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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. 

TEL. 604 765 150 TEL. 61 670 64 48

MITSUBISHI POLODY NOWY SALON
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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
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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”

ORTOPEDAzz

FIZJOTERAPEUTA zz

KARDIOLOGzz

RADIOLOGzz

LARYNGOLOGzz

PSYCHIATRAzz

ENDOKRYNOLOGzz

PSYCHOLOG DLA DZIECI zz

PSYCHOLOG DLA zz
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA zz

ONKOLOGzz

INTERNISTAzz

CHIRURGzz

NEUROLOGzz

UROLOGzz

MEDYCYNA zz
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWAzz

MEDYCYNA PRACYzz

LOGOPEDAzz

PSYCHOTESTYzz

DERMATOLOGzz

PULMONOLOG zz

DIETETYKzz

HEMATOLOG zz
DZIECIĘCY
ALERGOLOGzz

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

Nowa kolekcja w sprzedaży

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

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

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!

Z urzędami skarbowymi ma kontakt każdy z nas. Niektórzy 
raz w roku, inni znacznie częściej. Dla jednych złożenie zeznania to 
drobiazg, dla innych mordęga. Niezależnie jednak od częstotliwości 
tych kontaktów i umiejętności wypełniania PIT-a, każdy z pewno-
ścią z zainteresowaniem przeczyta wywiad z panią kierownik Bar-
barą Dębowską z Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Cennej 
wiedzy nigdy za wiele!

Nigdy też za wiele cennej pomocy przyjaciół. Zwłaszcza takiej, 
którą można przeliczyć na konkretną cenę. Bardzo wysoką cenę. 
Dzięki konsekwencji naszego starosty Jana Grabkowskiego, który 
nie zgodził się na zmianę klasyfikacji gruntów na terenie poligonu, 
w gminnym budżecie zostanie 16 mln zł. Kwota robi wrażenie, nie-
prawdaż?

Pieniądze są ważne, bo dzięki nim można zapewnić mieszkań-
com odpowiednią jakość życia. Pieniądze to jednak nie wszystko. 
Potrzebna jest także dobra wola. Tej dobrej woli najwyraźniej za-
brakło w sprawie organizacji terenu rekreacyjnego na osiedlu Grzy-
bowym. W czasie ostatniej sesji radna Małgorzata Salwa-Haibach 
zarzuciła wójtowi Grzegorzowi Wojterze, że zanim doprowadził 
do zakupu działki, na której rzeczony teren miał powstać, grunt 
kupił już kto inny.

Nie był to zresztą jedyny zarzut, jaki padł podczas tej sesji. 
Radny Krzysztof Pilas oświadczył, że występuje z Komitetu Ob-
chodów 800-lecia Suchego Lasu. Został bowiem obrażony i ma żal 
do przewodniczącego rzeczonego komitetu i jednocześnie zastępcy 

wójta Marcina Bulińskiego, że ten 
nie stanął w jego obronie. Faktycznie, 
przykra sprawa.

A skoro o wójcie Wojterze mowa, 
gospodarz gminy udzielił nam wywia-
du, w którym zadeklarował, że będzie 
walczył o kolejną kadencję. Odpowia-
dał też na zarzuty swojego konkurenta 
Michała Przybylskiego, z którym roz-
mawialiśmy wcześniej.

Oczywiście, życie w naszej gminie 
i w jej bezpośredniej okolicy to nie tylko polityka. W Chludowie od-
był się udany festyn, na którym mogliśmy podziwiać występy orkiestr 
dętych i barokowe tańce. Z kolei na poznańskich Winogradach Salon 
Urody Lafayette zorganizował dwa interesujące wydarzenia: Dni 
Przyjemności oraz Dzień Matki i Córki.

A przed nami letnie wakacje, które zapewne będą pełne najróż-
niejszych, interesujących wydarzeń. Zarówno na terenie naszej gmi-
ny, jak i w czasie wakacyjnych wyjazdów. Życzę Państwu udanych 
podróży.

Dobrego wypoczynku!
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32I spotkanie NdP przed 
wyborami samorządowymi

24 Do norki najlepiej uciec szybkoZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA
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Kolej Metropolitalna
ułatwi wszystkim życie

16Jak się bawić, to tylko w Chludowie
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liśmy. Szkolenia cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem.  Mieliśmy 
zawsze ponad komplet uczestników. 
Wiedząc o tym, należy się spodziewać, 
że gdy tylko zrodzi się potrzeba, urząd 
skarbowy wyjdzie z inicjatywą pomo-
cy dla podatników. Właściwie tak się 
dzieje przy każdej zmianie przepisów, 
a ta płynąca z własnej inicjatywy dzia-
łalność Urzędu Skarbowego Poznań-
Winogrady jest bardzo szeroka. Przez 
cały rok staramy się coś organizować, 
coś robić, a współpraca czy to firm, czy 
osób fizycznych z urzędem skarbo-
wym jest zawsze dla wszystkich bar-
dzo korzystna. 

– Także dla tych, którzy swoje przy-
chody wypracowali poza granicami 
naszego kraju?

– Tu nie ma żadnego problemu. 
Osoby, które pracują za granicą, a uzy-
skiwały jakikolwiek inny dochód 
w Polsce są zobowiązane do tego, by 

się rozliczyć. Te osoby najczęściej już 
same wiedzą, że muszą wypełnić PIT-
36 z załącznikiem ZG, by wykazać te 
dochody uzyskane w innych krajach. 
Nasi obywatele od tak dawna zarob-
kują poza Rzeczpospolitą, że przy-
zwyczajeni są do tego, że te zeznania 
muszą być składane. Problemu więc 
generalnie nie ma, bo tylko ci, którzy 
po raz pierwszy pracowali zagranicą, 
dopytują się o ten obowiązek: jak prze-
liczyć, wyliczyć, jak wskazać... I otrzy-
mują te informacje, wsparte jeszcze 
bardzo dobrymi broszurami wyda-
nymi przez Ministerstwo Finansów. 
Kłopotu z wypełnieniem formularza 
zazwyczaj więc nie ma.

– A co można by już przekazać tym, 
którzy będą składać zeznanie po-
datkowe za rok? Na co już dzisiaj 
można by zwrócić uwagę?

– Tak informacja jest potrzebna 
przez cały rok, zwłaszcza na temat 

wypełniania PIT-OP.  Mamy go od 
dwóch lat, a informacja o możliwo-
ści jaką stwarza, wciąż nie dotarła do 
zainteresowanych w takim stopniu, 
w jakim by oni sami chcieli.  PIT-OP 
to uproszczony druk przeznaczony 
dla osób korzystających ze świadczeń 
wypłacanych przez ZUS (emerytu-
ry, renty). To one najczęściej pragną 
przeznaczyć 1 proc. swojego podat-
ku na wybraną organizację pożytku 
publicznego. Ten zamiar PIT-OP 
w znacznym stopniu ułatwia. Korzy-
stając z tej uproszczonej formy,  eme-
ryt, rencista nie musi wypełniać  ze-
znania podatkowego. Druk PIT-OP 
obowiązuje od dwóch lata. Właśnie 
dlatego należy już dzisiaj przypomi-
nać o tym uproszczonym i łatwym do 
wypełnienia druku. W PIT-OP wpi-
suje się wyłącznie swój PESEL, dane 
identyfikacyjne, numer KRS organi-
zacji, której zamierzamy przekazać 

1 proc. podatku. Jak przychodzą do 
nas osoby w podeszłym wieku z peł-
nym zeznaniem podatkowym, a my 
wskazujemy im możliwość wypełnie-
nia  PIT-OP, to są bardzo zdziwione. 
A potem mówią: wezmę dla swoich 
znajomych, sąsiadów, rodziny i im 
przekażę, że taki fajny PIT istnieje. 
Warto więc o nim już teraz infor-
mować. Do prasy więc mam prośbę 
o publikowanie tych informacji, bo 
może zainteresowani to przeczytają 
i skorzystają. 

Na koniec, dla zobrazowania na-
szej pracy, jak i zmian w podejściu po-
datników do obowiązku złożenia ze-
znania podam, że o ile w 2017 r. w całej 
Wielkopolsce 875 tys. formularzy 
złożono przez Internet, o tyle  w tym 
roku z takiej możliwości skorzystało 
o wiele więcej osób. W tym widać no-
woczesność.

Rozmawiał Piotr Górski
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Współpraca z Urzędem 
Skarbowym zawsze jest korzystna
Z Barbarą Dębowską, kierownikiem Działu Obsługi Bezpo-
średniej Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady, rozma-
wiamy o tym, czy złożenie deklaracji podatkowej nadal jest 
dla nas problemem.

– Rozmawiamy pod koniec kwietnia, 
w najbardziej gorącym okresie skła-
dania deklaracji podatkowych przez 
osoby indywidualne. Czy w tym roku 
czynności te miały jakąś specyfikę, 
względnie niosły jakieś doświadcze-
nia przydatne choćby za rok?

– Wypełnianie i składanie deklara-
cji podatkowych niczym się nie różniło 
od tego, co było w latach poprzednich. 
W taki sam sposób rozliczano się za-
równo przy pomocy  PIT 37, jak i PIT 
36. Emeryci mogli złożyć PIT-OP 1 , 
w którym wskazywali wyłącznie or-
ganizację pożytku publicznego, której 
chcieli przekazać 1 proc. swojego po-
datku. Myślę, że właśnie dla emerytów 
ten sposób wypełniania oświadczenia, 
obowiązujący od ubiegłorocznego ze-
znania, wciąż był rzeczą nową, ale  do-
świadczenia teraz uzyskane mogą być 
przydatne w przyszłości.

– Czy nadal przed końcem kwietnia, 
na ostatnią minutę, deklaracje skła-
da najwięcej osób?

– Tak jak zawsze, końcówka okre-
su rozliczeniowego jest najbardziej 
pracowita. Rzeczywiście osób odwie-
dzających urząd jest zdecydowanie 
więcej. Jednak w tym roku widoczne 
już było, że spora część społeczeństwa 
rozliczyła się korzystając z systemu 
elektronicznego. 

– Czy jednak wybierali go ci, którzy 
samodzielnie wypełniali zezna-

nie, czy może ci, którzy pragnęli by 
urzędnicy dokonali rozliczenia nie-
jako za nich?

– Mówi pan o PIT-WZ , który istot-
nie oznacza przekazanie obowiązku 
wypełnienia formularza do urzędu 
skarbowego. Jednak mogę stwierdzić, 
że częściej i chętniej  podatnicy w roz-
liczeniu elektronicznym wybierają 
e-deklaracje. Oznacza to, że sami wy-
pełniają zeznanie podatkowe. Bardzo 
dużo tego typu zeznań sporządza-
nych jest przez podatników w urzę-
dach skarbowych. Po prostu te osoby 
przychodzą do urzędu, tu my im udo-
stępniamy stanowisko komputerowe, 
a mamy pięć takich stanowisk, i pod 
okiem urzędnika, który pomoże, pod-
powie, wypełniają i wysyłają zeznanie 
podatkowe.

– Można więc wnosić, że podatnikom 
nie straszny dziś urząd skarbowy? 

– Myślę, a nawet jestem przeko-
nana, że nie. Nie ma powodu, by bać 
się urzędu skarbowego. Natomiast 
zainteresowanie PIT-WZ w Urzędzie 
Skarbowym Poznań-Winogrady było 
na poziomie roku ubiegłego. Wtedy 
z takiej możliwości skorzystało 247 
podatników, a do 18 kwietnia br. wy-
pełnienie druków scedowało 257 osób.  
E-deklaracją w roku ubiegłym posłu-
żyło się ponad 16,2 tys. osób, a teraz, 
do 18 kwietnia, skorzystało z niej 19 
808 podatników. W sumie podatnicy, 
posiłkując się wszystkimi dostępny-
mi drogami wypełnienia dorocznego 
obowiązku, złożyli w US Poznań-Wi-
nogrady ok. 30 tys. PIT-37, 5 tys. PIT-
36, 700 PIT-38, 150 PIT-39 oraz 6,5 
tys. PIT-28.

– Sądzę, że wielu z tych, którzy ze-
znanie składali przez Internet jest 
przekonanych, że ich dokument 
weryfikowany i opracowywany jest 
w Warszawie, być może w Minister-
stwie Finansów? A chyba jest cał-
kiem inaczej? On trafia nie gdzieś 
do centrali, ale do tych urzędników, 
którzy, nierzadko, pomagali w jego 
wypełnieniu. Czy tak jest istotnie?

– To powinno być oczywiste. 
W dalszym ciągu w składaniu zeznań 
podatkowych obowiązuje rejonizacja 
i właściwość naczelnika urzędu skar-
bowego według miejsca zamieszkania 
podatnika. To, że tak jest, widać także 
po tym, że wszystkie gminy walczą 

o każdego zamieszkującego na ich te-
renie. Nie liczy się zameldowanie, a to, 
gdzie żyjemy i gdzie składamy swój 
PIT. Tak być powinno. To zeznanie 
istotnie jest wysyłane za pomocą tego, 
czy innego systemu elektronicznego, 
ale docelowo trafia do urzędu skar-
bowego właściwego według miejsca 
zamieszkania podatnika i tam podej-
mowane są wszystkie dalsze decyzje. 

– Osoby fizyczne składające roczne 
zeznania podatkowe to jedna gru-
pa petentów. Inną są reprezentanci 
firm. W tym roku po raz pierwszy 
ci wszyscy przedstawiciele biznesu 
mieli obowiązek złożyć elektronicz-
nie Jednolity  Plik Kontrolny (JPK). 
Jakie są pierwsze doświadczenia 
wynikające z tego działania?

– Patrząc na statystyki, które były 
zamieszczone na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów,  można śmia-
ło stwierdzić, że polscy przedsiębiorcy 
wypełnili rewelacyjnie ten obowiązek.  
Zwłaszcza w porównaniu z innymi 
krajami, które wcześniej wprowa-
dzały Jednolity Plik Kontrolny, nasz 
wynik bliski 98 proc. jest znakomity. 
JPK związany jest z VAT. Jak wiado-
mo, podatek ten rozliczany jest albo 
raz w miesiącu, albo raz na kwartał. 
JPK składany jest do 25. dnia każdego 
miesiąca. Do sukcesu przyczyniło się 
też to, że wszystkie urzędy skarbowe 
w całej Polsce pomagały podatnikom 
przez dwa miesiące, przed terminem 
złożenia Jednolitego Pliku Kontrol-
nego. Były więc szkolenia, spotkania, 
ulotki, plakaty, informacje rozsyłane 
do podatników. Wszystko po to, by 
bez stresu i nerwów ten obowiązek 
wypełnić. To się udało.

– A jakie korzyści płyną z JPK dla 
urzędu skarbowego, a także, szerzej 
rzecz ujmując, dla finansów Polski?

– JPK to jest przesłanie przy pomo-
cy odpowiedniego programu, zarów-
no ewidencji, jak i sprzedaży. Informa-
tyczny system weryfikuje wszystkie 
dokumenty, które przesyłane są za 
pomocą JPK. Na przykład sprawdza, 
czy faktury A, B, C wystawiona przez 
jeden podmiot, ma rzeczywiście od-
zwierciedlenie w wykazach podmio-
tu, który je odbierał. Tutaj chodzi o to, 
żeby wszystkie faktury, które znajdują 
się w obiegu, były rzeczywiste, realne 
i prawdziwe. Tym samym wykrywa 
się faktury puste i  bez pokrycia. JPK 
ułatwia więc weryfikację działalności 
przedsiębiorstwa. Ja zawszę mówię, 
że każdy ma prawo się pomylić. Ma 
prawo do korekty i nikt nie ogranicza 
składanych korekt. Podatnik w prze-
ciągu pięciu lat może korygować swoje 
zestawienia. Nikt nie ma pretensji do 
nikogo za złożenie takiego dokumen-

tu. Nawet więcej, kiedy się pomylimy, 
to nie ma końca świata. Składamy ko-
rektę, poprawiamy swoją pomyłkę i to 
jest wszystko. 

– Aby skorygować błąd, wpierw trze-
ba go dostrzec. Czy będą kolejne 
szkolenia w zakresie sprawozdaw-
czości związanej z JPK?

– Tego nie wiem. Wiem natomiast, 
że jeśli jakiś podatnik przyjdzie z pro-
blemem dotyczącym JPK do Urzędu 
Skarbowego Poznań-Winogrady, to 
znajduje pomoc. Bywa, że przychodzi 
z własnym komputerem, siada koło 
biurka urzędnika i pracownik pomaga 
mu w rozwiązaniu wszelkich technicz-
nych kłopotów. W tej chwili jest wła-
śnie takie indywidualne podejście do 
problemów podatników z JPK.

– Takie indywidualne podejście do 
problemów dotyczy tylko przedsię-
biorców?

– Oczywiście, że nie. Dla osób fi-
zycznych organizujemy np. środy dla 
pracujących. Dostrzegamy tutaj in-
dywidualne problemy z możliwością 
dotarcia do urzędu w godzinach jego 
funkcjonowania. Co prawda w ponie-
działki mamy wydłużony czas pracy, 
ale tak samo funkcjonują inne urzędy 
i osobom tam zatrudnionym taki czas 
w poniedziałek nie rozwiązuje proble-
mu. Dostrzegając to postanowiliśmy 
wprowadzić dyżury i wydłużyć czas 
dostępności w środę. To była inicja-
tywa chyba wyłącznie kierownictwa 
Urzędu Skarbowego Poznań-Wino-
grady. Akcja ta spotkała się z bardzo 
dużym zainteresowaniem, co zostało 
zauważone przez nasze lokalne me-
dia.  Środa dla pracujących ma i miała 
bardzo pozytywny oddźwięk i nawet 
ostatnio któryś z podatników przesłał 
nam osobiste podziękowanie za tę 
inicjatywę. Ponadto, w ramach ogól-
nopolskiej akcji “Szybki PIT” urucho-
miono m.in. w naszym urzędzie pięć 
stanowisk komputerowych z wyj-
ściem zewnętrznym. W ten sposób 
umożliwiono podatnikom nie tylko 
techniczne warunki do przekazania 
swojego zeznania, ale również kon-
takt z pracownikiem ułatwiającym 
wypełnienie odpowiedniego formula-
rza. W ramach tej akcji miały miejsce 
także dyżury w centrach handlowych, 
cieszące się sporym odzewem.

– Czy w związku z tym należy się spo-
dziewać jakichś nowych działań?

– Z pewnością tak. Zachętą do tego 
są sukcesy osiągnięte w przeszłości. 
Wspominałam tutaj środę dla pracu-
jących, ale nawet przy ogólnopolskich 
akcjach szkoleniowych związanych 
z JPK, oprócz działań opracowanych 
przez resort, wprowadzaliśmy zajęcia 
dla biznesu, które sami opracowa-

Starosta ratuje 16 mln zł  
z budżetu Suchego Lasu
Ponad 16 milionów złotych zostaje w budżecie gminy Su-
chy Las. A wszystko dzięki decyzji starosty poznańskiego, 
który nie zgodził się na zmianę klasyfikacji części gruntów 
poligonu Biedrusko na tereny rolne i leśne.

Mimo odwołania złożonego przez 
wojsko oraz nadleśnictwo Łopuchów-
ko, wojewódzki inspektor nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego prak-
tycznie w całości zgodził się z argumen-
tacją starosty. Gdyby wojsko uzyskało 
zmianę klasyfikacji poligonowych 
gruntów, wpłacałoby do gminnej kasy 
podatek niższy o 16 milionów złotych. 
Ale – na szczęście dla mieszkańców 
gminy Suchy  Las – tak się nie stało.

 Z naszej wiedzy wynika, że jeste-
śmy jedynym powiatem w kraju, który 
podtrzymał decyzję dotyczącą grun-
tów poligonowych.

- Dla wojska byłaby to oczywiście 
korzystna sytuacja. Dla mieszkańców 

- wręcz przeciwnie. Nie dość, że uciążli-
wość takiego sąsiedztwa się nie zmieni, 
to jeszcze władze Suchego Lasu od-
czułyby w lokalnym budżecie znaczny 
uszczerbek. Zebrane przez nas opinie 
niezależnych biegłych oraz cała doku-
mentacja w tej sprawie, nie pozwalają 
mi zająć innego stanowiska. Co więcej, 
naszą argumentację uznał  wojewódz-
ki inspektor nadzoru geodezyjnego 
i kartograficznego. A to oznacza, że 
działamy zgodnie z obowiązującym 
prawem i stanem rzeczywistym jaki 
jest obecnie na poligonie – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 

Przypomnijmy, że sprawa o zmianę 
klasyfikacji gruntów na terenie poligo-

nu Biedrusko prowadzona jest w Sta-
rostwie Powiatowym w Poznaniu od 
ponad dwóch lat. Pierwszy wniosek 
wpłynął w 2015 roku od Skarbu Pań-
stwa Lasów Państwowych Nadleśnic-
two Łopuchówko oraz Wojskowego 
Zarządu Infrastruktury w Poznaniu. 
Wnioskodawcy wnosili o tak zwaną 
zmianę klasyfikacji gruntów na rolne, 
a w części na leśne oraz inne. W su-
mie dotyczy to około 5000 hektarów. 
Starosta wydał dwukrotnie decyzję 
odmowną.

 - Nasze uzasadnienie jest jed-
noznaczne. Grunty rolne nie mogą 
występować na obszarze, który po 
zmianie klasyfikacji nadal byłyby wy-
korzystywany jako czynny poligon. 
Nie można uprawiać czy prowadzić 
typowej gospodarki leśnej na terenie, 
gdzie odbywają się regularne manew-
ry wojskowe. Wniosek nadleśnictwa 
i wojska sprowadza się do tego, aby 
drastycznie obniżyć podatki za korzy-
stanie z gruntów. W rzeczywistości 
obszar ten będzie nadal wykorzysty-
wany na potrzeby poligonu – mówi 
Jan Grabkowski, starosta poznański, 
który dodaje, że dostarczony projekt 
ustalenia klasyfikacji nie jest zgodny 
z obowiązującym Planem Urządzania 
Lasu dla Obszaru Poligonu Biedrusko.

Sprawa, w wyniku odwołania woj-
ska i nadleśnictwa, trafiła do wielko-

polskiego wojewódzkiego inspektora 
nadzoru geodezyjnego i kartograficz-
nego, który zobowiązał starostę do 
zbadania, czy przed zmianą gruntów 
nie zachodzi konieczność przeprowa-
dzenia rekultywacji.

Sporządzona opinia w zakresie 
rekultywacji jest zbieżna ze stano-

wiskiem organu I instancji. Starosta 
nadal podtrzymuje zdanie, że w pierw-
szej kolejności należy zakończyć 
działalność poligonu, aby w ogóle 
rozpatrywać, czy obszar ten należy 
poddawać rekultywacji i jakiego typu 
prace należałoby przeprowadzić.

KW
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Chludowo
Najważniejsza inwestycja w Chludo-

wie to remont Starego Baru. Ta historycz-
na budowla jest od ponad 100 lat sym-
bolem naszej wsi. Trzy lata temu, nie bez 
problemów, udało się tę nieruchomość 
kupić za bardzo korzystną cenę – dziś już 
pewnie nieosiągalną. Bardzo szybko za-
bezpieczono i uporządkowano teren. Na 
rozbudowę i remont pozyskano środki 
unijne , które umożliwiły kompleksową 
rewitalizację baru i zmianę jego funkcjo-
nalności. Sprzeciwiliśmy się wójtowi, któ-
ry zamierzał oddać unijną dotację i od-
stąpić od remontu. Stosowny wniosek 
budżetowy na sesji Rady Gminy, w imie-
niu naszej koalicji, złożył radny Michał 
Przybylski. Prace remontowe już się roz-
poczęły. Wyremontowany obiekt będzie 
służył uczniom naszej szkoły, Orkiestrze 
Dętej oraz zespołowi Chludowianie, ale 
również lokalnej społeczności.

Remontujemy też stary dworzec ko-
lejowy. Będzie wykorzystywany dalej 
jako część infrastruktury Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej. Inwestycja ta jest 
w 80% finansowana ze środków unij-
nych. Przy cmentarzu powstał długo 
oczekiwany  parking, a przy ulicy Ko-

ścielnej od Rynku do skrzyżowania z ul. 
Polną chodnik. W Chludowie będzie ja-
śniej. Przy ul. Strumykowej uzupełnio-
ne zostanie oświetlenie. Projektujemy 
też oświetlenie ul. Łagiewnickiej oraz 
doświetlenie placu przy ulicy Rynek. 
Przy ul. Chojnickiej wymienione zosta-
ną oprawy lamp z parkowych na ulicz-
ne. Udało się wygospodarować środki 
na uporządkowanie instalacji w biblio-
tece oraz jej odwodnienie. W ciągu ul. 
Słonecznej wykonany zostanie projekt 
kanalizacji, a w ulicy Wspólnej powsta-
nie wodociąg.

Upływająca kadencja była bardzo 
dobra dla naszych strażaków. Mają do 
dyspozycji nowy samochód, a w po-
przednim roku otrzymali także środki 
na dodatkowe doposażenie.

Znajdowaliśmy też co roku środki 
na działalność społeczną dla stowarzy-
szeń, OSP czy KGW. Orkiestra Dęta 
oraz zespół Chludowianie są znane 
nie tylko w naszej gminie. Kunszt mu-
zyków i tancerzy doceniany jest nawet 
poza granicami Kraju. Nic więc dziw-
nego, że Rada Gminy nie szczędziła na 
ten cel grosza. Zdaniem wielu, to bar-
dzo dobrze zainwestowane pieniądze. 

Zielątkowo
W ostatnich miesiącach mieszkań-

cy Zielątkowa z dużym zainteresowa-
niem  śledzą prace związane z bardzo 
ważną dla nas inwestycją – budową 
kanalizacji. Obserwujemy tempo prac 
i ich zaawansowanie, liczymy na do-
trzymanie terminów, tym bardziej, że 
pogoda sprzyja jak nigdy. 

Trzeba było wielu lat starań, petycji 
i zabiegów u władz gminy, ale również 
wielu rozczarowań związanych z ko-
lejnymi niespełnionymi obietnicami 
wójta,  by wreszcie doczekać, po ostat-
nich wyborach samorządowych, prze-
łomu w realizacji od lat składanych 
zobowiązań. 

Dzięki uporowi koalicji klubów 
INICJATYWA MIESZKAŃCÓW 

- GMINA RAZEM  i osobistemu zaan-
gażowaniu radnego Michała Przybyl-
skiego mamy szansę mieszkać wygod-
nie i nowocześnie. Jednak, żeby tak się 

stało, realizowana inwestycja nie może 
się ograniczyć tylko do budowy infra-
struktury kanalizacyjnej. Mieszkańcy 
Zielątkowa cierpliwie czekali wiele lat 
i mają prawo zakładać, że realizowany 
będzie całościowy projekt. Tymczasem, 
po przeprowadzonych wyjaśnieniach 
radnego Michała Przybylskiego oka-
zało się, że podpisane umowy nie zakła-
dają utwardzenia dróg, lecz jedynie ich 

… odtworzenie  Czyżby po raz kolejny 
publiczne składane zapewnienia wójta 
okazały się fikcją? Radni koalicji Inicja-
tywa Mieszkańców – Gmina Razem 
zobowiązali się sprawę wyjaśnić. 

Cieszy natomiast, że w ostatnich la-
tach  systematycznie oświetlono sporą 
część ulic w Zielątkowie,  czekamy na 
dokończenie kolejnych zaplanowa-
nych  w budżecie gminy.  To bardzo 
ważne działanie wzmacniające poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców.  

Zaspokojenie   potrzeb infrastruk-

Na początku paź- 
dziernika ubie- 
głego roku Jo-
anna Radzięda 
z Fundacji No-
woczesna Gmi-
na rozpoczęła 

w gminie zupełnie nowy projekt, na-
kierowany na aktywizację społeczną 
młodzieży. „Młodzież ma głos!” uzy-
skał patronat Wójta Gminy Suchy Las, 
a także był częścią ogólnopolskiej akcji 

„Masz Głos”.  Warto także zaznaczyć, że 
to Fundacja sfinansowała projekt, nie 
występując do Urzędu Gminy o środki. 
Pani koordynator prezentuje pogląd, że 
budżet gminy powinien być „ostatnią 
deską ratunku” dla stowarzyszeń a nie 
ich jedynym źródłem finansowania 
swoich projektów.

Zajęcia pilotażowe odbyły się 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym 
Lesie, Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzel-

ców Konnych Wielkopolskich w Bie-
drusku oraz działającym od niedawna 
na terenie gminy Publicznym Liceum 
Ogólnokształcącym. W spotkaniach 
tych uczestniczył także Wójt Grzegorz 
Wojtera, który poddawał merytorycz-
nej ocenie projekty Młodzieży stwo-
rzone w trakcie warsztatów. Pozostałe 
zajęcia odbywały się w budynku Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie 
i uczestniczyli w nich przede wszyst-
kim uczniowie z dwóch sucholeskich 
szkół podstawowych. 

Zgodnie z harmonogramem przy-
gotowanym przez koordynator projektu 
Joannę Radzięda młodzież zapoznała 
się ze strukturami oraz kompetencjami 
jednostek samorządu terytorialnego, 
stworzyła propozycję budżetu gminy 
oraz zapoznała się ze Strategią Rozwoju 
Gminy Suchy Las. Młodzi ludzie mieli 
także okazję, żeby opowiedzieć o tym 
co ich zdaniem nie funkcjonuje właści-

wie, co można poprawić, unowocześnić 
lub stworzyć, aby gmina stała się miej-
scem idealnym dla młodzieży. Warto 
zaznaczyć, że część projektów została 
bardzo pozytywnie oceniona przez 
Wójta, który obiecał ich realizację (mię-
dzy innymi młodzieżowa koncepcja 
zostanie częściowo włączona w projekt 
nowego skate parku). Pani Joanna uwa-
ża, że tego typu zajęcia dla młodzieży to 
jedna z metod zaszczepienia w nich od-
powiedzialności społecznej, ale przede 
wszystkim zainteresowania swoją 
lokalną ojczyzną. Wszyscy mówimy 
o tym, że chcemy żyć w społeczeństwie 
prawdziwie obywatelskim, zapomina-
jąc równocześnie jak ważna jest eduka-
cja obywatelska dzieci i młodzieży. 

Jedną z największych atrakcji był 
wyjazd szkoleniowo-integracyjny do 
Zdun. W trakcie dwudniowego spotka-
nia młodzież rozmawiała między inny-
mi o wolontariacie, klubach młodzieżo-
wych oraz budowaniu zaangażowania 
lokalnego. Był także czas na aktywny 
odpoczynek: udział w queście zdunow-
skim oraz turnieju kręglowym. 

Warsztaty wyjazdowe przyniosły 
także nowe znajomości, które zaowo-
cowały kolejnymi spotkaniami już 
w Suchym Lesie. Dzięki nowym zna-
jomym z Murowanej Gośliny odbyły 
się zajęcia poświęcone roli samorzą-
du szkolnego, sucholescy uczniowie 
dowiedzieli się jakie mają prawa, ale 
także obowiązki dzięki uczestnictwu 
w samorządzie szkolnym. 

8 czerwca w gabinecie Wójta Grze-
gorza Wojtery odbyło się spotkanie pod-
sumowujące tegoroczną edycję projektu. 
Młodzież otrzymała dyplomy pamiąt-
kowe oraz podziękowania za zaangażo-
wanie w życie społeczności lokalnej. 

Świetną informację jest zapewnie-
nie Joanny Radzięda, że II edycja pro-
jektu ruszy już we wrześniu. Również 
Wójt Wojtera wyraził chęć ponownego 
patronowania wydarzeniu. 

Bardzo się cieszę, że jako radny 
Gminy Suchy Las mogę liczyć w przy-
szłości na mądrych i kompetentnych 
następców, a jako mieszkaniec na roz-
wój naszej Gminy.

Maciej Jankowiak
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W maju  ko-
misje stałe 
Rady Gminy 
zajmowały się 
głównie opinio-
waniem projek-
tów uchwał na 

najbliższą sesję. Komisja doraźna, 
której  przewodniczy radny Michał 
Przybylsk i, kończy prace nad no-
w ym statutem Gminy Suchy Las. 
Wprowadzono również zmiany 
w uchwale dotyczącej procedowa-
nia budżetu.

 Pełną treść relacji przewodni-
czących komisji można przeczytać 
na w w w.gminarazem.pl, a proto-
koły ze wszystkich posiedzeń  na 
w w w.bip.suchylas.pl/Rada Gminy/
Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja rewizyjna
Komisja Rewi-
zyjna w maju 
2018 roku zebra-
ła się na dwóch 
posied z en iach . 
P r z e d m i o t e m 
obrad w obu 

przypadkach była kontrola w yko-
nania budżetu za rok 2017. W po-
siedzeniu 10 maja uczestniczył 
zarówno wójt oraz panie: Justyna 
Radomska – kierownik Referatu 
Komunalnego oraz Aurelia Szczę-
sna – kierownik Referatu Budow-
lano-Inwestycyjnego. Komisja 
koncertowała się na zadaniach bu-
dżetow ych, które nie zostały zre-
alizowane w 2017 roku. Podczas 
posiedzenia radny Włodzimierz 
Majewski wskazał na 55 takich 
zadań.

W posiedzeniu 17 maja uczest-
niczył ponownie wójt oraz kierow-
niczki referatów BI oraz R K . Podsu-
mowano w ykonanie budżetu za rok 
2017. Radni mieli wiele pytań i wąt-
pliwości do realizacji w ykonania 
budżetu – w szczególności zaś do 
w ykony wania uchwał przez wójta, 
który stwierdził, że nawet jeśli Rada 
Gminy przeznacza daną kwotę pie-
niędzy na określone zadanie, to i tak 
on arbitralnie ostatecznie decyduje 
na co przeznaczyć te środki.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Podczas majowe-
go posiedzenia 
Komisji głów-
nym tematem 
było przygotowa-
nie kontroli oto-
czenia jednostek 

oświatowych naszej gminy. Komisja 
wspólnie z pracownikiem Referatu 
Komunalnego p. Józefem Klimczew-
skim, dokonała wstępnej analizy 
i ustaliła obszary działań poszczegól-
nych członków Komisji. Na kolejnym 
posiedzeniu ustalone zostaną terminy 
przeglądów w terenie. 

Przeanalizowaliśmy też kore-
spondencję dotyczącą, między in-
nymi, rozkładu jazdy oraz likwidacji 
sprzedaży biletów w autobusach 
ZKP, raportu Policji za kwiecień oraz 
zmodyfikowanej umowy z łowczym 
gminnym. Zostało też odczytane pi-
smo  związane z  interwencją Straży 
Gminnej dotyczącej kota po wypad-
ku, w którym poinformowano nas 
o nieprofesjonalnym i nieeleganckim 
potraktowaniu osoby opiekującej się 
poszkodowanym kotem przez gmin-
nych strażników. Sprawa będzie dalej 
wyjaśniana. 

Poruszyliśmy też tematy związa-
ne z dewastacją przystanków autobu-
sowych oraz stanowisk dla rowerów, 
likwidacji możliwości sprzedaży 
biletów w autobusach przez spółkę 
gminną ZKP oraz organizacji kolej-
nego posiedzenia Komisji dotyczą-
cego rozkładu jazdy i tras przejazdu 
transportu zbiorowego spółki ZKP 
Suchy Las z udziałem przedstawiciela 
ZTM Poznań.  

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

W maju Komi-
sja opiniowała 
projekty uchwał 
na kolejną se-
sję. Pozytywnie 
z a o p i n i o w a n o 
projekt uchwa-

ły w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Suchy Las - budowa ulicy Łozowej 
wraz z infrastrukturą” oraz projekty 
uchwał budżetowych. Pozytywnie 

zaopiniowano również kilka uchwał 
w sprawie przeznaczenia części umo-
rzonej pożyczki z WFOŚiGW w Po-
znaniu na cele związane z ochroną 
środowiska (inwestycje kanalizacyj-
ne). Pozytywną opinię uzyskał rów-
nież projekt uchwały w sprawie okre-
ślenia warunków i trybu składania 
informacji i deklaracji podatkowych 
oraz możliwości składania deklaracji 
na podatek od środków transporto-
wych za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej. 

Odłożono natomiast opiniowa-
nie projektu uchwały w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia MPZP 
dla terenu zamkniętego (poligon). 
Postanowiono  zaprosić przedsta-
wicieli Nadleśnictwa oraz Wojsko-
wego Zarządu Infrastruktury w Po-
znaniu w związku z koniecznością 
w yjaśnienia celowości uchwalania 
tego planu.  

Przewodniczący Komisji 
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W maju Komi-
sja odbyła dwa 
spotkania. Na 
pierwszym po-
siedzeniu odwie-
dziliśmy Szkoły 
Podstawowe nr 1 

oraz nr 2 w Suchym Lesie. Do SP nr 1 
uczęszcza aktualnie 852 uczniów, a do 
SP nr 2 - 632. Roczniki gimnazjum, 
funkcjonujące w ramach SP nr 2, mogą 
poszczycić się w tym roku 17 laureata-
mi konkursów rangi wojewódzkiej.

W drugim dniu odwiedziliśmy 
Szkoły Podstawowe w Biedrusku 
i Chludowie oraz Przedszkola w Bie-
drusku i Suchym Lesie.  

W szkole w Biedrusku uczy się ak-
tualnie 375 uczniów. Od nowego roku 
szkolnego liczba ta wzrośnie do 412. 
W tym roku szkolnym pani dyrektor 
Grażyna Matysiak, po 27 latach prze-
chodzi na zasłużoną emeryturę. Ko-
misja podziękowała Jej za długie lata 
pracy. Szkoła Podstawowa w Chludo-
wie to obecnie 234 uczniów w tym 61 
gimnazjalistów. W filii w Golęczewie 
uczy się natomiast  49 osób. Szkoła 
boryka się z problemem niewystar-
czającej liczby kadry pedagogicznej. 
Przedszkole w Biedrusku od września 
przeprowadza się do nowego miejsca, 
gdzie uczęszczać będzie 147 dzieci. Ze 
względu na rozwój Biedruska nowe 
przedszkole może okazać się niewy-
starczające i należałoby zostawić do-
tychczasowy obiekt w rezerwie. 

W przedszkolu w Chludowie ak-
tualnie jest 92 dzieci, a w Golęczewie 
74. Budynek, w którym znajduje się  

przedszkole w Chludowie, wymaga 
doposażenia o rolety w oknach. Nie 
zaprojektowano również odprowa-
dzenia wody deszczowej z rynien, któ-
ra zalewa plac zabaw. Do Przedszkola 
w Suchym Lesie uczęszcza obecnie 
298 dzieci. Od nowego roku będzie ich 
273, gdyż grupa złotnicka przejdzie do 
nowego Przedszkola w Złotnikach 
Osiedlu.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

W maju człon-
kowie KKiOŚ 
spotkali się  trzy 
razy. 10 maja od-
było się posiedze-
nie wyjazdowe, 
podczas którego 

Komisja zapoznawała się z proble-
mami komunalnymi Suchego Lasu. 
W części wschodniej wizytowaliśmy 
teren w pobliżu zbiornika retencyjne-
go przy kościele. Rozmawialiśmy na 
temat możliwości udostępnienia tego 
miejsca mieszkańcom w celach rekre-
acyjnych. Pomysł ten wzbudził jednak 
pewne wątpliwości. Następnie od-
wiedziliśmy teren „Rygi” i dyskutowa-
liśmy  na temat utrzymania czystości 
wody w tym zbiorniku. Byliśmy także 
w okolicach ul. Śnieżnej, gdzie miesz-
kańcy borykają się z problemem wód 
opadowych. Na ulicy Kraterowej roz-
mawialiśmy o konieczności budowy 
oświetlenia. Kolejnym punktem był 
plac zabaw przy os. Poziomkowym. Tu 
rozmawialiśmy na temat utrzymania 
porządku i doposażenia placu. W re-
jonie ul. Diamentowej rozmawialiśmy 
na temat konieczności budowy ronda 
na skrzyżowaniu z ul. Powstańców 
Wlkp. i Perłową.

15 maja Komisja wybrała się do 
Golęczewa. Po krótkiej rozmowie 
w świetlicy wraz z sołtysem odbyli-
śmy spacer po wsi, aby in situ poznać 
lokalne problemy komunalne. Wizy-
towaliśmy okolice stawu oraz dawnej 
pompowni wody. Rozmawialiśmy na 
temat możliwości przyszłego zagospo-
darowania tych terenów. Zwiedziliśmy 
także tereny sportowe, gdzie przyjęli-
śmy wniosek o przejęciu utrzymania 
tego terenu w całości przez GOS. 

Ostatnie z posiedzeń odbyło się 22 
maja i poświęcone było opiniowaniu 
uchwał na najbliższą sesję Rady Gmi-
ny. Prawie trzy godziny dyskutowali-
śmy na temat „Kodeksu reklamowego”. 
Do tej uchwały wpłynęło aż 67 uwag. 
Rozpatrywaliśmy każdą z nich.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Klub Nowoczesna Gmina
W Suchym Lesie „Młodzież ma głos!”

Dziś nasze łamy udostępniamy mieszkańcom północnej części gminy. Koń-
czącą się kadencję podsumują radny Zbigniew Hącia z Chludowa oraz członko-
wie Stowarzyszenia Gmina Razem Ewa Socha z Zielątkowa oraz Przemysław 
Francuz - wkrótce mieszkaniec Golęczewa.

Michał Przybylski
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wistość tworzą ci, którzy podróżują 
niemal codziennie. Chciałbym by 
przesiedli się do pociągu, ale gwaran-
tować nie mogę, że akurat tak zrobią – 
podsumował.

Więcej składów
Podróżnych każdego dnia jest bar-

dzo dużo, a ma być jeszcze więcej. Wi-
cemarszałek województwa Wojciech 
Jankowiak (odpowiedzialny za trans-
port) informował m.in., że w ciągu 
doby do Poznania przyjeżdża, a także 
z niego  wyjeżdża ok. 450 pociągów. 
Z tego 335 uruchamianych jest przez 
samorząd województwa wielkopol-
skiego. W tym samym czasie z tego 
transportu korzysta 57-58 tys. pasa-
żerów. Zdaniem wicemarszałka Jan-
kowiaka, po uruchomieniu kolejnych 
połączeń wynikających z PKM liczba 
wsiadających do pociągów jeszcze 
wzrośnie.

– Niezbędne będzie powiększe-
nie taboru – nie taił wicemarszałek. 

– W bydgoskiej PESIE  złożono już 
zamówienie na kolejnych 10 składów 
pociągów.

Będą one dłuższe niż te już kur-
sujące, bo pięcioczłonowe. Zaraz 
pod dostawie skierowane zostaną na 
trasy PK M. Na liniach niezelektryfi-
kowanych jeździć będą nowoczesne 
szynobusy, a dodatkowo niedawno 
podpisano umowę, na podstawie 
której z unijnego programu „Infra-
struktura i środowisko” Wielkopol-
ska dostanie środki na zakup kolej-
nych pięciu składów . 

Nie tylko tory i dworce
Także prezydent Jacek Jaśkowiak 

zwracał uwagę na alternaty wną rolę 
PK M wobec ruchu samochodowe-
go.  Podkreślał, że w projekcie PK M 
połączenia kolejowe to nie wszyst-
ko. Dla rowerzystów, w ramach ZIT,  
w ybudowanych zostanie (lub prze-
budowanych) około 111 km ścieżek 
rowerow ych.  Kolosalne znaczenie 
w tym projekcie odgry wają węzły 
przesiadkowe. Przewiduje się (w ra-
mach ZIT) uruchomienie 55 takich 
miejsc, gdzie pojawi się 74 parkin-
gów dla rowerów oraz 63 z miejsca-
mi postojow ymi dla aut . W chwili 
ukończenia projektu więcej będzie 
o  ok. 4,4 tys. miejsc parkingow ych  
dla  „czterech kółek ” i prawie 1,8 tys. 
dla jednośladów. Ponadto zakupio-
nych zostanie 71 ekologicznych, ni-
skopodłogow ych autobusów. Prezy-
dent Poznania nawiązał również do 
sporów władz miasta z ościennymi 
samorządami.

– Czasami, dla późniejszej harmo-
nijnej współpracy, trzeba przedstawić 

racje w obronie interesów mieszkań-
ców Poznania, tak jak ja to uczyniłem 
i jak robią to też  wójtowie i burmi-
strzowie artykułując argumenty swo-
ich mieszkańców i występując w ich 
interesie – wywodził. – Teraz dziękuję 
przedstawicielom tych samorządów 
za to, że wszystkie wątpliwości sobie 
wyjaśniliśmy i dzisiaj cieszymy się 
sukcesem. 

Uroczystość na Dworcu Letnim 
w Poznaniu zgromadziła przedsta-
wicieli władz samorządów terenów 
położonych wzdłuż linii kolejowych 
objętych projektem. Obecni byli 
także reprezentanci tych terenów, 
które  dopiero czekają na  połączenia 
w systemie PK M.  Część tych tras ko-
lejowych jest dopiero w przebudowie 
bądź w rewitalizacji  i  do 2021 roku 
przewidywane jest sukcesywne ich 
uruchamianie.  

Radość dziecka
Najbardziej radosną częścią tego 

spotkania było uhonorowanie Olivie-
ra Romanowskiego, sześcioletniego 
mieszkańca Wągrowca specjalnym 
wyróżnieniem za pracę zgłoszoną 
w konkursie na logo PKM. Chłopiec 
od najwcześniejszych swoich lat inte-
resuje się pociągami,  a na swym pro-
jekcie – oprócz trykających się kozioł-
ków – umieścił tory i  stosowne napisy. 
Nagrodę – voucher na bezpłatny prze-
jazd pociągiem Kolei Wielkopolskich 
w kabinie maszynisty – wzruszonemu 
dziecku wręczył Włodzimierz Wilka-
nowicz, prezes Zarządu Kolei Wielko-
polskich.

Następnie uczestnicy uroczysto-
ści na Dworcu Letnim wzięli udział 
w przejeździe koleją na Dworzec Po-
znań-Wschód i z powrotem. Była to 
okazja do rozmów kuluarowych.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach podczas 
rozmowy z nami podkreślała, że gmi-
na bardzo poważnie zaangażowała się 
w realizację tego projektu.

– To dla nas nadzieja na rozłado-
wanie korków w gminie, olbrzymia 
szansa na ułatwienie mieszkańcom 
dotarcia do miasta: do pracy i  z pracy 

– wyliczała. – Projekt podnosi atrak-
cyjność inwestycyjną i mieszkaniową 
Suchego Lasu. Jest też nadzieją dla 
przedsiębiorców chcących prowadzić 
swój biznes na naszym terenie.

Przewodnicząca przypominała, że 
udogodnieniem dla wdrożenia tego 
projektu były przejęcia dworców przez 
samorząd, ich rewitalizacja, dopłaca-
nie do przywrócenia funkcjonalności, 
jak również partycypacja w powstawa-
niu węzłów przesiadkowych. 

Piotr Górski

Do 2021 r. PK M łączyć będzie 
obszar o promieniu ok. 50 km wo-
kół Poznania, w tym stacje: Gniezno, 
Grodzisk Wlkp., Jarocin, Kościan, 
Now y Tomyśl, Oborniki, Szamotu-
ły, Wągrowiec i Wrześnię. Pociągi 

Kolei Wielkopolskich (samorzą-
dowej spółki obsługującej projekt) 
w godzinach szczytu kursować będą 
co 30 minut. Gminę Suchy Las z Po-
znaniem i Obornikami połączą już 
w 2019 r. 

Samorządowe i unijne
PKM finansowana jest wspólnie 

przez samorząd wojewódzki, Poznań, 
powiat poznański oraz samorządy 
gmin. Przewiduje się solidarne udzie-
lanie dotacji celowej przez wszystkie 
samorządy położone wzdłuż danej 
linii – samorządowi województwa 
wielkopolskiego. Zgodnie z planem 
finansowym, proporcjonalne współ-
finansowanie tego projektu oznacza, 
że Urząd Marszałkowski płacić bę-
dzie 80-85 proc. wszystkich kosztów, 
powiaty: 5-6,6 proc., a gminy 10-13,4 
proc. Przedsięwzięcie wsparto rów-
nież środkami unijnymi. Na wszystkie 
działania związane z tym projektem, 
a włączone do Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych, może być 
przeznaczone nawet przeszło 100 mln 
euro.

O projekcie mówiono podczas 
uroczystości na Dworcu Letnim w Po-
znaniu. Przemawiali wicemarszałek 
województwa Wojciech Jankowiak, 
starosta Jan Grabkowski oraz prezy-
dent Jacek Jaśkowiak. W uroczystości 
brali też udział goście z naszej gminy, 
w tym m.in. przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Salwa-Haibach 
oraz nasza redaktor naczelna Agniesz-
ka Łęcka.

Starosta przypomniał, że Stowa-

rzyszenie Metropolia Poznań, jako in-
stytucja pośrednicząca w ramach ZIT,  
wpływa na rozdysponowanie dofinan-
sowania w wysokości 800 mln zł.

Dać ludziom szansę
Starosta podkreślał też, że nad 

wszystkim trzeba pracować, nad 
zmianą przyzwyczajeń mieszkańców 
również. Tak właśnie odpowiadał, gdy 
pytany był o obawy braku zaintere-
sowania nowym sposobem podróżo-
wania. Starosta przytaczał przykłady 
rozwiązań, których kiedyś nie było, 
a dzisiaj są zupełnie normalne. Mówił 
o korzystaniu z autostrad i o segregacji 
śmieci. Utrzymywał, że jeśli jedna oso-
ba skosi trawę przed domem, by było 
ładnie, to i inne to zrobią. Podobnie 
będzie z PKM i z pozostawieniem auta 
przy węźle przesiadkowym.

– Ludziom trzeba dać szansę i nale-
ży im pokazać co można zrobić – tłu-
maczył. – My to dzisiaj czynimy, bo 
samo się nie zrobi. Pokazujemy dzisiaj 
więc mieszkańcom, że mogą skorzy-
stać z pięknych pociągów, podróżować 
szybko, sprawnie, komfortowo, a nie 
tkwić w korkach. 

Czy to oznacza rozładowanie tłoku 
na drogach w powiecie?

– Nie wiem – przyznał starosta. – 
My tworzymy alternatywę, a rzeczy-

turalnych naszej wsi pozwoli  w przy-
szłości skupić energię na realizacji  
innych potrzeb poprawiających jakość 
życia w Zielątkowie.  Szczególnie  na-
leży wspierać inicjatywy integrujące 
różne grupy społeczne i pozwalające 
aktywizować mieszkańców. Projekt 
świetlicy przy ul. Sportowej poszerzy 
możliwości tych działań. 

Wreszcie, spoglądając z perspekty-
wy całej gminy, w tym mieszkańców 
Zielątkowa, należy pokusić się o stwo-
rzenie wieloletnich planów rozwojo-
wych w tak ważnych obszarach, jak 
polityka senioralna i oświatowa. Nale-
ży  kompleksowo zadbać o dobrostan 
coraz liczniejszej w naszej gminie gru-
py seniorów oraz zapewnić wysokiej 
klasy edukację młodemu pokoleniu. 
Mądre i nowoczesne rozwiązania oraz 
długofalowe perspektywiczne dzia-
łania w tych dziedzinach wpisują się 
w zaspakajanie zbiorowych potrzeb 
naszej wspólnoty. 

Golęczewo
Począwszy od poprzedniego roku 

trwa jedna z największych inwestycji 
drogowo – kanalizacyjnych w gminie. 
Od początku nasza koalicja stała na 
stanowisku konieczności zniwelo-
wania zapaści infrastrukturalnej pół-
nocnej części gminy.  Mamy nadzieję, 

że pomimo poważnych problemów 
w początkowej fazie, inwestycja zosta-
nie doprowadzona do końca. 

Przy okazji tej inwestycji, na prośbę 
mieszkańców Golęczewa, zwrócili-
śmy uwagę na konieczność wymiany 
starych azbestowych rur wodociągo-
wych. Nie pozwoliliśmy wójtowi skre-
ślić tego zadania z budżetu. Więcej 
na temat: www.gminarazem.pl/Czy 
mieszkańcy Golęczewa będą nadal pić 
wodę z azbestowych rur?

W 2017 roku powstał projekt i roz-
pisano przetarg na budowę zespołu 
szkolno-przedszkolnego.  Niestety, po 
otwarciu kopert z ofertami okazało się, 
że zaprojektowany budynek  można 
wybudować nie za 8,5 mln zł jak za-
kładano, lecz za kwotę blisko 20 mln 
zł. W takich okolicznościach, wójt zde-
cydował wycofać się z zamiaru budo-
wy zespołu przedszkolno-szkolnego, 
czemu dał wyraz w autopoprawce 
do budżetu na 2018 r. i jednocześnie 
zaproponował budowę jedynie przed-
szkola. Więcej na ten temat pisaliśmy 
na www.gminarazem.pl/Dlaczego 
wójt zrezygnował z budowy szkoły 
w Golęczewie?

OSP otrzymała nowy samochód, 
który w 90% sfinansowano z dotacji.  
Odrestaurowano też starą, zabytkową 
strażacką sikawkę. 

W Golęczewie remontuje się dwo-
rzec kolejowy, który będzie stanowił 
część infrastruktury Poznańskiej Ko-
lei Metropolitalnej.

Nasza koalicja poparła też szereg 
drobnych inwestycji wnioskowa-
nych przez sołtysa i mieszkańców. 
W szczególności budowę oświetlenia 
w ulicach Malinowej i Agrestowej. 
Świetlica wiejska została wyposażona 
w klimatyzację. Przy ul. Tysiąclecia 

-  projekt zagospodarowania stawu 
(umocnienie brzegów). Sporo środ-
ków przeznaczano też na działalność 
integracyjną.

Pod koniec maja 
Komisarz Wy-
borczy wydał po-
stanowienie do-
tyczące podziału 
naszej gminy na 
jednomandatowe 

okręgi wyborcze. Decyzja Komisarza 
była konieczna, ponieważ wójt dwu-
krotnie przygotował projekty uchwał, 
które zawierały błędy uniemożliwiają-
ce ich przyjęcie. 

W pierwszej uchwale wójt  pomi-

nął fakt, że wsi Zielątkowo, z uwagi 
na uzyskanie w ymaganej prawem 
ilości mieszkańców, należy się au-
tonomiczny mandat. Pominął też 
fakt zmiany granic jednostek po-
mocniczych w naszej gminie w ob-
rębie Złotnik Wsi i Złotnik Osiedla. 
Powinno to skutkować zmianą gra-
nic jednomandatow ych okręgów 
w yborczych w tej części gminy. Ko-
misarz w yborczy w ydał pozyty wną 
opinię dla tej uchwały, ponieważ 
o pow yższych faktach nie został 
przez wójta poinformowany.

W kolejnej zaproponowanej 
uchwale wójt naprawił błąd w Zieląt-
kowie, ale  Jelonek połączył ponownie 
ze Złotnikami Wsią, co było błędem, 
ponieważ prawo zabrania tworzenia 
wspólnych okręgów wyborczych jed-
nostkom, które ze sobą nie graniczą. 

W związku z opisaną powyżej nie-
frasobliwością, Rada Gminy nie mając 
ustawowego prawa inicjatywy uchwa-
łodawczej w tym zakresie, przekazała 
sprawę Komisarzowi Wyborczemu. 
Zmiany, w porównaniu do 2014 roku 
nie są wielkie i dotyczą przede wszyst-
kim centralnej części gminy i wschod-
niej części Suchego Lasu: www.suchy-
las.pl / Komisarz Wyborczy wydał 
postanowienie

Małgorzata Salwa-Haibach

 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las / WYDARZENIA
c.d. ze  
s. 11 >>>
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Przewodnicząca 
Rady Gminy 
informuje…

Kolej Metropolitalna 
ułatwi wszystkim życie
Na początku czerwca, wraz z wprowadzeniem korekty roz-
kładu jazdy PKP,  rozpoczęto praktyczną realizację projektu: 
“Poznańska Kolei Metropolitalna”.
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Wicemarszałek Wojciech Jankowiak,  
prezydent Jacek Jaśkowiak, starosta Jan Grabkowski

Wicestarosta Tomasz Łubiński, starosta Jan Grabkowski, przewodnicząca 
Małgorzata Salwa-Haibach, wójt Bartosz Derech z Rokietnicy

6-letni Olivier Romanowski z rodzicami

Prezes ZKW Włodzimierz Wilkanowicz wręcza voucher

Przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach  
i red. Agnieszka Łęcka podczas przejażdżki inauguracyjnej
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Przypomnijmy, że na stronach 
naszego „Magazynu” w ykupio-
nych przez Radę Gminy ukazał się 
tekst przewodniczącego Jarosława 
Ankiewicza z klubu Nowoczesna 
Gmina (czyli k lubu radnych popie-
rających wójta). Artykuł nosił tytuł 

„Obchody tak, Bizancjum nie”, zaś 
autor zarzucał niew ymienionemu 
z nazwiska radnemu, że za społecz-
ne pieniądze robi sobie kampanię 
w yborczą. Jedynym radnym w ko-
mitecie był właśnie K rzysztof Pilas.

– Przecież komitet obchodów zo-
stał powołany przez wójta, przewod-
niczącym komitetu jest wicewójt 
Marcin Bulinski, a zastępcą pana 
przewodniczącego jest sekretarz 
gminy Joanna Nowak – dziwił się 
radny Pilas na późniejszej sesji Rady 
Gminy. – Macie żal, że w komitecie 
nie ma nikogo z Nowoczesnej Gmi-
ny? To zapytajcie o to wójta.

K rzysztof Pilas w yjaśnił też pod-
czas rzeczonej sesji, że komitet od-
był kilka spotkań, z czego radny był 
na dwóch. Jako pojedynczy członek 

gremialnego ciała nie miał żadnych 
możliwości narzucenia większości, 
nawet gdyby miał taki zamiar, ja-
kichś „bizantyjskich” rozwiązań.

Swoją ostateczną decyzję 
o opuszczeniu komitetu radny tłu-
maczy jednak milczeniem zarów-
no przewodniczącego, jak i innych 
członków komitetu.

– Prawdę mówiąc  sądziłem, że 
cały komitet poda się do dymisji  po 
takiej krytyce – mówi nam K rzysz-
tof Pilas. – Jestem rozczarowany 
taką postawą krytyków. W moją 
stronę kierowane są absurdalne za-
rzuty,  natomiast w ybiela się wójta, 
który rzekomo dba o finanse. Ten 
brzydki komitet, a w szczególności  
radny Pilas szykują rzekomo dro-
gą fetę, głośną na cały kraj. To jest 
przecież totalna bzdura. Nie wiem 
czemu te kłamstwa miały służyć. 
Natomiast wiem, że cała ta afera 
zaszkodziło idei świętowania 800-
lecia Suchego Lasu – podsumowuje 
ze smutkiem.

I zapewnia, że gdyby to on był 
przewodniczącym komitetu, to  sta-
nąłby w obronie każdego  członka, 
a po tego typu krytyce zapropono-
wałby dymisję wszystkich członków 
gremium.

– Tymczasem zapisano moją oso-
bę  do komitetu, żeby mnie zdyskre-
dytować, zgnoić – nie kryje goryczy. 

– Zarzuty w artykule były absurdal-
ne. Radny Ankiewicz według mnie 
nie był prawdziw ym autorem tego 
tekstu, jednak się pod nim podpisał 
i to jest następny smutny fakt . A za-
tem bierze na siebie pełną odpowie-
dzialność za ten tekst    

Nasz rozmówca dodaje, że ob-
chody 800-lecia miały być w zamie-
rzeniu świętem całej gminy. O takie 
ich potraktowanie apelował wójt.

– Tymczasem wójt popsuł te 
obchody jeszcze przed ich rozpo-
częciem. Dla mnie świętem już nie 
będą. To jest po prostu przykre – 
podsumowuje.

Spisał: Krzysztof Ulanowski

Rezygnacja w ramach protestu
Radny Krzysztof Pilas zrezygnował ze swojego członkostwa 
w Komitecie Obchodów 800-lecia Suchego Lasu. O powo-
dach rezygnacji opowiedział naszej redakcji.

Czy potrzebujemy 
dwukadencyjności?
Przy okazji wyborów samorządowych żywo dyskutuje się kwe-
stię kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W Gliwicach, Gołdapi, czy w Pu-
ławach prezydenci  sprawują urząd 
nieprzerwanie od 25 lat. Takimi osią-
gnięciami może pochwalić się jeszcze 
30 innych burmistrzów i prawie 180 
wójtów. 

Efektem takiej debaty są zmiany do-
tyczące prawa wyborczego. Wprowa-
dzono zapisy ograniczające do dwóch 
liczbę kadencji. Zmiany te wejdą w ży-
cie dopiero w 2018 roku, czyli po upły-
wie dwóch 5-letnich kolejnych kadencji. 
Prawo nie działa bowiem wstecz.

Jak w kontekście  powyższych 
zmian należy ocenić sytuację, w któ-
rej w gminie Suchy Las wójt rządzi już 
20 lat?

Argumenty przeciwników
Przeciwnicy ingerencji ustawowej 

w liczbę kadencji sprawowanych przez 

wójtów, burmistrzów oraz prezyden-
tów wskazują na szereg argumentów 
odwołujących się do praktyki samo-
rządowej. Twierdzą, że w wyniku 
wprowadzenia takich przepisów moż-
na wprawdzie odsunąć od władzy prze-
kupnego i skorumpowanego włodarza, 
ale i zacnego, pełnego zaangażowania 
i uczciwego wójta czy burmistrza. 

Podkreślają, że w dobie Internetu 
przełamany został monopol na infor-
mację i cenzurowanie przez wójta czy 
burmistrza gminnych  mediów. Prak-
tyki takie odnoszą często skutek od-
wrotny od oczekiwanego. Ośmieszają 
nie tylko redakcję danej gazety, ale 
również rzeczywistego cenzora.

Przeciwnicy podnoszą również 
aspekty polityczne. Jeśli godzimy się 
na demokrację, to musimy akcep-
tować również jej niedoskonałości. 
Wszelkie ingerencje w autonomiczne 
wybory obywateli są  sprzeczne z isto-
tą demokracji. Podkreślają, że władze 
wykonawcze podlegają podczas spra-
wowania urzędu wnikliwej kontroli 
rozmaitych instytucji (RIO, NIK, 
Urząd Skarbowy itp.). W przypadku 
poważnych podejrzeń wizytę włoda-
rzom składają funkcjonariusze CBA 
lub prokuratorzy.

Wskazuje się również, że ogra-
niczenia takie nie są w Europie po-

wszechne i dotyczą zaledwie kilku 
państw (Włochy, Portugalia i niektóre 
landy niemieckie).

Racje zwolenników
Zwolennicy ustanowienia zakazu 

długoletniego sprawowania urzędu 
przez jedną osobę wskazują na szereg 
problemów. Do najbardziej istotnych 
należy wysoka rozpoznawalność 
urzędującego kandydata, który ma 
ciągły dostęp do kontrolowanych 
przez siebie mediów. Posiada też do-
stęp do pieniędzy, które często wy-
korzystywane są w sposób dodatko-
wo wizerunek wójta czy burmistrza 
wzmacniający.

Jest też oczy wiste, że urzędujący 
kandydat prowadzi kampanię w y-
borczą w ramach swojego czasu pra-
cy. Kontrkandydat natomiast działa 
zazw yczaj po załatwieniu własnych 
spraw zawodow ych. Wójt ma do 
dyspozycji cały, dobrze zorganizo-
wany i fachow y aparat urzędniczy, 
pracowników spółek komunalnych 
oraz innych instytucji zależnych – 
bardzo często podmiotów pry wat-
nych kooperujących z gminą. Ludzie 
ci zazw yczaj gorliwie wspierają swo-
jego lidera. Ich lojalność nie budzi 
zastrzeżeń, ponieważ jest zbieżna 
z ich interesem (przyzwoite pensje, 
stabilność zatrudnienia, rady nad-
zorcze w spółkach gminnych, kon-
trakty gminne itp.).

Bardzo istotne są też powiązania 
i relacje osobiste urzędującego kan-
dydata. Ma to szczególne znaczenie 
w małych gminach, gdzie świat nota-

bli ograniczony jest do kilku, najwyżej 
kilkunastu osób. Ta symbioza lokal-
nych polityków i gminnej finansjery 
jest korzystna dla obu stron, natomiast 
często niekorzystna dla mieszkańców. 
Przykładem klasycznym są  uchwala-
ne niektóre miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego utrudniają-
ce życie przeciętnemu mieszkańcowi, 
ale ułatwiające inwestycje lokalnemu 
przedsiębiorcy.

Zwolennicy dwukadencyjności 
wskazują też na aspekty socjotech-
niczne oraz psychologiczne. Autorytet 
władzy zazwyczaj kojarzony jest z oso-
bą piastującą urząd.

Reasumując, zwolennicy „przewie-
trzenia samorządów” wskazują, że de-
mokracja, powinna dawać możliwość 
rzeczywistego, a nie iluzorycznego 
wyboru. Jeśli tak nie jest, mamy her-
metycznie zamknięty układ koterii 
towarzysko-rodzinnej, korupcję, ne-
potyzm i inne dobrze znane plagi życia 
publicznego. 

Dwukadencyjność 
w Suchym Lesie?

Ocenę  konieczności zastosowa-
nia określonych rozwiązań prawnych 
w tym zakresie należałoby formuło-
wać w odniesieniu do konkretnej gmi-
ny czy miasta. W niektórych samo-
rządach takie rozwiązania wydają się 
konieczne. Zwłaszcza w takich, gdzie 
wójt jest głównym pracodawcą dla wy-
borców. W innych gminach instytucja 
ograniczająca bierne prawo wyborcze 
nie jest niezbędna. Taką gminą jest 
w mojej ocenie Suchy Las. 
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DOKUMENTACJA
SZKOLENIA

511 696 328
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Nasza gminna opinia publiczna 
w odniesieniu do 20-letnich rządów 
wójta Grzegorza Wojtery jest podzie-
lona. Zwolennicy dwukadencyjności 
wskazują, że kolejne sukcesy wyborcze 
wójta to efekt cenzury oraz propagandy 
sukcesu panującej w gminnych mediach. 
Podnoszą, że brak wiedzy mieszkańców 
oraz manipulowanie informacjami do-
prowadziły do sytuacji, w której normą 
stało się łamanie tzw. przepisów antyko-
rupcyjnych przez radnych klubu wójta 
(Nowoczesna Gmina) i uchylanie im 
przez wojewodę mandatów. Zwracają 
też uwagę na ekstremalnie wysokie 
zarobki przyjaciół Grzegorza Wojtery 

w niektórych spółkach komunalnych. 
Wskazują też na dziwne operacje bizne-
sowe, których ujawnienie doprowadziło 
ostatnio do wejścia CBA do niektórych 
gminnych spółek i urzędu.

Przeciwnicy dwukadencyjności  
posługują się dobrze znaną retoryką – 
akcentując, że wprawdzie wójt rządzi 
od 20 lat, ale taka jest wola suwerena 
i takie są reguły demokracji. Ludzie 
wiedzą, co robią i państwo nie powin-
no ingerować w wolę ludu.

Kluczowym problemem suchole-
skiego samorządu nie jest to, że wójt 
rządzi 20 lat, lecz jak rządzi. Jest prze-
cież spora rzesza wieloletnich włodarzy 

doskonale radzących sobie ze skompli-
kowaną materią zarządzania. Potrafią 
nawiązać dialog i porozumienie z opo-
zycją, unikają konfliktów, są otwarci na 
prośby i opinie mieszkańców. Dbają 
o akceptację społeczną swoich decyzji.

Wójt Grzegorz Wojtera, po 20 la-
tach sprawowania urzędu, utwierdził 
się w przekonaniu nie tylko o swojej 
nieomylności, ale również wyjątko-
wości. Wielu urzędników wskazuje, 
że w urzędzie panują relacje feudalne. 
Decyzje zapadają w wąskiej grupie naj-
bliższych przyjaciół. Dominuje brak 
przejrzystości i jawności. Aktywność 
wójta koncentruje się wokół działań 

zmierzających do „ogrania” konku-
rentów. Instytucja konsultacji społecz-
nych jest ośmieszana, a brak zaufania 
do mieszkańców jest ostentacyjny. 
Przykładów takich działań jest wiele, 
ale to temat na odrębny artykuł. 

Grzegorz Wojtera pilnie strzeże 
swojej autonomii, a Rada Gminy ma 
zbyt mało narzędzi umożliwiających 
skuteczną kontrolę obywatelską.

Zatem nie jest nam potrzebna re-
glamentacja kadencji, lecz możliwość 
wglądu obywateli w sprawy publiczne, 
ich upodmiotowienie i obywatelska 
partycypacja w zarządzaniu gminą.

Radny Michał Przybylski
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W niewielkiej mazurskiej miej-
scowości Maróz, położonej nad je-
ziorem o tej samej nazwie,  w dniach 
17-19 maja 2018 r. odbyło się X VII 
Spotkanie Organizacji Działających 
na Obszarach Wiejskich. Uczest-
niczyło w nim ponad 300 przedsta-
wicieli organizacji wiejskich oraz 
sołectw z całej Polski.  Miałam wów-
czas okazję rozmawiać z Adamem 
Bodnarem,  rzecznikiem praw oby-
watelskich, na temat roli i niezależ-
ności prasy lokalnej w demokratycz-
nym społeczeństwie. 

Propaganda sukcesu
Dyskusja dotyczyła w szczegól-

ności „Gazety Sucholeskiej”, w któ-
rej dominuje jednostronny przekaz, 
propaganda sukcesu, ograniczenie 
wolności w ypowiedzi, odmowa dru-
kowania sprostowań oraz wnikliwa 

cenzura jakichkolwiek krytycznych 
treści wobec wójta. Należy przypo-
mnieć, że po wielu perturbacjach 
Rada Gminy przyjęła wniosek klu-
bów naszej koalicji – Inicjaty wa 
Mieszkańców-Gmina Razem, który 
umożliwia od trzech lat swobod-
ne publikowanie tekstów pisanych 
przez radnych wszystkich klubów 
w innej gazecie lokalnej – „Sucho-
leskim Magazynie Mieszkańców 
Gminy”. W „Magazynie”, oprócz rad-
nych wszystkich klubów, swobodnie 
publikuje również wójt Grzegorz 
Wojtera. Mieszkańcy mają zatem 
możliwość poznania różnych punk-
tów widzenia na spraw y i problemy 
gminne. 

Trybuna władzy
Niestety, „Gazeta Sucholeska” nie 

została pozbawiona politycznego 

zabarwienia – wójt nadal traktuje ją 
jak własną trybunę, która funkcjo-
nuje za publiczne pieniądze. Ponadto 
zamieszczane są w niej reklamy ko-
mercyjne. Jest to zdaniem rzecznika  
A. Bodnara sytuacja niedopuszczalna. 
Taki pogląd wyraził nie tylko podczas 
naszej rozmowy w Marózie.

W swoim w ystąpieniu do mini-
stra spraw wewnętrznych i admini-
stracji w sprawie w ydawania prasy 
przez władze samorządowe z 9 maja 
2016 roku napisał tak: „Z uwagi na 
fakt, iż w ydawanie prasy stanowi 
domenę społeczną, działalność 
w ydawnicza jednostek samorządu 
terytorialnego powinna ograniczać 
się jedynie do publikacji biuletynu 
informacyjnego, w którym byłyby 
zamieszczane obiekty wne informa-
cje użyteczności publicznej, publi-
kacje związane z promocją samo-
rządu oraz komunikaty urzędowe. 
Publikacje te nie powinny jednak 
pełnić funkcji „zw ykłego” środka 
przekazu społecznego. Szczególnie 
niedopuszczalne jest w ydawanie 
płatnych gazet samorządow ych lub 
zamieszczających płatne ogłoszenia 
od reklamodawców.”

Odzyskają gazetę?
R PO opowiada się za ustawo-

w ym zakazem w ydawania zaanga-
żowanej politycznie prasy finanso-
wanej bezpośrednio lub pośrednio 
przez samorząd terytorialny.

Miejmy nadzieję, że charakter 
„Gazety Sucholeskiej” zmieni się ra-
dykalnie już po najbliższych w ybo-
rach i mieszkańcy odzyskają swoją 
gazetę.

Radna Agnieszka Targońska

WYDARZENIAZDROWIE / WYDARZENIA

Czym różni się klasyczna operacja 
żylaków od oferowanych przez nas 
metod Venaseal i VeneFit? 

Jest przede wszystkim mniej dra-
styczna. Są to operacje endowaskular-
ne, czyli takie, gdzie nie tniemy skóry, 
tylko pod kontrolą USG wprowadza-
my specjalne cewniki do niewydolnych 
naczyń żylnych. W ten sposób właśnie 
leczymy.
Jaki jest czas rekonwalescencji po 
zabiegu Venaseal i Venefit?

Praktycznie żaden. Pacjent opero-
wany jest w znieczuleniu miejscowym. 
Po zakończonym zabiegu o własnych 
siłach wraca do sali.
Czy po zabiegu pacjent musi nosić 
rajstopy uciskowe?

Przy zabiegach z użyciem fali ra-
diowej, tak zwanej ablacji termicznej, 

wskazane jest zak ładanie pończo-
chy uciskowej przez okres 72 godzin. 
Po tym czasie zaleca się stosowanie 
pończoch kompresyjnych przez 2-3 
tygodnie, ale tylko w dzień. Nato-
miast, jeśli uży wamy k leju- czyli 
k leimy niew ydolne żyły, to wtedy 
wskazania są jeszcze bardziej ogra-
niczone, na przyk ład w przypadku 
średniej niew ydolności w ogóle nie 
jest konieczne noszenie pończoch 
uciskow ych
Czy wiek ma znaczenie, jeśli chodzi 
o kwalifikację do zabiegu Venaseali 
Venefit? 

Nie. Większą rolę odgrywa charak-
ter zmian żylakowych, stopień niewy-
dolności, konfiguracja, zaawansowanie.
Kiedy najlepiej poddać się zabiego-
wi? Czy pora roku ma znaczenie? 

Nowoczesne zabiegi praktycznie 
nie mają ograniczeń czasowych. Nale-
ży natomiast po nich przez krótki okres 
nosić pończochy uciskowe. Na przy-
kład latem, w wysokich temperaturach, 
może być to mało komfortowe. Najle-
piej wykonać więc zabieg od wczesnej 
jesieni do późnej wiosny.
Czy różni się metoda Venaseal od 
Venafit? 

Venefit – closurefast ablacja ter-
miczna - niszczymy żyłę od środka przy 
użyciu fali radiowej, wysoką tempera-
turą. Ablacja termiczna niszczy ścianę 
żyły, powoduje destrukcję kolagenu 
przy użyciu wysokiej temperatury- 120 
stopni. Venaseal - klejenie niewydolnej 
żyły. Wyjątkowość tej metody polega 
na tym, że kleimy żyłę gdy płynie krew, 
gdy jest mokro a mimo to potrafimy ją 
skleić. Klej jest biokompatybilny z tkan-
kami ludzkimi w warunkach mokrych, 
wilgotnych.

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

Małoinwazyjne operacje  
żylaków
Rozmawiamy z lek. med. Jackiem Olejniczakiem, 
chirurgiem naczyniowym, flebologiem na temat 
małoinwazyjnych operacji żylaków. 

 

Jak się bawić, to tylko 
w Chludowie
To była wielka fiesta. Tuż przed Dniem Dziecka w Chludo-
wie mogliśmy posłuchać znakomitych orkiestr dętych, nie 
tylko z Wielkopolski. A do tego popatrzeć na barokowe 
tańce i pokaz barokowej mody.

Około pół tysiąca mieszkańców na-
szej gminy zebrało się na VI Festynie 
Rodzinnym i II Przeglądzie Orkiestr 
Dętych w Chludowie. Organizatora-
mi imprezy było Stowarzyszenie Or-
kiestra Dęta Chludowo, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Chludowie oraz Rada 
Sołecka w Chludowie.

Do boju!
Sponsorów było wielu, a w tym 

Centrum Wolontariatu przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, 
powiat poznański oraz kilka lokalnych 
firm. Wydarzenie odbywało się pod 
patronatem wójta Grzegorza Wojtery 
i starosty Jana Grabkowskiego.

Przybyłych powitał wiceprzewod-
niczący Rady Gminy, Zbigniew Hącia, 
mieszkaniec Chludowa. A potem od-
dał głos przewodniczącej Małgorzacie 
Salwie-Haibach, która podziękowała 
za zaproszenie i podkreśliła, że jest już 
na tym festynie po raz szósty.

– Fantastyczne, że festyn uświetnia 
przegląd orkiestr dętych, w tym oczy-
wiście lokalna orkiestra z Chludowa 

– pochwaliła. – Pogoda nam sprzyja, 
więc cieszę się, że spędzę z państwem 
przyjemne popołudnie.

– Rok temu było świetnie, a jestem 
pewien, że w tym roku nie będzie go-
rzej – dodał radny Michał Przybylski.

– Zatem do boju, rozpoczynamy – 
uśmiechnął się wiceprzewodniczący 
Zbigniew Hącia.

Kapelmistrz dwóch kapel
Poza gospodarzami z Orkiestry Dę-

tej Chludowo na przeglądzie stawiły się 
Orkiestra Dęta OSP z Murowanej Go-
śliny, Rokietnicka Orkiestra Dęta oraz… 
Orkiestra Wojskowa z Torunia. W jaki 
sposób ta ostatnia formacja trafiła do na-
szej małej ojczyzny? Może dzięki temu, 
że przewodnicząca Rady Gminy Mał-
gorzata Salwa-Haibach pochodzi z To-
runia? Nie do końca. Wprawdzie pani 
przewodnicząca zna i chwali Orkiestrę 
Wojskową, jednak sprowadził ją do nas… 
kapelmistrz Krzysztof Żeleśkiewicz, któ-
ry z kolei w Toruniu pracuje. W Chludo-
wie pod jego batutą wystąpili zarówno 
torunianie, jak i lokalni muzycy.

A jak się orkiestry podobały lokal-
nej publiczności?

– Bardzo – chwali Piotr Napierała, 
meloman. – Było dużo nadspodzie-
wanie dobrej muzyki. Podobał mi się 
zwłaszcza dobry jazz w wykonaniu 
orkiestry z Rokietnicy i marsze Johna 
de Sousy w wykonaniu Orkiesty Dętej 
Chludowo. 

Pan Piotr sam zresztą wystąpił na 
scenie, ale nie jako muzyk, lecz jako 
aktor Sucholeskiego Zespołu Tańca 
Dworskiego im. Wojciecha Bogusław-
skiego Corona Florum.

Dziewczyna z czekoladą
Członkowie tego zespołu tańczyli 

tańce z epoki baroku i epok później-
szych, ale także zaprezentowali pokaz 
mody damskiej i męskiej z czasów po 
śmierci króla Ludwika XIV. O mo-
dzie opowiadała Mirosława Mazur, 
przyodziana w strój służącej – żakiet, 
spódnicę, fartuch i czepek kojarzące 
się z obrazem „Dziewczyna z czekola-
dą” Jeana-Étienne Liotarda. Nie tylko 
zresztą opowiadała, ale także – jako 
służąca – pomagała się ubrać aktorce 
odgrywającej hrabinę.

– Bardzo udany festyn, dużo uśmie-
chu i radości – ocenia Maciej Stanisław 
Rąbalski z zespołu Corona Florum. 

–Jeszcze po występie osoby z publicz-
ności dopytywały nas o detale, głów-
nie dotyczące strojów – dodaje.

– Trzy dziewczynki z widowni od-

ważyły się nawet same wdziać stroje 
z epoki – chwali Piotr Napierała.

Utalentowana Julia
Z kolei Mirosława Mazur i obaj 

panowie z zespołu Corona Florum 
zatańczyli menueta Telemanna, a to-
warzyszyła im 13-letnia Julia Strychal-
ska. Jak się można spodziewać, dzielna 
i utalentowana dziewczyna zdobyła 
najwięcej braw.

A panowie? Piotr Napierała ocenia 
swój występ dość krytycznie, choć 
z dużą dozą humoru:

– Zapomniałem peruki, w związku 
z czym musiałem nasunąć kapelusz na 
włosy, a w czasie jednego z tańców zapo-
mniałem zdjąć okulary przeciwsłonecz-
ne – śmieje się. – Wszystko przez to, że 
w tych dniach ciężko pracowałem nad 
książką o królu Fryderyku II – tłumaczy.

Warto bowiem wiedzieć, że pan 
Piotr przede wszystkim jest history-
kiem. Ale wracając do festynu w Chlu-
dowie, nie była to oczywiście impreza 
wyłącznie dla melomanów i miłośni-
ków historii. Jako że Dzień Dziecka był 
tuż, nie zabrakło atrakcji dla najmłod-
szych, jak dmuchańce, zabawy z anima-
torami i malowanie buziek. Dla miło-
śników futbolu była akademia Red Box, 
dla rowerzystów policyjne znakowanie 
jednośladów, a dla wszystkich – pokazy 
strażackie oraz oczywiście mnóstwo 
pyszności do picia i jedzenia.
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Z rzecznikiem praw 
obywatelskich o „Gazecie 
Sucholeskiej”
Z uwagi na fakt, iż wydawanie prasy stanowi domenę 
społeczną, działalność wydawnicza jednostek samorządu 
terytorialnego powinna ograniczać się jedynie do publika-
cji biuletynu informacyjnego.

Kapelmistrz Krzysztof Żeleśkiewicz, radny Michał Przybylski, sołtys Halina Gramsch, 
przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach, wiceprzewodniczący Zbigniew Hącia
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Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

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

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

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

FotokolekcjaFotokolekcja
FotokolekcjaFotokolekcja

www.louloustore.pl
514 497 700



MOTORYZACJA - ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Toyota Auris TS Kombi: japońska 
recepta na przestronny kompakt
Samochody kompaktowe znajdują się w ścisłej czołówce 
najpopularniejszych modeli w Europie. Segment ten jest 
polem zaciekłej walki pomiędzy licznymi konkurentami. 
Tylko jeden model może jednak pochwalić się na tyle zróż-
nicowaną gamą napędową, że mieści się w niej tradycyjny 
silnik wolnossący, doładowana jednostka benzynowa, 
wydajny diesel i wersja hybrydowa, która w tym wymaga-
jącym towarzystwie okazuje się najmocniejsza.

Wielu Europejczyków potrzebuje 
samochodu, który jest na tyle zgrabny, 
by wygodnie jeździło się nim po mie-
ście, a jednocześnie na tyle duży, by bez 
problemu zabrać rodzinę na weeken-
dowy wyjazd, a nawet urlop spędzany 
wiele kilometrów od miejsca zamiesz-
kania. Takie właśnie są kompaktowe 
samochody w wersji kombi.

Kompaktowe wymiary 
i pojemne wnętrze

W przypadku Aurisa TS Kombi 
mówimy tu o pojeździe legitymującym 
się długością niespełna 4,6 m i rozsta-
wem osi 2,6 m. To wystarczająco dużo, 
by zapewnić pasażerom w obu rzędach 
siedzeń odpowiedni zapas miejsca, 
a jednocześnie zaoferować im praktycz-
ny bagażnik. W podstawowej konfigu-
racji przestrzeni bagażowej mamy do 
dyspozycji aż 600 l. Niewielu konku-
rentów może pod tym względem spro-
stać japońskiemu kompaktowi.

Interesująca jest również gama 
napędów oferowanych w Aurisie TS 
Kombi. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Zwolennicy wolnossących sil-
ników benzynowych mogą wybierać 
pomiędzy jednostką 1,33 l oraz 1,6 l. 
Pierwsza z nich rozwija moc 99 KM, 

a druga 132 KM. Osoby stawiające na 
downsizing, mogą pokusić się o silnik 
1.2 Turbo. Benzynowa jednostka z tur-
bodoładowaniem i bezpośrednim 
wtryskiem paliwa oferuje kierowcy 
116 KM mocy i 185 Nm momentu 
obrotowego, dostępnego już od 1500 
obr./min. do 4000 obr./min. W gamie 
znajdziemy również diesla o pojemno-
ści 1,4 l, mocy 90 KM i maksymalnym 
momencie obrotowym wynoszącym 
205 Nm, dostępnym w zakresie od 
1400 do 2800 obr./min.

Dlaczego najlepiej 
jej z hybrydą?

Wisienką na torcie jest hybrydo-
wa jednostka napędowa. Elektryczny 
silnik o mocy 60 kW współpracuje tu 
z benzynowym motorem o pojemno-
ści 1,8 l. Razem dostarczają moc 136 
KM. Spalinowo-elektryczny układ na-
pędowy współdziała z bezstopniową 
przekładnią E-CVT. Jak się okazuje, 
wbrew obawom konserwatywnych 
kierowców, tak skonfigurowany samo-
chód ma zaskakująco dobre osiągi. Hy-
brydowy Auris TS Kombi przyspiesza 
do 100 km/h w około 11 s, a jego pręd-
kość maksymalna wynosi 180 km/h. 
Co ważne, wybór wersji hybrydowej 

nie oznacza zmniejszenia przestrzeni 
bagażowej. Wciąż mamy do dyspo-
zycji 600 l lub więcej, jeśli opuścimy 
oparcie kanapy.

Ekonomiczne mistrzostwo 
świata: 3 l/100 km

Średnie spalanie? Według katalogu, 
w przypadku hybrydowego Aurisa TS 
Kombi wynosi ono od 3,5-4 l/100 km. 
Jak się okazuje, w rzeczywistej eksplo-
atacji może to być jeszcze mniej. Udo-
wodnił to rozgrywany niedawno rajd 
Eco Rally, w którym udział wzięli polscy 
dziennikarze motoryzacyjni. Najlepsza 
załoga osiągnęła hybrydowym kombi 
Toyoty średnie spalanie 3,2 l/100 km, 
a na najdłuższym, 132-kilometrowym 
etapie – jedyne 3 l/100 km.

Więcej niż oszczędność
Auris TS Kombi jest nie tylko prze-

stronny i oszczędny, ale ma też wiele 
do zaoferowania w dziedzinie bezpie-
czeństwa i komfortu jazdy. To pierwsze 
potwierdza nie tylko komplet pięciu 
gwiazdek w teście zderzeniowym Euro 
NCAP, ale też możliwość wyposaże-
nia samochodu w aktywne systemy 
bezpieczeństwa. Począwszy od drugiej 
z czterech cennikowych konfiguracji, 
w standardzie otrzymujemy pakiet 
Toyota Safety Sense. W jego skład 
wchodzi układ zapobiegający zderze-
niu czołowemu lub zmniejszający jego 
skutki, uzbrojony w automatyczne ha-

mowanie awaryjne, system ostrzegania 
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, 
układ rozpoznawania najważniejszych 
znaków drogowych (w tym ogranicze-
nia prędkości), a także mechanizm au-
tomatycznie zmieniający światła dro-
gowe na mijania, jeśli kamera wykryje 
nadjeżdżający z przeciwka pojazd. 

Kupując Aurisa w odmianie TS 
Kombi – niezależnie od wybranej wer-
sji – w standardzie otrzymujemy m.in. 
automatyczną klimatyzację, elektrycz-
nie sterowane i podgrzewane lusterka 
oraz elektrycznie regulowane przed-
nie szyby, system składania oparć ka-
napy z bagażnika, radio z portem USB, 
kierownicę z przyciskami sterującymi 
systemem multimedialnym i telefo-
nem czy antenę dachową w kształcie 
płetwy rekina. Lista oferowanych do-
datkowych opcji powinna zadowolić 
również wymagających nabywców.

Siła w tradycji 
Marka Toyota kojarzy się przede 

wszystkim z bezawaryjnością, którą 
potwierdza wiele testów oraz znako-
mite wyniki w dziesiątkach rankingów. 
Z tego właśnie powodu premią dla na-
bywców samochodów Toyoty jest ni-
ska utrata wartości samochodu. Polacy 
cenią sobie niezawodność japońskiej 
marki, więc po kilku latach użytkowa-
nia auta można otrzymać za nie zauwa-
żalnie większą kwotę niż w przypadku 
większości konkurentów.

ASD Toyota Ukleja Sp.J.
ul. Obornicka 132, 62-002 Suchy Las

tel. 61/811 75 70, fax 61/811 75 73
www.toyota-ukleja.pl

Przychodnia Weterynaryjna VET-MED

Plac Sokoła 7, 62-002 Złotniki (Osiedle Grzybowe), tel. 667 933 722. www.przychodniavetmed.pl
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INFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / WYDARZENIA / REKLAMA

Chcą zabudowy jednorodzinnej
Tłumy może nie przyszły, co nie oznacza, że spotkanie 
konsultacyjne w sprawie rejonu między ulicami Leśną, 
Strażacką i Bogusławskiego przebiegało bardzo spokojne. 
Przeciwnie, momentami było gorąco.

Spotkanie otworzył przewodniczą-
cy zespołu konsultacyjnego, czyli radny 
gminny Michał Przybylski. Dodajmy, 
że w skład tegoż zespołu wchodzą tak-
że gminni radni Agnieszka Targońska, 
Krzysztof Pilas, Ryszard Tasarz i Da-
riusz Matysiak, przewodniczący zarzą-
dów osiedli Suchy Las-Wschód i Suchy 
Las, czyli Anna Ankiewicz i Michał 
Dziedzic, przedstawiciel Urzędu Gmi-
ny Marcin Kołodziejczak oraz Piotr 
Weis, mieszkaniec wschodniej części 
Suchego Lasu.

Warto się przyzwyczajać
Uczestnicy spotkania mieli odpo-

wiedzieć na pytanie, czy chcą, żeby 
dominującą zabudową w rejonie była 
zabudowa jednorodzinna. Skąd w ogó-
le takie pytanie? Bo do Urzędu Gmi-
ny zgłosił się inwestor, który chciałby 
w tym miejscu postawić większy market. 
Radni koalicji nie mieli do tego pomy-
słu przekonania. Konsultacje zapropo-
nował Krzysztof Pilas, przewodniczący 
Komisji Społecznej. Zależało mu, żeby 
objęły one nie tylko wschodnią część 
Suchego Lasu, ale całą miejscowość. 
Tak też zdecydowała Rada Gminy.

Na spotkaniu pojawiło się kilka-
dziesiąt osób. Michał Dziedzic przed-
stawił zebranym podstawę prawną 
konsultacji.

– Zgodnie z ustawą konsultacje 
mogą objąć całą gminę lub – jak dziś – 
jej określony obszar – tłumaczył. – Do 
konsultacji może dojść nie tylko na sku-
tek decyzji Rady Gminy, jak to się stało 
w tym przypadku, ale także z inicjatywy 
10 proc. wyborców. Wyniki formalnie 
nie są wiążące dla wójta czy rady, ale nie 
wyobrażam sobie, by nie zostały wzięte 
pod uwagę.

– Głos w ramach dyskusji można 
zabrać raz, a długość przemówienia 
nie powinna przekraczać trzech minut 

– objaśniła tajniki procedury Anna An-
kiewicz. – Głosujemy poprzez wrzuce-
nie do urny wypełnionej karty.

W imieniu nieobecnego gospoda-
rza gminy wypowiedział się Marcin 
Kołodziejczak, który poinformował, że 
do końca września br. wójt rozpatrzy 
wnioski mieszkańców do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla przedmiotowego obszaru.

– Wójt uwzględni przy tym także 
oczywiście wyniki dzisiejszych konsul-
tacji – dodał.

Potem ponownie wystąpił prze-
wodniczący Michał Przybylski, który 
powtórzył słowa Michała Dziedzica, że 
konsultacje społeczne mają umocowa-
nie ustawowe.

– Nie jest to obligatoryjna forma 
podejmowania decyzji, więc może się 
od nich trochę odzwyczailiśmy – za-
stanawiał się głośno. – Warto się jednak 
przyzwyczaić – orzekł.

Kto był pierwszy?
– Szkoda, że nas tak mało – pokiwa-

ła głową Anna Ankiewicz. – Niepokój 
mieszkańców wzbudziła informacja, że 
inwestor wystąpił o warunki zabudowy 
na tym terenie. Stąd prośby, żeby w ogóle 
zakazać tu handlu wielkopowierzchnio-
wego. Zebranie osiedlowe mieszkańców 
osiedla Suchy Las-Wschód już w marcu 
wystąpiło z wnioskiem o taki zakaz.

Mariusz Rembicki z .Nowoczesnej 
zgodził się, że organy gminy nie powin-
ny zlekceważyć głosu mieszkańców.

– Pytanie, jak się w rzeczywistości 
zachowają – zastanawiał się.

– Przede wszystkim wójt najpierw 

powinien zapytać mieszkańców, czy 
życzą tu sobie tego typu inwestycji – 
wyraził opinię Krzysztof Pilas. – Interes 
przedsiębiorcy nie może być ważniejszy 
niż interes ogółu.

– Szanujmy się, uczmy się korzystać 
z demokracji w ładny sposób, nie podwa-
żać własnych decyzji – apelował z kolei 
Ryszard Tasarz. – Samorządy pomocni-
cze mamy po to, by ich pracę szanować, 
a tu praca samorządu ze wschodniej 
części Suchego Lasu została zniweczona. 
Drugi raz zajmujemy się tym samym…

– Nie zgadzam się z tym zarzutem 
– powstał ze swego miejsca Krzysztof 

Pilas. – Kiedy w lutym Komisja Spo-
łeczna zaproponowała konsultacje, nie 
wiedzieliśmy jeszcze, że na wschodzie 
odbędzie się zebranie. Mógłbym złośli-
wie powiedzieć, że to samorządowcy ze 
wschodu splagiatowali naszą decyzję.

– Nie kłóćmy się, kto był pierwszy – 
łagodziła Anna Ankiewicz. – Gdyby 
cała gmina była objęta planem, nie by-
łoby problemu. Róbmy więc plany.

Idź do urny!
Pan Wojciech, jeden z mieszkańców, 

nie do końca zgadzał się z tezą, że Suchy 
Las jest jeden.

– Niech wschód decyduje o wscho-
dzie, a zachód o zachodzie – zapropo-
nował. – Przecież radni z Dębca nie de-
cydują o tym, co ma powstać na osiedlu 
Kosmonautów.

– Ale Suchy Las to mała miejsco-
wość, przenikamy się – odpowiedział 
na to K. Pilas.

Po zakończeniu dyskusji odbyło się 
głosowanie, w którym wzięło udział 32 
uczestników zebrania. 29 głosów było 
na tak, jeden na nie, a dwa głosy uznano 
za nieważne.

– Uczestnicy nie sformułowali 
żadnych dodatkowych wniosków, nie 
będziemy zatem takowych głosować 

– podsumował Michał Przybylski. – 
Dziękuję za udział! Bierzmy udział 
w konsultacjach częściej, a przede 
wszystkim liczniej!

Krzysztof Ulanowski
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ZDROWIE / REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu
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Wydarzenie Kiedy? Co i dla kogo? Informacje i zapisy
WARSZTATY CERAMICZNE  25 i 29. 06. 2018 r. ceramika dla CKiBP, tel. 61 25 00 400, 
DLA DOROSŁYCH godz. 18.00-20.00 początkujących 61 25 00 402
ZWIERZAKi - CUDAKI W lipcu i sierpniu zajęcia plastyczne CKiBP, tel. 61 25 00 401 
Letnie warszaty w filiach - poniedziałki (wiek 6-10 lat) Filia biblioteczna 
bibliotecznych w Chludowie godz. 11:00-13:00  w Chludowie, 
i Złotnikach w Chludowie  ul. Szkolna 2, 
 - piątki godz.  tel. 61 81 16 503 
 15.00-17.00   Filia biblioteczna 
 w Złotnikach  w Złotnikach 
   ul. Żukowa 14, 
   tel. 61 81 25 659
NAUKA GRY NA PIANINIE W lipcu i sierpniu – dla początkujących  tel. 602 273 861 
 terminy ustalane i tych, którzy chcą 
 indywidualnie poćwiczyć 
  (wiek od 7 lat)
TANECZNYM KROKIEM  2.07-6.07, zajęcia taneczne mail: 
PRZEZ ŚWIAT godz. 9.00-13.00 (wiek 3-9 lat) wakacyjnewarsztaty 
   @o2.pl
ODKRYWCY I ZDOBYWCY 02.07-06.07; zajęcia taneczno- CKiBP, tel. 61 25 00 400, 
 09.07-13.07; gimnastyczne 61 25 00 402 
 06.08-10.08; oraz artystyczne 
 20.08-24.08; (wiek 7-15 lat) 
 27.08-31.08, 
 godz. 8.00-16.00
Mały Inżynier – 16.07-20.07 Szkoła Detektywów  tel. 790 511 311 
letnie półkolonie z nauką  (wiek 8-12 lat) mail: 
 30.07-3.08 Robotyka  poznan 
  Mindstorms EV3 @malyinzynier.pl 
  (wiek 8-15 lat)

Lato w Centrum Kultury i Bibliotece 
Publicznej Gminy Suchy Las

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAJĘĆ:   
www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CKiBP.  

Zastrzegamy prawo zmian w programie

Wyprzedaż materacy  
z magazynu fabrycznego

Syndyk masy upadłości “Dunlopillo” Sp. z o.o.  
w upadłości, ogłasza, że w dniach:

wtorek 3 i 10 lipca, w godzinach 15.00 – 18.00•	
sobota 7 lipca w godzinach 10.00 – 12.00•	
wtorek 7 i 14 sierpnia w godzinach 15.00 – 18.00•	
sobota 4 sierpnia w godzinach 10.00 – 12.00•	

w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Staszica 39 
w magazynie C3 (położonym na lewo od wjazdu 
w drugiej linii budynków) odbędzie się wyprzedaż 
fabrycznie nowych materacy piankowych marki 
„Dunlopillo” różnych rozmiarów (w cenach 350 zł 
materac jednoosobowy: 80; 90; 120 / 200 cm i 700 zł 
materac dwuosobowy: 140; 160; 180 / 200 cm) oraz 
topperów (100 zł za rozmiar 90 / 200 cm i 150 zł  
za rozmiar 140 / 200 cm), pokrowców do materacy 
i topperów (30 zł za sztukę niezależnie od rozmiaru), 
stelaży i materiałów do produkcji materacy (brzegi, 
zamki błyskawiczne, lamówki, taśmy). 

Szczegóły oferty: tel. 516-167-118,  
mail: ryszard.manikowski@gmail.com  

Konopie siewne w kosmetyce
Konopie to temat kontrowersyjny, jednak coraz bardziej 
popularny. Konopie siewne (Cannabic sativa L.) to pozba-
wiona właściwości narkotycznych siostrzana odmiana 
konopi indyjskich.

Konopie pochodzą z Azji, jednak 
uprawiane są w różnych częściach 
świata. Ciekawostka: zdarza się, także 
w Polsce, że uprawiana przez człowie-
ka roślina obcego pochodzenia może 
zdziczeć i zadomowić się w obcym 
sobie środowisku naturalnym. 

Nie tylko kwasy
W każdym razie z nieszkodliwej 

odmiany konopi, a konkretnie z nasion 
tej rośliny pozyskuje się olej konopny 
używany coraz bardziej powszechnie 
w kosmetyce. Olej konopny ma przy-
jemny, korzenno-orzechowy zapach. 
Najlepszy  a zarazem i najcenniejszy 
jest olej tłoczony na zimno. Ważne 
jest również aby był on nierafinowany. 
Jego właściwości wynikają z fenome-
nalnego składu.

Olej konopny jest bogaty w niena-
sycone kwasy tłuszczowe (NNKT), 
a zwłaszcza kwas linolowy z grupy 
kwasów tłuszczowych Omega-6 i kwas 
linolenowy z grupy Omega-3, które 
występują w idealnych względem siebie 
proporcjach (3:1). To właśnie ta propor-
cja sprawia, że olej konopny pomaga 
nam zachować piękną i zdrową cerę.

To jednak nie wszystko. Nasz olej 
zawiera także kwas oleinowy, palmity-
nowy, gammalinolenowy a także pro-
teiny, aminokwasy, karoten, minerały, 
witaminy, fitosterole i fosfolipidy. 

Tak wspaniałe bogactwo składni-
ków sprawia, że olej konopny stoso-
wany zarówno w czystej postaci jak 
i jako dodatek do kremów, maści czy 
szamponów, ma szereg cennych wła-
ściwości. Jakich?

Stymuluje wzrost
Przede wszystkim można go sto-

sowania w każdej grupie wiekowej i do 
każdego typu skóry. Poza tym szybko 
się wchłania, nie pozostawiając tłustego 
filmu. Reguluje pracę gruczołów łojo-
wych oraz wytwarzanie sebum (jest to 
naturalna, wydzielana przez gruczoły 
substancja skóry ssaków, a zatem i czło-
wieka). Wzmacnia odporność skóry na 
czynniki atmosferyczne, niekorzystne 
temperatury czy silny wiatr.

Olej konopny zapobiega tworze-
niu się zmarszczek i niweluje już ist-
niejące. Łagodzi stany zapalne, nawet 
przy atopowym zapaleniu skóry, łusz-
czycy czy egzemie. Odżywia skórę, 
włosy i paznokcie. Likwiduje świąd 
przy alergiach i dermatozach. Pełni 
też rolę naturalnego filtra przeciwsło-
necznego. Co to oznacza? Po prostu, 
olej zabezpiecza skórę przed działa-
niem promieni UV.

Ponadto olej konopny stosowany 
na skórę głowy stymuluje wzrost wło-
sów, działa też przeciwłupieżowo. Ła-

godzi zmiany trądzikowe i spłyca po 
nich blizny a także wyrównuje koloryt 
skóry i zmniejsza przebarwienia.

Drzemiący potencjał
Olej z konopi siewnej jest doskona-

łym środkiem przeciwzapalnym, na-
wilżającym, regenerującym, antysep-
tycznym, antyoksydacyjnym. Szereg 
dobroczynnych działań pozycjonuje 
go na czele substancji używanych naj-
chętniej przez producentów kosme-
tyków. Pomimo tego, iż nie zostały 
jeszcze odkryte wszystkie właściwości 
oleju konopnego, to już teraz wiadomo, 
że drzemie w nim fenomenalny po-
tencjał. Produkt ten jest nie wątpliwie  
hitem w dziedzinie pielęgnacji skóry, 
włosów i paznokci. 

Katarzyna Kamińska
Fitoterapeuta, Zielarnia Sucholeska

Radny Michal Przybylski, przewodniczący 
Michał Dziedzic, radna Agnieszka Targońska

Radny Krzysztof Pilas, przewodnicząca Anna Ankiewicz
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Po uwzględnieniu uwag Wysoka 
Rada przyjęła uchwałę – większością 
ośmiu głosów.

– Mam nadzieję, panie wójcie, że 
tym razem uda się panu utwardzić tę 
Bursztynową – skomentował radny 
Grzegorz Łukszo. – Wprawdzie nie 
udało się panu przez sześć miesięcy, 
ale teraz ma pan troszkę więcej czasu.

Już bez tego typu złośliwostek, jed-
nogłośnie przyjęto uchwałę o prze-
znaczeniu części umorzonej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu. Dyskutowano natomiast nad na-
zwami nowych ulic w Biedrusku.

– Widzę tu wyraźną inspirację 
ulicami na osiedlu Grzybowym – 
zmarszczyła brwi radna Małgorzata 
Salwa-Haibach, przewodnicząca za-
rządu tegoż osiedla.

– Ileż można apelować – załamał 
ręce radny Tasarz. – Tak trudno wziąć 
do ręki słownik, encyklopedię i nie 
dublować nazw? Jako strażak wiem, że 
takie dublowanie bywa niebezpiecz-
ne. W ostatniej chwili się kapnąłem, 
że do pożaru mam jechać na Leśną 
w Zielątkowie, a nie w Suchym Lesie. 
Natomiast pogotowie pojechało po 
moją wnuczkę na ulicę Bogusławskie-
go w Poznaniu…

– Przecież są różne kody pocztowe… 
– bąknął D. Matysiak.

– A straż wie, jaki pan ma kod? – zła-
pał się za głowę radny Włodzimierz 
Majewski. – Panie Dariuszu…

Ostatecznie Wysoka Rada prze-
głosowała nazwy biedruskich ulic 
siedmioma głosami.

Chcą mieć białe zęby
W ramach punktu pod nazwą 

„Informacje wójta gminy” głos zabrał 
wicewójt Marcin Buliński, który na-
pomknął m.in. o budowie miejsc par-
kingowych na ulicy Jeżynowej.

– Teraz trwają prace projektowe, ale 
już na początku lipca i sierpnia powin-
ny się rozpocząć prace budowlane – za-
pewnił. – Trwają też prace projektowe 
w związku z planowaną modernizacją 
Starego Baru w Chludowie – dodał.

Wkrótce potem przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Salwa-Ha-
ibach przeczytała list sołtys Reginy 
Roszczyk z Zielątkowa. Pani sołtys za-
proponowała zmianę statutu sołectwa, 
a to w związku ze zmianą ordynacji 
wyborczej i przedłużeniem kadencji 
do pięciu lat, a także rozwojem wsi.

– Pani sołtys proponuje przedłuże-
nie kadencji także rad sołeckich oraz 
poszerzenia składu Rady Sołeckiej 
w Zielątkowie o dwie osoby – poin-
formowała przewodnicząca Salwa-
Haibach.

Pani przewodnicząca odczytała 
też oświadczenie radnego Krzysztofa 
Pilasa, który zrezygnował z obecno-
ści w komitecie obchodów 800-lecia 
Suchego Lasu. Radny Pilas oświad-
czył m.in., że nie przypomina sobie 
w komitecie jakiegokolwiek głoso-
wania w sprawie wydatków, a tym 
bardziej propozycji wydatków jego 
autorstwa. Szerzej o sprawie piszemy 
w tekście obok.

Zaraz po pani przewodniczącej 
głos zabrał jej zastępca Zbigniew Hą-
cia, który odczytał pismo sołtys Hali-
ny Gramsch z Chludowa. Pismo za-
adresowane do ministerstwa zdrowia. 
Pani sołtys napisała w imieniu tysięcy 
mieszkańców Chludowa, Zielątko-
wa, Golęczewa i innych miejscowości 
w sprawie braku kontraktu dla dotych-
czasowej pani stomatolog.

– Mieszkańcy byli zadowoleni 
z pani doktor i chcą cywilizowanej 
opieki stomatologicznej, gwarantowa-
nej przez Konstytucję RP – podsumo-
wał wiceprzewodniczący Hącia.

Czar małych kin
Radny Hącia zabrał potem ponow-

nie głos, ale już jako przedstawiciel 
naszej gminy w Stowarzyszeniu Gmin 
i Powiatów Wielkopolski. Opowie-
dział o koncepcji działalności małych 
kin, w których seanse w cenie 5-10 zł 
odbywałyby się raz w tygodniu.

– Można by się zastanowić nad dzia-
łalnością takich kin także i w naszych 
świetlicach – podsunął Zb. Hącia.

W ramach informacji przewodni-
czących komisji stałych, jako pierwszy 
zabrał głos radny Pilas, który powie-
dział o odwiedzinach członków Ko-
misji Społecznej w czterech szkołach 
i trzech przedszkolach. 

– Rozmawialiśmy m.in. o potrzebach 
remontowych i rekrutacji – wyjawił.

– Członkowie Komisji Komunal-
nej i Ochrony Środowiska odwiedzili 
zbiornik retencyjny przy kościele 
w Suchym Lesie – poinformowała 
z kolei przewodnicząca tejże komi-
sji Agnieszka Targońska. – Zbiornik 
został ogrodzony, ze względów bez-
pieczeństwa. Tymczasem można by 
umożliwić dojście do niego i urządzić 
na jego brzegu teren rekreacyjny.

Z kolei przewodniczący Włodzi-
mierz Majewski z Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego przypo-
mniał, że rzeczona komisja powołała 
zespół w sprawie rozkładów i kierun-
ków jazdy autobusów gminnych.

– Zachęcamy do udziału w zespole 
– powiódł wzrokiem po sali. – No chy-

ba, że uważacie, że wszystko jest w po-
rządku – pozwolił głosowi zabrzmieć 
lekko ironicznie.

Przewodniczący Dariusz Matysiak 
z Komisji Finansowo-Budżetowej 
i Rozwoju Gospodarczego wspomniał 
o wątpliwościach członków komisji, 
co do dokończenia kanalizacji w Zie-
lątkowie i Golęczewie.

– Do 2019 r. sprawa powinna być 
jednak załatwiona – orzekł.

Przewodniczący Grzegorz Łukszo 
z Komisji Rewizyjnej zdał krótką rela-
cję z dwóch posiedzeń w sprawie wy-
konania budżetu.

– Gościliśmy dwie panie z Urzę-
du Gminy oraz wójta, który jednak 
w pewnym momencie obraził się i wy-
szedł – wyjawił przewodniczący.

Poliuretanowe ludki
Podczas części sesji przeznaczonej 

na interpelacje i zapytania przewod-
nicząca Małgorzata Salwa-Haibach 
odczytała interpelacje radnych Wło-
dzimierza Majewskiego i Grzegorza 
Łukszo. Radny Łukszo pytał m.in. 
o opóźnienia związane z budową 
ścieżki Radojewo-Biedrusko. Urząd 
Gminy odpisał, że opóźnienia wyni-
kają z wycinki drzew, która była nieza-
leżna od wykonawcy.

Radny Pilas pytał z kolei o budowę 
przejścia przez tory przy ul. Wałec-
kiej. Usłyszał w odpowiedzi, że prace 
potrwają do końca maja przyszłego 
roku. Na pytanie o podwyżki dla per-
sonelu gminnych jednostek oświato-
wych udzielono odpowiedzi pisemnej, 
z której wynikało, że pracownicy nie-
pedagogiczni mogą liczyć na zaledwie 
trzyprocentową rewaloryzację. W tym 
samym piśmie wójt poinformował, że 
nadal pro-cedowana jest kontrower-
syjna sprawa własności cmentarza 
w Biedru-sku, a wszelkie zmiany będą 
mogły nastąpić dopiero po wydaniu 
opinii właściwych służb sanitarnych.

– Dlaczego zmniejszono powierzch-
nię nawierzchni poliuretanowej na tere-
nie przedszkola „Leśne Ludki”? – chcia-
ła z kolei wiedzieć radna Targońska.

– Taka była wola pani dyrektor – 
odparł wójt Wojtera. – Żeby połączyć 
poliuretan, piasek i trawę. A pani dy-
rektor to fachowiec.

– Ciekawe, bo mnie pani dyrektor 
powiedziała, że to decyzja gminy – zdzi-
wiła się Agnieszka Targońska. – W ogó-
le sprawa jest tajemnicza, bo 210 m2 
nawierzchni poliuretanowej na terenie 
przedszkola kosztowało nas 153 tys. zł, 
a realna cena za metr to 350 zł.

– Realna cena to cena rynkowa, która 
wynika z ofert – pouczył ją wójt Wojtera.

Biletomat pod strażą?
Radny Zbigniew Hącia poruszył 

swój ulubiony temat, czyli kwestię ko-
munikacji autobusowej.

– Musimy teraz płacić kierowcy za 
bilet odliczoną kwotą, co prowadzi 
do absurdów – ocenił. – Czy nie stać 
nas na biletomat w każdym autobusie? 

– pytał retorycznie. – Biletomaty na 
przystankach nie rozwiążą problemu, 
bo kto ich będzie pilnował… Wiem, 
że jest pomysł na bilety w „Żabce”, ale 
kto z Chludowa pojedzie po bilet do 

„Żabki”? Kolejny absurd…
– Uruchamiamy „Żabkę” w Chlu-

dowie i rozmawiamy o pozostałych 
filiach – pospieszył z wyjaśnieniem 
wicewójt Marcin Buliński.

– Kierowcy autobusów wiedzą wię-
cej niż wy – sarkał radny Hącia.

– Może więc powinien pan na tej 
sali z kierowcami dyskutować – ściął 
go wójt Grzegorz Wojtera.

– Kiedy planujecie remont oświe- 
tlenia na placu Grzybowym? – zmie-
niła temat radna Małgorzata Salwa-
Haibach.

– Latem – lakonicznie odparł wójt 
Wojtera. – Jutro powiem dokładniej.

– Będę wdzięczna za informację 
z podaniem miesiąca i roku – głos 
radnej Salwy-Haibach ociekał słody-
czą. – A co pan wójt zrobił w sprawie 
kupna działki na tereny rekreacyjne na 
osiedlu Grzybowym? Czekamy na to 
od trzech lat…

– Na dziś nie mam wiedzy, w ostat-
nich miesiącach nie podejmowałem 
działań – odparł niechętnie gospo-
darz gminy.

– W takim razie nie ma potrzeby 
dalszych działań, bo firma działkę 
już sprzedała – poinformowała go 
radna. – Zmarnowana została szan-
sa na piękny teren rekreacyjny. Po-
czątkującemu radnemu w ydaje się, 
że góry przeniesie, ale wszelkie jego 
inicjaty w y, a nawet przyjęte uchwa-
ły mogą zderzyć się z zaniechaniem 
władzy w ykonawczej – teraz jej głos 
brzmiał już gorzko. – A przyczyny 
tegoż zaniechania by wają trudne do 
ogarnięcia. Gdyby był pan miesz-
kańcem osiedla pewnie inaczej by 
pan do tego podszedł.

– Nie czuję się winny zmarnowania 
superokazji – bąknął wójt.

Wójt to nie worek
– Szkoda naszego czasu – mruknął 

pod nosem radny Majewski.
– Nie jestem workiem bokser-

skim, w który można ładować – 
teraz Grzegorz Wojtera zwrócił 
się w prost do Włodzimierza Ma-
jewskiego. – Mówił pan już o tym 
marnowaniu czasu podczas posie-
dzenia komisji . Dlatego właśnie 
w yszedłem – oskarżył .

– Panie wójcie, prezentuje pan 
kompilację cynizmu, małego cwa-

Sesja rozpoczęła się od wniosku rad-
nej Agnieszki Targońskiej o zmianę po-
rządku obrad. Pani radna zaproponowa-
ła wycofanie projektu uchwały w sprawie 
zasad sytuowania obiektów małej archi-
tektury i tablic reklamowych.

– To obszerna uchwała – uzasadni-
ła. – A my mieliśmy zbyt mało czasu, 
by przyjrzeć się jej nowej wersji, a tak-
że 67 uwagom. Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska nie opiniowała 
jeszcze projektu. Przydałoby się też, 
żeby swoje zdanie wyrazili eksperci…

– A czy punkt piąty nie dotyczy tej 
samej uchwały? – zainteresował się 
radny Ryszard Tasarz.

– Niekoniecznie – uśmiechnęła się 
na to radna Targońska. – Ja wnioskuję 
o usunięcie punktu czwartego.

Wojewoda błąd zauważy
Wniosek pani radnej został przyję-

ty dziewięcioma głosami.
– Ja z kolei proszę o dodanie do po-

rządku obrad projektu uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na oddanie na 
sześć lat w użytkowanie części działki 
w Złotnikach, w ciągu Rowu Złotnic-
kiego – powstał ze swego miejsca wójt 
Grzegorz Wojtera. – Zgadzam się też 
z radnym Tasarzem, że kodeks rekla-
mowy i uchwała o opłacie reklamowej 
są ze sobą powiązane. Wnoszę więc 
o usunięcie także punktu piątego.

– Ależ dlaczego? – nie zgodził się 
z wójtem radny Michał Przybylski. – 
Przecież ten projekt nie musi być prze-
głosowany. Ale warto nad nim pody-
skutować – przekonywał.

– Celowo te dwa projekty puścili-
śmy razem – włączył się do rozmowy 
zastępca wójta Marcin Buliński. – 
Zgodnie z ustawą krajobrazową, naj-
pierw trzeba przyjąć kodeks, a następ-
nie opłaty. Inaczej popełnimy błąd, 
który wojewoda z pewnością zauważy 

– przestrzegł.
– Przecież radny Przybylski wypo-

wiedział się jasno… – załamała ręce 
radna Małgorzata Salwa-Haibach.

– Zatem odrzucicie ten projekt. Bo 
jakąś decyzję przecież musicie pod-jąć 

– zauważył gospodarz gminy.
Ostatecznie Wysoka Rada pierw-

szy z wniosków wójta przyjęła jedno-
myślnie, zaś drugi odrzuciła ośmioma 
głosami.

– Prosiłbym także o wycofanie 
punktu szóstego – zabrał głos radny 
Dariusz Matysiak. – To projekt miej-

scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który dotyczy dwóch 
działek w Biedrusku. Tymczasem 
działki te znajdują się na terenie za-
mkniętym.

I znów ośmioma głosami zadecy-
dowano o wykreśleniu punktu.

– Proszę też o dodanie do porządku 
projektu oświadczenia w sprawie kon-
sultacji na osiedlach Suchy Las i Suchy 
Las-Wschód – znów zabrał głos radny 
Przybylski.

Ten wniosek przyjęto już jedno-
myślnie. Nie było też żadnych uwag 
w sprawie protokołu z poprzedniej sesji.

Obciach zamiast kary
W dalszej kolejności samorządow-

cy rozpoczęli dyskusję nad wnioskiem 
wójta o zgodę na oddanie gruntu 
w sześcioletnie użytkowanie.

– Budowa zbiornika retencyjne-
go już tam się w zasadzie rozpoczę-
ła – wyjaśnił Grzegorz Wojtera. – Po 
co ta inwestycja? W razie większych 
opadów deszczówka zostanie przyjęta, 
a po oczyszczeniu zlana powoli w kie-
runku Jeziora Strzeszyńskiego. Inwe-
storem jest Urząd Marszałkowski, a te-
ren w niewielkiej części jest nasz, stąd 
konieczność oddania w użytkowanie.

Uchwała została przez Wysoką 
Radę przyjęta, choć radny Krzysztof 
Pilas dopytywał się jeszcze, czemu 
będzie służyła ta konkretna działka, 
a także o to, jaki będzie jej los po upły-
wie sześciu lat.

Atmosfera na sali zrobiła się nato-
miast znacznie gorętsza, kiedy samo-
rządowcy rozpoczęli dyskusję o opła-
tach reklamowych.

– Nam chodzi o to, żeby mieszkań-
ców uwrażliwić estetycznie – tłuma-
czył radny Przybylski. – Wystarczy bo-
wiem wyjechać za zachodnią lub nawet 
południową granicę, żeby przekonać się, 
że w innych krajach mieszkańcy o wiele 
bardziej dbają o swój ład przestrzenny. 
Choć i u nas w miejscowościach tury-
stycznych nastąpił już przełom.

W tej kwestii nie było sporu. Kon-
sensusu nie było natomiast w sprawie 
sankcji.

– Wójt proponuje wzmocnienie 
negatywne, jak opłaty, kary, egzekucje 

– zauważył Michał Przybylski. – My 
proponujemy, żeby najpierw spróbo-
wać działać nieinwazyjnie, sprawić, 
że przyczynianie się do chaosu rekla-
mowego będzie obciachem. Trzeba 

zbudować system zachęt, a nie represji. 
Przypominam, że cała dysputa rozpo-
częła się od kilku artykułów Agnieszki 
Targońskiej. Oświadczam też, że ta 
Rada Gminy uchwały o opłatach i ka-
rach nie przyjmie.

– A jaką mamy gwarancję, że wy-
chowywanie da efekt? – zapytała prze-
wodnicząca Anna Ankiewicz z Zarzą-
du Osiedla Suchy Las-Wschód.

– Gwarancji nie mamy – przyznał 
radny Przybylski. – Ale mamy zaufa-
nie do mieszkańców.

– Odrzucam te argumenty – mach-
nął ręką wójt Wojtera. – W ten sposób 
przyjmiemy kodeks bez możliwości 
jego egzekwowania. Uchwała bez 
takiego instrumentu po prostu nie 
będzie skuteczna. Kodeks drogowy 
opiera się na zaufaniu do kierowców 
czy jednak na mandatach? – podał 
przykład. – Swoją drogą, wielka szko-
da, że nie rozmawialiście z nami tak 
otwarcie już kilka miesięcy temu. 

– Panie wójcie, rozumiem pańską 
delikatną irytację – uśmiechnął się 
radny Matysiak. – Zapewne w drukarni 
już czekał tytuł artykułu, że radni wpro-
wadzili kolejny podatek dla przedsiębior-
ców. Nie udała się ta intryga – szydził.

– Ludzi wychowamy w sposób 
ewolucyjny, stopniowy – dodał radny 
Krzysztof Pilas. – Są zresztą w tej chwi-
li bardziej palące kwestie niż chaos 
reklamowy. Np. świństwa, którymi 
niektórzy palą w piecach…

– Do norki też się można schować 
w drodze ewolucyjnej, ale chyba le-piej 
szybko tam uciec – zakpił Grzegorz 
Wojtera. – Za chwilę przeczytam na 
waszym portalu, że wójt chciał złupić 
mieszkańców wprowadzając kolejną 
daninę. Po co jednak cała ta komedia? 
Wydaliśmy na to 100 tys. zł.

Więcej wiary w ludzi
– Panie wójcie, wiele faktur za pro-

jekty zapłaciliśmy, a projekty te od 
dawna leżą w szufladach – wtrąciła 
cierpko Małgorzata Salwa-Haibach.

– Moim celem nie było karanie, 
lecz usunięcie chaosu – oświadczyła 
Agnieszka Targońska. – Zdarzało się 
już, że jakieś konkretne reklamy pięt-
nowałam, po czym usuwano je.

– Jako strażak po prostu nie wierzę 
w wasze przekonanie, że nasze sza-
nowne społeczeństwo będzie takie 
grzeczne – zaśmiał się Ryszard Ta-
sarz. – Zawsze, jeśli ktoś nabroi, musi 
go spotkać jakaś kara.

– Rysiu, trochę więcej wiary w ludzi 
– rzucił w kierunku kolegi z konku-ren-

cyjnego klubu radny Pilas.
– Gdybym tak bezgranicznie wie-

rzył w ludzi, to bym nie miał roboty – 
odparował radny Tasarz.

– Tylko nie przychodźcie do Urzę-
du Gminy z żądaniem, żebym do nie-
sfornych reklamodawców z cukierka-
mi jechał – zastrzegł wójt.

– Proszę państwa, gdyby nie doktor 
Agnieszka Targońska, nawet zarys tej 
uchwały by nie powstał… – żachnęła 
się radna Salwa-Haibach.

– Słusznie, zamknijmy dyskusję – 
pokiwał głową radny Zbigniew Hącia.

Za zamknięciem dalszej dyskusji 
zagłosowało 12 rajców. Za odrzuce-
niem projektu uchwały o opłatach – 
ośmiu. Uchwała zatem nie prze-szła.

W dalszej kolejności radny Michał 
Przybylski podziękował członkom 
zespołu konsultacyjnego (którego był 
przewodniczącym).

– Dziękuję w szczególności prze-
wodniczącym zarządów osiedli, czyli 
pani Ani Ankiewicz i panu Micha-
łowi Dziedzicowi – skłonił się nisko. 

– A także panu Marcinowi Kołodziej-
czakowi z Urzędu Gminy – za jego 
mrówczą, urzędniczą pracę – skłonił 
się po raz kolejny.

– Co w projekcie oświadczenia 
oznaczają słowa „zdecydowana więk-
szość”? – radny Paweł Tyrka nie bawił 
się w grzeczności.

– 29 głosów za, jeden przeciwko, 
dwa nieważne – zerknął w papiery 
Marcin Kołodziejczak.

– W tym zapisie chodziło właśnie 
o to, by nie pojawiła się konkretna licz-
ba osób – wyraził ocenę wójt Wojtera.

– Rzeczywiście, skutecznie odzwy-
czaił pan mieszkańców od wyrażania 
swojego zdania w trybie konsultacji 
społecznych – odciął się radny Przy-
bylski. – A sformułowanie jest takie 
samo, jak podczas poprzednich kon-
sultacji. Teraz już pan pewnie widzi 
śmieszność swojego zarzutu?

Po tych złośliwościach radni przy-
stąpili do głosowania. Oświadczenie 
przyjęto jednomyślnie. Podobnie 
zresztą jak uchwałę w sprawie pożycz-
ki na budowę ulicy Łozowej w Suchym 
Lesie oraz zmiany w wieloletnim pla-
nie finansowym na lata 2018-2029.

Więcej czasu na Bursztynową
Do krótkiej dyskusji doszło nato-

miast nad projektem uchwały w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej na 
2018 r.

– Proponuję dołożenie pieniędzy 
na utwardzenie płytami ulicy Burszty-
nowej w Biedrusku – podniósł się ze 
swego miejsca radny Przybylski.

– Brakuje też 15 tys. zł na wiatę bie-
siadną przy Domu Osiedlowym w Bie-
drusku – zauważył radny Matysiak.

– Można natomiast zrezygnować 
z 300 tys. zł na promocję gospodarczą 
gminy – wskazał Michał Przybylski. 
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Do norki najlepiej uciec szybko
Majowa sesja Rady Gminy była wyjątkowo gorąca, nawet 
jak na standardy tej kadencji. Czuć, że zbliżają się wybory. 
Najostrzej spierano się o opłaty reklamowe oraz o utraconą 
okazję urządzenia terenu rekreacyjnego.
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Art. 299 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych stanowi szczególną sankcję za 
nienależyte prowadzenie spraw spółki 
przez członków zarządu, których za-
chowanie doprowadziło do niewypła-
calności spółki. 

Odpowiedzialność członków za-
rządu na podstawie omawianego prze-
pisu ma charakter osobisty (członek 
zarządu odpowiada swoim majątkiem), 
nieograniczony kwotowo i subsydiar-
ny względem spółki (członek zarządu 
ponosi odpowiedzialność w przypadku, 
gdy spółka nie może zapłacić). Przyjąć 
należy, że odpowiedzialność członków 
zarządu w takiej sytuacji ma charakter 
odpowiedzialności odszkodowawczej, 
opartej na zasadzie winy, która polega na 
niezłożeniu lub zbyt późnym złożeniu 
wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, 
co skutkuje niemożliwością zaspokoje-
nia się wierzyciela z majątku spółki.

Koniecznym warunkiem pocią-
gnięcia członka zarządu do odpowie-
dzialności, jest oczywiście istnienie 
samego zobowiązania spółki, którego 

stroną spółka stała się w czasookresie 
jej funkcjonowania. Bez znaczenia jed-
nak pozostaje źródło powstania tegoż 
zobowiązania, może ono wynikać np. 
z czynu niedozwolonego, ustawy, bądź 
umowy. Najczęściej jest to oczywiście 
niezapłacona faktura.

Członek zarządu spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością nie będzie pono-
sił odpowiedzialności za zobowiązania, 
które powstały w okresie, w którym nie 
pełnił on tej funkcji, ale także za te, któ-
re powstały w okresie, w którym będąc 
członkiem zarządu nie mógł, wskutek 
szczególnych regulacji bądź okolicz-
ności tego zarządu sprawować. Zarząd 
może odpowiadać za zobowiązania 
powstałe przed, jak i po zaistnieniu pod-
staw do ogłoszenia upadłości spółki. 
Odpowiedzialności członek zarządu 
nie będzie ponosił również względem 
zobowiązań powstałych po zgłoszeniu 
wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Przyjmuje się, iż zobowiązanie 
wierzyciela względem spółki musi 
być stwierdzone wydanym przeciwko 
spółce tytułem egzekucyjnym. Zwró-
cić należy uwagę, iż tytuł egzekucyjny 
nie musi być prawomocnym wyrokiem 
sądu, a zobowiązanie może wynikać np. 
z aktu notarialnego, w którym dłużnik 
poddaje się egzekucji. Najczęściej jed-
nak pociągnięcie do odpowiedzialności 
członka zarządu poprzedzone winno 
być wystąpieniem z powództwem prze-
ciwko spółce w celu uzyskania tytułu 
egzekucyjnego.

W procesie przeciwko członkowi za-
rządu niedopuszczalne jest kwestiono-
wanie przez niego zobowiązania spółki, 

czy też podnoszenia innych zarzutów, 
przypadających samej spółce, zmie-
rzających do wykazania niezasadności 
tytułu egzekucyjnego. Tego rodzaju 
kwestionowanie orzeczenia, wydanego 
przeciwko spółce przez członka zarzą-
du naruszyłoby zasadę powagi rzeczy 
osądzonej. 

Zgodnie z art. 299 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych, członek zarządu 
w procesie wytoczonym przez wierzy-
ciela, może się bronić np. twierdząc, że 
we właściwym czasie złożono wniosek 
o ogłoszenie upadłości, albo niezgło-
szenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
nastąpiło nie z jego winy, oraz w przy-
padku gdy pomimo niezgłoszenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości oraz 
niewydania postanowienia o otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego 
albo niezatwierdzenia układu w postę-
powaniu w przedmiocie zatwierdzenia 
układu, wierzyciel ten nie poniósł szko-
dy. Członek zarządu będzie również 
wolny od odpowiedzialności, jeżeli 
wykaże iż w czasie gdy pełnił funkcję 
w ogóle nie było podstaw do złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości.

Tylko dla porządku warto w tym 
miejscy wskazać, że zgodnie z ustawą 
Prawo upadłościowe dłużnik jest obo-
wiązany, nie później niż w terminie 
trzydziestu dni od dnia, w którym wystą-
piła podstawa do ogłoszenia upadłości, 
zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie 
upadłości. W przypadku spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością obowiązek, 
o którym mowa, spoczywa na każdym 
z członków zarządu. Spółkę należy trak-
tować jako niewypłacalną, jeżeli utra-

ciła zdolność do wykonywania swoich 
wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 
Domniemywa się, że taka sytuacja ma 
miejsce, jeżeli opóźnienie w wykonaniu 
zobowiązań pieniężnych przekracza trzy 
miesiące, a także wtedy, gdy zobowiąza-
nia pieniężne spółki przekraczają war-
tość jej majątku, a stan ten utrzymuje się 
przez okres przekraczający dwadzieścia 
cztery miesiące.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że 
każdy wierzyciel ma prawo wytoczyć po-
wództwo o zapłatę przeciwko członkom 
zarządu spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, jeśli spółka ta nie spełniła zo-
bowiązania względem tegoż wierzyciela, 
a osoby pełniące funkcje w zarządzie 
spółki w czasie istnienia zobowiązania, 
nie złożyły w terminie wniosku o ogło-
szenie upadłości spółki. Na stronie po-
wodowej z formalnego punktu widzenia 
będzie ciążył o korzystania z komputera 
przenośnego tak aby zminimalizować 
ryzyko wglądu w wyświetlane na mo-
nitorze danych osobowych przez osoby 
nieupoważnione bowiązek wykazania 
istnienia samego zobowiązania oraz 
bezskuteczności prowadzonej egzeku-
cji z majątku spółki. Wierzyciel winien 
jednak pamiętać i mieć świadomość, iż 
może przegrać proces w przypadku wy-
kazania przez członków zarządu wystą-
pienia jednej z przesłanek wyłączających 
odpowiedzialność (egzoneracyjnych), 
określonych w art. 299 § 2 Kodeksu spół-
ek handlowych, a także w przypadku 
gdy w czasie pełnienia przez nich funkcji 
w zarządzie spółki, podstawy do złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości w ogóle 
nie zaistniały.

 Z SESJI RADY GMINY / PRAWNIK RADZI

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

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania 
(długi) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Celem niniejszego artykułu jest uświadomienie wierzycielom spółek z ograniczoną od-
powiedzialnością, iż w przypadku niemożności zaspokojenia się z majątku tego rodzaju 
spółki, z uwagi na brak majątku, w niektórych sytuacjach możliwym jest dochodzenie 
swoich roszczeń bezpośrednio od członków zarządu tejże spółki.

Współpraca powiatu 
poznańskiego z Ukrainą 
nabiera rumieńców
Wizyta przedstawicieli partnerskiego Rejonu Kijowsko-
Światoszyńskiego w powiecie poznańskim trwała 5 dni. 
Delegacja złożona z 7 osób przyleciała do Polski  
11 czerwca.

Oficjalną wizytę rozpoczęto od 
spotkania z Zarządem Powiatu w Po-
znaniu. - Powiat poznański w wielu 
obszarach swojej działalności odnosi 
spektakularne sukcesy. Bardzo się 
cieszę, że jesteśmy wzorem nie tylko 
dla samorządów w kraju, ale także dla 
naszych wschodnich sąsiadów. Te dni 
dały nam czas, by odpowiedzieć na 
wszystkie nurtujące ich pytania. Za-
wsze lepiej jest bazować na doświad-
czeniach innych. Mam nadzieję, że na-
sza współpraca nabierze rumieńców 

– powiedział Jan Grabkowski, starosta 
poznański.

Plan pobytu został ułożony zgodnie 
z zaproponowaną wcześniej przez stronę 
ukraińską listą zagadnień. Gminą, którą 
delegacja odwiedziła jako pierwszą, był 
Czerwonak. Przedstawiciele partner-
skiego rejonu najpierw zwiedzali fabrykę 
autobusów Solaris w Bolechowie. Na-
stępnie – z  uwagi na prośbę o wyjaśnie-
nie zagadnień związanych z systemem 
edukacji w Polsce – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach. Szczególne 

wrażenie zrobiły na nich Park Orienta-
cji Przestrzennej, pracownia dźwięków 
oraz muzeum tyflologiczne.

W kolejnych dniach delegacja go-
ściła w szpitalu w Puszczykowie oraz 
w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, przy 
którym powstaje najnowocześniejsze 
w kraju Centrum Kształcenia Praktycz-
nego. Zwiedzała również Kórnik, gdzie 
znajduje się słynny zamek, zaliczany do 

„pereł powiatu poznańskiego”.
W skład delegacji weszli m.in. 

Mychajło Leznik – zastępca Prze-
wodniczącego Kijowsko-Świato-
szyńskiej Państwowej Administracji 
Rejonowej w obwodzie kijowskim, 
Oleksandr Horin – kierownik urzędu 
Państwowej Administracji Rejono-
wej, naczelnicy wydziałów: Kultury, 
Narodowości i Wyznań; Gospodarki 
Komunalno-Mieszkaniowej i Budow-
nictwa; kierownik Działu ds. Polityki 
Wewnętrznej i Kontaktów z Organiza-
cjami Pozarządowymi oraz przedsta-
wiciele Wydziału Zdrowia i Wydziału 
Oświaty PAR. 

KK

Innowacyjny zabieg 
usunięcia glejaka w szpitalu 
w Puszczykowie
Czy na sali operacyjnej może być ciemno ? Jak udowodnił 
dr Jakub Moskal, czasami nawet powinno. W Szpitalu w 
Puszczykowie odbył się innowacyjny zabieg usuwania guza 
mózgu z wykorzystaniem promieniowania ultrafioletowego.

Glejaki to nowotwory, które  
wyglądem bardzo upodabniają się 
do zdrowych tkanek, dlatego ich 
usunięcie wymaga od operującego 
ogromnego doświadczenia i precyzji. 
Bardzo trudno jest bowiem „zoba-
czyć” gdzie powinna przebiegać linia 
chirurgicznego cięcia. 

Początkowo operacja nie różniła 
się od innych tego typu zabiegów. Aż 
do chwili, gdy  wykorzystano kwas 
5-aminolewulinowy ALA. Poda-
ny w czasie zabiegu przedostaje się 
wraz z krwią do guza i pod wpływem 
promieniowania ultrafioletowego 
zaczyna świecić. Pole operacyjne 
oświetlane jest wtedy jedynie lampą 
UV. Dzięki temu chirurg dokładnie 
widzi pod mikroskopem, gdzie jest 
zlokalizowany nowotwór i bardzo 
dokładnie może go usunąć. 

Operacja przeprowadzona przez 
zespół kierowany przez dr. Jakuba 
Moskala, Ordynatora Oddziału 
Neurochirurgicznego, trwała bli-
sko 5 godzin. Szpital w Puszczyko-
wie jest jedyną placówką w Wiel-
kopolsce, w której takie zabiegi są 
w ykony wane. Do tej pory najwię-
cej operacji usuwania glejaków 

„w ciemności” w ykonano w Byd-
goszczy i w Gdańsku. W Polsce jest 
to niestety nadal rzadka procedura 
medyczna.  Daleko nam  choćby do 
Czechów czy Skandynawii, gdzie 
operacje przeprowadza się niemal 
rutynowo. Oddział Neurochirurgii 
puszczykowskiego szpitala potwier-
dził zatem, że należy w naszym kra-
ju do ścisłej neurochirurgicznej  
czołówki.   

Marzena Rutkowska-Kalisz

niactwa i sarkazmu – ocenił radny 
Przybylski. – A przecież powinniśmy 
traktować się poważnie. Gratuluję, 
że zrobił pan w konia mieszkańców 
Grzybowego – zakończył z gorzką 
ironią.

– Mogą pojawić się emocje, ale nie 
ma lekceważenia czy wywyższania się 

– tłumaczył G. Wojtera.
W tym momencie radny Matysiak 

wtrącił coś o ulgowym traktowaniu 
przez gospodarza gminy deweloperów, 
ale wójt przerwał mu to wystąpienie.

– Jeśli już pan rozmawia ze mną 
na siedząco, to niech pan chociaż nie 
je – wytknął, bo radny faktycznie coś 
przegryzał.

– Czy tak po ludzku nie jest panu 
straconej okazji żal? – radna Salwa-
Haibach powróciła do tematu działki.

– Nie – odparł krótko wójt.

Wszyscy do pani Ani
W części pod nazwą „Wolne głosy 

i wnioski” wystąpił mieszkaniec gmi-
ny, pan Wojciech.

– Jestem tu, bo nie wierzyłem 
w opowieści, co się dzieje na sesjach – 
oznajmił na początku. – Jest mi wstyd 
za taką radę. Panie Dziedzic, co miała 
na celu pańska wizyta na placu zabaw 
przy ulicy Poziomkowej? – zwrócił się 
do przewodniczącego Zarządu Osie-
dla Suchy Las.

– To Komisja Ochrony Środowiska 
wizytowała place zabaw, pana Dzie-
dzica wtedy nie było – pouczyła miesz-
kańca przewodnicząca rady. – Była 
przewodnicząca komisji, pani doktor 
Agnieszka Targońska.

– A dlaczego miesiąc po przeglą-
dzie plac wyglądał tak – pan Wojciech 
podszedł do pani przewodniczącej 
i podsunął jej zdjęcie, zapewne uszko-
dzonego urządzenia, tuż przed oczy.

– Pani doktor Targońska nie ma pla-
cu pod stałym nadzorem – odparła su-
cho M. Salwa-Haibach. – Jeśli mamy do 
czynienia z uszkodzeniem, jeśli grozi to 
wypadkiem, trzeba działać niezwłocz-
nie, najlepiej powia-domić Referat Ko-

munalny Urzędu Gminy – doradziła.
– Pan Dziedzic sobie nie radzi, wszy-

scy zgłaszają się do pani Ani – miesz-
kaniec wiedział swoje.

– To nie jest mityng wyborczy, pro-
szę się opanować – zirytował się radny 
Przybylski.

– Owszem, zdarza się, że zgłaszają 
się do pani przewodniczącej Ankie-
wicz – kiwnął głową M. Dziedzic. – 
Do mnie z kolei zgłaszają się w sprawie 
ulicy Leśnej. Może to kwestia zaufania, 
może przypadkowego trafienia na ten, 
a nie inny telefon, może wynika to 
z tego, że ktoś pisze na forum, na któ-
rym ja jestem zablokowany…

Krzysztof Ulanowski

Gala niezwykłych serc
– Doceniamy ludzi, którzy w nieprze-

ciętny sposób myślą o drugim człowieku. 
Co więcej, niosą im pomoc, nie ocze-
kując niczego w zamian. To dla mnie 
wyróżnienie móc podziękować właśnie 
takim mieszkańcom powiatu poznań-
skiego – naszym wolontariuszom – mó-
wił Jan Grabkowski, starosta poznański, 
podczas 10. Jubileuszowej Gali Wolon-
tariatu. Starosta wręczył uhonorowa-
nym specjalne statuetki, życzenia wy-
różnionym złożył… Jurek Owsiak, a dla 
wszystkich zaśpiewała Halina Benedyk z 
Marco Antonellim. W tym roku wyróż-
nienia trafiły do blisko 60 ochotników 
oraz Dziesięciu Niezwykłych – osób, 
których działalność doskonale wpisuje 

się w ideę wolontariatu. Wśród nich zna-
leźli się między innymi Solange Olszew-
ska, właścicielka Solaris Bus & Coach, 
Małgorzata Rutkowska, prezes fundacji 
Amicis czy ksiądz Grzegorz Zbączyniak, 
kapelan sołtysów i strażaków powiatu 
poznańskiego.                                                   KG

Jan Grabkowski, starosta poznański i Mychajło Leznik, 
wicegłowa Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego
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– Trudno to chyba porównywać. Na 
terenie stacji paliw znajdują się ła-
twopalne, wybuchowe substancje.

– A w aptekach substancje trujące. 
W restauracjach szkodliwe, czerwo-
ne mięso i gorący olej itd., itp. Nie 
zgadzam się z zarzutem radnych, że 
stacja generuje ruch. Stacja ruch wy-
korzystuje. Po paliwo jedzie się przy 
okazji. Przypomnę też, że inwestor 
na swój koszt zmieni wizerunek tego 
miejsca.

– Radni koalicji uważają, że wizeru-
nek gminy tworzą gmachy bardziej 
estetyczne niż budynek stacji.

– Np. jakie?
– Chociażby Octopus, CKiBP czy 

Galeria Sucholeska.
– Konstytucja nie zakazuje budo-

wać właścicielowi zgodnie ze swoją 
estetyką. Decyduje o tym właściciel 
i plan miejscowy. W kwestii stacji li-
czyłem na wsparcie radnej Agnieszki 
Targońskiej, która walczy ze szpecą-
cymi krajobraz reklamami. Liczyłem 
także na to, że wszyscy docenią, że 
Sucholeska zostanie na koszt inwe-
stora poszerzona o jeden pas. Szko-
da, że stacja nie powstała. Mówię to 
z żalem i przekonaniem. Inwestor się 
definitywnie wycofał i zainwestował 
środki w innej gminie. Bardzo ładna 
jest ta nowa stacja przy węźle w Ro-
kietnicy.

– Wróćmy do spółki ZGK. Radni 
krytycznie odnieśli się do propozy-
cji stawki za wywóz odpadów w wy-
sokości 18 zł. 

– 18 zł to nie stawka. Przypomnę, 
że dziś płacimy 13 zł za odpady pose-
gregowane. W projekcie uchwały 18 
zł to moja propozycja na rozpoczęcie 
dyskusji. W każdej gminie czy związ-
ku gmin dyskusja rozpoczyna się od 
pokazania kosztów. Nawet tak hołu-
biony przez naszych radnych GOAP 
potwierdził ustami swojego dyrekto-
ra, że 17-18 zł to koszt wywozu odpa-
dów w gminach podpoznańskich. Je-
śli za śmieci, wodę czy ścieki nie płaci 

odbiorca, to dopłaca gmina. W tym 
przypadku ja przedstawiłem koszty, 
a moi oponenci potraktowali to jak 
łup polityczny. Spodziewałem się 
bardziej merytorycznego podejścia. 
Czekałem na dyskusję i konkretne 
propozycje.

– Nie żałuje Pan decyzji o wycofaniu 
się z GOAP-u?

– Absolutnie nie. Wprawdzie na 
wniosek gminy Suchy Las parlament 
zmienił art. 402 POŚ, ale o pół roku 
za późno. Musielibyśmy wpłacić do 
kasy GOAP ok. 4 mln zł. Stąd decyzja 
o wyjściu ze związku.

– Jak by Pan ocenił ostatnie cztery 
lata współpracy z Radą Gminy?

– W bilansie zysków i strat przewa-
żają straty. Nieraz bardzo wymierne, 
w pieniądzach i przestrzeni. Mam tu 
na myśli złe decyzje w kwestiach pla-
nowania przestrzennego. Bolesne są 
też straty wizerunkowe, dezintegra-
cja społeczna…

– Sugeruje Pan, że mieszkańcy gmi-
ny podzieleni są na dwa zwalczające 
się obozy sympatyków Pana i koali-
cyjnych klubów?

– Wyraźnego podziału nie ma, ale 
w dyskusjach pojawiają się emocje 
oparte na plotkach. Pojawia się nieuf-
ność, asekuracja. To ostatnie jest bar-
dzo niedobre w przypadku biznesu. 
Brak impetu, podbudowy do podej-
mowania ryzyka. Nawet w Urzędzie 
Gminy pojawiła się niepewność i pe-
wien rodzaj dyskomfortu.

– Przecież Pański kontrkandydat 
pochwalił fachowość pracowników 
urzędu.

– Cieszę się, że w ymienił z nazwi-
ska te dwie osoby. Zapewniam, że 
ja byłbym w stanie wskazać więcej 
osób, które są dobrymi fachowcami.  
A le już słowa o braku umiejętności 
czytania po polsku ze zrozumie-
niem trze-ba ocenić jako… co naj-
mniej mało eleganckie. Oczy wiście 
każdy ma prawo dobierać sobie ze-
spół ludzi którym ufa.

– Załóżmy, że wygra Pan wybory. Ja-
kie zadania na Pana będą czekać?

– Mnóstwo rzeczy jest do dokoń-
czenia, np. kanalizacja północ. Mó-
wię tu o Zielątkowie i Golęczewie. 
To zadanie o wartości jeszcze 30-40 
mln zł. Trzeba też poprawić rozwią-
zania drogowe, w tym układ krążenia 
obocz-nego. Chodzi o rozładowanie 
ruchu, zwłaszcza w Suchym Lesie 
i Złotnikach. Musimy rozbudować 
bazę oświatową w Biedrusku, Golę-
czewie i Suchym Lesie. Chciałbym 
jak najszybciej przekroczyć 200 
mln zł budżetu. Wtedy wystarczy 
na większość spraw. Chcę też osta-
tecznie wygrać batalię o poligon. To 
moja ambicja.

– Popierający Pana klub Nowocze-
sna Gmina ma pecha. Wojciech 
Korytowski przestał być radnym. 
Teraz z problemami boryka się rad-
ny Paweł Tyrka.

– Wojtek Korytowski zawsze bę-
dzie dla mnie kimś ważnym. Ten 
człowiek w swoim życiu zrobił wiele 
dobrego dla innych. Został napięt-
nowany za to, że był przedsiębior-
czy. To nie pasuje do Suchego Lasu. 
Radny miał reklamę firmy swojej 
żony na kawałku gminnego gruntu, 
za co płacił dzierżawę. Stworzono 
z tego „aferę”, dla której powołano 
nawet speckomisję. Podobnie spra-
wa wygląda z radnym Tyrką. Żal, że 
rada zamiast zajmować się sprawami 
istotnymi, daje wplątywać się w jało-
we działania.

– Ale to wojewoda doprowadził do 
wygaśnięcia mandatu pana Ko-
rytowskiego. Wojewoda nie jest 
w Gminie Razem.

– A cóż miał zrobić? Najbardziej 
oburzyło mnie to, że radni chytrze 
uchylili się od podjęcia decyzji i po-
stanowili zniszczyć kolegę cudzymi 
rękami. Poza tym podkreślano na 
każdym kroku naruszenie przepi-
sów antykorupcyjnych – bo takie 
sformułowanie budzi bardziej ne-

gatywne emocje niż użycie prawi-
dłowego określenia: art. 24f ustawy 
o samorządzie gminnym. Ale że ma-
nipulacje stały się w naszej gminie 
codziennością i ta, szczerze mówiąc, 
mnie nie zdziwiła.

– Nie żałuje Pan, że cztery lata temu 
nie zdecydował się Pan na koalicję 
z klubami Gmina Razem i Inicja-
tywa Mieszkańców? Miałby Pan 
większość w Radzie Gminy.

– Nie. Gmina Razem miała prze-
cież innego kandydata na wójta. Rad-
ni tego klubu czuliby się niekomfor-
towo. Poza tym trzeba mieć zasady. 
Wiedziałem, że nie będzie łatwo, ale 
nie chciałem fałszywej koalicji. Uwa-
żam, że dobrze wybrałem.

– Załóżmy, że przegra Pan wybory. 
Co dalej?

– Postaram się nie przegrać. Posta-
ram się przekonać wyborców, by na 
mnie zagłosowali. Nie mam planu B.  
Obawiam się natomiast kampanii. 
Przed nami pół roku. Jeśli przez ten 
czas doprowadzimy się nawzajem do 
maksymalnego natężenia negatyw-
nych wibracji, staniemy się mniej uży-
teczni dla bliskich. Prowadzenie gry 
na wyniszczenie może się skończyć 
tym, że na fotelu usiądzie ktoś led-
wie żywy. Znany polityk powiedział, 
że życie przez pół roku na ciśnieniu 
200/100 to rok życia mniej. Tego 
nikomu nie życzę. Dla mnie zdrowa 
kampania to codzienna praca, w któ-
rej tkwię od 20 lat.

– Może za długo? Nawet Perykles 
nie rządził tyle lat.

– Śmieszą mnie sugestie radnego 
Krzysztofa Pilasa, że jestem wypa-
lony. Wypalenie to jednostka choro-
bowa, a radny Pilas nie jest, z tego co 
wiem, lekarzem. Nie jest też moim 
zwolennikiem, więc raczej go nie po-
słucham. Pyta Pan czy nie za długo??? 
Niech ocenią to wyborcy. Niech zde-
cydują, czy chcą tracić czas na kolejną 

„dobrą” zmianę. 
Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

– Będzie Pan kandydował w najbliż-
szych wyborach na wójta gminy 
Suchy Las?

– Tak, będę. Decyzję podjąłem już 
wcześniej.

– Zaniepokoiło Pana oświadczenie 
radnego Michała Przybylskiego, że 
poważnie rozważa kandydowanie 
na wójta czy też przyjął je Pan ze 
spokojem?

– Zasadą demokracji jest, że miesz-
kańcy mają prawo wybrać osoby, któ-
rym powierzą na pięć lat losy swoich 
gmin. My jako bierni uczestnicy tego 
procesu musimy starać się pozyskać 
kredyt zaufania, to normalna rywa-
lizacja. W tym wyścigu tak samo 
ważny jest program, jak i szacunek do 
rywala.

– Wystartuje Pan też na radnego?
– Nie będę kandydował na radne-

go. Nie ma takiej prawnej możliwości. 
Chcę skoncentrować się na kandydo-
waniu na stanowisku wójta.

– Radny Przybylski odniósł się do 
Pana krytycznie, ale przyznał, że 
ma Pan wiedzę i doświadczenie. 
A co dobrego powie Pan o swoim 
rywalu?

– Miło mi, że ktoś kto zazwyczaj 
mnie krytykuje przyznał, że mam 
wiedzę i doświadczenie. Moja ocena 
pana Przybylskiego może opierać 
się wyłącznie na podstawie kilku lat 
współpracy – wcześniej znałem go 
jako szefa osiedla i później jako rad-

nego. Bez wątpienia jest osobą praco-
witą, ambitną i posiadającą całkiem 
sporą wiedzę na temat samorządu. 
W najbliższych miesiącach będę od 
mojego konkurenta oczekiwał tego 
czego zapewne mu nie brakuje i co 
powinno być osią sucholeskiej kam-
panii – zdrowego rozsądku i kultury.

– A co się Panu w rywalu nie podoba?
– Styl i sposób działania. Zarządza-

nie konfliktem to nie jest produktyw-
ny sposób uprawiania polityki.

– Czy mam rozumieć, że porównuje 
Pan klub Gmina Razem do PiS-u?

– Jest sporo podobieństw. Pan Przy-
bylski też działa z drugiego szeregu.

– Ależ on jest szefem klubu. I w prze-
ciwieństwie do prezesa partii rzą-
dzącej jest raczej spokojny i zrów-
noważony.

– Nieważne, że jest szefem klubu. 
Za dużo wagi przywiązuje do PR-u, 
niekoniecznie białego. Wierzy, że nie-
prawda powtarzana 10 razy prawdą 
się staje.

– Teraz porównuje go Pan do Goeb-
belsa…

– Nie porównuję. Ale absurdem 
jest nieustanne i nieuzasadnione 
żadnymi faktami sugerowanie, że 
gmina trzy razy przepłaciła za szkołę 
przy Konwaliowej. Pan Przybylski 
nie wspomina o dochodach z podat-
ku od inwestora, o opłatach z tytułu 
użytkowania wieczystego, które płaci 
prywatny inwestor. Gmina nie po-
nosi kosztów remontów, przeglądów, 
ubezpieczenia etc. A na samym koń-
cu gmina uzyskuje tytuł własności 
za jeden grosz – już podpisaliśmy akt 
notarialny.

– Za drobne remonty też nie płaci?
– Za drobne tak. W największym 

skrócie: klamka się urwie – płaci gmi-
na. Rura strzeli – prywatny inwestor.

– Z wywiadu, którego Pan Wójt 
udzielił 25 kwietnia bm., wynika że 
szkoła powinna kosztować 13 mln 
zł, z kredytem 15 mln zł. Szkoła 
przy Konwaliowej, po odliczeniu 
wszystkich korzyści gminy, koszto-
wała więc ok. 20,5 mln zł.

– Wy wiad nie jest oczy wiście 
w żadnym stopniu oficjalnym sta-
nowiskiem urzędu w tej sprawie. 
Chciałem pokazać jak bardzo da-
leki od prawdy jest pan Przybylski 
sugerując trzykrotne „przekro-
czeniu budżetu”. W pewnym sen-

sie Pan zadając mi to pytanie już 
zdezaw uował – opierając się na 
podliczeniach w ykonanych przez 
pana Dziedzica tę w yssaną z palca 
tezę. Na marginesie Państwo rów-
nież nie w ykazaliście dok ładności 
rachunkowej. Dodając wszystkie 
kwoty uzyskujemy kwotę 21 420 
tys. a nie 20 500 tys. Różnica ok. 
miliona! Podkreślam jednak, że 
podane kwoty nie stanowią katalo-
gu zamkniętego i nie są twardymi 
danymi. Nikt nie  jest w stanie okre-
ślić, jaki byłby realny koszt kredytu 
uzależniony zapewne od wielkości 
i okresu spłaty. Proszę zwrócić 
uwagę, że istnieje cała paleta ryzyk 
i kosztów pośrednich, które powo-
dują , że kolejny pomijany przez 
wszystkich czynnik cenotwórczy, 
jakim jest zysk przedsiębiorcy, bę-
dzie możliw y do zdyskontowania 
przez niego dopiero po zamknię-
ciu kontraktu, czyli w 2029 r. Dość 
zabawny był też przedstawiony 
przez szefa Gminy Razem zarzut, 
że partnerem w tym projekcie 
była f irma z terenu gminy. Moim 
zdaniem lepiej, że z naszej gminy 
niż np. z Warszaw y lub Chin. Poza 
tym chciałem delikatnie zauważyć, 
że jest to ta sama firma, z którą na 
łamach Państwa gazety właśnie 
członkowie Gminy Razem od kil-
ku miesięcy wspólnie i ochoczo 
prezentują się na zdjęciach. W mo-
jej ocenie nic w tym ani złego, ani 
gorszącego, ale warto stosować te 
same standardy.

– Miał Pan wizytę CBA w urzędzie. 
Czego służby u Pana szukały?

– Zapewniam, że niczego nie 
szukały. Dwie bardzo kulturalne 
funkcjonariuszki przyjechały zebrać 
dokumentację w trzech sprawach. 
Nie wiem, czy jestem uprawniony, by 
o tym mówić szerzej. W każdym ra-
zie chodzi o sprawy, o których radni 
Gminy Razem mówią i piszą od jakie-
goś czasu. Taka zbieżność. Zakładam, 
że przypadkowa.

– Sugeruje Pan, że radni na Pana do-
nieśli?

– Powiem tylko tyle, że wizyta była 
skutkiem złożonych doniesień. Na te-
mat ich autorów mam swoją opinię.

– Dlaczego nie powiadomił Pan opi-
nii publicznej o kontroli CBA? Taki 
komunikat oczyściłby atmosferę. 
Przecież wiadomo było, że ta infor-
macja w końcu wyjdzie na jaw.

– Uważa pan, że atmosfera jest za-
nieczyszczona? Moim zdaniem pre-
tensje pana Dziedzica o brak komuni-
katu w sprawie kontroli są śmieszne.

– Wizyta służb specjalnych siłą rze-
czy rodzi podejrzenia. Komuni-

kat ma szansę je rozwiać. Weźmy 
przykład miasta, w którym rządzi 
opozycja. Ratusz może tłumaczyć, 
że rządząca partia nasłała służby 
z przyczyn politycznych.

– Owszem, jak to miało miejsce 
w Poznaniu. Jeśli chodzi o Suchy Las, 
królowa brytyjska nas nie odwiedziła. 
Była to rutynowa kontrola CBA, któ-
ra wpisała się w bieżącą działalność 
Urzędu Gminy.

– Na przedostatniej sesji przewod-
niczący Michał Dziedzic z Zarządu 
Osiedla Suchy Las przyparł Pana 
do muru. Wykazał, że Pan wiedział 
o sposobie wejścia w posiadanie no-
wej siedziby ZGK.

– Nie poczułem się, szczerze 
mówiąc, przyparty do muru. Za-
nim doszło do zawarcia umowy, 
której przedmiotem był obiekt po 
Volkswagenie, mieliśmy trzy loka-
lizacje. W przypadku Szkółkarskiej 
brak było zgody Rady Gminy na 
aport rzeczowy. Fatalną lokalizacją 
z ekonomicznego punktu widzenia 
było Chludowo. Trzecia lokaliza-
cja – działka w pobliżu Renault 
zdaniem władz spółki była zbyt dro-
ga. Zabudowana nieruchomość po 
Volkswagenie z wielu powodów była 
najlepsza dla naszej spółki. Należało 
jednak określić  pewne warunki do 
spełnienia. To co było dobre dla sa-
lonu samochodowego niekoniecznie 
pasowało do spółki komunalnej.

– Dlaczego jednak budynku po pro-
stu nie kupiono?

– Nigdy się tą działką jako przed-
miotem zakupu nie interesowaliśmy. 
Wynikało to ze specyfiki budynku, 
klasycznego salonu samochodo-
wego z wielką kubaturą i nieprzy-
stającymi do potrzeb naszej spółki 
rozwiązaniami architektonicznymi. 
Dlatego warunkiem wynegocjo-
wanym przez zarząd ZGK była cał-
kowita przebudowa obiektu, której 
właściciel dokonał. W tym „akwa-
rium” ze szkła pojawiła się nawet 
druga kondygnacja! Mam wielkie 
pretensje do radnego Włodzimierza 
Majewskiego, że przedstawia w tej 
kwestii nieprawdziwą informację. 
Już po przebudowie niezależny rze-
czoznawca wycenił wartość nieru-
chomości na 10,3 mln zł.

– Radni spierali się z Panem tak-
że o stację benzynową przy ulicy 
Obornickiej. Nadal Pan uważa, że 
na odcinku 4 km potrzebne są czte-
ry stacje paliw? Czy to zgodne z ideą 
zrównoważonego rozwoju?

– Konkurencja klientom raczej nie 
przeszkadza. Poza tym  nie ma przepi-
su, który ogranicza liczbę stacji, aptek 
czy restauracji w gminie.

WYWIAD / REKLAMAWYWIAD

Królowa brytyjska nas 
nie odwiedziła
Wójt Grzegorz Wojtera podsumowuje mijającą kadencję, 
broni swoich decyzji, wyraża obawy przed kampanią wy-
borczą i ocenia swojego kontrkandydata.

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, /mąż na telefon suchy las

RENOWACJA  
TAPICERKI

TEL.  
501 734 480

NOWY RYNEK 2
SUCHY LAS
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W Obornikach 
zawarto porozu-
mienie, na mocy 
którego powie-
rzono większość 
prac związanych 
z gospodarką 
odpadami gmin-

nej spółce PGKiM, która tworzy kon-
sorcjum z firmą Remondis. Odpady 
zmieszane i zielone wywożone są przez 
PGKiM, zaś pozostałe odpady, czyli 
odpady segregowane oraz nadgabaryty, 
wywozi Remondis.

Jak mówi zastępca burmistrza Piotr 
Woszczyk, Remondis z lekkimi wyjąt-
kami wywiązuje się ze swoich spraw. 
Zdarzają się oczywiście niedociągnię-
cia w harmonogramie, ale na bieżąco, 
po reakcjach przedstawiciela władz 
gminy, poprawiane. 

– Kilka lat temu, z uwagi na koszty 
funkcjonowania systemu były przymiar-
ki, żeby pożegnać się z GOAP-em – mówi 
Piotr Woszczyk. – Jednak analizy dopro-
wadziły do wniosku, że nie jest to dobre 
rozwiązanie. Przede wszystkim z uwagi 
na brak instalacji, która pozwoliłaby gmi-
nie na dyktowanie warunków. Gmina 
Oborniki byłaby na przegranej pozycji.

Związek z GOAP-em ma pewne 
wady z uwagi na hegemonię Poznania, 
jednak wielkość związku pozwala na ob-
niżenie kosztów lub ich skumulowanie 
w taki sposób, żeby nie obciążać gmin. 
Gdyby gmina zachowała niezależność, 
pewne elementy systemu mogłyby być 
tańsze, jednak kosztem jakości usług 
i nie ma gwarancji, że samodzielne wy-
konywanie usługi nie skutkowałoby 
wyższymi stawkami. Trzeba oczywiście 

podkreślić, że Oborniki mają nieco inną 
specyfikę niż gmina Suchy Las, dlatego 
też przedstawiciel władz Obornik nie 
może oceniać decyzji gminy Suchy Las.

– Z drugiej strony, kiedy ustawa za-
częła działać w lipcu 2013 r., była złą 
ustawą, wprowadzała zamieszanie dla 
mieszkańców, którzy zostali postawieni 
pod murem – uważa nasz rozmówca. – 
Rozwiązanie kwestii spalarni nie było 
perfekcyjne, ale i tak wszyscy mieszkań-
cy naszego regionu zobowiązani są „na-
leżeć” do tej instalacji. Poprzedni zarząd 
GOAP-u często nie wsłuchiwał się w gło-
sy gmin. Gmina Oborniki wspierała wój-
ta Suchego Lasu i wysoko ocenia mery-
toryczny wkład pracy władz gminy.

Teraz sytuacja jest lepsza w samym 
związku, co nie oznacza, że nie nale-
ży dostrzegać zagrożeń. Przed nami 
nieuniknione podwyżki – choćby ze 
względu na wzrost kosztów pracy i pod-
niesienie płac (to tendencja ogólnopol-
ska), wzrost opłat marszałkowskich i za-
ostrzające się rygory unijne, o których 
mieszkańcy jeszcze nie do końca wiedzą. 
Konsekwencją ustawy śmieciowej i pod-
pisanych deklaracji przez władze central-
ne jeszcze w 2009 roku, będą, niestety 
z pewnością podwyżki.

Strategia gminy Oborniki, także oce-
niana przez fachowców z dziedziny prac 
nad studium jednak wyraźnie wskazuje, 
że „ze względu na ekonomiczne aspekty 
przedsięwzięcia związanego ze skła-
dowaniem i przetwarzaniem odpadów 
wskazane jest tworzenie międzygmin-
nych inwestycji” (oprac. zbiorowe pod 
red. prof. Roberta Barełkowskiego, aktu-
alne studium gminy s. 368 tamże). 

Redakcja

WYDARZENIA / REKLAMA / URODA URODA 

Szczypta luksusu
Salon Urody Lafayette w poznańskiej galerii Pestka to miej-
sce, które swoim klientkom pragnie podarować odrobinę 
luksusu. W ostatnim czasie odbyły się tam dwa interesujące 
wydarzenia – Dni Przyjemności, a także Dzień Matki i Córki.

Dni Przyjemności odbyły się 
po koniec maja. Tego dnia każda 
klientka miała możliwość skorzy-
stania z indy widualnej konsultacji 
z fryzjerem, miała też przeprowa-
dzoną diagnozę przed edukatora 
marki Kerastase –  Marka Szulca, 
który dobrał każdej z pań pielęgna-
cję dostosowaną do potrzeb jej skó-
ry głow y, a także włosa. Tego dnia 
w Lafayette królowała przedpremie-
rowa linia Extentioniste z gamy Re-
sistance wraz z całym wachlarzem 
rytuałów fusio doze.

Wyjątkowo 
korzystna oferta

Oprócz zabiegów pielęgnacyj-
nych na włosy, tego dnia klientki 
mogły skorzystać z profesjonalnego 
makijażu wykonanego przez pa-
nią Magdę, menadżerkę salonu. Po 
skorzystaniu ze związanych z urodą 
przyjemności, każda z pań mogła też 
wziąć udział w sesji fotograficznej.

Przy zakupie dowolnego produk-
tu Kerastase klientka otrzymywała 
diagnozę i zabieg w prezencie. Koszt 
takiego rytuału pielęgnacyjnego wy-
nosi około dwustu złotych, więc była 
to wyjątkowo korzystna oferta. 

Salon Lafayette postanowił tak-
że uczcić szczególny dzień, jakim 
jest Dzień Matki. Z tej okazji odbyła 
się pierwsza edycja tego w ydarzenia, 
pt. Dzień Matki i Córki. Już na wej-
ściu do salonu można było poczuć 
zapach świeżych kwiatów, a także 
usłyszeć rozmow y podekscytowa-
nych kobiet. Tego dnia w Lafayette 
serwowany był przepyszny catering 
z You&Me, na każdą klientkę cze-
kała lampka szampana oraz drobny 
upominek, a w tle grała przyjemna, 
relaksacyjna muzyka.

Relaksacyjny masaż dłoni
Każda mama oraz córka tego 

dnia mogła skorzystać z takich 
atrakcji jak: konsultacje dotyczące 
makijażu, w tym propozycja maki-
jażu dziennego, pokaz modelowa-
nia sylwetki w ykony wany sprzę-
tem marki Icoon, dobór stylizacji 
pod względem kolorystki, porady 
pielęgnacyjne, dotyczące zarówno 
twarzy, jak i włosów. Oczy wiście 
pojawiła się też możliwość w ykona-
nia manicure oraz relaksacyjnego 
masażu dłoni.

Warte podkreślenia jest to, iż 
profesjonaliści z Lafayette pracują 
na produktach najw yżej jakości, 
m.in. fryzjerzy stosują kosmetyki 
marki Kerastase. Tego dnia, dla 
każdej mamy, jak i córki wszystkie 
w ymienione przyjemności były w y-
kony wane całkowicie za darmo. Po 
w ykonanych usługach każda z pań 
miała możliwość ze skorzystania 
z darmowej sesji zdjęciowej, nad 
której przebiegiem czuwała Paulina 
Dubert. 

Jak prawdziwa gwiazda
Jedna z mam, pani Grażyna, 

opowiedziała nam o swoich wraże-
niach z procesu metamorfozy, którą 
przeszła tego dnia w Salonie Lafay-
ette. Na co dzień pani Grażyna jest 
obciążona wieloma obowiązkami 
zawodow ymi, jak i domow ymi. Na 
w ydarzenie trafiła przypadkowo. 
Dzięki metamorfozie w ykonanej 
przez profesjonalistów z Lafayette 
szczęśliwa klientka aż promieniała. 
Wykonano jej nie tylko perfekcyjny 
makijaż, podkreślający wszystkie 
atuty jej urody, ale także fryzurę, 
która pozwoliła jej poczuć się klika 
lat młodziej. Nie mogło również 
zabraknąć sesji fotograficznej, pod-
czas której modelka mogła poczuć 
się jak prawdziwa gwiazda.

Podczas rozmow y, pani Marta, 
która jest córką pani Grażyny, kil-
kakrotnie podkreśliła, że mama 
całe serce wkłada w pomoc innym, 
często zapominając o sobie. Bardzo 
ucieszył ją fakt, iż mogła zobaczyć 
swoją mamę w tak odmienionej 
wersji. Pani Marta w yraziła nadzie-
ję, że dzięki takiemu w ydarzeniu jej 
mama zmoty wuje się do przykłada-
nia większej wagi do swojego w yglą-
du i regularnej pielęgnacji. 

Coś dla ojca
Menadżerka salonu podkreśliła, 

że dzięki takim inicjatywom możliwe 
jest bliższe poznanie potrzeb klien-
tów. Dlatego już planowane są kolejne 
wydarzenia, najbliższe 10 lipca.

Warto zatem więc zajrzeć do 
salonu Lafayette, który znajduje się 
przy A lejach Solidarności 47 w Ga-
lerii Pestka, aby poczuć się dopiesz-
czoną i piękną kobietą z ogromnym 
potencjałem. 

Karina Starosta 

Gospodarka odpadami 
w Obornikach
Przeciwnicy GOAP-u jako negatywny przykład podają Obor-
niki. Co na to władze tej gminy? Zastępca burmistrza Piotr 
Woszczyk z Obornik podkreśla, że na dziś, czyli koniec maja 
współpraca z firmą Remondis układa się bardzo poprawnie.

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

Galeria Pestka
al. Solidarności 47, Poznań
tel. 506 172 087, 511 505 503
www.lafayette.pl  
fb/salony.lafayettefot

. P
au

lin
a D

ub
er

t  -
 w

ww
.pa

ul
in

ad
ub

er
t.p

l

30 Sucholeski.EU       czerwiec 2018      nr 6 (77)  nr 6 (77)       czerwiec 2018      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 31



Prezes stowarzyszenia Piotr Zalew-
ski przywitał przybyłych gości, wśród 
których byli m.in. burmistrz Pobie-
dzisk Dorota Nowacka z zastępcą Zbi-
gniewem Zastrożnym, burmistrz Ko-
strzyna Szymon Matysek z zastępcą 
Waldemarem Biskupskim oraz zastęp-
ca burmistrza Swarzędza Grzegorz 
Taterka oraz redaktor naczelna Su-
choleskiego Magazynu Mieszkańców 
Gminy Agnieszka Łęcka. Przy pod-
wieczorkowym stole zasiedli też rad-
ni gmin i powiatu poznańskiego, aby 

wspólnie porozmawiać o sukcesach 
już osiągniętych i zadaniach, jakie Po-
wiat będzie realizować w przyszłości. 
Spora grupa sympatyków zapewniła 
o gotowości wsparcia NdP w nadcho-
dzących wyborach samorządowych.            

Przewodniczący Klubu Radnych 
„Niezależni dla Powiatu” Marek Lis 
przedstawił zebranym treść umowy 
o wspólnej odpowiedzialności trzech 
klubów radnych, tj. PO, PSL i NdP za 
powiat poznański w obecnej kadencji 
oraz zapoznał zebranych z szansami 

rosnącego budżetu i kierunkami re-
alizowanych obecnie zadań. Burmi-
strzowie natomiast mówili o dobrej 
współpracy z powiatem, wspólnych 
celach i zadaniach do wspólnej realiza-
cji w przyszłości. Uczestnicy spotkania 
w swoich wypowiedziach przekony-
wali jak ważną rolę w naszym powie-
cie sprawuje NdP. Bardzo miło było 
zwłaszcza po wypowiedzi Dominika 
Górnego (członka zarządu Towarzy-
stwa im. H Cegielskiego), który zapra-
szał do współpracy z tą znaną i presti-
żową instytucją. 

Stowarzyszenie „Niezależni dla Po-
wiatu” potwierdziło chęć kontynuowa-
nia swojej działalności w powiecie po-
znańskim i rozpoczęło przygotowania 
do startu w zbliżających się wyborach 
samorządowych. Z treści wypowiedzi 
wynikało, że NdP musi być otwarte 

na wszystkie rozwiązania, tak aby po-
wiat nadal rozwijał się bezpiecznie dla 
dobra mieszkańców. Podkreślono stale 
rosnące poparcie dla „Niezależnych dla 
Powiatu” (9 proc. w wyborach 2002 r. 
i prawie 25 proc. w ostatnich, w 2014 
r.) – nie sondażowe,  ale rzeczywiście 
potwierdzone przez wyniki wyborów! 

Trzeba też zauważyć, że członko-
wie stowarzyszenia – bezpartyjnego 
ruchu niezależnych, pełnią obecnie 
bardzo ważne funkcje w powiecie po-
znańskim: Piotr Zalewski to członek 
Zarządu Powiatu, Małgorzata Halber 

– wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, 
Józef Czerniawski –  przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, Marek Lis – prze-
wodniczący Komisji Polityki Społecz-
nej i Ochrony Zdrowia, Przemysław 
Kiejnich – wiceprzewodniczący 
Komisji Komunikacji, Budownictwa 
i Infrastruktury oraz Komisji Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa, Stanisław 
Woźniak – wiceprzewodniczący Ko-
misji Promocji i Rozwoju Regional-
nego, Jacek Szeszuła i Dariusz Szmyt 

– radni Rady Powiatu Poznańskiego.
Po tym bardzo sympatycznym 

spotkaniu, uczestnicy już umówili się 
na kolejne.

Informację opracował:  
Mariusz Frąckowiak  

– IMAGE Agencja Public Relations
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AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań,  
ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-304
www.auto-centrum.com.pl 

NIEZALEŻNY SERWIS MARKI HONDA
Suchy Las, ul. Klonowa 4

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

AUTO SERWIS - WSZYSTKIE MARKI POJAZDÓW
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mechanika, przeglądy i naprawy bieżącezz

ODGRZYBIANIE 

KLIMATYZACJI

OD 60 ZŁ

I spotkanie NdP przed 
wyborami samorządowymi
W pałacyku „Pod Lipami” w Swarzędzu na samorządowym 
podwieczorku spotkali się członkowie i sympatycy Stowa-
rzyszenia „Niezależni dla Powiatu” (NdP).
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Red. nacz. Agnieszka Łęcka, wicestarosta Piotr 
Zalewski, burmistrz Kostrzyna Szymon Matysek

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.

MASAŻE OGNIEM, KAPSUŁA ODNOWY BIOLOGICZNEJ
www.medycynainformacyjna.com.pl  

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

KLIMOWICZ
Z PACZYNY

Dziś, kiedy moje pomidory są w Lidlu i nawet chcą je inne kraje 
w Europie, czuję, że dotrzymałem obietnicy. To dobre uczucie... 

Tak dobre, jak nasze pomidory.
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