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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. 

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
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Szanowni Państwo!

Lekceważycie humanistów? Uważacie, że rozwój zawdzięcza-
my wyłącznie przedstawicielom nauk ścisłych? Nie macie racji.  
Prof. Jacek Guliński, prezes Fundacji UAM, bardzo mocno podkreśla, 
że przemysł to również humaniści, a innowacyjna praktyka nie musi 
sprowadzać się wyłącznie do wytwarzania produktu. Rodzice nama-
wiają Cię na politechnikę, a Ciebie bardziej niż sposób działania sil-
nika interesuje sposób działania ludzkiego umysłu? Pójdź za głosem 
serca i idź na psychologię. Szefowa HR jednego z dużych koncernów 
poznańskich podkreślała, że potrzebuje ekonomistów, germanistów 
i właśnie psychologów.

A może bardziej niż budowa silnika interesuje Cię budowa ludzkie-
go organizmu? W takim razie idź na medycynę. Jeśli będziesz napraw-
dę kochać ten zawód i lubić swoich pacjentów, masz szansę na powtó-
rzenie sukcesu doktora Michała Dybka i dyrektora POSUM Piotra 
Nycza. Obaj panowie zdobyli laury w plebiscycie Hipokrates’2017 
(konkurs odbył się pod patronatem starosty Jana Grabkowskiego i rek-
tora Uniwersytetu Medycznego Andrzeja Tykarskiego).

Ty też możesz kiedyś zostać lekarzem roku powiatu poznańskie-
go lub szefem najlepszej placówki medycznej w Wielkopolsce. Takie 
uznanie ze strony lokalnej czy też regionalnej społeczności daje ogrom-
ną satysfakcję!

Satysfakcję daje też oczywiście pomaganie innym. Lekarz czyni to 
niejako z racji swojego zawodu, ale przecież my, „cywile” także mamy 
wiele okazji, żeby pomagać. Niedawno w naszej gminie i w Poznaniu 
miała miejsce zbiórka pieniędzy dla chorego Tymka. Do Suchego Lasu 
powrócił też finał WOŚP. I od razu sukces – mieszkańcy zebrali ponad 
88 tys. zł. Zawdzięczamy ten sukces zarówno mocno zaangażowanym 
wolontariuszom, jak i doskonałej organizatorce wydarzenia – dyr. Sylwii 
Nowak-Kabacińskiej z Ośrodka Opieki Społecznej w Suchym Lesie. 

Czy naszą gminę stać na więcej? 
Radny Krzysztof Pilas i przewodniczą-
cy Zarządu Osiedla Suchy Las Michał 
Dziedzic twierdzą, że tak. I wiążą to 
z koniecznością zmiany na stanowisku 
wójta. Kto miałby zostać kontrkandy-
datem? Dowiemy się już w przyszłym 
miesiącu. Z pewnością kolejne miesiące 
będą ciekawe!

Ciekawie zresztą jest już dziś. Pod-
czas ostatniej sesji Rady Gminy radni 
większościowej koalicji spierali się go-
rąco z radnymi z klubu wójta. Dyskutowano m.in. o sprawie radnego 
Pawła Tyrki oraz o kolonialnym, jak to określono, statusie Biedruska. 

Ale nie można żyć samą polityką, nawet tą lokalną. Proszę Pań-
stwa, zima powoli się kończy, jeśli więc ktoś chce jeszcze skorzystać 
z jej uroków, niech szybko bierze kilka dni wolnego i wyskakuje w góry 
na narty. Zjazdowe, biegowe, co kto woli. Wielu mieszkańców naszej 
gminy jeździ na narty gdzieś daleko – do Austrii, Włoch czy Francji. 
Jednak nasze, polskie góry też są piękne. A do tego na Dolnym Śląsku, 
gdzie z Wielkopolski mamy najbliżej, nie brakuje także innych niż stoki 
narciarskie atrakcji turystycznych. Nie trzeba więc non stop szusować.

Miłego wypoczynku!
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29Red Box Cup przy WOŚP
- rocznik 2007 24-25 Czołgowa lufa  

w mieszkaniu radnego

9
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OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA
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Noworoczne spotkanie wojewody 
z przedstawicielami prasy

20-21Gospodarka odpadami 
w gminie Suchy Las

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 
 Sobota:  12.00 - 17.00
Suchy Las, ul. Sucholeska 1
tel 693 900 282

Znajdź nas na facebooku

zestaw dnia16 zł

ZUPY
Pomidorowa, rosół z makaronem ..... 4,90
Żurek, ogórkowa, kalafiorowa ......... 6,90
Żurek z jajkiem ................................ 7,90
DANIA
Rumsztyk z cebulką ......................... 7,90
Pulpety w sosie koperkowym .......... 7,90
Kotlet schabowy ............................. 8,90
Karkówka pieczona ......................... 8,90
Filet drobiowy 
w panierce z nasionami ................... 8,90
Stripsy z kurczaka ............................ 8,90
Zraz wieprzowy ............................... 9,90
Rolada ze schabu............................. 9,90
De volaile ........................................ 9,90
Szwajcar ......................................... 9,90
Filet z kurczaka
w płatkach kukurydzianych ............. 9,90
Filet z dorsza ................................... 9,90
DODATKI
Pieczywo ........................................ 1,00
Pyzy z sosem ................................... 6,00

Ziemniaki, ryż, mizeria
Zestaw surówek .............................. 4,00
Frytki, kasza gryczana
Pyzy, kluski śląskie .......................... 4,50
SAŁATKI
Z kurczakiem, z camembertem ........ 9,90
PIEROGI DOMOWE (7 szt.)
Ruskie, z mięsem, ze szpinakiem
z kapustą i grzybami ..................... 14,90
PLACKI ZIEMNIACZANE
bez dodatków ............................... 12,90
z sosem myśliwskim,
ze śmietaną, z powidłami .............. 14,90
NAPOJE
Kawa rozpuszczalna, po turecku ........... 5
Herbata „Lipton” z cytryną .................... 4
„Tymbark” 250 ml ................................. 3
„Tymbark” 500 ml ................................. 4
„Pepsi”, „Schweppes” 200 ml ................. 3
„Pepsi” 500 ml ...................................... 5
Woda gazowana, niegazowana 500 ml . 3
Opakowania ............................ 0,50 / szt.

MENU

SZARE KLUSKI Z KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ 12,90 zł

KARTA ABONAMENTOWA W CENIE 10-CIU ZESTAWÓW 11 za 160 zł
DO WYKORZYSTANIA W CIĄGU 30 DNI

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚIOWE

Myjnia samoobsługowa 
24h

Myjnia ręczna 
pn.-pt. 8.00-18.00
sobota 8.00-16.00

�Aktywna piana i szampon�

Klawisz PAUZA (wstrzymanie czasu użytkowania �

myjni bez utraty środków finansowych)
 Płatność kartą płatniczą, gotówka, �

Karty lojalnościowe�

ul. Łagiewnicka 23, Złotniki
telefon +48 601 710 886

fb/MyjniaSamochodowaMETIN
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Lubi Pan, Panie Prezesie, Poznań? 
Bardzo! Urodziłem się w Pozna-

niu. Jestem chłopakiem z Wildy – wy-
chowywałem się, w jakiejś części, na 
podwórkach tej dzielnicy…moja edu-
kacja, a później działalność naukowa 
i tzw. „kariera” – również związane są 
z Poznaniem. Choć od kilkunastu lat 
mieszkam w Gnieźnie, zawsze w jakiś 
sposób byłem związany właśnie z tym 
miastem. Prawdopodobnie dlatego 
czuję się jednocześnie -nie tylko Wiel-
kopolaninem, ale i poznaniakiem. Cho-
ciaż codziennie dojeżdżam do pracy 50 
kilometrów w jedną stronę – nigdy nie 
jest to dla mnie zmarnowany czas. Wte-
dy mogę pomyśleć o różnych istotnych 
sprawach. Jazda samochodem sprzyja…

…rozkwitowi pracy naukowej?
(śmiech) Tak bym tego nie określił. 

W trakcie drogi, dość dobrze mi znanej, 
mam czas na rozmaite refleksje i analizę 
myśli siedzących w głowie. Oczywiście 
siedzę za kierownicą, więc rozmyślanie 
nie może być jedyną moją czynnością!
Co Poznań – według Pana jako 
eksperta od polityki innowacyj-
nej – może zrobić, żeby bardziej się  
rozwijać?

Rozwój gospodarczy czy nawet 
innowacyjny rozwój gospodarczy dla 
Poznania, jak i dla każdego innego 
większego miasta powinien być abso-
lutnym celem number one. Tę kwestię 
można traktować różnorako – jako 
przyrost liczby przedsiębiorstw, nowe 
inwestycje, tworzenie kolejnych miejsc 
pracy w „starych” przedsiębiorstwach… 
Poznań – jak i inne miasta w Polsce 
i Europie – musi jednocześnie zapew-
nić swoim mieszkańcom na tyle atrak-
cyjne warunki bytowania, by stąd nie 
wyjeżdżali. Jak wiemy, miasto boryka 
się z tym kłopotem. Znaczące liczby 
ludzi opuszczają to miasto i lokują się 
(zazwyczaj) w okolicach lub sąsiednich 
gminach. Trudno ocenić, czy samo-
rząd efektywnie stawia na innowacyjny 
i technologiczny rozwój. Nie można 
także w prosty sposób ocenić, czy i jak 
władze miasta się do tego przyczyniły. 
Dlaczego?

Pamiętajmy, że nasza lokalna 
i krajowa w tym względzie polityka 
współgra (lub nie) z tendencjami ogól-
noeuropejskimi czy nawet globalnymi. 
Oczywiście podejmowane są przez wła-
dze samorządowe różne działania – nie 
jestem w stanie jednak przekalkulować, 
w jakim stopniu wpłynęły one na taką, 
a nie inną sytuację. Myślę, że gdyby 
przeprowadzić badania w tym zakresie 
wśród mieszkańców miasta Poznania, 
statystyczny poznaniak aktualny stan 
oceniłby jako bardzo umiarkowany 
rozwój. Można to tłumaczyć czynnika-
mi zewnętrznymi, brakiem właściwej 
strategii albo brakiem jej komunikowa-
nia mieszkańcom. Ostatnio spotykam 
się w moim otoczeniu z poglądem, że 
inne miasta, takie jak Kraków, Wrocław, 
Trójmiasto czy Warszawa, już dawno 
nas wyprzedziły.

Jak w takim razie można ocenić 
obecne władze miasta?

Myślę, że nikt rozsądny nie podjął-
by się oceny pracy prezydenta miasta 
Poznania po trzech latach sprawowania 
urzędu. To trochę za mało, by jasno po-
wiedzieć, co zostało dokonane – efekty 
pewnych działań także w obszarze 
innowacyjnym przychodzą nieco póź-
niej. Podobne sytuacje zdarzają się i to 
często na szczeblu ogólnokrajowym 

– bywa, że władza zachłystuje się postę-
pem i rozwojem, podczas gdy w dużej 
mierze może być to efekt działalności 
ich poprzedników. Często też ogólna 
sprzyjająca sytuacja gospodarcza w na-
szym regionie Europy, a nie nasza ak-
tywność powoduje, że jest nam dobrze. 
Albo lepiej niż w przeszłości.
W porządku, uciekamy od polity-
ki. Cały czas rozmawiamy o inno-
wacyjności - co to sformułowanie 
oznacza dla Pana?

Hasło „innowacyjność” jest trochę 
zużytym, chociaż bardzo wartościo-
wym hasłem. Nadużywanie go przez 
polityków i media sprawiło, że trochę 
się zdewaluowało. Łącząc rozmaite de-
finicje podręcznikowe innowacja jest 
jakąkolwiek zmianą. Jeśli zatem dzia-
łamy, bez względu na to czy przypad-
kowo czy intencjonalnie – zmieniamy 
rzeczywistość i wspieramy innowacyj-
ny rozwój. W szerokim rozumieniu 
tego słowa można zatem stwierdzić, że 
człowiek jako kreator rzeczywistości 
jest naturalnym innowatorem.

Patrząc na sprawę w nieco węż-
szym ujęciu –  a z nim mamy najczę-
ściej do czynienia –  innowacyjność 
polega na zmianie produktów, proce-
sów technicznych i technologicznych, 
usług, metod marketingowych w sto-
sunku do tych obecnie obowiązują-
cych. Warto pamiętać, że innowacja 
może przybierać rozmaite wymiary 

– globalny, krajowy, regionalny czy ten 
w ramach poszczególnego przedsię-
biorstwa, całkowicie lokalny. 
No właśnie, innowacja jako przy-
czyna postępu również w wymiarze 
lokalnym – Fundacja UAM i działa-
jący w jej ramach organizacyjnych 
Poznański Park Naukowo-Technolo-
giczny. Na stronie internetowej czyta-
my, że podejmują Państwo inicjatywy 
wspierające innowacyjność regionu. 
Jakie to konkretnie inicjatywy?

Jeszcze kilkanaście lat temu, przed 
przystąpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej Fundacja przygotowała strate-
gię innowacyjnego rozwoju gospodar-
czego regionu. Uzyskaliśmy pieniądze 
i know-how z Unii Europejskiej. Urząd 
Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego zgodził się, by zrealizować 
projekt razem. To był dobry czas dla 

Fundacji UAM. Działaliśmy dużo, po-
znaliśmy też tzw. podregiony poza Po-
znaniem – np. Leszno, Konin, Gniezno, 
Piłę…Później mieliśmy możliwość 
dystrybuowania środków unijnych 
na cele wspierania instrumentów 
realizujących tą strategię (tzw. działa-
nie 2.6). Nigdzie indziej tak nie było 

– w innych regionach tymi środkami 
zarządzały Urzędy Marszałkowskie. 
Niestety nie daliśmy rady biurokracji. 
Z naszego punktu widzenia nie mamy 
sobie nic do zarzucenia, natomiast siły 
niewielkiej wówczas Fundacji UAM 
nadwyrężyła cała otoczka papierkowo

-księgowa. Nie spodziewaliśmy się, że 
za wdrażaniem takich działań stoją tak 
ogromne wymogi logistyczne i biuro-
kratyczne… Do dzisiaj jednak uważa-
my, że decyzja w kwestii dystrybuowa-
nia przez nas środków dała nam –  jako 
instytucji –  ogromne doświadczenie.
Otwarcie mówi Pan o tym, co nie 
wyszło. Patrząc z perspektywy cza-
su –  czy porażki czegoś uczą? Jest 
coś, co można było zrobić lepiej?

W sprawie, o której wspomniałem, 
nie wiedzieliśmy po prostu, że biuro-
kracja i rozliczenia mogą tak poważnie 
osłabić instytucję. No i nasze relacje 
z Urzędem Marszałkowskim. Możli-
we, że byliśmy trochę naiwni. Jednak 
zaryzykowaliśmy i wyszliśmy z tej 
sprawy nieco poturbowani. Nadal jed-
nak twierdzę, że skuteczne i efektywne 
wdrażanie środków strukturalnych 
jest najważniejsze. I to się udało…
Zajmuje się Pan też gospodarką 
i nauką. Te dziedziny przenikają 
się w sferze publicznej bardziej, niż 
nam się wydaje?

Oczywiście. Warto pomyśleć 
o konkretnych środkach finansowych, 
przepływających z jednej do drugiej sfe-
ry. Oczywiście mam na myśli przepływ 
środków z gospodarki do sektora nauki.
Jak to zrobić? 

Spojrzeć, ile przedsiębiorstwa wy-
dają na badania kierowane do jedno-
stek sektora nauki i zebrać w statystykę. 
W skali kraju wygląda to, delikatnie mó-
wiąc, niezbyt dobrze. Cała Polska wyda-
je rocznie ze środków prywatnych w ra-
mach przedsiębiorstw tyle, ile wydaje 
się w jednym dużym mieście w Europie 
Zachodniej, czyli kilka mld złotych. To 
trochę szokujące. Przepływy formalne 
są bardzo niskie, natomiast obok nich 
funkcjonują też relacje nieformalne – 
przykładowo: umowy o dzieło. Nie 
wszystko widać, nie wszystko jest mie-
rzalne. Czyli przepływy są znaczniejsze, 
ale uciekają statystyce.
Słyszymy „gospodarka” - myślimy 

„nauki ścisłe”. A humaniści? Mają 
w tej kwestii coś do powiedzenia 
i czy w ogóle są potrzebni? 

WYWIAD / WYDARZENIAWYWIAD
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Rozwój, biznes i inne historie
Rozmowa z profesorem Jackiem Gulińskim - prezesem 
Fundacji UAM oraz dyrektorem Poznańskiego Parku  
Naukowo-Technologicznego i ekspertem od polityki  
innowacyjnej.

Opowieści na temat niepotrzeb-
nych dla rozwoju gospodarczego hu-
manistów to bzdury. Jestem chemi-
kiem, więc jest mi relatywnie łatwiej 
identyfikować wspólne cechy mojego 
obszaru nauki z gospodarką, spójrz-
my jednak na problem z innej strony. 
Przedstawiciele nauk humanistycz-
nych i społecznych są niewiarygod-
nie potrzebni w gospodarce. Kiedyś, 
rozmawiając z szefową HR jednego 
z dużych poznańskich koncernów 
przemysłowych, usłyszałem o zapo-
trzebowaniu na pracowników: filolo-
gów niemieckich, czy psychologów. 
No i oczywiście ekonomistów. 
Ekonomia – kojarzona niesłusznie 
z matematyką – to w końcu nauka 
społeczna. 

Dokładnie tak. W tej chwili dys-
kusja na temat innowacji społecznych 
nie sprowadza się do „obsługi” chemii, 
fizyki, IT. Przemysł to również huma-
niści – innowacyjna praktyka nie musi 
sprowadzać się tylko i wyłącznie do 
wytwarzania produktu! To przecież 
też usługi – relacja klient-przedsiębior-
stwo sprowadza się do relacji społecz-
nych. Z rozwojem technologicznym 
identyfikujemy często tylko nauki 
ścisłe. Wiele obszarów życia gospo-
darczego i społecznego związane jest 
właśnie z aspektem komunikacyjnym 

–  a to domena humanistów.

Dużo młodych osób po ukończeniu 
szkoły ponadgimnazjalnej nie widzi 
potrzeby dalszej edukacji, a swoją 
przyszłość upatruje jednak w biz-
nesie, uzasadniając to łatwymi pie-
niędzmi i pracą „na swoim”…

Szczerze mówiąc – nie wierzę, że 
można zrobić to skutecznie bez ukończe-
nia studiów. Patrząc na statystyki – ponad 
połowa młodych ludzi w krajach bardzo 
rozwiniętych studiuje, chociażby 60% 
w Japonii – tę kwestię poruszałem akurat 
na wczorajszym wykładzie ze studenta-
mi, więc pamiętam (śmiech). Jasne – są 
przykłady miliarderów-celebrytów bez 
studiów, ale można policzyć je na palcach 
dwóch rąk. Studia wyższe i to, co przyswoi 
się przez te kilka lat, to – z mojego punktu 
widzenia – największa życiowa inwesty-
cja w siebie. Obszary wiedzy jednak się 
zmieniają – dlatego trzeba „trzymać rękę 
na pulsie”. Stoję jednak na stanowisku, że 
dyplom jest potrzebny. Należy również 
uświadamiać zarówno studentom jak 
i absolwentom, że powinni być „na bie-
żąco” i kontrolować to, co dzieje się w ich 
dziedzinie. Należy pozyskać motywację 
i zdolność, ba, determinację do rozwoju 
przez całe życie, do nieustannego pozy-
skiwania wiedzy, żeby nie zostać w tyle. 
Załóżmy na potrzeby rozmowy taki 
scenariusz: studiuję kierunek, który 
absolutnie mnie nie interesuje. Robię 
to dla satysfakcji rodziców albo dla tzw. 

„papierka”. Nauka i kultura absolutnie 
mnie nie interesują, dyskurs publiczny 
o stanie gospodarki mnie nudzi. Jak 
przekonuje mnie Pan, że instytucje 
takie, jak Poznański Park Naukowo-
Technologiczny są potrzebne?

Dyskurs o stanie gospodarki może 
nudzić, ale bez niego nie będzie pienię-
dzy na nic. Trzeba myśleć o pryncy-
piach. Park jest miejscem powstawania 
firm i nowych miejsc pracy. Rozma-
wialiśmy o generowaniu takich miejsc 
przez władze samorządowe, teraz 
warto wspomnieć o realizacji zupełnie 
innego planu. Młodzi ludzie, w zna-
czącym procencie, nie chcą siedzieć 
w biurze instytucji państwowej czy 
samorządowej ani w korporacji – mają 
ambicję do stworzenia czegoś innego. 
Tutaj na horyzoncie zjawiamy się „my”, 
by pomóc ludziom z takimi pomysłami. 
U nas tworzą się firmy – biznesy, które 
w ciągu kilku lat rosną, by w końcu się 
z nami rozstać. My wspieramy proces 
preinkubacji i inkubacji firm.
Jak jednak przekonać sceptyków?

Kilka procent osób po ukończeniu 
studiów uważa, ze praca oparta na wła-
snym pomyśle, niekoniecznie związana 
z godzinami 8:00-16:00, ma przewagę 
nad pracą w korporacji, której trzeba 
służyć. Sprawia to, że kilkaset osób 
w Poznaniu w ciągu roku ma pomysł na 
coś własnego. Część z nich przychodzi 

właśnie tutaj, do Parku, szuka pomocy. 
Myślę, że sam pomysł stworzenia wła-
snego biznesu jest atrakcyjną perspek-
tywą dla absolwenta zarówno chemii, 
jak i filologii serbskiej. Przedsiębior-
czość zależy też od pewnego zestawu 
cech osobowości. Tak naprawdę przed-
siębiorczość to także postawa życiowa.
Młodzi umieją decydować o sobie?

Zdarza się, że myśląc o swojej przy-
szłości, ktoś stwierdzi nagle np. „Rzucam 
wszystko, jadę szukać szczęścia do Lon-
dynu”. Nawet, jeśli wszyscy w otoczeniu 
odradzają i są przeciwko, nawet jeśli 
warunki są trudne…patrząc na Wielką 
Brytanię w obecnych czasach, to jeszcze 
trudniejsze! (śmiech) To oczywiście 
ekstremalny przykład. „Czapki z głów” 
dla osób, które potrafią same zadecydo-
wać o swojej przyszłości. To jest wyraz 
wielkiej odwagi i determinacji. Czasami 
są różne powody takich działań – grunt 
to podejmować odważne kroki i brać 
sprawy w swoje ręce. Warto kreować 
swój rozwój, swoją karierę. Utworzenie 
własnego przedsięwzięcia biznesowego 
w kraju to także wielkie wyzwanie. To 
jest przejęcie pełnej kontroli nad naszym 
rozwojem profesjonalnym. Na miarę 
naszych potencjałów i umiejętności. 
Albo nawet trochę ponad miarę. Odpo-
wiedzialnie i dojrzale. Nikt inny tego za 
nas nie zrobi…

Rozmawiała: Małgorzata Pełka

Noworoczne spotkanie wojewody 
z przedstawicielami prasy
Bezalkoholowym toastem za pomyślność Rzeczpospolitej, 
województwa wielkopolskiego i wszystkich obecnych 
rozpoczęło się w tym roku spotkanie z przedstawicielami 
kierownictw redakcji lokalnych i regionalnych.

W gronie imiennie zaproszonych 
gości znalazła się także nasza redaktor 
naczelna Agnieszka Łęcka. 

Wojewoda Zbigniew Hoffmann  już 
na wstępie zaznaczał, że nie jest to for-
malne zebranie, lecz swobodne forum 
wymiany poglądów. Nie omieszkał jed-
nak podzielić się z przybyłymi najśwież-
szymi informacjami dotyczącymi poli-
tyki regionalnej rządu. Poinformował, 
że po objęciu funkcji premiera przez 
Mateusza Morawieckiego zwiększyło 
się znaczenie gospodarki w polityce 
państwa, ale dotychczasowe priorytety 
nie uległy zmianie. Nadal filarami mają 
być „rozwój, bezpieczeństwo, rodzina”. 
Wojewodów zapewniono też, że zmian 
personalnych na ich stanowiskach 
obecnie nie będzie.

Wyjątkowy rok?
Zbigniew Hoffman podkreślał też, 

że w trakcie obrad w Warszawie usły-

szał wiele informacji pozytywnych dla 
Wielkopolski.

– Ja też zgłosiłem swoje propozycje 
– zdradził wojewoda. – Wydaje mi się, 
że są one ciekawe. Są to próby rozwią-
zania problemów nurtujących miesz-
kańców naszego regionu. Zwróciły 
one uwagę premiera, który ma zamiar 
częściej odwiedzać Wielkopolskę.  

Zbigniew Hoffmann utrzymywał 
też, że wraz częstszymi kontaktami 
otworzą się drzwi dla realizacji wielu 
przedsięwzięć, w tym gospodarczych.

– Sam postaram się przejąć obo-
wiązki nawet trochę wykraczające 
poza rutynową rolę wojewody – zapo-
wiedział.

Szczegółów jednak nie usłysze-
liśmy. Gospodarz spotkania ocenił 
natomiast, że miniony rok „był udany 
dla Polski, dla Wielkopolski”, a obecny 
będzie wyjątkowy”.

Wojewoda przypomniał bowiem, 

że w tym roku obchodzimy 100-lecie 
odzyskania niepodległości i 100-lecie 
wybuchu powstania wielkopolskiego.

– Dla nas Wielkopolan, a przede 
wszystkim dla nas Polaków również ta 
druga rocznica jest równie ważna jak 
ta pierwsza – zaznaczył. – Zryw Wiel-
kopolan nie może być traktowany jako 
wydarzenie wyłącznie o charakterze 
regionalnym. Mamy moralny obowią-
zek, żeby z rocznicy powstania uczynić 
wydarzenie ogólnonarodowe. 

Zapomniane powstanie?
Zdaniem Zbigniewa Hoffmana 

potrzebna jest jednak promocja wy-
darzenia.

– Percepcja powstania nie jest wca-
le tak świetna, jak to się nam wydaje 

– wyraził opinię. – Wiedza, również 
wśród Wielkopolan czy poznaniaków, 
jest niewielka. Wygląda to źle – alar-
mował.

Remedium ma być program „Nie-
podległa”, którego idea zasadza się na 
pobudzaniu obywateli do większej 
aktywności w świętowaniu. 

Wolą Wrocław?
 Po wystąpieniu wojewody nad-

szedł czas rozmów przy stole. Przed-
stawiciele redakcji dzielili się z przed-

stawicielami administracji lokalnymi 
problemami. Przedstawiciele redakcji 
z Leszna i okolic wspominali np. o ro-
snącej popularności Wrocławia wśród 
mieszkańców subregionu.

– Gdy my się kształciliśmy, to studia 
w Poznaniu były naturalnym wybo-
rem. Teraz młodzi leszczynianie czy 
rawiczanie wybierają uczelnie wro-
cławskie. Jak temu zaradzić? – pytali.

Zwracali też uwagę, że o ile połą-
czenia kolejowe i drogowe południo-
wej Wielkopolski z Wrocławiem sys-
tematycznie się poprawiają, to Poznań 
się oddala. Integracji z pewnością nie 
służą korki w Stęszewie i w Komor-
nikach, na które również skarżyli się 
przedstawiciele leszczyńskich mediów. 
I raczej nie przesadzali, bo na spotka-
nie z wojewodą przybyli spóźnieni.

Piotr Górski
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Zarząd i dyrektorzy Fundacji UAM

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 
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- Jaki był pana zdaniem rok 2017 dla 
Gminy Suchy Las pod względem 
sportowym?

- To był bardzo dobry rok dla naszej 
Gminy. Wiele się działo w życiu sporto-
wym. Cieszy fakt, że dokonał się rozwój 
Basket Team, sporo się działo także 
w Stowarzyszeniu Red Box. Sporym 
sukcesem jest wybudowanie nowego, 
pełnowymiarowego boiska piłkarskie-
go z nawierzchnia naturalną w Biedru-
sku. Dzięki temu dzieci z Biedruska, 
taką mam nadzieję, już jesienią będą 
mogły uczestniczyć w rozgrywkach 
Wielkopolskiego Związku Piłki Noż-
nej. Umożliwia ono również rozwinię-
cie działań naszej Akademii Piłkarskiej 
w Biedrusku, co będzie spełnieniem 
postulatów wielu rodziców, a także 
spełnieniem marzeń wielu dzieci.

- A co z innymi miejscowościami 
Gminy?

- Myślimy o wybudowaniu boiska 
piłkarskiego z nawierzchnią naturalną 
w Chludowie, bo jest ono w tej miej-
scowości bardzo potrzebne. 

- Naprawdę? W dobie Internetu, 
smartfonów…

- Moim zdaniem w naszej Gminie 
wzrasta, na szczęście, zainteresowanie 
sportem. I dotyczy to nie tylko piłki 
nożnej. Wraca moim zdaniem moda 
na zdrowy styl życia, aktywne spędza-
nie wolnego czasu na świeżym powie-
trzu. Ludzie biegają, jeżdżą na rowerze, 
grają w piłkę nożną, w koszykówkę. 
Coraz modniejszy jest także zdrowy 
styl życia, zdrowe odżywianie się. My 
w Stowarzyszeniu szczególną uwagę 
zwracamy na dzieci, bo czym skorup-
ka za młodu nasiąknie… 

- Dzisiaj by uprawiać sport potrzeb-
na jest infrastruktura. Jak pod tym 
względem wypada Gmina Suchy Las 
na tle, na przykład, gmin sąsiednich?

- Nie odstajemy. Mamy profesjonalną 
halę sportową, w której mogą być roz-
grywane zawody w rozmaitych dyscy-
plinach na światowym poziomie. Mamy 
boiska piłkarskie z zapleczem socjalnym 
i oświetleniem, kilka innych, jest całkiem 
nieźle. Jako działacz sportowy sporo jeż-

dżę po Polsce i często spotykam się z opi-
niami, że w Suchym Lesie mamy dużo, 
profesjonalnych obiektów sportowych. 
Warto podkreślić, że w naszej hali spor-
towej w styczniu odbył się międzynaro-
dowy turniej koszykówki młodzieżowej 
EYBL, w którym uczestniczyło 8 drużyn 
z 5 państw: Rosji, Litwy, Łotwy, Białoru-
si i Polski. Przez trzy dni koszykarze do 
lat 16 rozegrali w Suchym Lesie łącznie 
22 mecze. W pięciu z nich wystąpiła 
drużyna Biofarm Basket Junior Poznań, 
która była gospodarzem turnieju. Mło-
dzi Wielkopolanie zanotowali świetny 
występ, wygrywając aż 4 spotkania, co 
dało im 2. miejsce w klasyfikacji turnie-
jowej. Wyprzedziła ich tylko ekipa UKS 
7 Trefl Sopot, która wygrała wszystkie  
5 spotkań. Myślę ,że w następnym takim 
turnieju zagrają dzieci z Basket Team 
Suchy Las.

- Słyszałem opinie, że szkoda pienię-
dzy na takie zawody.

- Budżet Gminy wiele z tego powodu 
nie ucierpiał, a w świat poszła informacja, 
że jest taka Gmina Suchy Las, w której 
można zorganizować zawody tej rangi. 
Ten fakt trudno przeliczyć na złotówki. 
Niestety, nie wszyscy to rozumieją.

- Jaka była frekwencja na tym turnie-
ju? Innymi słowy, czy mieszkańcy 
Gminy Suchy Las interesują się tego 
typu zawodami sportowymi?

- Byłem na kilku meczach i w tych 
dniach sala była w większości zapeł-
niona przez publiczność.

Chciałbym się też pochwalić, 1 i 2 
września tego roku, planujemy zorgani-
zować duży międzynarodowy turniej pił-
karski na naszych obiektach, oczywiście 
między innymi dla dzieci z naszej gminy. 

- Jest pływalnia, hala sportowa, są róż-
nego rodzaju boiska piłkarskie. Cze-
go brakuje w Gminie Suchy Las?

- Moim zdaniem kortów tenisowych 
takich z prawdziwego zdarzenia i chcę 
się między innymi zająć tą sprawą jako 
radny. Istniejąca hala sportowa jest już 
wykorzystana nieomal do maksimum. 
Może warto by było się zastanowić nad 
przykryciem w zimie takim specjalnym 

„balonem” jakiegoś boiska.
- Wójt Grzegorz Wojtera i radni do-
ceniają sport?

- Z budżetu gminy dofinansowywa-
ne są obozy sportowe, współpracuje-
my z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
popularyzując sport wśród podopiecz-
nych Ośrodka, Wójt Grzegorz Wojtera 
funduje stypendia i nagrody sportowe, 
nagrody rzeczowe klubom sporto-
wym. To dobry kierunek i dobry spo-
sób wydawania publicznych pieniędzy.

- Jest pan aktywnym działaczem 
sportowym. Jak znajduje pan czas, 
by wypełniać jeszcze obowiązki 
radnego?

- Nie ukrywam – z trudem, ale war-
to, bo warto w życiu robić coś także dla 
innych.  

Rozmawiał Tomasz Mańkowski
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W styczniu ko-
misje stałe Rady 
Gminy zajmo-
wały się głównie 
opiniowanie pro-
jektów uchwał na 
najbliższą sesję. 

Pracowała również komisja doraźna, 
która pod przewodnictwem radnego 
Michała Przybylskiego zajmuje się 
tworzeniem nowego Statutu Gminy 
Suchy Las. Pełną treść relacji prze-
wodniczących komisji stałych oraz 
doraźnych można przeczytać na www.
gminarazem.pl, a protokoły ze wszyst-
kich posiedzeń  na www.bip.suchylas.
pl/Rada Gminy/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja rewizyjna
W styczniu Ko-
misja nie obra-
dowała. W lutym 
planujemy sfor-
mułować wnio-
ski pokontrolne 
w odniesieniu do 

szkoły przy ul. Konwaliowej. Sprawa 
się jednak komplikuje, ponieważ wójt 
poinformował, że umowa na budowę 
szkoły z firmą MH INwest była kon-
sultowana z RIO oraz, że umowa ta 
została już poddana jednej komplek-
sowej kontroli RIO jaka miała miejsce 
w Urzędzie Gminy. Niestety w urzę-
dzie nie ma żadnych dokumentów 
świadczących o takiej kontroli. 

Wobec dociekliwości Komisji wójt 
wyjaśnił, że „Inwestycja nie była kon-
trolowana jako inwestycja gminna, po-
nieważ budowa szkoły taką inwestycją 
nie była ”. Natomiast wójt potwierdził, 
że „ na żądanie RIO zostały przesłane 
dokumenty formalne i finansowe do 
kontroli”.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Komisja odby-
ła posiedzenie 
23 stycznia br., 
głównym tema-
tem był rozkład 
jazdy transportu 
gminnego ZKP. 

Od wielu miesięcy przeprowadzone 
zmiany w rozkładzie jazdy budzą 

dużo negatywnych emocji. W posie-
dzeniu wziął udział pracownik Refe-
ratu Komunalnego p. Damian Torba. 
W trakcie dyskusji poruszano wiele 
istotnych wątków, między innymi 
brak koncepcji organizacji komuni-
kacji w odniesieniu do budowanej 
kolejki metropolitalnej. Gmina nie 
posiada żadnych badań dotyczących 
potrzeb mieszkańców w odniesieniu 
do rozkładu jazdy oraz miejsc doce-
lowego dojazdu. O rozkładzie jazdy 
decyduje ZTM Poznań, którego pro-
ponowane zmiany są akceptowane 
przez wójta bez żadnych konsultacji 
z mieszkańcami. Komisja zdecydo-
wała zatem, że zwróci się z prośbą 
o konsultacje dotyczące nowego roz-
kładu jazdy do przedstawicieli jedno-
stek pomocniczych.

Wiele miesięcy oczekujemy na 
działania ze strony wójta, mające na 
celu komunikacyjne przyłączenie Bie-
druska do metropolii poznańskiej, np. 
poprzez przedłużenie linii autobusu 
z Radojewa czy uruchomienie busów 
na dworzec w Bolechowie do działają-
cej już tam kolejki metropolitalnej. Po-
ruszono także sprawę potencjalnych 
oszczędności, poprzez rezygnację z po-
stoju na dworcu przy Pestce. W dysku-
sji wspomniano również, o występują-
cych problemach dotyczących stanu 
technicznego taboru ZKP.

Na koniec posiedzenia poruszy-
liśmy problem z przejazdem podczas 
interwencji straży na terenach ROD 
oraz kwestię odśnieżania chodników 
przy prywatnych posesjach. Dysku-
towano również o przydatności ope-
racyjnej samochodu osobowego OSP 
Suchy Las. 

Omówiono także bieżącą kore-
spondencję oraz raport Komendanta 
Policji za grudzień 2017 r.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

W styczniu ko-
misja spotykała 
się dwukrotnie. 
22 stycznia pozy- 
tywnie zaopinio- 
wano projekty 
uchwał budże-

towych. Zwrócono jednak uwagę, że 
upłynął już miesiąc od uchwalenia bu-
dżetu, a nie ma budżetu w BIP i miesz-

kańcy nie mogą się tej publikacji do-
czekać. Pozytywnie też zaopiniowano 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredy-
tu inwestycyjnego na budowę przed-
szkola w Golęczewie oraz  uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie umowy dzierżawy części działki 
w Biedrusku.

Radni dość szeroko dyskutowali 
nad podjęciem  uchwały w sprawie 
w yrażenia zgody na zawarcie umo-
w y najmu na okres do 10 lat, doty-
czącej części działki nr 151 w Golę-
czewie. To część boiska sportowego, 
na którym spółka AQA NET zamie-
rza zbudować zbiornik retencyjny 
z pompownią. 

30 stycznia komisja spotkała się 
z radcą prawnym gminy mec. H. Ku-
ligowskim celem wyjaśnienia kwestii 
procedury planistycznej polegającej 
na wyłączeniu części obszaru z pro-
cedowanego już planu, i nadaniu 
mu odrębnej szybkości legislacyjnej. 
Rozważano też, czy plan w ten spo-
sób wyodrębniony można ponownie 
włączyć do planu zasadniczego i da-
lej procedować w przypadku jego nie 
uchwalenia. Pan  mec. Kuligowski 
sugeruje, że Rada powinna wskazać 
organowi wykonawczemu w drodze 
uchwały, co dalej z takim planem 
robić. Ostatecznie zaproponowano 
przygotowanie zmian w zakresie wy-
odrębnionego planu i przedstawienie 
go radnym w celu włączenia go do 
planu zasadniczego.

W drugiej części posiedzenia dys-
kutowano o kwestii wykupu gruntów 
pod inwestycje drogowe. Na prośbę 
przewodniczącego Komisji p. A. Se-
rafin przygotuje zestawienie wykupu 
gruntów poszczególnych miejscowo-
ściach w 2018 r.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
Komisja Społecz-
na w styczniu spo-
tkała się w Klubie 
Dębowy Liść 
działającym przy 
OPS. 
Oprócz Suche-

go Lasu takie K luby działają jeszcze 
w Biedrusku, Chludowie, Złotni-
kach (Osiedle Grzybowe) i Skupiają 
350 osób. W każdym z nich znajduje 
się Koordynator. Członkowie w y-
bierają z pośród swojego grona trzy-
osobow y Zarząd. W bezpośredniej 
dyskusji mogliśmy w ysłuchać, czym 
zajmują się osoby uczęszczające do 
klubu. Są to między innymi zajęcia 
plastyczne, gimnastyka, teatr, nauka 
języków obcych, zajęcia na pły wal-

ni. Z powodzeniem działa klubow y 
chór. Ściany lokalu udekorowane są 
pięknymi obrazami namalowanymi 
przez klubowiczów oraz dyploma-
mi i pucharami. W tym roku klub 
sucholeski będzie świętował swój 
Jubileusz 10-lecia powstania.

Posiedzenie Komisji  było też 
okazją do podsumowania 26. f ina-
łu WOŚP, który po 2 latach zawitał 
do Suchego Lasu. Organizatorami 
sucholeskiego finału było OPS 
i CK iBP. Dzięki zaangażowaniu or-
ganizatorów, wolontariuszy i blisko 
setki osób wspierających zebrano 
kwotę 86,983,65 zł, 200 euro oraz 
1 $. Radni w ciepłych słowach po-
dziękowali za wielkie zaangażo-
wanie p. dyrektor OPS - S. Nowak- 
Kabacińskiej. 

Komisja zaopiniowała pozytyw-
nie cztery projekty uchwał na stycz-
niową sesje. Wśród nich była uchwała 
w sprawie bezpłatnych przejazdów 
komunikacją gminną sucholeskich 
uczniów. Uchwala ta cieszy mnie 
szczególnie, ponieważ od wielu lat 
zbiegam o bezpłatną komunikację. 
Jest pierwsza jaskółka!

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Ko-
misji odbyło się 
18 stycznia. Rad-
ni opiniowali 
projekt uchwały 
w sprawie Pro-
gramu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Suchy Las 
w 2018 r., a następnie rozmawiali 
na temat schroniska dla zwierząt 
w Skałowie. Nasza gmina ma tam 
zapewnionych 21 miejsc. W 2017 
roku Straż Gminna w yłowiła 116 
psów. Do schroniska przekazano 
17, a pozostałe – dzięki posiadanym 
czipom - trafi ły do właścicieli . Od 
2018 r. istnieje możliwość czipowa-
nia kotów. Nie ma już obowiązku 
płacenia podatku za psa. 

W dalszej części posiedzenie 
radni rozmawiali z sołtysem Jelonka, 
panem Markiem Dłużewskim na 
temat potrzeb i problemów komu-
nalnych wsi. Najważniejsze z nich to: 
brak wyznaczonego lewoskrętu z ul. 
Obornickiej w ul. Topolową, ciągu 
pieszego ulic Topolowej i zbyt mała 
ilość koszy na śmieci i pojemników 
na nieczystości po psach.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Sport powinien być ważny w ży-
ciu każdego człowieka, nasz Klub 
Radnych stara się, by o tej dziedzinie 
naszej aktywności nie zapominać 
tworząc budżet Gminy na kolejne 
lata. Dzisiaj oddajemy głos naszemu 
radnemu – Maciejowi Jankowiakowi, 

który o sporcie wie nieomal wszystko 
i który jako radny robi wiele, by nasi 
mieszkańcy uprawiali sport i nie mo-
gli narzekać na infrastrukturę sporto-
wą w naszej Gminie.  

Jarosław Ankiewicz
Klub Radnych Nowoczesna Gmina

Klub Nowoczesna Gmina

Warto w życiu robić coś dla innych
Rozmowa z MACIEJEM JANKOWIAKIEM, radnym rady  
Gminy Suchy Las, działaczem sportowym

Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Pieniądze dla 
stowarzyszeń
W gminie Suchy 
Las prowadzi dzia- 
łalność kilkadzie-
siąt stowarzyszeń 
i fundacji. Niektó-

re z nich korzystają z dotacji gminnych, 
inne prowadzą działalność w oparciu 
o fundusze własne. Dotacje przy-
znaje się na podstawie ustawy z dnia 
24.04.2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Oceny 
ofert dokonuje specjalna komisja po-
wołana przez wójta. Ostateczną de-
cyzję o wysokości przyznanej dotacji 
podejmuje wójt. W sumie do podziału 
jest ok. 1 mln rocznie.

Sporo mieszkańców oraz działaczy 
stowarzyszeń zwraca uwagę na małe 
uspołecznienie decyzji w zakresie 

przyznawania poszczególnym pod-
miotom środków publicznych. Jest 
wprawdzie komisja, która dokonuje 
formalnej oraz merytorycznej oceny 
wniosków, ale składa się, z wyjątkiem 
jednej osoby, z urzędników. Tak więc 
jej rola jest w zasadzie fasadowa, a de-
cyzję jednoosobowo podejmuje wójt. 

Czy tak powinno być? Raczej nie. 
Wydaje nam się, że środki powinny 
być przyznawane w bardziej transpa-
rentny sposób. W komisji opiniującej 
powinni zasiadać przedstawiciele jed-
nostek pomocniczych, Rady Gminy, 
stowarzyszeń i fundacji a także urzędu 
gminy. Komisja powinna być powoły-
wana przez wójta na co najwyżej 2 lata, 
a efekty jej prac winny być upublicz-
niane. Mam nadzieję, że w końcu wy-
pracujemy oczekiwane przez miesz-
kańców standardy. Przyczyniłoby się 

to do znacznie większego niż obecnie 
poziomu społecznej akceptacji decyzji 
wójta i uniknęlibyśmy w tym wzglę-
dzie wielu nieporozumień.

Zapomniane zalewy 
w Biedrusku

Od początku kadencji radni 
z Biedruska: Dariusz Matysiak oraz 
Grzegorz Łukszo walczą o tereny re-
kreacyjne w Biedrusku. To dzięki ich 
determinacji powstaje m. in. ścieżka 
rowerowa Biedrusko – Radojewo 
i wykonano szereg istotnych inwe-
stycji poprawiających infrastrukturę 
w tym zakresie. 

Wkrótce Biedrusko i cała gmina 
zyska nowy cenny rekreacyjnie ob-
szar, na którym będzie można spędzać 
czas wolny aktywnie i blisko natury. 
Wielu mieszkańców Biedruska do-
skonale pamięta czasy świetności tzw. 

„zalewów”. Młodszym mieszkańcom 
warto przypomnieć, że w latach 70-
tych ubiegłego stulecia siłami wojska 

wybudowano niezwykle urokliwą 
bazę szkoleniowo – wypoczynkową 
dla żołnierzy w oparciu o zapomniane 
i zarośnięte zbiorniki wodne pocho-
dzące jeszcze z okresu przedwojenne-
go. Była plaża, kąpieliska oraz stawy, na 
których można było wędkować. Zimą 
zalewy przekształcały się w lodowisko.

Portal eBiedrusko tak wspomina to 
miejsce „Tam były imprezy plenerowe, 
festyny, świetlica, sala telewizyjna, do-
bry bufet, atrakcyjny plac dziecięcych 
zabaw, wypożyczalnia sprzętu wod-
nego i wiadomo – plaża z pomostem.” 
Więcej na ten temat pisze Dariusz 
Matysiak na www.gminarazem.pl/ 
Biedrusko-zapomniane zalewy.

Kuriozum w krajobrazie 
Złotnik Wsi

Wielu mieszkańców pyta radnego 
Włodzimierza Majewskiego o budo-
wę szkaradnego ogrodzenia zabyt-
kowego zespołu dworskiego w Złot-
nikach Wsi. Dwór i park wpisano  
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do rejestru zabytków 1990 roku. Jest to 
obiekt prywatny, nad którym nadzór 
konserwatorski sprawuje Powiatowy 
Konserwator Zabytków dla powiatu 
poznańskiego. 

Pod koniec zeszłego roku park 
otoczono szarym betonowym płotem 
o wysokości ponad 3 m. Monstrualne 
ogrodzenie zasłoniło zespół rezyden-
cjonalny, nie pozostawiając powiazań 
widokowych parku z otoczeniem, cha-
rakterystycznych dla XIX –wiecznych 
ogrodów krajobrazowych. 

W styczniu radna naszej koalicji 
Agnieszka Targońska interwenio-
wała w tej sprawie u Powiatowego 
Konserwatora Zabytków. W odpo-

wiedzi uzyskała kopię dokumentacji 
konserwatorskiej zezwalającą m.in. 
na dodatkowe w ygrodzenie zespo-
łu dworskiego, czyli w ybudowanie 
muru wewnętrznego z prefabryka-
tów betonow ych o w ysokości 3 m 
wzdłuż istniejącego metalowego 
ogrodzenia. Jeszcze bardziej ku-
riozalne od samej decyzji jest jej 
uzasadnienie. Otóż powodem dla 
w ydania takiej decyzji był wniosek 
właściciela parku, który w ten spo-
sób chciał zabezpieczyć swoją po-
siadłość przed włamaniami, uciąż-
liwościami ruchu drogowego oraz 
zanieczyszczeniami i kurzem z pól. 
Bez komentarza!

Podczas stycznio- 
wej sesji Rady Gmi- 
ny Suchy Las przyję-
to uchwałę w sprawie 
określenia upraw- 
nień do korzystania 
z bezpłatnych prze-

jazdów środkami transportu zbiorowego 
dla uczniów szkół podstawowych oraz 
uczniów klas dotychczasowych gimna-
zjów na terenie gminy Suchy Las. 

Uchwała wprowadza na terenie na-
szej gminy uprawnienia do korzystania 

z bezpłatnych biletów dla dzieci i mło-
dzieży, których rodzice lub opiekunowie 
wskazują, że ich adresem do rozliczenia 
podatku dochodowego jest gmina Su-
chy Las. Bilet na dany rok szkolny akty-
wowany będzie w ramach karty PEKA. 
Wniosek o bilet w bieżącym roku szkol-
nym można składać w sekretariatach 
szkół w okresie od 26.02 do 9.03.br.

O takie rozwiązanie zabiegaliśmy 
od kilku lat. O zmiany w myśleniu o ko-
munikacji apelował radny Krzysztof 
Pilas. Wskazywał on na przykłady miej-
scowości, które nie myślą o zbiorowym 
transporcie publicznym tylko w katego-
riach zysków lub strat.

W kwietniu poprzedniego roku na 
www.gminarazem.pl  opublikowałam 
na temat roli komunikacji publicznej ar-
tykuł, w którym podnosiłam między in-
nymi, że aby ograniczyć ruch samocho-
dowy, powinniśmy jako gmina, tworzyć 
warunki, które zwiększą atrakcyjność 
i dostępność zbiorowej komunikacji 
publicznej. Wskazywałam, że rośnie 
liczba gmin z bezpłatną komunikacją 
w szczególności dla uczniów.

Wtedy władze naszej gminy nie po-
dzielały moich poglądów. Dobrze, że przed 
zbliżającymi się wyborami uznano moje 
racje. Mam nadzieję, że po wyborach to 
się nie zmieni.

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodniczący klubu Gmina  
Razem Michał Przybylski: 

Budowa stacji w tym miejscu 
oznaczałoby likwidację rezerw y te-
renowej pod przyszłe rozwiązania 
komunikacyjne, jak np. budowa 
kładki czy tunelu dla pieszych, ronda, 
a nawet skrzyżowania dwupoziomo-
wego. Nasza gmina się przecież roz-
rasta. W Złotnikach powstają nowe 
osiedla. Przybędzie w ciągu kilku 
lat co najmniej 2000-3000 now ych 
mieszkańców. Oznacza to większy 
ruch samochodow y, a w przyszło-
ści konieczność now ych rozwiązań 
komunikacyjnych. To przecież klu-

czowe skrzyżowanie, którego prze-
budowa sprowadzająca się tylko do 
w ykonania prawoskrętu jest w ysoce 
niew ystarczająca.

Ponadto budowa stacji paliw 
przy skrzyżowaniu ulic Obornickiej 
i Sucholeskiej, a następnie ewen-
tualna budowa kolejnej stacji przy 
skrzyżowaniu Obornickiej i Konwa-
liowej oznaczać będzie, że na odcin-
ku o długości 2,8 km mielibyśmy aż 
cztery stacje, z których każda byłaby 
mniej więcej w odległości kilometra 
od swojej najbliższej sąsiadki.

Budowa stacji na sk rzy żowaniu 
Obornick iej i Sucholesk iej ozna-
czałaby też konieczność przesu-
nięcia lub w ręcz l ikw idacji przy-
stanku autobusowego, z którego 
korzystają podróżni jadący w k ie-
runku Poznania.

I ostatnia rzecz – uważamy, że 
w centrum Suchego Lasu powinny 
powstawać budynki o w yższym 
standardzie estetycznym niż prze-
ciętna stacja benzynowa.
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Przewodnicząca  
Rady Gminy Suchy 
Las informuje

Czy potrzebujemy stacji w centrum Suchego Lasu?
Dlaczego koalicja klubów Inicjatywa Mieszkańców i Gmina 
Razem nie chce stacji benzynowej przy skrzyżowaniu ulic 
Obornickiej i Sucholeskiej?

Dlaczego wójt broni lokalizacji, przeciwko której opowiada 
się większość radnych?

Wójt Grzegorz Wojtera: 

Skrzyżowanie Obornickiej i Suchole-
skiej to dobra lokalizacja, miejsce bez wąt-
pienia strategiczne. Krzyżują się tu dwie 
ważne drogi. Kierowcy, którzy tamtędy 
codziennie jeżdżą, zyskają także z tego 
powodu, że firma BP gotowa jest wybu-
dować pas do prawoskrętu. Poza tym 
dzisiaj narożnik nie należy do architek-
tonicznych perełek, a po wybudowaniu 
stacji skrzyżowanie zyska na estetyce. 

Nie widzę też zagrożenia, że zagęsz-
czenie stacji będzie zbyt duże. Mamy 
teraz jedną stację przy wjeździe do Po-
znania. Druga w Jelonku znajduje się 
prawie 3,5 km dalej. Mówienie o „stacji 
na stacji” to przesada.

Nikt też nie podnosił wcześniej ar-
gumentu o rezerwie terenowej, dopie-
ro teraz zaczęliśmy o tym rozmawiać. 
Oczywiście, możemy robić rezerwy 
w każdym kącie, ale trzeba o tym mówić 
od razu. Zresztą budowa stacji wcale nie 
wykluczy późniejszej przebudowy skrzy-
żowania, choć wykluczy budowę ronda. 
Zgoda, przystanek autobusowy trzeba 
będzie przesunąć kilka metrów w kie-
runku Poznania, ale zapłaci za to BP.

Mieszkańcy chcą stacji. Na zebra-
niu, które zorganizował przewodniczący 
Zarządu Osiedla Suchy Las, większość 
obecnych opowiedziała się za budową. Po 
wyłożeniu projektu planu do publicznego 
wglądu, żaden z mieszkańców nie złożył 
uwagi, zresztą Zarząd Osiedla też nie. Sami 
radni także nie opowiedzieli się przeciwko 
stacji, lecz przeciwko miejscowemu plano-
wi. To dezercja, oddanie władzy grupce 
ludzi sprzed kościoła, którzy podpisali 
petycję. Radny powinien podjąć decyzję 
i wziąć za nią polityczną odpowiedzialność, 
a nie przynosić na sesję listy z podpisami 
zebranymi na kościelnym parkingu.

Wysłuchał Krzysztof Ulanowski

Liczy się nie nagroda, lecz zdrowie pacjentów
Doktor Michał Dybek z Przychodni Specjalistycznej „Eumedica” w Suchym Lesie lekarzem 
rodzinnym roku 2017 w powiecie poznańskim w plebiscycie Hipokrates’2017. POSUM – 
najbardziej przyjazną placówką medyczną w Poznaniu i Wielkopolsce.

W Auli Uniwersytetu Medyczne-
go im. K. Marcinkowskiego w Pozna-
niu odbyła się gala finałowa plebiscytu 

„Hipokrates Wielkopolski’2017”. Kon-
kurs zorganizowała redakcja „Głosu 
Wielkopolskiego” i 14 tygodników 
lokalnych w Wielkopolsce. Honoro-
wym patronatem imprezę objął staro-
sta Jan Grabkowski i rektor Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu Andrzej 
Tykarski. Zgłoszono blisko 1350 pra-
cowników medycznych i aptekarzy. 
W sumie uhonorowano ponad 200 
reprezentantów profesji związanych 
z ochroną zdrowia. 

Pomagają Stwórcy
Laureatów, wśród których znalazł 

się popularny w naszej gminie dr Mi-
chał Dybek, powitał starosta Jan Grab-
kowski.

– Gdyby traktować ranking przed-
stawicieli zawodów medycznych w ka-
tegoriach czysto sportowych, walki, 
czy rywalizacji, to coś by tu było nie 
tak – rozpoczął mówca. – Należy mó-
wić o was jako o tych, którzy czynią 
dobro. Pod tym się podpisuję – pod-
kreślił.

– Wręczane nagrody są symbolem 
misyjnego podejścia do profesji – do-
dał prorektor UMP Michał Musielak. 

– Już przed stu laty Heliodor Święcicki, 
pierwszy rektor Wszechnicy Piastow-
skiej, wybitny lekarz, filozof medycyny, 
głosił, że lekarz, pielęgniarka czy ktoś 
inny parający się medycyną, jest po-
mocnikiem Stwórcy, bo rolą jego jest 
nie tylko zapobieganie chorobom, ale 
również przywracanie piękna ciału 
ludzkiemu.

Lekarz blisko pacjenta
Dr Michał Dybek studia ukończył 

w 2004 r. na Uniwersytecie Medycz-
nym w Łodzi. Specjalizację w zakresie 
medycyny rodzinnej zdobywał przez 
pięć lat w szpitalu klinicznym przy ul. 
Przybyszewskiego w Poznaniu. Już 
wtedy przyjmował pacjentów w Su-
chym Lesie, gdzie mieszkał. W 2012 
r. otworzył przychodnię w Suchym 
Lesie, która dziś nazywa się Przy-
chodnia Lekarska i Specjalistyczna 

„Eumedica”.
– Tu jestem u siebie – mówi. – Mam 

fantastyczny zespół, który stanowi 
podstawę naszych sukcesów.

Dlaczego został lekarzem rodzin-
nym?

– Lekarz rodzinny poznaje mnó-

stwo ludzi i każdemu musi coś pora-
dzić – odpowiada po zastanowieniu. 

– To bardzo wszechstronna specjali-
zacja. Przyjmuję dzieci i wtedy jestem 
pediatrą. Ale przyjmuję też dorosłych, 
w tym i ludzi starszych – tłumaczy.

W przychodni zarejestrowanych 
jest ok. 6 tys. osób, głównie miesz-
kańców gminy. Każdego dnia lekarze 
przyjmują nawet do 200 pacjentów.

– Tak rozległy przekrój pacjentów 
to różnorodność dolegliwości, a do-
głębne zajmowanie problemem ozna-
cza rozwój zawodowy – mówi doktor 
Dybek. – Lekarz rodzinny jest najbli-
żej pacjenta w danym dniu i w danej 
chwili. Jest tym, który najbardziej 
może pomóc.

Wdzięczni pacjenci
Z czym lekarz tej specjalności się 

boryka? 
– Z dostępem do diagnostyki. Gdy-

bym mógł zlecić tylko samo badanie 
np. rezonansem magnetycznym czy 
tomografem komputerowym, a na-
stępnie samodzielnie, na podstawie 
wiedzy, którą posiadam, ocenić wynik, 
zdiagnozować i wdrożyć odpowied-
nią terapię, to walka z danym schorze-
niem rozpoczęłaby się o wiele szybciej 
niż teraz – zauważa nasz rozmówca. 

– Tymczasem wystawić mogę wyłącz-
nie skierowanie do specjalisty, choć na 
wizytę i niezbędne badania chory bę-
dzie czekał miesiącami. Tymczasem 
w całej Europie dąży się do tego, by 
zdiagnozować jak najwięcej podczas 
pierwszego kontaktu. 

Wśród odwiedzających sucholeski 
gabinet przeważają ludzie młodzi i ich 
pociechy, bo taką grupę tworzą miesz-
kańcy naszej gminy.

– Dzieci są bardzo wdzięcznymi pa-
cjentami i bardzo się cieszę, gdy mogę 
pomóc im i ich rodzicom – zaznacza 
lekarz. – Moi pacjenci mnie znają i ja 
ich znam, a w tej dziedzinie medycyny, 
którą reprezentuję, same metody dia-
gnozy często nie wystarczają. Potrzeb-
na jest szersza znajomość życia pacjen-
ta, jego zachowań, diety. Zwłaszcza, 
gdy ten pacjent jest nieduży i przycho-
dzi do gabinetu z mamą lub z tatą. 

Doktor Dybek podkreśla, że nie 
spodziewał się wyróżnienia. 

– Jest mi bardzo miło, że pacjenci są 
aż tak zadowoleni z naszej pracy. Od-
dane na mnie głosy dają satysfakcję 
i za to wszystkim dziękuję – kończy.

Nie dla nagród
Podwójną „koronę”, jako „najbar-

dziej przyjazna pacjentom placówka 
medyczna zarówno w plebiscycie po-
wiatowym (w Poznaniu), jak i w woje-
wódzkim – zdobył POSUM. 

– Naszą powinnością jest dbałość 
o zdrowie pacjentów, ale potrzebuje-
my wsparcia – zaznacza dyrektor PO-
SUM Piotr Nycz. – Nie pracujemy dla 
nagród, ale dla pacjentów. To jest nasz 
cel, nasza powinność. Największą dla 
nas satysfakcją jest powrót do zdrowia 
osób, które nam zaufały – podkreśla.

Przypomnijmy, że w tej kategorii 
plebiscytu zgłoszono osoby i instytu-
cje, które w stosunku do pacjenta wy-
kazują się wyjątkową empatią, wraż-
liwością, życzliwością, a także takie, 
które są podziwiane za ponadprzecięt-
ną wiedzę lub umiejętności. Dyrektor 
Nycz bardzo serdecznie dziękował pa-
cjentom za zaufanie i oddane głosy.

– To dla nas zaszczyt, ale i ogromna 
mobilizacja do dalszej pracy dla dobra 
pacjentów i naszego miasta – nie taił. – 
Cieszę się, że zmiany, które dokonały 
się w POSUM w ciągu ostatnich lat 

zostały docenione zarówno przez pa-
cjentów, jak i przez media.

Wsparcie dla wieczorynki
Uchylmy rąbka tajemnicy 

i zdradźmy, że w najbliższych planach 
dyrektora jest budowa Centrum Me-
dycyny Senioralnej oraz porodówki 
i oddziału neonatologii. W 2017 
roku POSUM przyjął ponad 245 tys. 
pacjentów, którzy skorzystali z prze-
szło 410 tys. świadczeń medycznych. 
W placówce tej pracuje 289 osób per-
sonelu medycznego, w tym 103 spe-
cjalistów. Działająca w ramach PO-
SUM Poradnia Lekarza Rodzinnego 
jest największą poradnią w Poznaniu. 
W zeszłym roku przyjęła 18 064 pa-
cjentów. Od jesieni w POSUM funk-
cjonuje także Pomoc Doraźna i Wie-
czorowa, która już zdążyła udzielić 
pomocy 24 625 pacjentom. POSUM 
obsługuje największy teren, w skład 
którego wchodzą Czerwonak, Muro-
wana Goślina, Poznań-Stare Miasto 
i Suchy Las.

– Jeśli chodzi o „wieczorynkę”, to 
pilnie potrzebujemy wsparcia poznań-
skiego NFZ w zwiększeniu nakładów 
na dodatkowy zespół wyjazdowy – nie 
ukrywa dyr. Piotr Nycz. – Tylko wtedy 
będziemy mogli zapewnić prawidłową 
realizację kontraktu. 

Piotr Górski
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Redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego” Adam Pawłowski, dr Michał Dybek, starosta Jan Grabkowski

Dyr. Piotr Nycz (w środku) i starosta Jan Grabkowski (z prawej)
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Wielkiemu powrotowi towarzyszył 
również organizatorski debiut.

– Ośrodek Pomocy Społecznej po 
raz pierwszy podjął się organizacji 
Wielkiej Orkiestry – mówi Sylwia 
Nowak-Kabacińska, dyrektor OPS 
w Suchym Lesie – Partnerami w tym 
przedsięwzięciu jest właśnie Centrum 
Kultury i Urząd Gminy.

– Moim zdaniem wyszło bardzo 
dobrze – ocenił gminny radny Michał 
Przybylski. – Chociaż to eksperyment 
organizacyjny, nie widać żadnych 
niedociągnięć. Warto więc będzie 
kontynuować orkiestrę w tej właśnie 
formule. 

Pomoc przez zabawę
Niedociągnięć nie zauważyli 

również napły wający uczestnicy. 
Impreza w ystartowała już o godzi-
nie 15.00. Wkrótce po tym, rozpo-
częły się zapowiadane koncerty, a 
frekwencja zaczęła wzrastać. Wy-
stąpili tacy artyści jak Audiofeels, 
Wibrations czy Aj Dont Nou. Nie 
mogło również zabraknąć trady-
cyjnego w ykonania hymnu WOŚP, 
który w Sali Widowiskowej zagrali 
podopieczni z zajęć CK iBP. Muzyka 
towarzyszyła cały czas, również w 
holu, podczas przerw. Na stoiskach, 
w yklejonych serduszkami, rozło-
żono torby, książki i inne gadżety, a 
zysk ze sprzedaży lądował w pusz-
kach. Poza tym zaangażowały się pa-
nie z kół gospodyń wiejskich, które 
rozstawiły się z własnoręcznie przy-
gotowanymi przysmakami.

– Jesteśmy tu od 10.00 rano – 
opowiada Małgorzata Stańko z Koła 
Gospodyń Golęczowianki. – Szy-

kowałyśmy kanapki dla wolonta-
riuszy, kawę i herbatę, żeby było im 
przyjemnie i ciepło, jak wrócą ze 
zbierania datków. Przygotowałyśmy 
też oczy wiście wspólnie w ypieki, 
smalec z ogóreczkiem, wegetariań-
ski pasztet.

Regina Chrzan z Koła Gospodyń 
Złotniki dodaje:

– Uczestniczymy w tym wydarze-
niu pierwszy raz, ale bardzo się cie-
szymy, że nasze wypieki schodzą. W 
przyszłym roku z pewnością znów się 
zaangażujemy.

Największym zainteresowaniem, 
standardowo, cieszyły się licytacje. 
Hojnych osób nie brakowało i puszki 
szybko zapełniały się po brzegi. A było 
co licytować. 

– Dostaliśmy mnóstwo rzeczy, od 
różnych firm. Na bieżąco na Face-
booku wrzucaliśmy podziękowania 

– podsumowuje Sylwia Nowak-Kaba-
cińska – Zebraliśmy ok. 170 różnych 
voucherów, jest też koszulka Lecha. 

Bon na mezoterapię czy autograf 
Jurka Owsiaka szybko znajdowały 
właścicieli. Licytowali prawie wszyscy.

– Wspieramy WOŚP co roku, bie-
rzemy też czynnie udział w licytacji. 
W tym roku interesuje nas zestaw 
do brody od Drwala – przyznał mi 
podekscytowany pan Paweł, który 
po chwili przebił ofertę na zestaw 
kosmetyków.

Niektóre z przedmiotów aukcji 
były o tyle w yjątkowe, że posiadały 
ślad po osobie, która je przekazała. 
Tak było z książkami z personali-
zowaną dedykacją od Beaty Pf lanz, 
która w tym roku przekazała rów-
nież swój obraz.

– Co roku wspieram, to już kolejny 
mój obraz, a teraz wyszły moje dwie 
książki. Zawsze uważałam, że trzeba 
wspierać nasze małe ojczyzny. Dla 
mnie to jest naturalne. 

Każdy może pomóc
Michał Dziedzic, przewodniczący 

zarządu osiedla Suchy Las, przyznał że 
gdy samorządowcy otrzymali propo-
zycję, aby wspomóc inicjatywę Owsia-
ka, od razu się na to zgodzili.

– Pomogliśmy w kwestii sfinanso-
wania fotobudki, bo dostaliśmy sygnał, 
że byłoby to atrakcyjne dla mieszkań-
ców. Czasy są takie, że trzeba pokazać, 
że chcemy pomagać najmłodszym. Ta 
idea co roku jest tak samo dobra, za-
wsze ten cel pomocy jest bardzo traf-
nie wybierany.

Finansowo wsparła WOŚP także 
firma Argos, która zadbała o bezpie-
czeństwo wolontariuszy. Zafundowa-
no plecaki, znaczniki i koszulki z wiel-
kimi, odblaskowymi napisami.

Z wszelkim inicjatywami w Su-
chym Lesie, w których chodzi o czyjeś 
dobro, zawsze związana jest również 
Cafe Szkolna 16. Tak było i tym ra-
zem.

– Jurek Owsiak jest bliski naszemu 
sercu. Cały tydzień zbieraliśmy pienią-
dze do puszki, a dodatkowo od każ-
dego zestawu kawy z ciastem dajemy 
złotówkę – mówi właścicielka Wiesła-
wa Prycińska. –  To nie jest pierwsza 
nasza pomoc, ostatnio sponsorowa-
liśmy kuchnię dla wolontariuszy. W 
tym roku OPS działał sam, dlatego 
my chcemy wspomóc akcję, chociaż 
zbiórką pieniędzy.

Pani Wiesława dodała, że najbar-
dziej dumna jest z podejścia swoich 
dzieci.

– Strasznie się cieszę, że same oddają 
swoje oszczędności. Dają ile mają, ku-
pują gadżety lub wrzucają do puszek.

Powody do dumy mają też inni ro-
dzice. Filarem sucholeskiej orkiestry 
byli wolontariusze – głównie młodzi. 

Najmłodsza z nich, ośmioletnia Ka-
rolina, razem z mamą od rana zbierała 
pieniądze. A szło jej znakomicie, bo 
jeszcze przed wieczorem zapełniała 
już czwartą puszkę. Trzynastoletnia 
Dorota już od dawna chciała być wo-
lontariuszką. W tym roku jej się udało.

– Zmotywowało mnie to,  ze jak 
byłam mała, to wrzuciłam pieniądze 
do puszki. Wtedy dziewczyny fajnie 
mnie oblepiły serduszkami i po prostu 
chciałam też kogoś kiedyś tak oblepić. 
Pierwszy raz jestem wolontariuszką, 
ale oczywiście już planuje wziąć udział 
w kolejnych edycjach.

Morsy też wspierają
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 

Pomocy towarzyszyły również im-
prezy towarzyszące, jak Treningowy 
Maraton z Olgą Lipczyńską czy Su-
choleskie Smyczowanie. Morsowanie 
dla WOŚP trwało trzy godziny i miało 
miejsce nad Jeziorem Kierskim. 

– Morsy Poznań zawsze mieli wo-
lontariuszy. A w  tym roku dołączy-
liśmy my, czyli „złote dzieci” – mówi 
Ewa Korek, sołtys Złotnik Wsi. – Wy-
szliśmy z inicjatywą żeby zrobić ciasta, 
przygotować herbatę. Udział wzięła 
ponad setka morsów. Było wietrznie, 
ale wszystko się udało. Frekwencja do-
pisała, a puszki się zapełniły. W przy-
szłym i każdym kolejnym roku też na 
pewno będziemy pomagać – zapew-
nia z uśmiechem.

Cała impreza zakończyła się więc 
sukcesem. Na koniec warto dodać, że 
już w lutym sucholeski sztab WOŚP 
rozwiązał się. Stało się to po otrzyma-
niu potwierdzenia, że w sumie zebrano 
88 149,78 zł. 

– Cieszę się, że po latach finał WOŚP 
wrócił do Suchego Lasu – podsumo-
wuje wójt Grzegorz Wojtera. – Miesz-
kańcy bardzo popierają orkiestrę, sam 
wrzucam pieniądze do puszki. Myślę, 
że w kolejnych latach również będzie-
my starali się finał organizować. 

Klaudia Zimowska

WYDARZENIA / REKLAMA
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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)

MĄŻ NA TELEFON - 798 789 890
montowanie prawie wszystkiego – prawie wszędzie, 
burzenie i stawianie ścian,
ukrywanie kabli, przewodów, 
koszenie, ścinanie, rąbanie i przesadzanie, 

POPRAWIANIE PO FACHOWCACH
Godzina napraw kosztuje tylko 99 zł. 

Bez kosztów dojazdu. 
Awarie w niedziele, święta oraz po godzinie 19  

– pierwsza godzina + 100% 

irytująco cieknący kran
zacinający się zamek od łazienki 
luźne gniazdko
paskudnie skrzypiące łóżko albo drzwi, 
brak światła w lodówce, korytarzu i garderobie,  
szafę w złym miejscu, bądź szafę nie złożoną, 
zatkany zlew, prysznic i wannę, 
niedomykające się okno i okno się nie otwierające, 
odpadające kafelki, okleiny, tapety i inne gadżety, 
szpachlowanie, malowanie, 
wymiana piecyka, muszli, syfonu i na wieży dzwonu, 
powieszenie karniszy, firan, stylowych zasłon, 

Pokaż, że masz serduszko!
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku 
powrócił do Suchego Lasu. Impreza odbyła się w Centrum 
Kultury i Bibliotece Publicznej, a organizatorzy zapewnili 
liczne atrakcje. Mieszkańców to skusiło. W sumie zebrano 
ponad 88 tys. zł.
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Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410agaf@hot.pl  |  +48 601 843 423  |  www.agaf-design.pl
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ZDROWIE - ARTYKUŁ SPONSOROWANY / REKLAMA

PROMOCJA NA HASŁO SUCHOLESKI MAGAZYN

PROMOCJA
Zabiegi karboksyterapii  

na twarz i ciało 
15% RABATU  

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

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

l USG l RTG l CHIRURGIA l INTERNA l
l LECZENIE STACJONARNE l

NAGŁE PRZYPADKI 24h

Kiedy warto skonsultować się z reha-
bilitantem dziecięcym?

Obecnie coraz więcej rodziców 
decyduje się na pierwszą konsultację 
z fizjoterapeutą już w czasie ciąży. 
Terapeuta podpowiada jak zorga-
nizować przestrzeń w domu, w jaki 
sposób malucha pielęgnować, na co 
zwrócić uwagę podczas codziennych 
czynności i jak wykorzystać ten czas 
na budowanie relacji oraz stymulo-
wanie rozwoju. Zachęcam, aby każde 
dziecko do trzeciego miesiąca życia 
odbyło taką wizytę, gdzie fizjotera-
peuta oceni między innymi napięcie 
mięśniowe, odruchy czy spontanicz-
ną aktywność. Rodzice w tym czasie 
mogą uzyskać wiele prostych wska-
zówek związanych z przewijaniem, 
ubieraniem, podnoszeniem, zabawą, 
kąpielą czy sposobami na kolkę. Roz-
wój dziecka jest bardzo dynamiczny, 
dlatego często nieświadomie „prze-
szkadzamy” mu w osiąganiu kolej-
nych rozwojowych sukcesów. Ze 

względu na to, że dziecko reaguje 
na wszystko całym sobą, takie wie-
lokrotnie powtarzane czynności np. 
przewijanie mają duże znaczenie. 
Wykonując je w odpowiedni sposób 
zapewniamy mu komfort i poczucie 
bezpieczeństwa. Jest duża szansa, 
że wyrośnie wtedy na otwartego na 
świat dorosłego. Jeśli coś rodzica nie-
pokoi, fizjoterapeuta sprawdzi, czy 
maluszek potrzebuje dodatkowego 
wsparcia. Bardzo dużą uwagę przy-
kłada się do sposobu wykonywania 
poszczególnych ruchów. 

Na konsultację z rehabilitantem 
warto wybrać się jak najwcześniej, aby 
zapobiec pogłębieniu ewentualnego 
problemu - łatwiej jest rehabilitować 
maluszka niż kilkulatka. Z medyczne-
go punktu widzenia warto udać się na 
konsultację, kiedy zauważymy:

Asymetrię ułożeniową•	
Zaburzenia napięcia mięśniowego •	
Nadmierny wyprost i prężęnie•	
Brak zabawy rączkami•	
Dużą niechęć do leżenia na brzuszku•	
Zaciśnięte pięści, zwłaszcza powy-•	
żej 3 miesiąca życia
Brak odruchu ssania, problemy z kar-•	
mieniem, bezdech, ciągłe ulewanie
Brak osiągania kolejnych umiejęt-•	
ności ruchowych
Trudny do ukojenia płacz i ciągły •	
niepokój dziecka
Płacz przy ubieraniu i rozbieraniu•	
Brak naturalnej chęci do ruchu•	

Jak wygląda wizyta? Czego można 
się po niej spodziewać?

Terapeuta na pierwszej wizycie 
wykonuje szereg testów: sprawdza 
odruchy, napięcie mięśniowe, spon-
taniczną aktywność dziecka, jakie 
umiejętności już posiadł, czy współ-
gra to z tym czego w danym wieku 

„oczekuje się” od dziecka. Chociaż za-

znaczam, że ważniejsze jest to w jaki 
sposób dziecko się porusza, a nie czy 
mając 12 miesięcy chodzi. Widełki 
rozwojowe są bardzo szerokie i tak 

- raczkować można mając 6 lub 10 
miesięcy - w obu przypadkach rozwój 
jest prawidłowy. Terapeuta na pewno 
udzieli instruktażu pielęgnacji, może 
zalecić jakieś ćwiczenia do domu lub 
umówić kolejne wizyty, jeśli maluch 
tego wymaga. Warto zabrać ze sobą 
dokumentację, kocyk lub pieluszkę, 
ulubione zabawki.
Jakie techniki fizjoterapeutyczne są 
stosowane w rehabilitacji dziecięcej?

Jest kilka głównych metod, które 
wykorzystują fizjoterapeuci w swojej 
pracy. Są to: NDT – Bobath, Vojta, 
PNF, Integracja Sensoryczna, kinesio-
taping,  osteopatia, terapia manualna, 
wisceralna czy rozluźnianie mięśnio-
wo-powięziowe. Dobór metod i tech-
nik dopasowuje się indywidualnie do 
potrzeb dziecka.
Co jest najważniejsze w pracy reha-
bilitanta dziecięcego? Jak wpływa 
na nią i jak powinna się kształtować 
współpraca z rodzicami?

Oprócz znajomości metod po-
trzebne są empatia, kreatywność, 
uśmiech, ciepło i pokłady cierpliwości. 
Bardzo ważne jest nawiązanie pozy-
tywnej relacji z dzieckiem, zapew-
nienie mu poczucia bezpieczeństwa 
i stworzenie przyjaznej atmosfery. Te-
rapeuta powinien wzbudzać zaufanie 
rodziców, motywować ich do pracy 
w domu i wdrażania zaleceń. W pracy 
z dziećmi bardzo ważne jest podejście, 
umiejętność prowadzenia ćwiczeń 
poprzez zabawę oraz zachęcanie pod-
opiecznego do pracy.
W jaki sposób rehabilitacja dziecię-
ca wspomaga leczenie zaburzeń ze 
spektrum autyzmu?

W przypadku dzieci ze spektrum 
autyzmu bardzo ważna jest szybka 
diagnoza. Niestety w Polsce nadal 
zbyt późno stawia się diagnozę i po-
dejmuje terapię. Uwagę rodziców 
powinny zaniepokoić: brak kontaktu 
wzrokowego, brak wodzenia za za-
bawką, brak zainteresowania twarzą 
rodzica, zabawkami, ciągły płacz lub 
odwrotnie zbyt duże wyciszenie. Ro-
dzice bardzo często zwracają się do 
terapeuty z opóźnieniem mowy, cho-
dzeniem na paluszkach czy ciągłym 
stymulowaniem np. machaniem 
raczkami, kręceniem przedmiota-
mi, ciągłym buczeniem. Dzieci ze 
spektrum nie bawią się w zabawy 
wymagające wyobraźni, jeśli już uży-
wają zabawek to układają je, pukają, 
przekładają, zabawy są schematycz-
ne i bardzo powtarzalne. Terapeuci 
normalizują zaburzenia napięciowe, 
wypracowują koordynację ruchową, 
wyciszają reakcje układu nerwowe-
go na otaczające bodźce, pracuja nad 
wydłużeniem czasu skupienia. Coraz 
więcej badań opisuje dobry wpływ 
ruchu i ćwiczeń na funkcjonowanie 
dziecka oraz kształtowanie umiejęt-
ności społecznych. Nie ma dwóch 
takich samych przypadków i dlatego 
w współcześnie mówi się o spektrum 
autyzmu jako o wachlarzu zaburzeń. 

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

O znaczeniu i zastosowaniach rehabilitacji dziecięcej 
- rozmawiamy z Patrycją Dykiel – rehabilitantką dziecięcą ze szpitala 
i przychodni MedPolonia.
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Gospodarka odpadami 
w gminie Suchy Las
Artykuł ten dedykuję mieszkańcom, czując obowiązek 
przekazania podstawowej wiedzy w zakresie gospodarki 
odpadami za miniony 2017 r., jak i lata wcześniejsze w okre-
sie obowiązywania nowej ustawy „ śmieciowej”.

Słysząc i czytając jak wiele bzdur-
nych informacji przedstawiają radni 
i niektórzy mieszkańcy na portalach 
internetowych, zdecydowałem się na 
przedstawienie naszym mieszkań-
com informacji  w zakresie kosztów  
funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami na terenie gminy Suchy Las. 
Radni, jak sądzę nie są tym zaintereso-
wani, przynajmniej takie odniosłem 
wrażenie po Komisji Komunalnej 
i Ochrony Środowiska oraz sesji Rady 
Gminy w dniu 14.12.2017r. Moim 
zdaniem powinni, bo to Rada Gminy 
ustala wysokość opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi lub 
wskazuje z czego pokryć koszty syste-
mu (np. z budżetu). O tym, że system 
jest drogi nikt mnie nie musi przeko-
nywać – wiem o tym doskonale. Nie-
stety nikogo w radzie nie interesowało, 
skąd takie koszty i co jest ich przyczy-
ną.  Merytorycznej dyskusji nikt nie 
próbował nawet podjąć. Padały tylko 
stwierdzenia, że to wina ZGK oraz że 
nasza spółka jest monopolistą i dyktu-
je ceny z „kapelusza”.  Przygotowując 
rzetelne informacje co do ilości oraz 
kosztów odbieranych i zbieranych od-
padów dla komisji rady i wójta, sądzi-
łem że informacje te pozwolą na wy-
ciągnięcie odpowiednich wniosków 
co do sposobu finansowania całego 
systemu gospodarki odpadami w gmi-
nie. Zaproponowana stawka opłaty za 
odpady na 2018 r. o wartości 18 zł od 
osoby na miesiąc była wysoka, ale wy-
nikająca z kosztów faktycznych.

Skąd się biorą koszty?
Koszty powstają w trzech miej-

scach, albo inaczej są głównie trzy 
miejsca ich powstawania:

1. częstotliwość odbioru poszcze-
gólnych rodzajów odpadów, takich 
jak: zmieszane, surowce wtórne (se-
gregacja), odpady zielone, jak również 
odbiór odpadów problemowych i wiel-
kogabarytowych w miejscach zbiorki 
wyznaczonych harmonogramem,               

2. koszty zbioru i transportu, tylko 
te koszty zależne są od ZGK w Su-
chym Lesie,

3. koszty zagospodarowania od-
padów, nie tylko zmieszanych, ale 
i wszystkich pozostałych, a jest ich 
dość sporo.

Koszty zagospodarowania nie są 
zależne od ZGK, ponieważ to spółka 
musi zapłacić za ich dalsze przetwa-
rzanie lub unieszkodliwienie. Niestety 
ceny zagospodarowania tych odpa-
dów w ostatnim roku znacznie wzrosły, 
np. za zmieszane odpady w roku 2016 
płaciliśmy 211,68 zł za tonę brutto, 
a w roku 2017 już niestety 309 zł za 
tonę w pierwszym półroczu i 297,12 
zł za tonę w drugim półroczu. W roku 
2018 płacimy 306,36 zł za tonę przez 
cały rok. Za odpady zielone w 2016 
roku płaciliśmy 211,68 zł za tonę, nato-
miast w roku 2017 płaciliśmy 248,04 
zł. Jaka cena będzie obowiązywała 
w 2018 r.? Niestety do dziś nie udzie-

lono nam odpowiedzi, mimo próśb 
pisemnych o podanie kwoty. Jak znam 
życie, mniejsza nie będzie. 

Niestety za selektywnie zebrane 
tworzywa sztuczne wraz z metalami 
(np. puszki) i opakowaniami wieloma-
teriałowymi (opakowania po sokach, 
mleku, śmietankach) musimy też pła-
cić i to nawet do 237,60 zł za tonę. Od 
czasu jak Chiny przestały kupować 
odpady z tworzyw sztucznych, rynek 
sprzedaży prawie nie istnieje. Chyba 
żeby je dodatkowo segregować na 
asortymenty, jak pet biały, zielony, nie-
bieski, ale cena rozsortowania jest bar-
dzo duża, a ceny asortymentów spadła 
od 40-60 proc. w porównaniu z okre-
sem sprzed kilku lat. Koszty segregacji 
przy dzisiejszych cenach są znacznie 
wyższe niż przychód ze sprzedaży. 

Na co jest zbyt?
Jedynie na papier, tekturę i szkło 

jest zbyt, wprawdzie cena jest niewy-
soka, ale jednak te surowce generują 
przychód (nie mylić z dochodem). 
Przychody te jednak nie pokrywają 

kosztów zbioru i transportu, a jedynie 
je umniejszają. Do tego wszystkiego 
dochodzą koszty odzysku i unieszko-
dliwienia odpadów z PSZOK, z wy-
jątkiem żelaznych-stalowych, papieru 
i tektury. Tytułem przykładu podam, 
że odpady wielkogabarytowe trzeba 
przewieźć i jeszcze zapłacić za dalsze 
przetwarzanie po 351,04 zł za tonę! 
Utylizacja opakowań po chemikaliach 
kosztuje 1620 zł za tonę,  a 1 tona leków 
przeterminowanych to koszt 6150 zł 
za tonę. Wszystkie rodzaje odpadów 
w poniższej tabeli z wyjątkiem papie-
ru, szkła i metali, trzeba przewieźć do 
odpowiednich instalacji służących do 
zagospodarowania odpadów i jeszcze 
koniecznie zapłacić.

Radna dr Agnieszka Targońska 
podczas trwania jednej z obrad Ko-
misji Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska w grudniu 2017 r., której 
przewodniczy, próbowała wszystkich 
przekonać, że koszty wywozu przy 
częstotliwości raz w miesiącu i raz na 
trzy tygodnie są podobne. I tak samo 
przyrównać wywóz raz na miesiąc 

w gminie Rokietnica z wywozem raz 
na dwa tygodnie w przypadku od-
bioru odpadów zielonych w gminie 
Suchy Las, twierdząc że to niewielka 
różnica. Nic bardziej absurdalnego nie 
słyszałem. W przypadku selektywnej 
zbiórki odpadów, różnica w skali roku 
wynosi pięć odbiorów więcej, przez co 
i koszty są większe. Dla odpadów zielo-
nych (w okresie ich zbioru, czyli od 15 
kwietnia do 15 listopada), dla często-
tliwości raz na dwa tygodnie odbiorów 
jest 16-17, z kolei dla wywozów przy-
padających raz na miesiąc odbiorów 
byłoby już tylko osiem. Za każdym 
przejazdem i odbiorem odpadów kry-
ją się kilometry, czas pracy ludzi, a więc 
i wyższe koszty. To tak jakby ktoś pró-
bował zmieniać podstawy matematy-
ki, uznając że 12 wywozów to to samo 
co 17 wywozów. Dla mnie 12 nie jest 
równe 17! W przypadku odpadów zie-
lonych roczne osiem wywozów w Ro-
kietnicy, a roczne 16 wywozów w roku 
w gminie Suchy Las to nie to samo, po-
nieważ osiem nie jest równe 16! Czy te 
standardy są tożsame ?  Przecież każde 
dziecko w szkole podstawowej wie, że 
12 to nie 17 i że osiem to nie 16. 

Inne gminy – inne ceny
Rada Gminy zdecydowała o czę-

stotliwości odbioru odpadów, uchwa-
lając Regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy Suchy 
Las  oraz standardy obsługi mieszkań-
ców. Standardy są jak najbardziej wła-
ściwe, ale też kosztują i mają wpływ 
na koszt całego systemu gospodarki 
odpadami w gminie. 

Podczas posiedzenia komisji pod 
przewodnictwem radnej dr Agnieszki 
Targońskiej nikt nie próbował dysku-
tować merytorycznie, skąd takie kosz-
ty, mówiąc tylko, że w innych gminach 
stawka od mieszkańca jest niższa. Tłu-
maczenie, że z wyjątkiem gmin GOAP

-u inne gminy mają inne ceny za uty-
lizację (a to jest najwyższym kosztem 
systemu) nie docierało do większości 
radnych. Tytułem przykładu gmina 
Szamotuły (na którą podczas sesji 
powoływał się radny Zbigniew Hącia) 
za zagospodarowanie odpadów zielo-
nych płaci 108 zł za tonę, a nie jak ZGK 
Suchy Las kwotę 248,04 zł.  Obecny 
stan prawny nie zezwala ZGK przeka-
zywać odpadów do innych, tańszych 
instalacji, jakie mają do dyspozycji 
inne gminy poza II regionem gospo-
darki odpadami zgodnie z Wojewódz-
kim Planem Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi dla województwa wiel-
kopolskiego. 

Podczas grudniowej sesji Rady 
Gminy przedstawiono prezentację 
radnej dr Agnieszki Targońskiej – nie-

stety prezentację populistyczną i nie-
rzetelną. Przygotowanej przez ZGK 
Suchy Las Sp. z o.o. rzetelnej kalkulacji 
nie udało się przedstawić, ponieważ 
radny Dariusz Matysiak postawił 
wniosek o zamknięcie dyskusji na te-
mat odpadów, pomimo wcześniejszej 
zgody przewodniczącej Małgorzaty 
Salwy-Haibach na zaprezentowanie 
materiałów. Wniosek radnego Ma-
tysiaka przegłosowano, a dyskusję 
zakończono. Stwierdzić można, że 
w oparciu o prezentację „jednej strony” 
wygłoszono niepodparty doświadcze-
niem monolog o gminnym systemie 
odpadowym i to z ust osób, które na co 
dzień z pewnością nie mają styczności 
z całym zakresem tego systemu. 

Z kolei podmiot, który od lat  i na 
co dzień zajmuje się tematem odpadów 
w naszej gminie miał po prostu „sie-
dzieć cicho”, nie przedstawiając swojej 
kalkulacji i opisu sporządzonych na 
podstawie praktycznego ujęcia. 

Próba wmówienia mi, że kalkula-
cja jest z czasów socjalistycznych, to 
absurd kompletny. Za tamtych czasów 
przysłowiowe dwa plus dwa było czte-
ry, a nie osiem. Panie radny Michale 
Przybylski, jak mi Pan nie wierzy, to 
niech Pan spyta klubowego kolegę, 
radnego Zbigniewa Hącię, który tam-
te czasy dobrze pamięta.

Twierdzę, że moim obowiązkiem 
było przygotowanie rzetelnej i pełnej 
kalkulacji, i tak zrobiłem. Rada równie 
dobrze mogła opłatę obniżyć, a różni-
cę pokryć z budżetu, jak na przykład 
jest w przypadku biletów na komuni-
kację, gdzie wpływy z opłat za bilety 
nie pokrywają kosztów komunikacji. 
Jak sobie przypominam około 7 000 
000 zł  z budżetu  dopłacane jest do 
komunikacji.

Mówienie, że winę za koszty po-
nosi ZGK jest GRUBO nie na miejscu 
i krzywdzące.  Dlaczego nikt z rad-
nych merytorycznie nie zadał żadnego 
pytania w kwestii kosztów? Pytanie to 
jest nadal aktualne.

Zapraszam na spotkanie
Jeśli któryś z mieszkańców jest 

zainteresowany naszą wiedzą doty-
czącą gminnego systemu gospoda-
rowania odpadami, to zapraszam na 
spotkanie do ZGK, gdzie chętnie te 
koszty przedstawię i podyskutuję na 
ten temat, który składnik kosztów 
jest najwyższy i jakie tego są przyczy-
ny. Bo głównym i największym jest 
koszt zagospodarowania – utylizacji 
odpadów, który jest niezależny od 
spółki. Nie zaś zbiór i transport, który 
wykonuje ZGK.    

Kolejna krótka kwestia to ilość od-
padów  wytwarzana na statystycznego 
mieszkańca. W tabeli nr 2 przedsta-
wiam dane z ostatnich czterech lat.

 Jeżeli w przez cztery lata, staty-
styczny mieszkaniec naszej gminy 
w yprodukował w 2014 roku 307 
kg, a w roku 2017 w yprodukował aż 
409 kg, to czy ktoś sądzi,  że koszty 
pozostaną takie same? Niestety nie. 
Mam nadzieję, że ilość odpadów 
drastycznie z roku na rok nie będzie 
rosła, choć średnia ilość odpadów na 
mieszkańca w krajach w ysokorozwi-
niętych UE w ynosi niespełna 500 kg 
na osobę. 

Optymistycznie patrząc w tej bran-
ży odpadowej szybko gonimy kraje 
wysoko rozwinięte Unii Europejskiej.

 Pozostawiam Państwa z tą lektu-
rą i proszę, zanim ktoś w tej materii 
przemówi lub napisze, aby głęboko 
się zastanowił nad swoimi wnioskami.  
W przypadku pojawienia się chęci po-
szerzenia swojej wiedzy z tego tematu 

– zapraszam każdego do rozmowy.
Prezes Zarządu

 ZGK Suchy Las Sp. z o.o.
 Jerzy Świerkowski

Tabela nr 1: ZESTAWIENIE ILOŚCI ODPADÓW W LATACH 2014 - 2017 z szacunkiem na rok 2018 w tonach

   Odpady odebrane:
LP. RODZAJ ODPADÓW 2014 2015 2016 2017 2018*
1 Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 3163,02 3306,54 3365,06 4020,36 4137,94
2 Papier i tektura 277,83 316,56 356,09 369,30 382,85
3 Tworzywa sztuczne, Metale, Opakowania wielomateriałowe 262,03 248,70 272,36 311,97 358,84
4 Szkło 294,86 284,79 341,98 391,30 419,27
5 Odpady zielone 598,96 665,20 1037,02 1248,83 1663,20
  Suma 4596,70 4821,79 5372,51 6341,76 6962,10

 
   PSZOK:            

LP. RODZAJ ODPADÓW 2014 2015 2016 2017 2018*
1 Filtry olejowe 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00
2 Żelazo i stal 2,43 6,03 8,17 6,65 7,75
3 Odpady wielkogabarytowe 33,06 50,18 71,00 94,40 116,78
4 Przeterminowane leki 0,42 1,06 1,02 0,92 0,74
5 Opakowania po chemikaliach 4,38 7,61 9,87 11,70 14,18
6 Zmieszane odpady z budowy 5,00 15,12 72,24 54,48 62,17
7 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

 w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 16,48 7,40 14,66 15,16 13,09
8 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

 w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,00 16,55 14,45 22,63 27,58
9 Odpadowa papa 0,00 4,10 13,17 4,94 9,52
10 Opakowania z metali 0,00 0,67 3,44 3,09 6,20
11 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż  

 wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 0,04 0,21 0,13 0,16 0,15
12 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,00 0,00 6,44 8,86 13,68
13 Szkło 0,00 11,40 3,78 5,80 0,00
14 Opakowania z  papieru i tektury 0,00 0,00 5,00 2,45 0,00
15 Zużyte opony 3,00 7,50 13,34 13,38 21,60
16 Odpady ulegające biodegradacji (zielone) 10,00 13,60 34,70 87,80 84,07
17 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
18 Sorbenty, materiały  filtracyjne, tkaniny do wycierania (np..szmaty,ścierki)  

 i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00
19 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00
20 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
21 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawiera.  

 Zw. Chlorowcoorganicznych 0,00 0,48 0,00 0,96 1,04
22 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,00 0,00 0,00 0,56 1,12
23 Baterie i akumulatory ołowiowe 0,00 0,00 0,00 0,17 0,35
24 Urządzenia zawierające freony 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00
  Suma 74,81 141,91 272,06 334,29 380,01

  2014 2015 2016 2017 2018
 Odebrane 4596,7 4821,79 5372,51 6341,76 6962,10
 PSZOK 74,81 141,91 272,06 334,29 380,01
 RAZEM 4671,51 4963,70 5644,57 6676,05 7342,11

Rok Liczba mieszkańców z deklaracji Ilość odpadów w ciągu roku - gmina Ilość odpadów na osobę rocznie
2014 15221 4671,51 t 306,91 kg
2015 15568 4963,70 t 318,84 kg
2016 15928 5644,57 t 354,38 kg
2017 16293 6676,05 t 409,75 kg

Tabela nr 2. Ilość odpadów wytwarzanych przez osobę
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Prezes Jerzy Świerkowski
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W dzisiejszej Radzie Gminy macie 
większość jako koalicja Inicjatywa 
Mieszkańców-Gmina Razem. To 
ważne?

KP: Bardzo! Rada nareszcie pełni 
funkcję kontrolną wobec wójta. Skoń-
czyło się automatyczne przyklepywanie 
wszystkich jego pomysłów. Skończyło 
się jednowładztwo wójta w gminie. 
Ktoś władzy w urzędzie patrzy na ręce 
i pyta o sprawy niewygodne. O naszej 
aktywności niech świadczą liczby. 
W latach 2015-2017 radni koalicji Ini-
cjatywa Mieszkańców-Gmina Razem 
złożyli w sumie 102 interpelacje zwra-
cając uwagę na ważne gminne sprawy. 
W tym czasie radni wójta takich inter-
pelacji złożyli… dwie. 

MD: Z pewnością zmienił się 
charakter rady. Teraz to podmiot, 
a nie przedmiot w sprawowaniu wła-
dzy. Rada Gminy to dziś instytucja 
z wieloma sukcesami na koncie i, co 
tu dużo mówić, za większość tych 
sukcesów odpowiada koalicja Inicja-
tywa Mieszkańców-Gmina Razem, 
w skład której wchodzą: Agnieszka 
Targońska, Krzysztof Pilas (Suchy 
Las), Zbigniew Hącia (Chludowo), 
Dariusz Matysiak i Grzegorz Łukszo 
(Biedrusko), Małgorzata Salwa-Ha-
ibach i Włodzimierz Majewski ( Je-
lonek, os. Grzybowe, Złotniki Wieś). 
Grupie tej przewodzi radny Michał 
Przybylski. Współpracujemy też 
bardzo blisko z wieloma szefami jed-
nostek pomocniczych, np. z Grzego-
rzem Słowińskim ze Złotnik Osiedla.
O jakich sukcesach mowa?

MD: Np. w 2013 r. mówiliśmy, że 
Suchy Las to gmina o ogromnych moż-
liwościach. Twierdziliśmy, że umiemy 
zrobić jednocześnie dwie rzeczy, które 
pozornie są ze sobą sprzeczne. Obie-
cywaliśmy bowiem, że z jednej strony – 
obniżymy zadłużenie gminy, z drugiej 

– zwiększymy wydatki na inwestycje 
w gminie. I co? Mieliśmy rację! Od 
2013 r. systematycznie zmniejszane 
jest zadłużenie gminy. W 2013 r. wy-
nosiło 62,78 proc., w 2016 r. już tylko 
39,53 proc.! Mamy pierwsze sygnały, 
że za 2017 r. dług pewnie jeszcze spad-
nie o kilka punktów procentowych. 
Jednocześnie Gmina Razem (w ko-
alicji z radnymi Inicjatywa Mieszkań-
ców) zadbała o zwiększanie wydatków 
na inwestycje. Średnie nakłady inwe-
stycyjne przed wyborami 2014 r. oscy-
lowały w okolicach 22,4 mln zł rocznie. 

Te same średnie nakłady po wyborach 
podniosły się do 24 mln zł rocznie. 
Rok 2018 będzie jeszcze lepszy. Na in-
westycje rada przeznacza gigantyczną 
sumę 71 843 411 zł.

KP: Co ważne, zawsze staraliśmy 
się kierować uzasadnionymi potrze-
bami mieszkańców, a nie bieżącą po-
lityką. Łatwo to udowodnić: Gmina 
Razem przeznaczyła bardzo duże 
środki na inwestycje nie tylko tam, 
gdzie ma „swoich” radnych, ale rów-
nież tam, gdzie ich nie ma. W Suchym 
Lesie-Wschód, Golęczewie czy Zie-
lątkowie nie mamy przecież „swoich” 
radnych. Mieszkańcy wybrali tam 
przedstawicieli spośród naszych poli-
tycznych konkurentów. Nie ma jednak 
mowy o zemście czy kierowaniu się 
interesami wybranych grup. Na ka-
nalizację w Golęczewie i Zielątkowie 
w poprzednich i najbliższych latach 
przeznaczyliśmy astronomiczną kwo-
tę ok. 33 mln zł! 

MD: Podobnie w Złotkowie, gdzie 
w tym roku na budowę uzbrojenia 
m.in. na ul. Lipowej i Złotej wydane 
zostanie 3 mln zł. Wspomniany już Su-
chy Las-Wschód to w ostatnich latach 
m.in. 9,2 mln zł na budowę infrastruk-
tury drogowej ul. Kubackiego, Nek-
tarowej czy rejonu Lisiej i Klonowej. 
A przecież wszędzie tam przegraliśmy 
wybory do rady!
A więc wszystko co dobre, to Wasza 
zasługa?

KP: Bez przesady. Dobrych efek-
tów naszej pracy nie byłoby bez współ-
działania z mieszkańcami, sołtysami 
i przewodniczącymi zarządów osiedli. 
Udaje nam się też skutecznie porozu-
mieć z większością gminnych urzęd-
ników. Oczywiście zdarzają się błędy, 
ale kto ich nie popełnia. 

MD: Czy się to komuś podoba, 
czy nie – o tym, na co zostaną w y-
dane gminne środki decyduje Rada 
Gminy, a w zasadzie jej większość, 
czyli koalicja Inicjaty wa Mieszkań-
ców-Gmina Razem. To właśnie ta 
grupa decyduje o kształcie uchwały 
budżetowej, czyli o tym, gdzie po-
wstaną ulice, chodniki, oświetle-
nie, nowe place zabaw czy miejsca 
parkingowe, a także ile publicznych 
pieniędzy trafi corocznie do szkół, 
ochotniczych straży pożarnych czy 
centrum kultury. To w ynika z ustro-
jowej pozycji rady gminy i nie zmieni 
tego nawet najlepsza propaganda na-

szych oponentów stojących po stro-
nie wójta.
Od początku mówicie o potrzebie 
zmiany wójta, a przecież w gminie 
jest dobrze. Wysokie miejsca w ran-
kingach, ładne obiekty publiczne. 

MD: Nikt nie neguje rozwoju 
gminy. Tyle że jest to tendencja raczej 
ogólna. Okoliczne gminy również sku-
tecznie podnoszą poziom życia swoich 
mieszkańców. Chodzi o to, że z takim 
budżetem możemy robić to lepiej. 
W tym celu potrzebna jest nam dobra 
współpraca z wójtem, a to nie zawsze 
ma miejsce. 

KP: Poza tym chcemy zmiany wójta 
na kogoś bardziej skupionego na miesz-
kańcach. Obecny wójt takie skupienie 
deklarował, a jednocześnie planował 
budowę kompostowni w Złotnikach. 
Gdyby nie nasz sprzeciw, mieszkań-
cy Złotnik Wsi, os. Grzybowego oraz 
Złotnik Osiedla codziennie zmagaliby 
się z uciążliwościami odorowymi. Ten 
niedorzeczny pomysł miał się napraw-
dę urzeczywistnić, co więcej może tak 
się stać w przypadku np. utraty przez 
nas większości w Radzie Gminy po 
wyborach. Działka cały czas czeka. 
A to nie jedyny przykład. Podobnie 
było z wymianą w Golęczewie sta-
rych rur azbestowych na nowe. Mimo 
względów zdrowotnych i ekonomicz-
nych, wójt proponował wykreślić 
z budżetu na rok 2017 zadanie mające 
na celu wymianę tych rur. W ramach 

„dbałości” o mieszkańców w zeszłym 
roku ze strony środowiska wójta poja-
wił się też pomysł podniesienia stawek 
za odbiór śmieci. Stawki miały wzro-
snąć z 13 do 18 zł (selektywne) i z 25 

do 30 zł (zmieszane). To byłyby chyba 
najwyższe opłaty w Polsce! A przecież 
mieszkamy w tak bogatej gminie, że 
te stawki mogłyby być niższe. Tak czy 
inaczej nie zgodziliśmy się na te zmia-
ny, co przeciętnej czteroosobowej ro-
dzinie pozwoli zaoszczędzić ok 317 zł 
rocznie.

MD: Takich pomysłów było zresz-
tą więcej. Może wynika to z faktu, że 
wójt nie mieszka w gminie Suchy Las. 
Nie żyje problemami gminy, bo nie są 
to problemy jego rodziny, sąsiadów czy 
jego samego. O 15.00 zamyka „biznes” 
i wyjeżdża poza teren naszej gminy. 
Poza tym, moim zdaniem, jest wyraź-
nie wypalony. Po 20 latach rządzenia 
każdy byłby zmęczony, robiąc ciągle to 
samo. To się przejawia m.in. w niechę-
ci do podejmowania pewnych działań. 
Proszę zauważyć, że przez kilka lat cała 
Polska budowała się za środki europej-
skie. Tymczasem nasza gmina była 
w ogonie, jeśli chodzi o pozyskiwanie 
tych środków. Była jakaś dziwna nie-
chęć w tej materii. Wmawiano nam, 
że „bogaci nie dostają”. Dziwne, bo te 
fundusze trafiały również do Europy 
Zachodniej, która statystycznie jest od 
nas bogatsza. 

KP: Świat dziś żyje dużo szybciej 
niż dawniej. Sam pamiętam, że kiedyś 
20-30 lat w jednej firmie to nie było 
nic nadzwyczajnego. Dziś jest inaczej. 
Dlatego życzymy naszemu włodarzo-
wi sukcesów, ale już gdzie indziej…
A kiedy pojawi się Wasz kandydat na 
wójta?

MD: Poznacie go Państwo najpóź-
niej do końca marca.

Wysłuchał Krzysztof Ulanowski

WYWIAD

Naszą gminę stać na więcej
Z członkami sztabu wyborczego Gmina Razem Krzysztofem 
Pilasem i Michałem Dziedzicem rozmawiamy o tym, co uda- 
ło się w naszej gminie zrobić. A także o nadchodzących 
wyborach.
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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”

ORTOPEDA�l

FIZJOTERAPEUTA �l

KARDIOLOG�l

RADIOLOG�l

LARYNGOLOG�l

PSYCHIATRA�l

ENDOKRYNOLOG�l

PSYCHOLOG DLA DZIECI �l

PSYCHOLOG DLA �l
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA �l

ONKOLOG�l

INTERNISTA�l

CHIRURG�l

NEUROLOG�l

UROLOG�l

MEDYCYNA �l
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWA�l

MEDYCYNA PRACY�l

LOGOPEDA�l

PSYCHOTESTY�l

DERMATOLOG�l

PULMONOLOG �l

DIETETYK�l

HEMATOLOG �l
DZIECIĘCY
ALERGOLOG�l

GALERIA PESTKA 1 PIĘTRO
ALEJE SOLIDARNOŚCI 47, TEL. 509 900 545

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

S O M A  
MEDICA

S u c h o l e s k i e  C e n t r u m  F i z j o t e r a p i i  
R e h a b i l i t a c j i  i  O s t e o p a t i i

SOMA MEDICA to Specjalistyczne Centrum Fizjoterapii
i Osteopatii w Suchym Lesie. Dysponujemy profesjonalnie

S O M A  M E D I C A
S u c h o l e s k i e  C e n t r u m  F i z j o t e r a p i i   i  O s t e o p a t i i .

U l . S z k o l n a  7 ,  6 2 - 0 0 2  S u c h y  L a s
G o d z i n y  o t w a r c i a :  P n - P t  0 9 : 0 0 - 2 0 : 0 0

5 0 5 - 9 8 8 - 5 0 2
w w w . s o m a m e d i c a . p l

F a c e b o o k :  S O M A  M E D I C A

S O M A  
MEDICA

w  S u c h y m  L e s i e

S O M A  M E D I C A

U l . S z k o l n a  7 ,  6 2 - 0 0 2  S u c h y  L a s
G o d z i n y  o t w a r c i a :  P n - P t  1 0 : 0 0 - 1 8 : 0 0

5 0 5 - 9 8 8 - 5 0 2
w w w . s o m a m e d i c a . p l

SOMA MEDICA to Specjalistyczne Centrum Fizjoterapii
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Pierwsza sesja Rady Gminy  tym 
roku rozpoczęła się od miłego akcen-
tu. Przewodnicząca Małgorzata Sal-
wa-Haibach przedstawiła radnym asp. 
Dominika Sierżanta, nowego komen-
danta sucholeskiej policji.

– W policji służę od 2005 r. – przed-
stawił się asp. Sierżant. – Ostatnio pra-
cowałem w Referacie Kryminalnym 
w Tarnowie Podgórnym. W Suchym 
Lesie mamy 26 etatów. Brakuje nam 
trzech policjantów – przedstawił 
krótko sytuację. – Dziękuję za dobrą 
współpracę z gminą i za środki na do-
datkowe patrole – skłonił się.

Nie zobaczył, nie uwierzy
Po tej prezentacji przewodnicząca 

Salwa-Haibach złożyła wniosek o włą-
czenie do porządku obrad trzech no-
wych punktów. Dwa z nich dotyczyły 
zmiany granic Złotnik Wsi i Złotnik 
Osiedla, a trzeci wyborów uzupełnia-
jących do Zarządu Osiedla Biedrusko. 
Wysoka Rada jednomyślnie przegło-
sowała włączenie wymienionych wy-
żej punktów do porządku. 

Nie przyjęto natomiast protokołu 
z poprzedniej sesji. Przynajmniej na 
razie.

– Wnioskuję o dołączenie do proto-
kołu slajdów z prezentacji wójta Grze-
gorza Wojtery – podniósł się ze swego 
miejsca radny Michał Przybylski. – 
Do tej pory była taka praktyka. Różne 
prezentacje mieli poszczególni radni 
i slajdy dołączano – podał argument.

– Dysponuję slajdami, z tym że po-
prawionymi – odparł wójt. – Doszedł 
prawoskręt, którego wcześniej nie 
było. To nie problem?

– Odpowiem, jak zobaczę – wzru-
szył ramionami radny Przybylski.

– Trzeba więc przesunąć głosowa-
nie nad protokołem na następną sesję 

– podsumowała przewodnicząca Mał-
gorzata Salwa-Haibach.

Poza ligą też trenują 
Bez żadnych dyskusji przyjęto nato-

miast jednogłośnie zmiany w uchwale 
o wieloletniej prognozie finansowej na 
lata 2018-2029.

– Komisja Finansowo-Budżetowa 
wydała opinię pozytywną – stwierdził 
krótko radny Dariusz Matysiak, prze-
wodniczący tejże komisji.

Sytuacja powtórzyła się toczka 
w toczkę przy głosowaniu nad uchwa-
łą zmieniającą uchwałę budżetową na 
2018 r.

Krótkiego wyjaśnienia wymagał 
projekt uchwały o porozumieniu gmi-
ny Suchy Las i miasta Poznania w spra-
wie zadania, jakim jest prowadzenie 
punktów katechetycznych dla innych 
wyznań niż katolickie.

– Mamy w gminie takie dzieci, więc 
uchwała jest potrzebna – wytłuma-
czył Krzysztof Pilas, przewodniczący 
Komisji Społecznej

Bez dyskusji Wysoka Rada wyra-
ziła też zgodę na zawarcie przez wójta 
w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy działki w Biedrusku.

– Komisja Finansowo-Budżetowa 
wydała pozytywną opinię – wyjaśnił 
przewodniczący Dariusz Matysiak.

Ta sama komisja miała już jednak 
wątpliwości w podobnym przypadku 
dotyczącym najmu działki w Golę-
czewie.

– Opinii nie ma, albowiem czeka-
my na informację, czy można prze-
sunąć lokalizację przepompowni 
o jedną działkę – wytłumaczył D. 
Matysiak. – Nie chcemy, by lokaliza-
cja utrudniała piłkarzom korzystanie 
z boiska – dodał.

– Takiej możliwości nie ma, ale 
w przyszłości postaramy się  doko-
nać modyfikacji boiska – odparł wójt 
Wojtera.

– Projekt techniczny wymagał wie-
lu uzgodnień – dodał zastępca wójta 
Marcin Buliński. – Przetarg powinien 
być rozstrzygnięty do marca, a reali-
zacja rozpocznie się od połowy roku. 
Zresztą to nie jest boisko klubu ligowe-
go – zauważył.

– Dobrze, że boisko zostanie zmo-
dyfikowane – powiedział ugodowo 
radny Matysiak.  – Niezależnie bo-
wiem od tego, jaki to klub, nie może 
być tak, żeby piłkarze przez 10 lat nie 
mogli odbywać treningów.

– Chodzi o Golęczewski Klub Spor-
towy – wyjaśnił sołtys Golęczewa 
Przemysław Majkowski. – Od lat za-
biegałem o tę przepompownię, jednak 
działka wskazana przez radnego Ma-
tysiaka to nie jest najlepsza lokalizacja. 
To jedyne miejsce, gdzie piłkarze i ki-
bice mogą parkować auta. W przyszło-
ści ma tam powstać parking.

Ostatecznie radni uchwałę przyjęli.

Emeryci na Sybir nie ześlą
Już bez sporów Wysoka Rada zade-

cydowała też o zarządzeniu wyborów 
przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Biedrusko oraz członka tegoż Zarządu 

Osiedla. Dotychczasowa przewodni-
cząca oraz jeden z członków złożyli 
bowiem rezygnację z uwagi na nawał 
obowiązków.

Do gorących sporów doszło na-
tomiast w wyniku odczytania przez 
przewodniczącego Komisji Doraźnej 
Włodzimierza Majewskiego spra-
wozdania z realizacji zadań przez tę 
komisję.

– Zaczęło się od skargi pani Lidii, 
agentki ubezpieczeniowej, na radnego 
Pawła Tyrkę – przypomniał radny W. 
Majewski. – Skarżąca podniosła, że 
radny Tyrka ubezpiecza mienie komu-
nalne, a ceny mogą być zawyżone.

W wyniku ustaleń komisja doszła 
do wniosku, że radny Tyrka w okresie 
od 1 grudnia 2014 r., czyli od złożenia 
ślubowania radnego bieżącej kadencji, 
ubezpieczał majątek spółki ZGK. Za-
warł z tą spółką 50 umów na kwotę 73 
813 zł 33 gr. 

– Nie było analizy rynku, a ma-
jątek ZGK ubezpieczał tylko radny 
Tyrka – zaznaczył Włodzimierz 
Majewski. – Spółka nie znała ofert 
innych firm ubezpieczeniow ych, 
a prezes ZGK oświadczył podczas 
posiedzenia Komisji, że po zakoń-
czeniu współpracy z radnym Tyrką 
firma zyskała na ubezpieczeniach 
kilka tysięcy. 

Radnym prowadzącym działal-
ność gospodarczą nie wolno powoły-
wać się na swój mandat.

– Zdaniem skarżącej Paweł Tyrka 
się na mandat radnego powoływał – 
kontynuował W. Majewski. – Miał też 
podkreślać, że był policjantem i ma 
w związku z tym pewne możliwości. 
Pani Lidia uznała to za pogróżkę.

– Mojej konkurentce niespecjalnie 
wychodzi działalność ubezpieczenio-
wa – powstał ze swego miejsca Paweł 
Tyrka. – Nie powoływałem się ani na 
mandat radnego, ani na układy w po-
licji. To bzdura. Co niby mieli zrobić 
policjanci tej pani, zesłać ją na Sybir? – 
ironizował. – Moi koledzy są już zresz-
tą emerytami, mogliby więc co naj-
wyżej demonstrować pod jej domem 

– zauważył. – Sprawozdanie nie zawie-
ra moich wyjaśnień, jest nieobiektyw-
ne. Proszę o głosowanie merytoryczne, 
nie polityczne – zaapelował.

– Iloma głosami przyjęto sprawoz-
danie? – zapytał radny Matysiak.

– Trzema. Pełen skład komisji za-
głosował jednomyślnie – odparł W. 
Majewski.

– Należało się spodziewać takiej 
wypowiedzi pana Tyrki, pewnej zło-
śliwości – westchnął Michał Przybyl-
ski. – Nie czuję się upoważniony do 
oceny etycznej, uczyni to w swoim 
sumieniu sam radny, a także miesz-
kańcy Zielątkowa i Chludowa. Jed-
nak 50 polis to fakt, nie halucynacja. 
A to niesie za sobą konsekwencje. Jed-
nak, żeby nikt nie posądzał radnych 
o działanie polityczne, składam wnio-
sek w imieniu koalicji klubów Inicja-
tywa Mieszkańców – Gmina Razem 
o przekazanie sprawy wojewodzie, 
podobnie jak uczyniono w odniesie-
niu do dwóch innych radnych klubu 
Nowoczesna Gmina. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
– Nie znam się na przepisach, ale 

wiem, że pan Paweł to człowiek, który 
ludziom pomaga – zapewniła tymcza-
sem sołtys Zielątkowa Regina Rosz-
czyk. – Nie wchodzi w grę, żeby kogoś 
straszył, żeby ktoś miał się go bać.

Dzieci wesoło pojadą 
do szkoły

Sprawa darmowych przejazdów 
dla uczniów szkół podstawowych 
i dawnych gimnazjów już takich emo-
cji nie wzbudziła.

– Komisja Społeczna jest jedno-
myślnie za – oznajmił Krzysztof Pilas.

– Na początku do naszych propo-
zycji negatywnie podchodził Urząd 
Gminy – przypomniał radny Michał 
Przybylski. – Dobrze, że to się zmieni-
ło. Oby to nie była zmiana tylko przed 
wyborami. Faktem jest, że coraz wię-
cej gmin decyduje się na przyznanie 
uczniom takich uprawnień.

Potem nadszedł czas na sprawoz-
danie przedstawicieli komisji stałych 
Rady Gminy. Chodziło o działalność 
komisji w całym roku 2017.

– Komisja Społeczna miała 18 
planowanych posiedzeń plus dwa do-
datkowe – rozpoczął Krzysztof Pilas. – 
W czasie dodatkowych zajmowaliśmy 
się rewitalizacją gminy Suchy Las oraz 
cmentarzem w Biedrusku.

– Komisja Komunalna i Ochro-
ny Środowiska odbyła 16 posiedzeń, 
w tym wyjazdowe – poinformowała 
Małgorzata Salwa-Haibach w zastęp-
stwie nieobecnej radnej Agnieszki 
Targońskiej. – Członkowie komisji 
pochylali się m.in. nad sprawą obwod-
nicy północno-wschodniej, czystością 
Jeziora Strzeszyńskiego i organizacją 
ruchu na osiedlu Grzybowym. 

– Z kolei Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku zajmowała się m.in. kon-
kursem „Bezpieczne wakacje”, widzial-
nością na drogach i dzikami – wyliczył 
przewodniczący Włodzimierz Ma-
jewski.

– Komisja Finansowo-Budżetowa 
odbyła 18 posiedzeń – poinformował 
Dariusz Matysiak. – Opiniowaliśmy 
projekty związane z budżetem. Przy 
okazji chciałbym podziękować za 
współpracę panom wójtom, pani Mał-
gorzacie Ratajczak z Gminnej Pracow-
ni Urbanistycznej, pani skarbnik, pani 
kierownik Referatu Komunalnego, 
radnym i mieszkańcom – skłonił się.

– Komisja Rewizyjna odbyła 19 po-
siedzeń – przewodniczący Grzegorz 
Łukszo zabrał głos jako ostatni. – Zaj-
mowaliśmy się m.in. kontrolą „Gazety 
Sucholeskiej”.

Formalnością było głosowanie 
zmian statutu osiedla Złotniki Osie-
dle i sołectwa Złotniki Wieś. Miej-
scowe społeczności wyraziły bowiem 
wcześniej przytłaczającą większością 
głosów wolę takich zmian.

Co na to statut archidiecezji?
W ramach punktu pod nazwą „In-

formacje wójta gminy” głos zabrał wi-
cewójt Marcin Buliński.

– Wykonujemy zadania z zakresu 
zimowego utrzymania dróg – roz-
począł. – Trwają też prace na drodze 
rowerowej Radojewo-Biedrusko. Po-
ciągnięto kabel komunikacyjny, niwe-
lowany jest teren.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach rozpo-
częła od informacji, że dotarło pismo 
z Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Izba uznała, że jedna z uchwał podjęta 
została z naruszeniem prawa, ale naru-
szenia mają charakter nieistotny.

– Otrzymaliśmy też pismo od 
mieszkańca w sprawie cmentarza 
w Biedrusku – nadmieniła przewod-
nicząca. – Jego zdaniem głosowanie 
w sprawie przekazania cmentarza 
parafii zostało przeprowadzone nie-
uczciwie, a opłaty naliczane przez ad-
ministrację za pomniki na nagrobkach 
sprzeczne są ze statutem archidiecezji.

Zdaniem autora pisma także 
przyjmowanie wpłat przez kapelanów 
sprzyja nadużyciom. Pieniądze po-
winny trafiać na konto parafii z prze-
znaczeniem na utrzymanie cmentarza.

W dalszej kolejności przewodni-
cząca Salwa-Haibach odczytała pismo 
Marcina Łopki. Autor złożył rezygna-
cję z funkcji członka Zarządu Osiedla 
Biedrusko. Uzasadnił to obowiązkami 
zawodowymi.

Do Biura Rady wpłynęło też pismo 
z prokuratury. Prokurator zaskarżył 
uchwałę Rady Gminy z 29 paździer-
nika 2010 r. w sprawie powoływania 
i odwoływania członków zespołów 
interdyscyplinarnych.

– Zarzucono nam istotne narusze-
nie prawa – wyjaśniła pani przewodni-

cząca. – Dokonaliśmy już jednak aktu 
naprawczego – uspokoiła.

Ostatnie odczytane pismo doty-
czyło obchodów 800-lecia Suchego 
Lasu. Autor zastanawiał się, czy świę-
tujemy jubileusz miejscowości czy ca-
łej gminy, a także czy 2018 r. jest wła-
ściwym rokiem na te obchody.

– Komisja Społeczna z pewnością 
chętnie się tym zajmie – uśmiechnęła 
się Małgorzata Salwa-Haibach.

Atrakcja czy rehabilitacja?
W ramach informacji szefów po-

szczególnych komisji stałych, prze-
wodniczący Krzysztof Pilas zrela-
cjonował wizytę członków Komisji 
Społecznej w klubie „Dębowy Liść”.

– Na terenie gminy działają w su-
mie cztery takie placówki, w Suchym 
Lesie, Biedrusku, na osiedlu Grzybo-
wym oraz w Chludowie – wyjaśnił 
Krzysztof Pilas. – W sumie klub sku-
pia 350 osób. W tym roku obchodzi 
10-lecie swojego powstania. Inicjator-
ką była dyrektor Sylwia Nowak-Kaba-
cińska z Ośrodka Pomocy Społecznej, 
a wsparł ją radny Ryszard Tasarz. 

Dlaczego działalność klubu jest 
ważna? Bo seniorzy mają powód, żeby 
wyjść z domu i spędzić czas wspólnie 
z innymi ludźmi. Klub organizuje też 
dla nich zajęcia, jak np. pływanie.

– To pływanie to nie tylko atrakcja, 
ale przede wszystkim rehabilitacja – 
podkreślił radny Pilas. – Zajęcia pły-
wackie cieszą się powodzeniem.

Mówca wspomniał też o finale 
WOŚP, który po dwóch latach prze-
rwy znów zawitał do Suchego Lasu. 
Organizatorzy to OPS i CKiBP 

– 48 wolontariuszy z puszkami 
i stuosobowa grupa wspierająca zebra-
li rekordową sumę, bo niemal 87 tys. zł 

– zaznaczył K. Pilas.
Włodzimierz Majewski z Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-
nego wyjawił, że członkowie komisji 
pochylili się nad nowym rozkładem 
jazdy autobusów.

– Zmiany kursów budzą emocje – 
wyjaśnił. – Brak bowiem konsultacji. 
Brak też połączenia Biedruska z Po-
znaniem.

Biedrusko jest kolonią?
W ramach interpelacji i zapytań 

głos zabrał radny Dariusz Matysiak, 
który także podniósł kwestię skomu-
nikowania Biedruska ze światem.

– Czy Biedrusko będzie nadal kolo-
nią czy też stanie się pionierem? – za-
pytał. – To stąd najwięcej się wyciąga, 
dzięki podatkowi poligonowemu. 
Niestety, najmniej inwestuje.

– Prawdopodobnie obaj panowie 
radni nawet nie wiedzą, że z Biedru-

ska do Poznania jest aż 55 połączeń! 
– obruszył się wójt Wojtera. – Można 

też dojechać autobusem do Bolecho-
wa i dalej jechać pociągiem – podpo-
wiedział.

– I czekać na pociąg dwie godziny? – 
zaśmiał się ponuro radny Matysiak.

– Kiedy ruszy Kolej Metropolitarna, 
wrócimy do koncepcji wahadłowców, 
w tym na trasie Biedrusko-Bolechowo 

– obiecał wójt.
– Czas na wymianę komputerów 

w szkołach – radny Pilas poruszył 
inny problem. – Komisja Społeczna 
już w ubiegłym roku składała wnio-
sek o sukcesywną wymianę. Kiedy to 
nastąpi?

Radny zapytał też o kwestię płac 
pracowników administracyjno-obsłu-
gowych w szkołach.

– Nie jesteśmy biedną gminą – 
przypomniał. – Dlaczego pracownicy 
nie otrzymali jeszcze podwyżek?

– Rozmawialiśmy z dyrektorami 
szkół – zapewnił wójt Wojtera. – Sytu-
acja w różnych jednostkach jest różna. 
Wykonaliśmy sporo analiz, żeby nie 
wylać dziecka z kąpielą…

– A konkretnie? – przerwał radny 
Pilas.

– Konkretnie, to dziś nie ma pod-
wyżek – przyznał wójt.

Sport promuje gminę
Małgorzata Salwa-Haibach odczy-

tała pismo z klubu Basket Team Suchy 
Las. Pismo dotyczyło klubu Basket Ju-
nior Suchy Las.

– Basket Junior ma siedzibę w Su-
chym Lesie i na tym się jego związek 
z gminą kończy – napisali autorzy pi-
sma. – Tymczasem gmina dotuje tur-
niej kwotą 20 tys. zł.

– W Poznaniu nie było możliwo-
ści prowadzenia zajęć – wyjaśnił wójt 
Wojtera. – Uznaliśmy, że to bardzo 
dobra okazja, by do Suchego Lasu za-
prosić koszykówkę. Tę dziecięcą i mło-
dzieżową, ale także tę z drugiej ligi, 
aspirującą do pierwszej. Basket Team 
jeszcze chyba nawet nie istniał.

Wójt dodał, że turniej jest wyda-
rzeniem nie tylko sportowym, ale 
i artystycznym, a biorą w nim udział 
przedstawiciele sześciu krajów. 

– Chcemy, żeby był u nas – pod-
kreślił. – Podobnie, jak chcemy, żeby 
były u nas inne imprezy sportowe, jak 
np. MTB. 5 do 10 proc. uczestników 
tych imprez to ludzie z Suchego Lasu. 
A przy okazji popularyzujemy sport 
i promujemy gminę.

– A jak wygląda kwestia oświetlenia 
na ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych? 

– zmienił temat Dariusz Matysiak. – 
Naprawicie to latem, kiedy będzie już 
jasno? – szydził.

– To nie jest wymiana żarówki – 
odpowiedział zastępca wójta Marcin 
Buliński. – Trzeba wymienić okablo-
wanie. To potrwa.

– Ale te latarnie nie działają już kilka 
miesięcy! – żachnął się D. Matysiak.

– Co z przetargiem na dziewięć ka-
mer monitoringu? – zapytał tymcza-
sem W. Majewski.

– Przetarg rozstrzygnięty, oferta 
wybrana, umowa podpisana – odparł 
wójt Wojtera. – Szczegóły na następ-
nej sesji.

– Nieoficjalnie wiem, że zlecono 
montaż tylko jednej kamery – drążył 
W. Majewski.

– Fakt, uznaliśmy, że na razie za-
montujemy jedną kamerę i w taki spo-
sób sprawdzimy wykonawcę – przy-
znał wójt.

Przypomniał się 
stan wojenny

Pod koniec sesji rozgorzał też spór 
o naprawę ulicy Bursztynowej w Bie-
drusku.

– Naprawianie dróg, kiedy jest 
mokro, nie jest wskazane – pokręcił 
głową zastępca wójta. – Więcej można 
zepsuć niż naprawić.

– W zeszłym roku w kwietniu była 
ładna pogoda, a i tak do kwietnia cze-
kaliście – przypomniał radny Grze-
gorz Łukszo.

– Może akurat w kwietniu kładli-
śmy płyty w innych miejscowościach 

– wyraził przypuszczenie wójt Wojtera.
– A kiedy naprawicie w tym roku? – 

nie ustępował radny Łukszo.
Radny Ryszard Tasarz podzielił 

się z kolei wrażeniami z niedawnego 
przejazdu czołgów przez centrum Su-
chego Lasu.

– Przypomniał mi się stan wojenny 
– rozpoczął. – Mieszkańcy zatrzymali 

czołgi i zaczęli pytać żołnierzy, kto 
im dał zgodę na przejazd. Wojskowi 
twierdzili, że zgodę mają, w urzędzie 
jednak tego nie potwierdzono. Do-
brze, że mi do pokoju czołgowa lufa 
nie wjechała!

– Ciesz się, że to nie Amerykanie, 
bo coś by uszkodzili – zażartował rad-
ny Matysiak.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków przewodnicząca Zarządu Osie-
dla Suchy Las-Wschód zapytała o wal-
kę ze smogiem.

– W Poznaniu patrole dysponują 
nowym orężem – badają próbki po-
piołu – wyjawiła. – Może by się tak 
zorientować, jakie to koszty?

– Ale my też badamy próbki popio-
łu – pospieszył z odpowiedzią gospo-
darz gminy. – Zbadanie jednej próbki 
to koszt 320 zł.

Krzysztof Ulanowski

Z SESJI RADY GMINY Z SESJI RADY GMINY

Czołgowa lufa w mieszkaniu radnego
Styczeń był ciepły, a temperatura na sali sesyjnej wręcz gorąca. Samorządowcy spierali się 
o boisko w Golęczewie, etykę jednego ze swoich kolegów, kontakt Biedruska ze światem, 
koszykówkę, kamery i remonty dróg.
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- Rozbudowa ponad stuletniej 
szkoły w Murowanej Goślinie to dla 
nas duże wyzwanie. Budynek posiada 
dwie kondygnacje, na których znaj-
dują się sale lekcyjne, piwnice i pod-
dasze również wykorzystywane są do 
celów edukacyjnych. Nie jest przysto-
sowany dla osób niepełnosprawnych, 
brakuje również sali gimnastycznej. 
Dlatego modernizacja jest tak pilną 
potrzebą – mówi Jan Grabkowski. 

– Dzięki wykonanym pracom nasi 
uczniowie będą mieli nowoczesne 
warunki do nauki zawodu. 

Po zakończeniu inwestycji szkoła 
zyska całkowicie nową część budyn-
ku z 4 salami dydaktycznymi języko-
wymi i informatycznymi, pracownię 
gastronomiczną z zapleczem i salą 
bankietową, szatnie, pomieszczenie 
administracyjne, salę sportową z za-
pleczem oraz pomieszczenia sanitar-
ne i techniczne. 

Natomiast w istniejącym budyn-
ku przewidziano przygotowanie 6 sal 
dydaktycznych, pomieszczeń sanitar-
nych, biurowych oraz pracowni hote-
larskiej z recepcją i treningowym poko-
jem hotelowym, w którym uczniowie 
będą uczyć się ścielenia łóżka. Sale 

lekcyjne wyposażone zostaną w in-
stalacje umożliwiające zamontowanie 
rzutnika multimedialnego, ekranu 
oraz laptopa z dostępem do internetu. 
Zainstalowany zostanie również mo-
nitoring i klimatyzacja. 

– Zamontowana na dachu budyn-
ku instalacja fotowoltaiczna pozwoli 
na wykorzystanie energii odnawial-
nej na potrzeby szkoły – dodaje Jan 
Grabkowski.

Przy planowaniu całej moder-
nizacji wzięto również pod uwagę 
potrzeby osób z niepełnosprawno-
ściami. Budynki nie będą miały ba-
rier architektonicznych. Swobodne 
przemieszczanie się zapewni winda 
dostosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Wykonane zostaną 
toalety dla poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich. Na terenie wokół 
placówki, oprócz małej architektury 
krajobrazu, powstaną również miej-
sca parkingowe.

Ponieważ szkoła znajduje się 
w starym, poniemieckim budynku, 
a liczba uczniów wzrosła, obecnie 
trudno było zapewnić komfortowe 
warunki do nauki. Po przebudowie 
wszystko się zmieni.

- Dzięki modernizacji powsta-
nie nowoczesna sala obsługi, która 
stworzy możliwości ekspozycji dań 
przygotowanych w pracowni gastro-
nomicznej, organizacji konkursów 
gastronomicznych w komfortowych 
warunkach oraz uroczystości szkol-
nych – wymienia Beata Strama, dy-
rektor Zespołu Szkół w Bolechowie 

-  Nowoczesne sale informatyczne 
i językowe znacząco wpłyną na roz-
wój umiejętności uczniów w zakresie 
języków obcych i technologii infor-
matycznych. Rozbudowa czytelni 
z kolei pozwoli na stworzenie sprzy-

jających warunków do czytania 
w wolnych chwilach i na propagowa-
nie czytelnictwa.

Blisko dwuletnie prace przy po-
wstaniu całkowicie nowej części 
szkoły nie zakłócą prowadzenia za-
jęć lekcyjnych. Natomiast rozbudo-
wę starego budynku przewiduje się 
w okresie wakacyjnym. 

KG

Ze środków powiatu poznań-
skiego – łączna kwota dofinanso-
wania w yniosła 284 tysiące złotych 

– zakupiono cztery samochody oso-
bowe marki Opel Astra w wersji nie-
oznakowanej, które trafią do komi-
sariatów w Mosinie, Pobiedziskach, 
Swarzędzu i Tarnowie Podgórnym. 
Powiat wsparł również zakup Opla 
Insignia, którego otrzymała Ko-
menda Miejska Policji w Poznaniu.

– Samochody kupujemy po to, 
aby policja działała sprawnie i sku-
tecznie. Chcemy, by funkcjonariu-
sze byli w yposażeni w nowoczesny 
sprzęt. Dbamy o bezpieczeństwo 
w powiecie poznańskim w różnych 
aspektach. Nie tylko wspieramy 

zakup aut, ale także budujemy i mo-
dernizujemy komisariaty. Samo-
chody będą w ykorzystane do celów 
operacyjnych, część z nich w yposa-

żona jest w radary. Nie warto więc 
szarżować po drogach powiatu – 
podkreślił Jan Grabkowski.

Część pojazdów zakupiono 
także ze środków gmin powiatu 
poznańskiego. Dzięki temu dwa 
radiowozy oznakowane Opel Astra 
pojawią się w komisariacie w Dopie-
wie, a trzy radiowozy oznakowane 
typu Suv-Opel Mokka trafią do ko-
misariatów w Rokietnicy, Suchym 
Lesie i Tarnowie Podgórnym. W su-
mie na policyjnym parkingu poja-

wiło się aż trzydzieści now ych sa-
mochodów. – To ułatwi i usprawni 
naszą pracę. Dzięki nim będziemy 
działać szybciej i skuteczniej. Część 
aut jest oznakowana, a inne nie. Po 
to, by na drogach było bezpiecznej. 
A to bardzo istotne, bo w w yniku 
w ypadków cały czas ginie w Polsce 
bardzo dużo osób. Rocznie są to 
prawie trzy tysiące – powiedział Ko-
mendant Miejski Policji w Poznaniu, 
insp. Maciej Nestoruk.
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Na wstępie wskazać należy, że 
obowiązek pracodawcy przeciwdzia-
łania mobbingowi jest stosunkowo 
nową instytucją prawa pracy, gdyż 
został wprowadzony do Kodeksu 
pracy dopiero od 1 stycznia 2004 r. 
W obecnym prawniczym rozumieniu, 
pojęcie mobbingu nie występowało 
wcześniej, przed tą datą w przepisach 
prawa pracy.

Zgodnie z art. 943 § 2 Kodeksu 
pracy mobbing oznacza wszelkie 
działania i zachowania dotyczące pra-
cownika lub skierowane przeciwko 
niemu, polegające na systematycznym 
i długotrwałym nękaniu i zastraszaniu 
pracownika, wywołujące u niego zani-
żoną ocenę przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu po-
niżenie lub ośmieszenie pracownika, 
izolowanie go od współpracowników 
lub wyeliminowanie z zespołu współ-
pracowników.

Mając na uwadze pow yższą le-
galną definicję omawianego poję-
cia, należy w yraźnie podkreślić, że 
aby mówić o mobbingu działania 
pracodawcy muszą być jednocze-

śnie uporczy we i długotrwałe oraz 
polegać na nękaniu lub zastrasza-
niu pracownika.  Nękanie oznacza 
ustawiczne dręczenie, niepokojenie, 
czy też dokuczanie pracownikowi, 
a także w yrządzanie mu przykro-
ści. Z brzmienia przepisu art. 943 
Kodeksu pracy wprost w ynika, że 
o mobbingu można mówić wtedy, 
gdy w pierwszej kolejności następu-
je uporczy we i długotrwałe nękanie 
lub zastraszanie pracownika, a do-
piero działania o takim charakterze 
rodzą skutki w postaci zaniżonej sa-
mooceny przydatności zawodowej, 
poniżenia lub ośmieszenia pracow-
nika, izolowania go, bądź w yelimi-
nowania z zespołu pracowników. 

Zatem mobbing polega na wrogim 
i nieetycznym zachowaniu, które jest 
kierowane w sposób systematyczny 
przeciwko jednej osobie, która na sku-
tek mobbingu staje się bezradna i bez-
bronna. Działania sprawcze mobbera 
muszą polegać na wrogim zachowaniu 
oraz być naganne z moralnego punktu 
widzenia. 

Działania i zachowania cechujące 
mobbing, mogą ograniczać możli-
wości komunikowania się (np. stałe 
przerywanie wypowiedzi, ciągłe kry-
tykowanie, ustne groźby, upokarzają-
ce gesty), naruszać stosunki społeczne 
lub społeczny odbiór pracownika (np. 
rozsiewanie plotek, ośmieszenie, zmu-
szanie do wykonywania prac narusza-
jących godność osobistą), a także ude-
rzać w zdrowie ofiary (np. zmuszanie 
do wykonywania prac szkodliwych 
dla zdrowia, grożenie przemocą fizycz-
ną, działania o podłożu seksualnym).

O mobbingu można mówić do-
piero wówczas, gdy podobne sytuacje 

powtarzają się wielokrotnie, syste-
matycznie, przez dłuższy czas. Dłu-
gotrwałość nękania lub zastraszania 
pracownika w rozumieniu art. 943 § 
2 Kodeksu pracy musi być rozpatry-
wana w sposób zindywidualizowany 
i uwzględniać okoliczności konkretne-
go przypadku. Nie jest więc możliwe 
wskazanie konkretnego minimalnego 
okresu niezbędnego do zaistnienia 
mobbingu.

Zaakcentować należy, że zgodnie 
z art. 943 § 1 Kodeksu pracy zobo-
wiązanym do podejmowania dzia-
łań antymobbingow ych jest praco-
dawca. Pracodawca może realizować 
ustawow y obowiązek np. poprzez 
zapobieganie w ystąpienia przemocy 
psychicznej w miejscu pracy, a także 
pomoc ofierze i w yeliminowanie 
mobbingu w ystępującego w zakła-
dzie pracy. Pracodawca powinien 
podejmować również działania pre-
wencyjne, np. szkolić pracowników, 
informować o niebezpieczeństwie 
i konsekwencjach mobbingu oraz 
tworzyć odpowiednią organizację 
pracy  (regulaminy pracy lub inne 
akty wewnętrzne).

W praktyce w procesie mobbin-
gu uczestniczą zazw yczaj zarówno 
przełożony, jak i współpracowni-
cy pokrzy wdzonego. Dlatego za-
chowania w ypełniające znamiona 
mobbingu odnoszą się zarówno do 
pracodawcy, jak i innych osób. Praw-
ne konsekwencje mobbingu ponosi 
jednak w yłącznie pracodawca nieza-
leżnie, czy sam dopuścił się zabronio-
nych działań względem pracownika, 
czy tolerował tego typu działania 
i zachowania pracowników wzglę-
dem siebie. Pracodawca odpowiada 

zatem również za niew y wiązanie się 
z obowiązku przeciwdziałania mob-
bingowi.

O tym, czy w konkretnym stanie 
faktycznym wystąpiło zjawisko mob-
bingu, które będzie powodować odpo-
wiedzialność pracodawcy, decydować 
będzie sąd pracy na podstawie cało-
kształtu okoliczności. 

W przypadku gdy wskutek mob-
bingu pracownik doznał rozstroju 
zdrowia rozumianego w kategoriach 
medycznych, może on na drodze 
sądowej dochodzić od pracodawcy 
odpowiedniej sumy tytułem zadość-
uczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę. Ciężar dowodu w zakresie 
związku przyczynowego pomiędzy 
mobbingiem i powstaniem rozstroju 
zdrowia oraz co do rozmiarów dozna-
nej krzywdy spoczywa na pracowni-
ku. Niezależnie od zadośćuczynienia, 
art. 943 § 4 Kodeksu pracy uprawnia 
pracownika, który stał się ofiarą mob-
bingu do rozwiązania umowy o pracę. 
W takiej sytuacji pracownik ma rów-
nież prawo na drodze sądowej docho-
dzić od pracodawcy odszkodowania, 
w wysokości nie niższej niż minimal-
ne wynagrodzenie za pracę.

Podsumowując należy wskazać, 
iż regulacje prawne dot. mobbingu 
są stosunkową nowością w polskim 
prawie pracy, jednak z całą pewnością 
przyczyniły się w wielu przypadkach 
do poprawy warunków pracy, a także 
pozwoliły pokrzywdzonym skutecz-
nie wyegzekwować przysługujące im 
roszczenia.

ul.Młyńska 9/1
61-730 Poznań
NIP 779-206-25-39
tel.61 8529828
e-mail: kancelaria@maciejsojka.pl
www.maciejsojka.pl

Czym jest mobbing w pracy i jak go rozpoznać?
Działania mobbingujące mogą mieć różny charakter, przybierać różne, często trudne do 
rozpoznania dla pracownika formy, a ich konsekwencją jest z całą pewnością negatywny 
wpływ na dalszą realizację stosunku pracy. Częstym następstwem nieprzyjemnej atmos-
fery w pracy może być również rozstrój zdrowia pokrzywdzonego pracownika.

Nowe radiowozy dla policji
Komenda Miejska Policji w Poznaniu ma trzydzieści no-
wych aut. Zostały one zakupione przy wsparciu finanso-
wym powiatu poznańskiego, gmin powiatu, Urzędu Miasta 
Poznania oraz budżetu państwa. Uroczyste przekazanie 
odbyło się 14 lutego, a kluczyki wręczał m.in. starosta po-
znański, Jan Grabkowski.

15 milionów na szkołę w Murowanej Goślinie
Rozpoczyna się rozbudowa szkoły w Murowanej Goślinie, która należy do Zespołu Szkół 
w Bolechowie. W połowie lutego została podpisana umowa na jej przebudowę i wyposa-
żenie. Powiat poznański przeznaczy na wszystkie prace blisko 15 milionów złotych, 4 miliony 
złotych udało się pozyskać z funduszy unijnych. Dzięki inwestycji, m.in. przyszli hotelarze 
będą mieli do swej dyspozycji treningowy pokój hotelowy, gdzie będą uczyć się, jak...  
profesjonalnie zaścielić łóżko. Rozbudowa i modernizacja placówki ma potrwać dwa lata.
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W związku z rozpoczęciem 
okresu składania rocznych zeznań 
podatkow ych PIT, Urząd Skarbo-
w y Poznań-Winogrady zaplanował 
kampanię informacyjno - eduka-
cyjną . Celem akcji jest ułatwienie 
podatnikom rozliczenia z fiskusem, 
przekazy wanie niezbędnych infor-
macji oraz promowanie wprowadzo-
nych przez Ministerstwo Finansów 
udogodnień.  

Tegoroczna kampania  skupia sie 
na zachęceniu do przesłania deklaracji 

drogą elektroniczną, w tym także ko-
rzystania ze wstępnie wypełnionych 
zeznań podatkowych PFR oraz promo-
wania uproszczonych formularzy PIT-
WZ i PIT-OP.

W ramach kampanii Urząd Skar-
bowy Poznań-Winogrady, chcąc po-
móc osobom pracującym, wydłuży  
godziny pracy w dniach 7 i 21 MAR-
CA ORAZ 18 KWIETNIA 2018 R. 
DO GODZ. 18:00 

Wszystkich zapracowanych, ser-
decznie zapraszamy.

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

Środa dla pracujących

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

/sucholeski
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Radnej Powiatu Poznańskiego

Pani Ewie Kuleczce - Drausowskiej 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci męża 

śp. mjr inż. Józefa Drausowskiego 
wielkiego patrioty i społecznika

składa 

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las  
Małgorzata Salwa - Haibach  

wraz z Radnymi

Pani  
Ewie Kuleczce - Drausowskiej

radnej Powiatu Poznańskiego

wyrazy współczucia z powodu śmierci męża

mjr inż. Józefa Drausowskiego
składa 

Redakcja 

Sucholeskiego

Magazynu Mieszkańców Gminy

KONDOLENCJE SPORT / OGŁOSZENIE

,,Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Red Box Cup przy WOŚP  
– rocznik 2007
Wielki sukces zespołu UKS Śrem!!!

W niedzielę, 14 stycznia na Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Suchym 
Lesie rozegrany został Piłkarski Tur-
niej Halowy – Red Box Cup przy 
WOŚP. Rywalizowało w nim 12 ze-
społów, w których występowali mło-
dzi piłkarze z rocznika 2007. Turniej 
odbywał się tradycyjnie pod patrona-
tem wójta gminy Suchy Las Grzegorza 
Wojtery. Natomiast tytularnym spon-
sorem turniejowych zmagań była Fir-
ma PLANETBUD oraz Propex. Spor-
towa rywalizacja trwała od godz. 9.00 
do 17.00. Byliśmy świadkami fanta-
stycznej piłkarskiej rywalizacji, w któ-
rej bezustannie łzy smutku przeplata-
ły się z wybuchami szalonej radości. 
Zawodnicy pomimo młodego wieku, 
prezentowali bardzo wysokie umiejęt-
ności piłkarskie. Turniejowe pojedyn-
ki były niezwykle zacięte i wyrównane. 
Gościliśmy zespoły z Mysłowic, Środy 
Wielkopolskiej, Swarzędza, Mosiny, 
Śremu oraz z Katowic. 

Rywalizacja w obu grupach zakoń-
czyła się następująco:
GRUPA – A
1. Polonia Środa  11  10-4

2. Warta Poznań  10  13-8

3. Unia Swarzędz I  9  8-6

4. Red Box Suchy Las  7  8-6

5. Red Box Katowice  3  4-10

6. UKS Orlik Mosina  1  4-13

GRUPA – B
1. UKS Śrem 15  12-1  

2. Lech Poznań  12  15-5

3. Red Box Poznań  6  5-11

4. Suchary Suchy Las  5  9-9

5. Unia Swarzędz II  4  3-12  

6. KS Lechia 06 Mysłowice  1  5-11

Drużyny, które zajęły w swoich 
grupach 1 oraz 2 miejsca, zagrały ,,na 
krzyż” w pojedynkach półfinałowych. 
Pozostałe zespoły w zależności od 
miejsca zajętego w swojej grupie, wal-
czyły o poszczególne miejsca.
PÓŁFINAŁY
Lech Poznań – Polonia Środa   2-1

UKS Śrem – Warta Poznań   4-0

MECZ O MIEJSCE 11
KS Lechia 06 Mysłowice  

– UKS Orlik Mosina   2-1

MECZ O MIEJSCE 9
Red Box Katowice  

– Unia Swarzędz II 0-0 K.   2-0

MECZ O MIEJSCE 7
Suchary Suchy Las  

– Red Box Suchy Las   1-0

MECZ O MIEJSCE 5
Unia Swarzędz I – Red Box Poznań  8-1

MECZ O MIEJSCE 3
Warta Poznań – Polonia Środa  3-2

MECZ O MIEJSCE 1
UKS Śrem – Lech Poznań   4-2

Tytuł mistrzowski dostał się w bar-
dzo godne ręce. Drużyna ze Śremu 
odniosła w turnieju same zwycięstwa. 
Była klasą sama dla siebie. Lech Poznań 
zaprezentował się również z bardzo do-
brej strony. Trzecie miejsce dla Warty 
Poznań jest małą niespodzianką. Jesz-
cze cztery minuty przed zakończeniem 
,,małego finału” przegrywali oni z Polo-
nią Środa 2-0. Końcówka tego pojedyn-
ku należała jednak zdecydowanie do 
,,zielonych”, którzy zdobyli trzy kolejne 
bramki, zajmując najniższe miejsce na 
turniejowym podium.

Pełne kibiców trybuny głośno do-
pingowały swoich faworytów. Bębny, 
krzyki i śpiewy. Najbardziej aktyw-
ni byli kibice ze Śląska oraz z Lecha 
Poznań. Wielką sportową atmosferę 
i wydarzenie jakim był sam turniej, 
podniosła jeszcze zbiórka pieniędzy 
na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Kibice nie żałowali datków 
na pomoc dla chorych dzieci. Stowa-
rzyszenie Kultury Fizycznej Red Box 
przygotowało też specjalny voucher 
dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w wysokości 2 000 zł, które 
przekazał Maciej Jankowiak na ręce 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Sylwii Kabacińskiej. 

Turniej odbył się dzięki wsparciu 
firmy Propex oraz Planetbud.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Beaty 
Wencławek oraz Ilony Ciok.

WYRÓŻNIENIA  
INDY WIDUALNE:
Najlepszy Bramkarz  

– JAKUB STELIGA  
(UKS Śrem)
Najlepszy Strzelec  

– IGOR DRASZCZYK  
(UKS Śrem)
Najlepszy Zawodnik  

– DAWID JAZDOCZYK 
(Lech Poznań)
NAGRODY WRĘCZALI:
GRZEGORZ WOJTERA  

– wójt gminy Suchy Las
SYLWIA KABACIŃSKA  

– dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Suchym Lesie
MACIEJ JANKOWIAK  

– Stowarzyszenie Kultury  
Fizycznej Red Box

W turnieju bardzo dobrze i profe-
sjonalnie sędziowali: Michał Guraj-
dowski oraz Marcin Kasprzyk.

Konferansjerka – Tomasz Kapustka.
Red Box TV – Dariusz Kozelan.
Nad prawidłowym przebiegiem 

turniejowych zmagań czuwał – Wal-
demar Palacz

Turniej ten był kolejną, zorganizo-
waną przez Stowarzyszenia Kultury 

Fizycznej, perfekcyjną imprezą piłkar-
ską. Na każdym kroku słyszeliśmy bar-
dzo pochlebne opinie, co bardzo nas 
cieszy, bowiem nie ma nic piękniej-
szego niż słowa uznania dla wielkiego 
zaangażowania oraz ciężkiej pracy 
włożonej w organizację piłkarskiego 
turnieju.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  
Red Box.

Pomóc Tymkowi można przekazując 1% podatku dla Tymka.
W tym celu należy w formularzu PIT w części M. podać KRS 

0000249753 oraz w części ‘N. Informacje uzupełniające’ w rubryce 
‘Cel szczegółowy 1%’ wpisać Tymon Klimaszewski.

Można również pomóc dokonując wpłat na konto:
Fundacja “Nasze Dzieci”:

Bank: Pekao S.A. VII O/Warszawa
Numer konta: 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630

Tytułem: “Tymek Klimaszewski”.
Przelewy z zagranicy: 
Fundacja „Nasze Dzieci” 

Bank : Pekao S.A VII Oddział w Warszawie 
SWIFT CODE (BIC): PKOPPLPW 

IBAN: PL 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630 
Tytułem : „Tymek Klimaszewski”
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Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

ś.p. Kazimierza Raflika
wieloletniego członka Zarządu Osiedla 
ZŁOTNIKI – OSIEDLE, oddanego 
społecznika, wspaniałego człowieka, 

dla którego praca na rzecz lokalnej 
społeczności była prawdziwą pasją.

Żonie Elżbiecie oraz najbliższym,  
w imieniu mieszkańców Złotnik składamy 

najszczersze wyrazy współczucia. 

Grzegorz Słowiński
Przewodniczący 
Zarządu Osiedla
Złotniki – Osiedle

Michał Przybylski
Radny Gminy  

Suchy Las
Okręg Złotniki - Osiedle

ÐÑ

Pani

Elżbiecie Raflik 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA
składa redakcja „Sucholeskiego 

Magazynu Mieszkańców Gminy”.

Kazimierz Raflik przez wiele lat był członkiem 
Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle, powszechnie 

lubianym społecznikiem, szczerze oddanym 
pracy na rzecz swojej małej ojczyzny.

„Spieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą” 
ks. Jan Twardowski
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Sucholeski urząd przeprowadził 
ankietę, której wyniki jednoznacznie 
wskazują, iż mieszkańcy naszej gmi-
ny podzielają pogląd o konieczności 
oczyszczenia przestrzeni z nadmiaru 
reklam poprzez odpowiednie uregu-
lowania prawa lokalnego.

Ustawa krajobrazowa
W październiku 2016 r. Rada Gmi-

ny podjęła uchwałę, której celem było 
opracowanie „Kodeksu reklamowego” 
ustalającego zasady i warunki sytu-
owania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń rekla-
mowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, 
standardy jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane.

Takie uchwały mogą podejmować 
wszystkie gminy w Polsce w związku 
z obowiązującą od kwietnia 2015 r. 
tzw. ustawą krajobrazową. Kwestią re-
klam w przestrzeni publicznej zajmuje 
się także Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań w odniesieniu do wszystkich 
gmin w nim zrzeszonych. 

Przeciwko podatkom
Obecnie gotowy jest już projekt ko-

deksu, z którym można się zapoznać 
w Urzędzie Gminy lub na urzędowej 
stronie BIP. 5 lutego 2018 r. odbyło 

się spotkanie konsultacyjne, podczas 
którego mieszkańcy wyrażali swoje 
wątpliwości i zgłaszali liczne uwagi do 
projektu.

Najwięcej było pytań o kwestie 
finansowe, a zwłaszcza przewidywa-
ną wysokość podatków, jakie gmina 
będzie mogła nałożyć na właścicieli ta-
blic i urządzeń reklamowych. Urzęd-
nicy kilkukrotnie musieli tłumaczyć, 
że „Kodeks reklamowy” nie zawiera 
takich uregulowań i dopiero po jego 
uchwaleniu gmina może (choć nie 
musi) przystąpić do procedowania 
uchwały zawierającej stawki podatko-
we i kary finansowe za reklamy niele-
galne. 

Co więcej, należy nadmienić, że 
przynajmniej radni klubów INICJA-
TY WA MIESZKAŃCOW-GMINA 
RAZEM opowiadają się jednoznacz-
nie przeciwko takim podatkom. Na-
szym celem jest bowiem ochrona 
krajobrazu i ład przestrzenny, a nie 
wprowadzanie kolejnych obciążeń fi-
nansowych mieszkańców.

Dyskusja trwa
Pojawiło się też wiele pytań i uwag 

dotyczących nowych zasad lokalizacji 
urządzeń reklamowych, odległości 
pomiędzy nimi a granicami działek, 
sposobu traktowania tablic dwustron-

nych, odległości reklam od pomników 
przyrody i zabytków, długości okresu 
przewidzianego na dostosowanie tych 
urządzeń do nowych wymogów, a na-
wet uwagi lingwistyczne. 

Dyskusja na ten temat będzie kon-
tynuowana podczas lutowego posie-
dzenia Komisji Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy. Zachęcam 
Państwa do zapoznania się z projektem 

„Kodeksu reklamowego” i składania pi-
semnych uwag, co można uczynić do 5 
marca 2018 r. Tylko uwagi złożone na 
piśmie będą rozpatrywane przez wójta 

w dalszym postępowaniu. Ostateczny 
kształt uchwały będzie podlegał głoso-
waniu Rady Gminy.

Agnieszka Targońska
przewodnicząca Komisji  

Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las

INFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / WYDARZENIA

Wydarzenie Termin Miejsce
Głośne czytanie bajek 04. 03. 2018 r. CKiBP, Biblioteka 
Zuzia gra w piłkę nożną godz. 11.00 Bezpłatne wejściówki 
czyta Piotr Witoń  do odbioru w bibliotece.
Kabaret 10. 03. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Krzysztof Daukszewicz godz. 18.00 Bilety wyprzedane
Wiosenne przebudzenie   21. 03. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Konkurs recytatorski dla dzieci  godz. 11.00 Wstęp wolny 
i młodzieży   
Spotkanie autorskie z Iwoną  23. 03. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Chmielewską i Justyną Bargielską godz. 19.00 Bezpłatne wejściówki 
   do odbioru w bibliotece.
Kosze, koszyki, koszyczki 24. 03. 2018 r. CKiBP, Sala plastyczna 
warszaty szydełkowe godz.   Koszt: 105 zł / 45 zł  
(obowiązują zapisy do 20.03) od 10.00 (z materiałami lub bez),  
 do 13.00 z KDR zniżka 25%
Picturebook – czym jest  24. 03. 2018 r. CKiBP, Biblioteka 
literatura wizualna godz. 11.00 Zapisy w bibliotece 
warsztaty z Iwoną Chmielewską   pod numerem telefonu: 
dla młodzieży i dorosłych  612 500 401

Koncert 24. 03. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 

Kamil Bednarek z zespołem godz. 20.00 Bilety: 45 zł / 35 zł (N/U) 

  do nabycia w sekretariacie 

  CKiBP i na www.bilety24.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
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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.

Gabinet kosmetyczny dla zalatanych kobiet 

Zabiegi kosmetyczne na twarz,  
ciało, dłonie, paznokcie.
Zapraszamy wieczorami i w weekendy.

pon - pt:  godz. 18.00 - 21.00
sob - niedz: godz. 10.00 - 21.00 
        Gabinet dla zalatanych Kobiet

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

W marcu rezerwując dwa dowolne zabiegi trzeci otrzymasz GRATIS!

Konsultacje społeczne w sprawie 
„Kodeksu reklamowego”
Krajobraz Suchego Lasu przez kilkanaście ostatnich lat 
został zaśmiecony reklamami. Banery, totemy, reklamy 
wielkoformatowe, chorągiewki i inne podobne urządzenia 
są nagminnie stawiane gdzie popadnie, często bez zgody 
właściciela gruntu.

Uproszczony 1% dla seniorów
W tym roku już po raz drugi seniorzy, bez wypełniania 
deklaracji podatkowej, będą mogli przekazać 1 % swojego 
podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. 
Zrobią to za pomocą oświadczenia PIT-OP.
Dla kogo przeznaczone jest PIT-OP?

Z rozwiązania tego mogą skorzy-
stać emeryci lub renciści, którzy zostali 
rozliczeni przez organ rentowy na for-
mularzu PIT-40A i nie uzyskali innych 
dochodów, które musieliby rozliczyć w 
zeznaniu podatkowym.
Jak to działa?

Do tej pory osoby, które otrzymały 
z ZUS-u PIT-40A i chciały przekazać 
swój 1% podatku wybranej organizacji 
pożytku publicznego musiały wypeł-
nić całe zeznanie podatkowe. Teraz 
wystarczy złożyć krótkie oświadcze-
nie PIT-OP. Wskazuje się w nim tylko 
numer wpisu do KRS tej organizacji, 
na którą chcemy przeznaczyć 1% po-
datku. Pozostałych formalności do-
pełni już urząd skarbowy.

To rozwiązanie jest nie tylko szyb-
sze i prostsze, ale też bezpieczniejsze 

– pozwala bowiem uniknąć popełnie-
nia błędów w zeznaniu rocznym (któ-
re wynikają choćby z przepisywania 
danych z informacji PIT-40A).
Kiedy i jak złożyć PIT-OP?

Wniosek można składać od 1 stycz-
nia do 30 kwietnia 2018 r. w formie pa-
pierowej w swoim urzędzie skarbowym 
lub drogą elektroniczną (formularz on-
line dostępny na Portalu Podatkowym 
lub aplikację e-Deklaracje Desktop).

* * *
Możliwość przekazywania 1% po-

datku na rzecz organizacji prowadzą-
cych działalność pożytku publicznego 
istnieje od 2003 roku. Na początku 
funkcjonowania tego rozwiązania sko-
rzystało z niego jedynie 80 tys. Polaków 
przekazując nieco ponad 10 milionów 
zł. W ubiegłym roku w skali kraju po-
nad 13,6 miliona podatników złożyło w 
swoich deklaracjach podatkowych dys-
pozycję przekazania 1% podatku dla 
wybranej OPP na łączną kwotę ponad 
660 milionów zł. Średnia wartość prze-
kazanego podatku wyniosła 49 zł.

Mieszkańcy naszego wojewódz-
twa w ubiegłorocznej akcji rozliczeń 
przekazali na rzecz OPP niemal 61,5 
mln zł (czyli prawie 10% wszystkich 
przekazanych środków).

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

PRACA 
DLA STUDENTA

Produkcja  
osłon okiennych

Suchy Las

Atrakcyjne   ¾
wynagrodzenie  
– do 18,50 zł/h
Stała praca   ¾
od poniedziałku  
do piątku
Miła atmosfera   ¾
pracy

Wyślij CV lub zadzwoń
e-mail:  

praca@hrconsulting.com.pl 
tel. 797 292 169  
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SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36

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

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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Leasingodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o., al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. Oferta leasingu jest skierowana tylko do przedsiębiorców oraz dotyczy modeli Alfa Romeo: Giulia 
i Stelvio z rocznika produkcji 2017 i 2018 (wyłącznie wybrane wersje). Szczegóły promocji będą dostępne u autoryzowanych dealerów sieci FCA Poland (dane spółki: FCA Poland S.A., 
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała). Kalkulacja warunków leasingu dla pojazdu Alfa Romeo Giulia w cenie 153 000,00 zł brutto oraz Alfa Romeo Stelvio w cenie 172 900,00 zł 
brutto: okres leasingu 36 miesięcy; czynsz inicjalny 20% ceny; 35 rat netto w wysokości 2 807,67 zł dla Alfa Romeo Giulia oraz w wysokości 3 172,85 zł dla Alfa Romeo Stelvio, wykup 
1% ceny. Podane warunki obowiązują przy skorzystaniu z ubezpieczenia GAP lub ubezpieczenia Bezpieczny Leasing – oferowanego przez FCA Leasing Polska Sp. z o.o. (składka będzie 
doliczana do powyższych rat leasingowych). Szczegółowe warunki leasingu określone są w umowie, zawarcie umowy jest uzależnione od oceny zdolności leasingowej klienta. Niniejszy 
materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych 
w materiale reklamowym. Szczegóły i informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska dostępne u dealerów sieci FCA Poland.

ALFA ROMEO STELVIO I ALFA ROMEO GIULIA
TERAZ W WYJĄTKOWEJ OFERCIE: LEASING 100%

AUTO ALFA LOREMIPSUM � VIA LOREMIPSUM, 00 � TEL. 0000000000AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań, ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-304
www.auto-centrum.com.pl 

CYKLINOWANIE 
PODŁÓG

501 063 672

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”.
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Poznań  
Wichrowe Wzgórze 124A

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

naprawy blacharsko lakiernicze�l

samochody zastępcze�l

wulkanizacja�l

hotel opon�l

ubezpieczenia�l

mechanika, przeglądy i naprawy bieżące�l

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu ginekologicznego
ul. Rubież 14b / 54, Poznań (Naramowice)

tel. 600 11 66 76
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