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MENU
DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ

 CODZIENNIE

INNE DANIE DNIA

NA WYNOS - 20,00 ZŁ NA MIEJSCU - 22,00 ZŁ
 WEGETARIAŃSKIE

DANIE DNIA

NA WYNOS - 18,00 ZŁ NA MIEJSCU - 20,00 ZŁ
 ZACHĘCAMY

RÓWNIEŻ
DO SPRÓBOWANIA
DAŃ KUCHNI UKRAIŃSKIEJ:

SOLANKA
PIELEMENI
FRYKADELKA CZEBUREKI
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Suchy Las ul. Sucholeska 1
Tel.: 693 900 282
GODZINY OTWARCIA
Pn-Pt 12:00-18:00, Sob 12:00-17:00

/SMACZNY ZAKĄTEK
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z farszem szpinakowym........................... 20
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bez dodatków................................................ 17
ze śmietaną...................................................... 19
z powidłami .................................................... 19
z pieczarkami ................................................. 19
z sosem myśliwskim .................................. 19
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z mięsem............................................................ 20
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ze szpinakiem i serem feta .................... 20
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rosół z makaronem ...................................... 7
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MIĘSA
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filet z kurczaka w panierce
z nasionami ................................................. 12
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kukurydzianych ........................................ 14
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panierowany filet z dorsza .................... 14
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po belwedersku ........................................... 14
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i serem mozarella) ................................... 14
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i serem mozarella) ................................... 14
szare kluski z kapustą
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DOM
ZACZYNA SIĘ
TUTAJ
PODŁOGI - DRZWI - TARASY

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
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ROZWIĄZANIE KONKURSU
Z CZERWCOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”
Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom za udział w konkursie. Publikujemy listę nagrodzonych
oraz zdjęcia (zostaną one również opublikowane na Facebook/Sucholeski).
Nagrody otrzymują:
 Piotr Lesiczka - zestaw odkurzacz warsztatowy 1000W VC2512L
Makita + walizka MAKPAC o wartości ok 640 zł ufundowany
przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu
 Barbara Lipka oraz Katarzyna Nawrocka vouchery po 150 zł każdy na dowolny zabieg ufundowane przez Salon Bezpieczna Kosmetologia, Suchy Las, ul. Obornicka 124A/13, tel. 573 236 473

 Paweł Jagodziński i Sebastian Łucz bony na zestawy ufundowane
przez KFC, ul. Obornicka 134 w Suchym Lesie
 Katarzyna Moszko-Stachowska voucher o wartości 100 zł na strzyżenie z modelowaniem oraz Monika Kaczalska voucher o wartości 200 zł na koloryzację ufundowane przez ALEXIS Studio Urody,
ul. Stara Droga 2 w Suchym Lesie, tel. 504 627 943

 Barbara Dymalska i Filip Jakubczak vouchery każdy o wartości
150 zł do wykorzystania w Gajowa 12 Bistro Radojewo, ul. Piołunowa 1 Poznań - Radojewo, tel. 733 712 012

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

REKLAMA

MIO-DENT STOMATOLOGIA
UL. MŁODZIEŻOWA 11
62-002 SUCHY LAS
+48 662 821 515
WWW.MIO-DENT.PL

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.

Nagrody prosimy odebrać w ciągu 21 dni od daty wydania Magazynu. W przeciwnym wypadku przepadają.
Nagrodzonych prosimy o kontakt z redakcją, numer telefonu: 669 690 036.

Przed wizytą zapraszamy na stronę
www.mio-dent.pl, gdzie znajdziecie
Państwo niezbędne informacje
dotyczące przygotowania
i do wizyty i jej przebiegu.
Zapraszamy!

SPONSORZY

REKLAMA

Obornicka 134
Suchy Las
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Szanowni Państwo!
Mamy kolejny spór o poligon. Przypomnijmy, że już kilka lat temu próbowano zmienić klasyfikację gruntów, żeby gmina nie uzyskiwała dochodów podatkowych z tego tytułu, że w jej granicach znajduje się poligon. Potem okazało
się, że odcinek obwodnicy poznańskiej musi przebiegać pod oknami domów
mieszkańców północno-wschodniej części gminy, bo inwestor nie otrzymał
zgody na puszczenie drogi granicą poligonu. Teraz z kolei kilka zaledwie słów
w załączniku do rozporządzenia ministra może zdecydować o tym, że gmina
będzie tracić 17 mln zł rocznie.
Nic dziwnego, że ludzie protestują. W pikiecie w Biedrusku wzięli udział mieszkańcy gminy Suchy Las, wsparci przez posła Franka Sterczewskiego. Na prowadzącej na poligon drodze stanęli też nasi samorządowcy, nie bacząc na to, że na
co dzień dzielą ich czasem poglądy na sprawy polityki gminnej. Bo wszystkich ich
przecież łączy troska o dochody gminy. Bo od tych dochodów zależy stan gminnych
dróg i chodników, od tych pieniędzy zależy też budowa szkół czy kanalizacji.
Wójt Grzegorz Wojtera przypomina, że gmin w podobnej sytuacji jest
w Polsce trzydzieści, a takie gminy, jak Kamień Pomorski czy Kalisz Pomorski
opierają na podatku poligonowym swój budżet. Wójt nie wyklucza w tej sprawie pozwu zbiorowego gmin. Bo rozporządzenie weszło w życie bez konsultacji
z samorządami.
Sucholescy samorządowcy borykają się z wieloma bolączkami, jak spór
o poligon. Ale też świętują. Takim świętem była ostatnio ceremonia wręczenia
„sucholeskich Oskarów”, czyli nagród Dębowego Liścia. Ceremonia odbyła się
w ramach uroczystej części sesji Rady Gminy. Laureatami tym razem zostali
Grażyna i Ryszard Głowaccy z Towarzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las,
Anna Małłek z Sucholeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Europy, burmistrz
zaprzyjaźnionej gminy Isernhagen Arpad Bogya, a także... mieszkańcy naszej
gminy. W ich imieniu nagrodę odebrał Arkadiusz Bryś z Golęczewa, znany
i szanowany społecznik.
Ta ostatnia nagroda przyznana została za pomoc innym w czasie pandemii.
Bo mieszkańcy naszej gminy chętnie pomagają innym, nie tylko poszkodowanym przez pandemię. Teraz trwa akcja pomocy dla małej Ani Karolewicz, która

NOWA CUPRA
LEON
S P O R TOW Y C H A R A K T E R

WIĘCEJ INFORMACJI NA CUPRAOFFICIAL.PL

POL-CAR - OBORNICKA 150 - SUCHY LAS - T. 61 87 32 280 - M. cupra.salon@pol-car.pl
W zależności od modelu, wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,1/100 km do 7,6 l/100 km, emisja CO2 od 162 g/km do 173 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki CUPRA lub sprawdź na stronie: www.cupraofficial.pl/wltp.html

fot. Paulina Dubert, www.paulinadubert.pl

pilnie potrzebuje operacji w Stanach Zjednoczonych. Już we wrześniu br. kolejna zbiórka
dla Ani. Szczegóły w numerze.
Nie tylko chore dzieci potrzebują naszego
wsparcia. Także dzieci samotnych rodziców.
Oraz owi rodzice, rzecz jasna. Pierwszy w naszym regionie dom dla samotnych rodziców
z dziećmi powstał właśnie w gminie Dopiewo.
Powiat poznański przekazał na działalność
placówki 1,7 mln zł. Gratulujemy dobrze zainwestowanych pieniędzy. Bo inwestuje się nie
tylko w maszyny i beton, ale także w ludzi.
Inwestycją w ludzi jest także inwestycja
we własne zdrowie. W czasie kolejnych lockdownów wielu z nas było zamkniętych w czterech ścianach własnych domów.
Mało się ruszaliśmy, a do tego zajadaliśmy strach i stres. W efekcie wielu z nas
przytyło. Tymczasem nadwaga oznacza ryzyko chorób układu krążenia czy cukrzycy. Dlatego dobrze z nadmiarowymi kilogramami walczyć. Warto walczyć
poprzez ruch: chodząc z kijkami, biegając, jeżdżąc rowerem – jak uczy nas sołtyska Ewa Korek i jej drużyna. Ale nie tylko. Warto też odwiedzić specjalistę, np.
dietetyka. Specjalistkę Dorotę Grzebisz, która pomaga ludziom z nadwagą, znajdziecie w Suchym Lesie przy ul. Obornickiej 104. Firma Jemy Nie Tyjemy, połączona z Health Esthetic, kierowana przez wspomnianą panią Dorotę, w swojej
ofercie ma zabiegi, które stanowią idealne wsparcie dla działania diet i dla zwiększenia efektywności treningów. Więcej w numerze.
Miłej lektury!
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WYDARZENIA
Wiejskich z Zielątkowa.
– Jesteśmy tu z całą Radą Sołecką
Złotnik Wsi. Podajemy cztery rodzaje
Lokalni społecznicy zorganizowali festyn dla 10-letniej
lemoniady z naturalnie wyciskaneAni Karolewicz z Golęczewa, by zebrać środki na operację
go soku, można się u nas także napić
kręgosłupa w USA. To koszt ok. 1 mln zł. Wiele wskazuje na kawy i herbaty. Zbieramy też datki dla
to, że dziecku uda się pomóc. Dzięki armii wrażliwych ludzi naszej Anusi – uśmiechają się sołtys
udało się zgromadzić już dużą część potrzebnej sumy.
Ewa Korek i Monika Kaczalska, członFestyn ,,Cała gmina dla Ani” odbył wiliśmy pomóc – mówi krótko Robert kini Rady Sołeckiej
się na boisku przy ulicy Dworcowej Lewandowski z firmy Asgard.
– Zbieramy pieniądze z inicjatywy
w Golęczewie. Na uczestników czekaTakże firma Blue Collection od naszego prezesa Artura Sroki. Zorgały występy muzyczne, turniej piłkarski, lat włącza się w akcje charytatywne. nizowaliśmy turniej piłkarski, wzięło
a także animacje i zabawy dla dzieci. W tym roku przekazała 25 tys. zł na w nim udział osiem drużyn, w tym
Na stoiskach można było kupić ciasta leczenie Ani.
m.in. Suchary Suchy Las i GKS Golęi inne artykuły. Dochód ze sprzedaży
– Z radością przyjęliśmy zaprosze- czewo Oldboye – mówi Miłosz Łątka,
był oczywiście przeznaczony dla Ani.
nie na festyn. Przekazaliśmy na licy- przedstawiciel tej ostatniej drużyny.
– Postanowiliśmy zorganizować tację dwa vouchery. Zwycięzcy otrzy– Na stoisku mieliśmy pyszne ciasto.
imprezę w formule rozrywkowej, aby mali na weekend samochód SUV. Dawaliśmy dzieciom baloniki i cukierludzie mogli ze sobą trochę porozma- Fundatorem nagród są nasze dwa salo- ki. Impreza bardzo się udała, dobro
wiać, zintegrować się i odetchnąć po ny z Jelonka: Citroen Auto Club oraz powraca – podkreśla Barbara Dudzik
lockdownie. I to się udało. Dotarliśmy nasz nowy nabytek Hyundai Auto z Golęczewa.
do wielu ludzi z przesłaniem, że warto Club – informuje Joanna Paczkowska
– Serwowaliśmy grochówkę, bo
pomagać, że warto pomagać tu, w gmi- z Grupy Bemo Motors.
Militarni lubią pomagać. Zupa rozenie Suchy Las. Byliśmy zaskoczeni, jak
– Sprzedaliśmy już ponad 200 gałek szła się błyskawicznie. Sprzedaliśmy
wiele firm zaczęło się do nas zgłaszać, pysznych lodów naturalnych. Dochód 500 porcji, został już nam tylko smalec
aby wspomóc Anię. To ponad 100 przeznaczymy dla Ani, mamy ogrom- i ogórki – mówi Małgorzata Stańko
firm. Stworzyliśmy w gminie taki lo- ną radochę z tego, że wspieramy tę z Militarnych.
kalny WOŚP, mamy lokalną orkiestrę, dziewczynkę – podkreślają Marta
– Pomagamy jak możemy. Czujemy
która zaczęła grać i będzie grać dalej, Nawrocik i Karol Smolnik z firmy Pan też ogromną satysfakcję. I wzruszenie,
pomagać dalej Ani, bo warto pomagać Bałwan.
kiedy patrzymy na tych wszystkich
drugiemu – mówi Jarosław Dudkie– Dla Ani zaprojektowałam banery ludzi dobrej woli – nie kryje emocji
wicz, współorganizator i przewodni- i plakaty. Zdjęcie Ani z mamą zrobiła Bartek Janiszewski z OSP Zielątkowo.
czący Zarządu Osiedla Grzybowego pani Jolanta Radomska z Zielątko– Jestem pełen podziwu dla orga– Bardzo dziękuję „Sucholeskiemu wa. Rozwiesiliśmy banery na płotach nizatorów. Wszystko wskazuje na to,
Magazynowi Mieszkańców Gminy” i w internecie, natomiast plakaty wisia- że potrzebna kwota zostanie zebrana
za wasze wsparcie, za artykuły promu- ły przy sklepach, świetlicach oraz we i operacja dojdzie do skutku – cieszy
jące zbiórkę dla Ani Karolewicz.
wszystkich autobusach Zakładu Ko- się Marian Bajer, radny z Golęczewa.
– Cieszę się, że tylu ludzi wsparło munikacji Publicznej w Suchym Le– Zawsze staramy się pomagać,
Anię, że tak wiele sołectw zaangażowa- sie. Dla mnie pomaganie to naturalny pomaganie mamy we krwi. Ania jest
ło się w tę akcję, między innymi Zieląt- odruch – mówi Elżbieta Krenz z firmy przesympatyczną i bardzo mądrą
kowo, Złotkowo, Złotniki. Ta impreza Krenz Studio.
dziewczynką – podkreślają Ewelina
pokazała, że można w potrzebie liczyć
- Na festyn wykonałem 37 banerów, i Anna z Golęczewianek.
na naszych mieszkańców – chwali Ar- 750 plakatów, nadruk na koszulki oraz
– Ta akcja zjednoczyła całą gminę –
kadiusz Bryś, współorganizator.
zdjęcie Ani. Poprosiłem mnie o to je- zauważa Katarzyna Kachel, sołtys Go– Podczas imprezy robiłam zdjęcia. den z współorganizatorów. Cieszę się, lęczewa. – Dziękuję wszystkim, którzy
To moje hobby. Najbardziej zapadł mi że mogłem wesprzeć tę dziewczynkę przyszli – ociera łzę.
w pamięć moment, kiedy Ania tańczy- – mówi Dariusz Skrzypczak z drukarni
ła na scenie ze swoimi ,,zwierzątkami”. Druk Plus z Kobylnicy.
Szacun dla pomysłodawców
To było wzruszające – ociera łzę Ilona
– Ania jest częstym gościem
Na festyn przygotowano ogromny
Ciok, współorganizatorka.
w naszym przedszkolu. Bierzemy tort dla Ani. Nie zabrakło loterii fanudział w takich akcjach, żeby dzieci towych, podczas których można było
Pomaga nie tylko gmina
wiedziały, że trzeba być wrażliwym na nabyć różne przedmioty i usługi.
Na festynie pojawili się też przed- drugiego człowieka – mówi Ewa Ku– Anię znamy od urodzenia. Przystawiciele władz gminy.
biak z przedszkola Akademos
jaźnimy się od wielu lat z jej dziadkami.
– Cel tego wydarzenia jest abso– Razem z dziećmi sadziliśmy rośli- Wzięliśmy udział w licytacji, trzeba
lutnie szczytny, ważny dla wszystkich ny. Rodzice płacili za tę akcję eduka- pomagać – mówią krótko Lucyna
mieszkańców nie tylko naszej gminy, cyjną, a my wrzuciliśmy pieniądze do i Ryszard z gminy Suchy Las.
ale też powiatu poznańskiego, i Po- puszki dla Ani. Chcemy, aby lokalna
– Zabezpieczamy imprezę, ale wzięznania, którzy tutaj specjalnie dla Ani społeczność znała nas jako fajną firmę, liśmy także udział w licytacji. Wyliprzyjechali. Nie wyobrażam sobie, która angażuje się w społeczne akcje cytowaliśmy pralkę. Bardzo nam się
żeby tutaj nie być, żeby czegoś nie ku- – deklaruje Adam Kłysz, kierownik przyda, odświeżymy nasze ubrania
pić, nie wylicytować – nie kryje emocji działu serwisu i usług z Leroy Merlin.
bojowe – śmieje się Marcin Kozłowski,
wójt Grzegorz Wojtera.
– Mamy na stoisku pyrę z gzikiem, naczelnik OSP Zielątkowo.
W akcję włączyło się też wiele firm ser własnej produkcji, syrop lawendo– Ania nie powinna prosić o poi organizacji lokalnych.
wy, mamy naturalne kosmetyki. Cel moc, powinna ją otrzymać bez żad– O zbiórce wiemy od koleżanki jest szczytny, no to jesteśmy – mówi nych próśb. Wylicytowaliśmy dla niej
mieszkającej w Golęczewie. Postano- z prostotą pani Ewa z Koła Gospodyń koszulkę za 1600 złotych – mówią
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państwo Krystyna i Jan Pieprzyk z Suchego Lasu. – Od dwóch lat zbieramy
nakrętki dla Ani wszędzie, gdzie to tylko możliwe, bo znamy tę dziewczynkę.
Pomaganie daje nam dużą satysfakcję,
chcielibyśmy pomóc większej liczbie
dzieci – podkreślają.
– Wylicytowałem za kwotę 9200 zł
samochód elektryczny na weekend, to
mercedes od firmy Duda Cars. Trzeba pomagać – deklaruje Julian Goch
z Golęczewa.
– Wylicytowaliśmy z mężem auto
na weekend za blisko 1500 zł, z Auto
Clubu Hyundai. Pojedziemy z córką
do Grzybowa. To był pomysł męża.
Zawsze będziemy pomagać – zapewnia Magda Czerniak z Jelonka.
Frekwencja dopisała, na festyn
przybyli i starsi i młodsi mieszkańcy,
całe rodziny z dziećmi.
– Przyszliśmy, aby wesprzeć zbiórkę,
aby operacja się udała. Super zorganizowany festyn, ogromny szacun dla
pomysłodawców – chwali pani Izabela z Suchego Lasu
– Ładna pogoda, więc przyszliśmy,
żeby Ania była zdrowa. No i spotkać
się z ludźmi – dodaje pan Lech, z tej
samej miejscowości.
– To dziewczynka z naszej gminy,
nie mogło nas zabraknąć – nie mają
wątpliwości Marta i Krzysztof, uczestnicy imprezy.
– Prośbę o poprowadzenie imprezy przekazano mi przez siostrę, która
mieszka w waszej gminie i udziela się
charytatywnie na tysiącu frontach.
Dla mnie to jest bezdyskusyjne, że się
pomaga. Ania otworzyła serca wszystkim uczestnikom – podkreśla Maciej
Narożny z radia Eska.
Walka trwa
Ania choruje na miopatię mięśniową. Wygięcie kręgosłupa spowodowało zmiażdżenie płuc, przesunięcie
narządów. Odbiera oddech. Operacja
na Florydzie to jedyna szansa. Lekarze
nie są w stanie przeprowadzić tak poważnego i skomplikowanego zabiegu
w Polsce. Niestety operacja, rehabilitacja i pobyt w USA kosztują około
miliona złotych.
– Otrzymaliśmy wiele pomocy, pozytywnych słów i uścisków od ludzi.
To niesamowite. Ania jest przeszczęśliwa, rozmawia ze wszystkimi uczestnikami – mówi ze łzami w oczach Natalia Karolewicz, mama Ani
– Jest super. Przyszło bardzo dużo
ludzi. Bardzo się cieszę – mówi wzruszona Ania Karolewicz, bohaterka
festynu.
Podczas festynu udało się zebrać aż
163 266 zł i 86 gr.
Agata Czyżak

Stoisko z lodami „Lody BezŚciemy” z Obornik

Ania Koralewicz
i Maciej Narożny z Eski

Stoisko sołectwa Zielątkowo

Zwyciężczyni licytacji otrzyma
na weekend samochód
SUV z firmy Auto Club

Ania Karolewicz, wójt Grzegorz
Wojtera i organizatorzy festynu

Strażacy z OSP Zielątkowo
wylicytowali pralkę

Stoisko z lodami U Pana Bałwana

Harcerze zawsze pomagają

Lucyna i Ryszard znają Anię od
urodzenia. Pomagają, bo tak trzeba.

Stoisko Leroy Merlin

Stoisko sołectwa Złotniki Wieś

Krystyna i Jan Pieprzyk wylicytowali koszulkę za 1600 zł

fot. Ilona Ciok - więcej na FB/sucholeski

Aniu, wracaj do zdrowia!

GolęczeWianki

Julian Goch wylicytował
za 9200 zł elektrycznego
mercedesa na weekend

Firma Blue Collection przekazała 25 tys. zł

Uczestnicy turnieju piłki nożnej

Stoisko przedszkola Akademos

URODA

Accent Prime™ – agent do zadań specjalnych
Światowy hit w wyszczuplaniu
i modelowaniu sylwetki.
Dwa w jednym. Dzięki połączeniu dwóch innowacyjnych technologii fal radiowych, oraz
zimnych i ciepłych ultradźwięków, możliwe jest równoczesne redukowanie tkanki tłuszczowej i ujędrnianie skóry przy pomocy jednego urządzenia.
Dzięki tym efektom Accent Prime™
jest idealnym rozwiązaniem dla osób
zmagających się z nadmiarem tłuszczu na
zewnętrznej części ud, brzucha, bokach,
czy wiotkością skóry ramion i brzucha.
Po wykonanym zabiegu rekonwalescencja nie jest wymagana, co
stanowi niewątpliwą zaletą. Zaraz po
zakończeniu można wrócić do swoich
codziennych zajęć.

Rewolucja na rynku
Accent Prime™ to rewolucyjne połączenie technologii o najwyższej częstotliwości dostępnej na rynku. Osoby
poddające się zabiegom przy jego użyciu
mogą zyskać efekty w postaci redukcji
tkanki tłuszczowej, zmniejszenie obwodu miejsca zabiegowego, ujędrnienia
i poprawy jakości skóry, stymulacji fibroblastów do odbudowy i wytwarzania kolagenu, a także gęstej i elastycznej skóra.

Ujędrnianie i odmładzanie
Z wiekiem konsystencja i witalność skóry ustępuje miejsca pierwszym oznakom starzenia, do jakich zaliczają się zmarszczki i jej zwiotczenie.
Accent Prime™, przy wykorzystaniu
wysokiej częstotliwości energii fali
radiowej, przyczynia się do ujędrnienia i poprawy gęstości skóry. Dzięki
temu wygląda ona młodziej i zdrowiej,
a jednocześnie poprawiony zostaje jej
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ogólny koloryt. Sprzęt ten możemy zastosować na różne partie ciała.
Misja: twarz
Jeśli zauważyłaś, że skóra na twarzy straciła swoją elastyczność i zniknął jej piękny owal, albo przeszkadza
ci „drugi podbródek”, nie musisz tego
akceptować.
Accent Prime™ działa na siateczkę
włókien kolagenowych mobilizując je
do działania. Dodatkowo posiada moc
niwelowania tkanki tłuszczowej z wybranych okolic. Skorzystanie z tego
zabiegu pozwoli tobie cieszyć się pięknym profilem bez „drugiego podbródka” i wysmuklonym owalem twarzy.
Misja: plecy
Są takie obszary na twoim ciele,
z którymi możesz nie wiedzieć jak sobie poradzić. Ramiona z wiekiem lub

Klinika Piękna
Derm
KlinikaExpert
Piękna
Derm Expert

ning nie jest w stanie przywrócić jej dawnej elastyczności. Istnieje jednak coś, co
10 Sucholeski.EU
zadziała szybko i skutecznie.
Technologii
Accent Prime™ wystarczy 20 minut, aby
pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej
z brzucha i ujędrnić skórę. Smukła talia
i płaski brzuch są w zasięgu twojej ręki.

na własnej skórze.
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talia:
4 cm mniej

Misja: uda/kolana
Gładkie, szczupłe nogi i wymodelowane pośladki? To prostsze niż myślisz.
Accent Prime™ skutecznie radzi sobie
z tkanką tłuszczową, wiotką skórą po
wewnętrznej stronie ud i nad kolanami.
W połączeniu ultradźwięków i fal radiowych działa szybko i skutecznie również w tych trudnych obszarach. Dzięki

pępek:
3 cm mniej
podbrzusze:
4 cm mniej

fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com

Zimna fala ultradźwięków niszczy
membranę komórek tłuszczowych,
powodując ich rozpad. Natomiast ciepłe ultradźwięki odpowiadają za niszczenie lokalnych depozytów tłuszczu
temperaturą.
Dzięki energii fal radiowych następuje przebudowa kolagenu, a co za tym
idzie, poprawa jakości i gęstości skóry,
jej napięcie i ujędrnienie.
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Z SESJI RADY GMINY

Tu jest Suchy Las, tu jest
Polska, tu jest Europa!
Lipcowa sesja Rady Gminy Suchy Las podzielona została
na dwie części. W czasie pierwszej z nich przyjmowano
uchwały i zadawano pytania kandydatowi na prezesa
gminnej spółki LARG. W czasie części drugiej, nadzwyczajnej i uroczystej, z udziałem gości z zagranicy, wręczano
statuetki Dębowego Liścia.
Na początku sesji głos zabrał wójt
Grzegorz Wojtera, który złożył wniosek o dopisanie do porządku punktu
dotyczącego zamiany własności nieruchomości na terenie miejscowości
Suchy Las. 12 rajców zagłosowało
za, wstrzymał się radny Michał Przybylski, nikt nie był przeciw. Wniosek
przyjęto.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto już jednomyślnie.
Jedność gospodarcza
Projekt uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ulic Poznańskiej i Ogrodowej w Biedrusku
przyjęto dwunastoma głosami, znów
przy wstrzymującym się głosie radnego Przybylskiego.

fot. Tomasz Owczarek, AS-GRAF - więcej na FB/sucholeski

Wójt Grzegorz Wojtera

W dalszej kolejności wójt Wojtera
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umowę zamiany własności nieruchomości w Suchym Lesie.
Chodzi o sześć działek w rejonie
ulic Szkółkarskiej i Stefańskiego. Łączna powierzchnia tych działek to 4602
m kw. Działki przeznaczone są w obowiązującym planie pod zabudowę usługową. Działki te mają być zamienione
z działkami o powierzchni 2946 m kw.
– Chodzi o to, żeby graniczące ze
sobą działki stanowiły jedność gospodarczą – tłumaczyła Agnieszka Serafin, kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Gminy.
– Ale różnica powierzchni jest spora – zauważyła radna Joanna Radzięda.
– Jak wyliczono wartość tych nierucho-

Przewodnicząca Anna Ankiewicz

Ceremonia rozdania „sucholeskich Oskarów”
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mości? – zainteresowała się.
– Wyliczył to rzeczoznawca – odparła kierownik Serafin.
– Rozumiem, że chodzi o rozwój
firmy. Na czym ten rozwój będzie
polegał – zapytał Michał Przybylski.
– Dlaczego wrzutka, dlaczego na sesji
nadzwyczajnej? Czy coś nas pili?
– To firma transportowa, chodzi
o bazę transportową – odparł wójt. –
Nie będzie zabudowy o charakterze
produkcyjnym. Jeśli budynki, to biurowe. A z aktem notarialnym musieliśmy czekać na analizę, którą otrzymaliśmy później niż mieliśmy.
– Czy wszystko to było konsultowane z sąsiadami działki? – zapytał radny
Zbigniew Hącia. – Tam jest mieszkaniówka, a garażujące tiry to nie będzie
przyjemność dla mieszkańców.
Radny Tomasz Sztolcman przypomniał radnemu Hąci, że plan miejscowy obejmujący wszystkie omawiane
działki był uchwalany w grudniu 2020
r. i wtedy nikt nie zgłaszał uwag co do
sposobu zagospodarowania.
– Nie konsultujemy zbycia czy nabycia działek – odpowiedział z kolei
wójt Wojtera. – Kupno działki i prowadzona na niej działalność to dwie
różne rzeczy. Nie na każdą działalność
pozwala plan miejscowy.
Ostatecznie dziesięcioro rajców
zagłosowało za uchwałą. Przeciw była
radna Radzięda, a wstrzymali się radni
Hącia i Przybylski.
Człowiek orkiestra
W dalszej kolejności rozmawiano o projekcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie utworzenia spółki
Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o.
Najpierw zaprezentował się Gerard Masłowski, kandydat na prezesa
spółki.

– Od 20 lat pracuję dla miasta
Poznania, w ostatnich latach jako
dyrektor ds. kluczowych projektów.
I mam w tym zakresie ogromne sukcesy – wyjawił. – Moim celem jest, aby
spółka LARG utrzymała i rozwijała
projekt.
W dalszym ciągu kandydat mówił
o szczegółach planowanego rozwoju
układu komunikacyjnego gminy, nie
zapominając także o ruchu kolejowym i rowerowym.
– Co pan konkretnie robił? I czy
pan już w przeszłości współpracował
z naszą gminą? – zainteresowała się
Joanna Radzięda.
– Trasa tramwajowa na Franowo,
przebudowa Grunwaldzkiej, wprowadzenie programu naprawczego Kaponiera, współpraca przy PST – rozpoczął wyliczanie kandydat. – To tylko
te ważniejsze projekty.
– Jestem pełen podziwu dla pana,
bo widzę, że jest pan jest człowiekiem
orkiestrą – skłonił się radny Hącia. –
Ale widzę też, że zadań jest tyle, że
dwie osoby nie wystarczą. Może lepiej
sprecyzować, które z tych zadań są
najważniejsze? Żeby potem nie było
pretensji, że coś nie zostało zrobione...
– zatroszczył się.
– Chciałabym się dowiedzieć, jakie
ma pan wykształcenie, zawód, jakie
dodatkowe kursy pan ukończył? – zainteresowała się radna Iwona Koźlicka.
– Mam wykształcenie ekonomiczne, ukończyłem też studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej
– odparł Gerard Masłowski. – Mam
też uprawnienia doradcy funduszy europejskich.
– Co zdecydowało, że pan zmienia
pracę? – wprost zapytała radna Joanna
Pągowska.
– Odpowiedź jest prosta: objęcie
funkcji prezesa to dla mnie nobilitacja
– kandydat postawił na szczerość.
– Panie wójcie, czy choć koszty nowego zarządu byłby pan łaskaw nam
przybliżyć? – radna Radzięda zwróciła się bezpośrednio do wójta Wojtery. – Pytam o tę kwestię celowo, bo to
zapewne jednak z niewielu informacji,
jaką można na tej sesji uzyskać.
– Ja wcale nie starałem się ukrywać
tej informacji – zapewnił wójt. – Zarząd w tej spółce będzie jednoosobowy, ale chciałabym, żeby ta spółka się
rozwijała, także kadrowo. Oczywiście
nie w tym roku, tylko w przyszłości.
– Zgadzam się z panem wójtem, że
nie może istnieć LARG w obecnej formie – pokiwał głową radny Przybylski.
– Trochę się interesuję inwestycjami
w Poznaniu i nazwisko pana kandydata nie jest mi obce. Przyda się taki człowiek w naszej gminie, ale powinien

mieć jasno określone kompetencje.
Nieporozumieniem jest jednak dawanie pieniędzy na biurokrację. Pamiętajmy, że gmina wciąż jest zadłużona,
że wciąż panuje pandemia...
– Składam wniosek formalny
o zdjęcie tego projektu i procedowanie
go na sesji sierpniowej – ponownie zabrała głos radna Radzięda. – Będziemy
mieli czas na wyjaśnienie wątpliwości.
Festyn dla Ani
Za wnioskiem zagłosowały cztery
osoby: Joanna Pągowska, Zbigniew
Hącia, Michał Przybylski, no i oczywiście sama wnioskodawczyni. Przeciw
– dziewięć osób. Tym samym wniosek
przepadł.
Za całą uchwałą zagłosowało natomiast osiem osób, przeciw jedna
(radny Przybylski), zaś wstrzymali się
rajcy: Iwona Koźlicka, Joanna Pągowska, Joanna Radzięda i Zbigniew Hącia. Uchwałę przyjęto.
W dalszej kolejności Wysoka Rada
zajęła się projektem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021.
Wynik był identyczny jak chwilę wcześniej: osiem głosów za, głos przeciw
radnego Przybylskiego i głosy wstrzymujące radnych Koźlickiej, Pągowskiej,
Radziędy i Hąci. Uchwała przeszła.
Nadszedł czas na wybór przedstawicieli do Komitetu Rewitalizacji. Swoją kandydaturę zgłosił radny
Radosław Banaszak, który ponadto
zaproponował kandydaturę Wiesławy Przybylskiej. Obie kandydatury
przegłosowano po kolei dwunastoma
głosami. Kurtuazyjnie wstrzymali się
tylko sami zainteresowani.
W ramach punktu pod nazwą „Informacje wójta gminy” głos zabrał wicewójt Marcin Buliński, który wspomniał m.in. o tym, że wybrano już
ofertę na budowę świetlicy wiejskiej
w Złotnikach Wsi.
W ramach wolnych głosów i wniosków wypowiedział się krótko przewodniczący Jarosław Dudkiewicz

z osiedla Grzybowego, który podkreślił, że festyn charytatywny na rzecz
małej Ani to okazja do integracji
wspólnot lokalnych.
– Pokornie proszę o wsparcie zarówno samorządowców, jak i mieszkańców – dodał. – Musimy zebrać naprawdę dużą kwotę, która potrzebna
jest na pilną operację dziewczynki na
Florydzie.
Przypomnijmy, że o sprawie szerzej pisaliśmy w poprzednim numerze.
Na tym zakończyła się właściwa
część sesji, zaś po przerwie rozpoczęła
się część druga, uroczysta.

Burmistrz Arpad Bogya z Isernhagen

Europejska gmina
Na początku tej części Orkiestra
Dęta w Chludowie odegrała „Odę do
radości”, hymn Unii Europejskiej.
Potem głos zabrała przewodnicząca Rady Gminy Anna Ankiewicz.
– Witam gości zagranicznych, witam przedstawicieli stowarzyszeń,
witam radnych, witam sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, witam mieszkańców – ukłoniła się.
Na uroczystość w Suchym Lesie
przybyły bowiem delegacje zaprzyjaźnionych gmin – Isernhagen w Niemczech i Tamási na Węgrzech, z burmistrzami Arpadem Bogyą i Ferencem zadedykować trzy hasła: solidarność
Porgą. Organizacje społeczne repre- i partnerstwo, wartości i ludzka empazentowały Grażyna Głowacka z Towa- tia. Partnerstwo realizujemy też na nirzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las wie międzynarodowej, co pozwala nam
i Anna Małłek z Sucholeskiego Stowa- w pełni poczuć się Europejczykami.
rzyszenia Przyjaciół Europy.
Dlatego chcemy uhonorować osoby za– Dzisiejsze spotkanie jest spotka- angażowane w tę działalność. Parafraniem niezwykłym, niesamowitym. zując słowa drugiej osoby w państwie,
Spotykamy się w gronie przyjaciół, możemy dziś powiedzieć: tu jest Suw gronie osób, które przez lata tworzy- chy Las, tu jest Polska i tu jest Europa!
ły naszą rzeczywistość, które kreowały – wójt zrobił aluzję do kontrowersyjnej
działania, które dla nas sucholesian, wypowiedzi marszałkini Sejmu ElżbiePolaków, Europejczyków są niezwy- ty Witek (,,Tu jest Polska, nie Europa”).
kle ważne – podkreślał wójt Grzegorz
Wystąpienie wójta tłumaczki na
Wojtera. – Niesamowite jest też to, że bieżąco przekładały na niemiecki i węwreszcie możemy się spotkać nie onli- gierski. Gospodarz gminy odczytał też
ne, lecz w realu. Cieszę się, ze możemy z kartki kilka kurtuazyjnych słów po
się tu spotkać jako przyjaciele z Euro- węgiersku, kierując te słowa do burmipy. Dzisiejszemu spotkaniu można by strza Tamási.

Burmistrz Ferenc Porga z Tamási

Orkiestra Dęta w Chludowie

– Państwo rozumiecie, dlaczego
nie mówię z pamięci? – zapytał żartobliwie, nawiązując do trudności, jaką
nieindoeuropejski język węgierski zazwyczaj sprawia Polakom.
Deszcz złotych liści
Na koniec swojego wystąpienia
wójt zapewnił, że deszcz złotych liści
nie oznacza, ze zaczyna się jesień. Chodziło rzecz jasna o nagrodę Dębowego
Liścia.
– Nagroda ta została ustanowiona
w roku 2018 – przypomniał kierownik
Paweł Andrzejewski z Referatu Promocji Urzędu Gminy.
Następnie rozpoczęła się ceremonia wręczenia nagród laureatom.
Pierwszym z wyróżnionych był >> c.d

BRUDNA
ROBOTA
Aleksander Zaporowski

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

506 122 506
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Informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las

Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA
c.d >> burmistrz Isernhagen Arpad Bogya, Suchy Las. Staraliśmy się też pomagać właśnie pan Arkadiusz Bryś, który był dobry i spokojny, życzę wielu lat
którego uhonorowano za wieloletnie ludziom w potrzebie, jak np. powodzia- pomagał innym, organizował zbiór- w zdrowiu! – zakończył.
działania na rzecz integracji naszej nom. Jeżeli wychodzimy do ludzi z ser- ki. – Niech ta statuetka, wręczona na
– Panie burmistrzu, zawsze jest pan
gminy ze zjednoczoną Europą.
cem, to serce do nas wraca – podkreśliła. ręce pana Arkadiusza, będzie też po- mile widzianym gościem w Suchym
– Szanowna pani Ankiewicz, drogi
dziękowaniem dla innych mieszkań- Lesie, a i w Isernhagen do pana zapukaGrzegorzu, drogi Ferencu, panie i pa- Referat ds. zagranicznych
ców, którzy nie pozostali obojętni na my – uśmiechnął się do niemieckiego
nowie, poznaliśmy się w 1999 r. – móW dalszej kolejności statuetkę wrę- potrzeby ludzi.
kolegi wójt Grzegorz Wojtera. – Dzięwił wzruszony burmistrz Arpad Bo- czono Annie Małłek z Sucholeskiego
– Pandemia pokazała nam, że moż- kuję radnym z naszej gminy, że uczestgya. – Dziękuję za te piękne lata naszej Stowarzyszenia Przyjaciół Europy – na liczyć zarówno na mieszkańców niczą w tej uroczystości, że dla nich to
współpracy. Dziękuję bardzo za waszą za współpracę z krajami Europy i dzia- naszej gminy, jak i innych, okolicznych nie tylko obowiązek, ale i przyjemność.
przyjaźń – ostatnie zdanie powiedział łalność na rzecz integracji europejskiej. gmin – podkreślił Arkadiusz Bryś od- Przed nami nie wiadomo, jakie czasy.
już po polsku.
– Dzięki stowarzyszeniu możemy bierając statuetkę.
Ale w żadnych czasach nie poradzimy
Następnie medal wręczono rad- powiedzieć, że czujemy się EuropejPo uroczystości wręczenia statu- sobie bez zdrowia i energii, więc tego
nej powiatowej Grażynie Głowackiej. czykami – odczytał słowa wójta Woj- etek Dębowego Liścia, miłą niespo- nam wszystkim życzę – dodał.
Uhonorowano ją nie tylko za pracę sa- tery kierownik Andrzejewski.
dziankę uczestnikom zrobił burmistrz
morządową, ale przede wszystkim za
– Przez te lata nasze stowarzyszenie Arpad Bogya, wręczając upominki Historia zatacza koło
działalność w Towarzystwie Przyjaciół pełniło funkcję nieformalnego referatu w postaci tajemniczych skrzyneczek.
Uroczystość zakończyła się konGminy Suchy Las. Towarzystwo działa ds. zagranicznych – uśmiechnęła się
– Ciężkie – żartował, dźwigając ko- certem Orkiestry Dętej w Chludowie.
na rzecz ochrony naszego dziedzictwa Anna Małłek. – Cieszę się, ze coś mo- lejną skrzynkę.
Zgromadzeni nagrodzili muzyków
kulturowego, a także aktywizuje w na- gliśmy zrobić dla międzynarodowego
Głos zabrał też burmistrz Ferenc burzliwymi oklaskami.
szej gminie rowerzystów i zabiega o bu- wizerunku naszej małej ojczyzny i przy- Porga, który mówił, że z roku na rok
– Trzeba przyznać, że mamy orkiedowę infrastruktury rowerowej.
jaźni z naszymi partnerami. Cieszę się więzi węgierskiej gminy z partnerami strę na europejskim poziomie – skomWyróżniono też Ryszarda Gło- z Dębowego Liścia, bo to taki nasz su- z Niemiec i Polski są coraz silniejsze.
plementowała występ przewodnicząwackiego, prezesa towarzystwa i męża choleski Oskar – zwróciła uwagę.
– Partnerstwo funkcjonuje tak do- ca Anna Ankiewicz.
pani Grażyny. W jego imieniu statuetOstatnim wyróżnionym był Ar- brze także dlatego, że współpracujemy
A następnie podziękowała za 23
kę odebrała córka Alicja Stachowiak.
kadiusz Bryś, społecznik z Golęczewa. na poziomie lokalnym, nie sugerując lata pracy dotychczasowej sekretarz
– Rowerami dojechaliśmy do na- A właściwie nie tylko pan Arkadiusz, się tą wielką polityką – dodał.
gminy Joannie Nowak, która właśnie
szych gmin partnerskich w Niemczech ale wszyscy mieszkańcy gminy.
Przekazał też dar dla burmistrza przeszła na emeryturę.
i na Węgrzech, a także do Poronina
– Rok 2020 był rokiem niezwy- Arpada Bogyi, który ma pochodzenie
– Historia zatacza wielkie koło, bo kie– zaznaczyła Grażyna Głowacka. – kle trudnym, z uwagi na pandemię węgierskie, a za kilka miesięcy odcho- dy objęłam urząd, Radzie Gminy przeChcieliśmy też jechać na Ukrainę, ale – czytał słowa wójta kierownik An- dzi na emeryturę – zegar z węgierski- wodniczyła obecna tu pani Grażyna Głowacka – przypomniała sekretarz Joanna
zdrowie nie pozwoliło. Zawsze mieli- drzejewski. – Ale w tym trudnym mi motywami.
śmy na sobie koszulki z herbem gminy czasie symbolem aktywności stał się
– Żeby ten czas na emeryturze Nowak. – Cudownie, że po tylu latach
możemy znów spotkać się na posiedzeniu uroczystym Rady Gminy. Pamiętam
też nasz pierwszy wyjazd zagraniczny
w składzie: Grażyna Głowacka, pan
wójt i ja. A jechaliśmy podpisać umowę
do... Isernhagen – uśmiechnęła się.
– Kiedy ktoś odchodzi, to i ktoś
przychodzi – powiedziała sentencjonalnie przewodnicząca Ankiewicz.
– Chciałabym przedstawić państwu
nowego sekretarza gminy Marcina
Kołodziejczaka.
– Dziękuję panu wójtowi za zaufanie, a państwu za miłe przyjęcie
– skłonił się wszystkim sekretarz Kołodziejczak.
Krzysztof Ulanowski

Większość z Państwa zapewne zdążyła już usłyszeć o niekorzystnych dla nas konsekwencjach podpisanego „na pożegnanie” przez ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów
i budynków, które polegają na zredukowaniu niemal do zera
podatków za poligony. W naszym przypadku chodzi oczywiście o kilka tysięcy hektarów poligonu w Biedrusku.
Marne to pocieszenie, ale w podobnej do nas sytuacji, z dnia na dzień,
znalazło się prawie trzydzieści polskich gmin, które łącznie otrzymywały od wojska ok. 100 mln zł.
Nasza Gmina do tej pory była
w czołówce udziałowców tej kwoty,
inkasując co roku ok. 17 mln zł. W skali obowiązującej w Gminie 10-letniej
Wieloletniej Prognozy Finansowej, to
już ok. 180 mln zł!!!
Najdelikatniej ujmując, utrata
takiej kwoty będzie musiała mieć
wpływ nie tylko na rozwój Gminy,
ale także na poziom życia jej mieszkańców. Gdyby jednak do tego doszło, na pewno nie doprowadzi to do
tak poważnych problemów o jakich
otwarcie mówią burmistrzowie
gmin, na obszarze których znajduje
się największy w Europie poligon

DRAWSKO. Tam mówi się wprost
o likwidacji samorządu.
I w tym momencie warto wskazać
na pewien paradoks. Ministerstwo,
które „poszło na rękę” Ministrowi
Obrony Narodowej w tej gabinetowej układance, to resort zarządzany
przez Porozumienie Jarosława Gowina, czyli partii, która przy każdej okazji podkreślała konieczność obrony
polskich przedsiębiorców i polskich
samorządów.
Być może tak jak wiele innych osób,
także minister został wprowadzony
w błąd przez Głównego Geodetę Kraju, który w założeniach do projektu
rozporządzenia ogłosił, że dokument
ten nie będzie miał żadnych skutków
finansowych dla polskich samorządów. Być może tak właśnie było, ale
nie zmieniło to w żadnym stopniu

ostatecznego skutku, czyli opublikowania przedmiotowego rozporządzenia w dniu 27 lipca br.
Już następnego dnia wraz z burmistrzem Kalisza Pomorskiego rozpoczęliśmy realne działania. Dzięki
pomocy wiceministra Grzegorza
Piechowiaka z Piły udało się nawet dotrzeć do premiera Gowina, uzyskując
zapewnienie natychmiastowego zajęcia się sprawą. Co z tego. Następnego
dnia premier Gowin był już eks-premierem i wszystko wróciło do punktu
„0”. Dzisiaj przygotowujemy nowe scenariusze, które choć różnią się metodami, narzędziami i czasem ich realizacji,
mają ten sam cel – uchronić nasze
samorządy przed niesprawiedliwym
umniejszeniem dochodów.
Oczywiście wolałbym osiągnąć
ten cel negocjując z ministerstwem
kompromis, polegający na wykreśleniu poligonów z kategorii nieużytków,
niż skarżyć Skarb Państwa o zapłatę
rekompensaty. Natomiast jeśli będzie
taka konieczność będziemy rozważać
inne warianty.
Szanowni Państwo. Nie pierwszy
raz Gmina Suchy Las jest w awangardzie tego typu działań, które najprościej można by nazwać walką o swoje.
Wierzę również w to, że moje wieloletnie doświadczenie w relacjach z woj-

skiem pozwoli na wypracowanie optymalnej dla nas zmiany przepisów.
Dlatego dzisiaj będę się koncentrował na tej konkretnej sprawie,
pozostawiając innym załamywanie
rąk i tworzenie politycznych teorii.
O wszystkim co dotyczy tej sprawy
będziemy informować na bieżąco.
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

POMOC
W ODBIORZE

ŹRÓDŁO: FOTOPOLSKA.EU

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG
I RENOWACJA SCHODÓW
TEL 501 063 672

Problemów z poligonem
ciąg dalszy

MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159
www.lipka-wegiel-wargowo.pl
UCZCIWY SPRZEDAWCA
TO ZAWSZE
ZADOWOLONY KLIENT
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501 063 672
Oferujemy

- węgiel najwyższej jakości
z Polskich Kopalni
(dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

- drewno kominkowe,
- transport drogowy do 25 t,
- usługi rolnicze

ZESTRZELONY HEINKEL

/ MĄŻ NA TELEFON

1 września 2021 r. godz. 17.00
W PROGRAMIE M.IN.

Uroczystość pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu

teren poligonu biedrusko

występ Orkiestry Dętej Chludowo z udziałem solisty Teatru Wielkiego w Poznaniu
MARKA SZYMAŃSKIEGO
Msza św.
udział wojska z pojazdami pancernymi
grochówka
Zgodnie z ustaleniami z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, wjazd autami prywatnymi na teren poligonu na uroczystość
będzie możliwy.Zachęcamy do skorzystania ze specjalnie uruchomionych w dniu 1 września linii autobusów ZKP.

ODJAZDY AUTOBUSÓW: • Urząd Gminy Suchy Las – godz. 16.20 • Zespół Szkół im. O. M. Żelazka
w Chludowie – godz. 16.15 • Zespół Szkół im. 7. Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku – godz. 16.30
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www.przychodniaeumedica.pl

tel: 61 812 50 00
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Narodowy panteon
Powstańców Wielkopolskich
W Biedrusku, na fundamentach pomnika cesarza Fryderyka
Wilhelma II, wybudowano pomnik ku czci powstańców
wielkopolskich. Jak ten monument wygląda?
Tu, na tej ziemi Polacy mają tysiącletnie korzenie. Jednak w 1795 r. straciliśmy wolność na skutek szalejącej
demokracji szlacheckiej wynaturzonej w oligarchię magnacką. Po trzecim
rozbiorze Wielkopolska dostała się
pod zabór pruski.

Herby powiatów
Pomnik różni się od dotychczasowych z minionej epoki. Na samej

fot. Piotr Górski

Sto lat czekania
Tu w Biedrusku, drugiego dnia
po zajęciu tych ziem Prusacy postawili pomnik swemu cesarzowi
Fryderykowi Wilhelmowi II, aby
Polacy wiedzieli kto jest ich panem
i komu mają służyć.
Po 123 latach zaborów dzięki zrywowi powstańczemu i wierze odzyskaliśmy wolność. Wówczas Ojczyzna
obiecała powstańcom o nich pamiętać,
o nich nie zapomnieć.

Jednak na swój pomnik obiecany
musieli czekać 100 lat – ale się doczekali i nasz pomnik stanął na fundamentach pomnika cesarza Fryderyka
Wilhelma II
Czy to przypadek czy zbieg okoliczności?
W skład Panteonu wchodzi Pomnik Powstańców. Wokół niego
na trzech ramionach symbolicznie
zaznaczono: po lewej stronie front
zachodni, po prawej północny, na
wprost południowy. Jest tam 30 tablic,
na których upamiętniono mieszkańców wszystkich powiatów biorących
udział w powstaniu.

SPECJALISTA
GINEKOLOG
- POŁOŻNIK

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska
zaprasza do gabinetu
ginekologicznego
ul. Rubież 14b / 54,
Poznań (Naramowice)
tel. 600
18

11 66 76
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górze znalazła się płaskorzeźba
powstańca, który ma na czapce
orzełka-kokardkę i opaskę biało-czerwoną. Za postacią powstańca wyrzeźbiono wiele twarzy, co
oznacza że powstańców było dużo.
Po bokach daty 1918-1919 r. Poniżej, na poziomej belce mamy herby
wszystkich powiatów uczestniczących w powstaniu. Poniżej w pionie
płaskorzeźby pierwszych przywódców powstania: kapitana Stanisława
Taczaka i generała Józefa Dowbór-Muśnickiego na tle płaskorzeźby
przywódców państwa Ignacego Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego.
To wszystko na tle orła – symbolu
polskości. Ten orzeł na szponach
ma łańcuch – symbol niewolnictwa, ale łańcuch jest już rozerwany,
bo odzyskaliśmy wolność. Gdy
z daleka spojrzymy na architekturę
pomnika, to ujrzymy krzyż, który
symbolizuje rolę Kościoła w czasie
123 lat zaborów.
Cytat z wiersza
Poniżej na cokole umieszczono cytat z wiersza:
„Nikt im iść nie kazał
poszli spłacić dług ojczyźnie”.
Tak naprawdę jedni poszli, a inni
nie poszli. Co więcej, nawet prześladowali tych co poszli i ich rodziny. Pomimo to do dnia dzisiejszego nawet złego
słowa nikt im nie powiedział. Choć
przecież byli zdrajcami.
Na samym dole cokołu widzimy
symbol Towarzystwa Sportowego
„Sokół”.
Na tablicach z nazwami powiatów
usytuowano też chronologicznie daty
poszczególnych wydarzeń w konkretnych miejscowościach.
Nie zabrakło też trzech tablic, które dotyczą: roli kobiet w powstaniu
- o czym nie ma co dyskutować, darczyńców i ofiarodawców (ktoś musiał
walczących nakarmić i przyodziać),
a także powstańców pod koloratką.

Tym ostatnim siłę dawał nie tylko
polski patriotyzm, ale i wiara chrześcijańska.
Architektura zewnętrzna
Panteonu
Po lewej stronie panteonu rośnie
szpaler brzózek – to symbol krzyży
powstańczych, mogił, poświęcenia
i patriotyzmu.
Po prawej stronie widać rząd jarzębin – to symbol szczęścia i ochrony.
Z przodu, z lewej i prawej strony
rosną kaliny, które stanowią symbol
szczęścia, miłości młodzieńczej, niewinności.
Za pomnikiem znajduje się rząd
czerwonych buków. Na ich tle pięknie
prezentuje się biały pomnik.
Powstańcy odchodzący prosili
choć o pamięć i modlitwę, o zdrowaśkę, o słowa „Zdrowaś Mario, łaskiś pełna...”.
W tunelu podziemnym można
obejrzeć zdjęcia z powstania. Tu odbywają sie wszystkie uroczystości patriotyczne.
W najbliższym czasie powstanie
ścieżka ojców polskiej niepodległości.
Polski wschodniej, Polski zachodniej
i Polski współczesnej – o czym będziemy informować.
dr inż. Jan Kucharski

Zespół Pałacowo-Parkowy
Pałac Biedrusko
ul 1 maja 82, 62-003 Biedrusko
tel. 793 330 036,
tel. 603 627 644
tel. 61 6710606
e-mail
marketing@zamkebiedrusko.pl
www.zamekbiedrusko.pl
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Yaris Cross najoszczędniejszym
hybrydowym SUV-em Toyoty
• Yaris Cross jest najbardziej oszczędnym hybrydowym
SUV-em Toyoty – tak wynika z danych homologacyjnych dla polskiego rynku, które właśnie udostępniono
• Yaris Cross wchodzi na polski rynek w czterech
wersjach napędowych. Toyota podaje najnowsze
dane o zużyciu paliwa i emisji CO2
• Nowy Yaris Cross z napędem hybrydowym 1.5 o mocy
116 KM zużywa średnio od 4,4 l/100 km paliwa i emituje od 101 g/km CO2
• Yaris Cross Hybrid z napędem na cztery koła AWD-i
zużywa od 4,7 l/100 km i emituje od 106 g/km CO2
• Benzynowy Yaris Cross z silnikiem 1.5 zużywa od
5,9 l/100 km
Yaris Cross Hybrid z napędem na
przód ma moc 116 KM generowaną
przez układ 3-cylindrowego silnika
TNGA o pojemności 1.5 l oraz silnika
elektrycznego. Auto w tej odsłonie zużywa od 4,4 l/100 km i emituje od 101
g/km dwutlenku węgla. Wyjątkową
pozycję na rynku subkomapktowych
SUV-ów Yaris Cross Hybrid zyskuje
dzięki napędowi AWD-i – w tej konfiguracji auto zużywa od 4,7 l/100 km także siedem poduszek powietrznych dotykowym Full HD, który można
i generuje od 106 g/km CO2 .
w standardzie, w tym poduszka cen- wzbogacić o nagłośnienie Premium
AWD-i to inteligentny elektrycz- tralna między przednimi fotelami, Audio JBL z 8 głośnikami.
ny napęd na cztery koła, w którym która pojawiła się po raz pierwszy
Premiere Edition to najwyższa werukład hybrydowy jest wspierany w Yarisie czwartej generacji jesienią sja Yarisa Cross, którą wyróżniają elekprzez silnik elektryczny napędzający ubiegłego roku.
trycznie unoszone i otwierane bezdotylną oś. Rozwiązanie to zapewnia
Odmiana Adventure podkreśla tykowo drzwi bagażnika, wyświetlacz
bardzo dobrą przyczepność na śli- charakter Yarisa Cross jako prawdzi- HUD na przedniej szybie oraz skórzaskiej nawierzchni i ułatwia porusza- wego SUV-a, który powstał z myślą za- na tapicerka z perforacją. Auto w tej wernie się po nierównych drogach.
równo o jeździe po mieście, jak i z dala sji ma wszystkie udogodnienia odmiaElektryczny system AWD-i jest od asfaltu. Yaris Cross Adventure jest ny Adventure, dwukolorowe nadwozie
mniejszy i lżejszy niż mechaniczny dostępny wyłącznie z układem hy- i możliwość rozbudowania systemu
napęd 4x4, dzięki czemu Yaris Cross brydowym – napędzającym przednią multimedialnego o nagłośnienie klasy
Hybrid AWD-i zużywa mniej paliwa oś lub z napędem AWD-i. Wyróżnia premium marki JBL.
i emituje mniej CO2 niż jakikolwiek go dwukolorowe nadwozie, osłona
Produkcja Yarisa Cross rozpoczęła
inny B-SUV z napędem na wszystkie przedniego i tylnego zderzaka, relin- się w lipcu tego roku. Samochód pokoła. Wersja AWD-i otrzymuje syste- gi dachowe, ciemnoszare, 18-calowe wstaje w fabryce TMMF w ValencienYaris Cross Hybrid zużywa
my
wspierające jazdę poza asfaltem – felgi aluminiowe, czarna podsufitka nes we Francji, zaś silnik benzynowy
od 4,4 l/100 km
selektor
trybów jazdy w terenie, Trail oraz dedykowana tapicerka z elemen- i napęd hybrydowy są wytwarzane
Gama napędów Yarisa Cross obejMode
oraz
system wspomagający tami skóry i złotymi przeszyciami. w polskich fabrykach TMMP w Wałmuje cztery konfiguracje. W podstawozjazd
ze
wzniesienia.
Auto otrzymało nowy system mul- brzychu i Jelczu-Laskowicach. Nowy
wej wersji napędowej miejski SUV krytimedialny Toyota Smart Connect model pojawi się w polskich salonach
je pod maską opracowany w technologii
z 9-calowym kolorowym ekranem Toyoty na początku października.
TNGA silnik benzynowy 1.5 o mocy Pięć wersji wyposażenia
Yaris Cross jest oferowany w Polsce
125 KM, współpracujący z 6-biegową
w
pięciu
wersjach wyposażenia. Należą
skrzynią manualną. Zużywa 5,9 l/100
Toyota Ukleja zaprasza do salonów!
do
nich
podstawowa
wersja Active, werkm benzyny i emituje 133 g/km CO2
ul. Obornicka 132, 62-002 Suchy Las k/Poznania, tel. +48 61 811 75 70
(wg WLTP) Yaris Cross z tym samym sja Comfort i Executive, uterenowiona
Adventure
i
limitowana
Premiere
Edisilnikiem i skrzynią automatyczną
ul. Pilska 45, 64-850 Ujście k/Piły, tel. +48 67 210 51 00
CVT spala 5,9–6,0 l/100 km i emituje tion, dostępna tylko w 2021 roku.
ul. Zawady 38, 61-002 Poznań, tel. +48 61 629 90 00
Już w podstawowej wersji Active
134–135 g/km dwutlenku węgla.
znajdziemy system multimedialny To- www.toyota-poznan.pl www.toyota-ukleja.pl www.uzywane-ukleja.pl
yota Touch 2 z kolorowym ekranem
dotykowym o przekątnej 7 cali, Apple
CarPlay™ i Android Auto™ oraz usługami łączności Toyota Connected Car.
Wersja ta obejmuje także pełny pakiet
systemów bezpieczeństwa czynnego
Toyota Safety Sense najnowszej generacji. Poziom bezpieczeństwa podnosi
Od początku czerwca trwa przedsprzedaż Toyoty Yaris Cross – nowego
SUV-a segmentu B i kolejnej hybrydy
w gamie marki. Crossover spokrewniony z Yarisem hatchbackiem został
zaprojektowany na platformie GA-B
w architekturze TNGA, która zapewnia mu bardzo sztywne nadwozie, nisko
położony środek ciężkości i stabilność
na drodze. Auto, które powiększa gamę
SUV-ów Toyoty do czterech modeli,
jest większe i bardziej przestronne od
Yarisa hatchbacka, a pojemność jego bagażnika sięga maksymalnie 397 l. Auto
ma także podwyższone zawieszenie,
większe koła i jest dostępne z napędem
na cztery koła AWD-i.
Rozstaw osi jest taki sam jak w nowym Yarisie (2 560 mm), lecz nadwozie zostało poszerzone o 20 mm
i wydłużone o 240 mm. Przedni zwis
w porównaniu z hatchbackiem jest
dłuższy o 60 mm, zaś tylny o 180 mm.
Prześwit zwiększono o 35 mm, a wysokość auta wzrosła o 60 mm.
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LISTY I OPINIE

Autobus na osiedlu
Grzybowym
W ostatnim czasie w internecie rozgorzała żywa dyskusja
na temat autobusu, który zgodnie z planami ZTM Poznań
miałby jeździć przez osiedle Grzybowe.
Nie brakowało przy tym bardzo
emocjonalnych głosów przeciwko.
Część wypowiadających się internautów wyrażała obawy, że ciężkie pojazdy mogą uszkodzić nawierzchnię osiedlowej drogi.
Kiedy dyskusja w sieci się już przetoczyła, w naszej redakcji rozdzwoniły
się telefony. Otrzymaliśmy także listy.
My z kolei też zadzwoniliśmy do kilku
osób. Zebraliśmy w ten sposób wiele
opinii. Część z tych głosów publikujemy poniżej.

fot. Agnieszka Łęcka

Listy
Szanowna Pani Redaktor!
Nie chciałam brać udziału w facebookowej dyskusji, z obawy przed
hejtem. Bardzo proszę, żeby nie oceniać wszystkich mieszkańców osiedla
przez pryzmat tych najbardziej zacietrzewionych i najaktywniejszych na
Facebooku.
Mamy wprawdzie samochód, ale
niekoniecznie uważam, że powinnam
używać go zawsze i wszędzie. Dużo się
mówi o ekologii, mieszkańcy naszego
osiedla też chcą być ekologiczni. Przecież sami apelują, żeby dbać o klimat,
żeby rzadziej kosić trawę, sadzić łąki
kwietne. O to samo apelują Lokalni
w Gminie Suchy Las, którzy jednocześnie narzekają na autobus. Bądźmy
więc może w tym ekologicznym podejściu konsekwentni. Dla mnie to będzie duża wygoda, że nie będę musiała
zawozić dzieci do szkoły samochodem,
Z przyjemnością zaprowadzę je na

przystanek, gdzie już same wsiądą do
autobusu, by następnie wysiąść przed
szkołą. Cieszę się, że trasę autobusu
opracowano w taki sposób, że będzie
to możliwe.
A jeśli chodzi o obawy niektórych
mieszkańców o stan nawierzchni, to
samochody dostawcze też swoje ważą,
jeżdżą stosunkowo często, no i chyba
jednak wjeżdżają na więcej ulic niż będzie wjeżdżał autobus. Podobnie wozy
ZGK, które odbierają od nas odpady.
One może i jeżdżą rzadziej niż autobus,
ale za to zajeżdżają przed każdą posesję.
Z poważaniem,
Mama małych dzieci
(imię i nazwisko znane redakcji)
Droga Redakcjo!
Ja wiem, że osiedle Grzybowe jest
zamożne. Wiem, że niektórzy z moich sąsiadów mają nie jeden, ale dwa,
a nawet trzy samochody. Ale to wcale
nie oznacza, że każdy chce i może prowadzić auto. Dlatego ze zdziwieniem
czytałam wypowiedzi ludzi, którzy
obawiają się autobusu, który raz na jakiś czas przejedzie przez nasze osiedle.
Jestem starszą osobą, która woli
poruszać się komunikacją publiczną,
okazjonalnie taksówką, a rekreacyjnie,
w czasie rodzinnych wycieczek, także
rowerem.
Dla mnie przystanek autobusowy
nieopodal mojego domu to naprawdę
duże ułatwienie. Nie bądźmy egoistami, pomyślmy też o bliźnich! Przecież
nasze osiedle się starzeje. Przecież każ-

Przystanek Nektarowa / Sosnowa, który
będzie zlikwidowany w najbliższym czasie
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dy z nas za te kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie starszą osobą. Czy
my naprawdę nie mamy prawa pojechać autobusem do sklepu, urzędu, czy
nawet do Poznania, żeby się spotkać
z koleżanką na kawie? Czy naprawdę
tak trudno się wczuć w kogoś, kto nie
jest już aż tak sprawny?
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Starsza pani

Mikołaj Kamieński
mieszkaniec osiedla Grzybowego
Z całą pewnością bliższe usytuowanie przystanków ma sens, ale powinno to być przeprowadzone w formie
konsultacji z Zarządem Osiedla, który
został całkowicie pominięty w tym
temacie. Jestem pewien, że udałoby się
znaleźć porozumienie i kompromis.
Nasuwają się wątpliwości związane z remontowaną już każdego roku
Sosnową i Muchomorową, których
nawierzchnia (do tej pory ograniczona dla pojazdów do 3,5 t) nie wytrzymuje obecnego ruchu. Do tego
dojdzie ponad 70 przejazdów dziennie autobusów o DMC ponad 11 ton!
Kilka lat temu WIOŚ przeprowadziła
badania hałasu na osiedlu. Sosnowa
miała przekroczone normy hałasu,
Muchomorowej brakowało tylko 1
dB. Ruch od tej pory wzrósł znacząco,
jeżeli teraz pojawi się ciężki transport,
gmina będzie płacić kary i będzie musiała podjąć działania naprawcze.
Autobusy mają pojawić się na ul. Jaskółczej, która w niektórych miejscach
ma 5 m szerokości. Tam jest momentami problem z mijaniem się dwóch
większych samochodów osobowych.
W ubiegłych latach, w ramach wielkiego projektu zbudowano bezpieczne,
podwyższone przejścia dla pieszych.
Teraz likwiduje się je aby mogły pojawić się autobusy. Przeraża mnie rozrzutność i marnotrawienie pieniędzy,
plany uspokojenia ruchy przypominają zabawę klockami, które przekłada
się w zależności od nowych pomysłów.
Niestety jest to nieskuteczna i droga
zabawa, w dodatku za nasze pieniądze.

Sonda
Mieszkaniec ulicy Jaskółczej
Muszę przyznać, że już 10 lat temu
byłem na otwartym spotkaniu w Centrum Kultury. W spotkaniu brało
udział około stu osób. Tam po raz
pierwszy usłyszałem, że autobus ma
w przyszłości pojechać ulicami Jaskółczą, Muchomorową i Sosnową. Nie
było to więc jakąś wielką tajemnicą.
Mnie osobiście autobus na osiedlu
Grzybowym nie przeszkadza, choć
zdaję sobie sprawę, że część moich sąsiadów nie jest szczęśliwa, że duży pojazd będzie przejeżdżał pod ich oknami. Trzeba jednak patrzeć bardziej
globalnie, a nie być skoncentrowanym
wyłącznie na sobie. Wszystko się rozwija, gmina też. Owszem, Jaskółcza
miała być drogą jednokierunkową, ale
trzeba się pogodzić z tym, że jednak
nie będzie. Widocznie stoją za tym jakieś racje, ktoś mądry przecież o tym
zdecydował.
Sam mam auto, ale zdarza mi się
czasem korzystać z komunikacji publicznej. Przyznam, że kiedy wybieram
się samochodem do Poznania, muszę
brać ze sobą tabletki od bólu głowy. Bo
korki, bo problemy z parkowaniem...
Dlatego wygodniej mi wsiąść w autobus albo na rower. Z Grzybowego do Anna Ohirko
centrum miasta może wydawać się prezeska Lokalni w Gminie Suchy Las
O zasadności autobusu przejeżdaleko, ale to przecież kwestia formy
dżającego przez środek osiedla Grzyfizycznej i przyzwyczajenia.
bowego nie będę się wypowiadać, bo
na ten temat powinni wypowiedzieć
się przede wszystkim mieszkańcy
tego osiedla. Nie rozumiem dlaczego cały czas pomija się mieszkańców
w tak ważnych dla nich sprawach.
W momencie kiedy już powstaje infrastruktura, nagle dowiadujemy się
o planach. Mieszkańcy mają swoich
przedstawicieli – przewodniczącego
osiedla, radnych, którzy mają obowiązek informowania o zmianach
i konsultowania ich. Niestety i tym
razem tego zabrakło – oświadczenia
przewodniczącego
Dudkiewicza
i radnej Koźlickiej, jakoby nic nie
wiedzieli o planach, szybko zostały
zweryfikowane przez pismo wójta,
w którym wskazuje, kiedy informował przedstawicieli osiedla o planach
wprowadzenia autobusu.

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!

SZKÓŁKA NURKOWANIA

Restauracja oferuje posiłki na wynos.
Prosimy o zabranie indywidualnych maseczek.
Pamiętaj o zachowaniu dystansu i zasłanianiu twarzy!

DLA DZIECI

zajęcia prowadzone na obiekcie

PARK WODNY OCTOPUS SUCHY LAS
przez

KLUB PŁETWONURKOWY

- G RUPA WIEKOWA 8-12
- Z AJĘCIA W GRUPACH 4- OSOBOWYCH
- Z AJĘCIA PROWADZONE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ INTRUKTORSKĄ

www.pestkownica.com.pl info@pestkownica.com.pl
tel. 502 606 847 Facebook/Pestkownica
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COMPLIANCE OFFICER
– bezpieczeństwo
prawne Twojej firmy

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!
PROFESJONALIZM
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi
w autoklawie medycznym








KOSMETYKA
KOSMETOLOGIA
ESTETYCZNA
FRYZJERSTWO
MAKIJAŻ
PERMANENTNY
MEZOTERAPIA
KOSMETYCZNE
WYBIELANIE ZĘBÓW
MANICURE,
PEDICURE

Suchy Las, ul. Jeżynowa 19
fb/Salon Urody Sisel
Instagram: siselsalonurody
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ŻEL, HYBRYDA
STYLIZACJA RZĘS
HENNA PUDROWA
LAMINACJA BRWI
MASAŻE
ZABIEGI NA TWARZ
MAKIJAŻE ŚLUBNE
I WIECZOROWE
DEPILACJA
SOLARIUM
ROLLETIC

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

LOKALE
HANDLOWO-USŁUGOWE
TEL. 502 305 500

www.galeriasucholeska.pl

O compliance, mówi się w Polsce w ostatnim czasie dużo
i już nie tylko w kontekście wymagań stawianych wyłącznie instytucjom finansowym. W dobie pandemii
COVID-19 oraz w czasie pojawiającego się kryzysu gospodarczego, przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają
potrzebę wprowadzenia kompleksowych rozwiązań służących zapobieganiu nieprawidłowościom oraz rozwiązaniom prawnym umożliwiającym ich wczesne wykrywanie
i reagowanie na zagrożenie.
Dzięki skorzystaniu z efektywnego wdrożenia systemu compliance,
przedsiębiorcy mogą uniknąć lub
ograniczyć wiele ryzyk związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zapobiec utracie wizerunku firmy. System compliance
postrzegany jest współcześnie jako
czynnik podnoszący konkurencyjność przedsiębiorstwa wobec innych
podmiotów na rynku. W Polsce fakt
posiadania wdrożonego systemu
compliance jest pozytywnie odbierany przez innych kontrahentów.
Co to jest compliance?
Compliance w praktyce oznacza
zapewnienie zgodności wewnętrznych uregulowań przedsiębiorcy
z istniejącymi przepisami prawnymi.
Wspomniana zgodność rozumiana
jest zatem jako przestrzeganie zasad,
planów, procedur, przepisów prawa,
umów. Takie działanie ma chronić
przedsiębiorstwo przed sankcjami
lub stratami finansowymi w razie wystąpienia problemów wynikających
np. z naruszenia norm prawnych.
W zakres obowiązków Compliance Officera wchodzi monitoring, kontrola, ochrona danych osobowych oraz przewidywanie ryzyka
w firmie. Osoba zatrudniona na tym
stanowisku musi posiadać nie tylko

wiedzę prawniczą, ale także powinna umieć współpracować z innymi
ludźmi, prowadząc szkolenia kadry
pracowniczej z zakresu procedury
compliance.
Wśród zadań compliance wymienić należy m. in. prewencję to jest
ochronę przedsiębiorstwa, jego kadry zarządzającej oraz powiązanych
z nim kontrahentów, przed odpowiedzialnością prawną (na gruncie
prawa karnego, cywilnego, czy administracyjnego), a także kreowanie
kultury compliance między pracownikami oraz partnerami. Podkreślenia wymaga oszczędność kosztów
związanych z potencjalnymi akcjami
naprawczymi czy odbudową dobrej
reputacji firmy.
Warto też wspomnieć, że stosowanie procedur compliance jest
wskazane także w działalności
małych i średnich przedsiębiorstw,
a nawet osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą. Celem systemu compliance jest bowiem wykrycie braków zgodności (prawnej) w całym
przedsiębiorstwie i zaprojektowanie
mechanizmów dostosowanych do
rodzaju działalności prowadzonej
przez danego przedsiębiorcę, które
pomogą zapobiec przyszłym nieprawidłowościom.

Korzyści dla przedsiębiorcy
Ostatecznie celem compliance
jest nie tylko zapewnienie zgodności
działalności z literą prawa, ale także z dobrymi praktykami biznesu.
Warto pamiętać, że wiele procedur
compliance dotyczy także działań
antykorupcyjnych (AML). Compliance Management System (CMS)
postrzegany jest współcześnie jako
czynnik podnoszący konkurencyjność, wydajność, uczciwość, wiarygodność i bezpieczeństwo prawne
przedsiębiorstwa wobec innych
podmiotów na rynku. Dobry system
compliance, nad którym czuwa osoba
Compliance Officera, winien być zatem konstruowany w taki sposób, aby
nie tylko wykrywał nieprawidłowości
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
lecz również by im w porę zapobiegał.
Wskazane jest zatem wdrożenie u inwestora kanału informowania o nieprawidłowościach (system whistleblowing – sygnaliści).
Jak pokazują przykłady rynkowe,
prowadzenie biznesu w oderwaniu
od standardów i dobrych praktyk jest
ryzykowne i na dłuższą metę może
generować więcej strat niż korzyści.
Warto nadmienić, że dobra znajomość
otoczenia biznesowego oraz specyfiki
konkretnej firmy pozwala na sprawne
zarządzanie występującymi ryzykami.
DNI COMPLIANCE –
spotkanie przedsiębiorców
Jeżeli potrzebujesz pomocy w zaprojektowaniu systemu compliance
dostosowanego pod potrzeby Twojego biznesu, koniecznie skontaktuj
się z osobą Compliance Officera
lub przyjdź na organizowane przez
Kancelarię „DNI COMPLIANCE”,
gdzie wraz z innymi przedsiębiorcami omawiamy ważne dla biznesu
strategie bezpieczeństwa prawnego.
MARCIN GRZYBEK
Adwokat
Compliance Officer
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PRAWA
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ul. F. Roosevelta 6/7 lok. 3
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tel. 694-160-757
e-mail: grzybek.marcin@gmail.com
www.adwokat-grzybek.pl
www.koscielny-adwokat.com.pl
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Walka o poligon, czyli kilka
słów wartych miliony
Wszystko przez jeden podpunkt w załączniku do Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021 r. Akt prawny podpisał wiceminister Marek Niedużak,
który uczynił to w zastępstwie ministra Jarosława Gowina,
odwołanego krótko potem, bo 10 sierpnia.
Rozporządzenie, liczące 18 stron, 48
Poseł Franciszek Sterczewski z Koparagrafów i 10 wielopunktowych za- -alicji Obywatelskiej wystosował inłączników, weszło w życie 1 sierpnia. Nie terpelację do ministra (a de facto do
ma tam ani słowa o podatkach czy bu- premiera, bo wspomniane wyżej minidżecie samorządów. A jednak dla ponad sterstwo podlega dziś premierowi Ma30 gmin z całej Polski akt ten może mieć teuszowi Morawieckiemu). Poseł spyfinansowe znacznie. Chodzi o kwoty tał, dlaczego poligony zostały uznane
rzędu 130-170 mln zł w skali roku.
za nieużytki, czy projekt rozporządzenia był konsultowany z samorządami,
Poseł pyta, pikieta stoi
a także czy ministerstwo zamierza
W jednym z załączników do rozpo- zrekompensować samorządom ewenrządzenia czytamy, że do nieużytków tualną stratę.
zalicza się m.in. wydzieloną część terePoseł wziął tez udział w sierpniowej
nu zamkniętego przeznaczoną do szko- pikiecie w Biedrusku, na początku drolenia wojsk, ,,w szczególności strzelnice, gi wiodącej przez poligon do Złotnik.
czołgowiska, rejony upadku pocisków,
– Chcemy domagać się uczciwego
pasy ćwiczeń taktycznych, pola robo- traktowania zarówno Suchego Lasu,
cze poligonu wojskowego oraz placu jak i wszystkich poligonowych samoćwiczeń”. Nieużytki, przypomnijmy, rządów w Polsce – tłumaczył podczas
nie podlegają opodatkowaniu.
pikiety. – Bo ucierpi przecież nie tylko
– Po raz pierwszy Ministerstwo jedna gmina. Dla Kamienia PomorRozwoju, Pracy i Technologii uderza skiego np. nowe rozporządzenie oznatak boleśnie w gminne finanse – nie cza utratę jednej trzeciej wpływów. To
ukrywa wójt Grzegorz Wojtera.
kolejne uderzenie w polskie samorządy.

fot. Piotr Górski

Na pierwszym planie poseł Franciszek Sterczewski i organizatorka Joanna Radzięda

Uczestnicy pikiety, w tym poseł Franciszek Sterczewski, wójt Grzegorz Wojtera, radni i mieszkańcy
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– Sytuacja ta przyniesie konieczPozew zbiorowy?
ność
zaniechania albo ograniczenia
Pikietę oraz konferencję prasową
niektórych
planowanych inwestycji
zorganizowała radna Joanna Radzię–
nie
taiła.
–
Odbije się to również na
da z Klubu Radnych Radni Niezależni.
standardzie
życia
mieszkańców.
W zaproszeniu na konferencję radKolejni
mówcy
wracali momentana podkreślała, że przez feralne rozpomi
do
do
przeszłości,
do innych zwiąrządzenie nasza gmina straci 17 mln zł
zanych
z
poligonem
spraw
spornych.
rocznie. Już na miejscu zapowiedziała
–
My,
mieszkańcy
Biedruska,
nie
kolejne pikiety, być może w innych
chcemy
walczyć
z
wojskiem,
lecz
z
rozmiejscowościach, jak Złotniki.
– Być może odbędą się one z udzia- porządzeniem, z odebraniem nam środłem przedstawicieli innych samorzą- ków finansowych. W skali 10 lat to 170
dów poligonowych – nie wykluczała mln zł, a te pieniądze są nam potrzebne
na drogi i chodniki – zwrócił uwagę
radna Radzięda.
radny
Radosław Banaszak. – ChcielibyGłos zabrał też wójt Wojtera, który
śmy
również
mieć możliwość przejazdu
zastanawiał się głośno, kto może być
samochodem
i rowerem prowadzącą
stroną ewentualnego postępowania
przez
poligon
drogą
asfaltową – radny
przed sądem. Bo choć poligon znajprzypomniał
spór
sprzed
kilku lat.
duje się na terenie gminy, grunt jest
–
To
nie
jest
już
moje
Biedrusko –
własnością skarbu państwa, a w użytskonstatował
z
goryczą
radny
Krzyszkowanie wieczyste otrzymały go Lasy
tof
Łączkowski.
–
Szkoda,
że
nas
dziś
Państwowe. Z kolei sam poligon funkjest
tu
tak
mało,
bo
gdybyśmy
spocjonuje na podstawie umów międzyretkali
się
w
w
większym
gronie,
to
i
odsortowych.
dźwięk
byłby
inny.
Wojska
nie
winię,
– Po zastanowieniu uważam, że
właściwy byłby pozew zbiorowy gmin, wojsko jest instytucją jak każda, winni
które doznają uszczerbku finansowe- są nasi rządzący – zastrzegł na koniec.
Uczestników pikiety i konferencji
go w wyniku wejścia w życie rozpopilnowali
żandarmi wojskowi. Ich porządzenia – ocenił włodarz. – A gmin
jazd,
z
włączoną
sygnalizacją świetlną,
w podobnej sytuacji jest ok. 30. Tak
blokował
drogę
prowadzącą
na poligon.
czy inaczej potrzebna będzie konsultaJuż
po
konferencji,
w
rozmowie
cja z prawnikami.
z
nami
przewodnicząca
Rady
Gminy
Wójt Wojtera przypomniał też, że
Anna
Ankiewicz
przypomniała,
że
zakusy na wpływy z poligonu miały już
mieszkańcy
mają
zakaz
przejazdu
miejsce w 2015 r., kiedy to próbowano
zmienić kwalifikację gruntów. Wów- przez poligon. Żeby dotrzeć np. z Biedruska do Chludowa, muszą jechać
czas udało się pomysł storpedować.
– Jeżeli chodzi o Suchy Las, ewen- mocno dookoła.
– Gmina nie otrzymuje też żadnej
tualna utrata wpływów podatkowych
rekompensaty
za uciążliwości, za huk
z poligonu byłaby uciążliwością, ale
wystrzałów,
przejazdy
transportów
nie niosłaby jakichś dramatycznych
militarnych,
północno-wschodnią
obskutków finansowych – zapewnił też
wodnicę
tuż
pod
oknami,
bo
poligon
gospodarz gminy.
nawet o kilka metrów nie może być
mniejszy
– wyliczała przewodnicząca
Skutki są i żal też
Ankiewicz.
– To zwyczajnie niespraRadna Joanna Pągowska, przewiedliwe.
Podatek
poligonowy jest dziś
wodnicząca Komisji Budżetu, Fijedynym
zadośćuczynieniem.
Nawet
nansów i Rozwoju Gospodarczego,
to,
przez
podpis
ministra,
jest
nam
odprzedstawiła na konferencji najbarbierane.
Trudno
się
dziwić,
że
mamy
żal.
dziej dotkliwe skutki braku 17 mln zł
Piotr Górski
w gminnym budżecie.

Pomysłowość się opłaca
5

18 września 2021 / godz. 12.00 - 18.00

SUCHY LAS

MNÓSTWO ATRAKCJI:

ul. Bogusławskiego
polana przy pumptrucku

 spotkania ze zwierzętami
 pokazy i inne atrakcje

Ania zmaga się z ciężką, nieuleczalną
chorobą, jaką jest miopatia wrodzona.
Niezbędna jest więc operacja kręgosłupa,
która uratuje JEJ życie. Operacja ta musi
się odbyć w USA, a potrzebna na nią
kwota, którą zbieramy, to 2,2 miliona zł.

 strefa gier i zabaw dla dzieci
 konkursy terenowe

na pumptrucku

dla całych rodzin

 dmuchańce
 teatrzyk dla dzieci
 turniej, rozgrywki sportowe
 spotkania z ekologią
 znakowanie rowerów
 muzyka dla każdego
 rajd rowerowy
 licytacje dla ANI
 SPIS Powszechny – ostatni

moment na spisanie się

 strefa

gastronomiczna

MIOPATIA, DYSTROFIA, SKOLIOZA, RESPIRATOR lub LICYTACJA - czy wśród takich słów najczęściej bawi się przeciętna
10 -cio latka? Czy dorastająca dziewczynka powinna troszczyć się przede wszystkim o bieżącą dostępność do życiodajnej
rurki lub wózka zastępującego nogi?
Czy raczej nie powinna spędzać czasu
z rówieśnikami, na realizacji swoich pasji?
Dlaczego tak musi być?
Na wiele z tych pytań trudno nam,
ludziom chcącym w swej społecznikowskiej pasji, wesprzeć ANIĘ i jej Rodziców,
znaleźć właściwe odpowiedzi.
Nie jesteśmy nieczuli, ale też nie powinniśmy pozostać bezczynnymi w takich
okolicznościach, gdy chcemy choć trochę
naprawić nieszczęście, które dotyka tak
niewinne istoty. Możemy i wręcz powinniśmy, zacząć od tych, którzy są blisko nas,
tuż obok, niemalże na wyciągnięcie ręki.
ANIA to nasza sąsiadka, która pomimo tak
wielu doświadczeń losu, pozostaje nad wyraz rozwinięta w swej życiowej mądrości.
Obserwujemy, jak dzięki WAM wszystkim
- RZESZY - jak mówi sama Ania - CIOĆ i WUJKÓW, tym którzy JĄ otaczają i wspierają, buduje swoją nadzieję i wiarę w lepsze jutro.
ZBIÓRKA nadal trwa dzięki Wam
wszystkim, już nie tylko sąsiadom z Golęczewa i Osiedla Grzybowego, już nie tylko
dzięki sucholesianom. Akcja wsparcia dla
Ani zatacza co raz szersze kręgi, można ją
dostrzec niemalże w całym kraju…
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Beata Wawrzyniak jest jedną ze zwyciężczyń naszego
konkursu na najciekawsze zdjęcie w maseczce. Przesłała
zdjęcie, na którym wraz z mężem pozuje w maseczce
bardzo nietypowej, bo wykonanej z... pieluszki. W nagrodę
oboje spędzili weekend w hotelu Ilonn.
Pani Beata została laureatką, bo wsze z bardzo dużą radością wracam
konkursowe jury brało też pod uwagę do mojego studenckiego miasta –
fantazję, inwencję, pomysłowość.
podkreśla z emfazą.
– Warto wykorzystywać różne mateW hotelu Ilonn nasza Czytelniczka
riały, które są dostępne – uśmiecha się była wraz z mężem w połowie sierpnia
w rozmowie z nami Beata Wawrzyniak. br. I nie kryje zadowolenia.
– Natomiast dobry humor pomógł nam
– Hotel jest bardzo sympatyczny,
przetrwać nieciekawe czasy lockdownu, czysty, a śniadania przepyszne – chwali.
kiedy siedzieliśmy zamknięci w czte- – Obsługa rewelacyjna, zawsze życzliwie
rech ścianach mieszkania.
uśmiechnięta. Ilonn to świetne miejsce
Nasza Czytelniczka wygrała vo- na spędzenie weekendu – zachęca.
ucher na dwudniowy, dwuoosobowy
Krzysztof Ulanowski
pobyt ze śniadaniem w hotelu Ilonn
przy ulicy Szarych Szeregów na poznańskich Podolanach. I trafiliśmy z
tą nagrodą w przysłowiową dziesiątkę.
– Mieszkam w Grabowie nad Prosną, w południowej Wielkopolsce, ale
studiowałam w Poznaniu – tłumaczy
pani Beata. – Zarówno w Poznaniu,
jak i w okolicy mamy rodzinę i wielu
znajomych. Często tu bywamy i tak
też w nasze ręce wpadł wasz ,,Magazyn”. Weekend w poznańskim hotelu
Ilonn bardzo nas więc ucieszył. Za-

”ludzi dobrej woli jest więcej…”.
Wzrost bezpośredniego wsparcia
finansowego ANI KAROLEWICZ oraz znaczące przyspieszenie w zbiórce, to jeden
z efektów działań związanych z festynem
Cała gmina dla Ani. Pierwszy MILION ZŁOTYCH udało się zebrać w ciągu niecałych
4 miesięcy. DZIĘKI WAM, jest więc realna
szansa, by zdążyć zebrać całą kwotę 2,2
mln. złotych na operację ANI na Florydzie.
Jest jeszcze inna korzyść tych działań,
korzyść niewymierna a tak niedostrzegalna, która mamy nadzieję zaprocentuje
w przyszłości. Dzięki Ani, nasze lokalne
społeczności wzbogaciły się o społeczną
postawę pomagania - tak wielu ludzi bezinteresownie zaangażowało się w różnorakie działania wspierające, począwszy od
organizacji FESTYNU, zbierania funduszy,
wystawiania darów na licytacje, udostępniania i rozpowszechniania naszej SPRAWY,
gdzie się da. ANIA wyzwoliła w nas niesamowite pokłady altruizmu i empatii – po
prostu pokazała, że tu, w Suchym Lesie,
potrafimy się jednoczyć by z dobrego serca zrobić RAZEM coś wielkiego.
Wierzymy, że możemy razem góry
przenosić, a na razie - DAJMY SZANSĘ ANI
- działamy dalej....
Za wszystko dobro, które już spłynęło
do ANI KAROLEWICZ i jej rodziców, składamy Wam WIELKIE PODZIĘKOWANIA.
Działamy dalej. Zgodnie z zapowiedzią Ciąg Dalszy Następuje….
Zapraszamy wszystkich chętnych do
dalszego wspierania Ani, tym razem w Suchym Lesie na terenie Aktywnej Edukacji
(Pumptrack, przy ul. Bogusławskiego)
w dniu 18 września – na Festynie Charytatywnym „ANIA & PRZYJACIELE”.
ORGANIZATORZY

Radna Joanna Pągowska
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SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”
ORTOPEDA
FIZJOTERAPEUTA
KARDIOLOG
RADIOLOG
LARYNGOLOG
PSYCHIATRA
ENDOKRYNOLOG
PSYCHOLOG DLA DZIECI
PSYCHOLOG DLA
OSÓB DOROSŁYCH
z PEDIATRA
z
z
z
z
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

ONKOLOG
INTERNISTA
CHIRURG
NEUROLOG
MEDYCYNA
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWA
MEDYCYNA PRACY
PSYCHOTESTY
DIETETYK
GINEKOLOG

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

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
sierpień 2021
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PRAWNIK RADZI / REKLAMA

WYDARZENIA

Władza rodzicielska jest to inaczej ogół obowiązków i praw
rodziców względem dziecka mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy oraz strzeżenie jego interesów.

Oznacza to, że obejmuje ona
wszystkie sprawy związane z dzieckiem, a w tym przede wszystkim:
opiekę nad dzieckiem, zarząd jego
majątkiem i reprezentowanie dziecka. Co do zasady władza rodzicielska
przysługuje obojgu rodzicom, jednak
w pewnych przypadkach sąd może
również ograniczyć lub nawet pozbawić jednego, bądź obojga rodziców
władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie a pozbawienie
Ograniczenie praw rodzicielskich
może nastąpić w dwóch przypadkach.
Pierwszym z nich jest sytuacja naruszenia lub zagrożenia dobra dziecka,
np. w przypadku choroby alkoholowej rodzica czy niewywiązywania się
przez niego z obowiązków rodzicielskich. Natomiast druga dotyczy sytuacji, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu i nie potrafią porozumieć się
między sobą w kwestii podziału
opieki nad dzieckiem, a konflikt ten
wpływa na dobro małoletniego. Sąd
może ograniczyć prawa rodzicielskie
na określony czas jednemu lub obojgu
rodziców. Wśród sposobów ograniczenia władzy rodzicielskiej wyróżnia się m.in.: skierowanie dziecka do
placówki opiekuńczo-wychowawczej,
rodziny zastępczej, przyznanie kuratora rodzinie lub powierzenie majątku
dziecka opiece kuratora, skierowanie
rodziców i dziecka na terapię, czy też
określenie czynności, których rodzic

nie może wykonać względem dziecka
bez zgody sądu.
Natomiast pozbawienie władzy
rodzicielskiej jest znacznie ostrzejszą
metodą, a jej konsekwencje są o wiele
poważniejsze. Do pozbawienia władzy
rodzicielskiej może dojść, jeśli rodzic
nadużywa władzy rodzicielskiej lub
zaniedbuje swoje obowiązki czy też istnieją trwałe przeszkody, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem. Trwała przeszkoda zachodzi
wówczas, gdy np. rodzic przebywa poza
granicami kraju na stałe, jest przewlekle chory lub odbywa wieloletnią karę
pozbawienia wolności. Pozbawienie
praw rodzicielskich wiąże się z brakiem
możliwości decydowania o wychowaniu dziecka, o jego wyjazdach, leczeniu,
zarządzaniu jego majątkiem, itp.
Istotną kwestią jest przy tym to, że
pomimo pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzic zachowuje prawo do
kontaktów z dzieckiem, nadal istnieje
obowiązek alimentacyjny rodzica wo-

bec dziecka, a także zostają zachowane
zasady dziedziczenia.
Władza a kontakty
W sprawach rodzinnych bardzo
często dochodzi do utożsamiania
pojęcia władzy rodzicielskiej z kontaktami rodzica z dzieckiem. W tym
miejscu należy wskazać, że są to dwie
różne sprawy. Pod pojęciem kontaktów z dzieckiem należy rozumieć
w szczególności przebywanie z dzieckiem, czyli odwiedziny, spotkania,
a także bezpośrednie porozumiewanie się z dzieckiem, prowadzenie korespondencji itp. Kontakty z dzieckiem
nie są jedynie prawem rodziców, ale
przede wszystkim ich obowiązkiem.
Prawo do kontaktów z dzieckiem
ma również ten rodzic, który został
pozbawiony tej władzy. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej zachowuje
prawo do kontaktów z dzieckiem i drugi z rodziców nie powinien mu utrudniać jego wykonywania. Sytuacja może
zmienić się dopiero wtedy, jeśli z uwagi
na dobro dziecka, sąd zakaże rodzicowi
pozbawionemu władzy rodzicielskiej
także kontaktów z dzieckiem.
Orzeczenie w przedmiocie władzy
rodzicielskiej jak i kontaktów z dzieckiem wymaga przede wszystkim
wszechstronnego rozważenia przez
sąd okoliczności faktycznych danej
sprawy, dotyczących zarówno dziecka
jak i rodziców.

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











tel. 508 402 609

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
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Śledź w konopiach i więcej
niż zwykły jarmark
Jak zwykle w połowie sierpnia, na poznańskim Starym
Rynku przez cztery dni trwało kulinarne święto. W XV
Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku uczestniczyło
ok. 100 sprzedawców smakołyków kuchni regionalnej,
polskiej, a nawet koreańskiej. W wydarzeniu wzięło udział
kilkanaście restauracji i tyluż wytwórców nalewek, destylatów i innych alkoholi.
W programie imprezy były też
warsztaty kulinarne, degustacje, konkursy i prezentacje. Nie zabrakło popisów muzycznych i wokalnych na
festiwalowej scenie.
Konkursowym wyzwaniem dla
restauracyjnych mistrzów kuchni był
tym razem śledź, a atrakcją dla smakoszy... ,,konopne pyry z gzikiem a la
Robert Makłowicz”. Dzięki wsparciu
Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej w trakcie festiwalu były
one serwowane w 12 poznańskich
lokalach.
Element kultury
W konferencji prasowej poprzedzającej festiwal udział wzięli m.in.
wiceprezydent Jędrzej Solarski, prezes
Jan Mazurczak z PLOT, krytyk kulinarny Juliusz Podolski, dyrektor Marcin Czarnecki z firmy Drake oraz Wojciech Lewandowski - pomysłodawca i
spirytus movens festiwalu.
– Od pierwszej edycji imprezy
w 2007 r. starałem się, aby festiwal
był czymś więcej niż zwykłym jarmarkiem z ofertą lokalnych wyrobów
– zapewniał Wojciech Lewandowski. – Chcieliśmy promować lokalną
żywność i to udało nam się osiągnąć.
Wszyscy dzisiaj wiedzą, że dobrej jakości regionalne produkty od lokalnych
wytwórców są lepsze niż przemysłowe,
supermarketowe jedzenie.
Drugi cel to przypomnienie ludziom, że kuchnia to ważny element
kultury. Bardzo rzadko to dostrzegamy. Widzimy tę kulturę w malarstwie,
w muzyce, w literaturze, tymczasem
codzienny stół jest tak samo ważny.
No dobrze, a po czym poznać, że
festiwal jest czymś więcej niż jarmarkiem?
– Festiwal to nie tylko stragany, to
także wydarzenia edukacyjne, konkursowe – tłumaczy W. Lewandowski.
– Chodzi o to, by spełniał swoją rolę
integrującą, by ludzie przyjeżdżali tu
z całej Polski, żeby chcieli spotkać się
właśnie w Poznaniu – podkreśla.
Tutej na śledzia
– Tradycją festiwalu jest konkurs
kulinarny – przypomina Juliusz Po-

dolski z de’GUSTATOR PR, wieloletni organizator rywalizacji szefów
kuchni.
W przeszłości kucharze rywalizowali już przygotowując dania z kaczki,
ale także serwowali chłodnik, czerninę, golonkę, tatara, drożdżówki, szare
kluchy, plendze. Nigdy jednak tematem nie był śledź.
– Tymczasem śledź od zawsze znajdował się w menu polskich restauracji – zauważa J. Podolski. – Głównie
pojawia się w formie przystawki, ale
są też szefowie kuchni, którzy podają
go jako danie główne. Tegoroczny
konkurs nie wprowadza tu żadnych
ograniczeń.
Uczestnicy rywalizacji mieli 20
minut, by przygotować danie ze śledziem w roli głównej. Oceniało jak
zawsze jury złożone z kucharzy i smakoszy w konwencji „w ciemno”, tzn.
bez wiedzy, która restauracja serwuje
w danym momencie danie do oceny.
W skład jury weszli m.in. Śledziożercy
Gieno Mientkiewicz i Andrzej Szylar
ze Szczecina, dziennikarz kulinarny
Paweł Loroch i wielu innych znawców.
Szczecińscy Śledziożercy to gastronomiczna konfraternia, czcząca
śledzia od niemal 20 lat.
Nagrodzone restauracje wyróżni
szyld z napisem „Tutej na śledzia”.
Konopna pyra z gzikiem
W trakcie festiwalu 12 poznańskich lokali gastronomicznych oferowało potrawy przygotowane na oleju
z konopi.
– Konopie w kuchni to powrót do
zapomnianej tradycji, którą przypomniał Robert Makłowicz – tłumaczy
Jan Mazurczak.
W jednym z najnowszych odcinków swojego programu na Youtube
znany i lubiany ekspert kulinarny odwiedził podpoznańskie pole konopi.
Uprawa jest legalna, gdyż rośliny nie
zawierają psychoaktywnego THC.
Olejek CBD pozyskiwany jest z kwiatów.
– Poznańscy szefowie kuchni, zainspirowani pomysłem Makłowicza
i dostępnością świetnej jakości produktu, postanowili zaproponować

siepomaga.pl/ania-karolewicz

Jan Mazurczak, Jędrzej Solarski i Wojciech Lewandowski

Juliusz Podolski

Konopna pyra z gzikiem

gościom swoje wariacje na temat ,,konopnej pyry z gzikiem”. W ich lokalach
możliwa była też degustacja innych
dań z konopiami, zarówno z liśćmi, jak
i z olejem.
Procentów więcej, nie
tylko nalewki
Wizytówką festiwalu od zawsze był
konkurs na Polską Nalewkę Roku. To
jeden z najbardziej prestiżowych tego
typu konkursów w Polsce. Odbywa się
nieprzerwanie od 2007 r., a w gronie
laureatów są uznani dziś mistrzowie
nalewek z całego kraju. Uczestnictwo
w konkursie to także okazja do spotkań i wymiany doświadczeń z szerokim gronem twórców nalewek z całej
Polski. Każdy z członków jury ocenia
każdą z nalewek w ślepej degustacji,
znając jedynie jej numer.
– Choć klarowność, stopień dojrzałości, wybarwienie czy aromat nalewki
są brane pod uwagę, na poznańskim
konkursie stanowią one składową
noty ogólnej – ogólnego wrażenia wyrażanego w dziesięciopunktowej skali
– wyjaśnia W. Lewandowski.
Konkurs nalewek nie był w tym
roku jedynym alkoholowym akcentem. Po raz pierwszy pojawił się Festiwal Polskich Alkoholi Rzemieślniczych. Wydzielono strefę, gdzie swoje
trunki prezentowały małe, niezależne
destylarnie ginu, whisky, okowit i wódek. Odbywały się tam także mkomentowane degustacje i wykłady.
– Warto pokazać, co w Polsce robi
się ciekawego, jeśli chodzi o alkohole
rzemieślnicze od małych producentów – wskazuje Marcin Czarnecki,
dyrektor firmy Drake z podkościań-
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fot. Piotr Górski

Władza rodzicielska
a kontakty rodzica z dzieckiem

skiego Maksymilianowa, organizator
Festiwalu Polskich Alkoholi Rzemieślniczych. – Podczas festiwalu
można było spróbować mało znanych trunków, jak destylaty z piwa,
banana, z serwatki mleka koziego,
a także ginów, wódek zbożowych
i owocowych.
Poznań wspiera
– Do Poznania zawsze warto przyjechać ze względu na dobrą kuchnię.
Jako miasto możemy aspirować do
miana kulinarnej stolicy Polski – zauważa wiceprezydent Jędrzej Solarski.
Wiceprezydent cieszy się, że takie
wydarzenia, jak Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, znów są w Poznaniu organizowane. Za nami przecież
trudny, pandemiczny rok 2020, kiedy
to imprezy z konieczności odbywały
się w ograniczonej formie.
Miasto wsparło organizację warsztatów ,,Kuchnia – Spotkania Pokoleń”,
a środki z samorządowej spółki Aquanet umożliwiły m.in. przygotowanie
pokazów kulinarnych oraz koncertów
na scenie festiwalu.
Piotr Górski
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Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

Zapraszamy Was do kolejnego konkursu wakacyjnego.
Wysyłajcie ciekawe zdjęcia z aktywności sportowych i turystycznych. Im zabawniejsze będą te zdjęcia, tym będzie ciekawej!
Fotografie, dane osobowe oraz zgodę na publikację przesyłajcie na adres konkurs@sucholeski.eu do końca września br.
Na autorów najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody.

Do wygrania:
 Nożyce akumulatorowe 18V DUH523Z / bez aku o wartości 389 zł
ufundowany przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17
w Poznaniu
 4 vouchery po 100 zł każdy na zabiegi dla małych psów ufundowane przez PIESEŁKOWE SPA, Plac Nowy Rynek 4, Suchy Las,
tel. 517 147 905
 2 vouchery każdy za 300 zł i 1 za 200 zł na zabiegi na ciało
lub twarz ufundowane przez Slim Body Studio, Plac Nowy
Rynek 5, Suchy Las, tel. 726 725 726

Obornicka 134
Suchy Las

Każdy zasługuje na
drugą szansę w życiu
Pierwszy w Wielkopolsce dom dla samotnych rodziców
z dziećmi działa od lipca w Lisówkach, w gminie Dopiewo.
Matki czy ojcowie małoletnich dzieci, kobiety w ciąży, opiekunowie w trudnej sytuacji życiowej, wymagający okazjonalnego wsparcia, mogą liczyć na schronienie i pomoc psychologiczną, socjalną czy prawną. Powiat poznański przekazał na
ten cel prawie 1,7 mln zł, do wykorzystania w 2021 i 2022 r.
– Różne zdarzenia losowe sprawiają, że rodzice mają olbrzymi problem,
by zadbać o bezpieczeństwo dzieci.
Chcemy dać im szansę na nowy początek z dala od toksycznego, czasem
przemocowego środowiska – mówi
Jan Grabkowski, starosta poznański.
– Specjaliści z Lisówek będą wspierać
mieszkańców w odzyskiwaniu stabilizacji. Decyzja o powstaniu takiego
miejsca to kolejny element polityki
społecznej, na którą w powiecie poznańskim kładziemy bardzo duży nacisk – dodaje.
Na terenie DPS jest 5 domów oferujących 30 miejsc dla potrzebujących
rodziców. Skorzystają oni z w pełni
urządzonych pomieszczeń. Wnętrza są umeblowanie, wyposażone
w sprzęt AGD oraz łóżeczka i akcesoria dla dzieci. Lokatorzy znajdą tu nie

tylko bezpieczną przystań, ale przede
wszystkim spokój, przyjazną atmosferę oraz pomoc specjalistów w uzyskaniu samodzielności.
– Naszym celem jest wpieranie podopiecznych w procesie usamodzielniania, muszą oni zdawać sobie sprawę
z tego, że dom, do którego trafiają, nie
jest ośrodkiem wczasowym. Nie znaleźli się tu po to, by odpoczywać, ale
żeby ułożyć życie na nowo. Naszym
zadaniem jest, aby z pobytu wyciągnęli jak najwięcej korzyści i wartości, aby
uregulowali swoją sytuację prawną,
emocjonalną i finansową – zapewnia
Karolina Piotrowska, kierownik projektu z poznańskiej Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego, instytucji
zarządzającej programem.
Decyzja o przyjęciu do „domu samotnej matki” wydawana jest przez

Bezpieczni w powiecie poznańskim
piknik rodzinny
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
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sobota
4.09.2021r.
12.00 - 16.00

Zapraszamy!
Galeria Sucholeska
Suchy Las, ul. Obornicka 85
pon. - sob: 10.00-19.00
niedz. handlowa: 10.00-17.00
tel. 509 473 120

Dużo atrakcj
id
la
i
iec
dz

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna
„Eumedica”
ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel. 731 332 443
www.ortopeda-skoczek.pl

Byliśmy,
jesteśmy,
będziemy...

pokazy służb mundurowych
koncerty: Halina Benedyk, Strefa Zero
Orkiestra Dęta w Chludowie
poczęstunek dla wszystkich
kąpiel w pianie strażackiej
Pro Familia w Czerwonaku:
punkt szczepień przeciwko Covid-19

JGR-8 w Bolechowie, ul. Obornicka 1
Ze względu na sytuację epidemiczną piknik może zostać odwołany

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu po otrzymaniu niezbędnych dokumentów z ośrodka pomocy
społecznej. Jednak w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby
starającej się o mieszkanie w Lisówkach,
będzie ona przyjęta bez skierowania, na
wniosek własny lub OPS.
Na pomoc mogą liczyć również
osoby z niepełnosprawnościami, podeszłe w latach czy przewlekle chore
w wieku poprodukcyjnym, pozostające w trudnej sytuacji życiowej.
W Lisówkach przeznaczono dla nich 2
domy z 10 miejscami. Są to tzw. mieszkania chronione wspierane z komfortowymi wnętrzami, przystosowanymi
do potrzeb lokatorów. – Dysponujemy kadrą specjalistów z doświadczeniem w pracy z ludźmi w kryzysie bezdomności, z ofiarami przemocy czy
niepełnosprawnymi. W ramach wparcia w mieszkaniach wspomaganych
– treningowych i socjalnych – od lat zatrudniamy pracowników socjalnych,
psychologów, socjologów, opiekunów
osób niesamodzielnych – wymienia
K. Piotrowska. Zapewnią oni pensjonariuszom pomoc w codziennych czynnościach czy kontaktach społecznych.
Decyzję o skierowaniu do mieszkania chronionego wydaje Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, uzgodniw-
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fot. Starostwo Powiatowe

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

szy ją z pracownikiem socjalnym PCPR,
pracownikiem socjalnym Fundacji
i osobą ubiegającą się o pomoc lub jej
przedstawicielem ustawowym. W obu
przypadkach Powiatowe Centrum każdorazowo ustali odpłatność za pobyt.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z jednego z wyżej wymienionych sposobów wsparcia, w celu
uzyskania szczegółowych informacji i złożenia odpowiedniego wniosku, proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8
(I piętro) lub telefonicznie pod nr
tel. 61 84 10 710.
K.G.
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REKLAMA / WYDARZENIA

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

FOTOWOLTAIKA
NOWY NABÓR W DOTACJI „MÓJ PRĄD!”
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!!!

Tablet w
prezencie!

2%, min. 500 zł
za polecenie!

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

Jeden panel
gratis!

Zadzwoń! 512 267 350
798 290 260

Piękny gest pani przewodniczącej

fot. Agnieszka Łęcka - więcej na FB/sucholeski

dla Ani”, na boisku przy ulicy Dworcowej w Golęczewie.
– To naturalny odruch, że chce
Anna Ankiewicz, przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las,
się pomagać drugiemu w każdej poprzekazała nagrodę na licytację dla 10-letniej Ani Karoletrzebie, a zwłaszcza schorowanemu
wicz, chorującej na miopatię mięśniową. Ta nagroda to
dziecku. Cała gmina jest zaangażopistolet malarski oraz 5-litrowe wiaderka farby ufundowane wana w zbiórkę pieniędzy dla Ani
przez firmę Bricoman.
Karolewicz – mówiła nam przewodPrzewodnicząca Anna Ankie- ski Magazyn Mieszkańców Gminy”. nicząca Anna Ankiewicz.
wicz wygrała tę nagrodę w konkur- Licytacja miała miejsce podczas fe– Cieszę się, że w gminie Suchy
sie zorganizowanym przez „Suchole- stynu charytatywnego ,,Cała gmina Las są osoby, które myślą nie tylko
o sobie i potrafią dzielić się z innymi. Nagroda ufundowana przez
firmę Bricoman ma wartość 600 zł.
Oddanie tej nagrody na licytację to
ogromne wsparcie dla potrzebującej
pomocy dziewczynki – podkreślał
Marcin Grabianowski, kierownik
działu drzewnego firmy Bricoman.
– Pomagamy jak tylko możemy, aktywnie podchodzimy do wspierania
innych od samego początku istnienia firmy – dodał.
– Cieszymy się, że mieszkańcy
naszej gminy wspierają innych. Pani
Anna Ankiewicz przekazała główną
nagrodę, wygraną na łamach naszego magazynu na licytację dla Ani
Karolewicz. To piękny gest – mówiła Agnieszka Łęcka, redaktor naczelna „Sucholeskiego Magazynu
Mieszkańców Gminy”.
Agaczyk
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GRAFIKA REKLAMOWA
GRAFIKA UŻYTKOWA
REKLAMA WIZUALNA
KREACJA ARTYSTYCZNA
BRANDING

od 2007 r.
www.as-grafstudio.pl
504 704 666

nowe mieszkania na grunwaldzie
blisko Lasku Marcelińskiego i Business Garden
już od 250 000 zł
250 mieszkań

zielone tarasy i patio

living room

Balkon, taras czy portfenetr?
Wybierz wśród 250 nowoczesnych
mieszkań o metrażu od 25 do 104 m2
i wykończ je pod klucz razem z nami.

Ponad 30% powierzchni patio i tarasów
widokowo-rekreacyjnych na dachach
stanowi roślinność. To Twoje zielone
miejsca do relaksu i chwili wytchnienia.

Wspólna przestrzeń dla mieszkańców –
miejsce pracy i rozrywki – idealna na
networking, spotkanie ze znajomymi,
planszówki czy nawet seans filmowy.

fiqusmarcelin.pl

+48 506 175 176

