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Międzynarodowa Edukacja dla dzieci w Suchym Lesie s.8
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E-lokalni pełną parą!!!

Oferujemy
- węgiel najwyższej jakości
z Polskich Kopalni

Wchodźcie na https://lokalni.konsultacjejst.pl
Tam znajdziecie projekty zgłoszone, na które możecie zagłosować - gdziekolwiek jesteście i kiedy znajdziecie na to czas.
Bo na tym polegają nowoczesne konsultacje, nowoczesne narzędzia.
#DaSię Z Lokalnymi w Gminie Suchy Las #DaSię

(dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

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

Projekt finansowany przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy
EOG w ramach Programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Regionalny
(wysokość budżetu 14 928,59 euro).

Projekt realizowany przez

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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ROZWIĄZANIE KONKURSU Z CZERWCOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”
W konkursie paragonowym radio budowlane 14,4/18V DMR106 Makita / bez aku 619,00 zł brutto ufundowane przez firmę Bricoman,
ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu otrzymuje Marek Drewniak

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

REKLAMA

METAMORFOZY Z SALONEM
URODY NATALIA

W konkursie fotograficznym „Jesteśmy przyjaciółmi zwierząt”
nagrody otrzymują:
 Aleksandra Wołkowska, Ola Szczodrzyńska - vouchery każdy
po 150 zł na botoks włosów, ufundowane przez Studio Urody
Natalia z Chludowa, ul. Obornicka 4, tel. 888 405 885,
 Dawid Andrzejewski, Iza Idzikowska - bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134 w Suchym Lesie,
 Iza Aleksandrowicz-Kaczmarek voucher na: masaż relaksacyjny
twarzy o wartości 100 zł, Natalia Jurzyk na stylizację brwi henną
pudrową z geometrią o wartości 110 zł oraz Lidia Sznajder - na
zabieg odpowiednio dopasowany do potrzeb skóry o wartości
200 zł ufundował Salon Kosmetologiczny Mania Wizażu, Suchy
Las os.Poziomkowe 10/93, tel. 504 398 801
 Paulina Markiewicz - voucher na zabieg pielęgnacyjny na twarz
i dekolt z masażem marki YONELLE o wartości 250 złotych,
Magdalena Janiszewska - na masaż Anty-Ageing twarzy dr. Piątkowskiego o wartości 70 złotych (30 min) Monika Woźniak na
japoński masaż liftingujący twarzy KOBIDO (1h 20 min) o wartości 250 złotych ufundował Wspaniały Czas - Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Gajowa 14 Suchy Las, tel. 664 774 269

FRYZJERSTWO





pielęgnacja włosów (sauna, botox, olejowanie)
keratynowe prostowanie włosów
nanoplastia
koloryzacje (backcombing, twilighting hair,
Hollywood Look )

KOSMETYKA

manicure
pedicure
stylizacja paznokci żelem i hybrydą
henna pudrowa
lifting laminacja i botox rzęs
laminacja brwi
depilacja
zagęszczanie rzęs od 1:1 do mega volume
zabiegi na twarz
kosmetologia estetyczna
(botox, usuwanie zmarszczek, powiększanie ust)
 makijaż permanentny
 zabiegi z leczniczej borowiny
Narzędzia sterylizowane w autoklawie medycznym.











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.

Obornicka 134
Suchy Las

PRZED

PO

PRZED

PO

Studio Urody Natalia Chludowo
ul. Obornicka 4,
tel. 888 405 885
/ StudioFryzurChludowo

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Konkurs fotograficzny dla Czytelników!
Trwają wakacje i wszyscy pewnie zmęczeni lockdownem wyruszyliście nadrobić
zaległości w podróżowaniu i zwiedzaniu pięknych miejsc.

Kolejny konkurs paragonowy!
 Do wygrania zestaw szlifierek kątowych
DK0053 Makita o wartości 649 zł brutto
Zrób zakupy w sklepie Bricoman na Wojciechowskiego 7/17
w Poznaniu za minimum 200 zł i prześlij zdjęcie paragonu lub
faktury na na adres konkurs@sucholeski.eu do 15 sierpnia 2022 r.

Dlatego kolejne konkursy fotograficzne będą związane z Waszymi wspomnieniami z tychże wyjazdów .
Najładniejsze zostaną nagrodzone. Zdjęcia, dane osobowe, numer telefonu
oraz zgodę na publikację fotografii prześlijcie do 15 sierpnia 2022 r. na adres
konkurs@sucholeski.eu
Do wygrania:
 dwa vouchery, każdy po 150 zł na botoks włosów, ufundowane przez Studio
Urody Natalia z Chludowa, ul. Obornicka 4, tel. 888 405 885,
 bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134 w Suchym Lesie,
 trzy vouchery o wartości po 150 każdy na zabiegi ufundowało Sucholeskie
Centrum Fizjoterapii i Osteopatii Soma Medica, ul.Szkolna 7 w Suchym
Lesie, tel. 505 988 502

 dwa vouchery, każdy po 100 złotych na manicure hybrydowy ufundował Salon kosmetyczny BartArt - Angelika Pszczółkowska,
os. Poziomkowe 10/93 Suchy Las, tel. 664 577 371

Obornicka 134
Suchy Las
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REKLAMA

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

Oferujemy pełen
zakres usług
f lorystycznych.
Serdecznie
zapraszamy
z
z

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”
PUNKT POBRAŃ KRWI CZYNNY PON-CZW OD 8-11
Pielęgniarka pediatryczna pon-śr
WYMAGANE ZAPISY

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna „Eumedica”
ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 791 889 916, www.przychodniaeumedica.pl
@: recepcja@przychodniaeumedica.pl

z
z
z
z
z
z

ORTOPEDA
FIZJOTERAPEUTA
KARDIOLOG
RADIOLOG
LARYNGOLOG
PSYCHIATRA
PSYCHOLOG
DLA DZIECI
ONKOLOG

z
z
z
z
z
z
z

INTERNISTA
CHIRURG
NEUROLOG
MEDYCYNA
SPORTOWA
MEDYCYNA
PRACY
PSYCHOTESTY
DIETETYK

OAZA SPOKOJU
W LESIE NAD JEZIOREM
SPECJALISTYCZNY
GABINET
ORTOPEDYCZNY
LEK. MICHAŁ SKOCZEK
SPECJALISTA
ORTOPEDA
I TRAUMATOLOG
z

USG narządu ruchu

z

diagnostyka i leczenie schorzeń
oraz urazów narządu ruchu

z

 tylko 110 km od Poznania,
 ponad 50 ha terenu
prywatnego wraz z jeziorami,
 atrakcje na miejscu dla
dzieci i dorosłych,

 zakwaterowanie
w 3 gwiazdkowym hotelu
lub domkach nad jeziorem
 na miejscu czynny
bar i restauracja

iniekcje dostawowe, komórki macierzyste
Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna
„Eumedica”
ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel. 731 332 443
www.ortopeda-skoczek.pl
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Jeśli marzą Ci się spokojne wakacje z całą rodziną to koniecznie
powinieneś odwiedzić Rezydencję nad jeziorem - Pestkownica.
Hotel położony w środku lasu, bezpośrednio nad jeziorem,
w spokojnej okolicy gdzie zaczerpniesz świeżego
powietrza i odpoczniesz od zgiełku miasta.
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www.pestkownica.com.pl info@pestkownica.com.pl
tel. 502 606 847 Facebook/Pestkownica

fot. Paulina Dubert, www.paulinadubert.pl

Galeria Sucholeska
Suchy Las, ul. Obornicka 85
pon. - sob: 10.00-19.30
niedz. handlowa: 10.00-17.00
tel. 509 473 120
DOWOZY NA TERENIE
SUCHEGO LASU I OKOLIC

Kontakty międzynarodowe naszej gminy
to zresztą nie nowina. Od lat mamy swoje
miasta i gminy partnerskie w Niemczech,
na Węgrzech i w Ukrainie właśnie. A podczas ostatniej sesji Rady Gminy jednomyślnie
przyjęto uchwałę o partnerskiej współpracy
z kolejną już zagraniczną gminą, tym razem
aż z dalekiej Bretanii. To dobrze, bo przyjaciół nigdy za wiele!
Oczywiście festyn na osiedlu Grzybowym
to tylko jedno z interesujących wydarzeń
w naszej małej ojczyźnie. W Suchym Lesie
miał miejsce mocno zakorzeniony już w naszej gminie turniej tańca. Które pary okazały
się tym razem najlepsze? Poczytajcie!
Proszę Państwa, ciekawe imprezy odbywają się jednak nie tylko w naszej gminie, ale także po sąsiedzku – w północnej części Poznania. Zachęcam Państwa do
poczytania o wydarzeniu artystycznym, które miało miejsce w centrum handlowym Poznań Plaza na Winogradach.
I na koniec wrócę jeszcze do postaci Mariana Nickel, który był nie tylko
przedsiębiorcą, ale także patriotą lokalnym. Troszczył się m.in. o rozwój komunikacji w gminie i w regionie. Z pewnością dziś ucieszyłby się, że Poznańska Kolej
Metropolitarna będzie jeździć jeszcze dalej – na północ i północny zachód naszego regionu. Z kolei praktycznie na granicy Poznania i Suchego Lasu powstanie
węzeł przesiadkowy – dzięki dobrej współpracy gminy, miasta i powiatu.

Zmarł Marian Nickel, znany w naszym regionie przedsiębiorca, wizjoner i filantrop. Kiedy dowiedziałam się o Jego śmierci, sięgnęłam myślą w przeszłość, by
przypomnieć sobie nasze pierwsze spotkanie. To było ponad dwie dekady temu,
kiedy zaczynałam pracować w ,,Miesięczniku Sucholeskim”. Później, już w czasach „Magazynu Sucholeskiego”, udało mi się namówić pana Mariana, człowieka powściągliwego, na wywiad. I w czasie naszej rozmowy uderzyło mnie, że mój
interlokutor z równym ożywieniem opowiada o swoich, niebagatelnych przecież
biznesowych osiągnięciach, co o swojej rodzinie. Do dziś pamiętam końcówkę tego
wywiadu, kiedy pan Marian podkreślał to, co powinno być oczywiste dla nas wszystkich – że w małżeństwie ważny jest szacunek dla partnera, pochylanie się nad jego
problemami i coś o czym wiele osób obecnie zapomina – zwykła ludzka empatia.
Takie wzajemne zrozumienie, życzliwość i współpraca jest ważna w rodzinie,
ale także w większej społeczności, jak chociażby sołectwo czy osiedle. Wie o tym
dobrze przewodniczący Jarosław Dudkiewicz i inni samorządowcy z osiedla
Grzybowego, którzy nawet jubileuszowy festyn nazwali „Wśród przyjaciół”. Co
więcej, organizatorzy podkreślali również wagę dobrosąsiedzkich kontaktów
z ościennymi jednostkami samorządowymi. Wyróżnienie w postaci statuetki
w kształcie grzyba przyznano wszak m.in. Ewie Korek, powszechnie lubianej
i szanowanej sołtysce Złotnik Wsi.
W imieniu Ewy Korek statuetkę odebrał Ryszard Janasik (wieloletni sołtys
Złotnik Wsi, sam zresztą wyróżniony). Z kolei w imieniu Małgorzaty Salwa-Haibach (byłej przewodniczącej Rady Gminy i byłej przewodniczącej Zarządu
Osiedla Grzybowego) wyróżnienie odebrał jej mąż Werner Haibach, kilkukrotny
wicemistrz świata w triathlonie, w swojej kategorii wiekowej.
Ważne są dobre kontakty nie tylko z samorządowcami zza miedzy, ale także
m.in. z obecnymi na terenie gminy przedstawicielami biznesu czy działaczami
sportowymi, jak chociażby dyr. Karol Leśniewski z Leroy Merlin czy Mariusz
Siebert ze stowarzyszenia Fighter, organizator biegu, którego trasa przecina także
teren osiedla Grzybowego. Obaj panowie byli mile widzianymi gośćmi na festynie.
Uczestnikami jubileuszowej uroczystości byli też nowi mieszkańcy osiedla –
uchodźcy z ogarniętej pożogą wojenną Ukrainy.

Owocnej lektury!
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Suchy Las w rytmie tańca

Jeden głos samorządów
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WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

Wspomnienie o Marianie
Nickel, przedsiębiorcy,
wizjonerze i filantropie
Marian Nickel był znanym w naszym regionie przedsiębiorcą z branży budowlanej, choć jego zainteresowania
i talenty daleko wybiegały poza budownictwo. Ci, którzy
go bliżej znali, mówili, że był człowiekiem renesansu.
Z uczelni do biznesu
Choć w młodości Marian Nickel
zapowiadał się jako naukowiec, miał
jednak odwagę, by u progu istnienia
III RP podjąć ryzyko poprowadzenia
własnej firmy.
W 1991 roku założył przedsiębiorstwo PTB Nickel (dziś znane nie tylko
w Wielkopolsce, choć na początku
była to zaledwie kilkuosobowa firma

fot. Zachar Szerstobitow

Przedsiębiorca zmarł przedwcześnie w czerwcu tego roku. Spoczął na
cmentarzu w Suchym Lesie, a w uroczystości pożegnalnej wzięło udział
kilkaset osób. Nie tylko członkowie
rodziny, ale także przedsiębiorcy i samorządowcy, m.in. prezydent Jacek
Jaśkowiak i wójt Grzegorz Wojtera.
Piękne kazanie wygłosił ksiądz proboszcz Rafał Pierzchała.
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budowlana), a w późniejszych latach - Michałowi i zadowolił się tym, co
efektywnie wsparł Nickel Develop- sam nazywał tylnym siedzeniem.
ment i Nickel Technology Park PoNa podkreślenie zasługuje odważznań (pierwszy prywatny park techno- ne podejście do sukcesji biznesowej,
logiczny w Polsce; dziś funkcjonujący jakim wykazywał się Marian Nickel
pod nazwą YouNick). Na przestrzeni już 20 lat temu. Jak wiele odwagi wylat PTB Nickel wznosiło budynki magało ograniczenie swojej roli do
zarówno dla samorządu, jak i dla mię- wyrozumiałego partnera cieszącego
dzynarodowych korporacji - polskich się z sukcesów, akceptującego porażki
i zagranicznych. Wśród klientów fir- i zawsze gotowego pomóc.
my są takie marki jak Hochland, Ford,
GlaxoSmithKline, Inea, Leroy Merlin, Odpowiedzialność społeczna
McDonald’s czy Piotr i Paweł.
Marian Nickel dodatkowo pełnił
Plany i inwestycje tego wyjątko- funkcje w Wielkopolskiej Izbie Buwego człowieka wybiegały poza Wiel- downictwa, a także był kanclerzem
kopolskę. Rozmaite przedsięwzięcia Wielkopolskiej Loży BCC. Został odbyły realizowane w województwach znaczony Brązowym Krzyżem Zasłuwarmińsko-mazurskim czy zachod- gi i Medalem Solidarności Społecznej.
niopomorskim, gdzie w 2018 r. PTB
Nie zapominał przy tym, że żyje
Nickel otworzyło - już z inicjatywy w społeczeństwie. Nie szczędził piesyna Michała - swój oddział.
niędzy na cele, które uważał za społecznie ważkie, takie jak budowa SzkoRodzina najważniejsza
ły Dla Bezdomnych „Barka“ i osiedla
Marian Nickel, mimo wielu osią- dla bezdomnych „Darzybór“. Wspiegnięć biznesowych, za najważniejszy rał sport - był organizatorem zawodów
sukces w życiu uważał rodzinę: żonę jeździeckich CSI, a także sponsorem
Elżbietę oraz dzieci Dagmarę i Michała. turniejów tańca odbywających się na
Dzieci poszły w ślady ojca i też zajmują terenie naszej gminy. W 2016 r. firma
się biznesem. Syn Michał jest od dekady PTB Nickel została sponsorem tytuprezesem przedsiębiorstwa PTB Nickel, larnym Akademii Basket Ligi.
a córka Dagmara – zarządza spółkami
YouNick i Nickel Development.
Lokalność
Znamienne jest to, w jaki sposób
Marian Nickel był lokalnym patriotą,
Marian Nickel podchodził do współ- który od lat czuł się związany z północną
pracy z dziećmi na polu biznesowym. częścią aglomeracji poznańskiej, w tym
Samemu będąc przedsiębiorcą do- oczywiście i z gminą Suchy Las. Na
skonale zdawał sobie sprawę z tego, że tym terenie wspierał wiele wydarzeń
zarządzający muszą mieć swobodę. lokalnych. W siedzibie parku technoWspierał więc, kiedy tylko mógł swoje logicznego w Złotnikach organizował
dzieci i oddawał im pole działania.
warsztaty naukowe. Był głównym sponPotrafił być udziałowcem i inwe- sorem budowy kaplicy na cmentarzu
storem w przedsięwzięciach swoich przy ulicy Borówkowej – sfinansował
dzieci udzielając im wsparcia wize- i oddał parafii Matki Bożej Pocieszerunkowego, kontaktów i otwierając nia gmach kaplicy w stanie surowym
drzwi w wielu miejscach. Tak się zamkniętym. Przygotował też projekt
stało zarówno z Nickel Develop- modernizacji ulicy Złotnickiej i wykonał
ment jak i YouNick Technology Park sieć kanalizacji deszczowej na tejże ulicy.
zarządzanym przez córkę Dagmarę. Był inicjatorem uruchomienia pociągu
W 2012 r. biznesmen oddał kierow- podmiejskiego do Obornik Wlkp.
Redakcja
nictwo w spółce PTB Nickel synowi

Jak zapamiętałem Mariana Nickel?
śmiałe decyzje, ale i potrafiącą cierpliwie przekonywać do swoich pomysłów. Nie zawsze był łatwym rozmówcą, bywał uparty, ale rozmowa
z nim zawsze była dużą przyjemnością. Rozmawialiśmy nie tylko o biznesie, ale także o polityce, o sztuce.
Bo Marian Nickel był człowiekiem
renesansu.

Jan Grabkowski
starosta poznański
Nie ulega wątpliwości, że Marian
Nickel był jednym z najwybitniejszych przedsiębiorców w naszym
kraju. Doskonałym strategiem biznesowym, pasjonatem, tytanem
pracy oraz wizjonerem. Jednocześnie był osobą niezwykle życzliwą,
otwartą, wrażliwą na los drugiego
człowieka. Bardzo bliska była mu
idea solidarności społecznej.

Grzegorz Wojtera
wójt Suchego Lasu
Odejście takiej osoby to wielka strata dla naszej gminy. Marian
Nickel swoje biznesowe życie postanowił związać właśnie z gminą
Suchy Las. Tu prowadził działalność
gospodarczą, tu realizował swoje
plany. Był nie tylko człowiekiem
biznesu, ale też obywatelem zaangażowanym w różne projekty społeczne, osobą życzliwą innym. Znałem
Mariana Nickel ponad 20 lat. Nasze pierwsze spotkanie dotyczyło
przedsięwzięcia pod nazwą Nickel
Technology Park. Spotkaliśmy się,
kiedy pomysł zrodził się w głowie
przedsiębiorcy.
Marian Nickel był zresztą inicjatorem wielu różnych, odważnych
koncepcji. To przecież od niego wyszedł pomysł budowy przystanku
na linii kolejowej w kierunku Piły,
to on zaangażował środki na opracowanie koncepcji.
Zapamiętam go jako osobę z klasą, mającą swój styl, podejmującą

Ks. Rafał Pierzchała
proboszcz parafii pw. Matki
Bożej Pocieszenia
na poznańskich Podolanach
Marian Nickel potrafił połączyć prowadzenie działalności biznesowej z wiernością wartościom
rodzinnym, chrześcijańskim. Był
wierny jednej żonie, co niekoniecznie jest przecież typowe dla wszystkich ludzi biznesu. Stanowił zresztą
wzór nie tylko męża, ale też ojca
i dziadka.
Jako przedsiębiorca stąpał mocno po ziemi, ale też potrafił być hojny
i społecznie wrażliwy. Był przecież
sponsorem strategicznym kaplicy
na naszym parafialnym cmentarzu,
świetnie budował wspólnotę, łączył
ze sobą wartościowych ludzi.
Na Kościół potrafił patrzeć
krytycznie, ale też zachował szacunek dla tradycyjnych wartości, dla
chrześcijaństwa. Mnie osobiście
znakomicie się z nim rozmawiało. O wszystkim, także o sprawach
społeczno-politycznych. Uważam,
że gdyby Marian Nickel nie był
biznesmenem, byłby wspaniałym
księdzem, przypominającym Jana
Pawła II. Potrafił bowiem słuchać
i szanować ludzi, bez znaczenia, czy
robotnika czy biznesmena.
Miał jedną, drobną wadę, jeżeli to w ogóle można nazwać wadą
– chętnie się chwalił. Ale też miał
czym się chwalić, miał niebagatelne dokonania. Z drugiej strony żył
skromnie, jak wszyscy ludzie, z pewnością nie ponad stan. Dbał o firmę,
rodzinę, a na końcu o siebie.
Dla mnie Marian Nickel był
kwintesencją chrześcijaństwa. Mam

przyjemność znać jego syna
Michała i cieszę się, że poszedł
w ślady ojca.

Red. Agnieszka Łęcka
„Sucholeski Magazyn
Mieszkańców Gminy”
Od Mariana Nickel mogliśmy
się uczyć biznesu. Poznałam pana
Mariana ponad 20 lat temu, kiedy zaczynałam pracować w „Miesięczniku
Sucholeskim”. Pamiętam, że przedsiębiorca zaczynał od stawiania kominków, a potem rozwijał swoje kolejne
firmy i odnosił sukces za sukcesem
w niejednej branży. Nie odgrodził się
jednak murem od reszty społeczeństwa, przeciwnie – został filantropem,
za co go podziwiam. Dbał też o pracowników. Sama od nich niejednokrotnie słyszałam zdanie, że szef jest
dobrym człowiekiem.
Przez lata obserwowałam go także
jako patriotka lokalna, odnotowując
jego kolejne inicjatywy w Poznaniu
i w gminie Suchy Las. Był postacią
z prawdziwą charyzmą, działająca na
rzecz innych ludzi, na rzecz lokalnej
społeczności. Wspierał chociażby
ideę budowy S11, bo wiedział przecież, że zarówno Poznań, jak i nasza
gmina potrzebują lepszych rozwiązań
komunikacyjnych.
W 2011 r. dość długo namawiałam go na wywiad, bo pan Marian był
też osobą dość powściągliwą i skromną. A kiedy wreszcie zaczęliśmy rozmawiać, uderzyło mnie, jak dużo i dobrze mówi o swojej żonie Elżbiecie.
Przez całe życie wielką wartością była
dla Niego rodzina.
Cieszę się, że Marian Nickel przekazał przedsiębiorstwa w ręce swoich
dzieci: Dagmary i Michała. Nie zawsze tak się przecież dzieje, czasem
twórcy sprzedają swoje firmy. Życzę
obojgu samych sukcesów.
I na koniec taka refleksja – w ostatnim czasie odeszło, niestety, kilka
znamienitych osób, które za życia tak
wiele dobrego zrobiły dla naszej małej
ojczyzny...
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Marcin Dilc
pracownik PTB Nickel
Pracuję w tej samej firmie od 18
lat, więc przez długi czas moim szefem był Marian Nickel, a teraz jest
nim Michał, syn pana Mariana. Mówię „Michał”, bo do obecnego szefa
mówimy po imieniu, on i ja jesteśmy
zresztą w podobnym wieku. Atmosfera w firmie jest koleżeńska, co nie
oznacza, że Michał nie jest wymagający. Na pewno nie jest gorszym szefem od swojego ojca; widać, że ojciec
przygotował go do tej roli dobrze.
Dziś firma stawia czoła kryzysowi
gospodarczemu, za co oczywiście nie
odpowiada kierownictwo, bo przyczyną jest ogólna sytuacja w kraju
i na świecie.
A Marian Nickel był dobrym człowiekiem i jednocześnie wymagającym szefem, choć swoje oczekiwania
wobec pracowników formułował
w sposób kulturalny. Był też uczciwy,
zarówno wobec pracowników, jak
i wobec państwa.
W wielu firmach mówi się, że
pracownicy i kierownictwo stanowią
jedną, wielką rodzinę. Czasem są to
puste słowa, ale u nas naprawdę tak
jest. Pan Marian powtarzał, że firma
to pracownicy; był dla zespołu trochę
jak ojciec. Organizował dla nas majówki w swoim otoczonym zielenią
domku letniskowym w Jelonku. Na
pewno będę go wspominał ciepło
Spisał Krzysztof Ulanowski
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Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość,
iż w dniu 26 czerwca 2022 r. odszedł

Marian Nickel
Człowiek o wielkim sercu, z pasją,
entuzjasta tego co robił.
Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
Mariusz Szmyd
COO SAFEGE Oddział w Polsce
wraz z pracownikami Biura Regionalnego
SAFEGE w Poznaniu

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł

Marian Nickel
Założyciel i wieloletni
Prezes Zarządu PTB Nickel,
nasz partner biznesowy
Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia
przekazuje
Robert Szaumkessel
Citybiz
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Z ogromnym smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pana Mariana Nickel
Pragniemy złożyć na ręce Rodziny
i Współpracowników najszczersze
wyrazy współczucia.
Marian Nickel był wizjonerem, przedsiębiorcą
niezwykle zasłużonym dla rozwoju
gospodarczego Poznania i całego regionu.
Pamięć o Nim pozostanie z nami.

1 lipca
na cmentarzu w Suchym Lesie
spoczął

dr inż. Marian Nickel
wybitny przedsiębiorca, człowiek z wizją i pasją,
angażujący się w szereg inicjatyw społecznych,
także o charakterze lokalnym.

Rodzinie i Bliskim

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł

dr inż. Marian Nickel
jeden z najwybitniejszych polskich
przedsiębiorców, niezwykle zasłużony dla
rozwoju gospodarczego regionu, uhonorowany
wieloma prestiżowymi wyróżnieniami.
Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia
przekazują

wyrazy szczerego współczucia
składają

Niech spoczywa w pokoju.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Łączymy się w bólu,
Zarząd Duda-Cars

Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las
Radosław Banaszak z Radnymi

Jan Grabkowski
Starosta Poznański
z Zarządem Powiatu w Poznaniu

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o odejściu

dr inż.
Marian Nickel

dr. inż. Mariana Nickel,

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł

dr inż.
Marian Nickel
jeden z najwybitniejszych polskich przedsiębiorców,
niezwykle zasłużony dla rozwoju gospodarczego
oraz naszej lokalnej społeczności.
Zawsze życzliwy i skory do pomocy oraz współpracy.
Człowiek o wielkim sercu.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia
przekazują
Zarząd, radni i mieszkańcy osiedla Grzybowego

znanego w naszym regionie przedsiębiorcy,
filantropa, lokalnego patrioty,
człowieka życzliwego innym ludziom.

Założyciel i wieloletni
Prezes Zarządu PTB Nickel,
wybitny przedsiębiorca.

Najszczersze wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

dla osób najbliższych

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

składa red. Agnieszka Łęcka
wraz z zespołem
„Sucholeskiego Magazynu
Mieszkańców Gminy”

Leroy Merlin Suchy Las
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Ubolewanie w związku ze zbyt
daleką implementacją żalu

Komisji Budżetu, Finansów i RozPrawie absolutne poparcie
Już bez takiej dyskusji przegło- woju Gospodarczego.
Podobną jednomyślnością wykasowano wotum zaufania dla wójta
zali
się wszyscy obecni na sali radni.
Grzegorza Wojtery. Zdecydowana
14
osób
zagłosowało za.
większość głosowała za. Przeciw
W czasie czerwcowej sesji Rady Gminy Suchy Las samorzą- była radna Radzięda, a radny SłowińZaraz potem zajęto się zmianami
dowcy dyskutowali o raporcie o stanie gminy, wysłuchali
ski się wstrzymał. Wynik głosowania w Wieloletniej Prognozie Finansoprezentacji z wykonania budżetu, przegłosowali wotum
wej na lata 2022-2035.
sala nagrodziła oklaskami.
zaufania i absolutorium dla wójta, rozmawiali o stawkach
– Komisja wydała opinię pozy– Dziękuję – skłonił się wójt Wojza wywóz odpadów, a także wyciągnęli przyjazną dłoń do tera. – Chciałbym jeszcze wrócić do tywną – powiedziała krótko przemałej gminy z dalekiej Bretanii.
raportu. Dziękuję za pracę nad nim wodnicząca Pągowska.
Na samym początku sesji wójt Powrót prezydenta
I w tym przypadku taką samą opizespołowi sekretarza gminy MarciGrzegorz Wojtera złożył wniosek
Zaraz potem wójt zapowiedział na Kołodziejczaka, dziękuję firmie nię miał ogół radnych. Zmiany przyo włączenie do porządku obrad nowe- przedstawienie raportu o stanie gminy. Curicullum – nie szczędził pochwał. jęto jednomyślnie.
go punktu.
Raport w imieniu firmy Curicullum
Następnie powrócono do sprawy
Nadszedł czas na prezentację
– Otrzymaliśmy bowiem z Urzędu przedstawił Ryszard Grobelny, były z wykonania budżetu. Mikrofon do utworzenia Centrum Usług WspólMarszałkowskiego pismo, że mamy prezydent Poznania.
ręki wzięła Małgorzata Janka z Urzę- nych – jednostki budżetowej, która
30 dni na zaopiniowanie audytu kra– Raport jest przede wszystkim dla du Gminy, która zapewniła, że do- miałaby obsługiwać księgowo gminjobrazowego województwa wielkopol- mieszkańców, a ponieważ mieszkańcy chody są stabilne, a pod koniec roku ne placówki oświatowe.
skiego – poinformował włodarz.
zazwyczaj interesują się nie całością odnotowano nadwyżkę budżetową.
– Nasza komisja pozytywnie
Zdecydowana większość radnych spraw gminy, lecz konkretną dziedzizaopiniowała
ten projekt – poin– Wśród wielu zadań wykonano
zgodziła się z tym wnioskiem, wstrzy- ną, dokonaliśmy podziału dokumentu m.in. rozbudowę powiązań rowe- formowała radna Joanna Radzięda,
mali się tylko rajcy Michał Przybylski na poszczególne kategorie – zastrzegł rowych na ulicach Szkółkarskiej przewodnicząca Komisji Oświaty,
i Grzegorz Słowiński.
na wstępie mówca.
i Stefańskiego w Suchym Lesie – wy- Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Wiele osób z pewnością chętnie liczała mówczyni. – W tym przypadWysoka Rada przyjęła uchwasię dowie, ile teraz gmina liczy miesz- ku otrzymaliśmy dofinansowanie łę 13. głosami. Przeciw nie był nikt,
kańców. Otóż z raportu wynika, że z Urzędu Marszałkowskiego – za- a wstrzymała się tylko radna Iwona
pod koniec ubiegłego roku było ich już znaczyła. – Poddaliśmy rewitalizacji Kozicka.
prawie 18 tys.
Nadszedł czas na uchwałę
też budynek dworca w Złotnikach,
– Otwieram dyskusję nad raportem na co uzyskaliśmy dofinansowanie w sprawie metody ustalenia opła– zachęcił przewodniczący rady Rado- ze środków Unii Europejskiej.
ty za gospodarowanie odpadami
sław Banaszak, kiedy Ryszard Grobelkomunalnymi
oraz stawki opłaty.
W imieniu Komisji Rewizyjnej
ny zakończył już krótkie omówienie głos zabrała radna Iwona Koźlicka, W takich sprawach zawsze dyskusja
dokumentu.
jest burzliwa.
przewodnicząca tejże komisji.
– Panie wójcie, dlaczego przyjął
– Ceny ryczałtowe rosną, niezależ– Opiniujemy pozytywnie wykopan zarządzeniem raport, który jest nanie budżetu za rok 2021 – poinfor- nie od tego, czy jest COVID, ani czy
niezgodny z uchwałą Rady Gminy? – mowała pani przewodnicząca. – Zło- paliwo drożeje – westchnął radny
zapytała radna Joanna Radzięda.
żyliśmy wniosek o udzielenie panu Przybylski. – I będą rosły nadal. Sys– Zarówno w mojej ocenie, jak wójtowi absolutorium.
tem jest wadliwy i nie zależy ani od
i współpracujących z nami specjawójta,
ani od radnych, ani od ZGK.
– Zagłosuję za udzieleniem ablistów raport zgodny jest zarówno solutorium – wyjawił radny Michał Trzeba tchnąć ducha wolnorynkoz ustawą, jak i uchwałą – zaoponował Przybylski. – Był to drugi budżet co- wego. Firmy, które mają odbierać
Kwiaty po głosowaniu w sprawie absolutorium
wójt. – Może precyzyjniej?
vidowy, szczególnie trudny. Trzeba plastik, każą sobie za to płacić, bo jest
– W zeszłym roku Rada Gminy się było zmierzyć z pewną niewiado- go ponoć zbyt dużo. Z drugiej strony
bardzo dokładnie określiła kolejność mą. Choć nie wszystko można CO- brak ponoć na rynku plastikowych
rozdziałów, które tu są pomieszane – VID-em tłumaczyć – zastrzegł.
pojemników na odpady, ponieważ
zarzuciła radna. – Pomieszane są też
Ostatecznie wszyscy obecni na nie ma wsadu plastikowego, żeby je
niektóre terminy, np. procenty i punk- sali radni zagłosowali za zatwier- wyprodukować.
ty procentowe – wyraziła opinię.
– Nikt nie lubi podwyżek i nigdy
dzeniem sprawozdania finansowego
– Ja takich mankamentów nie do- i sprawozdania z wykonania budżetu. nie ma dobrego momentu na podstrzegam – pokręcił głową włodarz.
Nieco inaczej było w przypadku wyżki – zauważyła radna Pągowska.
– Staraliśmy się uwzględnić wy- głosowania nad absolutorium. Tu 12
– Decyzja jest na pewno trudna –
tyczne rady – zapewnił R. Grobel- osób zagłosowało za, wstrzymali się pokiwał głową radny Jarosław DudBurzliwie o odpadach. Michał Przybylski
ny. – Staraliśmy się, żeby wszystkie natomiast Joanna Radzięda i Grze- kiewicz.
(w środku) mówi o wadliwości systemu
elementy treści były zawarte – dodał. gorz Słowiński.
– Dopłata pozostanie, pytanie
– Punktacja może nie być identyczna,
tylko,
ile nasza „bardzo bogata gmiZaraz po głosowaniu przewodniale to wynika z metodologii. Co do czący rady zaprosił wójta na środek na” będzie dopłacać – zwrócił uwagę
procentów i punktów procentowych, i wręczył mu barwny bukiet kwiatów. przewodniczący Banaszak.
to terminy te oznaczają co innego
– Tyle, że nie mamy pojęcia, ile
i raz się stosuje jeden z nich, a raz dru- Burzliwie o odpadach
inne gminy dopłacają i jak mają zorgi, w zależności od sytuacji. Może
Po przerwie Wysoka Rada zajęła ganizowany system – wyraziła przezdarzył się jakiś błąd, ale generalnie się zmianą uchwały budżetowej na konanie radna Radzięda. – Trudno
staraliśmy się być konsekwentni – rok 2022.
więc o porównania pomiędzy różzapewnił.
– Nasza komisja zaopiniowała nymi gminami. Możemy mówić, że
– Raport czyta się o wiele lepiej niż projekt uchwały jednomyślnie po- należymy do najbogatszych gmin,
ubiegłoroczny, który był mniej czytel- zytywnie – poinformowała radna ale jeśli popatrzymy na strukturę wyRyszard Grobelny w roli innej niż prezydencka
ny – uznała radna Anna Ankiewicz.
Joanna Pągowska, przewodnicząca datków, to już tak różowo nie jest.
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– Liczę, że przyjęta przez państwo
stawka nie będzie niższa niż w proponowana w uchwale – apelował
Mikołaj Świerkowski ze spółki ZGK.
Radny Tomasz Sztolcman wniósł
jednak o obniżenie o trzy złote stawki za segregowane śmieci.
– Chodzi o 33 zamiast 36 zł – wyjaśnił.
I wniosek ten rajcy przyjęli. 13
osób głosowało za, a wstrzymała się
tylko radna Ankiewicz.
Niczyich wątpliwości nie budził
już projekt uchwały o zwolnieniu
z części opłat właścicieli domków
jednorodzinnych, którzy na swoich
działkach mają kompostowniki. Tu
Wysoka Rada była jednomyślna.
Bretania bliska sercu
Nikt też nie próbował kontestować uchwały o umowie partnerskiej
z kolejną zagraniczną gminą – tym
razem Cherrueix z Bretanii.
– Nasze kontakty z tą małą gminą
trwają od 20 lat – wyjawił wójt Wojtera. – Początkowo mieliśmy pewne
obawy z uwagi właśnie na wielkość
tej jednostki – przyznał. – Nie pomaga też spora odległość, bo dzieli
nas ok. 2 tys. km. Ale kontakty rozwijają się dobrze, w tym kontakty
pomiędzy Sucholeskim Towarzystwem Przyjaciół Europy a podobnym stowarzyszeniem działającym
w Cherrueix.
Ta krótka informacja radnym
w zupełności wystarczyła i uchwałę
przyjęto jednomyślnie.
W dalszej kolejności rajcy musieli
zająć się mniej przyjemną sprawą,
a mianowicie skargą na wójta. Autorami skargi są małżonkowie G.
W imieniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głos zabrał radny
Krzysztof Łączkowski.
– Po ponownym przeanalizowaniu tej sprawy uznaliśmy, że skarga
jest zasadna – oświadczył.
– Chciałbym wyrazić ubolewanie
w związku ze zbyt daleką implementacją żalu wyrażonego przez osoby,
które skargę złożyły i powołały się
na art. 231 kk – pokręcił głową wójt
Wojtera. – W mojej ocenie nie jest to
sprawa, która powinna być rozstrzygana na podstawie kodeksu karnego.
W tej sprawie radni mieli różną
opinię. Wprawdzie większość (konkretnie dziewięć osób) zagłosowała
za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, ale aż cztery osoby
się wstrzymały (radni Maciej Jankowiak, Joanna Pągowska, Robert
Rozwadowski i Tomasz Sztolcman).
Przeciwko głosowała radna Anna
Ankiewicz.

przypomniał, że duża liczba mieszKostka na Polnej
kańców
Suchego Lasu domaga się
Pod sam koniec tej części sesji rajwyznaczenia
w rejonie ulicy Szkółcy zajęli się sprawą projektu audytu
karskiej
psiego
wybiegu.
krajobrazowego województwa wiel–
Ten
wybieg
jest naprawdę pokopolskiego.
trzebny!
–
zaznaczył.
– Nasza komisja jest za przyjęciem
– Panie wójcie Buliński, nie
audytu w takiej formie, w jakiej zawspomniał
pan o gotowej już kaproponował to Urząd Marszałkownalizacji
w
Zielątkowie
– zanieposki – pokiwał głową radny Marian
koił
się
tymczasem
radny
Tomasz
Bajer z Komisji Porządku PubliczSztolcman.
–
Tam
już
były
procenego, Ochrony Środowiska i Spraw
dury
odbiorowe.
Komunalnych.
– Nie wspominałem, bo nadal te
I w tym przypadku Wysoka Rada
Joanna Pągowska pozytywnie o uchwale budżetowej
procedury
się toczą – odparł zastępsię jednak podzieliła. 10 osób zagłosowało za, ale aż cztery osoby się ca wójta. – Jutro dam panu odpowstrzymały (Marian Bajer, Jarosław wiedź, kiedy się one zakończą.
– Widzimy w mediach coraz więDudkiewicz, Iwona Koźlicka, Joancej
zdjęć z osiedla Jesionowego w Biena Radzięda).
drusku
– wskazał radny Radosław
W ramach informacji wójta gmiBanaszak.
– A czy znamy już jakiś
ny głos zabrał zastępca wójta Marcin
kosztorys?
– zapytał.
Buliński.
–
Czy
te
zdjęcia pojawiają się na
– Modernizujemy oświetlenie
moim
Facebooku?
– zainteresował
gminne – rozpoczął włodarz. –
się
wójt
Wojtera.
W Golęczewie to 140 lamp, a w Zie– Nie, absolutnie nie, ale np. na
lątkowie 91. Budujemy też ulicę
Facebooku
posła Wróblewskiego –
Modrakową i przebudowujemy
odparł
radny.
Zachodnią w systemie „zaprojektuj
Joanna Radzięda zmartwiona po wizycie w Chludowie
– Najlepiej więc zwrócić się z pytai wybuduj”. Przy ulicy Szkółkarniem
do
pana
posła,
tak
czy
inaczej
skiej powstanie sala sportów wal– Chciałam tylko podkreślić, że
ki. W Biedrusku stawiamy nowy jednak odpowie na to pytanie przefestyn
w Suchym Lesie nie był jedytarg
–
zauważył
wójt.
budynek szkolny. Na ulicy Polnej
nym,
na
którym byłam – uśmiechRadna
Wiesława
Prycińska
pyw Golęczewie układana jest kostka.
nęła
się
radna
Prycińska. – Byłam
tań
nie
miała,
pogratulowała
natoTrwają prace przy fundamentach
na
wielu,
ale
sucholeski
okazał się
miast
Sylwii
Szenk
(przewodnicząświetlicy w Złotnikach – wyliczał.
naprawdę
majstersztykiem.
Rozucej
Zarządu
Osiedla
Suchy
Las)
i
jej
– Jutro otwarcie ofert odnośnie
miem,
że
wszyscy
są
zazdrośni
– zazespołowi
dobrze
zorganizowanego
wymiany pieców z węglowych na
żartowała.
festynu
osiedlowego,
który
odbył
gazowe.
– A ja chciałem pogratulować
W ramach informacji przewod- się 4 czerwca. – Może to zabrzmi
wspomnianej
tu pani Sylwii Szenk
jak
„łubudubu”,
ale
ogromne
gratuniczących poszczególnych komisji,
bardzo
udanego
konkursu „Bezlacje,
bo
wyszło
wspaniale
–
komgłos zabrała m.in. Joanna Radzięda
pieczna
droga
do
szkoły”
– przyłąplementowała.
z komisji oświaty, która poinformoczył
się
do
komplementów
radny
–
W
Zielątkowie
też
było
fantawała, iż rzeczona komisja obradoMarian
Bajer.
–
Dzieci
wypowiadastycznie
i
pani
sołtys
też
się
należą
wała trzy razy, w tym dwukrotnie
w zespołach szkół (w Chludowie gratulacje – wtrącił radny Tomasz ły się przede wszystkim w sprawie
ruchu rowerów i pieszych.
Sztolcman.
i Biedrusku).
– Dziękuję za miłe słowa i wszyst–
Czyli
gratulacje
dla
wszystkich,
– Wnioski ze spotkania w Chlukim
gratuluję udanych festynów –
którzy
już
mieli
pikniki
i
motywacja
dowie są przerażające, pan dyrektor
podsumowała
dyplomatycznie przedla
tych,
którzy
jeszcze
nie
mieli
–
nie jest zainteresowany tym, co dziewodnicząca
Sylwia
Szenk.
zaproponował
salomonowe
rozwiąje się w szkole i okolicy, nie wie, czy
Krzysztof
Ulanowski
zanie
przewodniczący
Banaszak.
gotowy jest już projekt przebudowy
boisk – ubolewała radna Radzięda. –
Natomiast pani dyrektor z Biedruska
świetnie odnalazła się na stanowisku,
szkoła jest dobrze zaopiekowana –
pochwaliła.
Michał Przybylski wypowiedział
się jako wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
– Obradowaliśmy nad budżetem
za 2021 r. – poinformował krótko. –
Jutro zajmiemy się sprawą samochodu Straży Gminnej.
Kiedy wybiegną psy?
W ramach wolnych głosów
i wniosków jako pierwszy głos zabrał
radny Robert Rozwadowski, który

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA

Z SESJI RADY GMINY

WYDARZENIA

WYDARZENIA

W czerwcu na osiedlu Grzybowym odbył się festyn pod
nazwą „Wśród przyjaciół”. Integracyjna impreza odbyła się
z okazji zakończenia roku jubileuszowego oraz Dnia Dziecka. Zainaugurowała też Dni Gminy Suchy Las. Wydarzenie
współorganizowały Zarząd Osiedla i sołectwo Jelonek przy
pomocy Urzędu Gminy i Centrum Kultury. Do wspólnej
zabawy zaproszono przedstawicieli sąsiednich jednostek.
Wśród atrakcji znalazł się zespół
country The Medley, Piotr Kuźniak
(znany z Trubadurów), Orkiestra Dęta

i kabaret Mazelonka z Chludowa. Były
też pokazy płukania złota z nagrodami, występ teatrzyku Wariate, pokazy
dzieci i młodzieży z Akrofly, występ
dzieci z przedszkola Akademos, mecz
koszykarski Urząd Gminy kontra
osiedle Grzybowe, pokazy pierwszej
pomocy (#Cisneklate), pokazy karate
(Fighter) i wiele innych atrakcji.

fot. Anastasija Burnel, Lucius Corvus, Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Duma z mieszkańców
Dla dzieci przygotowano dmuchańce, trampolinę eurobangee,
ściankę wspinaczkową, pokazy wozu
strażackiego (OSP Zielątkowo) itd.
Specjalne atrakcje przygotowano
także dla naszych nowych sąsiadów
z Ukrainy.
– Osiedle Grzybowe liczy prawie
2000 mieszkańców, a co najważniejsze młodych mieszkańców – mówił
ze sceny Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący Zarządu Osiedla. – W ze-

14

Sucholeski.EU

lipiec 2022

nr 7 (126)

– Spotykamy się w czwartki o 20.15.
szłym roku oficjalnie obchodziliśmy
25-lecie naszego osiedla, które bardzo Są to treningi otwarte dla wszystkich
ładnie wyrosło praktycznie na ni- – wyjawił kapitan Michał Niedźwiecki
czym. Jesteśmy z tego bardzo dumni, z osiedla Grzybowego. – Mamy okojesteśmy też dumni z mieszkańców, ło dwudziestu osób z osiedla. Gram
którzy podejmują różne inicjatywy w koszykówkę praktycznie od dziecka.
integracyjne. Dużo rzeczy robiliśmy W drużynie mamy pięciu zawodniw zeszłym roku, dużo było integracyj- ków w wieku 12-13 lat. Jednak ogólnie
nych spotkań i podobnych inicjatyw. koszykówka jest dla emerytów, więc
Ale też obiecywaliśmy, że jak tylko zapraszam serdecznie wszystkich, kto
pandemia na to pozwoli, będzie duży, ma ochotę.
Wynik turnieju to 33:12 dla Grzyfajny festyn.
Podczas imprezy przeprowadzono bowego.
pokazy karate i samoobrony. Dzieci
w wieku od sześciu do piętnastu lat re- Dzieci i kwiaty
Miejsce specjalnie dla dzieci zorprezentowały swoje umiejętności.
– Ja i moi trenerzy prowadzimy za- ganizowało przedszkole Akademos.
jęcia z karate dla dzieci w ramach Era- Dziewczynki chętnie korzystały z tasmus Karate Sport At School – mówi kich atrakcji, jak plecenie warkoczyMariusz Siebert z Sucholeskiego ków czy malowanie buziek.
– Nasze przedszkole bardzo chętStowarzyszenia Sportowego Fighter.
– Mamy sekcję lekkiej atletyki i ka- nie bierze udział w różnych eventach,
rate, organizujemy zawody biegowe jesteśmy bardzo otwarci. Do naszej
pod nazwą Sucholeska Dziesiątka placówki uczęszcza ponad 220 dzieci,
w tym wielu z osiedla Grzybowego
Fightera.
Stowarzyszenie stara się też wspie- i Jelonka – mówi Lilianna Szaj, przedrać integrację polskich i ukraińskich stawicielka przedszkola Akademos.
Dla miłośników roślin przygotodzieci, Mariusz Siebert myśli nawet
o organizacji integracyjnego obozu wano stanowisko „Dzieciaki sadzeniaki”, przygotowane przez firmę Leroy
polsko-ukraińskiego.
Jeśli chodzi o aktywności fizycz- Merlin. Tam można się było nauczyć
ne, odbył się także mecz koszykówki: jak hodować kwiaty.
– Mieszkamy tu od roku, na festyosiedle Grzybowe kontra Urząd Gminy Suchy Las. W meczu wziął wicewójt nie jesteśmy pierwszy raz. Bardzo lubimy z rodziną sadzić i hodować rośliny –
Marcin Buliński oraz kilku radnych.
wyjawia dziewczynka o imieniu Agata,
która akurat sadziła truskawki.
– Bardzo cieszę się, że zostaliśmy
zaproszeni na festyn – zaznacza dyrektor Karol Leśniewski z Leroy Merlin.
– Zrealizowaliśmy zapisaną w naszej
strategii wartość, jaką jest ochrona
naszego środowiska. Jesteśmy coraz
większym przedsiębiorstwem i coraz
silniej oddziałujemy na otoczenie,
w którym żyjemy. Cieszymy się, że
mamy przyjemność gościć na naszym
stoisku małych adeptów sadzenia
i wszystkich ekopozytywnych.
W festynie uczestniczyli też tradycyjnie już strażacy z OSP Zielątkowo.
Dowiedzieliśmy się na czym polegała
ich praca:

– Wiele osób sądzi, że jedynym zajęciem strażaka jest gaszenie pożarów,
jednak robimy znacznie więcej – zapewnia nas jeden z członków zespołu.
– Strażak musi także pożary lokalizować, eliminować potencjalne zagrożenia. Ponadto zapewniamy bezpieczeństwo na wydarzeniach takich, jak np.
ten festyn. Ponadto dbamy o remizę,
utrzymujemy porządek, konserwujemy sprzęt, dbamy o wozy strażackie.
Wszystko musi być w porządku, abyśmy mogli działać szybko. Bo przecież
ratujemy życie – podkreśla.
Wyróżnienia
i podziękowania
Kulminacyjnym momentem imprezy było rozdanie 17 statuetek Grzybów 25-lecia dla lokalnych społeczników . Wśród nagrodzonych znaleźli się
m.in. Jarosław Dudkiewicz (obecny
przewodniczący Zarządu Osiedla, radny z terenu osiedla), Ryszard Janasik
(wieloletni sołtys Złotnik Wsi, pierwszy
samorządowy gospodarz osiedla Grzybowego), Ewa Korek (sołtys Złotnik
Wsi; statuetkę w jej imieniu odebrał
Ryszard Janasik), Stanisław Wróbel
(pierwszy przewodniczący Zarządu
Osiedla Grzybowego, jeden z dwóch
pierwszych radnych z terenu osiedla),
Andrzej Rakowski (jeden z dwóch
pierwszych radnych z terenu osiedla),
Krzysztof Gorczyński (drugi przewodniczący Zarządu Osiedla), Małgorzata
Salwa-Haibach (trzecia przewodnicząca Zarządu Osiedla, była radna z terenu osiedla, była przewodnicząca Rady
Gminy), Włodzimierz Majewski (były
radny z terenu osiedla) oraz Iwona Koźlicka (radna z terenu osiedla).
Kapituła uhonorowała także
współpracujących z lokalnym samorządem osiedla społeczników, osoby
i firmy wspierające inicjatywy społeczne, m.in. Dagmarę i niestety już
śp. Mariana Nickel, Karola Leśniewskiego (Leroy Merlin), Piotra Kuźniaka (piosenkarz), Annę Ankiewicz
(radna), Krzysztofa Żeleśkiewicza
(Orkiestra Dęta z Chludowa) czy OSP
Zielątkowo.

Samorząd osiedla Grzybowego
chce podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację festynu
członkom Zarządu Osiedla i sołectwa
Jelonek a w szczególności Anicie, Renacie, Marysi, Darkowi, Maciejowi,
Tomkowi (z zarządu), a także Joannie,
Oli, Heniowi i Eli (z sołectwa).
Samorząd dziękuje też młodym
wolontariuszom z Kornelią na czele,
Bożence, Andrzejowi (organizacja
fantów), Jackowi (logistyka), Michałowi (organizator meczu koszykarskiego), Pawłowi (logistyka) i wielu
innym mieszkańcom osiedla.
Serdeczne podziękowania należą
się także sporej liczbie płukaczy złota
z Polskiego Bractwa Kopaczy Złota
ze Złotoryi za sprawne przeprowadzenie pokazów i zawodów. Osoby te to
Marysia, Tadziu, Matti, Przemo (Złotoryja), Zuzia i Darek (Zielona Góra),
a także nasi lokalni płukacze: Lucy,
Roman, Sławek i Piotrek.
Anastasija Burnel,
Andrii Hrynko, Daria Burdyka

fot. Anastasija Burnel, Lucius Corvus, Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Wśród przyjaciół – festyn
na 25-lecie osiedla
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Zwycięzcy w konkursie
z Bricomanem
Za nami kolejny już konkurs zorganizowany przez „Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy”. Tym razem nagrody
powędrowały do Renaty Karolczyk z gminy Suchy Las
i Pauliny Witoń z Poznania. Jak mówią zwycięzcy, upominki
są atrakcyjne i bardzo im się przydadzą.
– Czytam często „Magazyn”.
I często biorę udział w waszych kon-

kursach, bo są bardzo fajne, ciekawe, a udział w nich bywa korzystny.

Domek dla uchodźcy to
niecodzienna forma pomocy

Można wygrać i zabiegi kosmetyczne, ta nagroda. Przyda się w czasie prac
i przydatne, dobrej jakości narzędzia. remontowych – mówi Paulina Witoń
Tym razem udało mi się zdobyć ze- z Poznania.
staw elektronarzędzi firmy Bricoman.
– Robię często zakupy w firmie
I jestem z tego powodu bardzo szczę- Bricoman w dziale metalowym.
śliwa – podkreśla Renata Karolczyk O konkursie przeczytałem w waszym
z gminy Suchy Las.
„Magazynie”. Do udziału w nim naLubię majsterkować, zrobiłam sa- mówili mnie pracownicy firmy Brimodzielnie regał na buty czy choinkę coman. Udało się, z czego bardzo się
drewnianą. Dlatego wzięłam udział cieszę. Wygrałem myjkę ciśnieniową.
w konkursie. Wygrałam wiertarkę fir- Bardzo mi się przyda do mycia auta,
my Bricoman. Bardzo mi się podoba czyszczenia kostki brukowej czy tarasu. Z pewnością będzie mi służyćdługie lata – nie kryje radości Maciej
Kucz z Lubonia.
– Firma Bricoman oferuje profesjonalne produkty do remontu
i budowy domu. Staramy się, aby
przekazywane przez nas na konkurs
nagrody były przydatne. Chcemy,
aby wygrana przynosiła wiele satysfakcji – zapewnia Marcin Grabianowski, kierownik działu drzewnego/farby.
AGACZYK

„Idea pomocy w pierwotnej postaci domków dla uchodźców powstała
jesienią ub.r. i zrodziła się z empatii, rozmowy i wiary w to, że można
przygotować miejsce na inność w naAkcja została zainicjowana przez poznańską posłankę Joan- szym kraju” – tak początki akcji opisują
nę Jaśkowiak oraz organizacje charytatywne. Ponad 1500
jej współautorki, Joanna Jaśkowiak
ceramicznych domków autorstwa poznanianek Joanny
i Katarzyna Poniecka.
Jaśkowiak i Katarzyny Ponieckiej zostało przekazanych na
Pomysł na oddolną akcję
aukcje Allegro Charytatywni.
charytatywną zrodził się w poznanZbiórka prowadzona jest na rzecz -ńskiej pracowni ceramicznej Glipięcioosobowej rodziny Shah, która niana Kula i był przejawem działań
uciekła z Afganistanu ostatnim lotem ukierunkowanych na pomoc dla osób
w kryzysie uchodźczym na wschodrządowym w sierpniu ub.r.
niej granicy. Akcja przybrała konkretny wymiar w grudniu ub.r., gdy do
Idea pomocy
biura
poselskiego Joanny Jaśkowiak
Zebrane środki zostaną przekawpłynęła
prośba o wsparcie dla pięzane na wyremontowanie, wynajęcie
cioosobowej
rodziny uchodźczej
i utrzymanie mieszkania w Poznaniu,
z
Afganistanu,
która
miała niebawem
by z uchodźcy czasem mieli szansę
opuścić
ośrodek
dla
uchodźców
podjąć pracę i się usamodzielnić
i
chciałaby
rozpocząć
swoje
nowe żyPaństwo Shah zostali zmuszeni
cie
w
Poznaniu.
do opuszczenia ojczyzny w sierpniu
2021 r., ponieważ ojciec rodziny służył przez sześć lat jako osobisty oficer System nie wystarcza
Rozwiązania systemowe w Polsce
ochrony prezydenta Afganistanu,
związane
z opieką nad uchodźcami
a syn państwa Shah, żonaty z Polką,
nie
zapewniają
wystarczających
przez ponad dwa lata pracował jako
możliwości
skutecznej
integracji tatłumacz dla polskich oddziałów wojkich
osób
w
naszym
społeczeństwie.
skowych w Afganistanie.
Trzy dorosłe córki – Karima, Sale- Oprócz czasowych, bardzo niskich
ha i Jasmina – to absolwentki prawa na świadczeń socjalnych, uchodźcy
Uniwersytecie w Kabulu. Po zajęciu są zdani wyłącznie na siebie, bez
języka,
zwyczajów
kraju przez talibów rodzina stanęła znajomości
panujących
w
Polsce,
a przede
w obliczu bezpośredniego zagrożenia
wszystkim
bez
pracy.
Jeśli
nie mają
życia i ostatnim transportem lotniw
Polsce
rodziny
czy
znajomych
czym uciekła do Polski szukając w nalub nie trafią pod opiekę organizacji
szym kraju azylu.
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pozarządowych lub samorządu, ich
integracja jest wręcz niemożliwa.
Zwłaszcza jeśli pochodzą z odmiennych w stosunku do polskich kręgów
kulturowych.
Z pomocą przychodzą organizacje pozarządowe, co stało się
również w przypadku rodziny Shah.
Pomogły stowarzyszenie LEPSZY
ŚWIAT, zajmujące się na co dzień
pomocą uchodźcom oraz FUNDACJA CHCEMISIE, która wspiera
osoby w trudnej sytuacji życiowej
oraz podejmuje działania umożliwiające wyrównywanie szans tych
rodzin i osób.
Zobowiązanie moralne
Na aukcjach internetowych Allegro Charytatywni Stowarzyszenia
LEPSZY ŚWIAT można kupić domki w trzech rozmiarach i w różnych,
niewygórowanych cenach, w tym
również jako kompozycje tworzące
wielokolorowe wioski. Aukcje trwają
od 27.06 do 27.08. lub do wyczerpania kolekcji. Czas trwania licytacji
jest krótszy.
– Moralnie jesteśmy zobowiązani
do tego, by dzielić się tym co mamy
z ludźmi, którzy mieli mniej szczęścia.
Nikt nie wybiera kraju urodzenia i koloru skóry. Jednak w cywilizowanym
świecie mamy świadomość, że każdy
może być konstruktorem jutra – podsumowuje Joanna Jaśkowiak, współorganizatorka akcji pomocowej na rzecz
rodziny Shah.
>>>

Szlakiem ukrytych
skarbów, czyli rowerowa
Kraina Trzech Rzek
Kraina Trzech Rzek stawia na rozwój turystyki na obszarze
czterech gmin: Oborniki, Murowana Goślina, Ryczywół
i Suchy Las. Kolejny projekt realizowany przez Lokalną
Grupę Działania ma na celu wsparcie turystyki rowerowej.
Wspólnie z trzema stowarzyszeniami
LGD z Wielkopolski: Czarnkowsko-Trzcianecką LGD, Traktem Piastów
oraz Puszczą Notecką, zawarto umowę
o realizacji projektu współpracy. Dzięki pozyskanemu wsparciu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich do LGD
Kraina Trzech Rzek trafiło 222 470.00
zł, wartość projektu to ponad milion
złotych. Głównym celem projektu było
powstanie nowoczesnej i funkcjonalnej
infrastruktury turystycznej. W każdej
z gmin członkowskich, LGD wybudowała wiatę dla obsługi ruchu turystycznego. Drewniane obiekty wyposażone
zostały w stacje naprawcze i stojaki dla
rowerów. Ponadto w każdej z wiat znalazły się zestawy ławostołów, by umożliwić
turystom swobodny wypoczynek. Wiaty zostały usytuowane w bezpiecznych
i atrakcyjnych miejscach: obok boiska
sportowego Golęczewie przy obornickiej pływalni, przy świetlicy wiejskiej
w Piotrowie oraz przy siłowni zewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych
w Murowanej Goślinie. Projekt realizowany przez Krainę Trzech Rzek, to
nie tylko infrastruktura. Zaplanowano
również szereg działań towarzyszących.
Trwają prace nad utworzeniem interaktywnej mapy obszaru, która swoim zasięgiem obejmuje obszar czterech lokalnych
grup działania. Na mapie zostaną zaznaczone lokalizacje wybudowanych wiat

rowerowych. To nowoczesne narzędzie
będzie dostępne za pośrednictwem strony internetowej LGD.
Obecnie Lokalna Grupa Działania
promuje realizowany projekt, poprzez organizację rajdów rowerowych dla mieszkańców obszaru. Za nami już trzy rajdy.
W niedzielę odbędzie się ostatnie z zaplanowanych wydarzeń. Pierwsza wyprawa
rowerowa odbyła się w Murowanej Goślinie, w której zgłosiło się do udziału w Rajdzie po malowniczych terenach Puszczy
Zielonka ponad 40 uczestników. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się również
rajdy w Gminie Oborniki i Suchy Las. Zaplanowano ciekawe, rodzinne trasy, a oba
wydarzenia swój finał miały w Objezierzu,
podczas trwającego tam festiwalu literackiego. Warto dodać, że wszyscy uczestnicy wydarzeń promocyjnych otrzymali
ciekawe gadżety turystyczne oraz poczęstunek regeneracyjny. 26 czerwca odbył
się rajd w Gminie Ryczywół. Na uczestników, także tym razem czekało wiele
atrakcji i ciekawa trasa z Ryczywołu do
Piotrowa. Przed Lokalną Grupą Działania wiele nowych wyzwań. Kolejne
projekty, ciekawe inicjatywy oraz otwarcie na potrzeby lokalnej społeczności to
plany LGD na najbliższy czas. Jeśli jesteś
zainteresowany działalnością LGD Kraina Trzech Rzek, zapraszamy na stronę
internetową oraz profil stowarzyszenia
na Facebooku. WWW.kraina3rzek.pl

„Europejski Fundusz
Rolny Rolny
na rzecz
Obszarów
Wiejskich:
Europaw inwestująca
„Europejski Fundusz
na rzeczRozwoju
Rozwoju Obszarów
Wiejskich:
Europa inwestująca
obszary wiejskie” w obszary wiejskie”

>>>

Link do aukcji: https://allegro.pl/charytatywni/stowarzyszenie-lepszy-swiat-2/cele/domek-dla-uchodzcy-2022-1
Stowarzyszenie Lepszy Świat - zajmuje się pomocą społeczną, edukacją
i promocją wolontariatu. Wspiera oddolne inicjatywy i angażuje społeczność
lokalną do działania. Promuje międzynarodową i społeczną solidarność, prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Działa od 2005 roku.
Fundacja CHCEmisie - od 2007 roku wspiera dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone wykluczeniem społecznym. Od początku
2020 roku prowadzi mieszkania treningowe na terenie Poznania i Wrześni dla
młodzieży usamodzielniającej się do dorosłości.
Joanna Jaśkowiak - prawniczka, notariuszka, działaczka społeczna, radna
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji, posłanka na Sejm IX kadencji, poznanianka i artystka - pasjonatka ceramiki i tworzenia w glinie; www.
joannajaskowiak.pl, https://www.facebook.com/ JaskowiakJoanna
Katarzyna Poniecka – kulturoznawca i ceramik. Założycielka Glinianej
Kuli, pracowni ceramicznej oraz miejsca spotkań wokół kultury i sztuki. Tworzy
urny i autorską ceramikę organiczną, użytkową oraz eksperymentalną (Poniecka.ceramics.instagram ).

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG
I RENOWACJA SCHODÓW
TEL 501 063 672
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Suchy Las w rytmie tańca
Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego odbył się
w tym roku już po raz czterdziesty drugi. Wszyscy już
tęsknili za powrotem imprezy po pandemicznej przerwie.
I wszyscy chyba uznali wydarzenie za bardzo udane. Publiczność chwaliła tancerzy, a tancerze publiczność.
Organizatorami wydarzenia były
Szkoła Tańca Jawor i Urząd Gminy. Turniej objął swoim patronatem
wójt Grzegorz Wojtera. Sponsorami
tego fantastycznego wydarzenia były
Urząd Gminy, Polski Teatr Tańca,
Drukarnia SERIKON, MedApp, V.Z.
Inwestycje, Compensa, Renault Pieluszyńska, Shin Dojo Aikido Poznań,
Wojtasiński, Elbud Poznań S.A., Twój
Ogród Suchy Las.

do tańca była zachwycająca i przejawiała się w każdym ruchu w tańcu
oraz w energii, która rozruszała całą
salę. W ogóle na sali była świetna atmosfera i publiczność bardzo żywo
reagowała.
– Najbardziej spodobał się pan
Grzegorz, był genialny! – wyznaje
nam jeden z widzów.
Zaplanowany sukces
W kategorii wiekowej 14-15 lat
(Junior 2) Open ST i LA wygrała
para nr 122 (Marcel Świniarski і Nicola Beze,Gaj Mały ). W kategorii
wiekowej 19+ (Powyżej 18) Open ST
wygrali Łukasz Garwacki i Karolina
Skrobańska (Poznań ).

A w kategorii 16+ (Powyżej 15)
Open LA wygrała para nr 103 (Oskar
Dziedzic і Magdalena Tarnowska,
Warszawa).
– Razem jesteśmy wspólne pierwszy raz na turnieju w Suchym Lesie,
ale przyjechaliśmy juz z jasno określonym planem, wszystko poszło z grafikiem – żartuje Oskar Dziedzic. – Nasz
następy turniej to Blackpool, największe takie wydarzenie na świecie.
– Wszystko było profesjonalnie
i świetne organizowane, gratulujemy
organizatorom, parkiet super, bo często bywa śliski na turniejach, a dzisiaj
był idealny, publiczność była bardzo
otwarta i z tego czerpaliśmy inspirację, bo to dla nich tańczymy – chwali

nadzwyczajne występy, bardzo nam
Magdalena Tarnowska.
Para nie miała sobie równych na się podobało – zachwyca się wiceparkiecie, a wiele osób wyrażało sym- przewodniczący Rady Gminy Tomasz
patię i podziw dla tancerzy, wybierając Sztolcman. – To był miło spędzony
ich jako jednych ze swoich faworytów. czas. Nie jesteśmy w stanie wskazać
Tancerzy chwali też Barbara Jawor: par, które były najlepsze, nam się może
– Zdecydowanie przepiękna para, podobały troszeczkę inne niż wygrały,
prezentująca harmonię ruchu, muzy- ale sędziowie chyba trochę lepiej się
kalność i niezmierną wrażliwość na znają – mówi skromnie.
– Atmosfera świetna, bo to też trzesiebie samych w tańcu i na muzykę –
ba podkreślić, publiczność bardzo
wymieniała.
Pod koniec wieczoru wszyscy wy- żywo reagowała. I oczywiście wielkie
glądają na niesamowicie szczęśliwych, wrażenia artystyczne – docenia radna
podniesionych na duchu, pozostają- Iwona Koźlicka.
– Wszystkie pary tańczyły pięknie
cych pod wrażeniem umiejętności ta– z ukontentowaniem kiwa głową radnecznych wykonawców.
– Wszystkie pary były fantastyczne, na Joanna Pągowska.
dla nas jest to poziom nieosiągalny,
Bohdana Martyczenko

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Promocja gminy
Wreszcie, po zniesieniu ograniczeń
z powodu koronawirusa, hala Gminnego Ośrodka Sportu wypełniła się
śmiechem ludzi, głośnymi oklaskami
i stukotem obcasów tancerek o parkiet.

– Mieliśmy roczną
przerwę.
W ubiegłym roku turniej odbył się
na przełomie lata a jesieni, w bardzo
w ograniczonym gronie ze względu na
pandemię. Dzisiaj wreszcie wracamy
do normalności, mam nadzieję, że pod
każdym względem – cieszy się Anna
Przewoźniak, która przeprowadziła
już 27 turniejów.
Turniej został tradycyjnie otwarty
przez wójtа Grzegorzа Wojtera і Barbarę Jawor ze Szkoły Tańca Jawor.
Już od około siedmiu lat Barbara
Jawor kontynuuje dzieło swojego
męża Stanisława, organizując to
niezwykłe wydarzenie zarówno dla
tancerzy gotowych do rywalizacji,
jak i dla widzów oglądających piękne

widowisko. Ale to nie tylko turniej, to Wielka pasja
jest coś bardziej osobistego dla pani
Do hali sportowej GOS w Suchym
Barbary.
Lesie zjechały pary ze wszystkich
– Mąż rozpoczął organizowanie klubów zrzeszonych w okręgu wieltych turniejów, potem robiliśmy to kopolskim i nie tylko, by rywalizować
wspólne, a teraz ja kontynuuję jego dzie- o tytuły mistrzów okręgu. Turniej
ło – mówi Barbara Jawor. – Turniej jest rozpoczął się od tańców w stylu latin.
wyjątkowy już z tego powodu, że jest Tancerze zaprezentowali nam dynaorganizowany już po raz 42. Jesteśmy miczne cha-cha-cha, następnie brazyjednym z dwóch klubów, które organi- lijską sambę, żwawą rumbę kubańską,
zują takie wydarzenia – podkreśla.
hiszpańskie paso-doble, i ruchliwy jive.
Wójt Grzegorz Wojtera już od sieW kategorii wiekowej 10-11 lat
demnastu lat zawsze otwiera turniej. Open MO wygrała para nr 117 (UrW tym roku po raz kolejny przypo- szula Budzińska i Jakub Zawiślak,
mniał o wartościach kulturowych, jakie Leszno ). Młodzi, ale już obiecujący
niesie ze sobą to świetne wydarzenie.
i utalentowani tancerze wypełnili salę
– Można już mówić o tradycji su- swoją dziką energią. Pewność siebie tej
choleskiej w związku z tym turniejem pary zachwyciła wszystkich widzów
– zwraca uwagę. – Mam przyjemność i uczyniła z nich ulubieńców.
po raz kolejny brać udział w tej impre– To nie jest nasze pierwsze zwycięzie, a w jej trakcie jako kibic, bo nie stwo, tego roku byliśmy wicemistrzajestem tancerzem, podziwiać talent mi okręgu wielkopolskiego, wkładai umiejętności tancerzy. Natomiast my w to pracę, energię і wielką pasję
dla mnie jako wójta ważne jest, że to – mówią mali, ale już bardzo pewni
wydarzenie stanowi element budują- siebie zwycięzcy.
cy markę gminy. Dla wielu osób nie
A w przerwach pomiędzy konkurtylko z Poznania, ale z całej „tanecznej sowymi zmaganiami podziwialiśmy
Polski’’ Suchy Las kojarzy się właśnie pokaz tańców hip-hop w wykonaniu
z tym turniejem. Na tym przecież po- tancerek z Akademii Tańca i Fitneslega promocja gminy.
su Metrum, a także tango argentino
Co roku sala zapełnia się ludźmi, w wykonaniu trzech par tanecznych.
a ci, którzy byli na imprezie choć raz, Pokazem kierował Grzegorz Kałmuwracają kolejnego roku.
czak, który tego wieczora otrzymał na– W zeszłym roku byłem po raz grodę marszałka województwa wielpierwszy i na tyle mnie to poruszyło, kopolskiego. Pan Grzegorz otrzymał
że zamierzam być co roku – podkre- także listy gratulacyjne od ambasadośla Radosław Banaszak, przewodni- ra Argentyny w Polsce oraz Wydziału
czący Rady Gminy. – Podobają mi się Kultury Urzędu Miasta Poznania.
pięknie stroje, muzyka, przepiękny
Tego wieczoru mistrz błyszczał,
taniec i ta zwiewność, lekkość, któ- był główną gwiazdą, rzecz jasna
ra prezentują uczestnicy – nie kryje nie licząc zwycięzców. Zdobył całą
zachwytu.
sympatię publiczności, jego miłość
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WYDARZENIA

WYDARZENIA / WYWIAD

Od wielu lat sztuka wychodzi poza muzea i często można
ją spotkać na ulicach. Co się jednak stanie, jeśli zamienimy
galerię sztuki na galerię handlową? Powstanie wówczas
dziewiąta już edycja „ArtShow”.
„ArtShow” to wydarzenie poświęcone sztuce, którego ostatnia edycja
odbyła się w czerwcu w galerii handlowej Poznań Plaza. Jest to druga edycja
wydarzenia po zniesieniu obostrzeń
związanych z pandemią COVID-19.
Nie tylko dla duszy
Impreza ma na celu promocję
sztuki, poprzez organizowanie takich

wydarzeń w ogólnodostępnych miejscach (poprzednie edycje odbywały
się chociażby w galerii Avenida czy
Hotelu Olimpia), jest też możliwością pokazania się szerszej publiczności zarówno przez zawodowych
artystów oraz profesorów uniwersyteckich, jak i samouków, którzy dopiero niedawno odkryli w sobie talent
artystyczny.

„ArtShow” to wydarzenie organizowane już od 2018 roku przez grupę
poznańskich artystów, zainicjowane
przez Zofię Kubisiak (malarka oraz
dekoratorka wnętrz) oraz Bartosza
Seiferta (fotoreporter, specjalizujący
się w fotografii muzycznej). Impreza
jest organizowana całkowicie społecznie, organizatorzy na niej nie
zarabiają.
W organizację tej edycji imprezy
była także zaangażowana kawiarnia
„Caffee Crema”, w której znajduje się
także stała ekspozycja dzieł „ArtShow”. Lokal znajdujący się w bliskim sąsiedztwie kina oferuje szeroką ofertę kaw, ciast oraz deserów
lodowych, które z pewnością umilą
podziwianie obrazów i słuchanie
muzyki. Niewielka kawiarnia przy
kinie oferuje więc przyjemność zarówno dla ciała, jak i duszy.

Spotkanie ze sztuką
„ArtShow” trwał praktycznie cały
dzień. Przechodząc obok „Caffee Crema” nie sposób było przeoczyć stojących na korytarzu obrazów czy występów muzycznych przed wspomnianą
kawiarnią. Było zarówno rękodzieło,
fotografie, czy wspomniana już wcześniej muzyka na żywo oraz ekspozycja
obrazów. Były nawet krzesła autorstwa
Magdaleny Mąki – małe dzieła sztuki
(tu warto zaznaczyć, że artystka specjalnie przyjechała z Holandii). Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie – od kopii
obrazów Salvadora Dali, niemal realistycznych pejzaży aż po muzykę latynoamerykańską i recytacje wierszy.
Jednak sama impreza to nie tylko
wystawienie dzieł artystów – to także
okazja by samemu spróbować swoich
sił ze sztuką – w trakcie „ArtShow”
odbyły się także warsztaty z rękodzielnictwa, które może być także dobrym
zalążkiem własnej przygody z tworze-

niem własnych dzieł. Oprócz tego można było obejrzeć także pokaz mody, na
którym zaprezentowano ubrania zaprojektowane przez Iwonę Grześkowiak.
Twórcy „ArtShow”w Galerii Plaza
W tej edycji „ArtShow” oprócz wyżej wymienionych twórców, widzowie
mogli zobaczyć prace malarskie Bożeny Gadzińskiej, Elizy Mytko, Rozalii
Nowak, Małgorzaty Wrzesińskiej, Zofii Kubisiak, Małgorzaty Wiśniewskiej,
Anny Kędziory, Barbary Dyderskiej,
Katarzyny Trębacz oraz Brunona Barłogi. Swoje fotografie wystawił także
Bartosz Seifert. Lucyna Fogtman Budaj
zaprezentowała witraże.
Muzycznie imprezę ubogaciło
dwoje artystów. Najpierw wystąpiła

śpiewaczka oraz aktorka Izabella Tarasiuk-Andrzejewska, która w znakomity
sposób zaprezentowała piosenki francuskie, wśród których znalazły się chociażby utwory Charles’a Aznavoura czy
Edith Piaf. Drugi zaś występ przyniósł
zmianę klimatu, gdy na scenie pojawił
się Jorge Esparza Inostroza – chilijski
muzyk, który zaprezentował szeroki
wachlarz muzyki latynoamerykańskiej,
grając chociażby tak znane piosenki jak
„Chan Chan” czy „Guantanamera”.
Imprezę zaś zamknął Krystian Galiński, recytując wiersze własnego autorstwa. Poeta w swoich pracach przedstawiał raczej niewesołą perspektywę,
jednak ostatni jego wiersz przyniósł
zmianę tego kierunku.
Bartosz Kabaciński

fot. Jerzy Nowak

Sztuka przy kawie i lodach

Marzy mi się zorganizowanie
artystycznej imprezy
w poznańskim parku

fot. Jerzy Nowak

– Jaka jest idea tej imprezy?
– Staramy się, żeby to była sztuka,
która wychodzi do ludzi namacalnie.
Każdy może wejść idąc na zakupy czy
do kawiarni na deser i zobaczyć, że jest
obraz, jest artysta. Że możemy porozmawiać, dotknąć tego obrazu i poczuć
ten artystyczny fluid.
– Czy były jakieś kryteria, którymi
się Pani kierowała przy selekcji prac
i artystów?
– To jest dobre pytanie, ponieważ tu
zrobię niespodziankę. Z reguły do dużych galerii wymagane są tytuły, studia
i tak dalej. Ja zainteresowałam się również sztuką swoich koleżanek-amatorek.
Ale mamy też profesorów – wystawialiśmy Norberta Sarneckiego, wykładowcę
rzeźby z ASP. Mamy innych wykładowców, natomiast również preferuję osoby,
które są bardzo zdolne, a po prostu malują czy nauczyły się malować amatorsko
lub odkryły w sobie talent po jakimś
spotkaniu ze sztuką. I te osoby nie mają
możliwości wejścia do dużych galerii –
w związku z tym wpadłam na pomysł,
żeby je eksponować.
– Pani również jest artystką. Co
może być najtrudniejszego z perspektywy artysty, który przygotowuje się do takiej wystawy?
– Organizacja wszystkiego. Działamy społecznie – nie jesteśmy żadnym
stowarzyszeniem, nie bierzemy żadnych dotacji, wszystko robimy sami,
po koleżeńsku. Każdy za darmo wy-
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stawia swoją sztukę, czy to śpiew, czy
poezja, czy wystawiamy obrazy czy
pokaz warsztatowy – nie bierzemy za
to pieniędzy. Chcemy, żeby naprawdę każdy, nawet taki „szary obywatel”
mógł przyjść, nie bojąc się że za coś
tam zapłaci, że musi kupić bilet. Nie, echem, że jednak mimo wszystko jest
tam jeszcze jakiś strach.
u nas wstęp jest bezpłatny.
– Czy coś jeszcze oprócz chęci pomo- – To może być kwestia lat, zanim pocy artystom-amatorom zachęciło wrócimy do stanu sprzed.
– Niestety.
Panią do stworzenia „ArtShow”?
– No właśnie chyba możliwość - A jak dziś impreza wygląda pod
wyjścia do publiczności, ale na ulicy względem popularności?
– Mamy bardzo duże zainteresoczy w innej przestrzeni publicznej.
Marzy mi się zrobienie tej imprezy wanie. Na samym Facebooku w dniu
w parku – na przykład w Parku Sołac- takiego „ArtShow” mamy od około
kim czy Kasprzaka. Chciałabym tam siedemnastu do osiemnastu tysięzrobić plenerową wystawę z artystami. cy wejść! Jak zaczynaliśmy naszą
pierwszą edycję, kiedy nikt nie myślał
Chcielibyśmy wyjść na ulicę.
– Jak pandemia COVID-19 wpłynę- jeszcze że będzie pandemia, to bywało 100-150 osób na takiej imprezie.
ła na „ArtShow”?
– To nasza druga wystawa od koń- Mamy swoich fanów, którzy nieustanca lockdownu – poprzednią zrobili- nie śledzą nasze FB. Jest duże zaintereśmy we wrześniu w Avenidzie. Sama sowanie, co mnie bardzo cieszy.
pandemia bardzo na nas wpłynęła. – A jakieś konkretne plany i marzeW czasie lockdownu zrobiliśmy face- nia związane z następnymi wydabookowe „ArtShow”, ponieważ artyści rzeniami z tego cyklu?
– Tak, chcemy kolejną edycję zrobić
chcieli się wystawić, no i było zainteresowanie. Natomiast ciężko było zaraz we wrześniu. Oprócz tego mamy stapo zniesieniu obostrzeń zaprosić gości łą wystawę w kawiarni Caffee Crema,
z zewnątrz. Mimo wszystko pojawiło w której wiszą nasze obrazy i będziemy
się mniej publiczności, był jeszcze ten robić raz na dwa tygodnie spotkania z listrach. Powiem tak: teraz jest zdecy- teraturą, ze sztuką, warsztaty czy też grać
dowanie lepiej, ale nie ma porównania muzykę na żywo. Śledząc nasz Facebodo tego, co mieliśmy przed pande- ok można sprawdzić, co będzie w damią. Gdzieś tam na pewno odbiło się nym tygodniu. Zapraszamy na nasze
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fot. Jerzy Nowak

Z Zofią Kubisiak, współorganizatorką „ArtShow”, rozmawiamy o sztuce, która wychodzi do ludzi, a także o tym, czy
trudno organizować wydarzenia artystyczne w czasach
pandemii.

imprezy. One będą mniejsze, nie będą
wchodzić w teren Plazy, tylko zostaną
w kawiarni, ale te spotkania są bardzo
fajne. Sprawdziły się już wcześniej –
mieliśmy je też na ulicy Dąbrowskiego.
Bartosz Kabaciński
Fb Artshow@artshowpoznan
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EDUKACJA / ZDROWIE
WYWIAD
/ ZDROWIE
MUSIC WORLD SCHOOL

na rozwoju dzieci i ich możliwości
Music World School to popołu- odkrywania świata poprzez niesamoOstatnio też razem z jedną moją kole- muzyków i chórem. Zostałem poprodniowa szkoła muzyczna I stopnia. witą przygodę!
żanką rozpocząłem projekt poświęco- szony, aby śpiewać piosenkę, której
Jako jedna z czterech placówek w Pony polskiej muzyce.
nie znałem. Poprosiłem więc koleNABÓR
pochodzi
aleUZUPEŁNIAJĄCY
od lat mieszka w PoznaniuJorge
posiadaEsparza
akredytację
CEA dają- z Chile,
– Jesteś multiinstrumentalistą. Na żankę, żeby mi na szybko podała tekst,
znaniu.
Gra muzykę
latynoamerykańską
DO SZKOŁY! na gitarze i wielu
cą pełne,
profesjonalne
wykształcenie
jakich instrumentach oprócz gitary a ona o tym zapomniała! Zeszła ze
innych
instrumentach.
niedawno
podczasnabofestiSzczegóły
oferty dotyczące
muzyczne
na poziomie
PaństwowejWystąpił
jeszcze grasz?
sceny, a ja musiałem kombinować, bo
sztukiI „ArtShow”.
z nim znajdą
o muzyce,
życiu
ru uzupełniającego
Państwo
Szkoływalu
Muzycznej
stopnia. KażdyRozmawiamy
– Na wielu instrumentach, które jako jedyny potrafiłem dość dobrze
w Polsce
i planach
na danajbliższą
przyszłość.
na stronie
internetowej: www.worldjej absolwent
otrzymuje
dyplom
w Polsce niestety nie są znane. Są to na śpiewać. Było to dość stresujące.
-school.pl
jący możliwość
dalszegodokształcenia
– Co Cię skłoniło
przeprowadzki ski. Nawiązaliśmy fajne znajomości przykład charango (przypominający – Czy Twojej muzyki można posłuw szkołach
muzycznych II stopnia.
do Polski?
i w końcu otrzymaliśmy zaproszenie mandolinę lub lutnię instrument pocho- chać na płytach lub w internecie?
DOkoncertową
KLASY w Polsce. Spodo- dzenia andyjskiego), tiple (kolumbijski
Szkoła ta,– Kiedy
to kameralna
placówka,
występowałem
z moim DOŁĄCZ
ze- na trasę
– Bardzo często nagrywam filmiCZWARTEJ!
którą wyróżnia
na różnospołem naotwartość
jednym z festiwali
w Brazybało mi się u was i już zostałem.
instrument, przypominający nieco gita- ki na moje media społecznościowe
klasy
trzeciej
rodnośćlii,i spotkaliśmy
kreatywnośćzespół
podczas
prowa- z Pol- Zapraszamy
muzyczny
–Jak Polskadzieci
wygląda
w porównaniu
rę klasyczną z 12 strunami), cuatro (czte- (Instagram i Facebook). Można tam
dzonych zajęć. W Music World School do utworzonej
z Chile? klasy czwartej. Formurostrunowy instrument z Wenezueli, znaleźć dużo moich materiałów, na
można
wypełnić
za
do wyboru są dwa cykle kształcenia: larz aplikacyjny
– Przyznam,
że nie
bardzo smakuje
przypominający nieco ukulele lub por- których śpiewam i gram.
strony: https://worldJUNIOR ACADEMY, czyli cykl 6-let- pośrednictwem
mi polska kuchnia.
Choć próbowałem tugalskie cavaquinho), ukulele z Wyspy – Jak trafiłeś na „ArtShow”?
ni oraz TEEN ACADEMY, który trwa -school.pl/rekrutacja-podstawowka/.
wielu potraw. Także wasza zima jest Wielkanocnej i jeszcze wiele innych.
– Zaprosili mnie organizatorzy. To
cztery lata. Aktualnie uczniowie mają
ostra w porównaniu z tą w Chile.
– Występowałeś na wielu festiwalach mój pierwszy występ na tej imprezie.
do kontaktu:
do wyboru trzy główne instrumenty: Zapraszamy
– Skąd czerpiesz
inspirację muzycz- na całym świecie. Masz może jakieś – Pojawisz się tu również w przyszłoul. Obornicka
124, kto zainspirował Cię nietypowe wspomnienia z koncer- ści?
fortepian, skrzypce i gitarę.
ną? Jest ktoś,
Lasgrania
62-002.
WORLD SCHOOL to wyjątko- Suchydo
muzyki latynoamerykań- towania?
– Jeśli dostanę zaproszenie, to oczy269
skiej?
wy projekt, który mimo dużego suk- 515- 789– Kiedyś na jednym z brazylijskich wiście, że tak!
– Pochodzę z muzycznej rodziny. festiwali grałem razem z zespołem
cesu, nadal się rozwija. Placówki te są kontakt@world-school.pl
Rozmawiał Bartosz Kabaciński
Moja babcia była piosenkarką i grała
idealne dla rodziców, którym zależy www.world-school.pl
też na instrumentach. Wykonywała
Jorge.e.inostroza
muzykę ludową. Mój brat, moja siostra,
moja bratanica oraz siostrzenica – oni
Jorge_chileno
również grają. Od dziecka więc nasiąkałem muzyką.
– Czy wykonujesz także inne rodzaje
Jorgeesparzacantor@gmail.com
muzyki?
– Gram również muzykę folklory+48 516 446 298
styczną, np. z Wyspy Wielkanocnej.
Wprowadzenie metody Clear Ali- tom nie tylko piękny uśmiech, ale równiu wykorzystuje
szyny relaksaDiagnostyka terapii,
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Proste i białe zęby wielu osobom wydają się nieosiągalne.
rapię,
a
także
relaksację
we
własnym
przez
lekarza-dentystę,
uwzględnić
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Selektywna zbiórka odpadów komunalnych / Вибірковий збір міського сміття
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PAPIER / ПАПІР

niebieskie: worki (zabudowa jednorodzinna) i pojemniki (zabudowa wielorodzinna) /
cиній: мішки (приватний будинок) та контейнер (багатоквартирна будівля)
TAK należy wrzucać / Сортувати за такоюсхемою:
papier piśmienny • gazety, czasopisma, gazetki reklamowe • ulotki, katalogi • książki,
zeszyty • opakowania tekturowe • kartony, tekturę falistą • ścinki papierowe • gilzy papierowe • koperty bez okienek;
папір канцелярській • газети, журнали, рекламні • буклети, каталоги, газетки
• книжки, зошити • картонна упаковка • картон, гофрокартон • шматочки паперу
• паперові туби • конверти без пластикових віконець.

ODPADY BIO (w tym i ZIELONE) / СМІТТЯ BIO

brązowe pojemniki (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) / Коричневий
контейнер (приватний та багатоквартирний будинки)
TAK należy wrzucać (luzem, bez worków) / Сортування за такою схемою
(васипати без упаковок і мішків):
trawę, liście, kwiaty, chwasty, rozdrobnione gałęzie • owoce i warzywa oraz ich obierki, fusy po kawie i herbacie, przeterminowaną żywność (i resztki żywności) bez mięsa
i kości;
трава, листя ,квіти, гілки, бур’яни • фрукти овочі та їхні шкарлупки, кавова та чайна
гуща, зіпсовані продукти (та рештки продуктів) без м’яса і кісток.

fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com

fot. Jerzy Nowak

Chilijczyk w Poznaniu

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE /
МЕТАЛИ ТА ШТУЧНІ МАТЕРІАЛИ

opakowania po jogurtach, śmietanie, margarynie i maśle • rozdrobnione (połamane)
mieszczące się w worku plastikowe meble ogrodowe bez elementów metalowych,
obić materiałowych itp. • taśmy: bandówki • kartony po mleku, soku, śmietanie i innych
napojach;
пам’яті та порожні пляшки від напоїв (без кришок) • пам’яті та порожні пляшки
від побутової хімії (без кришок) • пластикові кришки, корки • алюмінієві банки від
напоїв та концерт, метал, металева тара • мішки, пакетики • упаковка від фруктів
• металічні кришки від банок • дрібний метал • чисті горщики, ящики, відра (не від
фарб) • незабруднена стретч-плівка біла, кольорова • честі упаковки від йогуртів
сметани маргарину і масла • роздроблені(поламані) які зміщується в пакетику
пластикові вуличні меблі без елементів металевих там без оббивки металевої ітд.
• плівка пакувальна • картонна упаковка від молока, соку сметани та інших напоїв.

SZKŁO KOLOROWE / СКЛО КОЛЬОРОВЕ

zielone: worki (zabudowa jednorodzinna) i pojemniki (zabudowa wielorodzinna) /
Зелений: мишки (приватний будинок) та контейнер (багатоквартирна будівля)
TAK należy wrzucać / Сортувати за такоюсхемою:
• butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek) • słoiki ze szkła barwionego
bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek;
пляшки з скла кольорового від напоїв (без кришки) • банки з скла кольорового
(без кришки також без елементів металічних чи гумових)ло кольорове.

SZKŁO BEZBARWNE / СКЛО БЕЗБАРВНЕ

żółte: worki (zabudowa jednorodzinna) i pojemniki (zabudowa wielorodzinna) / Жовті:
мішки (приватний будинок) та бак (багатоквартирна будівля)
TAK należy wrzucać / Сортувати за такоюсхемою:
zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek) • zgniecione i puste butelki po
chemii gospodarczej (bez nakrętek) • plastikowe nakrętki, kapsle • aluminiowe puszki
po napojach i konserwach • metale, opakowania z metali • worki, reklamówki • koszyczki
po owocach • metalowe zakrętki od słoików • drobne metale • czyste doniczki, skrzynki,
wiaderka (nie po farbach) • niezanieczyszczoną folię: stretch, białą, kolorową • czyste

białe worki (zabudowa jednorodzinna) i zielone pojemniki z oznaczeniem/opisem na
białym tle (zabudowa wielorodzinna) / Білий: мішки (приватний будинок), зелений
контейнер з позначкою/описом на білому фоні(багатоквартирна будівля)
TAK należy wrzucać / Сортувати за такоюсхемою:
butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek) • słoiki ze szkła bezbarwnego
(bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek);
скляні прозорі пляшки від напоїв (без кришки) • банка скляна прозора (без кришки,
також без елементів металічних чи гумових).

Zarząd Osiedla Suchy Las zaprasza na ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 5 września 2022 r., g. 18
sala widowiskowa Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, ul. Szkolna 13, Suchy Las.
W planie m.in.: sprawozdanie z działań Zarządu i wykonania budżetu w 2022 r., głosowanie o przeznaczeniu środków finansowych
i wybór zadań lokalnych do realizacji na 2023 rok. Liczymy na Państwa obecność!

nr 7 (126)

lipiec 2022

Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy

25

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

Dział spadku – czyli jak
podzielić odziedziczony majątek
Odziedziczenie spadku przez kilka osób wiąże się z powstaniem wspólności majątku spadkowego. Oznacza to, że
wszyscy spadkobiercy są współwłaścicielami całego spadku
i wchodzących w jego skład przedmiotów w stosunku odpowiadającym odziedziczonym przez nich udziałom w spadku.

W takiej sytuacji spadkobiercy nie
mogą bez zgody pozostałych osób
rozporządzić udziałem w przedmiocie
należącym do spadku.

poszczególnym spadkobiercom (ustawowym lub testamentowym) powołanym do dziedziczenia w drodze stwierdzenia praw do spadku.
Przeprowadzenie działu spadku
nie jest obowiązkiem narzuconym
przez przepisy prawa. Przepisy prawa
nie przewidują również terminu kiedy ma zostać przeprowadzony dział
spadku.
Zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego dział spadku może nastąpić w dwojaki sposób: albo na mocy
umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź też na mocy orzeczenia sądu.

Nie ma obowiązku
Przez dział spadku należy rozumieć czynność prawną polegającą na
podziale majątku spadkowego, to jest
na ustaleniu konkretnie jakie składniki majątku spadkowego mają przypaść

Potrzebna zgodność
Umowny dział spadku przeprowadza się poprzez zawarcie umowy
między wszystkimi spadkobiercami.
Jednak w tym przypadku pokreślić
należy, że współspadkobiercy muszą

A

GRAFIKA REKLAMOWA
GRAFIKA UŻYTKOWA
REKLAMA WIZUALNA
KREACJA ARTYSTYCZNA
BRANDING

od 2007 r.

www.as-grafstudio.pl
504 704 666
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być zgodni co do sposobu dokonania działu.
Warunkiem zawarcia takiej umowy jest to, żeby wszyscy spadkobiercy
byli stronami umowy o dział spadku
i działali osobiście. W tym przypadku
nie ma możliwości powołania pełnomocnika do działania przed notariuszem. Jeżeli w skład spadku wchodzi
nieruchomość, to umowa o dział
spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Na drodze sądowej
Natomiast sądowy dział spadku
będzie miał miejsce wówczas, gdy
współspadkobiercy nie mogą porozumieć się w kwestii podziału spadku.
Postępowanie przed sądem o podział majątku spadkowego zostaje
wszczęte na skutek złożenia przez
któregokolwiek spadkobiercę wniosku o dział spadku. Wniosek o dział
spadku składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce
zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli
tego nie można ustalić – ze względu
na położenie majątku spadkowego. W tym przypadku spadkobiercy
mogą działać przez pełnomocnika.
We wniosku wnioskodawca możne
również zaproponować sposób dokonania podziału majątku.
Po złożeniu wniosku przez spadkobiercę sąd dokonuje ustaleń dotyczących składu i wartości spadku na
podstawie wyjaśnień uczestników
postępowania – współspadkobierców.
Sąd, aby właściwie określić wartość majątku spadkowego musi
z należytą starannością dokonać
wyliczeń schedy spadkowej na rzecz
spadkobierców w zależności od przysługujących im udziałów w spadku.
W przypadku braku zgodności, co do
wartości przedmiotów spadku, koniecznym będzie powołanie biegłego
sądowego, który dokona wyceny ruchomości bądź nieruchomości.
Fizyczny lub cywilny
Przedmioty majątku spadkowego można podzielić fizycznie
poprzez przyznanie ich poszczególnym spadkobiercom w stosunku do
wielkości ich udziałów. Możliwe
jest przy tym ustalenie dopłat, jeśli

wartość przyznanych części nie odpowiada wielkości udziałów osób
uprawnionych.
Sąd może także dokonać tak
zwanego podziału cywilnego rzeczy
należących do spadku, który polega
na sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i podziale uzyskanej w ten sposób sumy między współspadkobierców.
Sąd jest związany sposobem podziału wskazanym przez uczestników
postępowania, chyba że wybrany
przez nich sposób jest sprzeczny
z zasadami współżycia społecznego
lub naruszałby uzasadniony interes
uprawnionych osób.
Jakie koszty?
Każdy ze współspadkobierców
musi się liczyć również z kosztami
w zależności od wybranej formy
podziału spadku. Umowa o dział
spadku sporządzona w formie aktu
notarialnego, wiąże się z uiszczeniem
taksy notarialnej, której wysokość
uzależniona od wartości majątku
podlegającego działowi.
Natomiast koszt sądowego podziału spadku określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zgodnie, z którą od wniosku
o dział spadku należy uiścić opłatę
stałą, która wynosi 500 zł, a gdy spadkobiercy złożą zgodny wniosek o podział, opłata wynosi 300 zł.
Jeśli zaś dział spadku połączony
jest ze zniesieniem współwłasności,
wówczas opłata sądowa wynosi 1 000
zł, a w przypadku zgodnego wniosku
stron 600 zł.
Podsumowując jeżeli między
spadkobiercami nie ma sporu co do
działu spadku, najszybszym, ale jednocześnie droższym sposobem jest
umowny dział spadku przeprowadzony u notariusza.
Jeśli jednak pomiędzy współspadkobiercami nie ma możliwości
osiągnięcia porozumienia wówczas
koniecznym będzie przeprowadzenie
sądowego działu spadku.

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

Celiakia i nietolerancje
pokarmowe
Jedno badanie na całe życie! Celiakia (inaczej choroba
trzewna) to trwające całe życie schorzenie o podłożu
genetycznym, wywołane nieprawidłową odpowiedzią
układu odpornościowego organizmu na spożywany gluten - białko zawarte w zbożach (pszenicy, życie, jęczmieniu
i w mniejszym stopniu, w owsie).
Nietolerancja glutenu skutkuje zanikiem kosmków jelita cienkiego (maleńkich wypustek błony śluzowej) odpowiedzialnych za wchłanianie substancji
odżywczych z pokarmu do krwioobiegu.
W efekcie dochodzi do niedożywienia
organizmu, co prowadzi do wystąpienia
różnorodnych objawów.
Nie tylko dzieci
U chorych na celiakię składniki
glutenu nie ulegają całkowitemu rozkładowi enzymatycznemu w przewodzie pokarmowym. Powstałe z glutenu
polipeptydy pod wpływem tTG (będącej autoantygenem w celiakii) ulegają modyfikacjom, zwiększającym ich
immunogenność i powinowactwo do
cząsteczek HLA. Prezentacja kompleksów HLA i zmodyfikowanego antygenu
limfocytom T uruchamia mechanizmy
zapalne uszkadzające śluzówkę jelita
i prowadzące do histologicznych autoimmunizacyjnych zmian chorobowych,
np. karłowacenia kosmków jelitowych.
Ocenia się, że w Polsce jedno na ok.
220 dzieci w wieku szkolnym choruje na
celiakię; nie jest to jednak jedynie choro-

SPECJALISTA
GINEKOLOG
- POŁOŻNIK

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

11 66 76

ba wieku dziecięcego.
Celiakia nie jest, jak sądzono do niedawna, wyłącznie chorobą małych dzieci. Dotyka rosnącego odsetka dorosłych
(zwłaszcza kobiet w wieku 30-50 lat).
Ilość zachorowań wzrasta w wyniku rozpowszechniania wysokoglutenowych
zbóż, a poza tym jest częściej rozpoznawana z powodu ulepszania procedur diagnostycznych. Częstość celiakii ocenia
się na 1:100-1:400 osób, a choroba może
przebiegać słaboobjawowo lub mieć objawy nieswoiste.
BADANIA GENETYCZNE
W DIAGNOSTYCE CELIAKII:
 Określają predyspozycje dla rozwoju
celiakii
 Pomagają w wykluczeniu celiakii
u osób o symptomach wskazujących
na możliwość jej występowania
 Są elementem algorytmu diagnostycznego opartego na objawach i badaniach autoprzeciwciał bez konieczność biopsji jelita
 Są stosowane u osób bez objawów,
lecz z grupy ryzyka: których krewni
1o są chorzy na celiakię; chorych na
cukrzycę typu I; osób z zespołami

POMOC
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH

w krążeniu
 indywidualnych cech układu odpornościowego chorego.
Rozwinięcie nietolerancji powodowane jest:
 upośledzeniem mechanizmu wchłaniania jelitowego
Forma nadwrażliwości
 lub mało zróżnicowaną dietą i w konpokarmowej
sekwencji z nadmierną ekspozycją
Nietolerancja pokarmowa związaorganizmu na pewne alergeny pokarna z przeciwciałami klasy IgG4/IgG
mowe.
należy do najczęściej spotykanych reakDo upośledzenia mechanizmu
cji nadwrażliwości pokarmowej.
Nietolerancja pokarmowa zależna wchłaniania - osłabienie fizjologicznej
od IgG4/IgG jest formą nadwrażliwości bariery jelit – (zespół nieszczelnego
pokarmowej o mechanizmie innym niż jelita, LSG – ang. leaky gut syndrome)
mechanizm klasycznej, natychmiasto- może dojść w wyniku: ostrych chowej alergii pokarmowej – typu I, w któ- rób zakaźnych jelit: bakteryjnych lub
rym pośredniczą alergenowo-specyficz- wirusowych, zatruć pokarmowych
ne przeciwciała IgE obecne w krążeniu o ostrym przebiegu, długotrwałej ani na powierzchni uczulonych komórek tybiotykoterapii, chemioterapii lub
układu odpornościowego oraz określo- radioterapii onkologicznej, interwencji
chirurgicznych.
ne rodzaje limfocytów T.
Nietolerancja pokarmowa zależna
U ponad 50 proc. cierpiących na
nadwrażliwość pokarmową mechanizm od IgG4/IgG powoduje objawy zwiąchorobowy wiąże się z obecnością krą- zane z:
 układem pokarmowym
żących kompleksów IgG4 /IgG.
Nietolerancji pokarmowej zależnej  ośrodkowym układem nerwowym
od IgG4/IgG sprowadza się do nieswo-  układem moczopłciowym
istych, chronicznych, często uogólnio-  układem kostno-stawowo-mięśniowym
nych stanów zapalnych, wywołanych
osadzaniem się w tkankach krążących  sercowo-naczyniowym
we krwi kompleksów przeciwciał IgG4  krwiotwórczym
lub IgG związanych z nietypowymi pro-  wzrokiem.
Cierpisz na wzdęcia? Miewasz bieduktami trawienia pokarmu, które znalazły się krążeniu. Charakter objawów gunki, mdłości, bóle brzucha? Czujesz
że Twoja dieta Ci nie służy, szukasz przynietolerancji zależy od:
 miejsca i czasu odkładania się kom- czyny złego samopoczucia?
Wykonaj test oznaczający przepleksów
 stężenia specyficznej IgG4/IgG ciwciała klasy IgG4 lub IgG dla paneli
antygenów pokarmowych. IMMUNOdiagDIETA to nowoczesny test mający
na celu wyodrębnienie nietolerowanych
produktów pokarmowych (antygenów)
i wdrożenie działania opartego na odpowiedniej diecie eliminacyjnej lub rotacyjnej. Antygeny zostały dobrane specjalnie dla polskiej diety i są pogrupowane
w cztery panele o różnej wielkości.
Downa i Turnera; niedoborem IgA,
autoimmunizacyjnym zapaleniem
tarczycy.
 Są miarodajne u osób na diecie bezglutenowe.

SKRACANIE
FORMOWANIE
WYCINANIE
DRZEW

501 063 672
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Spotkaliśmy się, by wypracować wspólne stanowisko, które
zostanie przedstawione podczas posiedzeń ze stroną rządową. Dotyczy ono różnych tematów. Tym najważniejszym
są finanse, bo od nich wszystko się zaczyna. Tyle samorządu w naszym działaniu, ile własnych pieniędzy. Jeżeli część
z nich nam się zabiera, to zaczynają się problemy, których
nie zrekompensuje żadna subwencja – stwierdził Jan Grabkowski, starosta poznański, podczas II Nadzwyczajnego
Zjazdu Samorządowego członków Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego.
Najważniejsze finanse
Na zaproszenie starosty poznańskiego do stolicy Wielkopolski przyjechali przedstawiciele sześciu naj-

Podczas zjazdu poruszono także
temat związany z odpadami, który przybliżył Leszek Świętalski ze
Związku Gmin Wiejskich. Natomiast
o problemach dotyczących polityki
energetycznej mówił Marek Wójcik, ekspert do spraw legislacyjnych
Związku Miast Polskich.
– Ceny energii rosną w zastraszającym tempie. By uniknąć kryzysu, należy wrócić do energii odnawialnej oraz
możliwości związanych z jej magazynowaniem. W tym przypadku ważną
rolę mogą odegrać klastry. Stworzenie
sieci współpracy między samorządami może być opłacalne dla mieszkańców. I tu potrzebujemy zmian w przepisach – stwierdził.

Edukacja i energia odnawialna
Środowisko samorządowe od wielu lat postuluje zmianę zasad finansowania i prowadzenia szkół. Grzegorz
Cichy, burmistrz gminy i miasta Proszowice oraz prezes Unii Miasteczek
Polskich podkreślał, że każdego roku
samorządy są zmuszone dokładać pieniędzy do wynagrodzeń nauczycieli.
Subwencje nie wystarczają. Skutkuje
to zaciąganiem kredytów oraz wyprzedawaniem majątku.
Wśród zmian zaproponowanych
przez samorządowców pojawiła się
sugestia modyfikacji karty nauczyciela, jasnych zasad finansowania
przedszkoli niepublicznych, a także
określenia minimalnej liczby uczniów
w klasie, co wiąże się m.in. z problemami demograficznymi.

Służba zdrowia
O złej sytuacji w służbie zdrowia
mówił starosta poznański, który zaproponował zwołanie „okrągłego stołu” z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. – Nie
chcemy narzekać, ale przedstawiamy
potencjalne zagrożenia, które dotkną
bezpośrednio miliony Polek i Polaków, jeśli rząd nie będzie chciał przyjąć naszych postulatów – podkreślał
Jan Grabkowski, który obecnie jest
wiceprezesem Związku Powiatów
Polskich i współprzewodniczącym
KWRiST.
Warto dodać, że Komisja Wspólna
Rządu i Samorządu Terytorialnego
jest platformą gdzie wypracowywane
są stanowiska obu stron.
JSJ

dodaje wicestarosta.
Wykorzystanie kolejowej obwodnicy i budowę węzłów oprócz powiatu
poznańskiego i Suchego Lasu w partnerstwie z miastem Poznań realizują

także gminy Swarzędz i Czerwonak.
Dofinansowanie unijne na opracowanie dokumentacji projektu wynosi
ponad 6 milionów złotych.
DK

PKM-ka pojedzie jeszcze dalej
Pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą jeździć
w kierunku Szamotuł i Wronek. Uruchomienie tych połączeń planowane jest w 2023 roku. Przedstawiciele wszystkich zainteresowanych samorządów podpisali stosowne
porozumienie w Urzędzie Marszałkowskim.
Od czerwca 2018 roku do systemu
połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zostały włączone regionalne
przewozy pasażerskie na ośmiu liniach
w relacjach z Poznania Głównego do
Nowego Tomyśla, Wągrowca, Środy
Wielkopolskiej (do maja 2022 – Jarocina), Gniezna, Rogoźna, Wrześni, Kościana i Grodziska.

łaniu. Rozpoczynając go zapowiadaliśmy, że chcemy, aby zostały nim objęte
wszystkie linie kolejowe wychodzące
z Poznania. I to się właśnie dzieje – mówił Wojciech Jankowiak, wicemarszałek
województwa wielkopolskiego.
– Jeszcze pięć, sześć lat temu nie do
końca wierzyłem, że ten projekt, przy tak
dużej liczbie zainteresowanych podmio-

tów, uda się domknąć. Pokazaliśmy, jak
można i jak należy inwestować w transport publiczny, od którego w latach
90-tych nastąpił odwrót. Bez współpracy samorządów to by się nie powiodło.
Powstanie ostatniej linii to pierwszy
etap Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Drugim będzie wykorzystanie obwodnicy towarowej. To, wraz z budową kolejnych węzłów przesiadkowych,
pozwoli na stworzenie nowej jakości
w mobilności transportu – stwierdził
prezydent Jacek Jaśkowiak.
Architekt projektu
Prezydent Poznania dziękował też
staroście poznańskiemu, Janowi Grab-

kowskiemu, nazywając go architektem
projektu. – Od zawsze powtarzałem,
że działając wspólnie można osiągnąć
więcej i taniej. I to było podstawą naszego myślenia. Podpisanie tej umowy
sprawia mi ogromną przyjemność, bo
pokazuje, że potrafimy współpracować
na poziomie gmina – powiat – miasto – województwo. Razem sporo już
dokonaliśmy. Przez ostatnie lata stworzyliśmy nie tylko Poznańską Kolej
Metropolitalną, ale także samą Metropolię Poznań, jak i Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport
Regionalny” – podsumował starosta
poznański.
TS

Ostatnia linia
Od przyszłego roku pociągi kursować będą również na trasie do Szamotuł i dalej do Wronek, na której do
tej pory prowadzone były intensywne
prace remontowe.
To ostatnia, dziewiąta, linia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Porozumienia o wzajemnym współdziałaniu na
rzecz jej uruchomienia oraz deklaracje
udziału w jej współfinansowaniu zostały podpisane przez wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego zlokalizowane wzdłuż tej trasy. – Ten projekt to
przykład naszej konsekwencji w dzia-

fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Rozmawiano na temat finansów
samorządów, energetyki, reformy
służby zdrowia, oświaty oraz pomocy
uchodźcom z Ukrainy.

większych korporacji samorządowych
z całego kraju. Zasiadają oni po stronie
samorządowej w Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Wiele uwagi samorządowcy poświęcili finansom publicznym.
– Nasze dochody rosły i dzięki temu
mogliśmy planować różnego rodzaju
przedsięwzięcia. Jednak kiedy w 2019
roku obniżono stawki podatkowe,
wówczas nasza sytuacja finansowa zaczęła się pogarszać. Na dodatek przez
rosnącą inflację, a tym samym wyższe
koszty inwestycji, będziemy mieć problem ze spięciem budżetu – stwierdził
Jacek Brygman, wiceprzewodniczący
Związku Gmin Wiejskich oraz wójt
gminy Cekcyn.

fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Jeden głos samorządowców

Powiat poznański, wspólnie z gminą Suchy Las, jest partnerem miasta Poznania w projekcie, który zakłada budowę
ośmiu zintegrowanych węzłów przesiadkowych wzdłuż
północnej kolejowej i towarowej obwodnicy Poznania.
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W projekt tworzenia węzła przesiadkowego w Suchym Lesie wpisuje
się także rozpoczęta budowa ronda na
ulicy Sucholeskiej.
– Idea jest taka, że węzeł przesiadkowy powstanie w Strzeszynku. Natomiast w ramach projektu wiaduktu
jednym z jego elementów będzie nowy
układ drogowy wraz z parkingiem –
nr 7 (126)

POMOC
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH

REKLAMA

Projekt otrzymał niedawno dofinansowanie unijne na opracowanie
dokumentacji.
– Wcześniej podpisaliśmy porozumienie z Suchym Lasem dotyczące
zaprojektowania wiaduktu nad torami na trasie z Suchego Lasu do Piły
– mówi wicestarosta poznański, Tomasz Łubiński.

fot. Mikołaj Drygas

Pieniądze z Unii na przystanki
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REKLAMA / WYDARZENIA

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

Miłość do kolejek
Dla niektórych miłość ta jest odbiciem pragnień dziecięcych, inni zapałali nią dopiero będąc dorosłymi. Dla jednych i drugich oraz dla tych co miłość tą dopiero w sobie
rozwijają, idealnym wydarzeniem w naszej gminie była
wystawa „Kolej w miniaturze” zorganizowana w dniach
30.05-01.06 w CKiBP w Suchym Lesie.
szkoli, dla których drobne słodkości
przygotowały GolęczeWianki oraz
ponad 600 dorosłych. I czasami trudno było rozróżnić, czyje oczy bardziej
się świeciły na widok rozstawionych
makiet z jeżdżącymi kolejkami.

fot. Tomasz Owczarek - AS-GRAF Studio

Wystawa powstała dzięki wsparciu
finansowemu powiatu poznańskiego
i organizacji stowarzyszenia Nadwarciańska Kolej Drezynowa z Obornik.
Wystawę odwiedziło około 800
dzieci z sucholeskich szkół i przed-
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Wśród kolejek w skali G (1:22,5)
oraz makiet i dioram w skali H0 (1:87)
można było znaleźć 11-metrową makietę stowarzyszenia Wajcha, kwadratową makietę Bartosza Zielińskiego
oraz dioramę stacji Połajewko zbudowaną przez Jacka Szymańskiego.
Mimo, że ta wystawa już się zakończyła, to będą jeszcze okazje by zoba-

czyć kolejki Nadwarciańskiej Kolei
Drezynowej. Pierwsza pojawi się już
we wrześniu w Golęczewie, podczas
cyklu spotkań „Historia z nocy się
wyłania” i zapewne na corocznych
Katarzynkach w Obornikach. Na oba
wydarzenia już serdecznie w imieniu
organizatorów zapraszamy.
Ilona Ciok

REKLAMA

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

ZAPRASZAMY DO PUNKTU POBRAŃ

w Suchym Lesie, os. Szafirowe 2a
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Realizujemy Program 40 Plus

www.diagnostyka.pl

MENU
DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ

solanka................................................................ 14
barszcz ukraiński .......................................... 14

CODZIENNIE INNE DANIE DNIA
NA WYNOS I NA MIEJSCU
ZUPA + DRUGIE DANIE 25,00 ZŁ
DRUGIE DANIE 22,00 ZŁ

WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA 22,00 ZŁ
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ
DO SPRÓBOWANIA DAŃ
KUCHNI UKRAIŃSKIEJ:
SOLANKA
PIELMIENI
FRYKADELKA
CZEBUREKI

CZEBUREKI ( 2 szt.)

z farszem mięsnym .................................... 25
z farszem warzywnym
z kurczakiem.................................................... 25
z farszem ziemniaczanopieczarkowym............................................ 25
z farszem szpinakowym........................... 25

PIELMIENI (16 szt.).................................. 25
PLACKI ZIEMNIACZANE

bez dodatków................................................ 20
z cukrem ........................................................... 20
ze śmietaną...................................................... 22
z powidłami .................................................... 22
z pieczarkami ................................................. 22
z sosem myśliwskim .................................. 22

PIEROGI ( 8 szt.)

ZADZWOŃ - ZAMÓW - ODBIERZ W LOKALU
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 mięsem............................................................ 24
ruskie.................................................................... 24
ze szpinakiem i serem feta .................... 24
z kapustą i grzybami ................................. 24
z twarożkiem .................................................. 24
z truskawkami ................................................ 24

ZUPY

rosół z makaronem ...................................... 9
pomidorowa .................................................. 10
zupa dnia .......................................................... 10
ogórkowa ......................................................... 12
żurek z jajkiem ............................................... 14

MIĘSA

rumsztyk z cebulką .................................... 14
kotlet schabowy .......................................... 14
filet z kurczaka w panierce .................... 14
filet z kurczaka w panierce
z nasionami ................................................. 14
stripsy ................................................................. 14
pieczeń z karkówki
w ciemnym sosie ..................................... 14
zraz wieprzowy
w ciemnym sosie ...................................... 15
filet z kurczaka w płatkach
kukurydzianych ........................................ 15
de volaille ......................................................... 15
szwajcar ............................................................. 15
panierowany filet z dorsza .................... 16
kotlet schabowy po belwedersku
(zapiekany z pieczarkami
i serem mozarella) ................................... 16
filet z kurczaka po parysku
(zapiekany z pomidorami
i serem mozarella) ................................... 16
szare kluski z kapustą
zasmażaną................................................... 18

DODATKI

ziemniaki / ryż ................................................. 6
zestaw surówek / mizeria ......................... 6
kapusta zasmażana ...................................... 6
frytki / kasza ...................................................... 8
pyzy drożdżowe ............................................. 8
pyzy z sosem pieczeniowym .............. 12
pyzy z sosem myśliwskim....................... 14
ketchup................................................................. 1
sos czosnkowy................................................. 2
opakowanie na wynos .............................. 1

