument taki będzie niezbędny 
np. w banku, gdy chcemy w ypłacić 
środki finansowe gromadzone przez 
spadkodawcę czy też przed notariu-
szem lub kupującym, gdy zamierza-
my sprzedać nieruchomość należącą 
do spadkodawcy.

Kto ma interes?
Istnieją dwie drogi do uzyskania 

takiego dokumentu, to jest sądowe 
stwierdzenie nabycia spadku oraz 
akt poświadczenia dziedziczenia 
sporządzony przez notariusza. Za-
równo prawomocne postanowienie 
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, 
jak i zarejestrowany akt poświadcze-
nia dziedziczenia sporządzony przez 
notariusza są dowodem nabycia 
praw do spadku.

Zgodnie z przepisami prawa spad-
kowego z wnioskiem o stwierdzenie 
nabycia spadku do sądu może wystą-
pić każdy, kto ma w tym interes. Na 
podstawie takiego sformułowania 
można wskazać sporą ilość podmio-
tów, które mogą z takim wnioskiem 
wystąpić. Oznacza to, że uprawnio-
nym będzie nie tylko spadkobierca, 
ale również jego następcy prawni, 
osoba uprawniona do zachowku, 

wierzyciele spadkodawcy, wierzycie-
le spadkobiercy, osoby uprawnione 
z testamentu w inny sposób niż jako 
spadkobiercy, to jest zapisobierca, 
w tym zapisobiorca z tytułu zapisu 
windykacyjnego.

Bez procesu
Postępowanie o stwierdzenie 

nabycia spadku toczy się w trybie 
nieprocesow ym, a sąd  ma za zada-
nie określić kto, na jakiej podstawie 
(ustawa lub testament) i w jakiej 
w ysokości naby wa prawa do spad-
ku. Procedura przed sądem nie jest 
skomplikowana, jednak może trwać 
długo w przypadku, gdy krąg spad-
kobierców jest szeroki, ich miejsca 
pobytu są nieznane, albo gdy ktokol-
wiek kwestionuje prawa do spadku 
innego uczestnika, np. podnosi nie-
ważność testamentu, albo niegod-
ność dziedziczenia.

Alternaty wą dla sądowego 
stwierdzenia nabycia spadku jest 
notarialne poświadczenie dziedzi-
czenia. Akt poświadczenia dzie-
dziczenia jest z kolei dokumentem, 
w którym notariusz poświadcza, iż 
określona osoba jest spadkobiercą. 
Notariusz sporządza najpierw pro-
tokół dziedziczenia, a następnie akt 
poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli 
został sporządzony przez spadko-
dawcę testament – notariusz go 
otwiera i ogłasza przed sporządze-
niem protokołu dziedziczenia.

W przypadku kilku spadko-
bierców określa również w ysokość 
udziałów w spadku. Jednym z wa-
runków sporządzenia aktu przez no-
tariusza jest zgodność wszystkich 
spadkobierców, co do ich kręgu, 
przysługujących im udziałów oraz 
podstaw dziedziczenia. Konf likt 
między spadkobiercami uniemożli-
wia sporządzenie przez notariusza 
aktu poświadczenia dziedziczenia, 
a spadkobiercom wówczas pozosta-
je procedura sądowa. Sporządzenie 
aktu poświadczenia dziedziczenia 
nie będzie również możliwe w przy-
padku testamentów szczególnych, 
takich jak testament ustny, wojsko-
w y albo podróżny. 

Akt poświadczenia dziedziczenia 
po jego podpisaniu podlega zareje-
strowaniu w Rejestrze Spadkowym 
i ma wówczas skutki prawomocnego 
postanowienia sądu o stwierdzeniu 
nabycia spadku.

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

Informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las 
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Stwierdzenie nabycia spadku  
a poświadczenie dziedziczenia
Na wstępie należy zaznaczyć, że do dziedziczenia nie 
jest potrzebne uzyskanie postanowienia w przedmiocie 
stwierdzenia nabycia spadku, bowiem dochodzi do niego 
z mocy prawa z datą otwarcia spadku. Oznacza to, iż nastę-
puje ono z chwilą śmierci spadkodawcy.

Gmina Suchy Las liderem  
w pozyskiwaniu środków unijnych

1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. 17 lat naszego członkostwa mierzone jest m.in. strumieniem fun-
duszy unijnych, które w tym czasie napłynęły do naszego kraju. Środki te są bardzo ważne dla samorządów. Zwiększają 
ich możliwości inwestycyjne, a tym samym przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, polepszenia standardu życia 
lokalnego społeczeństwa.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podsumował wielkość pozyskanych 
funduszy unijnych przez poszczególne samorządy powiatu poznańskiego w ramach 
Polityki Spójności na lata 2014–2020. W zestawieniu tym, w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca (per capita) Gmina Suchy Las uzyskała drugi rezultat w całym powiecie 
poznańskim.

Kompleksowa termomodernizacja  Zespołu Szkół 
w Chludowie celem  poprawy środowiska naturalnego.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  
Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Umowa podpisana w 2017 r.
  Całkowita wartość projektu ok. 3  000  000 zł. 
  Wartość dofinansowania ok. 2 500 000 zł.

Adaptacja historycznego budynku w Chludowie 
na cele społeczno-kulturalne.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2014-2020.

  Umowa podpisana w 2017 r.
  Całkowita wartość projektu ok. 6  800  000 zł. 
  Wartość dofinansowania ok. 3 700 000 zł.

Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu 
zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354  Poznań-Piła.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2014-2020.

  Umowa podpisana w 2017 r.
  Całkowita wartość projektu ok. 11 000 000 zł. 
  Wartość dofinansowania ok. 6 500 000 zł.

Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu 
zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła. 

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Umowa podpisana w 2017 r.
  Całkowita wartość projektu ok. 8  000 000 zł. 
  Wartość dofinansowania ok. 6 000 000 zł.

Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie 
integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie 
Suchy Las. I etap budowy ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko. 

  Projekt realizowany w partnerstwie z MPK Poznań.
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  Umowa podpisana w 2016 r.
  Całkowita wartość projektu ok. 1  600  000 zł. 
  Wartość dofinansowania ok. 1 300 000 zł.

Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki 
rowerowej Radojewo-Biedrusko w gminie Suchy Las II etap. 

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Umowa podpisana w 2017 r.
  Całkowita wartość projektu ok. 2  400 000 zł. 
  Wartość dofinansowania ok. 1 800 000 zł.

Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las. 
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  Umowa podpisana w 2018 r.
  Całkowita wartość projektu ok. 950 000 zł. 
  Wartość dofinansowania ok. 800 000 zł.

Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las.
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  Umowa podpisana w 2019 r.
  Całkowita wartość projektu ok. 3  000  000 zł. 
  Wartość dofinansowania ok. 300 000 zł.

Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej 
w Złotnikach, gmina Suchy Las. 

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Umowa podpisana w 2019 r.
  Całkowita wartość projektu ok. 500 000 zł. 
  Wartość dofinansowania ok. 400 000 zł.

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: 
Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Umowa podpisana w 2019 r.
  Całkowita wartość projektu ok. 8  000 000 zł. 
  Wartość dofinansowania ok. 6 000 000 zł.

Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami.
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-

mach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  Umowa podpisana w 2016 r.
  Całkowita wartość projektu ok. 1  500  000 zł. 
  Wartość dofinansowania ok. 100 000 zł.

PROJEKTY UNIJNE realizowane przez Gminę Suchy Las 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
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– Wadliwy system finansowania 
pobytu w domach pomocy jest w wielu 
przypadkach przyczyną wykluczenia 
społecznego. Tworzy się barierę finan-
sową nie tylko dla wymagającego opieki, 
ale przede wszystkim dla jego rodziny 
i gminy, w której mieszka. Dlatego prze-
jęliśmy w zdecydowanej większości cię-
żar finansowania placówki w Lisówkach, 
co jest w skali województwa niewątpli-
wie precedensem – mówi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. – Obecny koszt 
pobytu mieszkańca naszego DPS-u wy-
nosi 3522 złote na miesiąc i jest najniższy 
dla miejsc tego typu w regionie. 

Społeczeństwo się starzeje
Według prognoz GUS w Wielko-

polsce do roku 2050 liczba osób w wie-
ku 65 lat i więcej wzrośnie o 116,7 %, 
a osób w wieku ponad 80 lat aż o 168,4 %.  
Dlatego powiat poznański, od wielu 
lat tworząc politykę społeczną, nie 
zapomina o seniorach i ich rodzinach. 

– Coraz częściej mieszkańcy zgła-
szają zapotrzebowanie na profesjo-
nalne, całodobowe usługi opiekuńcze. 
Nasz DPS jest doskonale przygotowa-
ny na przyjęcie osób, które ze względu 
na wiek, chorobę, niepełnosprawność 
wymagają stałej lub czasowej opieki 

oraz wsparcia. Zapewniamy im naj-
wyższy standard, znacznie wykracza-
jący poza wymagania ustawowe w tym 
zakresie – tłumaczy Robert Leszczak, 
dyrektor DPS w Lisówkach. 

Komfort i bezpieczeństwo
Placówka świadczy całodobowe, 

kompleksowe usługi opiekuńcze, pie-
lęgnacyjne i wspomagające. To, co wy-
różnia ją na tle innych tego typu miejsc, 
to między innymi:

• komfortowe, jedno- i dwuosobo-
we pokoje z balkonami, 

• domowe posiłki, przygotowywa-
ne na miejscu z uwzględnieniem spe-
cjalistycznych diet,

• doskonale wyposażona baza re-
habilitacyjna (kinezyterapia, fizykote-
rapia, hydroterapia, sala gimnastyczna, 
urządzenia do relaksacji i masażu), 
korzystanie z zabiegów nie wymaga 
żadnych dopłat, 

• sala doświadczania świata dla 
cierpiących na demencję starczą czy  
Alzheimera,

• otoczenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, brak barier architekto-
nicznych, leśny mikroklimat, alejki 
spacerowe, oczko wodne, które sprzy-
jają m.in. zajęciom nordic walking, 

korzystaniu z siłowni zewnętrznej dla 
seniorów i osób niepełnosprawnych,

• komunikacja z Poznaniem – na te-
renie placówki znajduje się przystanek 
autobusowy,

• sklepik, gabinet fryzjerski, biblio-
teka, kaplica, sala teatralna, 

• całodobowa recepcja z dostępem 
do prasy,

• możliwość podłączenia w każ-
dym pokoju telefonu stacjonarnego, 

• w części mieszkalnej dostęp do 
bezprzewodowej sieci WI-FI, dzięki 
temu możliwe są połączenia za po-
średnictwem komunikatora Skype, co 
ma niebagatelne znaczenie w obecnej 
epidemicznej sytuacji,

• system wewnętrznej telewizji 
umożliwiający uczestnictwo w ob-
rzędach religijnych bez wychodzenia 
z pokoju,

• pokoje hotelowe dla odwiedzają-
cych rodzin.

Pod opieką specjalistów
Zajęcia prowadzone są przez spe-

cjalistów (psycholog, terapeuta zaję-
ciowy, fizjoterapeuta). DPS posiada 
również wykwalifikowaną kadrę me-
dyczną, która zajmuje się bezpośred-
nią opieką nad mieszkańcami. Pozo-

stają oni też pod stałą pieczą lekarza 
rodzinnego. Wizyty odbywają się na 
miejscu, co najmniej raz w tygodniu 
i na każde inne wezwanie. W przypad-
ku konieczności zapewnienia szerszej 
opieki medycznej seniorzy dowożeni 
są do specjalistycznych poradni samo-
chodem przystosowanym do przewo-
zu osób niepełnosprawnych lub trans-
portem sanitarnym.

– Po przyjęciu danej osoby opraco-
wywane są plany: wstępnej adaptacji, 
a następnie indywidualnego wsparcia. 
Pozwala to na przygotowanie działań 
zmierzających do zaspokojenia potrzeb 
mieszkańca, które są rozpoznawane na 
podstawie diagnoz, obserwacji oraz 
rozmów – wyjaśnia Robert Leszczak. 

KG

Dotychczas w powiecie zaszcze-
pione zostały 62 tysiące osób, 18 ty-
sięcy przyjęło drugą dawkę. Średnio 
dziennie wykonywanych jest około 
400 iniekcji, a każdy z przygotowa-
nych punktów może maksymalnie 
zaszczepić od 500 do 700 osób. Wa-
runek jest jeden. Ciągłe dostawy 
szczepionek.

Partnerem medycznym akcji na te-
renie powiatu poznańskiego jest Szpi-
tal Podolany. Odpowiada on za zespo-
ły szczepienne (lekarzy i pielęgniarki). 
Przypomnijmy, że powiat, będąc koor-
dynatorem przedsięwzięcia, przekazał 
do wojewody wielkopolskiego i Na-
rodowego Funduszu Zdrowia propo-
zycje 23 lokalizacji powszechnych 

punktów szczepień. NFZ zaakcepto-
wał 7 z nich. Dodatkowo działa już 6 
punktów zorganizowanych w ramach 
Metropolii Poznań (w gminach Buk, 
Komorniki, Kleszczewo, Pobiedziska, 
Tarnowo Podgórne oraz Śrem). 

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.powiat.poznan.pl

KG

 

W powiecie ruszyły punkty 
szczepień powszechnych
Od 11 maja można korzystać z powszechnych punk-
tów szczepień przeciwko koronawirusowi rozmiesz-
czonych w podpoznańskich gminach. Niezależnie 
od miejsca zamieszkania chętni zostaną zaszczepieni 
w Koziegłowach, Swarzędzu, Luboniu, Dopiewie, 
Mosinie, Rokietnicy i Kórniku. Rejestracja jest możliwa 
na portalu e-pacjent i poprzez infolinię pod numerem 
telefonu 989.

DPS podwyższa standard 
i obniża cenę
Komfortowe pokoje, doskonale wyposażona baza reha-
bilitacyjna, wykwalifikowana kadra, różnorodne zajęcia, 
specjalistyczne sale, systemy bezpieczeństwa to tylko 
niektóre atuty Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach 
prowadzonego przez powiat poznański. Decyzją starosty 
poznańskiego średni koszt utrzymania mieszkańca został 
ustalony na preferencyjnym poziomie. A placówka otwiera 
drzwi na nowych podopiecznych!

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 791 889 916, www.przychodniaeumedica.pl 

Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”

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

OSÓB DOROSŁYCH 
	z PEDIATRA 

	z ONKOLOG
	z INTERNISTA
	z CHIRURG
	z NEUROLOG
	z MEDYCYNA 

ESTETYCZNA
	z MEDYCYNA SPORTOWA
	z MEDYCYNA PRACY
	z PSYCHOTESTY 
	z DIETETYK
	z GINEKOLOG

PUNKT POBRAŃ KRWI CZYNNY od PON-PT od 8-11
Pielęgniarka pediatryczna pon-śr-pt

Rezydencja nad jeziorem  
Pestkownica w  Puszczy Drawskiej

- tylko 100 km od Poznania -

Zapraszamy wszystkich zmęczonych siedzeniem  
w domu i oglądaniem przyrody tylko na zdjęciach  

do indywidualnej rekreacji w lesie - WIOSNA CZEKA! 
50 hektarów przestrzeni niepublicznej  

(bo prywatnej) – lasy, łąki i jeziora czeka na Was!

Restauracja oferuje posiłki na wynos.
Prosimy o zabranie indywidualnych maseczek.  

Pamiętaj o zachowaniu dystansu i zasłanianiu twarzy!

www.pestkownica.com.pl   info@pestkownica.com.pl
tel. 502 606 847 Facebook/Pestkownica

Byliśmy,  
jesteśmy,  

będziemy...

Zapraszamy!
Galeria Sucholeska

Suchy Las, ul. Obornicka 85
pon. - sob: 9.30-19.30

niedz. handlowa: 10.00-17.00
tel. 509 473 120

SPECJALISTYCZNY 
GABINET 
ORTOPEDYCZNY
LEK. MICHAŁ SKOCZEK 

SPECJALISTA 
ORTOPEDA  
I TRAUMATOLOG

	z USG narządu ruchu
	z diagnostyka i leczenie schorzeń 

oraz urazów narządu ruchu
	z iniekcje dostawowe, komórki macierzyste 

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna  
„Eumedica”

ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel. 731 332 443

www.ortopeda-skoczek.pl
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Zadzwoń!    512 267 350
           798 290 260

SOLAR-PROJECT SP. Z O.O.
ul. Prosta 30, 62-002 Złotniki
biuro@solar-project.pl     www.solar-project.pl

Jeden panel
gratis!

Tablet w 
prezencie!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłasza kontynuację dotacji na systemy FOTOWOLTAICZNE 
w ramach programu "Mój Prąd". Zgodnie z zapowiedzią nabór rozpocznie się 1 lipca 2021 r. Kluczową 

informacją jest zapewnienie Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki o możliwości objęcia 
dotacją WSZYSTKICH projektów, które powstaną do czasu ogłoszenia naboru.

Podejmij decyzję dziś i już wiosną korzystaj z własnego systemu PV na preferencyjnych warunkach!!!

2%, min. 500 zł
za polecenie!

FOTOWOLTAIKA
NOWY NABÓR W DOTACJI „MÓJ PRĄD!” 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 
Suchy Las ul. Sucholeska 1 

Tel.: 693 900 282 

GODZINY OTWARCIA 
Pn-Pt 12:00-18:00, Sob 12:00-17:00

Obiady Domowe

/SMACZNY ZAKĄTEK

 � ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ  
DO SPRÓBOWANIA  

DAŃ KUCHNI UKRAIŃSKIEJ: 

 �CODZIENNIE INNE DANIE DNIA 
NA WYNOS - 20,00 ZŁ 

 �WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA  
NA WYNOS - 18,00 ZŁ 

PIELEMENI
CZEBUREKI

SOLANKA
FRYKADELKA

DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ
solanka ............................................................... 10
frykadelka ......................................................... 10
barszcz ukraiński  ......................................... 10

CZEBUREKI ( 2 szt.)
z farszem mięsnym  ................................... 20
z farszem warzywnym 
z kurczakiem ................................................... 20
z farszem ziemniaczano- 
   pieczarkowym ........................................... 20
z farszem szpinakowym .......................... 20

PIELMIENI (16 szt.) ................................. 22

PLACKI ZIEMNIACZANE
bez dodatków ............................................... 16
ze śmietaną ..................................................... 18
z powidłami  ...................................................  18
z pieczarkami  ................................................  18
z sosem myśliwskim  ................................. 18

PIEROGI ( 8 szt.)
z mięsem ........................................................... 18
ruskie ................................................................... 18
ze szpinakiem i serem feta  ................... 18
z kapustą i grzybami  ................................  18
z twarożkiem i truskawkami  ................ 18

ZUPY
rosół z makaronem  .....................................  6
pomidorowa  ...................................................  6
żurek  .....................................................................  9
ogórkowa  ..........................................................  9
żurek z jajkiem  .............................................. 10

MIĘSA
rumsztyk z cebulką  ...................................  12
kotlet schabowy  .........................................  12
filet z kurczaka w panierce  ...................  12
filet z kurczaka w panierce  
   z nasionami  ................................................  12
stripsy  ................................................................  12
pieczeń z karkówki  
   w ciemnym sosie  ....................................  12
zraz wieprzowy  
   w ciemnym sosie  ..................................... 14
filet z kurczaka w płatkach  
   kukurydzianych ........................................ 14
de volaille  ........................................................ 14
szwajcar  ............................................................ 14
panierowany filet z dorsza  ...................  14
kotlet schabowy  
po belwedersku  .......................................... 14
   (zapiekany z pieczarkami  
   i serem mozarella)  .................................. 14
filet z kurczaka po parysku
   (zapiekany z pomidorami  
   i serem mozarella)  .................................. 14
szare kluski z kapustą 
   zasmażaną............................................   13,90

DODATKI
ziemniaki / ryż  ................................................  5
zestaw surówek / mizeria  ........................  5
kapusta zasmażana  .......................................5 
frytki / kasza  .....................................................  6
pyzy drożdżowe  ............................................  6
pyzy z sosem pieczeniowym  ...............  8
pyzy z sosem myśliwskim ...................... 10 
ketchup ................................................................  1
sos czosnkowy ................................................  2
opakowanie na wynos  .............................  1

MENU
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