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Prestiżowe
apartamenty

w sucholeskich Złotnikach

zlotnikipark.pl883 204 205

kompleks 12 
ekskluzywnych 
budynków

Doskonała podpoznańska lokalizacja 

już od 3990 zł/m2

72 mieszkania 
2, 3 i 4 pokojowe
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Galeria Pestka
al. Solidarności 47, Poznań
tel. 506 172 087, 511 505 503
www.lafayette.pl  
fb/salony.lafayette

Icoone – rewolucyjna technologia, która odpowie 
na wszystkie potrzeby Twojego ciała! 
Efekty zabiegów Icoone: redukcja cellulitu, redukcja 
obrzęków, skuteczna redukcja tkanki tłuszczowej, 
poprawa jakości skóry, wymodelowanie sylwetki, 
usunięcie bólu i stanów zapalnych, zmniejszenie 
napięcia mięśniowego. 
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Szanowni Państwo!

W życiu najważniejsza jest pasja. Ludziom z pasją żyje się lepiej 
i ciekawiej. Magdalena i Leszek, nauczyciele tanga, bohaterzy wywia-
du przeprowadzonego przez naszą dziennikarkę Małgorzatę Pelkę, tę 
pasję niewątpliwie mają. A o swojej pasji opowiadają z… pasją. Mał-
gosia tę ich pasję doskonale rozumie, zadaje właściwe pytania i dlatego 
właśnie jej wywiad jest taki pasjonujący. Nie wiem, jak Państwo, ale 
ja bym rozpoczęła lekturę najnowszego numeru naszego „Magazynu” 
właśnie od tej rozmowy. Najlepiej przy porannej kawie. A po tej lektu-
rze tanecznym, lekkim krokiem wbiegłabym w nowy dzień.

Wstaje nowy dzień, ale i zaczyna się nowy rok. Ten nowy rok tra-
dycyjnie już powitał starosta Jan Grabowski, zapraszając na uroczy-
stość eurodeputowanych, parlamentarzystów, samorządowców, ludzi 
nauki i biznesu. A także nas, za co serdecznie dziękujemy. Uroczystość 
tradycyjna, ale wystąpienie starosty było wyjątkowe, bo bardzo emo-
cjonalne, osobiste.

W ostatnim czasie zaprosił nas nie tylko starosta, ale i samorzą-
dowcy ze Złotnik Osiedla oraz osiedla Grzybowego. Z przyjemnością 
wzięliśmy udział w organizowanych przez nich Wigiliach. Integracja 
mieszkańców i pomoc potrzebującym są bardzo ważne.

Nie myślcie jednak, że samorządowcy wyłącznie świętowali. Pod 
koniec starego roku gminni radni spotkali się na dwóch ważnych se-
sjach. W czasie obu sesji niejednokrotnie ostro się spierali. Padło wiele 
mocnych słów. Ale też wiele słów ciepłych. Przewodnicząca Magdale-
na Przystałowska podziękowała radnym z Biedruska za bardzo do-
brą współpracę, a radny Dariusz Matysiak wręczył jej bukiet kwiatów. 
Piękny bukiet i piękny gest.

Dobra praca samorządowców (nie tylko radnych, ale i urzędników) 
procentuje. Dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi o dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej kupujemy kolejne nowoczesne, komfortowe 

autobusy. To ważne, bo jak powiedział 
przedstawiciel producenta, komuni-
kacja publiczna to system nerwowy 
każdego organizmu miejskiego. A choć 
nasza gmina formalnie miastem nie 
jest, to przecież charakter ma bardziej 
miejski niż wiejski.

Ma też nasza gmina swoją dumną 
historię. To przecież u nas urodził się 
ojciec polskiego teatru Wojciech Bogu-
sławski. A dzięki naszym samorządow-
com ma od niedawna swój oryginalny 
pomnik – ławeczkę Bogusławskiego. Podczas uroczystości odsłonięcia 
pomnika w rolę wielkiego artysty znakomicie wcielił się poznański 
aktor i historyk Piotr Napierała. Także dzięki takim uroczystościom 
buduje się lokalny patriotyzm i integruje mieszkańców.

Integrację mieszkańców zawdzięczamy też firmie EHRLE, która 
zorganizowała prezentację nowej myjni. Podczas imprezy wystąpił 
m.in. popularny Mezo. Na dobrej zabawie się jednak nie skończyło, 
jako że przy okazji prezentacji zbierano też pieniądze na leczenie ma-
łego Tymka. Pamiętajcie, że pomagając innym, pomagamy też sobie.

Miłej lektury!
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34-35Bogusławski z ławeczki
patrzy na gminę Suchy Las
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Branża mięsna świętuje
Boże Narodzenie

26-27Gwiazdor przyniósł prezenty
dla małych i dużych

  Bezpłatna kontrola 
stanu akumulatora i układu  
ładowania w samochodzie

Akumulatory Bosch S3, S4, S5

Wszystko czego potrzebuje Twoje auto

Bosch Service Szukała
AUTOTECH PUH s.c.

SKŁAD OPAŁU
WargoWo ii 81

RATY

USŁUGI TRANSPORTOWE 
SAMOCHODAMI SMOWYŁADOWCZYMI OD 1,5 DO 27 TON
PTC FIRMA TRANSPORTOWA ANDRZEJ LIPKA

TEL. 508 300 401

OFERUJEMY:
KOKS 
KOSTKA 26 KJ  
KOSTKA 28 KJ 
ORZECH 30 KJ 
GROSZEK 30 KJ 
MIAŁ 23 KJ 
MIAŁ 29 KJ 
WĘGIEL BRUNATNY 
EKO RETOPAL 24 KJ 
EKO - SKARBEK 28 KJ 
EKO - SKARBEK 26 KJ 

DREWNO KOMINKOWE W PALETACH
SOSNA 
BRZOZA 
WIĄZ 
JESION 
DĄB 
AKACJA 
GAŁĘZIÓWKA 

ELEKTRONICZNA WAGA 60 TON Z WYDRUKIEM Z PARAGONU
www.lipka-węgiel-wargowo.pl, biuro@lipka-wegiel-wargowo.pl

DOWÓZ 
GRATIS

PoWyŻej 1 tony
do 25 km

TEL. 530 130 159

CZYNNE  
PN.-PT.:  
12.00 - 18.00
SOBOTY:  
12.00 - 17.00 

ORGANIZUJEMY 
IMPREZY 
OKOLICZNOŚCIOWE

Znajdź nas na facebooku

ZAPRASZAMY DO NOWEJ 
SIEDZIBY NA UL. SUCHOLESKIEJ 1

tel. 693 900 282
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z sesji rady gminyz sesji rady gminy

Nieudany eksperyment, bo nie 
wykazali sensu swego istnienia
Samorządowcy nie przebierali w słowach. Wójt powąt-
piewał, czy jeden z radnych jest normalny. Z kolei wójtowi 
zarzucano, że „olewa” krytykę.

W grudniu ubiegłego roku radni 
spotkali się na sesjach Rady Gminy aż 
dwa razy. Po raz pierwszy w połowie 
miesiąca. Pojawiło się wtedy wszyst-
kich 15 rajców. Nikt nie miał uwag do 
porządku obrad. Bez problemów przy-
jęto też protokół z poprzedniej sesji.

Radny podjął rękawicę
Zaraz potem zgromadzeni zajęli 

się uchwałami planistycznymi. Na 
pierwszy ogień poszedł miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla rejonu ulicy Golęczewskiej 
w Chludowie.

– Komisja Finansowo-Budżetowa 
zaopiniowała projekt pozytywnie – 
powstał ze swego miejsca Dariusz 
Matysiak, przewodniczący rzeczonej 
komisji.

Innych samorządowców zaintere-
sowało jednak, do kogo należy objęta 
planem nieruchomość.

– Działka w części należy do spółki 
ZGK, a w części do gminy – wyjaśnił 
wójt Grzegorz Wojtera.

– A ZGK ma jakiś tytuł do użytko-
wania części gminnej? – zainteresowa-
ła się radna Agnieszka Targońska.

– Z części działki się już wypro-
wadziliśmy, do pozostałej części nie 
mamy tytułu – odpowiedział prezes 
spółki Jerzy Świerkowski.

Ostatecznie projekt przyjęto 13 
głosami. Nikt nie był przeciwko, jed-
nak radni Michał Przybylski i Włodzi-
mierz Majewski wstrzymali się.

Komisja Finansowo-Budżetowa 
zaopiniowała pozytywnie także pro-
jekt uchwały dotyczący miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla Złotkowa Południe. W tym 
przypadku Wysoka Rada przyjęła 
uchwałę 14 głosami. Wstrzymał się 
tylko radny Dariusz Matysiak.

Jednomyślnie natomiast przyjęto 
uchwałę zmieniającą uchwałę w spra-
wie wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2018 r. Gorąca dysku-
sja rozpoczęła się dopiero przy okazji 
projektu uchwały o zmianie uchwały 
budżetowej. Opór radnych wzbudzi-
ła propozycja zwiększenia dotacji dla 
spółki LARG.

– Spółka LARG dostała już ok. 400 
tys. zł – zerwał się ze swojego miejsca 
Michał Przybylski. – To dość duża 

kwota dla firmy, która nie potrafi od 
wielu lat wykazać się efektami swoich 
działań – wyraził ocenę. – Czy w jakiś 
sposób przekłada się to na dochody 
gminy? – zaciekawił się.

– Trudno określić bezpośrednio 
działalność spółki na liczbę rejestracji 
samochodów – odparł wójt Wojtera. – 
Trzeba by zapytać każdego człowieka 
przy okienku na Jackowskiego – opi-
sał rzecz obrazowo.

– Innymi słowy niby LARG coś 
robi, ale nie wiadomo co – skwitował 
radny Przybylski. – W takim razie wy-
kreślmy tę pozycję z projektu.

– Nie byłoby nigdy w Poznaniu mi-
nimalnych stawek, gdyby nie nasza 
gminna polityka podatkowa – wtrą-
cił wójt.

– Istnienie firmy LARG to kosztow-
ny dla gminy eksperyment – kontynu-
ował M. Przybylski. – W czasie dzia-
łalności tej firmy wpływy od środków 
transportu ulegały wahaniom nieza-
leżnie od wysokości dotacji do spółki. 
LARG po prostu nie potrafi wykazać 
sensu swojego istnienia.

– Pana wniosek o obcięcie środków 
o 48 tys. zł pozwoli nam się przekonać, 
czy ta firma była potrzebna – odparo-
wał wójt. – Dlatego powiedziałbym, że 
to jednak pan proponuje eksperyment.

– Podejmuję rękawicę – bez waha-
nia odpowiedział radny. – Za trzy lata 
pan mnie rozliczy.

– Nie będę żebrał o 48 tys. zł dla 
naszej spółki – gospodarz gminy za-
czął z innej beczki. – Ta kwota jest 
jednak potrzebna, żeby rozliczyć się 
z firmami. Jeśli stracimy wiarygod-
ność, stracimy wszystko. Kiedy pan 
tam za trzy lata pojedzie jako radny, 
nic już pan nie uratuje.

– Chcemy tylko wiedzieć, ile osób 
faktycznie rejestruje samochody 
dzięki LARG-owi – wtrącił Dariusz 
Matysiak.

– Chce pan o to zapytać 8 tys. 
osób? Czy pan jest normalny? – ziry-
tował się wójt.

–Przechodzę badania regularnie, 
według lekarzy jestem normalny – 
uśmiechnął się na te słowa radny 
Matysiak.

– Jestem zdumiony niedorzecz-
nością argumentu o tych 8 tys. osób 

– skomentował potem w kuluarach 
radny Michał Przybylski. – Przecież 
osoby fizyczne nie płacą podatku od 
środków transportu.

Małe turbulencje
Kolejnym przedmiotem sporu 

okazała się gospodarka odpadami. Po-
szło o to, czy śmieci nadal ma wywozić 
gminna spółka ZGK czy może jednak 
lepiej wrócić do Związku Międzyg-

minnego GOAP, który obsługuje dużą 
część aglomeracji poznańskiej.

Referat dotyczący problemu wy-
głosiła Agnieszka Targońska, która 
wyliczyła, że czteroosobowa rodzi-
na zapłaci w ciągu roku GOAP-owi 
547,20 zł, zaś spółce ZGK aż 864,20 zł.

– Różnica to 317 zł w ciągu roku 
– podsumowała radna Targońska. – 
Zastanowiłabym się zatem, czy rze-
czywiście to ZGK powinien być naszą 
przyszłością.

– Usłyszałem tu wiele niejasnych, 
nieprawdziwych informacji – obru-
szył się zastępca wójta Marcin Buliń-
ski. – Jeśli chodzi np. o zabudowę wie-
lorodzinną, GOAP wywozi odpady 
problemowe nie raz w miesiącu, lecz 
dwa razy w roku.

– Prezes ZGK jest mieszkańcem 
gminy, ale reprezentuje spółkę prawa 
handlowego, której celem jest osiąga-
nie zysku – zauważył M. Przybylski. 

– Owszem, gmina jest właścicielem 
tej spółki, ale to nie zmienia jej charak-
teru. Do tego spółka jest monopolistą. 
A każdy monopol oznacza zawsze to 
samo: ceny rosną do absurdalnego 
poziomu. 18 zł to o 50 proc. więcej niż 
w najbliższym otoczeniu naszej gminy. 
A zakres usług jest porównywalny.

– Nie powinniśmy poszukiwać 
oszczędności poprzez kombinowanie 
przy standardach – wtrącił wójt Woj-
tera.

– To była prezentacja przygotowa-
na pod potrzeby – uznał prezes ZGL 
Jerzy Świerkowski. – Dane częściowo 
zostały zresztą ściągnięte z naszej pre-
zentacji. Owszem, spółka nie ma prawa 
przynosić strat, a koszty są takie, a nie 
inne. Możemy ogłosić przetarg, bo ja 
konkurencji się nie boję. Proszę też nie 
mówić, że jesteśmy monopolistą, bo 
nigdy nie byliśmy. Takie stwierdzenie 
jest krzywdzące.

– Dam może taki przykład – zabrał 
znów głos radny Przybylski. – Załóż-
my, że produkuje koszulki. Wszędzie 
na rynku T-shirty kosztują 50 zł, ale ja 
argumentuję, że sporo płacę pracow-
nikom, mam wysokie opłaty za inter-
net, wysoki czynsz, koszty kredytu, 
zatem w efekcie koszulka musi u mnie 
kosztować 150 zł.

– Byłem przedsiębiorcą, nie łączcie 
mnie z komunizmem – obruszył się 
prezes Świerkowski. – Nie mogę pod-
pisać umowy, która generuje koszty.

– Stawkę powinien ustalić rynek, 
czyli przetarg – wtrącił radny Krzysz-
tof Pilas. – Pan prezes przetargu się nie 
boi, dlaczego zatem pan wójt go nie 
ogłosi? – zapytał.

– A wiecie, jakie były okoliczności 
naszego wyjścia z GOAP-u? – od-
powiedział pytaniem wójt Wojtera. 

– Zapewniam, że powtórne wejście 
byłoby związane z… małymi turbu-
lencjami. 

– To jest taki sposób myślenia: 
zaproponujmy im 18 zł, trochę się 
będą oburzać, obniżymy im stawkę 
na 15 zł i będzie OK – uznała radna 
Małgorzata Salwa-Haibach. – Tym-
czasem radni nie są od tego, żeby 
sprawdzać, jakie stawki obowiązują 
w całej okolicy. Nie są od tego, żeby 
uczyć się o kosztach działalności 
spółki i negocjować stawki. Projekt 
uchwały powinien być tak przygo-
towany, żebyśmy nie musieli niczego 
sprawdzać – pouczyła.

Ostatecznie za nowymi stawkami 
za wywóz śmieci nie zagłosował nikt. 
Przeciw zagłosowało ośmiu radnych 
z koalicyjnych klubów, zaś siedmiu 
radnych z klubu Nowoczesna Gmina 
się wstrzymało.

Niebezpieczne dla 
samorządności

Podobnych kontrowersji nie wzbu-
dził już projekt uchwały o gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych. 

– Do opracowania programu zmu-
sza nas ustawa z 1982 r. – wyjaśnił 
Krzysztof Pilas. – Chodzi o zwiększe-
nie pomocy terapeutycznej i rehabi-
litacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu – sprecyzował.

Wątpliwości w tej kwestii nikt naj-
wyraźniej nie miał, gdyż uchwałę przy-
jęto jednomyślnie.

Wątpliwości nie budził też kolejny 
projekt uchwały. Chodziło o oświad-
czenie Rady Gminy w sprawie kon-
sultacji z mieszkańcami Złotnik Wsi 
i Złotnik Osiedla. 

– Komisja Społeczna wydała opinię 
pozytywną – poinformował Krzysz-
tof Pilas, przewodniczący rzeczonej 
komisji. – Nie mogło być inaczej, sko-
ro odbyły się dwa zebrania w dwóch 
miejscowościach.

W tej sytuacji radni po raz kolejny 
przyjęli uchwałę jednomyślnie.

Później Wysoka Rada zatwierdziła 
plan pracy komisji stałych. Głosowa-
no kolejno w sprawie poszczególnych 
komisji. Uchwały przyjmowano jed-
nomyślnie lub zdecydowaną większo-
ścią głosów.

W ramach punktu pod nazwą „In-
formacja wójta gminy” głos zabrał za-
stępca wójta Marcin Buliński.

– W przygotowaniu jest przetarg 
związany z budynkiem Starego Baru 
w Chludowie – rozpoczął. – Koń-
czymy też kanalizację deszczową na 
ulicy Lisiej. Trwa budowa przedszkola 
w Biedrusku. Powtarzamy postępowa-
nie przetargowe w sprawie węzła prze-

siadkowego Chludowo-Golęczewo.
Potem przyszła kolej na informacje 

przewodniczącej Rady Gminy. Prze-
wodnicząca Małgorzata Salwa-Ha-
ibach odczytała pismo od wicemar-
szałka Sejmu Stanisława Tyszki.

„Przywracanie samorządu teryto-
rialnego było jednym z najważniej-
szych sukcesów transformacji – na-
pisał autor listu. – Obecnie w Sejmie 
znalazł się projekt ustawy, który 
przewiduje daleko idące zmiany w or-
dynacji wyborczej. Likwidacja jedno-
mandatowych okręgów wyborczych 
w wyborach gminnych oznacza pre-
ferowanie dużych, najczęściej partyj-
nych komitetów. To niebezpieczne 
dla polskiej samorządności”.

Zeszłoroczny śnieg
W ramach informacji przewodni-

czących poszczególnych komisji sta-
łych jako pierwszy głos zabrał Krzysz-
tof Pilas, szef Komisji Społecznej.

– W gmachu Centrum Kultury 
odbywa się Noelka, a w jej ramach 
konkurs na szopkę bożonarodzenio-
wą – poinformował. – Wpłynęło 60 
prac. Młodzież zaskoczyła nas swoją 
pomysłowością – chwalił.

Przewodniczący Pilas dodał, że 
gmina Suchy Las gościła też ukraińską 
młodzież z zaprzyjaźnionego z nami 
miasta Hniwań. Młodzi Ukraińcy 
przyjechali na mikołajkowy turniej 
organizowany przez Red Box.

W dalszej kolejności wystąpiła 
Agnieszka Targońska, przewodniczą-
ca Komisji Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Mówczyni poinformo-
wała, że jej komisja opiniowała projekt 
uchwały w sprawie zasad ustalenia 
opłaty za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych.

Kiedy nadszedł czas na punkt 
pod nazwą „Interpelacje i zapytania”, 
przewodnicząca Salwa-Haibach 
przypomniała, że radna Targońska 
pytała o działania władz gminy zwią-
zane z walką z zanieczyszczeniem 
powietrza.

– Dostaliśmy także odpis wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu – kontynuowała 
swoją wypowiedź. – Przypomnę, że 
prokurator wniósł o stwierdzenie 
nieważności uchwały Rady Gminy 
w sprawie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. My już jednak przyjęliśmy 
uchwałę naprawczą. 

Następnie głos zabrał radny 
Krzysztof Pilas, który przypomniał, 
że od trzech miesięcy próbuje się do-
wiedzieć, na jakim etapie są sprawy 
sądowe w kwestii odśnieżania chod-
ników. Chodzi oczywiście o zimę 
ubiegłoroczną.

– Sprawa chodników jest w toku – 
krótko odparł wójt Wojtera.

– A na jakiej podstawie prawnej 
wycięto aleję drzew w parku w Złotni-
kach Wsi? – zmieniła temat Agnieszka 
Targońska.

– Zabytkowy park podlega woje-
wódzkiemu konserwatorowi przyrody, 
który wydał zgodę – wyjaśnił zastępca 
wójta M. Buliński.

Odważnych było niewielu
W ramach punktu pod nazwą 

„Wolne głosy i wnioski” głos zabrał 
przewodniczący Michał Dziedzic 
z Zarządu Osiedla Suchy Las. 

– Wójt napisał w „Gazecie Suchole-
skiej”, że wysyłanie do szkół projektu 
w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Gminy z prośbą o jego zaopinio-
wanie było trochę słabe – rozpoczął. – 
Panie wójcie, płacę podatki na tę gaze-
tę, spodziewam się więc argumentów 
merytorycznych, a nie takich, że coś 

„jest trochę słabe” – ironizował.
Przewodniczący Dziedzic dopy-

tywał też, czy to prawda, że wójt jest 
skarbnikiem w stowarzyszeniu Bez-
partyjni.

– Czy z ramienia tej grupy będzie 
pan startował w wyborach? – dociekał.

Po wystąpieniu przewodniczącego 
Dziedzica, z ław dla publiczności po-
wstał Jan Kucharski, właściciel pałacu 
w Biedrusku.

– Zbliża się setna rocznica powsta-
nia wielkopolskiego – przypomniał 
zgromadzonym. – Honor nakazuje 
tę rocznicę uczcić. Powstańcy poszli 
przecież po niepodległość, nie po pie-
niądze. Mieli w swoich sercach honor, 
mieli do siebie zaufanie. Choć przecież 
nie było ich aż tak wielu, bo wielu bało 
się ryzykować, inni byli na paskach 
zaborcy, a jeszcze innych mieli pracę 
i rodziny na utrzymaniu. Dziś niektó-
rzy chcą się przypodobać wyborcom 
i wydają pieniądze na przedwojenną 
mordownię – oskarżył.

– Doktor Kucharski buduje ścież-
kę edukacyjną dotyczącą powstania 
i pomnik powstania – wtrąciła radna 
powiatowa Ewa Kuleczka-Drausow-
ska. – Warto, by wójt i Rada Gminy 
pochylili się nad jego dziełem – za-
sugerowała.

Radna doradziła też, by radni 
wsparli ZGK.

– Warto się trzymać naszej spółki, 
łożyć na nią, tam przecież pracują nasi 
mieszkańcy – przedstawiła argument.

– Powstanie wielkopolskie było 
bardzo ważne, to przecież nasze jedy-
ne powstanie zakończone sukcesem 

– powrócił do historycznego tematu 
Krzysztof Pilas. – Każdy sposób upa-
miętnienia powstania jest godzien roz-

ważenia. Pod koniec grudnia jadę do 
Warszawy z Ryszardem Głowackim 
z Towarzystwa Przyjaciół Gminy Su-
chy Las. Będziemy na mszy u domini-
kanów, złożymy kwiaty przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza i weźmiemy 
udział w uroczystości na Powązkach 
z okazji 99 rocznicy wybuchu powsta-
nia wielkopolskiego. Wyjazd organi-
zowany jest przez marszałka Marka 
Wozniaka.

Sołtys Golęczewa Przemysław 
Majkowski przedstawił zupełnie inny, 
bardziej przyziemny problem.

– Trochę popadało i przy przej-
ściach dla pieszych na ulicy Tysiąclecia 
tworzą się duże kałuże. Coś trzeba zro-
bić – alarmował.

Wójt Grzegorz Wojtera rozpoczął 
swoje wystąpienie od przeprosin za 
swoje emocjonalne słowa wobec rad-
nego Dariusza Matysiaka. 

– Poza tym oświadczam, że jestem 
członkiem zarządu stowarzyszenia 
Bezpartyjni, jednak nie jest to partia, 
a ja nie będę z tego stowarzyszenia 
startował w wyborach – zapewnił.

Nie poszedł po naukę
Tymczasem przewodnicząca Za-

rządu Osiedla Suchy Las-Wschód 
Anna Ankiewicz zapytała wójta o kwe-
stie związane z komunikacją.

– Miały być położone płyty na ulicy 
Kraterowej. Dotąd nie ma. Orkan Ksa-
wery położył znaki na skrzyżowaniu 
Krańcowej i K ubackiego. Miały być 
ustawione. Nie zostały – wyliczała.

– Dziękuję, panie wójcie, za prze-
prosiny – podniósł się tym czasem ze 
swego miejsca radny Matysiak. – Nie-
dawno pan wójt zapraszał Krzysztofa 
Pilasa na naukę „olewania” krytyki. 
Widać jednak, że także pan wójt daje 
się czasem ponosić emocjom.

– Nie byłem na tych naukach – 
wtrącił radny Pilas.

– Jak wyglądają losy uchwały rekla-
mowej? – ucięła tę dyskusję Agnieszka 
Targońska.

– Pracował nad tym intensywnie 
specjalny zespół – odparł wicewójt 
Marcin Buliński. – Aktualnie ma-
teriał jest opiniowany, a opinie będą 
wpływać do końca roku. W pierw-
szym kwartale 2018 r. potrwa dysku-
sja publiczna.

– Autobus linii nr 505 może nas 
mniej kosztować – dał nadzieję radny 
Zbigniew Hącia. – Może w Poznaniu 
wjeżdżać na wysepkę przy dworcu. 
Zaoszczędzimy 100-150 tys. zł.

– Ależ właśnie takie zatrzymywanie 
się przy dworcu kosztuje nas te 100 tys. 
zł – ostudził zapał radnego wicewójt 
Marcin Buliński.

Krzysztof Ulanowskifot
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Skarbnik Monika Wojtaszewska 

Dr Jan Kucharski żąda,  
by uczcić powstańców 

Radny Krzysztof Pilas pyta o odśnieżanie 
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Klub Nowoczesna Gmina jest naj-
większym klubem w Radzie Gminy i li-
czy 7 radnych. Koalicja Klubów Gmina 
Razem i Inicjatywa Mieszkańców ma 8 
radnych i bardzo często przegrywaliśmy 
ważne głosowania właśnie w stosunku 8  
do 7. Nie zawsze, naszym zdaniem, były 
to głosowania merytoryczne, niekiedy 
zdarzało się, iż przegrywaliśmy jednym 
głosem tylko dlatego, że uznaliśmy za 
celowe, korzystne dla budżetu gminy 
i naszych Mieszkańców inicjatywy Wój-
ta. Nasza współpraca – wcale nie bezkry-
tyczna - z Wójtem Grzegorzem Wojterą 
spowodowała, że w pracach poszczegól-
nych komisji Rady, a także na samych se-
sjach odgrywaliśmy z powodzeniem rolę 
głosu rozsądku. I dzisiaj możemy mieć 
satysfakcję, że było to skuteczne.   

W ubiegłym roku jedną z najważ-
niejszych spraw, było wprowadzenie 
zmian w systemie oświaty, zapropono-
wanych przez partię rządzącą. Udało się 
nam bez chaosu i zamieszania wprowa-
dzić tę reformę w życie. Wymagało to 
pracy wielu osób, także radnych.

Podsumowując rok 2017 trzeba za-
uważyć, że radni Klubu Nowoczesna 
Gmina zawsze starali się zabezpieczyć 
środki na realizację zadań publicznych 
z udziałem funduszy unijnych. W tym 
czasie nasi oponenci – radni z dwóch 

klubów koalicyjnych – bardziej (znowu, 
naszym zdaniem) koncentrowali się na 
bieżącej walce politycznej i próbach po-
zbawienia trzech naszych radnych man-
datów. Powoływano komisje doraźne, 
sprawdzano, kontrolowano, ale jak na 
razie nasz Klub ma nadal 7 radnych 
i tak zapewne pozostanie do końca tej 
kadencji. Przykładem na prowadzenie 
tej bieżącej walki politycznej może być 
chociażby absurdalna próba obwinienia 
Wójta za przekroczenie budżetu prze-
znaczonego na funkcjonowanie Rady 
w roku 2017. Zresztą, takich przykładów 
można by podać bardzo wiele. 

Radni naszego Klubu zawsze starali 
się być blisko Mieszkańców, podnosić ich 
standard życia, ale także – w przeciwień-
stwie do radnych koalicyjnych z Klubów 
Gmina Razem i Inicjatywa Mieszkań-
ców – starali się dbać jak najlepiej o roz-
wój gospodarczy naszej Gminy. I nie jest 
wcale przypadkiem, iż w rozmaitych ran-
kingach oceniających właśnie ten aspekt 
Gmina Suchy Las jest w czołówce kra-
jowej, a nawet wyprzedza w niektórych 
Gminę Tarnowo Podgórne.

Sporo dyskutowaliśmy o budżecie 
Gminy na rok 2018, który jest także – co 
w tym miejscu trzeba przypomnieć – ro-
kiem wyborczym, w listopadzie odbędą 
się przecież wybory samorządowe. I te 

wybory, co z przykrością stwierdzamy, wi-
dać w budżecie na rok 2018, który naszym 
zdaniem obarczony jest dużym ryzykiem 
niewykonalności. Głosami radnych 
koalicyjnych (mają oni 8 głosów w 15-o-
sobowej Radzie) bezkrytycznie przyjęto 
zbyt wiele propozycji po stronie wydat-
ków, choć równocześnie przy każdej nie-
omal okazji przypominano, by zwracać 
uwagę na ryzyko nadmiernego deficytu 
budżetowego. Podzielamy zdanie Wójta, 
że część wniosków pociągających za sobą 
wydatki można by przesunąć na rok 2019 
i lata następne. Ale przegłosowano nas, 
często jednym głosem. Konsekwencją 
tego jest fakt, że mamy na rok 2018 budżet 
trudny, który Wójtowi i jego współpra-
cownikom sprawi sporo kłopotów. Cóż, 
może właśnie o to chodziło, by fakt ten 
za kilka miesięcy wykorzystać w nega-
tywnej kampanii wyborczej.  Naszym 
zdaniem  jednak ważniejszy jest zdrowy 
rozsądek i odpowiedzialność za budżet, 
Gminę i naszych Mieszkańców. Zbli-
żające się wybory samorządowe nie po-
winny wywoływać gorączki wydatków. 
Radnym koalicyjnym podpowiadamy 
bezinteresownie – wyborcy są mądrzejsi 
niż się niektórym wydaje i nie dadzą się 
już złapać na „kiełbasę wyborczą”, nieod-
powiedzialne jest więc podejmowanie 
decyzji, które mogą doprowadzić do de-
stabilizacji gminnego budżetu . 

Krytycznie odnosimy się również do 
przegłosowanych przez koalicję propo-
zycji wprowadzających w roku 2018 cięć 
budżetowych na bieżące funkcjonowa-
nie Urzędu. Bo te decyzje będą przede 
wszystkim odczuwane przez Mieszkań-
ców, którzy przyjdą do Urzędu załatwić 
swoje sprawy.  Mamy wrażenie, że także 

w tym przypadku zdrowy rozsądek zastą-
piła cyniczna kalkulacja polityczne. 

Dochody naszej Gminy wzrastają – 
to fakt, ale faktem także jest i to, że mniej 
w tym zasługi radnych koalicyjnych, 
a więcej na przykład rządowego progra-
mu „500+”, z którego rocznie trafia do nas 
około 13 milionów złotych. Cieszymy się 
także, że w budżecie na rok 2018 nie za-
braknie wpływów za użytkowanie przez 
wojsko poligonu. Mówimy o dużych 
pieniądzach, a zawdzięczamy je Wójtowi, 
który w minionym roku podejmował roz-
maite starania, by ten „podatek poligono-
wy” nadal wpływał do naszej kasy. Nasze-
mu Wójtowi to się udało, innym wójtom/
burmistrzom gmin „poligonowych” nie, 
bo wojsko podjęło działania, by „wygasić” 
ten podatek. Grzegorz Wojtera – wiedząc 
jak sporym obciążaniem dla naszych 
Mieszkańców jest sąsiedztwo poligonu 

– nie pogodził się z planami wojska i tę ba-
talię o miliony złotych wygrał.

Co więc przed nami w roku 2018? 
Przegłosowany na grudniowej sesji bu-
dżet na 2018 rok jest budżetem trudnym, 
bardzo napiętym i dzięki  decyzjom rad-
nych z Klubów Gmina Razem i Inicjaty-
wa Mieszkańców dosyć chaotycznym. 
Ale jesteśmy pewni, że tak doświadczeni 
samorządowcy jak Wójt Grzegorz Woj-
tera i Skarbnik Monika Wojtaszewska 
mimo rozmaitych „min” podrzuconych 
przez radnych koalicyjnych poradzą so-
bie z jego wykonaniem.

Radni Klubu Nowoczesna Gmina
Z okazji nowego roku 2018 życzymy 
naszym Mieszkańcom, by w dzisiej-
szej rzeczywistości polskie samorzą-
dy się obroniły, by nasza Gmina była 
dobrym miejscem do życia i pracy…
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Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Minęły 3 lata no-
wej kadencji Rady 
Gminy Suchy Las. 
Bez wątpienia była 
to kadencja inna 
od pozostałych. 
Z woli wyborców 

skończyła się era propagandy sukcesu, 
nieodpowiedzialnych inwestycji, zadłu-
żania gminy ponad obowiązujące pra-
wem limity i kult jednostki. 

Radni klubów INICJATYWA 
MIESZKAŃCÓW – GMINA RA-
ZEM są ludźmi niezależnymi. Nie pro-
wadzą z gminą jakichkolwiek interesów. 
To wartość stanowiąca o naszej absolut-
nej niezależności w formułowaniu poglą-
dów i realizacji działań, które z oczywi-
stych względów są utrapieniem dla wójta 
i posłusznych jego woli radnych klubu 
NOWOCZESNA GMINA.

Pomimo wielu problemów współ-
praca układa się w miarę prawidłowo. 
Wójt w końcu zaakceptował wolę wy-
borców. Zrozumiał, że jednoosobowe 
zarządzanie gminą skończyło się osta-
tecznie. Są oczywiście jeszcze nierozwią-
zane problemy we wzajemnych relacjach, 
jak choćby zamieszczanie nieprawdzi-
wych i zmanipulowanych informacji 
o naszej pracy w Gazecie Sucholeskiej, 
której łamy zostały dla nas całkowicie za-
mknięte. W tym obszarze porzuciliśmy 
wszelkie nadzieje. Mentalność wójta 
i jego najbliższego otoczenia  wyznacza 
pewne ograniczenia myślowe i standar-
dy zachowań, które w ich mniemaniu 
przyniosą im korzystny efekt wyborczy. 
Mamy zdanie odmienne. Rozumienie 
spraw publicznych oraz bardzo wysoki 
poziom intelektualny naszych mieszkań-
ców sprawią, że efekt tych niecnych prak-

tyk będzie odwrotny od zamierzonego. 
Ludzie, wbrew założeniom naszych opo-
nentów, potrafią myśleć samodzielnie!
O co zabiegaliśmy, na co nie było na-
szej zgody, jakie podejmowaliśmy ini-
cjatywy?

Nie sposób wymienić wszystkiego. 
Ograniczę się zatem do przypomnienia 
działań najważniejszych i najbardziej 
spektakularnych. 

Inwestycje kanalizacyjno – dro-
gowe. W tej kadencji uruchomiono te in-
westycje z rozmachem pozwalającym na 
wydobycie gminy z wieloletniej zapaści 
cywilizacyjnej w tym obszarze. Miesz-
kańcy Golęczewa, Zielątkowa oraz Złot-
nik powoli wkraczają w XXI wiek Nie 
pozwoliliśmy zmarnować pieniędzy na 

budowę niepotrzebnych, drogich i luk-
susowych pomników władzy. Niestety 
opór materii jest jeszcze spory. Radni 
ze wschodniej części Suchego Lasu, za-
miast nadrabiać zaległości i budować 
kanalizację i drogi (rejon ulicy Mokrej) 
stawiają na … park aktywnej edukacji 
i sportu. To przykre i zdumiewające. 

Finanse Gminy. Ograniczenie 
poziomu zadłużenia, który jeszcze do nie-
dawna przekraczał prawem ustanowione 
normy, a obecnie mieści się w średniej 
krajowej, to bez wątpienia przejaw naszej 
odpowiedzialności za przyszłość gminy. 
Po wyborach w 2014 roku, kiedy stron-
nictwo wójta  utraciło większość w Radzie 
Gminy, stan finansów publicznych w Su-
chym Lesie systematycznie poprawia się:

W związku z licz-
nymi pytaniami, 
zwłaszcza miesz-
kańców Zielątko-
wa oraz Chludo-
wa informuję, że 
w grudniu zakoń-

czyła prace komisja doraźna w sprawie 
informacji na temat radnego klubu No-
woczesna Gmina Pawła Tyrki. Ustale-
nia komisji zawarto w  sprawozdaniu. 
Zważywszy na okoliczności tej sprawy, 
stan faktyczny oraz prawny, komisja 
jednogłośnie zdecydowała o przyję-
ciu tego sprawozdania, co skutkuje 
koniecznością przedstawienia Radzie 
Gminy projektu uchwały w sprawie wy-
gaśnięcia mandatu radnego.

Przypominam, że wcześniej z tzw. 
przepisami antykorupcyjnymi zma-
gało się dwóch innych radnych klubu 
związanego z wójtem. W jednym przy-
padku mandat radnemu uchylił woje-
woda, co potwierdził Wojewódzki Sąd 
Administracyjny. W kwestii poczynań 
drugiego radnego wojewoda nie zajął 
stanowiska.

W pełni solidaryzuję się z głosami 
oburzenia mieszkańców. Tym bar-
dziej, że w tej kadencji powstał Kodeks 
Etyki Radnego. Doskonale rozumiem, 
że jeśli prawie połowa radnych klubu 
związanego z wójtem NOWOCZE-
SNA GMINA zajęta jest wyjaśnianiem 
swoich relacji finansowych z gminą, to 
cierpi na tym wizerunek całej naszej lo-
kalnej społeczności. Niestety, na postę-
powanie radnych i siłę ich przyzwycza-
jeń mamy bardzo ograniczony wpływ.

Pełną treść relacji przewodniczą-
cych komisji stałych oraz doraźnych 
można przeczytać na www.gminara-
zem.pl, a protokoły ze wszystkich po-
siedzeń  na www.bip.suchylas.pl/Rada 
Gminy/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja rewizyjna
Podczas posie-
dzenia  4 grudnia 
br. zajmowaliśmy 
się  sformuło-
waniem uzasad-
nienia do skargi 
na działalność 

wójta oraz planem pracy na 2018 r., 
w którym uwzględniono między inny-
mi: kontrolę wójta w zakresie nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami: LARG 

Sp. z o.o., GCI Sp. z o.o. oraz ZGK Sp. 
z o.o., analizę wykonania budżetu 
w roku 2017 i sporządzenie wniosku 
absolutoryjnego, kontrolę realizacji 
wystąpień pokontrolnych, analizę 
informacji o wykonaniu budżetu za 
I półrocze 2018 r. oraz kontrolę świe-
tlic wiejskich oraz domu osiedlowego.

Pod koniec posiedzenia poruszyli-
śmy kilka spraw bieżących. 

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Komisja odbyła 
posiedzenie 12 
grudnia, podczas 
którego dokona-
ła podsumowa-
nia działań prze-
prow ad z onyc h 

w bieżącym roku. 
Efektem prac Komisji w 2017 

roku było, między innymi złożenie 
40 wniosków, które odnosiły się do 
spraw zgłaszanych przez jednost-
ki pomocnicze oraz mieszkańców. 
Wspólnie z sucholeską Policją i Urzę-
dem Gminy, przeprowadziliśmy ko-
lejną edycję konkursu dla uczniów 
szkół podstawowych ,,BEZPIECZ-
NE WAKACJE”. Kontynuowali-
śmy także coroczną akcję związaną 
z poprawą widzialności na naszych 
drogach  (trójkąty bezpieczeństwa). 
Wraz z jednostkami pomocniczymi 
zorganizowaliśmy również akcję do-
tyczącą utwardzenia wyjazdów z dróg 
polnych nieutwardzonych. Wraz 
z Referatem Komunalnym przepro-
wadziliśmy bardzo szeroko zakrojoną 
kontrolę w zakresie bezpieczeństwa 
placówek oświatowych naszej gminy. 
Kolejną akcją przeprowadzoną przez 
Komisję, która skutkowała artykuła-
mi w lokalnej prasie, była kwestia nie-
stosowania się do wymogów przepi-
sów o ruchu drogowym, dotyczących 
stosowania tzw. ,,odblasków”. Komi-
sja wnioskowała, że należy systema-
tycznie przypominać o konieczności 
stosowania odblasków przez wszyst-
kich użytkowników dróg, zarówno 
przez dzieci jak i dorosłych.

W trakcie posiedzeń opiniowali-
śmy wiele projektów uchwał na posie-
dzenia Rady Gminy. Komisja przygo-
towała i złożyła do budżetu 2018 roku 
29 wniosków. Obecnie oczekujemy na 
ich realizację.

W 2017 roku najczęściej procedo-
wanymi tematami były: stan taboru 
i rozkład jazdy ZKP, bezpieczeństwo 
jednostek oświatowych, problem dzi-
ków oraz bezpieczeństwo w ruchu pie-
szo – samochodowym.

Pod koniec posiedzenia  Komisja 
omówiła kilka spraw bieżących.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Komisja obrado-
wała dwukrotnie. 
Podczas pierw-
szego posiedze-
nia – 4.12. br.  
Komisja zajmo-
wała się opinio-

waniem wniosków Komisji Stałych  
do budżetu gminy w 2018 r. Człon-
kowie komisji sformułowali też 
swoje wnioski. Najwięcej wniosków, 
w imieniu klubów Inicjaty wa Miesz-
kańców – Gmina Razem, złożył rad-
ny Michał Przybylski. Każdy wnio-
sek był przedyskutowany w gronie 
radnych oraz pracowników Urzędu 
Gminy. 

Na kolejnym posiedzeniu – 11.12.
br.  Komisja w ysłuchała też przy-
byłego na posiedzenie mieszkańca 
gminy w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejon ulicy Jagodowa 

– Rolna w Suchym Lesie. Następnie 
pozyty wnie zaopiniowano projekty 
uchwał na najbliższą sesję: uchwałę 
w sprawie mpzp Chludowo – rejon 
ulicy Golęczewskiej, w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia mpzp 
Złotkowo – Południe oraz uchwa-
łę zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia w ysokości stawek podat-
ku od nieruchomości na rok 2018. 
Negaty wnie natomiast zaopinio-
wano uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Gmi-
ny Suchy Las na 2017 rok, w której 
zaproponowano przesunięcie o ko-
lejny rok zadania – przebudowa 
skrzyżowania ul. Obornicka/ Nek-
tarowa z bezpiecznym prawo i lewo-
skrętem na Osiedle Grzybowe.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W grudniu Komi-
sja odbyła jedno 
posiedzenie było 
to podsumowa-
nie pracy w 2017 
roku i spotkanie 
z p. B Stachowiak 

redaktor naczelną Gazety Suchola-
skiej. Komisja wysłuchała obszernego 
sprawozdania Pani Redaktor za 2017 
rok, z którego wynikało, że koszt dru-
ku to kwota 74.304,90 zł brutto. Łącz-
ny koszt składu – 14.941,00 zł brutto. 
Koszt kolportażu to 3.150,00 zł brutto. 
Łącznie w skali roku wydano kwotę 
92.395,90 zł. Dochody z reklam to 
47.233,00 zł brutto. Rzeczywisty koszt 
gazety to 45.162,52 zł. W powyższym 
rozliczeniu nie uwzględniono wyna-
grodzeń pracowników.

Reklamy w gazecie zajmują śred-
nio 7,9 % powierzchni jednego nume-
ru. Gazeta bardzo mocno włączy się 
w obchody 800-lecia Suchego Lasu. 

Komisja podziękowała p. B Sta-
chowiak za dotychczasową pracę 
i życzyła dalszych sukcesów oraz 
stworzenia warunków do niezależ-
ności i otwartości naszego gminne-
go pisma. 

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Podczas pierw-
szego posiedze-
nia radni deba-
towali na temat 
uchwały budże-
towej na 2018 
rok. Zgłoszono 

25 wniosków do budżetu, wskazując 
dla trzech z nich źródło finansowania. 
Uchwały budżetowej ostatecznie nie 
zaopiniowano, ponieważ w ocenie 
Komisji została niestarannie przy-
gotowana. Niezadowolenie radnych 
wzbudziły głównie zbyt lakoniczne 
uzasadnienia dla wielu pozycji bu-
dżetowych. 

Podczas drugiego posiedzenia 
członkowie Komisji zajmowali się 
głównie projektem uchwały  propo-
nowanej podwyżki opłat za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. Na po-
siedzeniu obecni byli przedstawiciele 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
(ZGK) – gminnej spółki zajmującej 
się odbiorem odpadów. Przedstawili 
oni prezentację, która miała uzasadnić 
zmianę ceny (z 13 zł płaconych w 2017 
r. na 18 zł w 2018 r.) przypadającej na 
jednego mieszkańca za odbiór odpa-
dów zmieszanych. Po burzliwej dys-
kusji radni negatywnie zaopiniowali 
projekt uchwały. 

Następnie radna Małgorzata Sal-
wa-Haibach, przewodnicząca zarządu 
Osiedla Grzybowego, przedstawi-
ła problemy komunalne nurtujące 
mieszkańców.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Klub Nowoczesna Gmina
2017 – rok trudnych kompromisów
Zakończył się rok 2017. Jaki był dla naszej Gminy, dla 
naszych Mieszkańców, dla nas? Odpowiedź na to pytanie 
nie jest jednoznaczna, bowiem dla nas – radnych Klubu 
Nowoczesna Gmina – był to przede wszystkim okres 
bardzo trudnych kompromisów.
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Widać wyraźnie, że najtrudniejszym 
okresem dla naszej gminy były lata 
2012-2013 (kolor czarny), kiedy przy-
tłaczającą większość w Radzie Gminy 
miało ugrupowanie Zgoda i Rozwój 
(dziś klub Nowoczesna Gmina) po-
pierające bezrefleksyjnie wójta. W tym 
okresie nasza gmina miała nie tylko 
gigantyczne zadłużenie, ale również 
prawie najwyższe w Polsce wydatki bie-
żące na administrację w przeliczeniu na 
1 mieszkańca spośród  gmin wiejskich 
powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Kompostownia w Złotnikach. 
Gdyby nie nasz sprzeciw mieszkańcy 
Złotnik Wsi, os. Grzybowego oraz 
Złotnik Osiedla codziennie zmagali-
by się z uciążliwościami odorowymi 
z pobliskiej kompostowni. Ten szalo-
ny pomysł miał się naprawdę urzeczy-
wistnić. Co więcej, może tak się stać 
w przypadku np. utraty przez nasze 
kluby większości w Radzie Gminy po 
tegorocznych wyborach. Działka bo-
wiem cały czas czeka.

Opłaty za śmieci. Na przyjazny 
klimat polityczny czekają też podwyżki 
za zagospodarowanie naszych śmieci. 
Przypomnijmy, że nie zgodziliśmy się 
na ich podwyżkę w 2017 r. do kwoty 
17 zł od mieszkańca. W 2018 zapropo-
nowano absurdalnie wysoką kwotę 18 
zł. To byłaby chyba największa opłata 

w Polsce. Nasi konkurenci niestety nie 
byli przeciwko. My powiedzieliśmy 
twardo NIE.

Azbestowe wodociągi. Wbrew 
wójtowi, biorąc pod uwagę aspekt  
zdrowotny, ale również techniczny 
i ekonomiczny powiedzieliśmy NIE 
dla koncepcji wójta sprowadzającej się 
do zaniechania planowanej w Golęcze-
wie wymiany starych rur azbestowych 
na nowe, spełniające odpowiednie pa-
rametry techniczne.

Stary Bar w Chludowie. Nie po-
zwoliliśmy na dalszą dewastację zabyt-
kowego Starego Baru w Chludowie. 
Najpierw zobowiązaliśmy wójta do za-
kupu tej nieruchomości, która następ-
nie została zabezpieczona, a obecnie 
przeprowadzane są procedury przy-
gotowujące przebudowę oraz remont 
budynku z wykorzystaniem środków 
unijnych. 

Przedsiębiorcy. Bardzo często 
broniliśmy drobnych przedsiębior-
ców, np. właścicieli firm wywożących 
zawartość szamb, których próbowano 
obarczyć kosztownymi, niepotrzebny-
mi inwestycjami umożliwiającymi ich 
inwigilację przez gminnych urzędni-
ków w zakresie sposobu opróżniania 
beczkowozów. Nasza polityka odróż-
nienia przyjazności dla biznesu od 
bezwzględnego podporządkowania 

interesów mieszkańców wąskiej grupie 
najbardziej wpływowych przedsiębior-
ców przyniosła wymierny efekt w po-
staci bardzo wysokiego drugiego miej-
sca w rankingu tygodnika FORBES 

– „Gminy Przyjazne Dla Biznesu”. To 
sukces wcześniej nie odnotowywany!

Inicjatywy uchwałodawcze. 
Z tej instytucji korzystaliśmy spora-
dycznie, koncentrując się bardziej na 
mobilizacji organu wykonawczego do 
przedstawiania właściwych projektów 
uchwał. Niemniej jesteśmy autora-
mi kilku bardzo ważnych uchwał, np. 
w sprawie tzw. zadań lokalnych, inicja-
tyw obywatelskich czy ostatniego pro-
jektu w sprawie powołania Młodzieżo-
wej Rady Gminy. 

Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA 

MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Koniec roku to 
okres podsumo-
wań, rankingów 
i porównań. Takie 
p o d s u m o w a n i a 
przeprowadza się 
również w zakresie 

oceny pracy radnych. Jednym z najważ-
niejszych instrumentów sprawowania 
mandatu przez radnych są interpelacje 
składane do wójta. Za pomocą interpe-
lacji radny może domagać się od organu 
wykonawczego podjęcia określonych 
działań w sprawach gminy. Może też 
domagać się udzielenia interesujących 
go  informacji w kwestiach istotnych 
dla funkcjonowania gminy. 

W ostatnich 3 latach radni klubów 
INICJATY WA MIESZKAŃCÓW 

– GMINA RAZEM złożyli w sumie 
112 interpelacji (98%), natomiast rad-
ni klubu NOWOCZESNA GMINA 
zaledwie dwie (2%).

Oprócz interpelacji, które muszą 
mieć formę pisemną, radny może 
składać również zapytania na sesji lub 
w formie pisemnej.

Małgorzata Salwa-Haibach
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Przewodnicząca  
Rady Gminy Suchy 
Las informuje

Lider może być z Suchego Lasu
Do końca lutego potrwa nabór przedsiębiorstw do te-
gorocznej edycji konkursu „Poznański Lider Przedsiębior-
czości”. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe o łącznej 
wartości ponad 150 tys. zł.

Najlepsze firmy wybierać  będzie 
kapituła w skład której weszli m.in. dyr. 
Joanna Jajus z Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa UMP, rek-
tor Maciej Żukowski z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, prezy-
dent Wojciech Kruk z Wielkopolskiej  
Izby Przemysłowo-Handlowej, pre-

zes Jacek Guliński z Fundacji UAM 
w Poznaniu, prezes Przemysław Tra-
wa z MTP, prezes Lesław Wiatrowski 
z Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu 
i Usług, prezes Andrzej Łyko z Pol-
skiej Izby Gospodarczej Importerów, 
Eksporterów i Kooperacji oraz Piotr 
Kuśnierek z PKO BP SA.

Ilu stanie w szranki?
Kapitule przewodniczy starosta 

Jan Grabkowski, zaś wiceprzewodni-
czącym jest prezydent Poznania Jacek 
Jaśkowiak. Prezydenta reprezentuje 
właśnie dyr. Joanna Jajus.  

Wyniki prac gremium ogłoszone 
zostaną 19 kwietnia 2018 r.  podczas 
gali  towarzyszącej  Dniom Przedsię-
biorczości Poznań. Laureatom wrę-
czone zostaną statuetki oraz nagrody 
rzeczowe. 

Przez 14 lat organizowania kon-
kursu, o  tytuł „Poznańskiego Lide-
ra Przedsiębiorczości” ubiegało się 

ponad 700 firm, a honorowe wyróż-
nienie otrzymało blisko 90 przedsię-
biorstw. Organizatorzy spodziewają 
się, że w tym roku w konkursowe 
szranki stanie ponad 40 firm z Pozna-
nia i powiatu.

– Warto zgłosić się do tej ry wali-
zacji, bo już sam udział jest nobilitu-
jący – zapewniał starosta Jan Grab-
kowski podczas ceremonii otwarcia 
X V edycji konkursu. – Namawiam 
do zgłoszenia start-upy, mikroprzed-
siębiorstwa oraz małe i średnie firmy. 
Przyznając tytuł Lidera chcemy nie 
tylko w yróżnić najlepsze firmy, ale 

także wskazać tych, którzy radzą so-
bie na rynku i z których warto brać 
przykład. 

Dla uzyskania zaszczytnego 
tytułu należy poddać się weryfi-
kacji (także finansowo-księgowej) 
przeprowadzanej przez partnera 
merytorycznego konkursu – firmę 
Grant Thornton Frąckowiak. Part-
ner merytoryczny rekomenduje 
firmy godne tytułu „Poznański Li-
der Przedsiębiorczości”. Spośród 
nich kapituła w yłania zw ycięzców. 
Organizatorami konkursu są dwa 
samorządy aglomeracji poznańskiej 
(miasto Poznań i powiat). Na terenie 
aglomeracji zarejestrowanych jest 
ok. 160 tys. podmiotów gospodar-
czych. Statystycznie co piąty pozna-
niak prowadzi firmę.

Nagrody czekają
Dla laureatów w poszczegól-

nych kategoriach bezpłatne studia 
podyplomowe ufundowały:  Poli-
technika Poznańska, Uniwersytet 
Ekonomiczny oraz UA M. MTP za-
dek larowały bezpłatne udostępnie-
nie powierzchni w ystawienniczej 
i budowę stoiska na targach.

– Mam nadzieję, że dla l iderów 
przedsiębiorczości udział w targach 
będzie akceleratorem w działalno-

ści i w dalszych sukcesach – zazna-
czy prezes Przemysław Trawa.

Poznański Park Naukowo-Tech-
nologiczny (PPNT) uhonoruje 
w yłącznie przedsiębiorstwa star-
t-upowe, ponieważ tylko takie są 
usługobiorcami parku prowadzo-
nego przez Fundację UA M. Zw y-
cięzcy w tej kategorii nagrodzeni 
zostaną voucherami o wartości 10 
tys. zł m.in. na inkubację i inne usłu-
gi oferowane przez PPNT.  PKO 
BP SA zwolni laureatów na pięć lat 
z obowiązku płacenia prowizji od 
usług bankow ych. Zapewni im też 
preferencyjne warunki obsługi f i-
nansowej.  

Zgłoszenia przyjmowane będą 
do 28 lutego br. Formularze i szcze-
gółowe informacje znajdziecie na 
stronie lidermsp.poznan.pl oraz 
pod numerami telefonów: 61 8418 
826 i 61 878 47 83. Formularz wraz 
z załącznikami można przesyłać 
na adres lidermsp@um.poznan.pl. 
Podpisane przez osobę uprawnioną 
oświadczenia kandydata do tytułu 
należy złożyć lub przesłać pocztą 
tradycyjną na adres biura konkursu 
w zamkniętej kopercie opatrzonej 
napisem „konkurs o tytuł „Poznań-
skiego Lidera Przedsiębiorczości”.

Piotr Górski
Dyr. Joanna Jajus z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP, starosta Jan Grabkowski, 
Jolanta Jackowiak z firmy Grant Thornton Frąckowiak (partnera merytorycznego konkursu)

Od lewej siedzą: dyr. Piotr Kuśnierek z Biura Oddziału Regionalnego Bankowości 
Detalicznej PKO BP SA, prezes MTP Przemysław Trawa, prezes Jacek Guliński  
z Fundacji UAM w Poznaniu i rektor UEP Maciej Żukowski

Branża mięsna świętuje 
Boże Narodzenie
Na początku grudnia przedstawiciele Ogólnopolskiego 
Cechu Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy wraz ze swymi 
sympatykami uczestniczyli w tradycyjnym spotkaniu 
gwiazdkowym branży mięsnej.

W Pawilonie Prasowym Między-
narodowych Targów Poznańskich 
stworzono świąteczną atmosferę. Wi-
ceprezes cechu Hieronim Jurga zagrał 
kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Duet 

„Akord” (Andrzej Kosowski i Woj-
ciech Szopka) wykonał bożonarodze-
niowe standardy.

Znamienici goście
Wśród zaproszonych gości znaleź-

li się m.in. przewodnicząca Sejmiku 
Zofia Szalczyk, dyrektor Marek Beer 
z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Urzędu Marszałkowskiego, wice-
starosta Tomasz Łubiński, Kazimierz 
Śliwiński z Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa UM, wo-
jewódzki lekarz weterynarii Andrzej 
Żarnecki, komendant miejski policji 
Maciej Nestoruk, a także  nasza redak-
tor naczelna Agnieszka Łęcka.

Licznie byli też reprezentowani 
przedstawiciele świata nauki, w tym 

m.in. dziekan Bożena Danyluk z Wy-
działu Nauk o Żywności i Żywieniu 
Uniwersytetu Przyrodniczego oraz 
profesorowie Włodzimierz Dolata 
i Edward Pospiech z tegoż wydziału. 

Statuetka Rzeźnika
Biesiadników w odpowiedni na-

strój wprowadzał Andrzej Łyszyk 
z Agencji Artystycznej i Reklamowej 

„Idea”. Szczególnie serdecznie witano 
Andrzeja Wituskiego, byłego prezy-
denta Poznania, wieloletniego dyrek-
tora Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Henryka Wieniaw-
skiego i prezesa Towarzystwa Muzycz-
nego.  Dostojny gość  sam przyznał, że 
karierę zawodową rozpoczął w… za-
kładzie rzeźnickim.

– Po raz pierwszy od ponad 60 lat 
znalazłem się w gronie, w którym roz-
poczynałem swoją pracę zawodową – 
otarł łzę były prezydent. – Zawsze w ser-
cu jest ta branża, od której się zaczynało. 

Mogę o niej mówić godzinami, ale co 
raz częściej, niestety, nie mam z kim. 

Jacek Marcinkowski, jeden z za-
łożycieli cechu, uhonorował byłego 
prezydenta, wręczając mu Statuetkę 
Rzeźnika.  

W  dalszej części uroczystości łama-
no się opłatkiem i składano sobie życze-
nia świąteczne. Nie mogło też zabrak-
nąć podsumowań mijającego roku.

– Był to trochę średni, niezbyt przy-

chylny, przeciętny rok – uznał Jacek Mar-
cinkowski. – Najbardziej niepokojący 
jest afrykański pomór świń – dodał.

Gwiazdkowe spotkanie przedsta-
wicieli branży mięsnej wiązało się tak-
że z doznaniami kulinarnymi. Pyszne 
potrawy wigilijne przygotowało i ser-
wowało ABC Kuchni – restauracja 
Trzy Kolory, która należy do Hieroni-
ma Jurgi. 

Piotr Górski
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Jacek Marcinkowski, były prezydent Andrzej Wituski, 
przewodnicząca Zofia Szalczyk, Hieronim Jurga

Wicestarosta Tomasz Łubiński, Hieronim Jurga, komendant Maciej Nestoruk

Hieronim Jurga gra kolędę Jerzy Głowacki z Mlekovity i red. Agnieszka Łęcka
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Dlaczego właśnie tango? 
Magdalena Samolik-Siennicka: 

Sama długo zastanawiałam się, co jest 
w nim najbardziej magiczne. Z tańcem 
jestem związana od dzieciństwa, ale 
zawsze były to różne rodzaje taneczne. 
Dopiero gdy poznałam tango argen-
tyńskie - oczarowało mnie ono do tego 
stopnia, że reszta przestała się liczyć. 
Zostało ze mną na lata. Po dłuższym 
czasie doszłam do wniosku, że zawiera 
się w nim wiele wartości, za którymi 
tęsknimy…w życiu. Nie jest to wy-
uczona choreografia, ale relacja między 
partnerami - bliskość, rozmaite emocje, 
uzupełnianie się. To taniec nie tylko dla 
ciała, ale i dla serca, ducha.

Leszek Siennicki: Wyróżniłbym 
dwa aspekty. Pierwszy - tango to duża 
siła każdego partnerów tańczących 
ze sobą. Pamiętajmy, że wywodzi się 
z Ameryki Łacińskiej, a co za tym idzie 

- kultury macho. W związku z tym jest 
w nim ogromna pewność, swego ro-
dzaju ugruntowanie łączące się jedno-
cześnie z delikatnością. Prowadzenie 
partnerki i podążanie za partnerem 
jest przy całej sile bardzo subtelne - nie 
spotkałem się z tym zjawiskiem ni-
gdzie indziej. Drugi aspekt - nieprzewi-
dywalność tanga. Tu nie ma gotowych 
struktur - na początku uczymy pew-
nych kombinacji ruchowych, ale idea 
jest taka, by one były tylko podstawą. 
By w każdym kroku na bieżąco decy-
dować o następnym. 
Jak w takim razie przejść na poziom, 
w którym tak bardzo wyczuwamy 
w tańcu siebie nawzajem? 

MS-S: Lubię nazywać to „klocka-
mi”, z których można zbudować roz-

maite formy. Uczymy podstawowych 
kroków, ale bardziej kładziemy nacisk 
na to, jak się zrozumieć. Potrzebne 
jest używanie ciała i słuchanie go. Jeśli 
partnerka oczekuje, że będzie wiedziała, 
co zatańczy - od razu jest stracona. To 
zaburzenie komunikacji i jakości tanga, 
zawierającej się w tworzeniu z chwili na 
chwilę. Wiele kobiet się boi - że nie wie, 
co będzie dalej; że popełni błąd. Part-
nerka w tangu musi pozwolić sobie na 
niewiedzę. Podczas tańca powinna wy-
czuwać partnera, uruchamiać zmysły. 

A co z partnerem? 
LS: Pojęcie „schemat” nie istnieje 

dla nas na parkiecie. Odrzucamy sza-
blony i to dotyczy również partnera. 
Ma on za zadanie słuchać muzyki 
i ruchowo ją wyrażać. Tworzy cho-
reografię na bieżąco, można zatem 
powiedzieć, że partnerka słucha mu-
zyki przez partnera dającego jej pewną 
przestrzeń do interpretacji.  
Tango stawia zatem przede wszyst-
kim na emocje? 

MS-S: Niektórzy twierdzą, że pary 
w tangu są sztywne. Niestety to konse-
kwencja innych tańców towarzyskich. 
Wiele osób nadal tańczy tango, stawia-
jąc w nim głównie na ruch własnych 
nóg. Wydaje im się, że całość powinna 
być perfekcyjna, wyćwiczona. Chce-
my odchodzić od takiego myślenia 

- ożywiać ten taniec, stawiać na jakość. 
Jako partnerka lubię zatańczyć mniej, 
a poczuć więcej. Nie chcę kończyć 
tańca i myśleć „pomachałam nogami, 
ale nic poza tym”. (śmiech) 

LS: Wyobraźmy sobie sytuację: 
imieniny, Sylwester czy Andrzejki. Za-
praszamy kogoś do tańca i…rozmawia-

my. Mało tego! Mężczyźni często czują 
się niekomfortowo, nie zagajając pod-
czas tańca. Przecież to najpiękniejsza 
rzecz, jaką można komuś zaoferować 

- 3 minuty utworu muzycznego tylko 
dla siebie nawzajem. Nie zagłuszajmy 
go - zatańczmy! To też jest rozmowa. 
Podkreślają Państwo w swoich 
mediach społecznościowych, że 
najbardziej liczy się chwila obecna, 
tu i teraz z partnerem. Ten taniec 
w wymiarze bycia razem ma w sobie 
chyba dużo erotyzmu.

 MS-S: W tym kontekście wolę 
sformułowania „zmysłowość” i „na-
miętność”. Erotyzm kojarzy mi się 
z czymś bardzo seksualnym. Tymcza-
sem w tangu to bardziej flirtowanie, 
bycie w pierwotnym rozumieniu pojęć 

„kobiecości” i „męskości”. Tu jesteśmy 
dwoma przeciwległymi biegunami, 
które jednocześnie wzajemnie się uzu-
pełniają. W dzisiejszych czasach ko-
biety radzą sobie same - są niezależne, 
nie muszą podążać za mężczyznami. 
Tango może stanowić dla nich chwilę 
oddechu - moment oparcia się, całko-
witego zaufania mężczyźnie.

LS: Tango pochodzi z dzielnic 
portowych przełomu XIX i XX wie-
ku, gdzie ubodzy marynarze tańczyli 
je z paniami lekkich obyczajów - ma 
więc w sobie coś z profanum. Kilka-
naście lat później weszło na salony 
w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku 
i stało się najbardziej prestiżowym 
wówczas tańcem! Można powiedzieć, 
że z profanum stało się niemal sacrum. 
Dowód? W 1913 roku papież Pius X 
zakazał tanga katolikom. Tymczasem 
Franciszek - Argentyńczyk - w roku 
2013 wysłuchał go podczas Festiwalu 
Pieśni Sakralnej w Rzymie. 

MS-S: To prawda! Przy całej swo-
jej genezie ma coś ze świętości.
Za jego pomocą można opowiadać 
różne, również swoje własne historie?

LS: Taniec to język. Pokazuje wiele 
rozmaitych składowych osobowości. 
Każdy utwór muzyczny - nie tylko 
rodem z Buenos Aires - niesie ze sobą 
jakieś emocje. Często tańczymy auto-
matycznie - „dwa na jeden”, wymuszane 
obroty. Dlaczego nie miałbym odzwier-
ciedlić emocji utworu, zaproponować 
partnerce czegoś niebanalnego? Taniec 
czasem jest tylko elementem rucho-
wym, niemal jak fitness - bezmyślny, 
stanowiący pretekst do odpłynięcia 
myślami gdzie indziej. A przecież wy-
maga świadomości, obecności na par-
kiecie. Żadna chwila już się nie powtó-
rzy, liczy się tylko to, co jest teraz - w tym 
momencie jest to nasza rozmowa.
Nie mogę w takim razie nie zapytać 
o tango coaching. Wiele osób, sły-
sząc już samo sformułowanie „co-

aching”, krzywi się z niesmakiem, 
tymczasem łączą Państwo taniec 
z rozwojem osobistym…

MS-S: „Coaching” to słowo nad-
używane. Mnóstwo osób używa go do 
wpływu na ludzi, kierując się własnym 
interesem. To, czym ja się zajmuję, to 
praca ruchem. Umiejętność zatrzyma-
nia się, odizolowania od codziennego 
pędu. Tango to znakomite narzędzie. 
Pracuję z kobietami, proponując im 
różne formy spotkania się z samą sobą. 
Nie trzeba wtedy tańczyć w parze - pro-
wadzę zajęcia z tanga solo. Dotyczy to 
również rozmów o kobiecości. Tango 
pomaga - razem z nim poznawanie sie-
bie jest lekkie. Coaching, terapia, rozwój 
osobisty - te słowa mają w sobie ciężar, 
odstraszają ludzi. Taniec to naturalna 
forma, w której ciało czuje się po prostu 
dobrze. Wytwarzają się endorfiny, poja-
wia się radość i to właśnie w niej łatwiej 
jest odkrywać swoje wnętrze. Stąd 
moja autorska seria warsztatów „Kobie-
ta, emocje i tango”, gdzie poprzez taniec 
zbliżamy się do samych siebie.
Jakiś czas temu występowali Pań-
stwo z pokazem tanecznym w Fil-
harmonii Poznańskiej. Czy po tylu 
latach tanecznego zaprawienia na-
dal pojawia się stres, adrenalina?

MS-S: Oczywiście, że tak! Każdy 
stan mobilizacji organizmu wiąże się 
z adrenaliną. Sama mobilizacja nato-
miast pozwala się skupić na tym, co 
powinniśmy w danej chwili zrobić. Po-
budza mnie to do wykonania zadania.
Współpracowali też Państwo z Kare 
Landfaldem, twórcą zen coachingu. 

LS: Filozofia zen opiera się na by-
ciu w „teraz”, niepodążaniu za myślami 
dotyczącymi przeszłości i przyszłości. 
Nie myśl, skup się na chwili obecnej - te 
przesłanki idealnie wpisuje się w tango 
argentyńskie! Wyjdź na parkiet i oddal 
się od myśli, ocen, etykiet. Po prostu 
bądź i zaoferuj swojemu partnerowi 
albo partnerce coś od siebie. 

MS-S: Zen zakłada też, że medy-
tacja nie jest czymś wydarzającym się 
w ciągu dziesięciu minut, punktualnie 
o ósmej rano każdego dnia. Każdy 
punkt dnia - praca, taniec, zabawa 
z dzieckiem, mycie naczyń, załatwia-
nie swoich spraw - może stanowić 
pewną formę medytacji.  

LS: Może warto też wyrzucić 
z głowy skojarzenia. Zamiast „medyta-
cja” lepiej powiedzieć „świadomość”. 
Skąd pomysł na tę współpracę?

LS: Z naszych pasji. Tak, uczymy 
tanga, ale nie skupia się to tylko na 
wyuczonych krokach w rytm muzyki. 
Zwracamy uwagę na relacje w parze, 
obecność, świadomość - to właśnie 
wartości filozofii zen. Mówimy do 
siebie „powoli, nie spiesz się”. Mamy 

WyWiad  agnieszka łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu WyWiad / reKlama
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Między sacrum a profanum
Podczas rozmowy często patrzą sobie w oczy, łapią się za 
ręce. Ona - w obszernym swetrze, z wielkimi oczami, on - 
uśmiechnięty, uważnie dobiera słowa. Razem podróżują, 
tańczą, doświadczają, a w Suchym Lesie uczą tanga argen-
tyńskiego w swoim otwartym jesienią Tango Atelier.

przecież tylko jedno życie i warto za-
stanowić się, czy przeżywamy je wła-
ściwie. Stąd wziął się pomysł na nasze 
taneczne wyjazdy w duchu zen. 
Czyli Tango Yachting. Taniec pod 
żaglami w egzotycznych miejscach. 

LS: Na ten projekt złożyło się kilka 
rzeczy. Po pierwsze: nasze pasje - tan-
go, zen, ścieżki rozwoju osobistego. Po 
drugie: fakt, że wiele osób wyjeżdża 
na wakacje, a potem czuje się jeszcze 
bardziej zmęczona. W naszych gło-
wach narodził się pomysł: dlaczego 
nie zrobić dla ludzi wspaniałych wa-
kacji, na których w pełni będą mogli 
odpocząć? Dlaczego nie podzielić się 
swoimi doświadczeniami z innymi? 
Odkurzyłem swój patent żeglarski. 
Błyskawicznie pozbieraliśmy chęt-
nych i wyruszyliśmy na wakacje z tan-
giem. Całość organizowana w duchu 
włoskiego powiedzenia „il dolce far 
niente”, czyli „słodkie robienie nicze-
go”. Chorwacja, Malta, grecka wyspa 
Korfu, a w przyszłym roku - Zatoka 
Sarońska. Tym razem same panie!

MS-S: I jeden kapitan! (śmiech)
LS: Podczas takiej żeglugi tańczy-

my na plażach lub w uroczych mari-
nach; przy restauracjach, gdzie mamy 
własną muzykę i tłum gapiów. W Gre-
cji kelnerzy przynosili poczęstunek, 
byśmy zostali dłużej - staliśmy się 

atrakcją dla konsumujących wieczoro-
wą porą gości! (śmiech)

MS-S: Nie chcieliśmy organizo-
wać typowo komercyjnych rejsów. 
Pomyśleliśmy: wow, byłoby wspaniale 
żeglować z ludźmi, z którymi coś nas 
łączy! Stąd zaproszenie dla tangowi-
czów. Czuję, że zrobiliśmy to trochę 
dla siebie. (śmiech)
Państwa najpiękniejsze wspomnie-
nie związane z tangiem to…?

LS: Wybrałbym…każdy moment, 
w którym mogę zatańczyć z żoną! 
W tych sytuacjach mogę być nie tylko 
w pełni obecny, ale i wyrazić swoje uczu-
cia. Wtedy, kiedy tylko taniec to chwila 

„tu i teraz” - najbardziej wartościowy jest 
wtedy, gdy dzielę go z moją żoną.

MS-S: (patrząc na LS) Pomy-
ślałam o naszym pierwszym tangu…
wydaje mi się, że sprawiło ono w jakiś 
sposób, że miłość po prostu popłynę-
ła. Oboje dobrze wiemy, jak magiczna 
była ta chwila.
Tango to nie tylko pasja i praca?

MS-S: Zakochiwanie się na nowo, 
flirt, adoracja, bliskość.

LS: Praca? Nie, to przyjemność. 
Czasem włączamy muzykę w przerwie 
między innymi zajęciami i tańczymy 
całkowicie sami, dla siebie…myślę, że 
jesteśmy szczęściarzami. 

rozmawiała Małgorzata Pelka
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TANGO Atelier
w Suchym Lesie zaprasza na

Tango Argentyńskie

• Zajęcia regularne dla Par
• Zajęcia regularne solo dla Pań
• Warsztaty weekendowe dla Par i dla Pań
• Lekcje indywidualne
• Warsztaty wyjazdowe
• Wakacje z Tangiem na jachcie

• Zapisy do nowych grup 2018
• Piękna przestrzeń studia TANGO Atelier Suchy Las
• Doświadczeni nauczyciele
• Radosna społeczność
• Cykliczne imprezy taneczne - MILONGI

INFORMACJE i ZAPISY: www.samolik.pl - zapisy - formularz zgłoszeniowy
Suchy Las, ul. Akacjowa 1 
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Nowe osiedle z przedszkolem 
publicznym! 
Osiedle Złotniki Park to projekt dla wszystkich, którzy od 
swojego idealnego miejsca do zamieszkania oczekują 
czegoś więcej. 

Kompleksowo podchodzimy do 
realizacji przedsięwzięcia, skupiamy 
się nie tylko na działaniach w sferze 
mieszkaniowej, lecz również na stwo-
rzeniu jak najdogodniejszych warun-
ków do życia. Wraz z przybywającą 
liczbą mieszkańców rozwijać się bę-
dzie infrastruktura osiedlowa. 

Nowocześnie i przyjaźnie
Pierwszy etap budowy obejmuje 

realizację 12 komfortowych willi, 
które cechuje nowoczesny, a jedno-
cześnie przyjazny design. W każdym 

z budynków powstaje sześć mieszkań  
dwu-, trzy- i czteropokojowych o 
optymalnej powierzchni 48-79 m2. 
Większość lokali z tego etapu znala-
zła już swoich nabywców. W związ-
ku z ogromnym zainteresowaniem 
ofertą we wrześniu minionego roku 
uruchomiliśmy sprzedaż mieszkań z 
etapu drugiego, którego budowa już 
się rozpoczęła.

Tak więc niebawem osiedle po-
większy się o kolejnych 15 budynków, 
podobnie jak na etapie pierwszym 

– trzykondygnacyjnych, w których 
zaprojektowaliśmy 90 mieszkań. No-
wość w odróżnieniu do etapu pierw-
szego stanowić będą apartamenty 
czteropokojowe, o powierzchni 82 m2, 
zlokalizowane w parterach budynków. 
Tradycyjnie już wszystkie mieszka-
nia parterowe otwierać się będą na 
przestronne zielone ogródki o po-
wierzchni nawet do 200 m2. W ofercie 
znajdują się również garaże dostępne 
za dodatkową opłatą, a do dyspozycji 
wszystkich mieszańców oddamy prze-

stronne parkingi. Komórka lokatorska 
w każdym przypadku została wliczona 
w cenę zakupu. 

Dzieci to przyszłość
Z myślą o najmłodszych mieszkań-

cach i ich rodzicach, w trosce o bezcen-
ny czas,  rozpoczęliśmy budowę przed-
szkola w samym sercu osiedla. Będzie 
to przedszkole publiczne, a co się z tym 
wiąże – opieka nad maluchami będzie 
bezpłatna. Dumne przedszkolaki za-
mieszkujące Złotniki Park, ale i nie 
tylko, również najmłodsi mieszkańcy 
całej gminy, już we wrześniu 2018 r. 
przekroczą próg nowoczesnego, prze-
stronnego, spełniającego najwyższe 
standardy przedszkola. W pierwszej 
fazie w budynku powstanie dziewięć 
kompleksowo wyposażonych od-
działów dostosowanych do potrzeb 
najmłodszych, każdy o powierzchni 
ponad 65 m2. Salki te  pomieszczą 
łącznie ok. 200 dzieci. W zależności 
od zapotrzebowania mieszkańców 
dwa z pomieszczeń mogą zostać za-
adoptowane na żłobek.

W dalszym etapie, w miarę jak rozra-
stać się będzie nasze osiedle, planujemy 
dalszą rozbudowę, o następne cztery 
oddziały przedszkolne. Obiekt dyspo-
nować będzie dużym placem zabaw tak, 
by nasze pociechy mogły jak najwięcej 
czasu spędzać aktywnie na świeżym 
powietrzu. Oczywiście całość otoczo-
na zostanie terenem zielonym. Tak bez-
zwłoczne i dynamiczne przystąpienie 
do prac związanych z zabudową terenu 
przeznaczonego w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Suchy Las pod usługi oświaty, 
stało się możliwe dzięki zaangażowa-
niu władz samorządowych z wójtem 
Grzegorzem Wojterą oraz radnym Mi-
chałem Przybylskim na czele, a także 
dzięki wparciu ze strony szefów złotnic-
kich jednostek pomocniczych gminy,  
sołtys Ewy Korek i przewodniczącego 
Grzegorza Słowińskiego.

Doświadczenie w branży
W planach koncepcyjnych ujęty 

został kolejny etap rozbudowy bazy 
oświatowej na terenie osiedla, a mia-
nowicie  budowa szkoły podstawowej 
wraz z salą gimnastyczną oraz ze-
wnętrznym kompleksem rekreacyj-
no-sportowym. Generalnym wyko-
nawcą jest spółka BGR BAU z prawie 
30-letnim doświadczeniem w branży 
budowalnej. 

W koncepcji planistycznej przewi-
dzieliśmy też miejsce na obiekty me-
dyczne, świadczące usługi w szerokim 
zakresie specjalizacji. 

Naszą wizją jest stworzenie miej-
sca, które będzie przyjazne i wygodne 
dla mieszkańców. Myślimy o takim 
zagospodarowaniu przestrzeni, by 
wszystko było na miejscu i „pod ręką”. 

Jeśli mowa o udogodnieniach w ob-
rębie osiedla Złotniki Park, nie można 
pominąć kwestii związanych z komu-
nikacją. W planach rozwojowych uję-
ta została modernizacja linii kolejowej 
Poznań-Piła, na której uruchomiona 
zostanie Poznańska Kolej Metropoli-
tarna. Obecnie prowadzone są prace 
zmierzające do uruchomienia węzła 
przesiadkowego w korelacji z nowymi 
połączeniami kolejowymi tuż przy uli-
cy Łagiewnickiej. Dzięki temu miesz-
kańcy osiedla Złotniki Park będą mo-
gli jeszcze sprawniej poruszać się w 
obrębie gminy oraz całej  aglomeracji 
poznańskiej. Nowością będą również 
ciągi pieszo- rowerowe wzdłuż ulic Ła-
giewnickiej i Dworcowej.  

Symbol prestiżu
Przypomnimy, osiedle powstaje 

w jednej z najprężniej rozwijających 
się podpoznańskich gmin – w Su-
chym Lesie, a dokładnie w Złotnikach. 
Gmina utożsamiana z wizerunkiem 
prestiżu oferuje w pełni rozwiniętą in-
frastrukturę w postaci placówek edu-
kacyjnych, usług medycznych, marke-
tów, sklepów, nowoczesnych klubów 
fitness, licznych kawiarni, restauracji, 
dróg i znakomicie funkcjonującej ko-
munikacji.

Wszystkie osoby zainteresowane 
kwestią naboru do przedszkola zapra-
szamy do śledzenia aktualności na na-
szej stronie www.zlotnikipark.pl. Już 
niebawem zamieścimy tam niezbędne 
informacje dotyczące zapisów. 

Zapraszamy również do naszego 
biura sprzedaży w Jelonku, ul. Obor-
nicka 8a, 62-002 Suchy Las. Jeste-
śmy do dyspozycji od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8-18. Szcze-
góły na naszej stronie internetowej: 
www.zlotnikipark.pl. Kontakt tele-
foniczny: 883 204 205. 

Sprzedaż hybryd Toyoty  
w Polsce przekroczyła 
30 000 aut
Zainteresowanie Polaków samochodami hybrydowy-
mi gwałtownie rośnie. Toyota sprzedała od stycznia do 
listopada 12 726 hybryd, o 4 362 egzemplarze więcej niż 
w całym 2016 roku. W listopadzie łączna sprzedaż aut 
hybrydowych tej marki w Polsce przekroczyła 30 000 
egzemplarzy – ostatnie 10 000 opuściło salony w zaledwie 
9 miesięcy. Obecnie 26 procent sprzedaży Toyoty w Polsce 
stanowią hybrydy.

W tym roku najpopularniejszym 
modelem hybrydowym w Polsce jest 
Toyota C-HR Hybrid – nowy cros-
sover, który w styczniu zadebiutował 
w polskich salonach. W ciągu 11 mie-
sięcy polscy kierowcy kupili 3 880 eg-
zemplarzy. Dużym sukcesem okazała 
się także przedsprzedaż Toyoty C-HR 

– od września do grudnia kupiono 568 
aut. Niewiele mniej niż hybrydowych 
crossoverów – 3 749 aut – wyjechało 
w tym roku z salonów Aurisów Hybrid. 
Model ten jest najczęściej spotyka-
nym na polskich ulicach samochodem 
hybrydowym – od debiutu w 2010 
roku Polacy kupili łącznie 12 790 eg-
zemplarzy elektryczno-benzynowego 
Aurisa. Trzecie miejsce zajął średniej 
wielkości SUV RAV4 Hybrid, dostęp-
ny z napędem na przednią oś oraz na 
cztery koła (E-Four). Od początku 
roku kupiono 2716 tych aut.

Oferta Toyoty obejmuje 7 modeli 
hybrydowych, należących do 6 seg-
mentów. Są to: miejski Yaris Hybrid, 
kompaktowy Auris Hybrid w wersji 
hatchback i TS Kombi, crossover Toyo-
ta C-HR Hybrid, średniej wielkości li-
ftback Prius oraz ładowany z zewnętrz-

nej sieci Prius Plug-in Hybrid, a także 
7-miejscowy minivan Prius + i średniej 
wielkości SUV RAV4 Hybrid.

Napęd hybrydowy Toyoty to roz- 
wiązanie, które ogranicza zużycie pa-
liwa nawet o połowę bez ładowania 
z gniazdka. Wystarczy energia odzy-
skiwana z hamowania oraz inteligentne 
zarządzanie pracą silnika benzynowe-
go i elektrycznego, aby w warunkach 
miejskich poruszać się w trybie elek-
trycznym przez połowę czasu jazdy, 
a w przypadku Priusa nowej generacji 

– nawet przez 70 procent czasu jazdy. 
Wyraźne oszczędności, łatwość obsłu-
gi i przystępna cena na poziomie cen 
diesli powoduje, że co roku sprzedaż hy-
bryd Toyoty rośnie co najmniej o kilka-
dziesiąt procent, a w 2016 roku aż o 119 
procent w stosunku do 2015 roku.

W tym roku samochody hybrydo-
we obchodzą swoje 20-lecie. Toyota 
Prius – pierwszy seryjny model hy-
brydowy – zadebiutował pod koniec 
1997 roku. Do dziś kierowcy na całym 
świecie kupili ponad 11 milionów hy-
bryd Toyoty i Lexusa. Od kilku lat ich 
roczna sprzedaż przekracza milion 
egzemplarzy.

Polskie salony toyoty opuściło ponad 30 000 hybryd;•	
W ciągu ostatnich 9 miesięcy toyota sprzedała 10 tysięcy  •	
aut hybrydowych;
najpopularniejszym modelem hybrydowym 2017 roku  •	
jest toyota c-hr hybrid (3 880 egz.);
na drogi w Polsce wyjechało łącznie 12 790 aurisów hybrid;•	
hybrydy stanowią 26 procent całkowitej sprzedaży •	
samochodów toyoty.

ASD Toyota Ukleja Sp.J.
ul. obornicka 132, 62-002 suchy las

tel. 61/811 75 70, fax 61/811 75 73
www.toyota-ukleja.pl
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Pojazd modelu Urbino 10,5 obsługi-
wać będzie linie 901, 903 i 904. Model 
Urbino 10,5 oraz 12 różnią się rozmia-
rami (jak nazwa wskazuje, pojazdy mają 
10,5 lub 12 metrów długości), natomiast 
komfort i wyposażenie są w obu mo-
delach podobne. Pierwotnie autobusy 
Urbino 12 miały dotrzeć na teren gmi-
ny już we wrześniu tego roku.

Sąsiedzka współpraca
– Tamten termin był jednak niere-

alny z uwagi na dużą liczbę zamówień, 
które otrzymała firma Solaris – wyja-
śnia prezes ZKP Edward Miśko, który 
dodaje, że zakupu pojazdów doko-
nano dzięki Unii Europejskiej, która 
dofinansuje rozbudowę węzłów prze-
siadkowych Chludowo i Golęczewo 
w celu zwiększenia dostępności linii 
kolejowej nr 354 Poznań- Piła.

– Cieszę się, że po raz kolejny zawie-
ramy umowę z Solarisem, który musiał, 
rzecz jasna, spełnić warunki przetar-
gowe i wygrać z konkurencją – pod-
kreśla zastępca wójta Marcin Buliń-
ski. – Obecnie czekamy na wykonanie 
budowlanej części inwestycji, nie ma 
jednak przeszkód, żeby skonsumować 
część autobusową – dodaje. – Zada-
niem autobusów będzie w przyszłości 
dowożenie naszych mieszkańców do 
węzłów przesiadkowych. Najpierw jed-
nak muszą oczywiście powstać same 
węzły, no i ruszyć Kolej Metropolitarna.

Włodarz dodał, że w ramach in-
westycji powstają też drogi rowerowe 
i parkingi.

– Jesteśmy sąsiadami, więc współ-
pracujemy po sąsiedzku – uśmiechnął 

się dyr. Andrzej Sienkiewicz z firmy 
Solaris. – Nasi pracownicy pracują 
w Czerwonaku, ale część z nich miesz-
ka i płaci podatki w Suchym Lesie. 

Dyrektor przypomniał też, że 
transport publiczny to krwioobieg 
czy też system nerwowy każdego mia-
sta. Pochwalił, że do transakcji mogło 
dojść dzięki wytężonej pracy osób 
odpowiedzialnych za pozyskiwanie 
środków unijnych.

Komfort i nowoczesność
Co można powiedzieć o zakupio-

nych przez nas pojazdach? Z pewnością 
są nowoczesne, komfortowe i przyjazne 
dla osób niepełnosprawnych.

Każdy autobus wyposażony jest 
w cztery wyświetlacze zewnętrzne, 
w tym jeden dla niedowidzących, 
umieszczony odpowiednio nisko. Na 
wyposażeniu są też dwa wyświetlacze 
wewnętrzne: jeden pokazujący prze-
bieg trasy, a drugi zapowiadający kolej-
ne przystanki.

Kolejne udogodnienia to pełna 
klimatyzacja przedziału pasażerskie-
go, miejsce dla wózka inwalidzkiego, 
rampa do wjazdu oraz przycisk dla nie-
pełnosprawnych. Przycisk ten umiesz-
czony jest na takiej wysokości, by mógł 
doń sięgnąć człowiek na wózku, a na 
przycisku umieszczona jest informa-
cja w alfabecie Braille’a.

Dodatkowo w modelu 10,5 znala-
zły się gniazda USB. Oczywiście oba 
modele spełniają najwyższą normę 
emisji spalin Euro 6. Wyposażone są 
też w ekonomiczne skrzynie przekła-
dniowe sześciobiegowe.

Elektryfikacja komunikacji?
Solaris to wielkopolska firma, ale 

jej autobusy jeżdżą w wielu krajach 
Europy i świata. Jeżeli chodzi o Europę 
Środkowo-Wschodnią, nie zobaczycie 
ich tylko w Rosji, Białorusi i na Ukra-
inie. Kupione przez nas pojazdy kosz-
tują 1 088 550 zł brutto za sztukę.

Ciekawostką jest, że Solaris produ-
kuje także autobusy elektryczne. Fir-
ma jest wręcz liderem w tej materii na 
rynku europejskim. Czy elektrobusy 
mają przed sobą przyszłość?

– Problemem jest wyższy koszt, bo 
za pojazd elektryczny trzeba zapłacić 
około dwa  razy więcej – zastrzega pre-
zes Edward Miśko. – Raz na kilka lat 
trzeba wymienić też zestaw baterii, któ-
re kosztują około 400 tys. zł. Niezbędne 
są także punkty ładowania i cała zwią-
zana z nimi infrastruktura. 

– Prezydenci dużych miast, jak Kra-
ków czy Poznań, w trosce o czystość 
powietrza powoli zaczynają już myśleć 
o ograniczaniu ruchu samochodowe-
go w śródmieściach. W takiej sytuacji 
wzrośnie zapotrzebowanie zarówno na 
tramwaje, jak i na autobusy elektryczne 

– zauważa wicewójt Marcin Buliński. 
Krzysztof Ulanowski

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  
(badania techniczne wszystkich typów pojazdów)

Tachografy analogowe i cyfrowe (legalizacja, serwis, pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu). 
Dozory UDT (legalizacje-dokumentacje, konserwacje, zabudowy i naprawy: wind, żurawi (HDS-ów),   
      hakowców, bramowców, wózków widłowych). Uprawnienie wydane przez UDT na naprawy i modernizacje. 
Zakuwanie węży hydraulicznych
Myjnia TIR (busy, ciężarowe, autobusy, pojazdy specjalne oraz mycie i dezynfekcja  
      wewnętrzna pojazdów przewożących artykuły spożywcze. 
Opinie rzeczoznawcze  
      zaświadczenie Ministra Infrastruktury (przebudowy, wyceny pojazdów  
      dla Urzędu Pracy, Urzędu Celnego, ARRiM...) 
Klimatyzacja (napełnianie, odgrzybianie - wszystkie typy pojazdów)
Sprzedaż, montaż i legalizacja zbiorników LPG - wszystkie typy
Legalizacja i naprawa gaśnic 

Autopol Szosa Poznańska 29, 62-001 Golęczewo, tel. 61 8116076, 601 781930, www.legalizacje.pl  
Czynne w godzinach: poniedziałek-piątek 8-20, sobota 8-15

Dla firm i flot korzystne umowy

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 61 812 50 00, www.przychodniaeumedica.pl 

Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las

SPECJAlIŚCI PRZYCHODNI SPECJAlISTYCZNEJ „EUmEDICA”

ORTOPEDAzz

FIZJOTERAPEUTA zz

KARDIOLOGzz

RADIOLOGzz

LARYNGOLOGzz

PSYCHIATRAzz

ENDOKRYNOLOGzz

PSYCHOLOG DLA DZIECI zz

PSYCHOLOG DLA zz
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA zz

ONKOLOGzz

INTERNISTAzz

CHIRURGzz

NEUROLOGzz

UROLOGzz

MEDYCYNA zz
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWAzz

MEDYCYNA PRACYzz

LOGOPEDAzz

PSYCHOTESTYzz

DERMATOLOGzz

PULMONOLOG zz

DIETETYKzz

HEMATOLOG zz
DZIECIĘCY
ALERGOLOGzz

GAlERIA PESTkA 1 PIĘTRO
AlEJE SOlIDARNOŚCI 47, TEl. 509 900 545

Dwa autobusy przyjadą 
do nas za rok
Przedstawiciele władz gminy, spółki ZKP i firmy Solaris pod-
pisali umowę na zakup dwóch niskopodłogowych auto-
busów Urbino 12. Pojazdy trafią do nas najpóźniej w lutym 
2019 r. Za to już na przełomie lutego i marca br. zakupimy 
autobus Urbino 10,5.

PROMOCJA NA HASŁO SUCHOLESKI MAGAZYN

PROMOCJA
MAKIJAŻ PERMANENTNY 
15% RABATU  
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Dyr. Andrzej Sienkiewicz i prezes 
Edward Miśko podpisują umowę

Z umowy zadowolony jest wicewójt Marcin Buliński (w środku)

Urbino 12 to autobus nowoczesny i komfortowy
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URZĄD GMINY
www. suchylas.pl
tel. 61 8926 250

tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEK
ZŁOTNIKI

Galeria Sucholeska 
509 473 120

JELONEK

JÓŹWIAK S.C.

tel. 
61 652 28 13

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

POZNAŃ, UL. OBORNICKA 288
tel. 662 044 452

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

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

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

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

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE



Być jak Albert Einstein
Spotkania noworoczne u starosty poznańskiego to już do-
bra tradycja. Tym razem jednak spotkanie było wyjątkowe, 
a przemówienie gospodarza bardzo osobiste.

Na spotkanie przybyło mnóstwo 
znamienitych gości. Był europoseł 
Adam Szejnfeld, senatorzy Jadwiga 
Rotnicka i Piotr Florek, marszałek 
Marek Woźniak, prezydent Pozna-
nia Jacek Jaśkowiak, wójt Grzegorz 
Wojtera i nasza redaktor naczelna 
Agnieszka Łęcka (za zaproszenie ser-
decznie dziękujemy!). Byli także inni 
samorządowcy oraz ludzie nauki, kul-
tury i przedsiębiorcy.

Apetyt na życie
– Rok temu nie mogłem się z wami 

spotkać, jako że los postawił mnie 
na życiow ym zakręcie – rozpoczął 
swoje przemówienie starosta Jan 
Grabkowski. – Wcześniej myślałem, 
że panuję nad wszystkim. Przeliczy-
łem się. Za to dowiedziałem się, jak 
wielu mam wokół siebie przyjaciół. 
Poznałem też wspaniałych lekarzy 
ze szpitala przy ulicy Długiej, którzy 
uratowali mi życie. Nigdy nie prze-
stanę im dziękować. Jestem ży w ym 
przykładem, że życie potrafi pisać 
niespodziewane scenariusze. Mój 
akurat zakończył się happy endem. 
Dlatego też z jeszcze większym ape-
tytem na życie kieruję do was moje 
słowa. Zaufanie bardzo trudno zdo-
być, a bardzo łatwo stracić. Ja dzięki 
waszemu zaufaniu mogę wam dziś 
mówić o sukcesach, które wspólnie 
odnieśliśmy dzięki moim współpra-
cownikom. Dzięki nim nasz powiat 
jest najprężniej działającym powia-
tem w Polsce. 

Swoich najbliższych współpra-
cowników mówca wymienił z imie-
nia i nazwiska. Są to skarbnik powia-
tu Renata Ciurlik, sekretarz powiatu 
Magdalena Buczkowska i wicestaro-
sta Tomasz Łubiński.

Inwestycja w przyszłość
W dalszej części swojego wystąpie-

nia Jan Grabkowski przytoczył słowa 
Alberta Einsteina:

– Gdy wszyscy wiedzę, że coś jest 
niemożliwe, przychodzi ktoś, kto 

o tym nie wie. I on to robi – uśmiech-
nął się starosta. – Tak właśnie po-
wstał nasz powiat. A dziś dajemy 
naszym mieszkańcom poczucie bez-
pieczeństwa, wydając m.in. pieniądze 
na nowe komisariaty. Siedziba policji 
w Dopiewie to najnowocześniejsza 
tego typu placówka w Polsce.

Gospodarz spotkania dodał, że 
bezpieczeństwo to także bezpieczne 
drogi. Dlatego też władze powiatowe 
modernizują drogi, chodniki i ścież-
ki rowerowe.

– Stąd przebudowa ulicy Gdyń-
skiej w Koziegłowach i budowa tunelu 
na Grunwaldzkiej – podał przykłady 
starosta. – W tym ostatnim przypad-
ku również dzięki dofinansowaniu 
ze środków unijnych, za co dziękuję 
panu marszałkowi – skłonił się.

Mówca dodał, że równie ważna 
dla mieszkańców jest ochrona zdro-
wia. Dlatego też szpital w Puszczy-
kowie zostanie rozbudowany o nowy 
blok operacyjny.

– Potrzebujemy też w powiecie fa-
chowców – kontynuował J. Grabkow-
ski. – Dlatego w Swarzędzu powstanie 
Centrum Kształcenia Ustawicznego. 
Inwestycja w oświatę to inwestycja 
w przyszłość – podkreślił.

Społeczna odpowiedzialność
Swoje przemówienie starosta za-

kończył noworocznymi życzeniami:
– Życzę wam siły w pokonywaniu 

trudności, a wiemy przecież, że nie 
będzie łatwo – uśmiechnął się. – Ży-
czę wam energii i mądrych decyzji, 
a także wielu prawdziwie serdecz-
nych ludzi wokół.

W dalszej części uroczystości sta-
rosta przyznał swoje nagrody. I tak 
w kategorii „Przedsiębiorczość” wy-
różnienie otrzymała spółka Novol 
z Komornik. Nagrodę odebrał Piotr 
Nowakowski. Firmę doceniono za to, 
że ma na uwadze społeczną odpowie-
dzialność biznesu i zapewnia miejsca 
pracy dla niepełnosprawnych.

W kategorii „Organizacje po-
zarządowe” nagrodę otrzymało 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Dro-
ga” z Lubonia. Wyróżnienie odebrał 
Ireneusz Zygmanowski. Stowarzysze-
nie nagrodzono m.in. za utworzenie 
warsztatów terapii zajęciowej.

Eugeniusz Jacek dostał wyróżnie-
nie w kategorii „Inicjatywy obywa-
telskiej”. Laureat angażuje się w dzia-
łania PTTK, z którym organizował 
rajdy dla niepełnosprawnych. Założył 
klub HDK PCK w Swarzędzu, prowa-
dził też zbiórki krwi w Czerwonaku  
i Koziegłowach.

Krzysztof Ulanowski fot
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WYDARZENIA / REklAmAWYDARZENIA

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

Plac Sokoła 7, 62-002 Złotniki (Osiedle Grzybowe), tel. 667 933 722. www.przychodniavetmed.pl

z USG z RTG z CHIRURGIA z INTERNA z
z LECZENIE STACJONARNE z

NAGŁE PRZYPADKI 24h

Starosta Jan Grabkowski z laureatami

Marszałek Marek Woźniak, starosta Jan Grabkowski, preydent Jacek Jaśkowiak

Maciej Sytek z Urzędu Marszałkowskiego, starosta Jan Grabkowski, marszałek Marek Woźniak,  
senator Jadwiga Rotnicka, prezydent Jacek Jaśkowiak, europoseł Adam Szejnfeld, senator Piotr Florek

Red. Agnieszka Łęcka, starosta Jan Grabkowski 
i Piotr Burdajewicz z Rady Powiatu

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka  
i wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera

Poseł Joanna Schmidt  
i Karol Działoszyński

Małgorzata Waszak, Małgorzata 
Halber, Małgorzata Kaniewska

Zarząd Powiatu: Renata Ciurlik, Małgorzata Buczkowska, Zygmunt Jeżewski, Piotr Zalewski Roman Kuster Maciej Nestoruk

Mirosław Cichy, Waldemar Witkowski Andrzej Balcerek, Bogna Kisiel, Paweł Chudziński
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Ludmiła Frąckowiak, lekarz medycyny,  nutricyolog, 
bioenergoterapeuta, psychoterapeuta.

Diagnozuję stan zdrowia całego organizmu za pomocą aparatu Sensitiv, co pozwala 
ustalić stopień zanieczyszczenia organizmu i zaburzenie funkcji organów, a także ocenić 
stopień rozwoju choroby. Aparat wykrywa również pasożyty - lamblie, toksoplazmozę, 
chlamydie, bakterie, wirusy, grzyby. Wykrywa też metale ciężkie i pestycydy.

Pomagam w ustaleniu przyczyn choroby. Pomagam w chorobach przewodu 
pokarmowego, sercowo-naczyniowych, chronicznym zmęczeniu, alergiach, astmie 
oskrzelowej, chorobach autoimmunologicznych, nerwicach, depresji, niepłodności – 
za pomocą naturalnych metod.

Skorzystaj również z poradnictwa życiowego, poradnictwa na temat problemów 
rodzinnych, z warsztatów i szkoleń.

Informacja 691-092-039;  722-368-194.

Zwracam się z prośbą o pomoc dla mojej córki 
Emilki, która jest podopieczną

Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 
z powodu bardzo poważnej, rzadkiej 

i nieuleczalnej choroby metabolicznej – 
FENYLOKETONURII, z którą się urodziła.
www.dzieciom.pl/podopieczni/16512

Przekaż 1% 
podatku

w formularzu PIT wpisz numer:

KRS 0000037904
w rubryce „ Informacje uzupełniające  

- cel szczegółowy 1%” wpisz:

16512  Użdelewicz Emilia
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie 

w zeznaniu podatkowym pola  
„Wyrażam zgodę”.

Mikołajki w Galerii 
Sucholeskiej
Anioły, elfy, pomocnice świętego Mikołaja czy on sam,  
w województwie wielkopolskim pojawiający się częściej 
pod postacią Gwiazdora. W celu rozweselenia dziecięcych 
buzi w okresie świątecznym robimy wiele. W ramach Miko-
łajek 2017 w Galerii Sucholeskiej zorganizowano specjalny 
świąteczny dzień dla najmłodszych.

- Dzieci mogą usiąść na kola-
nach Mikołaja, który w ysłuchuje 
próśb i życzeń. Rozdajemy cukier-
ki. Wszystkie zabaw y animują Elf 
i Aniołek. Tańczymy, śpiewamy 
kolędy i pastorałki, ozdabiamy pier-
niki - opowiada Katarzyna ze sztabu 
organizatorów. Dla rodziców i ich 
pociech jak co roku zapewniono 
świąteczne atrakcje. Głównym mo-
ty wem mikołajkowego eventu oka-
zały się być tym razem pierniki. Poza 
stanowiskiem do ich dekorowania 
pojawiła się oczy wiście również 
możliwość konsumpcji przygotowa-
nych specjalnie na tę okazję ciastek.  

- Wszystko utrzymane jest w ra-
dosnej atmosferze. Co roku przygo-
towujemy się do animacji, by przez 
pięć godzin dzieci mogły poczuć kli-
mat zapowiadający święta. Zawsze 
cieszymy się podobnym zaintereso-

waniem. Mieszkańcy Suchego Lasu 
przyzw yczaili się do nas, wiedzą, 
że przed świętami mogą tu przyjść, 
zapewnić dzieciom rozry wkę, miło 
spędzić z nimi czas - mówi Dorota 
Zwierzchoniewska z czuwającej nad 
animacjami Agencji Artystycznej 
L’arte.

Na pierwszym piętrze Galerii 
Sucholeskiej poza pląsającymi po-
staciami kojarzonymi powszechnie 
ze świętami Bożego Narodzenia 
można było znaleźć również stano-
wisko do malowania twarzy - poza 
lukrem na przyozdabianych pierni-
kach kolorowe były również roze-
śmiane buzie dzieci. Można mieć 
nadzieję, że podobnie radosne były 
również w momencie siadania do 
stołu w gronie rodziny i witania no-
wego, 2018 roku.

Małgorzata Pelka 

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

Do wynajęcia w Suchym Lesie  
w budynku na 1 piętrze 

4 lokale biurowo/
usługowe,

pomieszczenia o powierzchni: 
20 m2 15,6 m2 12,2 m2 9,8 m2

Teren wokół budynku 
zagospodarowany i ogrodzony.

Możliwość wywieszenia 
szyldu reklamowego.

Bezpłatny parking
W celu uzyskania szczegółowych 

informacji/prezentacji proszę  
o kontakt pod numerem:
61 6507660

SZPITAL
PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE  
DLA DZIECI

Suchy las,  
ul. Poziomkowa 64

tel 537 177 177
www.klinikatyidziecko.pl

DERMATOLOG
karolina knioła

DIAGNOSTYKA  
I LECZENIE 

CHORÓB SKÓRY 
DOROSŁYCH I DZIECI

www.dermatolog-poznan.eu

Tel. 61 826 72 78
ul. Trójpole 7, Poznań 
(okolice Galerii Plaza)

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

Gabinet kosmetyczny dla zalatanych kobiet 
SZEROKA GAMA ZABIEGÓW NA TWARZ I CIAŁO
Peelingi i zabiegi złuszczające Natinuel kultowy peeling 
migdałowy, peeling synergiczny RX, Retix C Xylogic, 
Reti-Power2 VC Bielenda Professional, Tox Peel Cell  
Fusion, PQAge, Dermamelan Mesoestetic i wiele innych.

pon - pt:  godz. 18.00 - 21.00
sob - niedz: godz. 10.00 - 21.00 

tel. 690 494 192
Suchy Las,  Gajowa 42 (ostatni dom na ulicy)

W lutym i marcu rezerwując dwa dowolne zabiegi trzeci otrzymasz GRATIS.
ZAPRASZAMY
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Wśród partnerów imprezy zna-
leźli się: Firma Karlik, Up In Smoke, 
Pracownia Łasucha, Mon-Tex, CHI-
ROMED, Eumedica, You Nick oraz 
Berpo. Organizatorzy przygotowali 
dla odwiedzających myjnię gości 
rozmaite atrakcje. „Gwoździem pro-
gramu” i tym samym gwiazdą wie-
czoru okazał się doskonale znany 
mieszkańcom Poznania i Suchego 
Lasu Mezo. Muzyk zagrał koncert dla 
wszystkich przybyłych na sam koniec 
wydarzenia.

Dla każdego coś miłego 
- Przygotowaliśmy dla naszych 

klientów coś zupełnie nowego. To 
nowa odsłona myjni EHR LE – 

zdradza przedstawiciel EHR LE 
w Suchym Lesie.

- Opatentowano now y program 
mycia - system piany akty wnej EHR-
LE. Osadza się ona na całej karoserii 
i wchodzi w reakcję z zanieczyszcze-
niami. To coś bardzo nowatorskiego. 
Można się o tym przekonać również 
przez rozry wkę - stąd nasza inicja-
ty wa w yjścia do zainteresowanych 
z konkursem na najlepiej umyty sa-
mochód!

Poza prezentacją nowej myjni 
z technologią FOAM we współpra-
cy z partnerami sztab organizatorski 
zapewnił gościom wiele innych roz-
rywek - tuż przy stanowiskach EHR-
LE  stanął Food Truck Up in Smoke 

z gorącym - w przeciwieństwie do 
temperatury na zewnątrz - jedzeniem. 
Reprezentacja poznańskiego lokalu 
Kriek zaoferowała z kolei świeże soki, 
a także grzane wino i piwo.

Przy okazji…sianie dobra
W grudniu Wielkopolska żyła 

akcją charytaty wną dla Tymka ze 
Złotnik. Zbierano pieniądze na w y-
jazd do Ohio, gdzie chłopiec miał 
szansę na zaawansowane leczenie 
nowotworu, na który cierpi. Choć 
udało się uzbierać 2 miliony złotych, 
również podczas eventu EHR LE 
postanowiono wesprzeć Tymka 

- puszki na datki pieniężne rozsta-
wiono niemal wszędzie. Chętnych 
do udzielenia finansowego wsparcia 
nie brakowało. 

Prezentacja nowej technologii 
FOA M EHR LE w Suchym Lesie 
cieszyło się mimo niezachęcającej 
pogody sporym zainteresowaniem. 
Pierwsi zainteresowani zdążyli już 
przetestować stanowiska z syste-
mem piany akty wnej, a cała reszta 

- posłuchać znanych sobie piosenek, 
rozgrzać się winem i najeść się po 
uszy. Już dzisiaj EHR LE zaprasza na 
podobne inicjaty w y w 2018 roku!

Małgorzata Pelka

WYDARZENIA

Gwiazdor przyniósł prezenty 
dla małych i dużych
Okres świąteczny to wspaniała okazja, by podarować 
odrobinę radości naszym bliźnim. Zarówno tym małym, 
jak i tym nieco większym. Pamiętają o tym samorządowcy 
z osiedla Złotniki Osiedle.

W grudniu tradycyjnie świętu-
jemy Wigilię. Nie tylko w naszych 
prywatnych domach. Wigilie dla 
swoich mieszkańców przygotowują 
też samorządy pomocnicze. Zarząd 
Osiedla Złotniki Osiedle bynajmniej 
nie był wyjątkiem, zaś w przygotowa-
niu imprezy samorządowcom pomógł 
Ośrodek Pomocy Społecznej, a także 
działające na terenie gminy firmy.

Prezenty dla najmłodszych
Przybyłych gości powitali gmin-

ny radny Michał Przybylski i prze-
wodniczący zarządu Grzegorz  Sło-
wiński. Każdy z samorządowców 
przyodziany był w czerwoną czap-
kę Gwiazdora. Na tym bynajmniej 
przebieranki się nie skończyły. Wójt 
Grzegorz Wojtera świetnie prezen-
tował się w czapce pirata, a nasza 
redaktor naczelna Agnieszka Łęcka 

– w złotej koronie.
Był też prawdziwy Gwiazdor – 

w długim czerwonym płaszczu 
i z długą, białą brodą. Z jego obecno-
ści najbardziej cieszyli się najmniejsi 
mieszkańcy osiedla. Gwiazdor rozdał 
w sumie ponad 100 prezentów.

– Tradycją już jest, że hurtownia 
zabawek BERPO uzupełniła paczki 
o swoje upominki oraz zadbała o gu-
stowne nakrycia głów dla naszych 
milusińskich – mówi przewodniczący 
Grzegorz Słowiński. – Z kolei Koło 
Gospodyń Wiejskich pokazało po-
nownie wysoki kunszt. Panie przygo-
towały tradycyjne kulinaria.

Dzieci nie były jednak jedynymi 
mieszkańcami, którzy cieszyli się ze 
świątecznych podarunków.

– Sąsiedzka paczka w 2017 r. prze-
znaczona została dla osób samotnych 
i starszych, dla naszych współmiesz-
kańców – wyjawia Grzegorz Słowiń-
ski. – Podobnie jak w zeszłym roku, 
Ośrodek Pomocy Społecznej prze-
kazał nam listę osób potrzebujących 
wsparcia i do tych osób pomoc dotarła 

– podkreśla.

Sąsiedzka pomoc
Mieszkańcy osiedla, jak co roku, 

wsparli działania Zarządu Osiedla 
w tej kwestii. Złotnickie firmy też nie 
odmówiły swojej pomocy.

– Szczególne podziękowania za 
udział w naszej akcji należą się firmie 

BGR Deweloper – zaznacza Grzegorz 
Słowiński.

Przypomnijmy, że BGR Dewelo-
per buduje osiedle Złotniki Park oraz 
przedszkole publiczne w Złotnikach.

– Wdzięczni jesteśmy również fir-
mie SUMARIS, która także przyłą-
czyła się do naszych działań – dodaje 
pan przewodniczący.

Dodajmy, że swojego wsparcia 
udzieliły ponadto BTL Group z uli-
cy Granicznej, Złotnickie Centrum 
Kamieni Naturalnych mieszczące 
się przy ul. Obornickiej, a także nasz 

„Sucholeski Magazyn Mieszkańców 
Gminy”.

Nagłośnienie, jak co roku zapewniła 
firma ThomnaSound z ulicy Żukowej.

– O utrwalenie przebiegu naszej 
osiedlowej Wigilii dla potomnych 
zadbał „Sucholeski Magazyn Miesz-
kańców Gminy” – uśmiecha się nasz 
rozmówca. – Fotoreporter Maciej 
Łuczkowski jak zwykle zrobił piękne 
zdjęcia.

Zarząd Osiedla Złotniki Osiedle 
wraz z radnym gminnym Michałem 
Przybylskim oraz Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Złotnikach złożyli też 
wszystkim mieszkańcom osiedla no-
woroczne życzenia.

Krzysztof Ulanowski

Zarząd osiedla Złotniki Osiedle wraz z radym gminy 
Suchy las oraz koło Gospodyń Wiejskich w Złotnikach, 
składają wszystkim mieszkańcom naszego osiedla 
noworoczne życzenia.

Niech ten Nowy Rok 2018 obfituje w  zawodowe 
sukcesy, przyniesie zadowolenie i satysfakcję 
z podjętych działań i wyzwań, a także wszelką 
pomyślność w życiu osobistym!

Elżbieta Raflik
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Złotnikach
Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle
Michał Przybylski
Radny Gminy Suchy Las

Kolejne otwarcia  
w Suchym Lesie - EHRLE
Grudzień obfitował w gminie w wiele rozmaitych imprez - 
również tych terenowych. Do takich zaliczyć można wyda-
rzenie zorganizowane przez Myjnię  EHRLE w Suchym Lesie. 
9 grudnia postanowiła ona połączyć prezentację nowej 
myjni EHRLE FOAM wraz ze spotkaniem towarzyskim.

Zmiana numerów kont
Nie płać teraz za śmieci. Poczekaj na informację  
z Urzędu Gminy.

Zmieniają się numery kont ban-
kow ych, na które mieszkańcy naszej 
gminy przelewają pieniądze za w y-
wóz odpadów. Nie spieszcie się więc 
na razie z płaceniem. Urząd Gminy 
powinien przesłać wam nowe nu-

mery kont pod koniec stycznia lub 
na początku lutego br. Natomiast 
termin pierwszej wpłaty minie do-
piero 28 lutego. Stawki nie ulegają 
zmianie. 
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Ulga przysługuje osobom niepełno-
sprawnym bądź podatnikom mającym 
na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, 
których dochód (tj. dochód osób bę-
dących na utrzymaniu) nie przekracza 
10.080 zł w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie doty-
czy wydatków, które zostały:

a)  sfinansowane (dofinansowane) 
ze środków zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

zakładowego funduszu aktywności, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych lub ze środ-
ków Narodowego Funduszu Zdrowia, 
zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych,

b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
c) odliczone od dochodu na pod-

stawie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych.

W przypadku gdy wydatki były 

częściowo sfinansowane (dofinan-
sowane) z ww. funduszy (środków), 
odliczeniu podlega różnica pomiędzy 
poniesionymi wydatkami a kwotą sfi-
nansowaną (dofinansowaną) z tych 
funduszy (środków) lub zwróconą 
w jakiejkolwiek formie.

Kwota odliczenia nie może prze-
kraczać w roku podatkowym 2.280 zł. 
Odlicza się kwotę faktycznie poniesio-
nego wydatku.

Nie jest wymagane posiadanie do-
kumentu stwierdzającego wysokość 
poniesionych wydatków.

Odliczeń dokonuje się:
• w trakcie roku podatkowego przy 

obliczaniu miesięcznego (kwartalne-
go) ryczałtu,

• po zakończeniu roku podatkowe-
go w zeznaniu podatkowym PIT 28.

Z uwagi na warunki skorzystania 
z ulgi należy zapoznać się z treścią 
przepisów, o których mowa w podsta-
wie prawnej lub z broszurą informacyj-
ną „Ulga rehabilitacyjna”.

Podstawa prawna: art. 11 ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne oraz art. 26 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.

Ulga przysługuje w wysokości ilo-
czynu kwoty rekompensaty określonej 
przepisami wydanymi na podstawie 
art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej 
krwi lub jej składników.

Odlicza się kwotę faktycznie dokona-
nej darowizny, nie więcej jednak niż kwo-
tę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy.

Limit jest wspólny z odliczeniami 
z tytułu darowizn na cele kultu reli-
gijnego (zobacz) oraz na działalność 
pożytku publicznego (zobacz).

Odliczeniu od dochodu nie podle-
gają darowizny zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów albo odliczo-
ne od przychodu na podstawie ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodo-

wym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne.

Wysokość dokonanej darowizny 
należy udokumentować zaświadcze-
niem jednostki organizacyjnej reali-
zującej zadania w zakresie pobierania 
krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi 
lub jej składników przez krwiodawcę.

Odliczeń dokonuje się:
• w trakcie roku podatkowego przy 

obliczaniu zaliczek na podatek przez 
podatników osiągających dochody

a) z działalności gospodarczej
b) z najmu, dzierżawy
 -  podlegające opodatkowaniu przy 

zastosowaniu skali podatkowej,
• po zakończeniu roku podatkowe-

URZĄD SkARBOWY INFORmUJE

Darowizny na krwiodawstwo
Odliczeniu od dochodów podlegają darowizny przekazane na 
cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych daw-
ców krwi zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicz-
nej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371, z późn.zm.).

Wydatki na utrzymanie psa asystującego
Odliczeniu od przychodów podlegają wydatki na utrzymanie psa asystującego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. t.j. z 2016 r. poz. 2046).

Ulga przysługuje osobom niepełno-
sprawnym bądź podatnikom mającym 
na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, 
których dochód (tj. dochód osób bę-
dących na utrzymaniu) nie przekracza 
10.080 zł w roku podatkowym.

Odliczenie nie dotyczy wydatków, 
które zostały:

a)  sfinansowane (dofinansowane) 
ze środków zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
zakładowego funduszu aktywności, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych lub ze środ-
ków Narodowego Funduszu Zdrowia, 
zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych,

b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
c) odliczone od dochodu na pod-

stawie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych.

W przypadku gdy wydatki były 
częściowo sfinansowane (dofinan-
sowane) z ww. funduszy (środków), 
odliczeniu podlega różnica pomiędzy 
poniesionymi wydatkami a kwotą sfi-

nansowaną (dofinansowaną) z tych 
funduszy (środków) lub zwróconą 
w jakiejkolwiek formie.

Kwota odliczenia nie może prze-
kraczać w roku podatkowym 2.280 zł. 
Odlicza się kwotę faktycznie poniesio-
nego wydatku.

Nie jest wymagane posiadanie do-
kumentu stwierdzającego wysokość 
poniesionych wydatków. Jednakże na 
żądanie organów podatkowych po-
datnik jest obowiązany przedstawić 
dowody niezbędne do ustalenia prawa 

do odliczenia, w szczególności okazać 
certyfikat potwierdzający status psa 
asystującego.

Odliczeń dokonuje się:
• w trakcie roku podatkowego przy 

obliczaniu miesięcznego (kwartalne-
go) ryczałtu,

• po zakończeniu roku podatkowe-
go w zeznaniu podatkowym PIT 28.

Z uwagi na warunki skorzystania 
z ulgi należy zapoznać się z treścią 
przepisów, o których mowa w podsta-
wie prawnej lub z broszurą informacyj-
ną „Ulga rehabilitacyjna”.

Podstawa prawna: art. 11 ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne oraz art. 26  ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych

Używanie samochodu osobowego  
na potrzeby osób niepełnosprawnych
Odliczeniu od przychodów podlegają wydatki poniesione na używanie samochodu oso-
bowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika 
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie 
ukończyło 16 roku życia.

go w zeznaniu podatkowym PIT 36, 
PIT 37.

Podatnik odliczający darowizny jest 
obowiązany w zeznaniu podatkowym  
wykazać kwotę przekazanej darowizny, 
kwotę dokonanego odliczenia oraz 
dane pozwalające na identyfikację wła-
ściwej jednostki organizacyjnej realizu-
jącej zadania w zakresie pobierania krwi, 
w szczególności jej nazwę i adres.

Z uwagi na warunki skorzystania 
z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 
26 ustawy  PIT.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 
lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych

Centrum Obsługi Podatnika
Urząd Skarbowy  
Poznań-Winogrady
ul. Zygmunta Wojciechowskiego 3/5
60-685 Poznań
tel.: +48 61 827 01 00
email: us3025@wp.mofnet.gov.pl

Zmiany dot. odliczeń obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., które będzie można rozliczyć już w zeznaniu za 2017 r., składane do 30.04.2018 r.

Od 14 lutego mieszkańcy powiatu 
poznańskiego mogą składać wnioski 
o dopłaty do wymiany starych pieców. 
Na walkę o czystsze i zdrowsze powietrze 
powiat wyasygnował 200 tysięcy złotych 
ze swojego tegorocznego budżetu. Nie-
wykluczone, że pula pieniędzy jeszcze 
zostanie zwiększona. Finansowanie 
obejmuje modernizację lub likwidację 
ogrzewania opartego na paliwie stałym. 

- Nie ma żadnych kryteriów, jeśli chodzi 
o dochody osób ubiegających się o dofi-
nansowanie.  Wniosek musi złożyć w sta-
rostwie właściciel lokalu – wyjaśnia Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 

Wszyscy zainteresowani mogą od 
14 lutego występować o dofinansowa-
nie wymiany starego systemu grzew-
czego na:

•  podłączenie do miejskiej sieci cie-
płowniczej, 

•  ogrzewanie za pomocą nowego 
kotła zasilanego paliwem gazowym lub 
olejem opałowym,

•  ogrzewanie elektryczne, 
•  pompę ciepła,
•  ogrzewanie za pomocą nowocze-

snego, zasilanego automatycznie, niewy-
posażonego w ruszt awaryjny,  kotła na 
paliwo stałe, w przypadku braku możli-
wości technicznych podłączenia do sieci 
gazowej lub ciepłowniczej.

- To pierwsza inicjatywa ograniczania 
emisji toksycznych związków chemicz-

nych oraz cząstek pyłu, które zatruwają 
naszą atmosferę. Nasze działania to nic 
innego jak wypełnianie założeń usta-
wy antysmogowej – mówi Jan Grab-
kowski. – Doskonale wiemy, że emisja 
szkodliwych substancji, które generuje 
stare ogrzewanie węglowe, negatywnie 
i długotrwale wpływa na nasze zdrowie, 
powodując przede wszystkim ciężkie 
choroby układu oddechowego. Nie 
wspominając o zatruwaniu środowiska. 

Akcja wymiany starych pieców wę-
glowych wpisuje się w szereg proeko-
logicznych działań podejmowanych 
przez powiat, który prowadzi najróż-
niejsze działania zmierzające do popra-
wy jakości życia i tym samym stara się 
zapobiegać degradacji środowiska. 

- Co prawda w powiecie, w odróżnie-
niu od Poznania, nie ma specjalnego za-
grożenia smogiem, niemniej problem 
zanieczyszczania powietrza występu-
je, zwłaszcza w starej zabudowie, bez 
dostępu do sieci gazowej – dodaje Jan 
Grabkowski. 

Na jeden lokal przysługiwać będzie 
dotacja w wysokości do 7 tysięcy zło-
tych. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa 
lub właściciel nieruchomości, w której 
jest kilka lokali mieszkalnych, będzie 
chciał się pozbyć starego, nieekologicz-
nego ogrzewania może otrzymać do 
14 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze 
strony powiatu poznańskiego nie może 

to być jednak większe niż 80 procent 
tzw. kosztów kwalifikowanych. 

Wnioski od osób prywatnych, pod-
miotów gospodarczych, osób prowadzą-
cych działalność rolniczą czy spółdzielni 
mieszkaniowych przyjmuje Kancelaria 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
przy ul. Jackowskiego 18, od 14 lutego  

do 7 marca w godzinach pracy urzędu 
(pon. 9.30-16.30 i wt.-pt. 8.00-15.00)

Regulamin akcji oraz wzory wnio-
sków dostępne są w siedzibie Starostwa 
Powiatowego oraz na stronie: http://
www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce  
Środowisko. 
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Od 1 stycznia tego roku poznańska izba wytrzeźwień bę-
dzie również dostępna dla mieszkańców powiatu poznań-
skiego. To efekt porozumienia, które zainicjował powiat 
poznański na wniosek gmin. Rada Powiatu w Poznaniu 
podjęła już uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opła-
ty za pobyt w takiej placówce.  Osoba, która do niej trafi, 
zapłaci 250 złotych.

- Po wypowiedzeniu naszym miesz-
kańcom umowy na świadczenie takich 
usług przez miasto Poznań powstał 
poważny problem. Dzięki porozumie-
niu samorządów, podjęliśmy starania, 
by osoby nietrzeźwe, które potrzebu-
ją pomocy, nie były wożone po całej 
Wielkopolsce, tylko trafiały do najbliż-
szej placówki w Poznaniu – wyjaśnia 
Jan Grabkowski, starosta poznański.

O stworzenie takiej możliwości 
wnioskowali wójtowie i burmistrzo-
wie m.in. gmin Mosina, Swarzędz, Ko-

morniki oraz Luboń. Pozostałe samo-
rządy z powiatu również przystąpiły 
do porozumienia. Zakłada ono prosty 
podział zadań. 

- Izby mogą prowadzić jednostki 
samorządu terytorialnego w miastach 
liczących powyżej 50.000 mieszkań-
ców i organy powiatu. W przypadku 
powiatu poznańskiego nie ma gminy, 
która spełnia ten wymóg. Dlatego prze-
jęliśmy rolę organizatora – tłumaczy 
starosta Jan Grabkowski. – Ogłosiliśmy 
konkurs na prowadzenie tego zadania. 

Wygrał ośrodek Monaru, który prowa-
dzi izbę wytrzeźwień dla Poznania. 

Dzięki temu, sfinansowane zosta-
nie 7 miejsc w poznańskim Ośrodku 
Dla Osób Nietrzeźwych. Tym samym 
szacunkowy koszt wynosie 450 tysię-
cy złotych. Udział finansowy samo-
rządów uzależniony będzie od liczby 
mieszkańców obliczanych na podst. 
GUS. Powiat poznański poniesie na-
tomiast koszty obsługi tego zadania 
i koszty egzekucji opłat administra-
cyjnych za pobyt w tzw. izbie wytrzeź-
wień, jeśli osoby pozostające pod jej 
opieką nie uiszczą rachunku. 

Jak przyznaje Tomasz Zwoliński, za-
stępca burmistrza Swarzędza, inicjaty-
wa zrodziła się ze wspólnego problemu 
gmin i powiatu. Od 1 stycznia 2017 roku 
w Ośrodku Dla Osób Nietrzeźwych 
w Poznaniu nie są przyjmowane osoby 
z terenu 17 podpoznańskich gmin. Tra-
fiają więc one albo do placówek w in-
nych powiatach, albo do SOR-ów. 

- To było nieracjonalne działanie – 

mówi Tomasz Zwoliński. – Policyjny 
patrol musiał przewozić osoby w sta-
nie upojenia alkoholowego przykła-
dowo aż do Szamotuł lub Gniezna, co 
oznaczało, że podczas takich inter-
wencji funkcjonariusze byli wyłączeni 
z bieżącej pracy na terenie gminy. 

Andrzej Cierzyński, komendant 
Straży Gminnej w Komornikach, do-
daje: – Kierowanie nietrzeźwych do 
szpitalnych oddziałów ratunkowych 
lub do punktów doraźnej pomocy me-
dycznej nie rozwiązywało problemu. 
Wielokrotnie, po wstępnym badaniu, 
nadal pozostawała kwestia, gdzie ich 
umieścić do czasu wytrzeźwienia. Bo 
czy można blokować miejsca na od-
dziale szpitalnym, które przede wszyst-
kim potrzebne są ludziom w stanie 
bezpośredniego zagrożenia życia? 

Liczba dowożonych do ODON 
z terenu powiatu poznańskiego przed 
2017 rokiem  wahała się między 1200 
a 1300 osób. 

KG

Izba wytrzeźwień przyjmie 
mieszkańców powiatu

Powiat poznański idzie 
na wojnę ze smogiem
Zgodnie z zapowiedziami zainteresowani mogą liczyć na 
wsparcie w wysokości maksymalnie do 14  tysięcy złotych.

BIURO RACHUNkOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

Ul. JANINY OmAŃkOWSkIEJ 
115C lOk. 2

60-465 POZNAŃ
TEl. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

przenieś  

księgowość  

na najwyższy  

poziom

CZYTAJ NAS NA
www.sucholeski.eu
Szukaj nas też na

/sucholeski

28 Sucholeski.EU       styczeń 2018      nr 1 (72)  nr 1 (72)       styczeń 2018      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 29



Sesja odbyła się w drugiej połowie 
grudnia, kilka dni przed świętami. 
Stawiło się wszystkich 15 radnych. 
Na wstępnie radny Grzegorz Łukszo, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
wniósł o dodanie do porządku obrad 
punktu, w którym radni mieliby się 
zająć skargą na organ wykonawczy. 
Zdecydowaną większością głosów 
rajcy zgodzili się na takie uzupełnie-
nie porządku. Z kolei wójt Grzegorz 
Wojtera wniósł o dodanie punktu, 
w którym radni pochyliliby się nad 
projektem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
rejonu ulic Szkółkarskiej, Jagodowej 
i Stefańskiego w Suchym Lesie.

– Wcześniej na mój wniosek zrezy-
gnowaliśmy z tego punktu, ale teraz 
jest okazja do spojrzenia na sprawę 
szerzej – uzasadnił gospodarz gminy. – 
Nie została bowiem sprzedana działka 
przy ulicy Szkółkarskiej.

Ryzyko w ryzach
Większość radnych zgodziła się i na 

to uzupełnienie. W dalszej kolejności 
wójt Wojtera przedstawił zgromadzo-
nym projekt uchwały budżetowej wraz 
z uzasadnieniem.

– Celem uchwały jest zapewnienie 
bezpieczeństwa budżetowego – pod-
kreślił mówca. – Oczywiście każdy 
budżet niesie ze sobą ryzyko, ale chcie-
libyśmy, żeby było ono ograniczone 
i trzymane w ryzach.

Później swoje opinie przedstawili 
przewodniczący poszczególnych ko-
misji stałych Rady Gminy.

– Komisja Społeczna nie wydała 
opinii na temat projektu budżetu na 
2018 r. z powodu cofnięcia propozy-
cji wydatków na obchody 800-lecia 
lokacji Suchego Lasu do ponownego 
rozpatrzenia i zmniejszenia kosztów 
o kwotę 120 000 zł – wyjawił Krzysz-
tof Pilas.

Przegłosowano natomiast zwięk-
szenie planu finansowego na 2018 r. 
o kwotę 250 tys. zł dla Centrum Kul-
tury i Biblioteki Publicznej, a także 
o 50 tys. zł dla Szkoły Podstawowej nr 
1. Szkoła potrzebuje m.in. zadaszenia 
na rowery. Z kolei dla przedszkola „Le-
śne Ludki” przegłosowano kwotę 80 
000 zł na wymianę podłoża na placu 
zabaw.

– Jako źródło wskazujemy rezerwę 
budżetową – zakończył K. Pilas.

– Komisja Komunalna i Ochrony 
Środowiska budżetu nie opiniowała, 
jako że nie został on przygotowany w od-
powiedni sposób – zastrzegła Agnieszka 
Targońska. – Proponujemy jednak 250 
tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej 
na ulicy Słonecznej w Chludowie. Wnio-
skujemy także o dofinansowanie akcji 
ulotkowej dotyczącej walki ze smogiem 
i sprzątania po swoim psie.

– Komisja Bezpieczeństwa i Porząd-
ku pozytywnie odniosła się do tego, by 
dofinansować dodatkowe patrole po-
licji kwotą 20 tys. zł – rozpoczął Wło-
dzimierz Majewski. – Pozytywnie za-
opiniowaliśmy też kwotę 534 200 zł dla 
OSP i 1 087 625 zł dla straży gminnej.

Skarbnik gminy Monika Woj-
taszewska przedstawiła stanowisko 
wójta w odniesieniu do postulatów 
poszczególnych komisji.

– Jeżeli chodzi o akcję ulotkową, to 
pan wójt odniósł się do tej propozycji po-
zytywnie, po części – zastrzegła. – Zde-
cydował się na publikację w mediach, 
w ramach zaplanowanych środków.

Pani skarbnik przedstawiła też au-
topoprawki wójta.

– Na budowę chodnika w Złot-
nikach Wsi proponujemy 100 tys. zł, 
jeżeli natomiast chodzi o rozwiązanie 
układu komunikacyjnego wokół wia-
duktu Narutowicza, zdecydowaliśmy 
się na wykreślenie zadania z budżetu. 
Wykreślamy też budowę skrzyżowa-
nia ulic Obornickiej i Sprzecznej w Su-
chym Lesie.

W dalszej kolejności mówczyni 
wspomniała o przeznaczeniu 50 tys. 
zł na budowę parkingu przy szkole 
w Biedrusku oraz 2 mln zł na budowę 
przedszkola w Golęczewie. A także 
o podwyższeniu kwoty na wymianę 
nawierzchni na placu zabaw w przed-
szkolu z 80 tys. na 160 tys. zł.

Organ zapewnia ciągłość
W dalszej części sesji rozgorzała 

dyskusja nad projektem budżetu i wie-
loletniej prognozy finansowej.

– Chciałem zapytać o przeniesienie 
pomnika w Biedrusku z jednej działki 
na drugą – rozpoczął radny Dariusz 
Matysiak. – Czy mamy już jakiś projekt 
dla tego terenu? Tam jest też przecież 
grunt pod szkołę. Chodzi o to, żeby 
przed pomnikiem nie powstał np. ska-
tepark, który nie będzie tam pasował. 
To miejsce raczej na apele – tłumaczył.

– Przewidujemy zagospodarowanie 
w zieleni, jakiś nieduży skwer – odparł 
zastępca wójta Marcin Buliński. – Nie 
ma konfliktu planistycznego z tere-
nem oświatowym, tym dalszym – za-
pewnił.

Radny Michał Przybylski zgłosił 
wniosek dotyczący naszego miesięcz-
nika.

– Wpiszmy, że publikacje Rady Gmi-
ny ukazywać się będą w „Sucholeskim 
Magazynie Mieszkańców Gminy”, wska-
zując tytuł – zaproponował. – Wiem, że 
to wskazanie konkretnego wykonawcy, 
że Regionalna Izba Obrachunkowa 
to zakwestionowała. Ale takich zadań 
mamy w budżecie sporo, jak np. dofinan-
sowanie Orkiestry Dętej Chludowo czy 
Koła Gospodyń Wiejskich Golęczewo 

– przedstawił argument.
– Sam przygotowałem tego typu 

poprawki, zgoda – kiwnął głową wójt 
Wojtera. – Nie ma przeszkód, by wska-
zać konkretne czasopismo, choć ja 
bym proponował jednak, żeby podać 
warunki, które pismo powinno speł-
niać, jak chociażby konieczność uka-
zywania się we wszystkich miejscowo-
ściach gminy czy chociażby imię pani 
redaktor naczelnej – pozwolił sobie na 
złośliwość. 

Przewodniczący Michał Dziedzic 
z Zarządu Osiedla Suchy Las poruszył 
inną sprawę.

– Zarząd Osiedla nie wykonał 
w tym roku jednego zadania zwią-
zanego z monitoringiem wizyjnym 

– przyznał. – Nie udało się przygoto-
wać infrastruktury. W przyszłym roku 
proponuję, żeby zaoszczędzone w ten 
sposób środki przeznaczyć na budo-
wę podłoża pod sikawkę. Może przy 
współpracy Zarządu Osiedla Suchy 
Las Wschód, bo OSP służy przecież 
całej miejscowości.

– Może zmieńmy nazwę zadania 
z „budowy przedszkola w Golęczewie” 
na „budowę zespołu przedszkolno-
szkolnego w Golęczewie. Pierwszy 
etap: przedszkole” – zaproponowała 
radna Urszula Ćwiertnia.

– Czy nie byłoby lepiej, gdyby to 
szkołę wykonano w ramach pierwsze-
go etapu? – zainteresował się sołtys 
Przemysław Majkowski.

– Zależy nam na oświacie w Go-
lęczewie – zapewnił go wójt Wojtera. 

– Ta oświata to dwa ważne elementy. 
A dlaczego przedszkole najpierw? Po-
nieważ budynek, w którym dziś miesz-
czą się i przedszkole, i szkoła, nie jest 
zbyt przyjazny dla przedszkolaków. 
W starym budynku pozostanie więc 
filia szkoły podstawowej, zaś przed-
szkolaki będą miały nowy, przyjazny 
gmach.

Radny Matysiak zainteresował się 

pieniędzmi przeznaczonymi na dziki.
– Komisja zaproponowała zmniej-

szenie tej kwoty z 30 do 20 tys. zł – 
przypomniał. – Pomimo to pan wójt 
podpisał umowę na kwotę wyższą. Na 
jakiej podstawie tak bez pokrycia? – 
zżymał się.

– Organ wykonawczy ma takie 
uprawnienia, bo to zapewnia ciągłość 

– uciął wójt.

Ścieżka służy 
bezpieczeństwu

W dalszej części sesji radni głoso-
wali poszczególne autopoprawki. Na 
dłużej zatrzymano się przy kwestii 
obsługi informatycznej gminy. Wójt 
zaproponował, żeby dać na tę obsługę 
o 31 850 zł więcej.

–Znalazłem ofertę firmy zewnętrz-
nej – podniósł się ze swego miejsca 
przewodniczący Grzegorz Słowiński 
z Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle. – 
Kosztowałoby nas to 14 tys. zł plus 10 
tys. zł plus 50 gr za każdy kilowat chło-
du i mocy – poinformował.

– To nie takie proste – rozłożył ręce 
gospodarz gminy. – Braliśmy pod 
uwagę także oferty z Poznania. Przede 
wszystkim wszystkie kwoty trzeba 
przemnożyć razy trzy, bo poza Urzę-
dem Gminy mamy też OPS i GOS. 
Wymogi, które musimy postawić jako 
urząd sprawiają, że cena wzrasta.

– Moim zdaniem powinniśmy ra-
czej dzielić niż mnożyć, jako że każda 
jednostka winna płacić w takim stop-
niu, w jakim wykorzystuje sprzęt – po-
kręcił głowę Grzegorz Słowiński.

I chyba przekonał słuchaczy, ponie-
waż Wysoka Rada 10 głosami odrzu-
ciła poprawkę wójta. Za nie głosował 
nikt, pięć osób się wstrzymało.

Tymczasem przewodniczący 
Michał Dziedzic z Zarządu Osiedla 
Suchy Las zaprotestował przeciwko 
budowie ścieżki rowerowej na ulicy 
Szkółkarskiej.

– W tej sprawie odbyły się dwa spo-
tkania i mieszkańcy byli przeciwni inwe-
stycji – przypomniał. – Przeszedłem się 
z ankietą, odwiedziłem 23 nieruchomo-
ści po stronie nieparzystej. Tylko dwie 
osoby opowiedziały się za ścieżką. Nie 
realizujmy tego zadania – zaapelował.

– Ewentualne przeniesienie ścież-
ki rowerowej na Stefańskiego to zły 
pomysł – wyraził ocenę wójt Wojtera. 

– Ścieżka nie generuje niebezpieczeń-
stwa, służy bezpieczeństwu.

– Mieszkam w tym rejonie 50 lat 
– zabrał głos radny Krzysztof Pilas. – 

Nigdy nie było mowy, że ma tam być 
ścieżka.

– Modernizacja nawierzchni 
Szkółkarskiej jak najbardziej – wtrącił 
Michał Dziedzic. – Natomiast ruch 

Autoryzowany przedstawiciel producenta poszukuje 
MONTAŻYSTÓW BRAM PRZEMYSŁOWYCH,  

GARAŻOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH 
Praca również w delegacjach.

Wymagana dyspozycyjność, wszechstronność, obsługa elektronarzędzi.  
Mile widziane uprawnienia spawalnicze, 

elektryczne, na podnośniki nożycowe. 
Kontakt: Janusz Piechowiak, Chludowo, 602404438, biuro@instalacje-piechowiak.pl

Z SESJI RADY GmINY / REklAmAZ SESJI RADY GmINY

Lepiej jest dzielić niż mnożyć
Sesja budżetowa trwała do późnego wieczora, a pod jej 
koniec samorządowcy byli już wyraźnie zmęczeni. Spierali 
się nie tylko o meritum, ale i o to, kto jak głosował. Potem 
jednak były przeprosiny, kwiaty, życzenia i komplementy.

pieszy i rowerowy na Stefańskiego jest 
faktycznie duży, choć nie ma tam ani 
ścieżki, ani chodnika.

– Zaznaczę tylko, że nie chodzi 
o trasę turystyczną, lecz o pas rowe-
rowy, dzięki któremu dzieci jadące 
Szkółkarską będą bezpieczniejsze – 
podkreślił wójt. – Przypomnę, że na 
ulicy Borówkowej jest już ciąg rowero-
wy prowadzący na osiedle Grzybowe.

– Na każdej ulicy będziemy budo-
wać ścieżkę, czy dla Szkółkarskiej ro-
bimy wyjątek? – zaciekawił się D. Ma-
tysiak. – Dlaczego akurat ta inwestycja 
jest taka ważna? – drążył.

– Rowerzyści i tak będą na Szkół-
karskiej, lepiej zatem żeby mieli wy-
dzieloną część – przedstawił argument 
gospodarz gminy. – Niech to chociaż 
będzie chodnik z dopuszczeniem ru-
chu rowerowego.

– Jeżdżę tą ulicą często, a rowerzystów 
widziałem może dwa razy – żachnął się 
M. Dziedzic. – Na Szkółkarskiej jest zbyt 
duży ruch z prostopadłych ulic. Cykliści 
korzystają raczej ze Stefańskiego.

– Ruch jest duży, stąd właśnie po-
trzebna strefa bezpieczna – upierał się 
wójt.

Zastanowić się i podnieść
Dużo krócej trwała rozmowa o ko-

nieczności wymiany lamp i opraw na 
placu Grzybowym.

– Jest tam po prostu ciemno – wy-
jaśniła radna Małgorzata Salwa-Ha-
ibach.

To przekonało zgromadzonych. 13 
rajców zagłosowało za wymianą.

Zdecydowaną większością Wyso-
ka Rada zgodziła się też na dofinanso-
wanie konkursu „Bezpieczne wakacje”. 
12 radnych głosowało za.

Przepadł jednak wniosek, by prze-
znaczyć 45 tys. zł na ścieżki żwirowe 
wokół stawu przy ulicy Tysiąclecia 
w Golęczewie. Za i przeciw było bo-
wiem tyle samo głosów – po pięć.

Bez problemu natomiast radni 
zgodzili się przeznaczyć 20 tys. zł na 
płatne patrole policji w 2018 r. Za gło-
sowało 10 osób.

Dziewięcioma głosami zgodzono 
się też dorzucić 20,5 tys. zł na Zespół 
Tańca Dworskiego Corona Florum. 
Nikt nie był przeciwko, jednak sześciu 
rajców wstrzymało się.

Chwilę później doszło do krótkiej 
potyczki słownej pomiędzy radnymi 
Jarosławem Ankiewiczem i Krzyszto-
fem Pilasem. Obaj panowie wypomi-
nali sobie, kto co powiedział, kto jak 
głosował i przeciw komu. Padły słowa: 

„Ty się lepiej tam nie pokazuj” oraz „To 
są groźby”.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach poprosiła 

o spokój, choć jednocześnie okazała 
wyrozumiałość.

– Wszyscy jesteśmy już zmęczeni – 
pokiwała głową.

Zaraz potem przystąpiono do gło-
sowania nad modernizacją chodnika 
na ulicy Bogusławskiego, na półki-
lometrowym odcinku od Alejowej 
do Kubackiego. W tym przypadku 
za zagłosowało siedem osób, a osiem 
przeciwko.

– Dziękuję – z gorzką ironią rzu-
cił radny Wojciech Korytowski ze 
wschodniej części Suchego Lasu.

– Bo to będzie zrobione, a wy podno-
sicie rękę, żeby było zrobione drugi raz 

– odparł radny Włodzimierz Majewski. 
– Trzeba się zastanowić – pouczył.

Już bez ostrych sporów przyjęto 
uchwałę w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej na lata 2018-2029. 
Wszyscy głosowali za.

Zaraz potem 13 głosami przyjęto 
budżet na 2018 r. Wstrzymali się radni 
Jarosław Ankiewicz i Wojciech Kory-
towski. Zgromadzeni nagrodzili wy-
nik głosowania oklaskami.

W dalszej kolejności rajcy dość 
szybko rozpoznali skargę na organ wy-
konawczy i odrzucili ją 15 głosami.

Było kulturalnie
W ramach punktu pod nazwą 

„Informacje wójta gminy” wójt Grze-
gorz Wojtera zaprosił wszystkich na 
uroczystość odsłonięcia ławeczki im. 
Wojciecha Bogusławskiego, a następ-
nie na kawę do CKiBP. Podzielił się też 
z radnymi radosną nowiną.

– Starosta oddalił wnioski Lasów 
Państwowych i Wojskowego Zarządu 
Infrastruktury w sprawie przekwalifi-
kowania poligonu na grunty orne i le-
śne – nie krył satysfakcji.

Jeżeli chodzi o informacje prze-
wodniczących poszczególnych komi-
sji, głos zabrał tylko Krzysztof Pilas 
z Komisji Społecznej.

– Spotkaliśmy się z red. Barbarą 
Stachowiak z „Gazety Sucholeskiej” – 

oznajmił. – Dowiedzieliśmy się, że 
przy 4,5 tys. nakładu koszty druku, 
składu i kolportażu czasopisma wy-
noszą w sumie 92 395,90 zł. Dochody 
z reklam to 47 233,38 zł.

W ramach punktu pod nazwą „In-
terpelacje i zapytania” jako pierwszy 
głos zabrał radny Dariusz Matysiak, 
który poprosił o wszelkie informacje 
dotyczące sprzętu komputerowego, 
którym dysponuje gmina.

– To interpelacja, a nie zapytanie, 
proszę więc ją złożyć na piśmie – po-
uczyła przewodnicząca Małgorzata 
Salwa-Haibach.

Radna Agnieszka Targońska zapy-
tała z kolei o przetarg w sprawie gospo-
darowania odpadami.

– Przetarg będzie, a ZGK na pew-
no w nim wystartuje – zapewnił wójt 
Wojtera. – Gdyby jednak nasza spółka 
nie wygrała, będziemy potrzebować 
czasu na sprawne przekazanie rynku. 
Samo przygotowanie postępowania 
przetargowego to nie 10 dni. Na razie 
zawarliśmy umowę w trybie in-house.

Tymczasem radny Krzysztof Pilas 
powrócił do swojej wymiany zdań 
z radnym Jarosławem Ankiewiczem.

– Panie Ankiewicz, ja nie pokazuję 
palcami, jak pan głosuje – zapewnił. – 
Przyznaję jednak, że emocje mnie po-
niosły, więc przepraszam.

– Jestem za ścieżką na Szkółkarskiej, 
a za chodnikiem na Stefańskiego, dla-
tego też nie głosowałem za ścieżką na 
Stefańskiego – wyjaśnił z kolei radny 
Ankiewicz.

– Jednak według koncepcji ścieżki 
powinny zostać wytyczone na obu 
ulicach – wtrąciła radna Agnieszka 
Targońska.

– Zgoda, koncepcja zakłada na 
głównych ulicach ścieżki lub chodniki 
z dopuszczeniem ruchu rowerowego – 
kiwnął głową wójt.

– Jako strażak dziękuję Michałowi 
Dziedzicowi za jego deklarację – po-
wstał tymczasem ze swego miejsca 
radny Ryszard Tasarz. – Życzę spo-

kojnych świąt i szczęśliwego Nowego 
Roku.

– Cieszę się, Rysiu, że dotrwałeś do 
końca sesji – uśmiechnął się doń rad-
ny Włodzimierz Majewski.

W tym momencie był już bowiem 
późny wieczór.

– Przecież było kulturalnie – odpo-
wiedział uśmiechem R. Tasarz.

Kwiaty za idealną współpracę
Jako jedna  z ostatnich głos zabrała 

przewodnicząca Zarządu Osiedla Bie-
drusko Magdalena Przystałowska.

– W związku z tym, że wzrosła licz-
ba moich obowiązków, zawodowych 
i rodzinnych, muszę zrezygnować 
z funkcji – oświadczyła. – Dziękuję 
za owocną współpracę, zwłaszcza rad-
nym z Biedruska. Stworzyliśmy zgrany 
zespół.

– Współpraca układała się idealnie 
– zapewnił radny Matysiak, wręczając 

pani przewodniczącej piękny bukiet 
kwiatów.

– Dziękuję pani w imieniu nas 
wszystkich – skłoniła głowę przewod-
nicząca Salwa-Haibach.

Potem głos zabrał jeszcze prezes 
Mariusz Baranowski ze Stowarzysze-
nia Przyjaciół Szkoły „Edukacja dla 
Golęczewa”, który zapewnił, że jego 
organizacja zabiegać będzie o nowy 
budynek szkoły.

– Dziś przyjęto rozwiązanie tym-
czasowe – oświadczył. – Z przyczyn 
demograficznych obecny obiekt nie 
wystarczy. Przeniesienie przedszkola 
to rozwiązanie na rok.

– Dziękuję za wspólną pracę nad bu-
dżetem – zamknęła tymczasem sesję 
przewodnicząca Małgorzata Salwa-Ha-
ibach. – Dziękuję za włożony wysiłek 
panu wójtowi, jego zastępcy, pani skarb-
nik, Urzędowi Gminy. Współpraca 
z urzędem układa nam się bardzo dobrze 

– skomplementowała. – Życzę radosnych 
świąt, a  w Nowym Roku więcej wyrozu-
miałości dla nas wszystkich.

Krzysztof Ulanowski
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Road Show to rajd samochodowy, 
który zorganizowała Liga Kobiet Suk-
cesu dzięki wsparciu firmy MB Mo-
tors, z którą Liga podpisała wcześniej 
umowę partnerską. Firma umożliwiła 
paniom przejażdżkę najnowszymi mo-
delami Mercedesa. 

– To już kolejna inicjatywa Ligi – 
podkreśla Patrycja Nowaczyk z LKS. 

– W rajdzie wzięło udział siedem mer-
cedesów i 14 uczestniczek. Pokonali-
śmy 250 km. Były wyselekcjonowane 
superauta, sportowa atmosfera i oczy-
wiście dużo adrenaliny! – zachwala.

– Od lat jeżdżę mercedesem, więc 
mam już doświadczenie z tą mar-
ką – mówi nam Patrycja Reiss, także 
jedna organizatorek rajdu z ramienia 
Ligi Kobiet Sukcesu. – Jednak w Road 
Show wzięło udział wiele samocho-
dów, a każde auto było inne. Każda 
uczestniczka rajdu mogła spróbować 
swoich sił za kierownicą każdego 

z pojazdów. To było super, bo dzięki 
temu każda z nas mogła wybrać swój 
ulubiony model. Już się cieszę na myśl 
o kolejnych niespodziankach, które 
szykuje dla nas nasz partner.

Para goni parę
Panie jechały w parach: jedna za 

kierownicą, a druga na fotelu pasażera. 
Potem się zmieniały. W rajdzie wzięły 
udział zarówno organizatorki z Ligi, jak 
i uczestniczki, które pomyślnie prze-
szły przez konkurs. Trzeba było napisać 
swoje skojarzenie z marką Mercedes.

– Napisałam skojarzenie związane 
z moją działalnością zawodową – uchy-
la rąbka tajemnicy Dominika Taciak, 
uczestniczka. – Spodobało się i dzięki 
temu mogłam wziąć udział w rajdzie. 
I nie żałuję, bo trafiłam do pary z fajną 
osobą, podobała mi się też organizacja, 
trasa i cała otoczka. A śniadanie na 
trasie pozwoliło wszystkim dziewczy-

nom zacieśnić relacje.
– Jedliśmy w malowniczej restaura-

cyjce w okolicy Skoków – kiwa głową 
Patrycja Nowaczyk.

Po prostu wow!
Podobnie, jak inne uczestniczki, 

także pani Dominika próbowała swo-
ich sił za kierownicą wszystkich aut. 
Najbardziej spodobał jej się pojazd 
klasy E Coupé.

– Dlaczego? Złożyło się na to kilka 
rzeczy. Wygoda, wygląd, moc – wyli-
cza. – Lubię szybkie auta – zdradza. 

– Chyba wszystkim dziewczynom 
najbardziej spodobała się klasa E Co-
upé – kiwa głową Małgorzata Geldner, 
specjalistka ds. sprzedaży z MB Mo-
tors. – Uznały, że to samochód rodzin-
ny, z fajnym wykończeniem, tapicerką, 
wnętrzem – tłumaczy.

– Ja byłam zachwycona merce-
desem A45 AMG – zdradza nasza 
redaktor naczelna Agnieszka Łęcka, 
która jechała w parze z Dominiką 
Taciak. – 380 koni pod maską, masę 
emocji, aż chciałoby się mocno nadep-
nąć na pedał gazu, no ale trzeba było 

się pohamować – śmieje się. – Jednak 
frajdą była też możliwość sprawdzenia 
się w różnych modelach, bo każdy był 
inny, każdy miał swoje zalety i każda 
z nas mogła wybrać coś dla siebie – 
podkreśla. – Stereotyp, że mercedesy 
to auta dla starszych biznesmenów to 
już historia – dodaje. – Design dzisiej-
szych modeli wywołuje bardzo pozy-
tywne emocje.

– Rzeczywiście wszystkie auta 
doskonale sprawdzały się na drodze 

– podkreśla Dominika Taciak. – Ale 
fakt, jak poczułam 380 koni pod stopą, 
to było po prostu wow! – nie kryje en-
tuzjazmu. – Można było pofrunąć!

Czas na sushi 
Nie ma chyba wątpliwości, że pani 

Dominika dobrze sobie radzi z samo-
chodami. Remigiusz Świątek z MB 
Motors podkreślił zresztą, że wszyst-
kie uczestniczki rajdu są doświadczo-
nymi kierowcami.

– To po prostu widać – ocenia.
Uznanie uznaniem, ale przed 

startem pan Remigiusz troskliwie się 
uczestniczkami zaopiekował.

– Ustawcie sobie dobrze fotele – do-
radzał. – Pojedziemy w konwoju, żeby 
nikt się nie zgubił. Na autostradzie skrę-
camy w kierunku na Bydgoszcz, niech 
nikt nie pojedzie w kierunku Wrześni 

– puścił oko. – Jeśli ktoś uzna, że jedzie-
my za szybko, niech do mnie zadzwoni. 

Nikt jednak uwag nie miał. Jak 
wyżej wspomniano, uczestniczki było 
bardzo z wyjazdu zadowolone. Kiedy 
następna impreza?

– Z pewnością będzie jeszcze wiele 
wydarzeń współorganizowanych z fir-
mą MB Motors – obiecuje Patrycja 
Nowaczyk. – Ale na razie szykujemy 
coś zupełnie innego – warsztaty sushi. 
Odbędą się jeszcze w tym roku w Jonet-
su Sushi, w Galerii Sucholeskiej.

Krzysztof Ulanowski

Było to wydarzenie dla każdej z pań, 
która chciała poznać sekrety dobrych 
stylizacji. Nauczyć się dobierać odpo-
wiednie ubrania do swojej sylwetki i za-
poznać z tajnikami idealnie dopasowa-
nych dodatków. Co okazało się, wcale 
nie jest takie trudne. 

Profesjonalny doradca
Pomocą służył gość specjalny, czyli 

Ewelina Rydzyńska, znana ze swojego 
dobrego gustu i wyczucia w zestawia-
niu ubrań. Stylistka najbardziej rozpo-
znawalnych gwiazd polskiego show-
biznesu, kojarzona m.in. z programu 
Dzień Dobry TVN. 

– Miałyśmy kilka strzałów, ale na-
sze ligowiczki bardzo chciały zaprosić 
akurat panią Ewelinę – mówi jedna 
z prezesek Ligi Patrycja Reiss – Jest to 
ciepła, fajna kobieta i bardzo miło jest 
nam ją gościć.

Podczas podzielonego na dwie czę-
ści spotkania poruszano najpopular-
niejsze zagadnienia związane z modą.

– Najważniejsza jest świadomość 
– zaznaczyła na samym początku Ewe-

lina Rydzyńska – to, jaki mamy typ 
sylwetki, co chcemy przekazać i na jaką 
okoliczność się ubieramy.

Te zasady były podstawą wszystkich 
jej późniejszych rad. Przekonywała do 
dobierania stylizacji do naszego charak-
teru, a nie odwrotnie. Zaznaczając przy 
tym, że każdy z wybranych przez nas ko-
lorów oznacza odbiór naszej osoby. I tak, 
wybierając czerwoną sukienkę pokazu-
jemy naszą potrzebę aktywności emo-
cjonalnej – nieświadomie wybierając ją 
m.in. po rozstaniu z partnerem. Ten przy-
kład nie był bez znaczenia. Pokazywał jak 
wielką rolę w pewności siebie kobiet ma 
ubiór. I to nie tylko w takiej sytuacji, ale 
na co dzień, kiedy po prostu chcemy czuć 
się ze sobą dobrze. Siłę, jaką posiada do-
brze dobrana stylizacja, dostrzega rów-
nież Patrycja Reiss, która przyznała, że 
ma ona dla nas ogromne znaczenie:

– Wydaje mi się, że czujemy się 
wtedy pewnie. To nie musi być jakiś 
ekskluzywny ubiór z wyższej półki czy 
ekskluzywne marki. Każda kobieta na 
pewno znajdzie swój styl w niszowych 
markach. To daje nam po prostu siłę, 
energię i wtedy czujemy się pewnie – 
zastanawiała się.

Pierwsza część wykładu wywoła-
ła niemałe poruszenie na sali. Jednak 
i później publiczność wykazywała duże 
zainteresowanie. Rozmowa toczyła się 

bowiem wokół typów sylwetek. Pani 
Ewelina omówiła wszystkie z nich, po-
czynając na gruszce a na klepsydrze 
kończąc. Zaproponowała ciekawe roz-
wiązania stylistyczne paniom, które nie 
do końca wiedziały jak podkreślić to, co 
jest w nich najatrakcyjniejsze. A właśnie 
takiej pomocy oczekiwała większość 
udająca się na spotkanie.

– Zawsze liczy się na jakieś rady. 
Czasem wystarczy jedno mądre zdanie, 
które utkwi w pamięci – mówiła Mał-
gorzata Petczke, właścicielka Salonu 
Pielęgnacji i Urody Lafayette, która na 
spotkaniu Ligii była po raz pierwszy. – 
Na pewno przemyślę to, o czym mówi-
ła pani Rydzyńska.

A tymczasem…
Oczywiście, jak zwykle nie zabrakło 

wystąpień przedstawicieli firm będących 
partnerami całego wydarzenia. Podczas 
prezentacji opowiadano nie tylko o sa-
mych produktach, ale także o ogólnej 
sytuacji kobiet. Dowiedzieliśmy się jak ro-
kują na rynku pracy, jakie mają podejście 
do współpracy z innymi kobietami, a tak-
że o tym, że to właśnie one w większości 
decydują o wyborze miejsc na wakacyjne 
wyjazdy. Choć to ostatnie z pewnością 
dla większości nie było nowością. Nie za-
brakło też poważniejszej kwestii – takiej 
jak zdrowie. Wojciech Nowak, optome-
trysta z salonu Perfect Eye Optic, opo-
wiedział o wpływie światła niebieskiego 
na nasz wzrok, a także jak zapobiegać 
jego szkodliwemu działaniu. Podzielił się 
radami w jaki sposób najlepiej pracować 
z urządzeniami elektronicznymi i dla 
wzbudzenia większego zaufania przed-
stawił liczne statystki potwierdzające jego 
słowa. W przerwach ligowiczki wzięły 
udział w loterii, w której zdobyły prezen-
ty od obecnych firm, a także w tradycyj-
nym już networkingu – czyli wymianie 
między sobą wizytówek i opowiedzeniu 
o tym, w czym się specjalizują.

– Frekwencja dopisała, kobiety były 
zadowolone, atmosfera była bardzo 
przyjacielska i dało się wyczuć bliskość 
między uczestniczkami. – podsu-
mowała wydarzenie Patrycja Nowa-
czyk, prezeska Ligii Kobiet Sukcesu. 

– W tym roku zapraszamy m.in. na 
damsko-męską imprezę integracyjną 
oraz warsztaty sushi. A póki co, w tym 
już  nowym roku wszystkim kobietom 
i ligowiczkom życzę samych wspania-
łości i spełnienia w każdej sferze życia.

Klaudia Zimowska

WYDARZENIA INFORmACJE Z CENTRUm kUlTURY / WYDARZENIA

Wydarzenie Termin Miejsce
Spotkanie autorskie 09. 02. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
z Jackiem Pałkiewiczem godz. 19.00 Bezpłatne wejściówki  
  do odbioru w bibliotece.
Spektakl  10. 02. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Seks dla opornych godz. 18.00 Bilety: 50/40 zł (N/U)
Głośne czytanie bajek 11. 02. 2018 r. CKiBP, Biblioteka 
Mądra Mysz: mam przyjaciółkę  godz. 11.00 Bezpłatne wejściówki 
ratownika medycznego  do odbioru w bibliotece. 
czyta Piotr Witoń  
Koncert Ostatkowy 13. 02. 2018 r. Hala widowiskowo-sportowa 
z Orkiestrą Dętą z Chludowa godz. 19.00 Gminny Ośrodek Sportu 
  Bilety: 15 zł do nabycia 
  w sekretariacie CKiBP 
  i na www.bilet24.pl

Harmonogram wydarzeń  CKiBP

WIĘCEJ INFORmACJI:  www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CkiBP.  
Zastrzegamy prawo zmian w programie
Bilety dostępne w CKiBP (Sekretariat) i na stronie www.bilety24.pl

Mania prędkości 
z przerwą na śniadanie
Najnowsze modele Mercedesa, fajna trasa, adrenalina,  
sympatyczne towarzystwo. Czego chcieć więcej?

Styl oznacza świadomość
Ostatnie spotkanie Ligii Kobiet Sukcesu w ubiegłym roku, tym 
razem w całkowicie świątecznej atmosferze. W Hotelu Novo-
tel w Poznaniu uczestniczki mogły liczyć na moc prezentów, 
pozytywną energię oraz jak zwykle – interesujących gości.

Remigiusz Świątek z MB Motors

Uczestniczki rajdu
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WYDARZENIA

Wigilia dla dorosłych 
i dla dzieci
W grudniu na osiedlu Grzybowym odbyły się aż dwie  
Wigilie. Organizację przedświątecznych spotkań mieszkań-
cy zawdzięczają Zarządowi Osiedla oraz Ośrodkowi Pomo-
cy Społecznej.

Spektakl dla dzieci przygotowała 
Grażyna Kobyłka, która w świetlicy na 
placu Grzybowym pojawiła się przy-
odziana w strój Mikołaja. Dużo pracy 
włożyły również Beata Włudarczak, 
która opiekuje się dziećmi w świetlicy, 
a także Martyna Galas. 

Mała ojczyzna
– Spokojnych świąt i wszystkiego, 

co najlepsze w Nowym Roku – powi-
tała zgromadzonych przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Małgorzata Salwa-
Haibach. – Życzę nam wszystkim, 
żebyśmy nadal razem pracowali dla 
naszej lokalnej społeczności. Pocho-
dzimy z różnych stron Polski, ale już 
od kilkunastu lat budujemy na tym 
osiedlu naszą małą ojczyznę – pod-
kreśliła.

Dzięki grupie „Akademia Bajek” 
z Biedruska przybyłe na uroczystość 
dzieci mogły się spotkać z prawdzi-
wym świętym Mikołajem. Musiał być 
prawdziwy, bo miał bardzo długą, gę-
stą, białą brodę.

– Czy ktoś zna jakiś wierszyk lub 
piosenkę? – zagaił na wstępie Mikołaj.

– Hu hu ha, hu hu ha, nasza zima zła – 

zaintonował nieśmiało jeden z chłopców.
– Cicha noc, święta noc – profesjo-

nalnie, czystym głosem zaśpiewała 
stojąca obok dziewczyna.

Mikołaj wyglądał na zadowolonego.
– A czy wszystkie dzieci były grzecz-

ne? – upewnił się jeszcze.
– Taak!!! – rozległ się chóralny 

okrzyk poprzebieranych za Mikołajów, 
elfy i aniołki maluchów.

Kucyk czy renifer? 
Torby z prezentami zostały rozda-

ne, a potem dzieci deklamowały wier-
sze o świętym Mikołaju, śpiewały ko-
lędy, przygrywały na fletach, a nawet 
przedstawiały fragmenty jasełek.

Na zakończenie zaś mali miesz-
kańcy wyszli na zewnątrz, gdzie mo-
gli przejechać się wozem, ciągniętym 
przez kucyka Kajtka. A właściwie 
przez renifera, bo właściciel zwierzęcia 
dr hab. Waldemar Spychalski doprawił 
kucykowi charakterystyczne rogi.

Doskonale bawiły się zresztą nie 
tylko dzieci, ale i dorośli. Radny Mi-
chał Przybylski najpierw pchał wóz, 
a następnie sfotografował się wraz z 
przewodniczącą Małgorzatą Salwą-

Haibach oraz kucykiem… to znaczy 
reniferem Kajtkiem.

Osiedle to nie wyspa
Jeszcze tego samego dnia w świe-

tlicy odbyła się Wigilia dla dorosłych. 
Przewodnicząca Salwa-Haibach po-
witała licznie przybyłych gości, wśród 
których znaleźli się radna powiatowa 
Grażyna Głowacka wraz z mężem 
Ryszardem, radni Michał Przybylski 
i Włodzimierz Majewski, proboszcz 
Jakub Knychała, sołtys Ewa Korek z 
mężem Stanisławem, przewodniczą-
cy Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle 
Grzegorz Słowiński z małżonką Arle-
tą, a także przewodniczący Zarządu 
Osiedla Suchy Las Michał Dziedzic 
z małżonką Agnieszką i małym syn-
kiem w objęciach. Pojawiła się także 
nasza redaktor naczelna Agnieszki 
Łęckiej oraz fotoreporter Maciej Łucz-
kowski, który przyniósł ze sobą nie 
tylko sprzęt fotograficzny, ale także 
przepyszny sernik.

Rolę gospodarzy, poza oczywiście 
przewodniczącą Małgorzatą Salwą-
Haibach, pełnili członkowie Zarzą-
du Osiedla Grzybowego. No i sami 
mieszkańcy, których nie brakowało.

– Niech nam się tu dobrze mieszka, 
niech osiedle nam pięknieje – powie-
działa pani przewodnicząca. – Postara-
my się też, żeby znalazły się pieniądze 
na drugą część świetlicy – zapewniła. – 
A tak w ogóle, to cieszę się, że potrafimy 
się tak przyjemnie bawić. Że sąsiedzi 
Grzybowego przyjmują nasze zapro-

szenia. Mówiło się o Grzybowym, że 
jest wyspą. Ale tak nie jest. Jest częścią 
naszej gminy – podkreśliła.

By wszystko się rozplątało
Potem mówczyni zapowiedziała, 

że Wigilię nam umilą członkowie Or-
kiestry Dętej Chludowo. I wskazała na 
dwoje muzyków, częściowo ukrytych 
za bogato przystrojoną choinką.

– Ponieważ pani Małgorzata jest tu 
w roli przewodniczącej Zarządu Osie-
dla, a ról nie należy mieszać, poprosiła 
mnie, żebym złożył najlepsze życzenia 
w imieniu Rady Gminy – zabrał tym-
czasem głos radny Michał Przybylski. 

– Życzę wszystkim odpoczynku, dy-
stansu i świetnej zabawy.

Kiedy już wypowiedziała się wła-
dza świecka i cesarzowi oddano, co 
cesarskie, do mikrofonu podszedł 
uśmiechnięty ks. Jakub Knycha-
ła, „nasz ukochany proboszcz”, jak go 
przedstawiła przewodnicząca Salwa-
Haibach. Proboszcz odczytał wiersz 
ks. Jana Twardowskiego:

„Pomódlmy się w noc betlejemską
W noc szczęśliwego rozwiązania
By wszystko nam się rozplątało
Węzły, konflikty, powikłania”.

– Dziękuję gospodarzom za gościnę, 
jest nam bardzo miło – przemówiła na 
koniec nasza redaktor Agnieszka Łęcka.

Po tych wystąpieniach zgromadze-
ni podzielili się opłatkiem i zajęli się 
poczęstunkiem. W tle przez cały czas 
rozbrzmiewały kolędy.

Krzysztof Ulanowski

Bogusławski z ławeczki 
patrzy na gminę Suchy Las
Odsłonięcie na placu przed gmachem Urzędu Gminy ła-
weczki Wojciecha Bogusławskiego było ostatnim akordem  
obchodów roku tego artysty w powiecie.

Samorząd powiatowy uchwałę 
w tej sprawie podjął  w marcu 2017 r. 
Z okazji przypadających w kolejnym 
miesiącu 260. rocznicy urodzin Woj-
ciecha Bogusławskiego Rada Powiatu 
w Poznaniu postanowiła uczcić pa-
mięć wybitnego Wielkopolanina ogła-
szając go patronem roku. 

Nasz ci on jest
W listopadzie dołączyła Rada 

Gminy, która zdecydowała o budowie 
ławeczki Bogusławskiego. W końcu 
ojciec polskiego teatru urodził się na 
terenie gminy, we wsi Glinno. Tej wsi 
już jednak nie ma – w jej miejscu roz-
ciąga się poligon. Stąd decyzja o lokali-
zacji ławeczki przed Urzędem Gminy.  

– Inicjatorem budowy ławeczki był 
mieszkaniec, który prowadził kółko te-

atralne w Klubie Seniora „Dębowy liść” 
– wspomina przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Salwa-Haibach. 

– Inicjatywa  spotkała się z żywym od-
zewem i wywołała społeczną dyskusję- 
tłumaczy. – Myślę, że forma upamięt-
nienia w postaci ławeczki spodoba się 
lokalnej społeczności. W mediach spo-
łecznościowych pojawiają się już zdję-
cia, na których mieszkańcy uwieczniają 
się na tej ławeczce – podkreśla.

Kwiecień miesiącem 
Bogusławskiego

Wójt Grzegorz Wojtera dodaje, że 
ławeczka usytuowana jest w  najbar-
dziej prestiżowym miejscu, zaś loka-
lizacja ma przypominać, że Wojciech 
Bogusławski pochodził z naszej gminy.

– Taki pomnik pełnić będzie rolę 

edukacyjną, bo ludzie, którzy przysią-
dą na ławeczce, będą się zastanawiać, 
kim był ten Bogusławski, czego doko-
nał, dlaczego jest w taki sposób uhono-
rowany – tłumaczy wójt.

Gospodarz gminy zapowiedział 
również, że zaproponuje radnym, by 
ustanowić kwiecień miesiącem Woj-
ciecha Bogusławskiego. 

Łatwo nie było
Ławeczkę z odlaną  w brązie rzeźbą 

Wojciecha Bogusławskiego zaprojek-
tował i wykonał Grzegorz Godawa.

– Nie było to łatwe, bo zachowały 
się bardzo nieliczne wizerunki tej po-
staci – mówi rzeźbiarz. – Jeden z por-
tretów powstał prawdopodobnie we 
Lwowie, w 1798 r., zaś autorem jest 
Józef Reichan albo Rejchan.

Uroczystość odsłonięcia ławecz-
ki odbyła się w grudniu. Poza wy-
żej wspomnianymi osobistościami, 
w uroczystości uczestniczyli: radne 
powiatowe, radni gminy, sołtysi 
i przewodniczący zarządów osiedli 
oraz dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych. Starostę reprezento-

wała Katarzyna Wozińska-Gracz, ko-
mendanta z Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych w Poznaniu – major Prze-
mysław Szajda, zaś Nadleśnictwo Ło-
puchówko – leśniczy Janusz Brdęk.

Żyjmy w pokoju
Oprawę artystyczną zapewnił Su-

choleski Zespół Tańca Dworskiego 
im. Wojciecha Bogusławskiego Co-
rona Florum. Mistrzem ceremonii 
był Maciej Rąbalski z zespołu, zaś 
w postać Wojciecha Bogusławskiego 
wcielił się historyk i aktor-amator Piotr 
Napierała.

– Jestem rad, że następne pokolenia 
o mnie nie zapomniały – ukłonił się 
wszystkim aktor. – Cóż jeszcze rzec 
mi pozostaje po tem  jak tak wspa-
niale  mnie tu uhonorowano? Żyjcie 
w zgodzie i pokoju, nie dajcie się gor-
szyć światu, nie ma zysku w takim boju, 
który czyni krzywdę bratu.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się w pobliskim gmachu CKiBP. Po-
słuchać mogliśmy tam muzyki klawe-
synowej.

Piotr Górski
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Wstęgę przecinają Katarzyna  
Wozińska-Gracz i wójt Grzegorz Wojtera 

Wójt wpisuje się  
w księdze pamiątkowej 

Przewodnicząca Małgorzata Salwa-
Haibach wpisuje się w księdze pamiątkowej 
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REklAmA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

USŁUGI 
MINIKOPARKĄ

Tel.
664 094 653

  NASZE MENU  
Zupy 
Żurek domowy z jajkiem  .............................. 12
Rosół z ręcznie robionym makaronem  ......... 11
Barszcz czysty  ...............................................  7
Barszcz z kołdunami   ................................... 10
Zupa dnia  .................................................... 11

Sałatka Bumerang
zaskakujące połączenie gruszki, boczku  
i ciepłego sera feta z dressingiem  
paprykowo-malinowym  ....................................  23

Sosy i dodatki
Sos czosnkowy  ................................................ 3
Sos śmietanowo-koperkowy  ........................... 3
Ostry sos chilli ................................................. 3
Dip jogurtowo-bazyliowy  ............................... 3
Kwaśna śmietana  ........................................... 3
Bita śmietana  ................................................. 3
Sos waniliowy  ................................................ 3
Kapusta kwaszona zasmażana  ....................... 5
Sałatka vinegret: sałata lodowa,  
pomidor, ogórek i rzodkiewka  ........................ 6
Sałatka grecka  ...............................................10 
Surówka dnia  ................................................. 5

Pierogi zapiekane z serem 
mozzarella
Pierogi z mięsem zapiekane  
w sosie serowo-brokułowym  .................. 26,90
Pierogi ze szpinakiem zapiekane  
w sosie pomidorowym ............................ 26,90 
Pierogi z wołowiną zapiekane  
w sosie myśliwskim  ................................ 26,90
Pierogi z łososiem zapiekane  
w sosie śmietanowo-szpinakowym ......... 26,90

Dania obiadowe 
Filet z sandacza  
 podawany z masełkiem koperkowo- 
 cytrynowym, gotowanymi  
 ziemniakami i bukietem jarzyn  ............. 42
Fileciki z kurczaka w szynce szwarcwaldzkiej  
 w sosie śmietanowo-pietruszkowym,  
 podawane ze smażonymi  
 ziemniakami i surówką......................  28,90
Kotlet schabowy tradycyjny  
 podawany z ziemniakami  
 gotowanymi i mizerią  .......................  27,90

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane bocz-
kiem i cebulką
z mięsem  ...................................................... 21
szpinakowe z cielęciną .................................. 23
pielmieni 20 szt.  ........................................... 22
buraczane z pikantną wołowiną  ................... 23
curry z indykiem  ........................................... 23
z kurczakiem  ................................................ 22
z dziczyzną  ................................................... 25
z kaszanką  .................................................... 21
z gęsiną  ........................................................ 25
z jagnięciną  .................................................. 25
z małżami  ..................................................... 23
z łososiem  ..................................................... 23

Danie dla dzieci
Sznycelek z kurczaka, ziemniaki puree,  
marchewka junior (surówka) .......................... 23

Fantastyczna walka młodych piłkarzy!
Popłynęły łzy szczęścia i rozpaczy. Szczęścia zwycięzców i rozpaczy przegranych. Sukces 
odnieśli piłkarze Sucharów. Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi zawodnicy z Ukrainy.

Stowarzyszenie Kultury Fizycz-
nej Red Box było organizatorem VIII 
Międzynarodowego Piłkarskiego Tur-
nieju Mikołajkowego, który w grudniu 
rozegrany został w Hali Sportowo-Wi-
dowiskowej w Suchym Lesie.

Sukces Sucharów
Podobnie jak w poprzednich edy-

cjach tej imprezy, piłkarska rywaliza-
cja odbywała się pod patronatem wój-
ta Grzegorza Wojtery.

W sobotę oglądaliśmy w akcji 12 
zespołów, podzielonych na dwie grupy 
po sześć zespołów, reprezentujących 
rocznik 2008. Ten piłkarski maraton 
sukcesem zakończyli zawodnicy Su-
charów Suchy Las, którzy w wielkim 
finale, po pięknym, dramatycznym 
pojedynku, pokonali 2:1 drużynę 
Szkoły Społecznej nr 4. W walce o naj-
niższe miejsce na podium Red Box 
Suchy Las w normalnym czasie gry 
zremisował 0:0 z drużyną SP Luboń. 
To jednak gracze z Suchego Lasu mieli 
więcej szczęścia i wygrali pasjonującą 
serię rzutów karnych 4:3. Warto od-
notować, że podczas turnieju bardzo 
dobrze zaprezentowali się młodzi 
piłkarze z Ukrainy, z gminy Hniwań, 
zaprzyjaźnionej z gminą Suchy Las, 
którzy musieli pokonać dystans 1200 
km, aby wziąć udział w sportowej ry-
walizacji, a podróż do Suchego Lasu 
zajęła im aż 23 godziny!

Niesamowita Gabrysia
Natomiast w niedzielę rywali-

zowały zespoły dzieci urodzonych 
w roku 2009. W tej kategorii wiekowej 
zagrało 10 ekip, podzielonych na 2 gru-
py po pięć zespołów. W tym roczniku 

również najlepsi okazali się zawodnicy 
pierwszego zespołu Sucharów Suchy 
Las. W wielkim finale bardzo długo 
przegrywali oni 1:0 z ekipą reprezen-
tującą łączony skład Red Box Suchy 
Las/Red Box Poznań. Dopiero w sa-
mej końcówce doprowadzili oni do 
remisu 1:1. O tytule decydowały więc 
rzuty karne. Ta loteryjna rozgrywka 
zakończyła się sukcesem Sucharów, 
którzy wygrali ją 3:2. Równie drama-
tyczny przebieg miał mecz o miejsce 
trzecie. Dzielne dziewczyny z UKS 
Luboń z niesamowitą Gabrysią Gębu-
rą, do ostatniej minuty gry remisowały 
0:0 z faworyzowaną ekipą Sucharów 
Suchy Las II. Gdy wszyscy szykowali 
się już do serii rzutów karnych, w ostat-
niej akcji meczu zawodnicy Sucharów 
zdobyli decydującą bramkę i wygrali 
mecz o trzecie miejsce 1:0.

Pomoc dla Tymka
Należy wspomnieć, że w każdym 

z roczników odbyła się rywalizacja 
o tytuł Króla Strzelania Rzutów Kar-
nych. W bramce stanął Przemysław 
Frąckowiak, wychowanek poznań-
skiego Lecha, aktualnie zawodnik 
Pogoni Siedlce, jeden z najlepszych 
bramkarzy w I Lidze. Pokaz treningu 
ogólnorozwojowego przeprowadził 
natomiast trener Leszek Hybiak.

Zarówno dla dzieci uczestniczą-
cych w turnieju, jak i dla kibiców, or-
ganizator przygotował wiele niespo-
dzianek i niezapomnianych atrakcji. 
Odbyła się między innymi coroczna 
akcja Świąteczny Red Box dla potrze-
bujących. Podczas tegorocznego tur-
nieju zorganizowana została również 
licytacja piłkarskich przedmiotów, 

aby zdobyć fundusze na leczenie sze-
ścioletniego Tymka.

Dziękujemy wszystkim Mikoła-
jom, którzy wsparli nasz świąteczny 
turniej oraz towarzyszące mu akcje 
charytatywne, a w szczególności 
wójtowi i gminie Suchy Las, a także 
firmom Apart, Lidl, Stomatologia 
Płytnik, Hotel Ibis, Berpo, KKS Lech 
Poznań, PAG Bartosz Bilski, Lorenz, 
Kathay Haster oraz Stowarzyszeniu 
Kultury Fizycznej Red Box.

Wyróżnienia indywidualne 
– rocznik 2008

Król Strzelania Rzutów Karnych: 
Emil Kawicki (SP Luboń)

Najlepszy Bramkarz: Franciszek 
Rybakowski (Suchary Suchy Las)

Król Strzelców Turnieju: Krzysz-
tof Mahoń – osiem bramek (Red Box 
Suchy Las)

Najlepszy Zawodnik Turnieju: 
Wiktor Mączkowski (Szkoła Społecz-
na nr 4)

Wyróżnienia indywidualne 
– rocznik 2009:

Król Strzelania Rzutów Karnych: 
Gabrysia Gębura (UKS Luboń)

Najlepszy Bramkarz: Jakub Smyk 
(Suchary Suchy Las II)

Król Strzelców Turnieju: Jakub 
Słowik – sześć bramek (UKS Wejhe-
rowo)

Najlepszy Zawodnik Turnieju: Ga-
brysia Gębura (UKS Luboń)
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SPORT

Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
Ruskie  .......................................................... 21
z kapustą i grzybami  ..................................... 21
z prawdziwkiem  ........................................... 24
z podgrzybkiem  ............................................ 22
z kurkami  ..................................................... 24
ze szpinakiem w cieście wegańskim  ............. 21 
razowe ze szpinakiem i ricottą  ...................... 23
piwne z żółtym serem ................................... 22
z mozzarellą  ................................................. 22
z łoscypkiem  ................................................. 24
z bobem  ........................................................ 23
z chińskimi warzywami  ................................ 22

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  ......................................................... 21
z jagodami  .................................................... 23
z truskawkami  .............................................. 22
z wiśniami  .................................................... 22
z czereśniami  ................................................ 23
z bananem  .................................................... 22
z serem ricotta  .............................................. 23
ze śliwką  ....................................................... 23

Triolka Pierogowa
wg rodzinnego przepisu  
Witoldów Iłłakowiczów ze Żmudzi  
– 3 duże pierogi  z bryndzą,  
a każdy okraszony inaczej:
-  z czerwoną  papryką,   
 czosnkiemi startym oscypkiem 
-  z kwaśną śmietaną 
-  z boczkiem i cebulą  .............................. 26,90

Miksy pierogowe
Talerz Zgaduj - Zgadula 
 21 różnych pierogów mięsnych  
 i wegetariańskich  .................................. 49
Spróbuj wszystkiego!
 30 pierogów na słono, a na  
 deser 10 na słodko + 3 sosy 
 (dla 3-4 osób)  ......................................... 99
Miks mięsny
 10 sztuk różnych pierogów  
 mięsnych  ................................................ 26,90
Miks wegetariański
 10 sztuk różnych pierogów  
 wegetariańskich  .................................... 25
Miks słodki
 10 sztuk różnych pierogów  
 na słodko  ............................................... 25
Miks grzybowy
 9 sztuk: 3 szt. z prawdziwkiem,  
 3 szt. z podgrzybkiem,  
 3 szt. z kurkami  ...................................... 25
Trzy kolory
 9 sztuk pierogów:  
 3 szt. szpinakowe z cielęciną, 
 3 szt. buraczane z wołowiną,  
 3 szt. curry z indykiem  ........................... 25

Pierogi bezglutenowe  
7 sztuk, z mąki gryczanej
Ruskie  .....................................................  24,50
z kurczakiem  ...........................................  24,50
ze szpinakiem i ricottą  .............................  24,50
z serem na słodko  ....................................  24,50

PIEROGARNIA RESTAURACJA
ul. Obornicka 2, Suchy las - Złotniki
tel. 61 8116-028 www.bumerang.net.pl
e-mail: bumerang@bumerang.net.pl

 Zapraszamy codziennie od godz. 1100 do 1900. Na miejscu, na wynos 
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Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124A

KUPIĘ DOM
WOLNOSTOJĄCY/
EWENTUALNIE BLIŹNIAK

W SUCHYM LESIE LUB OKOLICY
O POW. MIN. 120 m2

MŁODE MAŁŻEŃSTWO
BEZPOŚREDNIO

TEL. 500 866 877

( )

naprawy blacharsko lakierniczezz

samochody zastępczezz

wulkanizacjazz

hotel oponzz

ubezpieczeniazz

mechanika, przeglądy i naprawy bieżącezz

przegląd pojazdu przed feriami zimowymi 49,99 złzz

NIEZALEŻNY SERWIS MARKI HONDA
Suchy Las, ul. Klonowa 4

61 812 55 56 ( 668 694 981 ( 884 888 140

AUTO SERWIS - WSZYSTKIE MARKI POJAZDÓW
Z TĄ REKLAMĄ 

10 % RABATU*

* rabat nie dotyczy usług wulkanizacyjnych

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

ONIX
Z ZAKRZEWA

Ziemniaki z Wielkopolski.
Polskie produkty to dobry wybór.
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