
Nr 10 (81)
PAŹDZIERNIK 

2018

LAUREAT NAGRODY
STOWARZYSZENIA 
DZIENNIKARZY RP
DZIENNIKARSKIE 
KOZIOŁKI 2016

HASŁO, kTÓRE  
WYPEŁNIA SIĘ TREŚCIĄ  s. 30

Nakład  
8200 egz.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���

PRZEDWYBORCZE GRY s. 11

W WAŻNYCH SPRAWACH 
MUSIMY ROZMAWIAĆ  
ZE WSZYSTkIMI  s. 22-23

NAKŁAD
8.200

s. 8-9



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

2 Sucholeski.EU       październik 2018      nr 10 (81)



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

koncerty sylwestrowe

Popieram kandydaturę 
Anny Jagielskiej na radną 
Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego  
z powiatu poznańskiego  
Lista nr 5, pozycja 6 
KKW SLD Lewica Razem.  

Waldemar Witkowski

Od siedmiu lat mieszkam w Dopiewcu i dobro wszystkich mieszkańców naszej gminy i po-
wiatu jest dla mnie ważne.

Polityką zaczęłam się interesować dwa lata temu, a mianowicie od czasu czarnych prote-
stów, które odbywały się w całej Polsce i miały związek z postępem prac nad projektem ustawy 
o całkowitym zakazie aborcji. By sprzeciwić się zaostrzeniu tych przepisów i działać na rzecz 
przestrzegania praw człowieka oraz możliwości decydowania o swoim ciele.

Jako radna Sejmiku będę dążyła do tego aby:
leczenie bezpłodności metodą in vitro finansowane było z budżetów gmin i województw, �
szpitale były przyjazne dla pacjentów, a nie prowadzone dla zysku,�
kobiety świadomie zachodziły w ciążę,�
w każdym szpitalu był lekarz ginekolog , który nie będzie zasłaniał się klauzulą sumienia,�
sfinalizowano budowę szpitala dziecięcego, �
dofinansowano z unijnych  środków wymianę urządzeń grzewczych, które nie spełniają �
norm i zanieczyszczają powietrze. 

Anna Jagielska

Lunch Menu - Przyjęcia Okolicznościowe 
Spotkania Firmowe - Catering

Suchy Las, ul. Bogusławskiego 40
Å 512 779 860       NOVA KUCHNIA

Lunch Dnia 

20 zł 
zupa + 

drugie danie*

*do wyboru: trzy dania, od poniedziałku do piątku
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Szanowni Państwo!

Numer „Magazynu”, który macie przed oczyma, wydajemy tuż przed 
wyborami, więc siłą rzeczy numer jest w dużej części wyborczy. A ponie-
waż – jak już Państwo wiecie – sama w tych wyborach startuję, zdecydo-
wałam się na rzecz niecodzienną. Wielu Czytelników prosiło mnie, bym 
uchyliła rąbka tajemnicy i powiedziała kilka słów o sobie. Poprosiłam więc 
dziennikarza o przeprowadzenie wywiadu ze mną.

Okazji do takiego wywiadu nie brakowało zresztą i wcześniej, przez 
wiele lat nie mogłam się jednak na takie stanięcie po drugiej stronie dyk-
tafonu zdecydować. O wiele łatwiej namawiać na rozmowę innych: lo-
kalnych polityków, społeczników, sportowców czy ludzi kultury. O wiele 
trudniej samej przedzierzgnąć się z redaktorki w bohaterkę wywiadu. 

Chciałam jednak, żeby mieszkańcy naszej gminy dowiedzieli się o mnie 
czegoś więcej, niż wiedzą z łamów „Magazynu” czy też z moich wystąpień 
w czasie różnych oficjalnych imprez. Zdecydowałam się więc powiedzieć 
o sobie wiele rzeczy, których normalnie nie mówię. O swoim dzieciństwie, 
a nawet o walce o życie mojej córki.

Z wywiadu dowiecie się też, że robię w swoim życiu więcej rzeczy niż tyl-
ko wydawanie gazety. Że mam swoje pasje, jak podróże po Polsce, marsze 
z kijkami czy narty. Że moją misją jest pomaganie innym, a w tym przede 
wszystkim członkom naszej małej społeczności.

Poza wywiadem ze mną przeczytacie Państwo w tym numerze sporo 
o wielu innych kandydatach z różnych komitetów. Niezależnie od tego, na 
kogo zdecydujecie się zagłosować, najważniejsze jest jedno – 21 paździer-
nika wstańcie z kanap i udajcie się do urn. Żeby inni nie wybrali za Was. 
Nie dajcie sobie wmówić, że polityka jest niefajna, w związku z czym Was 

nie interesuje. Bo przecież wszystko jest 
polityką. Jest nią także nowy plac zabaw 
i nowe przedszkole dla Twojego dziecka.

Choć nie da się ukryć, że w naszej ma-
łej ojczyźnie trwa w okresie przedwybor-
czym ostra walka polityczna. Walka, któ-
ra dotyka wiele osób po różnych stronach 
barykady. 

Chciałabym więc prosić wszystkich 
o jedno – żebyśmy pomyśleli, że już nie-
długo przyjdzie dzień, w którym nadcho-
dzące wybory staną się przeszłością. A my 
nadal będziemy mieszkać koło siebie, nadal będziemy mijać się na ulicach 
i gminnych imprezach. I trzeba będzie spojrzeć w twarz osobom, o których 
wcześniej mówiło się lub pisało nieprzyjemne rzeczy.

Staram się żyć tak, żeby móc patrzeć innym ludziom w oczy. I nie od-
wracać wzroku.

Miłej lektury!

Wydawca 
Media Consulting 
ul.  Borówkowa 2b/3,  
62-002 Suchy Las 
NIP: 514-010-57-01
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ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

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

Oświata, kultura i rekreacja:
1. Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego w Suchym Lesie.
2. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie na ul. Poziomkowej.
3. Budowa Domu Osiedlowego w Suchym Lesie.
4. Rozwój rekreacji i sportu poprzez ścieżki zdrowia, ścieżki rowerowe.
5. Zwiększenie dopłat do żłobków i przedszkoli.

Bezpieczeństwo: 
1. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na istniejących i nowopowstałych ulicach
2. Budowa kładki nad ul. Obornicką na wysokości kościoła.
3. Wybudowanie rond na skrzyżowaniach ulic: Bogusławskiego/Rolna; Alejowa/Rumiankowa/
Bogusławskiego; Sucholeska/Powstańców Wlkp./Diamentowa.

4. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Suchym Lesie.
5. Zmniejszenie prędkości na ulicy Bogusławskiego poprzez ustawienie świateł z czujnikiem 
prędkości.
6. Wybudowanie tzw. „Małej obwodnicy” na ulicy Meteorytowej pomiędzy ulicą Leśną a Alejową.
7. Budowa chodników min. w rejonie ulicy Fortecznej i Bogusławskiego.

Infrastruktura techniczna
1. Budowa sieci monitoringowej na terenie gminy wraz z całodobową obsługą, która zapewni 
szybką reakcję służb mundurowych i ratowniczych.
2.  Kontynuacja budowy sieci sanitarnej oraz systemu odprowadzania wód deszczowych na 
ulicach zlokalizowanych w rejonie ulicy Fortecznej i części wschodniej Suchego Lasu min. Rejon 
ulic Polna, Wschodnia, Mokra, Deszczowa, Wschodnia.

Program wyborczy 2018:

JERZY

Kandydat do Rady Powiatu

wi cej cie ek  pieszo-rowerowych 
w ka dej gminie to poprawa 
bezpiecze stwa na drogach

POZYCJA

MACIEJEWSKI

3

O mnie 
 Kandyduj  do Rady Powiatu 
z listy KKW Platforma.Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska 
w okr gu 3 obejmuj cym gminy 
Rokietnica, Suchy Las i Tarnowo 
Podgórne, mimo e nie nale  
do partii politycznych. Zdecy-
dowa em si  kandydowa  do 
Rady Powiatu bo dzia anie na 
rzecz spo ecze stw lokalnych 
 i rozwój infrastruktury sta o si  
moj  pasj .
Wraz z on  i 9 letnim synem 
mieszkamy w Bytkowie w Gmi-
nie Rokietnica. Od ponad trzech 
lat zarz dzam Rokietnickim 
O rodkiem Sportu Sp. z o.o. Moja 
praca i ch ci do inwestowania, 
tworzenia nowego sprawi y, e 
w bardzo krótkim czasie uda o 
si  zrealizowa  kilka inwestycji 
tak potrzebnych mieszka com 
Gminy.

Co mnie wyró nia?
Ch  tworzenia nowego, m.in:
-  doko czy em budow  hali 

ROS, aby przystosowa  j  do 
organizacji turniejów sporto-
wych, koncertów, kabaretów 
i innych wydarze  kultural-
nych,

-  zaadaptowa em pomieszcze-
nia dla Gminnego O rodka 
Kultury i klubu  tness z si ow-
ni ,

-  zrealizowa em inwestycj  pt. 
budowa Gminnej Bibliote-
ki wraz z galeri  handlow  
(budynek nominowany do 
nagrody roku  SARP) - marzec 
2018 r.,

-  odda em w u ytkowanie  
wielofunkcyjn  nowoczesn  
remiz  dla JOSP Rokietnica – 
wrzesie  2018 r.

Mój program
Kandyduj  z has em: wi cej 
cie ek pieszo-rowerowych w 

ka dej gminie to poprawa bez-
piecze stwa na drogach. I doty-
czy to nas wszystkich: dzieci do-
je d aj cych rowerami do szkó , 
rodzinnych wypadów rekreacyj-
nych, czy m odych mam spa-
ceruj cych z ma ymi dzie mi. 
Im wi cej cie ek, lepsza infra-
struktura drogowa tym mniej 
wypadków i poszkodowanych. 
W pracy Rady Powiatu chcia -
bym si  równie  zaanga owa  
w tworzenie zrównowa onego 
bud etu rozwoju. Wi cej rod-
ków na potrzeby lokalnych spo-
ecze stw bo… najwa niejsi s  

ludzie.

Materia  s nansowany przez KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska

www.facebook.com/JerzyMaciejewski

RE
kl

A
M

A
M

at
er

iał
 fin

an
so

wa
ny

 pr
ze

z K
W

W
 N

iez
ale

żn
i d

la 
Po

wi
at

u  
(2

x)

6 Sucholeski.EU       październik 2018      nr 10 (81)  nr 10 (81)       październik 2018      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 7



– Skąd Agnieszka Łęcka wzięła się 
w gminie Suchy Las?

– To dość długa historia. Urodziłam 
się w Ostrzeszowie na południu Wiel-
kopolski. Byliśmy muzyczną rodziną: 
tata po szkole muzycznej, wujek po 
konserwatorium. Wujek został orga-
nistą w kościele w Kiekrzu. Ja równole-
gle uczęszczałam do szkoły muzycznej 
I stopnia i liceum w Ostrzeszowie. Na 
apelach grałam Gaudeamus, a nauczy-
ciel muzyki był rozczarowany, że nie 
chcę kontynuować edukacji na Aka-
demii Muzycznej. Tata chciał jednak, 
żebym skończyła bardziej konkretny 
kierunek. Rok studiowałam w Kaliszu 
pedagogikę, a potem trafiłam na histo-
rię do Poznania.

– Ponieważ historykiem był Twój 
ojciec?

– Również, ale historię studiował 
też w Poznaniu mój dziadek. Wiąże się 
z tym zresztą romantyczna historia, bo 
pewnego dnia dziadek zobaczył w gma-
chu UAM moją przyszłą babcię. Potem 
poszukiwał jej przez rok. Kiedy w końcu 
zostali parą, babcia odwiedziła dziadka 
w jego rodzinnej miejscowości. Pradzia-
dek był zarządcą dóbr Hohenzollernów 
w majątku pod Kępnem, dziadek przyje-
chał więc po babcię na dworzec karocą. 
Babcia wspominała poznańskie czasy 
z nostalgią. Opowiadała o tym mieście, 
oprowadzała mnie po starówce. Stąd 
i mój sentyment do Poznania.

– Skończyłaś studia i już tu zostałaś?
– Tak, przy czym z Suchym Lasem 

zawodowo związałam się już w 1996 r., 
natomiast jeszcze przez 16 lat mieszka-
łam w Poznaniu. Podjęłam pracę w su-
choleskiej agencji reklamowej. Pamię-
tam, że w tamtym czasie w Suchym 
Lesie był budynek Urzędu Gminy, ko-
ściół, sklep GS i pola. Agencja wydawa-
ła dla Urzędu Gminy „Miesięcznik Su-
choleski”. Ja zajmowałam się reklamą, 
a ówczesny sekretarz gminy Grzegorz 
Wojtera redagował informacje z urzę-
du. Tak się poznałam z dzisiejszym 
wójtem. Dzięki pracy w „Miesięczni-
ku” trafiłam też na plan filmu „Ogniem 
i mieczem”. Żałuję, że nie postarałam 
się o rolę statystki, a były castingi.

– Potem był „Magazyn Sucholeski”.
– Tak, trafiłam na wydawnictwo, 

które prowadziło w Poznaniu fajny pe-
riodyk. Ja miałam jednak inne marze-
nie: rozwinąć pismo sucholeskie i za-

cząć wydawać je także w sąsiednich 
gminach. Udało to się właśnie w tym 
wydawnictwie. Przez kilka lat wycho-
dził „Magazyn Sucholeski” i podobne 
magazyny w Kórniku, Murowanej 
Goślinie i Swarzędzu. Ja się oczywi-
ście skoncentrowałam na pierwszym 
z tych pism. Niestety, wydawnictwo 
sprzedało „Magazyny” w 2011 r., a na-
bywca doprowadził do ich zamknięcia. 
Musiałam podjąć decyzję co dalej.

– Byłaś już mocno związana z Su-
chym Lasem.

– Miałam wieloletnie doświadcze-
nie w pracy na lokalnym rynku, jednak 
decyzja o otwarciu własnego czasopi-
sma nie była łatwa. Namawiali mnie 
do tego lokalni przedsiębiorcy, samo-
rządowcy, a i ówczesny wiceprezes 
WFOŚiGW Marek Zieliński. Marek 
i potem był dla mnie wsparciem, prze-
konywał że robię fajną gazetę.

– Dlaczego ostatecznie zdecydowa-
łaś się na przeprowadzkę z Poznania 
do Suchego Lasu? Żeby mieć bliżej 
do pracy?

– To oczywiście też. Poza tym moja 
córka była już na tyle dorosła, że wie-
działam, że da sobie radę bez matczynej 
opieki. Wyprowadziła się wtedy z na-
szego mieszkania i zamieszkała z grupą 
studentów. Córka dziś ma 26 lat, ale 
wciąż jestem z nią mocno związana. 
Nie tylko dlatego, że jest jedynaczką. 

– Wiem, że córka ciężko choro-
wała w wieku dziewięciu lat.

– O jej nowotworze dowiedziałam 
się w dniu, kiedy waliły się wieże World 
Trade Center. Ludzie mówili mi o tych 
wieżach, a ja nie wiedziałam, o co im 
chodzi. Bo w moim świecie runęło 
wszystko. Nie wiedziałam co robić. Tyl-
ko dzięki dobrym ludziom wokół mnie 
zaczęłam działać. Marta pojechała do 
Centrum Zdrowia Dziecka w War-
szawie. Powiedziałam sobie, że zrobię 
wszystko co w ludzkiej mocy, żeby moje 
dziecko żyło. I zrobiłam. W Poznaniu 
o moją córkę dbała świętej pamięci już 

niestety doktor Marlena Knapczyk. Na-
zywałam ją doktorem Judymem w spód-
nicy. Kiedy było już wiadomo, że Marta 
przeżyje, pani doktor powiedziała mi, 
że ktoś tam na górze musi moją córkę 
bardzo kochać. Bo wyjście z tej choroby 
graniczyło z cudem. Doktor Knapczyk 
opisała nawet przypadek Marty w swo-
jej pracy doktorskiej. Kiedy później do-
wiedziałam się, że nasza ulubiona pani 
doktor zmarła, nie mogłam otrząsnąć 
się z przygnębienia. Prawdę mówią, że 
wybrańcy bogów umierają młodo…

– Słyszałem, że w czasie choroby Mar-
ta zaczęła czytać mnóstwo książek?

– To prawda. Przez pół roku nie 
chodziła do szkoły i wtedy pochłaniała 
książki. Ale czytała już wcześniej. Cała 
nasza rodzina kochała książki. Sama 
jako dziecko bawiłam się z koleżanka-
mi w bibliotekę, a jako dorosła już osoba 
rozczytywałam się w Łysiaku, Rodzie-
wiczównie i literaturze o himalaistach. 
Zresztą Krzysztof Wielicki ma honoro-
we obywatelstwo Ostrzeszowa.

– I tą miłością do literatury zaraziłaś 
córkę?

– Córce czytałam, kiedy była jeszcze 
malutka. Kiedy miała osiem lat, sama 
połknęła „Anię z Zielonego Wzgórza”, 
a później „Harry’ego Pottera”. Potem 
odkryła cykl o „Panu Samochodziku”. 
Pamiętam, że szukałam tych książek 
w antykwariatach, a antykwariusze 
nie mogli się nadziwić, że to dla dzie-
więciolatki. Korzystaliśmy też z biblio-
teki w Suchym Lesie, która dzięki byłej 
pani dyrektor Urszuli Habrych ma 
bardzo duży księgozbiór.

– Zaraziłaś córkę także miłością do 
teatru…

Na pierwszą poważną sztukę za-
brałam Martę gdy miała 11 lat. Były-
śmy razem na „Pięknej Lucyndzie”, 
w której grała znakomita, niestety dziś 
już nieżyjąca Krystyna Feldman. Po 
spektaklu córka przez pół godziny cze-
kała na aktorkę, by ją poprosić o auto-
graf… Była zachwycona.

– W jaki sposób choroba córki zmie-
niła Twoje życie?

– Uważam, że dostąpiłam łaski. 
Dlatego też przyrzekłam sobie, że będę 
starała się pomagać innym ludziom. 
Zresztą z natury jestem życzliwie na-
stawiona do świata, choć z reguły dzia-
łam z drugiego szeregu.

– Pamiętam, że jako redaktor naczel-
na mocno zaangażowałaś się w spra-
wę firmy BOWA i jej pracowników.

– Zgłosił się do mnie ówczesny prezes 
Michał Szeszuła. Dalsza działalność firmy 
w Złotkowie wisiała na włosku. Gdyby 
doszło do zerwania ważnego kontraktu, 
firma przeniosłaby się na Węgry, ok. 600 
pracowników z  naszej gminy i Obornik 
trafiłoby na bruk, a gmina Suchy Las 
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Chciałam mieć zaczarowany 
ołówek i narysować świat
Z Agnieszką Łęcką, naszą redaktor naczelną i kandydatką 
do Rady Powiatu, rozmawiamy o dzieciństwie pełnym mu-
zyki, trudnym macierzyństwie, pomocy ludziom i bezpie-
czeństwie w powiecie.

straciłaby wielotysięczne wpływy z po-
datków. Dostałam  dokumentację w tej 
sprawie, którą przedstawiłam posłowi 
Tadeuszowi Dziubie, ten zaś interwenio-
wał w SKO. Równolegle wójt Wojtera 
rozmawiał z grupą ludzi ze Złotkowa, 
którzy protestowali przeciwko firmie. 
I tak wspólnym wysiłkiem osiągnęliśmy 
cel: firma działa i daje ludziom pracę.

– Tych akcji pomocy było więcej.
– Niedawno wsparliśmy zbiórkę 

pieniędzy dla małego Tymka, któ-
ry poleciał na operację do Ameryki. 
Operacja okazała się udana. Rok temu 
pomagaliśmy ofiarom nawałnicy na 
Kaszubach. Wspieram takie akcje me-
dialnie, ale mam też kontakt z właści-
cielami dużych firm, których zawsze 
mogę poprosić o pomoc finansową. 
Czasami sprawa jest na tyle delikatna, 
że o niej nie piszemy. Poprzestajemy 
na interwencji. Tak było w przypadku 
autystycznych przedszkolaków z na-
szej gminy. Pieniądze na dodatkową 
opiekę nad dziećmi utknęły gdzieś po-
między ministerstwem a gminą. 

– „Sucholeski Magazyn Mieszkań-
ców Gminy” to jednak nie tylko ak-
cje pomocowe…

– Na co dzień piszemy o ważnych 
sprawach dotyczących naszej gminy, 
ale i całej aglomeracji, jak np. kontro-
wersyjne projekty budowy obwodni-
cy północno-wschodniej, tworzenie 
Kolei Metropolitarnej czy postulat po-
szerzenia Obornickiej. Ostatnio roz-
mawialiśmy z wiceprezydentem Ma-
ciejem Wudarskim, który zapewnił nas, 
że Nowa Obornicka leży władzom Po-
znania na sercu. Sprawa Obornickiej 
jest mi szczególnie bliska, bo sama nią 
jeżdżę. Będę więc tematu pilnować.

– Część stron w „Magazynie” wyku-
puje starostwo.

– Współpracujemy ze starostwem, ale 
także na stronach redakcyjnych piszemy 
o ważnych wydarzeniach spoza terenu 
naszej gminy, jak otwarcie Term w Tar-
nowie Podgórnym czy Rumpuciu w Ro-
kietnicy. W pewnym sensie piszemy 
zresztą o całej Europie, jako że europo-
słowie różnych opcji zapraszają przedsta-
wicieli naszej redakcji do Brukseli. Swoją 
drogą warto znajomości z europosłami 
pielęgnować, bo przecież również i do 
nich zawsze można się zwrócić w waż-
nych sprawach lokalnych.

– O sprawach lokalnych, powiato-
wych można pisać w gazecie, ale 
można mieć na nie również wpływ 
zasiadając w Radzie Powiatu.

– Dlatego też kandyduję, z ramienia 
Niezależnych dla Powiatu. Pierwsze 
przymiarki miałam już cztery lata temu, 
dzięki czemu zyskałam cenne doświad-
czenie. Wtedy obiecywałam działania 
na rzecz bezpieczeństwa i drogę rowe-

rową do Biedruska. Ścieżka do Biedru-
ska już powstała, ale trzeba budować ko-
lejne drogi rowerowe w całym powiecie. 
To służy bezpieczeństwu zarówno 
rowerzystów, jak i zmotoryzowanych. 
Podobnie jak bezpieczeństwu uczestni-
ków ruchu służyć powinna obwodnica 
Biedruska i rondo na skrzyżowaniu 
Poznańskiej i Jesionowej w tejże miej-
scowości. Dziś dochodzi tam do wielu 
kolizji, a nawet wypadków śmiertel-
nych. Nie zapominajmy też o budowie 
Nowej Obornickiej, ważnej nie tylko 
dla Suchego Lasu.

– Bezpieczeństwo to jednak nie tyl-
ko komunikacja.

– Bezpieczeństwu służyć będą też 
wzmocnione patrole policji w Suchym 
Lesie, Rokietnicy i innych gminach 
powiatu. Na to muszą znaleźć się pie-
niądze. Swoją drogą starosta chciał 
przekazać pieniądze na modernizację 
komisariatu w Suchym Lesie, ale ze 
względów od niego niezależnych do 
tego nie doszło. Mam nadzieję, że po 
wyborach Rada Gminy doprowadzi 
do modernizacji kompleksu, którego 
częścią jest zarówno Urząd Gminy, 
jak i komisariat. Radna powiatowa 
powinna też rozwiązywać trudne pro-
blemy, jak np. świniarnia w Chludowie. 
Na pewno nie można przed takimi te-
matami uciekać.

– A dlaczego akurat Niezależni dla Po-
wiatu? Dlaczego nie któraś z partii?

– Ze stowarzyszeniem Niezależni 
dla Powiatu związana jestem od kilku 
lat. Nigdy nie byłam partyjna i nigdy 
nie chciałam, żeby ludzie patrzyli na 
mnie przez pryzmat którejś z partii. 
Uważam, że rozmawiać trzeba ze 
wszystkimi. Dodam, że jako Nieza-
leżni działamy pod kierownictwem 
wicestarosty Piotra Zalewskiego oraz 
radnych powiatowych Małgorzaty 
Halber i Marka Lisa.

– Odpocznijmy na chwilę od poli-
tyki. Bo przecież nie tylko politykę 
znajdziemy w „Magazynie”.

– Dużo piszemy o kulturze, nie tylko 
w gminie, ale także w Poznaniu i powie-
cie. W ostatnich latach nasza redakcja i ja 
osobiście otrzymaliśmy kilka nagród i wy-
różnień: Dziennikarskie Koziołki od Sto-
warzyszenia Dziennikarze RP, „Najlepsze 
w Polsce” od Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego, a także tytuł „Osobowość 
roku” w kategorii „Kultura” w konkur-
sie „Głosu Wielkopolskiego”. Ta „kultura” 
nie jest przypadkowa. Promowaliśmy 
przecież w „Magazynie” koncert Placido 
Domingo, spektakle Teatru Muzycz-
nego, występy zespołu Corona Florum 
oraz oczywiście wydarzenia w naszym 
Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej. 
Ostatnio byliśmy tam na przeglądzie 
zespołów śpiewaczych i koncercie Mezo. 

Centrum organizuje też spotkania z cie-
kawymi ludźmi, jak ks. Adam Boniecki,  
prezenter pogody Jarosław Kret, kajakarz 
Aleksander Doba czy pisarka Dorota 
Sumińska. Pisaliśmy o malarce Beacie 
Pflanz z Suchego Lasu, która mieszka we 
własnym obrazie. Przeprowadziliśmy 
też wywiad z Agnieszką Frąckowiak, 
malarką i projektantką wnętrz z gminy 
Rokietnica. Mamy patronat medialny 
nad konkursem Sucholeskiego Klubu 
Fotograficznego. Prezentowaliśmy wy-
stawy Agnieszki Frąckowiak, malarki 
Małgorzaty Świtońskiej czy nieżyjącej 
już rzeźbiarki Dany Sagi Tomaszew-
skiej. Wystawy o tyle nietypowe, że od-
bywały się w biurze ówczesnego posła 
Marka Niedbały.

– W „Magazynie” sporo piszemy 
też sporcie. Oboje startowaliśmy 
w Sucholeskiej Dziesiątce Fightera 
jako zawodnicy, a potem, w strefie 
mety robiliśmy wywiady z innymi 
zawodnikami.

– Wystartowałam z kijkami, mając 
w pamięci przysłowie „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Ucieszę się, jeśli 
uda mi się namówić naszych czytel-
ników do zejścia z kanapy i wyjścia na 
świeże powietrze. Nie ograniczam się 
zresztą do kijków. Jeżdżę na rowerze 
oraz na nartach, w tym także na nar-
tach wodnych. W zimie moim ukocha-
nym miejscem jest Szklarska Poręba.

– Nie Alpy?
– Owszem, byłam na alpejskim lo-

dowcu, lubię jednak odwiedzać polskie 
miasta. Mamy w naszym kraju wiele 
pięknych miejsc, które warto zwiedzić. 
Szkoda, że zazwyczaj takie wyjazdy 
odkłada się na później. Miłości do oj-
czystych miejsc nauczył mnie mój tata. 
A przy okazji zwiedzania opowiadał mi 
też o historii tych miejsc. Dlatego tak 
polubiłam programy kulinarne Rober-
ta Makłowicza, choć sama nie przepa-
dam za gotowaniem. Bo pan Robert nie 
tylko gotuje, ale i opowiada o historii 
miasta i regionu, w którym akurat kręci 
swój program. Miałam zresztą szczę-
ście poznać tego kucharza i podróżnika 
w czasie Dni Gminy w Suchym Lesie.

– Makłowicz lubi opowiadać historie 
miejsc, które odwiedza, a Ty podob-
no zamierzasz opowiadać bajki?

– Zgadza się (śmiech). Poznańskie 
Centrum Świadczeń - Centrum Inicja-
tyw Rodzinnych zaproponowało mi, 
żebym 29 października br. czytała dzie-
ciom bajki w ramach projektu „Czytam 
i Czuję” prowadzonego przez Centrum. 
To znana akcja w Poznaniu; bajki czytał 
już prezydent Jacek Jaśkowiak, staro-
sta Jan Grabkowski, znani aktorzy… 
A przy okazji do dzieci przyjadą także 
alpaki ze Złotnik.

– Będzie kontynuacja akcji?
– Chciałabym przenieść akcję czy-

tania bajek na grunt sucholeski. Roz-
mawiałam już w tej sprawie z panią 
dyrektor jednego z przedszkoli, która 
jest do idei nastawiona bardzo pozy-
tywnie. Postaram się też zaangażować 
naszych radnych. Przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Salwa-Ha-
ibach już uznała pomysł za dobry.

– Spotkanie z Makłowiczem, dzia-
łanie na rzecz dzieci… Spełniły się 
Twoje marzenia?

– Niektóre z marzeń. Marzyłam 
też, żeby pilotować F-16, jednak dane 
mi było jedynie zasiąść w kabinie. Pi-
lotowałam za to boeinga, choć tylko 
w symulatorze. A jeśli chodzi o ma-
rzenia z dzieciństwa, to z wypiekami 
na twarzy oglądałam kreskówkę „Za-
czarowany ołówek” i marzyłam o tym, 
żeby taki ołówek mieć. Chciałam na-
rysować świat i pomóc ludziom.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski 
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Podziękowanie
Bardzo udaną sesję zdjęciową naszej redaktor naczelnej Agnieszki Łęckiej i jej 

córki Marty zawdzięczamy butikowi Tressore z Galerii Sucholeskiej, który zadbał 
o nasze stroje. Z kolei ekipa z Salonów Pielęgnacji Urody Lafayette z Galerii Pestka 
w Poznaniu zadbała o nasze fryzury i makijaż. Nie byłoby też oczywiście pięknych 
zdjęć bez świetnego fotografa Jarosława Ślęzaka. Wszystkim pięknie dziękujemy!

„Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy”
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Osiedle Grzybowe i Złotniki - 
Wieś – założenia i rzeczywistość

Osiedle Grzybowe, piękne osiedle 
domów szeregowych i jednorodzinnych. 
Kiedyś wzorcowe i z dumą pokazywane 
delegacjom z zaprzyjaźnionych gmin 
z zagranicy. Z założenia enklawa miesz-
kaniowa dla byłych mieszkańców mia-
sta, szukających wytchnienia i spokoju. 
Takie były założenia. Niestety, zmiana 

mpzp, silna urbanizacja otoczenia osie-
dla, powstanie hipermarketu budowlane-
go, rozwój NTPP sprawiły, że osiedlowe 
ulice Sosnowa i Muchomorowa stały 
się drogami tranzytowymi, którymi co-
dziennie przejeżdża po kilka tysięcy sa-
mochodów. Obecnie to obwodnice dla 
ul. Obornickiej. 

Priorytetem dla radnych z os. Grzybo-
wego była i jest jakość życia mieszkańców 

i ich bezpieczeństwo. Po latach starań 
wójt zlecił opracowanie projektu uspoko-
jenia ruchu dla całości Suchego Lasu, os. 
Grzybowego i Jelonka. Dzięki wsparciu 
Koalicji INICJATY WA MIESZKAŃ-
CÓW – GMINA RAZEM  udało się za-
budżetować środki na wdrożenie I części 
tego projektu, części dla os. Grzybowego 
i Jelonka. Koniecznością, w ramach pro-
jektu, stała się przebudowa skrzyżowania 
ulic Nektarowej i Obornickiej z bezpiecz-
nym prawo i lewoskrętem oraz światłami, 
na co również zostały zabezpieczone 
środki. Po pozytywnym rozstrzygnięciu 
przetargu ruszyły prace budowlane. 

Po latach starań, w tej kadencji za-

projektowano i zbudowano ul. Kruczą, 
a na realizację czeka Plac Sokoła oraz ul. 
Kukułcza. Na Placu Grzybowym wy-
mieniono oświetlenie na lampy ledowe, 
co znacznie poprawiło bezpieczeństwo 
i widoczność. Dla podniesienia bez-
pieczeństwa, kontynuujemy budowę 
sieci monitoringu osiedlowego. Dzięki 
wspólnym konsekwentnym działaniom 
radnych koalicji INICAJTY WA MIESZ-
KAŃCÓW- GMINA RAZEM udało się 
powstrzymać kuriozalny plan budowy 
kompostowni w Złotnikach Wsi. W prze-
ciwnym wypadku mieszkańcy odczu-
waliby nie tylko uciążliwości odorowe 
z wysypiska w Suchym Lesie, ale jeszcze 

Dziś nasze łamy udostępniamy na podsu-
mowanie upływającej kadencji w odniesie-
niu do zadań realizowanych w Złotkowie, 
Złotnikach oraz Jelonku. Nasz klub w Radzie 
Gminy w okresie 2014-2018 reprezentowali: 
radna z os. Grzybowego Małgorzata Salwa- 
Haibach, radny z  os. Grzybowego, Złotnik 

Wsi i Jelonka Włodzimierz Majewski, radny ze Złotnik – 
Osiedla Michał Przybylski, a współpracował z nami  prze-
wodniczący Zarządu Złotniki-Osiedle Grzegorz Słowiński.

Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem
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We wrześniu ko- 
misje stałe Rady 
Gminy zajmo-
wały się głów-
nie składaniem 
wniosków do bu- 
dżetu gminy na 

rok 2019 oraz opiniowaniem projek-
tów uchwał na najbliższą sesję. Za-
kończyła pracę Komisja Statutowa, 
którą kierował radny Michał Ireneusz 
Przybylski. Nowy Statut Gminy Su-
chy Las powinien zostać uchwalony 
na październikowej sesji Rady Gminy 
Suchy Las.

Radni, oprócz prac w komisji zaj-
mują się również wieloma innymi 
sprawami, często z bardzo dobrym 
skutkiem. Ostatnio sporo podzięko-
wań przychodzi dla radnych z Biedru-
ska za skuteczne wsparcie działań, któ-
re przyczyniły się do otwarcia poczty 
w Biedrusku, budowy ścieżki rowe-
rowej do Radojewa oraz przedszkola. 
Mieszkańcy przypominają upór i de-
terminację Grzegorza Łukszo oraz 
Dariusza Matysiaka

Pełną treść relacji przewodniczą-
cych komisji można przeczytać na 
www.gminarazem.pl, a protokoły ze 
wszystkich posiedzeń na www.bip.su-
chylas.pl/Rada Gminy/Komisje.

Zbigniew Hącia
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Suchy Las

Komisja rewizyjna
Komisja Rewi-
zyjna w sierpniu 
nie obradowała. 
W tym czasie 
Centralne Biuro 
Antykorupcyjne 
(CBA) zwróciło 

się z prośbą o udostępnienie protoko-
łu z kontroli przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną dot. budow y 
fili szkoły podstawowej w Suchym 
Lesie przy ulicy Konwaliowej. CBA 
prowadzi czynności dotyczące za-
warcia przez naszą gminę umow y 
dzierżaw y budynku szkoły z firmą 
MH A Invest z Jelonka oraz bada 
zamówienie publiczne pn. „Budowa 
budynku szkoły podstawowej wraz 
z salą gimnastyczną i zagospoda-
rowaniem terenu, ul. Konwaliowa 
w Suchym Lesie.” CBA informuje, 
że pomimo dużego zainteresowania 
potencjalnych w ykonawców pow yż-
sze zamówienie publiczne zostało 

unieważnione. Przypomnę, że Ko-
misja sformułowała zastrzeżenia, co 
do w yboru metody finansowania tej 
inwestycji oraz jej lokalizacji – za do-
jazd do szkoły płacimy osobie pry-
watnej ok. 50.000 zł rocznie. Prze-
wodniczący Komisji udzielił CBA 
szczegółowej odpowiedzi, załączając 
zarówno protokół pokontrolny jak 
i umow y dotyczące tej inwestycji.

Niestety, działania CBA nie odno-
szą się tylko do szkoły przy ul. Konwa-
liowej. CBA prowadzi również czyn-
ności w zakresie sposobu pozyskania 
przez spółkę komunalną ZGK swojej 
nowej siedziby. Sprawa ta została opi-
sana na portalu www.gminarazem.pl/
Szklany dom.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

11 września Ko-
misja przygoto-
wywała wnioski 
do budżetu gmi-
ny na rok 2019. 
Radni przeana-
lizowali wnioski 

z większości jednostek pomocniczych 
oraz niektórych organizacji (np. 
OSP), a następnie zadecydowali, któ-
re z nich skierować do wójta. Łącznie 
przyjęto 18 wniosków, w większości 
dotyczą one poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców.

25 września podsumowano lipco-
wą kontrolę bezpieczeństwa terenów 
wokół jednostek oświatowych. Wiele 
z mankamentów, które wskazano 
w protokole pokontrolnym, już zosta-
ło usuniętych. Część doczeka się usu-
nięcia w październiku. 

W dalszej części posiedzenia radni 
opiniowali projekty uchwał na najbliż-
szą sesję i analizowali korespondencję. 
Dyskutowano o braku od lipca umo-
wy z tzw. łowczym gminnym, dotyczą-
cej odłowu i odstrzału dzikiej zwierzy-
ny oraz usuwania padłych lub zabitych 
zwierząt. Podnoszono także tematy 
związane z usterkami w nowo wybu-
dowanym przedszkolu w Biedrusku, 
gdzie między innymi „spadł” sufit 
i wystąpiło zalanie z powodu awarii in-
stalacji wod-kan. Radni poruszali też 
temat ograniczonej widoczności przy 
wyjeździe z ul. Sosnowej w ul. Nekta-
rową na os. Grzybowym i zapropono-
wali usytuowanie tam lustra. 

Niestety nic nie dzieje się w sprawie 
gminnego monitoringu. Przypomnij-
my, że Komisja Rewizyjna w czerwcu 
negatywnie oceniła nadzór właściciel-
ski nad spółką GCI Sp. z o.o. zwłaszcza 
w kontekście procedowania zadania 

- BI/WPF/2017/0004 Budowa Syste-
mu Monitoringu Gminnego.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

P o s i e d z e n i e 
KFBiRG odbyło 
się 24 września. 
Jeszcze przed ofi-
cjalnym otwar-
ciem kilka osób 
poprosiło Prze-

wodniczącego o rozmowę w sprawie 
planu miejscowego (mpzp) dla rejonu 
ul. Złotnickiej i Sosnowej w Jelonku. 
Właściciele terenu kilkukrotnie od 
2007 r. składali pisemne wnioski o re-
alizacje tego mpzp do wójta. Jednak do 
dzisiaj plan nie został wywołany, a wójt 
o wnioskach zapomniał.

Następnie komisja opiniowała 
projekty uchwał na sesję wrześnio-
wą. Radni pozyty wnie zaopiniowa-
li projekt mpzp Suchy Las rejon ul. 
Jagodowej i Rolnej II - część I oraz 
poszerzenie obszaru zmiany mpzp 
Biedrusko - Centrum. Również po-
zyty wną opinię uzyskały projekty 
uchwał w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu miejscowego 
dla rejonu ul. Łagiewnickiej w Złot-
nikach i w sprawie aktualności Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Suchy Las i mpzp.

Kolejne projekty dotyczyły do-
finansowania izby w ytrzeźwień 
i finansowania dwóch etatów pra-
cowników w ydziału komunikacji 
w Urzędzie Powiatow ym w 2019 r. 
Przewodniczący K FBiRG apelował, 
aby w przyszłorocznym budżecie 
znalazły się dodatkowe środki na 
utworzenie filii w ydziału komunika-
cji na terenie gminy. 

Następnie Komisja zaopiniowała 
pozyty wnie cztery projekty uchwał 
dotyczące zawarcia w trybie bez-
przetargow ym kolejnych umów naj-
mu lub dzierżaw y na okres do 3 lat. 
Radni nie w ydali opinii dla projektu 
uchwały w sprawie w yrażenia zgody 
na przekazanie zabudowanych nie-
ruchomości położonych w Suchym 
Lesie na rzecz samorządowej insty-
tucji kultury pod nazwą Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Sychy Las. Niestety na posiedze-

niu nie było żadnego pracownika 
UG, który byłby w stanie udzielić 
odpowiedzi na pytania członków 
Komisji w tej sprawie, a chodzi tu 
o majątek wart około 12 mln zł.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
Podczas wrze-
śniowego posie-
dzenia człon-
kowie Komisji 
sformułowali 23 
wnioski do przy-
szłorocznego bu-

dżetu gminy. Dotyczą one remontów 
i dodatkowego wyposażenia placówek 
oświatowych i kulturalnych, a także 
poprawy zagospodarowania terenów 
wokół nich.  

Radni wskazywali także na potrze-
by związane z prawidłowym utrzy-
maniem boisk oraz konieczność dofi-
nansowania lokalnych stowarzyszeń 
i organizacji.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

We wrześniu 
Komisja obrado-
wała dwukrotnie. 
Posiedzenie 12 
września było po-
święcone wnio- 
skom do budże-

tu gminy na 2019 rok. Radni zgłosili 
37 wniosków dotyczących między 
innymi budow y ulic i chodników, 
oświetlenia ulicznego, systemu 
monitoringu gminnego, budow y 
placów zabaw, utrzymania zieleni 
i sprzątania terenów publicznych. 
K ilka wniosków dotyczyło w ykupu 
gruntów w celu budow y dróg do-
jazdow ych  lub urządzenia terenów 
rekreacyjnych.

Podczas kolejnego posiedzenia 25 
września członkowie Komisji usta-
lili swoje stanowisko  wobec  projek-
tów uchwał na najbliższą sesję oraz 
propozycji Kodeksu reklamowego. 
Zdaniem radnych Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Suchy Las wymagał małej ko-
rekty. Zaproponowali, aby w okresie 
wiosenno-letnim zwiększyć często-
tliwość opróżniania koszy na śmieci 
usytuowanych na terenach rekre-
acyjnych, sportowych i w parkach. 
Po przyjęciu tej poprawki wszystkie 
projekty uchwał zostały pozytywnie 
zaopiniowane.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Czas kampanii wy- 
borczej to zazwy-
czaj okres ożywio- 
nej dyskusji poli-
tycznej, w której 
niestety od czasu 
do czasu zdarza się  

kandydatom przekraczać granice dobre-
go smaku, a nawet granice przyzwoitości. 
Niektórym uczestnikom lokalnych gier 
przedwyborczych wydaje się, że jeśli wolno 
w Warszawie to i u nas ofensywa w formule 
wojny polsko-polskiej jest najlepszym sposo-
bem zdobywania poparcia przed wyborami. 
Mało! Są i tacy, dla których wartość i skutecz-
ność lokalnego polityka zależy od siły ciosu 
wymierzonego w szczękę konkurenta.

Najczęściej stosowanym narzędziem 
jest oczywiście kłamstwo. Ale doświad-
czony intrygant wie doskonale, że ma ono 
zazwyczaj „krótkie nogi”. Poza tym można 
uzyskać efekt odwrotny zniechęcając do 
siebie tak wytrawny elektorat, jakim są 
mieszkańcy naszej gminy. Nie wspominam 
już o ryzyku procesu w trybie wyborczym, 
który przez sam fakt, że szybki, często daje 
negatywny efekt. Dlatego politycy, również 

lokalni, wykorzystują bardziej wyrafino-
wane metody wprowadzania w błąd. Su-
gerowanie, insynuacja i celowe mijanie się 
z prawdą potrafią nieraz lepiej zadziałać na 
wyobraźnię, niż niejedno kłamstwo.

Początkowo nie chciałem reagować 
na tego typu zjawiska, tym bardziej opi-
sywać je na łamach prasy lokalnej. Nieste-
ty, w momencie kiedy informacjom tym 
nadano charakter formalny oraz publiczny 
i zaczęły realnie szkodzić Gminie Suchy 
Las postanowiłem jako Wójt zdemento-
wać nieprawdziwe informacje, a niektóre 
sytuacje wyjaśnić.

Na początek mały przykład z Biedruska. 
Czy pamiętacie Państwo jak radni Łukszo 
i Matysiak walczyli o przywrócenie poczty!? 
Owszem, jako świeżo upieczeni radni brali 
udział w otwarciu placówki, ale nie przypo-
minam sobie, aby brali udział w spotkaniach 
z dyrekcją Poczty Polskiej. Na marginesie tej 
sprawy chciałbym dodatkowo zauważyć, że 
decyzja o zamknięciu zapadła zdecydowanie 
wcześniej niż panowie sugerują. A to, że na 
decyzję miała wpływ rada gminy jest bardzo 
małostkowe. Dla mnie najważniejsze jest to, 
że poczta do Biedruska powróciła.

Inny radny, a zarazem kandydat na 
radnego i wójta, często używa bardzo ogól-
nego określenia „wielomilionowe straty”. 
Kilka razy pytałem o konkrety. Bo co to za 
problem wskazać źródło tych wielomilio-
nowych strat i dokładną kwotę. Do dzisiaj 
pozostajemy w tej dyskusji na wysokim 
poziomie ogólności.

Jedyne przykłady to niezmienne: szkoła 
przy ul. Konwaliowej i nowa siedziba ZGK 
przy ul. Obornickiej. I w jednym i w drugim 
przypadku radni Przybylski i Majewski po-
wołują się na kosztorysy i wyceny…, których 
nigdy nie było. Kosztorys inwestorski jest 
częścią dokumentacji wykonawczej, a gmina 
w 2014r. posiadała tylko projekt ogólnobu-
dowlany, czyli bez kosztorysu inwestorskie-
go. Poza tym w swoich argumentach radny 
Przybylski pomija istotny fakt dochodów 
podatkowych i opłat za użytkowanie wie-
czyste, które systematycznie aż do 2029 r. 
będą wpływały do budżetu gminy. Po stro-
nie naszych korzyści bezwzględnie trzeba 
uwzględnić także nie ponoszenie przez gmi-
nę kosztów utrzymania budynku. Łącznie 
są to kwoty mogące przekroczyć 10 mln zł. 
Radny używa często bardzo sugestywnego 
porównania modelu finansowania szkoły 
z modelem w ramach którego powstało 
i działa przedszkole w Złotnikach. Dostrze-
żona przez Niego różnica przypomina różni-
cę pomiędzy krzesłem a krzesłem elektrycz-
nym (krzesłem elektrycznym jest szkoła). 
Nie jestem krytykiem modelu złotnickiego 

– wręcz odwrotnie. Chciałbym jednak Panu 
radnemu przypomnieć, że jest jeszcze jedna 
różnica, o której już Pan nie wspomina. Otóż 
po 8 latach korzystania z przedszkola jego bu-
dynek pozostanie w rękach prywatnych, na-
tomiast szkoła za 10 lat przejdzie na własność 
gminy za symboliczną złotówkę.

Radny Majewski w dyskusji na temat ZGK 
używa jeszcze ciekawszej socjo-techniki posłu-
gując się domniemaniami (niektórzy nazywają 
to wysysaniem z palca). „Szacuje się, że wartość 
rynkowa wynosi 3,9 mln…”. Kto szacuje – 
oczywiście radny Majewski!!! A że radny Ma-
jewski nie jest rzeczoznawcą majątkowym, to 
zupełnie inna historia. Wystarczyło Panie rad-
ny dodać słowa „w mojej ocenie” i wyglądałoby 
to w miarę uczciwie. Na marginesie dodam, że 
został wykonany operat szacunkowy tej nieru-
chomości na polecenie Rady Nadzorczej Spół-
ki. Wartość to 10,5 mln PLN.

Wspomnę także o często ogłaszanych 
przez radnych sukcesach związanych z re-
dukcją długu gminnego. Co ciekawe od dłuż-
szego czasu podawany jest ten sam wskaź-
nik – 38%. Słuchając tych informacji można 
odnieść wrażenie, że został wprowadzony 
jakiś specjalny, drakoński plan oddłużenio-
wy, który w tak szybkim tempie przyniósł 
efekt. Nic z tych rzeczy! Zdradzę Państwu ta-
jemnicę. Dług nominalnie się w zasadzie nie 
zmienił w stosunku do planu. To splot dwóch 
nieprzypadkowych czynników. Po pierwsze 
3 lata pod rząd zwiększaliśmy dochody. Po 
drugie wydłużaliśmy okres spłaty naszych zo-
bowiązań. I jak Pan radny doskonale pamięta 
zrobiliśmy to wspólnie – Wójt uchwałę przy-
gotował - Rada Gminy ją uchwaliła. Na koniec 
jeszcze jedna ważna informacja. Wydłużenie 
spłaty zadłużenia to dodatkowe koszty obsłu-
gi długu – ok. 500 tys. Ale o tym znowu radny 
zapomniał wspomnieć.

Podobnych przykładów można by mno-
żyć o wiele więcej. Pamiętajmy o jednym 

– buduje zgoda i warto nad tym pracować. 
Pocieszające jest to, że za kilka dni wybory 
i jest duża nadzieja, że po nich zmieni się tak-
że sposób publicznego dialogu.

Grzegorz Wojtera

Klub Nowoczesna Gmina
Szanowni  
Państwo!
Jesień za pasem, 
a pogoda niemalże 
letnia. Wygląda na 
to, że dzięki zbliża-
jącym się wyborom 

temperatura będzie systematycznie rosła. 
Jako radni Klubu Nowoczesna Gmina do-

strzegamy niestety coraz częstsze przypad-
ki odchodzenia od podstawowych zasad 
określających kulturalną debatę w ramach 
prowadzonej kampanii wyborczej. Nasze 
stanowisko podziela również Wójt Gminy 
Grzegorz Wojtera.

Zachęcam do zapoznania się z ocenami 
Wójta zawartymi w jego komentarzu.

M. Jankowiak

Przedwyborcze gry
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Sesja rozpoczęła się od pytania 
przewodniczącej rady, czy są jakieś 
uwagi do porządku.

– Wycofajmy punkt dotyczący zgo-
dy na przekazanie nieruchomości w 
Suchym Lesie – zaproponował radny 
Michał Przybylski. – Komisja nie wy-
dała opinii, poczekajmy więc do na-
stępnej sesji.

Spacer zamiast auta
Punkt został z porządku usunięty. 

W dalszej kolejności rada po kolei prze-
głosowała kilka uchwał planistycznych. 
Dotyczyły one miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
rejonu Jagodowej i Rolnej w Suchym 
Lesie, dla centrum Biedruska, a także 
rejonu Łagiewnickiej w Złotnikach.

Do dłuższej dyskusji doszło w przy-
padku Biedruska. Wójt Grzegorz Woj-
tera podkreślił, że ciąg pieszy biegnie 
przez teren wspólnoty mieszkaniowej, 
można jednak ciąg wyodrębnić, by 
gmina go przejęła.

– Na terenie starego osiedla Zjedno-
czenia sporo jest ciągów z nieuregulo-
wanymi sprawami własności – odparł 
radny Dariusz Matysiak.

– Chodniki na terenie wspólnoty to 
nic sprzecznego z przepisami – pocie-
szył go wójt. – W Poznaniu przyjmuje 
się, że wspólnota odpowiada za bieżące 
i zimowe utrzymanie tych chodników.

– Nie jesteśmy w Poznaniu, ale w 
gminie Suchy Las, a konkretnie w Bie-
drusku – pouczył wójta radny Maty-
siak. – Prostujmy takie rzeczy zamiast 
wymuszać utrzymanie na innych.

– Poznań to był przykład, zakładam 
że podobnie jest w innych gminach 
aglomeracji – tłumaczył się gospodarz 
gminy.

Już bez dyskusji przyjęto uchwały 
o wyrażeniu zgody na zawarcie przez 
wójta umowy dzierżawy dwóch dzia-
łek w Suchym Lesie, działki w Chludo-
wie, Biedrusku, a także umowy najmu 
lokalu w siedzibie Urzędu Gminy. Bez 
problemów przyjęto też regulamin w 

sprawie dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków, a po wniesionej przez 
zastępcę wójta Marcina Bulińskiego 
autopoprawce przyjęto też program 
ochrony środowiska dla gminy Suchy 
Las na lata 2018-2021, z perspektywą 
na 2022-2025.

– Chodzi o dopisanie czterech po-
mników przyrody, wymienionych w 
sierpniowej uchwale rady – wyjaśnił 
wicewójt Buliński.

Do dyskusji doszło przy okazji pro-
jektu uchwały o zmianie regulaminu 
w sprawie utrzymania porządku i czy-
stości na terenie gminy. 

– Od kiedy gmina przejęła drogi na 
osiedlu Natura w Biedrusku, zaczęły 
one zarastać – poskarżył się radny 
Grzegorz Łukszo.

– Zieleń przy drogach często jest 
utrzymywana na podstawie umów z 
mieszkańcami, którzy deklarują, że będą 
o nią dbać – tłumaczył wójt Wojtera. – 
Tak jest np. na ulicy Muchomorowej.

– W kolejnych budżetach jest coraz 
więcej pieniędzy na utrzymanie ziele-
ni – zwróciła uwagę radna Agnieszka 
Targońska. – Można znaleźć kwotę na 
podwyższenie standardów.

– Może zamiast poruszać się autem, 
trzeba wybrać się na spacer – pozwolił 
sobie na złośliwość Grzegorz Łukszo. – 
Panie wójcie, zapraszamy do Biedruska.

– A składaliście, panowie, wnioski 
do wójta? – zainteresował się radny 
Ryszard Tasarz.

– Wielokrotnie, przez Komisję Ko-
munalną i Ochrony Środowiska – za-
pewnił radny Łukszo.

– Podczas posiedzeń Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego 
też często rozmawiamy o wykaszaniu, 
przycinaniu drzew, używaniu dmu-
chaw – dodał radny Matysiak.

– Utrzymanie zieleni to również 
problem Chludowa – wtrącił radny 
Zbigniew Hącia. – Pewnych prac nie 
wykonuje się do końca. Ulicę Poznań-
ską oczyszczono z zielska, ale już dom 
za mną pozostawiono wszystko jak 
było. Zielsko szumi – skonstatował ze 
smutkiem.

– Niechże wszelkie przejęte przez 
gminę tereny z automatu wchodzą do 
utrzymania – zaproponował radny K. 
Pilas.

– Zamknijmy już tę dyskusję – zgło-
sił wniosek formalny radny Włodzi-
mierz Majewski.

Bar pod chmurką
Zdecydowaną większością głosów 

wniosek przyjęto. Samej uchwały na 
razie nie. Radnej Targońskiej zależało 
na tym, żeby wpisać do projektu obo-
wiązek częstszego opróżniania koszy. 

Żeby ten zapis dobrze przygotować, 
jednomyślnie zdecydowano przenie-
sieniu głosowania na kolejną sesję.

Emocji nie wzbudziły już projekty 
uchwał o postawieniu tablic upamięt-
niających powstańców wielkopolskich 
i stulecie niepodległości Polski. Obie 
uchwały przyjęto jednomyślnie.

W ramach informacji wójta gminy 
głos zabrał wicewójt Marcin Buliński.

– Na ukończeniu są prace przy bu-
dowie parkingów przy Jeżynowej, za-
czynają się roboty na Truskawkowej 

– rozpoczął M. Buliński. – Na Stefań-
skiego kończymy zakładanie kanaliza-
cji sanitarnej i zajęliśmy się już kanali-
zacją deszczową – sprecyzował. Trwa 
montaż sygnalizacji na skrzyżowaniu 
Obornickiej i Nektarowej.

Praca wre także na północy gmi-
ny. Trwają prace projektowe związane 
z modernizacją Starego Baru w Chlu-
dowie i budową węzłów przesiadko-
wych Golęczewo-Chludowo. 

– Kładziemy również kanalizację 
na ulicy Dworcowej w Zielątkowie 
i na placu Sokoła na osiedlu Grzybo-
wym – kontynuował wójt Buliński. 

– Stawiamy też biletomaty przy węźle 
w Złotnikach.

Swoje informacje przedstawiła tak-
że przewodnicząca Rady Gminy Mał-
gorzata Salwa-Haibach. Rozpoczęła 
od odczytania skargi mieszkańców 
Leśnej na wójta Wojterę. Poszło o to, 
że na wspomnianej ulicy otworzył 
się sklep spożywczy. Do tego na pię-
trze znajduje się hotel robotniczy. Na 
parking przed budynkiem zajeżdżają 
liczne pojazdy, a klienci spożywają 
pod chmurką alkohol i hałasują. Kiedy 
ktoś im zwróci uwagę, odpowiadają 
stekiem wyzwisk.

– Skarżący domagają się cofnięcia 
koncesji. Mają żal, że wójt na ich żąda-
nia nie reaguje – zakończyła relację M. 
Salwa-Haibach.

Do przewodniczącej wpłynęło też 
pismo od mieszkańców osiedla na 
Wzgórzu, którzy prosili o oświetlenie 
drogi. Chodników tam nie ma, a pas 
drogowy jest niewidoczny. Bywa, że 
pod auta wchodzą sarny lub dziki.

– Otrzymaliśmy też pismo od Sto-
warzyszenia Orkiestra Dęta Chludo-
wo, która prosi wójta o ufundowanie 
trąbki – wspomniała przewodnicząca 
Salwa-Haibach.

Wpłynęło także pismo grupy se-
niorów z Suchego Lasu, którzy wnoszą 
o powołanie Rady Seniorów.

Sołtys Regina Roszczyk z Zielątko-
wa złożyła wniosek o zmianę statusu 
sołectwa. Obecnie Rada Sołecka liczy 
pięć osób. Pani sołtys chciałaby ela-
styczniejszego zapisu – że rada może 
liczyć 5-10 członków.

CBA listy pisze
Potem nadszedł czas na informa-

cje przewodniczących komisji stałych. 
Jako pierwszy wystąpił Krzysztof Pi-
las, który poinformował, że Komisja 
Społeczna złożyła 23 wnioski do bu-
dżetu. Dotyczyły one m.in. zadaszenia 
placu zabaw w Zielątkowie, remontu 
szkolnego boiska w Chludowie, zain-
stalowania monitoringu boiska i placu 
zabaw oraz odwodnienia biblioteki 
i budynku przedszkola w tejże miej-
scowości.

– Komisja Komunalna i Ochrony 
Środowiska spotkała się dwa razy – 
poinformowała Agnieszka Targońska. 

– M.in. zaopiniowała pozytywnie pro-
jekt kodeksu reklamowego.

– Komisja Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego zajmowała się 
m.in. nowym przedszkolem w Biedru-
sku, gdzie już doszło do zalania… – za-
wiesił głos W. Majewski. – Odpadło 
też kilka płyt z sufitu.

Komisja Finansowo-Budżetowa 
zajmowała się opiniowaniem projek-
tów uchwał na sesję, a Komisja Rewi-
zyjna korespondowała z… CBA.

– Chodzi o dzierżawę budynku 
szkoły przy Konwaliowej – wyjaśnił 
G. Łukszo. – CBA prosiło nas o proto-
kół i wyniki kontroli przeprowadzonej 
przez Komisję Rewizyjną.

Rączki dla cara
Nadszedł czas na interpelacje i za-

pytania. Radny D. Matysiak zarzucił 
wójtowi, że ten kłamał zapewniając 
mieszkańców Biedruska i Zielątkowa, 
że modernizacja oświetlenia uliczne-
go jest już w toku. Wyjaśnijmy w tym 
miejscu, że chodzi o wymianę opraw 
na takie o mniejszym poborze energii.

– Prawda jest taka, że nic pan nie re-
alizuje – grzmiał radny. – Pan dopiero 
zwraca się o przygotowanie koncepcji.

– Na pewno nie powiedziałem, że 
projekt jest już realizowany – bronił 
się wójt. – Jeśli pan mnie źle zrozumiał, 
to przepraszam.

Radny Zbigniew Hącia poruszył 
kwestię związaną z komunikacją pu-
bliczną.

– Podobno dzieci z podstawówek 
mają prawo do bezpłatnych przejaz-
dów – rozpoczął. – W Chludowie do 
autobusu wsiadła wycieczka piąto-
klasistów, która jechała do Poznania. 
I okazało się, że muszą kupić bilety. 
Byłoby prościej, gdyby zamiast karty 
PEKA wystarczyła legitymacja szkol-
na – zasugerował.

– Uczniowie nie musieli kupować 
biletów na strefę B+C – zdziwił się 
wicewójt M. Buliński. – Wystarczy 
legitymacja. A w Poznaniu legityma-
cje są tymczasowe, docelowo mają je 

zastąpić karty PEKA. Są wygodniejsze 
i nowocześniejsze – zachwalał.

– Nieprawda, bo interweniowałem 
u kierowcy, który zadzwonił do dys-
pozytora – zaprotestował Zb. Hącia. – 
I dyspozytor powiedział, że uczniowie 
muszą kupić bilety ulgowe.

– Dlaczego okłamał pan komisję, 
panie wójcie? – zmienił temat D. Ma-
tysiak. – Pytaliśmy o plan dla rejonu 
Złotnickiej w Jelonku.  Mówił nam 
pan, że właściciel działki nie składał 
wniosku, a składał od 2011 r.!

– Nie rozmawialiśmy o tym, czy 
wnioski były składane, tylko czy są 
potrzebne – bronił się wójt Wojte-
ra. – Ktoś może napisać wniosek 
o mieszkaniówkę, a rada uchwalić 
zieleń publiczną. Wniosek więc nie 
ma znaczenia. Wyrażona na zebraniu 
opinia mieszkańców czy opinia Rady 
Sołeckiej też podstawy nie stanowi. To 
radni odpowiadają za swoje decyzje.

– I tym się różnimy – podsumował 
radny Matysiak. – My rozmawiamy 
z ludźmi.

– Mieszkańcy ulicy Nad Torem 
zwracają się do mnie, by zrobić ka-
nalizację przed budową węzła Kolei 
Metropolitarnej – wtrącił Zbigniew 
Hącia. – Żeby potem nie trzeba było 
rozkopywać jeszcze raz – zatroszczył 
się. – Takie głosy trzeba brać pod 
uwagę. Nie powinno być tak, że ludzie 
są nieważni, a radni podnoszą rączki 
i przyklepują, co władca i car rozkaże 

– spojrzał na wójta.
– To co innego – odparł G. Wojte-

ra. – My mówimy o planowaniu prze-
strzennym. Cofnijmy się w przeszłość 
o 30 lat, albo wybiegnijmy dwa lata 
do przodu. Polska nie jest w Schengen. 
Wyobraźmy sobie, że jadę do Rzeszo-
wa, ale w połowie drogi zmieniam zda-
nie i kieruję się na Toruń. Mogę to zro-
bić, bo poruszam się w granicach RP. 
Podobną swobodę działania mamy 
w granicach opracowania.

– Jeśli jednak leci pan do Rzeszowa 
samolotem, nie może pan nad Kielca-
mi zmienić zdania i zmusić pilota, żeby 
leciał do Warszawy – odparował D. 
Matysiak. – A jeśli pan to zrobi, ponie-
sie pan koszty.

– Jak wygląda umowa z firmą ze-
wnętrzną w kwestii dzikich zwierząt? 

– zmienił temat radny Majewski. – Od 
kiedy ta firma na terenie naszej gminy 
nie działa?

– Wyczerpaliśmy już decyzję sta-
rosty w sprawie odstrzału – rozłożył 
ręce wicewójt. – Postaramy się o nową, 
motywując to względami bezpieczeń-
stwa. Co do dat, odpowiem jutro. O ta-
kie szczegóły można pytać przed sesją 

– pouczył.

Podziękowania za mandat
W ramach wolnych głosów i wnio-

sków głos zabrała sołtys Regina Rosz-
czyk z Zielątkowa, która przypomniała, 
że dwakroć składała wniosek o napra-
wę oświetlenia na Leśnej.

– Dni coraz krótsze, coraz szybciej 
mrok zapada, a światło wciąż zepsute 

– wytknęła. – A poza tym wójt obiecał, 
że pod koniec września rozpisze prze-
targ na kanalizację.

– Przetarg w przygotowaniu – od-
parł krótko M. Buliński.

– Z okazji stulecia niepodległości 
Polski organizujemy przemarsz pod 
pomnik Dmowskiego – poinfor-
mował Zb. Hącia. – Różnie się na tę 
postać patrzy, ale był to jeden z ojców 
niepodległości. Czy możemy wystąpić 
o pieniądze z gminy na zakup flag? Bo 
środków sołectw może nie wystarczyć.

– Możecie wniosek złożyć – przy-
taknął wicewójt.

– Czy jednak wnioskodawcy mogą 
liczyć na pozytywną odpowiedź? – 
sprecyzowała Małgorzata Salwa-Ha-
ibach.

– Jeśli wskażą środki w budżecie – 
odparł M. Buliński.

Krzysztof Pilas zrelacjonował 
zebranie w Złotnikach Wsi zwołane 
przez sołtys Ewę Korek na prośbę 
radnych W. Majewskiego i wspomnia-
nego K. Pilasa. Mówca poinformował, 
że mieszkańcy w głosowaniu zdecydo-
wali, żeby budynek po przedszkolu słu-
żył lokalnej społeczności jako dzienny 
dom dla seniora i świetlica wiejska.

– Obaj kandydaci na wójta zapew-
nili, że uszanują wolę mieszkańców – 
podkreślił radny Pilas.

Pod sam koniec sesji radny Paweł 
Tyrka podziękował przewodniczącej 
Małgorzacie Salwie-Haibach za to, że 
wymieniła go w tekście „Informacje 
przewodniczącej Rady Gminy”, naszej 
redaktor naczelnej Agnieszce Łęckiej 
za to, że wymieniła go we wstępnia-
ku, a niżej podpisanemu za to, że wy-
mienił go w relacji z poprzedniej sesji. 
Chodzi oczywiście o fakt wygaszenia 
mandatu przez wojewodę.

– To półprawda, bo decyzja nie jest 
prawomocna, a ja się odwołałem – za-
znaczył radny.

– Faktem jest, że mandal wygaszo-
no – ucięła przewodnicząca Salwa-
Haibach.

Krzysztof Ulanowski

Komentarz
Panie radny Pawle Tyrka, decyzja 

o wygaśnięciu mandatu radnego jest 
zdarzeniem raczej niecodziennym. Jak 
Pan sobie wyobraża, żeby w relacji z se-
sji o tym zdarzeniu nie poinformować?

Krzysztof Ulanowski

dodatkowo z kompostowni w Złotnikach. 
Dzięki wspólnym działaniom radnych, 
mieszkańców i p. sołtys Ewy Korek 
mieszkańcy Złotnik Wsi mogą cieszyć 
się pięknie zagospodarowanym stawem 
i terenem rekreacyjnym, który jest chyba 
najpiękniejszym miejscem wypoczynku 
w całej gminie.

Radna Małgorzata Salwa-Haibach 
pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu 
Osiedla Grzybowego a radny Włodzi-
mierz Majewski jest od lat członkiem 
zarządu osiedla. Obydwoje angażują się 
w działania na rzecz integracji mieszkań-
ców poprzez organizowanie wraz z za-
rządem osiedla wielu imprez dla miesz-
kańców, takich jak: wigilie osiedlowe, 
festyny rodzinne, akcje sprzątania na 
osiedlu czy Mistrzostwa Szkół Podsta-
wowych w Piłce Nożnej. W świetlicy 
osiedlowej zarówno dzieci, dorośli jak 
i seniorzy mogą skorzystać z ciekawych 
zajęć. Nowo pozyskana dodatkowa po-
wierzchnia w świetlicy pozwoli na roz-
szerzenie działaności i zaproponowanie 
jeszcze ciekawszej oferty zajęć. 

Renesans inwestycyjny 
w Złotnikach-Osiedlu

Wiele działo się również w ostatniej ka-
dencji w Złotnikach-Osiedlu. Radny Mi-
chał Ireneusz Przybylski wraz z przewod-
niczącym Zarządu Osiedla Grzegorzem 

Słowińskim konskewnetnie podejmowa-
li działania na rzecz swoich mieszkańców, 
zabiegając przede wszystkim o remonty 
i inwestycje drogowe. Mieszkańcy przez 
wiele lat cierpliwie czekali na  podstawową 
infrastrukturę. To właśnie w tej kadencji, 
dzięki wsparciu koalicji INICJATY WA 
MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM, 
zabezpieczono w budżecie środki na in-
westycje dla Złotnik-Osiedla. Po latach 
oczekiwań nastąpiło nadrabianie wielo-
letnich zaniedbań infrastrukturalnych 
w tej części gminy.

W zachodniej części zmodenizowa-
no ulice: Zieloną, Radosną, Wrzosową, 
Bluszczową, Kwiatową, Tulipanową, Ró-
żaną i Konwaliową. We wschodniej części 
trwa modernizacja Jelonkowej, Granicz-
nej, Okrężnej, Miłej, Krótkiej, Cichej, 
Działkowej, Prostej oraz nowego odcinka 
Kalinowej. Rozpoczęła się wreszcie prze-
budowa ulic Pawłowickiej i Kochanow-
skiego. W dalszej kolejności zbudowane 
zostaną pozostałe ulice tego rejonu: Reja, 
Prusa i  Słowackiego. 

Przy okazji budowy węzła PKM zbu-
dowano ulicę Dworcową i zmodernizo-
wano Pawłowicką i Łagiewnicką. Dzięki 
inwestycjom oświetleniowym, zrobiło się 
jaśniej na Jelonkowej, Ognikowej, Rado-
snej, Forsycjowej i Bluszczowej. Zgodnie 
z wnioskiem z Zebrania Mieszkańców 
zbudowano pętlę autobusową przy 

skrzyżowaniu ulic Pigwowej i Jelonko-
wej. Zamontowano też na osiedlu nowe 
wiaty autobusowe i zbudowano siłownie 
zewnętrzne. W budżecie zabezpieczono 
środki na budowę placu zabaw i siłowni 
przy ulicy Kochanowskiego, którego re-
alizacja nastąpi w 2019 r.

Wykonano również projekt gmin-
nego systemu monitoringu i zamonto-
wano pierwszą kamerę. Radny Michał 
Ireneusz Przybylski oraz przewodniczą-
cy Grzegorz Słowiński aktywnie i z  za-
angażowaniem uczestniczyli w pracach 
nad mpzp dla nowego osiedla Złotniki 
Park. Dzięki ich staraniom zabezpieczo-
no prawidłową obsługę komunikacyjną 
osiedla, teren pod usługi zdrowia i nową 
szkołę. We wrześniu 2018 r. do nowego 
przedszkola na osiedlu Złotniki- Park 
poszły pierwsze dzieci.

Złotkowo – nie tylko północno-
wschodnia obwodnica

Jednoznacznie wspieraliśmy inwesty-
cje w Złotkowie. Jedną z pierwszych decy-
zji, jaką podjęła koalicja INICJATY WA 
MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM 
było przyspieszenie o dwa lata zadania do-
tyczącego budowy ulicy Słonecznikowej 
i Rzepakowej. Inwestycja zamiast w 2017 
r. rozpoczęła się w 2015 r. Zwiększono też 
środki na realizację tego zadania do kwo-
ty 1,7 mln zł. W roku 2017 zbudowano 

parking przy świetlicy za  kwotę 84.000 
zł oraz wyremontowano szatnie klubu 
sportowego za 40.000 zł. Znalazły się też 
środki na odmalowanie elewacji świetlicy 
wiejskiej – koszt 8. 000 zł.

Jednak najważniejszą kwestią dla 
mieszkańców Złotkowa oraz wschodniej 
części Złotnik – Osiedla jest propono-
wany przebieg Północno-Wschodniej 
Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej, 
który zgodnie odrzucają zarówno miesz-
kańcy Złotkowa jak i Złotnik – Osiedla. 
Staraniem przewodniczącego Grzego-
rza Słowińskiego oraz radnego Michała 
Ireneusza Przybylskiego stowarzyszenie 
Gmina Razem zostało dopuszczone 
do postępowania w RDOŚ jako strona 
w ostatecznym ukształtowaniu korytarza 
dla tej obwodnicy. 

Zawiązano współpracę ze specjali-
styczną kancelarią prawną, dzięki czemu 
Stowarzyszenie może w tej chwili brać 
czynny udział w tym postępowaniu 
i bronić interesu mieszkańców Złotko-
wa i Złotnik-Osiedla. Wcześniej sprawą 
zainteresowaliśmy wielkopolskich par-
lamentarzystów ze wszystkich liczących 
się opcji politycznych. Występowaliśmy 
w ogólnopolskim programie telewizyj-
nym. Prowadziliśmy też działalność pu-
blicystyczną i rozpoczęliśmy współpracę 
z innymi organizacjami kwestionującymi 
planowany przebieg obwodnicy. 

 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las / Z SESJI RADY GMINY
c.d. ze  
s. 11 >>>

Z SESJI RADY GMINY

Samolotem nad Kielcami 
nie zakręcisz
Wrześniowa sesja Rady Gminy była dość krótka. Ale działo się 
sporo. Radny z Biedruska toczył słowny pojedynek z wójtem, 
radny z Zielątkowa dziękował nam za to, że o nim piszemy.
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– Z jakimi problemami klienci dziś 
przychodzą najczęściej do dietetyka?

– Z najróżniejszymi. Przede wszyst-
kim nie jest prawdą, że gabinet dietetyka 
odwiedzają głównie ludzie, którzy chcą 
zrzucić kilka kilogramów. Czasami są to 
ludzie, którzy cierpią na różne choroby 
i chcą dobrać do swojej choroby najod-
powiedniejszą dietę. Na przykład osoba 
cierpiąca na refluks powinna wybrać 
dietę lekkostrawną. Inne założenia diete-
tyczne obowiązują w chorobach układu 
pokarmowego, a jeszcze inne, kiedy ktoś 
ma wysoki cholesterol. Rzeczywiście, 
zdecydowana większość  chce  schudnąć, 
jeśli otyłość  współistnieje z innymi cho-
robami, dietetyk musi ten fakt uwzględ-
nić. Miałam klientkę alpinistkę, która po 
wypadku trafiła na pewien czas do szpita-
la, gdzie w wyniku koniecznego leczenia 
przytyła. Pani ta chciała stracić wagę, nie 
tracąc jednocześnie masy mięśniowej. By 
mogła powrócić do wspinania.

– Co człowiek to historia. Ile potrzeba 
czasu na wysłuchanie takiej historii?

– Nie ma reguły. Jednej osobie poświę-
cam pół godziny, a w przypadku drugiej 
nawet godzina może nie wystarczyć. Do 
klientów należy podchodzić indywidual-
nie, nie można być biurokratą.

– Problemy klientów są najróżniejsze, 
czy jednak prawdą jest, że w ostat-
nich latach częściej dotykają nas nie-
tolerancje pokarmowe i Hashimoto?

– Cóż, tak się może wydawać, nie wy-
kluczałabym jednak i takiej możliwości, 
że sto lat temu liczba przypadków tych 
schorzeń była procentowo podobna. Dziś 
dysponujemy jednak lepszą diagnostyką.

– Czy możemy mówić o modach na 
określone diety?

– Tak, chociażby o modzie na dietę 
bezglutenową. Jednak eliminując gluten, 
eliminujemy wartościowe białko roślinne. 
A w zamian fundujemy sobie wysoko prze-
tworzony produkt, jakim jest np. makaron 
pozbawiony glutenu. Błędów żywienio-
wych, które popełnia się powszechnie, jest 

dużo więcej. Bardzo popularne jest prze-
konanie, że tyjemy od węglowodanów, 
zatem to przede wszystkim cukry musimy 
wyeliminować lub znacznie ograniczyć 
w diecie. Tymczasem prawda jest taka, że 
tyjemy od nadmiaru kalorii względem 
energii, jaką wydatkujemy każdego dnia. 
Jeśli więc słyszymy, że należy zjadać mniej 
węglowodanów, ustalmy najpierw, kiedy 
spożycie tej ważnej dla człowieka grupy 
produktów jest za wysokie oraz względem 
jakiego poziomu wyjściowego dokonuje-
my redukcji. Nie dziwmy się więc, kiedy 
dziecko, któremu zakażemy spożywania 
węglowodanów, ukradkiem będzie zjada-
ło cokolwiek, nawet cukier z cukierniczki.

– Jak to się stało, że została Pani die-
tetykiem? Czy to było Pani marze-
niem już od dzieciństwa?

– Nie do końca (uśmiech). Jako nasto-
latka marzyłam o tym, żeby zostać leka-
rzem. Los, jak to zwykle bywa, zdecydował 
jednak inaczej. Skończyłam technologię 
żywności na Akademii Rolniczej w Pozna-
niu. Po studiach, kilka lat pracowałam jako 
adiunkt na Wydziale Towaroznawstwa 
Art. Spożywczych. Dzięki temu zyskałam 
bardzo obszerną wiedzę o żywności i ży-
wieniu. Moje doświadczenie zawodowe 
spuentowane zostało obroną pracy dok-
torskiej z zakresu dietetyki klinicznej na 
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. 
Mogę więc powiedzieć, że spełniłam swo-
je marzenie – pomagam ludziom, ale nie 
jako lekarz, lecz jako dietetyk.

– W liceum była Pani pewnie w kla-
sie biologiczno-chemicznej?

– A właśnie, że nie, bo w matematycz-
no-fizycznej. I wcale tego nie żałuję, bo 
matematyka uczy logicznego myślenia, 
kształtuje umiejętność sprawnego posłu-
giwania się wiedzą. Swoją drogą, uczęsz-
czałam do I LO w Lesznie, szacownego 
liceum o 450-letniej tradycji.

– Co Pani zdaniem decyduje o suk-
cesie w Pani zawodzie ?

– W  mojej pracy przydaje się wiele 
rzeczy, także i to, że jestem praktykiem 

– gotuję w domu. Klienci to doceniają. 
Często słyszę, że moje diety są nie tylko 
skuteczne, ale i smaczne, proste, a także 
nie są drogie. Pacjenci cenią to, że wiem, 
o czym piszę w swoich dietach, że nie są 
one „teoretyczne”. Cieszę się, że pracuję 
w swoim wymarzonym zawodzie, mogę 
powiedzieć, że mam szczęście, bo moja 
praca jest moją pasją.

– Ale znajduje chyba Pani czas na pa-

sje bardziej prywatne? I generalnie 
na życie prywatne?

– Ależ oczywiście. Uwielbiam czytać 
książki i to z różnych dziedzin. Pasjonuje 
mnie psychologia, uwielbiam książki po-
pularno-naukowe, ale chętnie „zanurzę 
się” w dobrą beletrystykę.  Powiem więcej, 
mam męża, z którym współdzielimy nasze 
pasje. Oboje uwielbiamy chodzić po  gó-
rach i jeździć rowerami.  Tatry to prawdzi-
wa miłość mojego męża, który zaraził się 
miłością do tych gór od swojego taty. Jeśli 
zaś idzie o rowery – szczególnie upodoba-
liśmy sobie nadmorską trasę, prowadzącą 
z Kołobrzegu do Ustronia. Urzeka mnie 
to, że cały czas widać i słychać Bałtyk, co, 
moim zdaniem, biorąc pod uwagę fakt, 
że trasa ma ok. 25 km długości, jest ewe-
nementem na skalę europejską. Rower 
mnie odpręża i pozwala mi na rekreację 
w otwartej przestrzeni. Sport w zamknię-
tych obiektach to nie dla mnie. Lubię ludzi, 
ale czasem czuję potrzebę, by zostać sama, 
w otoczeniu przyrody i ze swoimi myśla-
mi. W ten sposób odpoczywam.

– Inne pasje niż rower i Tatry?
– Kiedy moi synowie byli młodsi, 

jeździliśmy rodzinnie na wakacje; zimą 
w Alpy na narty, latem – nad morze. Teraz 
zaś jest czas, aby każdy członek rodziny 
rozwijał swoje własne zainteresowania 
bardziej indywidualnie. Mój mąż ma 
znacznie więcej pasji ode mnie.  Kocha 
nurkować. Ukończył kurs PADI, stopień 
zaawansowany. Może nurkować do kil-
kudziesięciu metrów. Oczywiście w ta-
kich sytuacjach potrzebna jest butla ze 
sprężonym powietrzem i specjalistyczny 
sprzęt nurkowy. Dla mnie to zbyt duże 
wyzwanie, ale imponuje mi jego chęć do 
ciągłego rozwoju zainteresowań.

– Coś więcej o synach?
–  Obaj są już dorośli. Młodszy ma 22 

lata i studiuje fizjoterapię. W pewnym sen-
sie więc idzie w ślady mamy. Starszy, 25-
letni, ukończył energetykę na Politechnice 
Poznańskiej i dziś pracuje w zawodzie.

– Czworonożni członkowie rodziny?
– Kiedy synowie byli mali, „przero-

biliśmy” niemal całe zoo. Były więc nie 
tylko czworonogi, ale i rybki czy papużki. 
Z tamtych czasów w rodzinie pozostały 
długowieczne gady: gekon lamparci oraz 
żółw stepowy grecki. A od dziewięciu lat 
mamy psa yorka o imieniu Kajtek. Nigdy 
wcześniej nie mieliśmy psa, kiedy więc 
Kajtek trafił do nas, przeżyłam pozytyw-
ne zaskoczenie. Że istnieje gatunek tak 
bliski człowiekowi. Że w powiedzonkach 

„wierny jak pies” czy „pies największym 
przyjacielem człowieka” tkwi tyle prawdy. 
Pies niesłychanie wzbogaca życie emo-
cjonalne człowieka; szkoda zatem by było 
nie doświadczyć tej relacji…

– W jaki sposób trafiła Pani z Leszna 
do naszej gminy?

– Najpierw trafiłam na studia do Po-

znania i jak wielu absolwentów pozosta-
łam po studiach w tym mieście. Natomiast 
w gminie Suchy Las, a konkretnie na osie-
dlu Grzybowym mieszkam już od 20 lat.

– Pani ulubione miejsce w Poznaniu 
i w gminie?

– W Poznaniu Strzeszynek. Często, 
nawet przed pracą, biorę rower, aby zrobić 
pętelkę wokół tego jeziora. A jeżeli cho-
dzi o gminę Suchy Las, najbardziej lubię 
w weekendy pedałować przez poligon. 
Nie kupuję tłumaczenia, że ktoś nie upra-
wia sportu, bo nie ma na to czasu. Zawsze 
chcielibyśmy zrobić więcej niż pozwala 
nam na to czas. Jeśli nie mamy na coś cza-
su, to najwyraźniej nie jest to coś dla nas 
wystarczająco ważne. Przez całe życie do-
konujemy wyborów, które mówią o tym, 
co jest dla nas najważniejsze.

– Przed pracą… A gdzie Pani pracuje?
– Mam dwa gabinety: przy ulicy Obor-

nickiej 126 w Suchym Lesie oraz przy uli-
cy Naramowickiej 240 w Poznaniu.

– Ale na gabinetach się Pani życie za-
wodowe nie kończy. Słyszałem coś 
o przygodzie z reklamą…

– A tak, zaskoczono mnie kiedyś te-
lefoniczną propozycją, żebym wystąpiła 
w reklamie margaryny „Optima Car-
dio (śmiech). Zgodziłam się dlatego, że 
margaryna ta zalicza się do żywności 
funkcjonalnej, a uznałam, że ważne jest, 
aby propagować tę formę terapii, jako al-
ternatywy do stosowania leków – takie są 
światowe trendy w żywieniu…

– Co to znaczy żywność funkcjonalna?
– To żywność, po której oczekujemy, że 

będzie w pozytywny, terapeutyczny spo-
sób oddziaływać na nasze zdrowie i/lub 
samopoczucie. W tym przypadku mar-
garyna Optima Cardio polecana jest oso-
bom, które lubią kanapki z masłem, a mają 
zbyt wysoki cholesterol, żeby sobie na to 
pozwolić. W margarynie tej znajdują się 
bowiem sterole, czyli związki pochodzenia 
roślinnego, które obniżają cholesterol.

– Ma Pani co robić w życiu. Dlacze-
go zatem dodatkowo startuje Pani 
w wyborach do Rady Gminy?

– Ponieważ jestem w tym momencie 
życia, że mogę sobie pozwolić na działal-
ność społeczną. Startuję jako kandydatka 
niezależna, co na pewno nie ułatwi mi 
walki o mandat. W razie niepowodzenia 
zdobędę nowe, cenne doświadczenie. 
Jeżeli jednak dostanę się do rady, będę 
wspierać racjonalne i konstruktywne pro-
pozycje, które, jak sądzę, pojawią się wśród 
wielu innych w nadchodzącej kadencji. 
Jestem przekonana, że większy pluralizm, 
większa różnorodność stanowisk w danej 
sprawie oznaczać będzie też pozytywny 
i pożądany, „twórczy ferment”, zakoń-
czony pozytywnymi rozwiązaniami dla 
gminy i jej mieszkańców. Choć może to 
jednak z mojej strony zbytni idealizm?...

Rozmawiał Tomasz Plant

WYWIAD

Spełnienie w pracy 
i radość z życia
Z dr Iwoną Koźlicką rozmawiamy o drodze do własnego 
gabinetu dietetyka, o pracy jako pasji, przygodzie z rekla-
mą, o dietetycznych modach, sportowych pasjach i czwo-
ronożnym przyjacielu.

DOBRO WSPÓLNE – PONAD PODZIAŁAMI 

IWONA  
KOŹLICKA

kandydatka niezależna 
w wyborach do Rady Gminy Suchy las

OKRĘG NR 12
Ogłoszenie finansowane ze środków KWW Iwona Koźlicka

DOBRO WSPÓLNE – PONAD PODZIAŁAMI 

IWONA KOŹLICKA
 

Kandydatka niezależna w wyborach do Rady Gminy Suchy Las

OKRĘG NR 12

Iwona Maria Koźlicka (Lat 53). Od 20 lat mieszkam w Złotnikach na Osiedlu Grzybo-
wym. Tu dorastali moi, teraz już dorośli, synowie: Krzysztof i Tomasz. Posiadam wy-
kształcenie wyższe, jestem doktorem nauk biologicznych, dietetykiem oraz magistrem 
inżynierem technologii żywności. Tytuł naukowy doktora nauk biologicznych otrzy-
małam na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Moje zainteresowania zawodowe 
dotyczą dietetyki klinicznej. W Gminie Suchy Las od 15 lat prowadzę działalność go-
spodarczą z zakresu poradnictwa dietetycznego; jestem członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Dietetyki. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami, obecnie 
m.in. w CM Eumedica przy ul. Obornickiej w Suchym Lesie. Mój zawód jest moją pasją. 
Lubię pomagać i służyć ludziom. Mogę to robić skutecznie dzięki stałemu poszerza-
niu wiedzy, także z innych dziedzin. Ukończyłam Podyplomowe Studium Zarządzania 
Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Angażuję się w ak-
cje, promujące zdrowy styl życia; przez wiele lat udzielałam się charytatywnie na rzecz 
Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom. 

Nie należę do żadnej partii politycznej. 

Chcę zrealizować postulaty mieszkańców w zakresie:
-  integracji mieszkańców Osiedla Grzybowego z mieszkańcami ościennych 

sołectw w szczególności sołectwa Jelonek, Złotniki Wieś

-  podjęcie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób starszych 
i samotnych z naszej społeczności m.in. poprzez wolontariat młodzieży na rzecz 
sąsiadów w zakresie pomocy np. w codziennych zakupach, odśnieżaniu, itp.

-  podjęcie działań w celu realizacji skutecznej pro� laktyki zdrowotnej mieszkańców

-  zahamowanie degradacji lasku i terenów otaczających Osiedle Grzybowe poprzez 
zagospodarowanie tego terenu i skuteczne monitorowanie tych terenów

-  stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu młodzieży z Osiedla 
Grzybowego i ościennych sołectw poprzez organizację zajęć w świetlicy osiedlowej 
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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

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

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

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

Nowa Kolekcja Mayoral w Czary Mary 
-10% z kuponem Sucholeski Magazyn
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Toyota Camry powraca do 
Europy z technologią TNGA 
i napędem hybrydowym
Toyota Camry powraca do Europy, aby wzmocnić 
obecność Toyoty na rynku sedanów segmentu D/E. 
Legendarny model, który ugruntował w Europie renomę 
Toyoty jako lidera niezawodności, był po raz ostatni 
dostępny w salonach marki na kontynencie 14 lat temu.

Nowa Toyota Camry to 8. genera-
cja tego modelu, który zadebiutował 
w 1982 roku i w ciągu 36 lat obecności 
na rynku zdobył wiele nagród I wyróż-
nień. Camry jest dostępna w ponad 
100 krajach, a jej dotychczasowa łączna 
sprzedaż przekroczyła 19 milionów 
egzemplarzy. Co roku salony Toyoty 
opuszcza ponad 700 000 egzemplarzy, 
co zapewnia Camry pozycję najpopu-
larniejszego sedana segmentów D/E 
na świecie.

Nowa Camry jest dostępna z napę-
dem hybrydowym, a jej debiut zwiększy 
gamę hybryd Toyoty w Europie do 8 
modeli. Nowy napęd hybrydowy z silni-
kiem benzynowym 2,5 l łączy niskie zu-
życie paliwa, niewielką emisję spalin i ci-
chą pracę z większą mocą i dynamiką.

Nowa Toyota Camry została zbu-
dowana na platformie TNGA (Toyota 
New Global Architecture). Globalna 
architektura Toyoty łączy cechy istot-

ne dla entuzjastów motoryzacji – dy-
namikę, przyjemność z jazdy i budzą-
cy emocje design, z wysoką jakością 
konstrukcji i wykończenia, sztywnym 
nadwoziem, innowacyjną, przyjazną 
dla użytkownika technologią oraz 
przestronnym wnętrzem.

Nowa Camry realizuje najważniej-
sze wartości, które stały się podstawą jej 
ogromnej popularności na świecie – le-
gendarną jakość, trwałość i niezawod-
ność, ciszę we wnętrzu, wysoką kulturę 
jazdy, a także elegancki styl nadwozia 
i wnętrza oraz komfort i przestronność 
kabiny – zarówno z przodu, jaki i na 
tylnej kanapie. O sukcesie nowego 
modelu decydują także zaawansowane 
napędy zapewniające dynamikę i przy-
jemność z jazdy.

Nowa Toyota Camry Hybrid trafi 
do salonów w Polsce, podobnie jak 
w całej Europie Zachodniej, w pierw-
szym kwartale 2019 roku.

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

Najpopularniejszy na świecie sedan średniej wielkości •	
powraca do Europy Zachodniej po 14 latach;
W gamie napędów znajdzie się napęd hybrydowy •	
najnowszej generacji;
Platforma TNGA zapewni większą dynamikę jazdy •	
i przestronność wnętrza dzięki dogodnemu  
rozmieszczeniu podzespołów;
Elegancki, dynamiczny design oraz wysoki komfort •	
i jakość wnętrza;
Premiera w pierwszym kwartale 2019 roku.•	

Toyota Ukleja 
zaprasza na 

przedpremierowy pokaz 

Nowej Toyoty Camry 

już 21 października 
na Stadionie Miejskim w klubie B 17 

- zapisz się już dziś korzystając z formularza 
na stronie https://camrypoznan.pl/

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
RYCZAŁTOWA EWIDENCJA PRZYCHODÓW 
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ 
OBSŁUGA KSIĘGOWO - PŁACOWA 
ROZLICZENIE PIT-36, PIT-37, PIT-28 

Plac Nowy Rynek 7
62-002 Suchy Las.
TEL. 721 691 251
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URZĄD GMINY
www. suchylas.pl
tel. 61 8926 250

tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEKZŁOTNIKI

Galeria Sucholeska 
509 473 120

JELONEK

JÓŹWIAK S.C.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00
tel. 667 933 722

POZNAŃ, UL. OBORNICKA 288
tel. 662 044 452

r     e      s     t     a     u     r     a     c     j     a
Oborniki 64-600  ul. Chłopska 1  tel.:  61 88 32 608     
www.kuchniaistrych.pl                   @kuchniaistrych
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9 10
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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

Suchy Las,  ul. Bogusławskiego 40
Å 512 779 860

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW



W ważnych sprawach musimy 
rozmawiać ze wszystkimi
Z radnym Michałem Ireneuszem Przybylskim, kandydatem 
na wójta gminy Suchy Las, rozmawiamy o trzech obwodni-
cach, pomnikach władzy, karcie stałego mieszkańca, wizy-
tówce Chludowa, parku w Złotnikach i cenzurze w gazecie.

– Kiedy rozmawialiśmy dwa lata 
temu, powiedział mi Pan, że polityk 
nie powinien realizować swoich ce-
lów za wszelką cenę. Dziś kandyduje 
Pan na wójta, a inni kandydaci Gmi-
ny Razem na radnych. Jakie są Wa-
sze cele? Co zrobicie, jeśli wygracie?

– Mamy sześć priorytetów. Po 
pierwsze chcemy skutecznie i zdecy-
dowanie wspierać budowę dwóch ob-
wodnic: Biedruska oraz Suchego Lasu 
i Złotnik.

–  Wiem, że obwodnica Biedruska 
miałaby wyprowadzić poza tę miej-
scowość ruch tranzytowy. 

– Tak, przy czym, żeby to było 
realne, gmina musiałaby wreszcie za-
cząć z powiatem poważne rozmowy, 
w szczególności o modelu finansowa-
nia tego przedsięwzięcia.

– A którędy miałaby biec obwodnica 
gminy Suchy Las?

– Jej przebieg został już wytyczony 
w studium, ale pewnie będzie koniecz-
na korekta. Żeby ta droga powstała, 
wójt musi być liderem, który dla reali-

zacji tego celu zbuduje dobre relacje 
ze wszystkimi opcjami politycznymi. 
Będą bowiem potrzebne zarówno pie-
niądze z Poznania, jak i z Warszawy.

– A co już dziś możemy powiedzieć 
o przebiegu tej trasy?

– Początek byłby na Podolanach/
Piątkowie, potem droga pobiegłaby za-
chodnią częścią gminy, za torami. Koń-
czyłaby się koło węzła Złotkowo, łącząc 
się z trasą S11. Obornicka, jak wiadomo, 
ma zostać zmodernizowana na odcin-
ku od Obornik do Chludowa. Trzeba 
zatem to wszystko skoordynować. 

– Za torami? Mieszkańcom Suchego 
Lasu byłoby jeszcze trudniej do-
trzeć rowerami nad Jezioro Strze-
szyńskie.

– Obwodnica nie może odcinać 
i zamykać Suchego Lasu, podobnie jak 
północno-wschodnia obwodnica aglo-
meracji Poznania nie może zamykać 
Poznania. To już jednak sprawa projek-
tantów. O bezpieczne przejście pieszo-
rowerowe przez tory przy ulicy Wałec-
kiej od lat walczy radny Krzysztof Pilas.

– No właśnie mówiliśmy o dwóch 
obwodnicach, a przecież od jakie-
goś czasu głośno jest też o trzeciej 

– północno-wschodniej obwodnicy 
Poznania.

– Niewykluczone, że jej w ogóle nie 
będzie, bo władze Poznania nie chcą 
finansować tej trasy w jej obecnym 
kształcie. Niewątpliwie z budową tej 
drogi wiązałyby się poważne koszty 
społeczne. Poznań zostałby odcięty 
od Puszczy Zielonki. Niektórzy na-
ukowcy twierdzą zresztą, że na Zacho-
dzie już się takich obwodnic wokół 
dużych miast nie buduje. Jeśli jednak 
obwodnica miałaby mimo wszystko 
powstać, dobrze żeby pobiegła wzdłuż 
tzw. żółtego szlaku, z jednoczesnym 
przesunięciem w głąb poligonu. Nie-
stety, dziś nikt nie prowadzi na ten te-
mat poważnych rozmów z wojskiem. 
Może miała miejsca jakaś wymiana 
pism, jednak w takiej sprawie należy 
się spotkać z odpowiednimi przedsta-
wicielami wojska, zarówno tu na miej-
scu, jak i na szczeblu krajowym.

– Rozumiem, że budowa obwodnic 
Biedruska i gminy to pierwszy prio-
rytet, a drugim jest przesunięcie ob-
wodnicy Poznania w głąb poligonu. 
Skoncentrowaliście się na sprawach 
komunikacyjnych.

– Te sprawy są ważne, ale bynaj-
mniej nie skupiamy się wyłącznie na 
nich.  Chcemy dokończyć budowę 
systemu kanalizacyjnego w północnej 
części gminy Suchy Las – w Golęcze-
wie i Zielątkowie.

– To samo mówi Pański konkurent, 
wójt Grzegorz Wojtera.

– Jedną rzeczą jest mówić, a drugą 
wykonać. Przecież inwestycje w Go-
lęczewie i Zielątkowie można było 
zakończyć 10 lat temu. Wtedy zdecy-
dowano się na budowę tzw. pomników 
władzy, jak park wodny czy Centrum 
Kultury i Biblioteka Publiczna.

– To źle? Dziś te obiekty stanowią 
naszą dumę.

– Dobrze, że powstały. Niedobry 
dla mieszkańców był natomiast spo-
sób ich finansowania. Wójt zdecydo-
wał się na tak poważne inwestycje bez 
zaangażowania środków finansowych 
z Unii Europejskiej. W tamtym okresie 
zajmowaliśmy niemal ostatnie miejsce 
w rankingu wykorzystania tych środ-
ków. Wspomnieliśmy o dwóch obiek-
tach, ale nie należy zapominać także 
o Szkole Podstawowej przy ulicy Kon-
waliowej, która powstała za pieniądze 
inwestora prywatnego, i którą my 

– mieszkańcy gminy – będziemy spła-
cać jeszcze przez 15 lat, w sumie ponad 
26 mln zł. Tymczasem Rokietnica 
podobną szkołę wybudowała częścio-
wo z pieniędzy własnych, a częściowo 

z funduszy unijnych. Gmina wyłożyła 
ok. 4 mln zł i taką samą kwotę wyło-
żyła UE. Szkoła powstała w szczerym 
polu. Teren trzeba było uzbroić, a za 
korzystanie z drogi dojazdowej płaci-
my ok. 50 tys. zł rocznie!

– Skoro mówimy o finansach, to war-
to przypomnieć, że jednym z proble-
mów jest osiedlanie się w naszej gmi-
nie ludzi, którzy nie meldują się u nas 
i podatki płacą np. w Poznaniu.

– Zgadza się i mamy na to reme-
dium. Proponujemy wprowadzenie 
karty stałego mieszkańca. Posiadacz 
takiej karty miałby zniżki ułatwiające 
mu dostęp do dóbr kultury, korzysta-
nie ze szkolnictwa, basenu etc. Nie 
musiałby się wymeldowywać w Urzę-
dzie Miasta Poznania i meldować 
w naszym Urzędzie Gminy, wystar-
czyłoby „przemeldowanie” w urzędzie 
skarbowym.

– Ta karta byłaby czwartym priory-
tetem?

– Tak. Piątym jest wzmocnienie 
współpracy z małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami.

– I dla obecnego wójta współpraca 
z przedsiębiorcami jest bardzo waż-
na. Nieraz mu zresztą zarzucaliście, 
że współpracując z nimi, zapomina 
o mieszkańcach i ich potrzebach.

– Owszem, tyle że wójt zdecydowa-
nie woli dużych przedsiębiorców. Jak 
np. deweloperów czy światowe koncer-
ny paliwowe. Nie przeczę, że dla tych 
podmiotów robi bardzo dużo. Przykła-
dem niech będzie chociażby lansowany 
przez wójta i jego otoczenie projekt 
budowy stacji paliwowej na skrzyżo-
waniu ulic Obornickiej i Sucholeskiej. 
Tyle, że ta lokalizacja niekoniecznie by-
łaby korzystna dla mieszkańców gminy 
i działających na naszym terenie przed-
siębiorstw branży samochodowej. Dla-
tego radni koalicyjnych klubów, wspie-
rani przez przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Michała Dziedzica, powiedzie-
li „nie” dla tej lokalizacji. Bo stacja w tym 
miejscu zamknęłaby komunikacyjnie 
największe skrzyżowanie w Suchym 
Lesie. Nie mogłoby tam w przyszłości 
powstać np. rondo. Dodajmy zresztą, że 
w uchwalonym w poprzedniej kadencji 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przewidziano już kolej-
ną stację benzynową. Do tego usytu-
owaną całkiem niedaleko, bo naprze-
ciwko Szkoły Podstawowej przy ulicy 
Konwaliowej i hotelu „Ibis”. Zresztą 
najpierw należy pomyśleć całościowo 
o organizacji ruchu na ulicy Obornic-
kiej, na odcinku Złotkowa do wiaduktu 
Narutowicza. A dopiero potem o zago-
spodarowaniu poszczególnych działek 
przy konkretnych skrzyżowaniach tej 
ulicy. Wójt postępuje na odwrót. Moim 

zdaniem stara się najpierw wspomagać 
wielkich przedsiębiorców, my nato-
miast zwykłych mieszkańców. To nas 
różni diametralnie.

– Zachodnia część Suchego Lasu nie 
kończy się na działce, którą intere-
sował się wielki koncern paliwowy. 
Skoro mówimy o problemach komu-
nikacyjnych, nie sposób nie wspo-
mnieć o osiedlu Poziomkowym.

– Dzięki zaangażowaniu naszej rad-
nej Agnieszki Targońskiej kupione już 
zostały tereny od Pepsi. Gmina buduje 
w tym miejscu parking, który częścio-
wo przynajmniej powinien problemy 
osiedla rozwiązać. Po czterech latach 
starań kończy się zatem budowa ul. 
Jeżynowej wraz z chodnikami, oświe-
tleniem i wygodnym wyjazdem bez-
pośrednio na ul. Sucholeską. A co naj-
ważniejsze - powstały nowe parkingi 
w pobliżu os. Poziomkowego!

– A wschodnia część Suchego Lasu? 
Tam rządzą Wasi przeciwnicy.

– To nie ma znaczenia. Mieszka-
ją tam obywatele naszej gminy. Na 
wschodzie Suchego Lasu najważ-
niejsza jest budowa dróg i położenie 
kanalizacji w rejonie ulicy Mokrej. To 
zaniedbany teren, na drogach leżą pły-
ty betonowe, brak zarówno kanalizacji 
deszczowej, jak i sanitarnej. O realiza-
cję inwestycji w tym rejonie walczy-
my, przy wsparciu mieszkańców, od 
prawie trzech lat. Niestety nie mamy 
wsparcia ani wójta, ani przewodniczą-
cej Zarządu Osiedla. Wójt swego cza-
su proponował we wschodniej części 
Suchego Lasu budowę jakiegoś parku 
aktywnej rekreacji. Miał zamiar w te 
fanaberie zainwestować miliony zło-
tych w warunkach braku elementarnej 
infrastruktury dla wielu mieszkańców 
tej części gminy. Powiedzieliśmy NIE. 
Udało nam się te absurdalne pomysły 
powstrzymać, ale i tak w 2017 roku nie 
powstał w tym rejonie choćby projekt. 

– Wróćmy na chwilę do Biedruska. 
Chcecie tam wybudować obwodni-
cę. To wszystko?

– Bynajmniej. W tej miejscowości 
należy też rozbudować bazę oświato-
wą o szkołę podstawową. Dzięki upo-
rowi naszych radnych – Grzegorza 
Łukszo oraz Dariusza Matysiaka – po-
wstało już przedszkole i droga rowero-
wa z Biedruska do Radojewa. I bardzo 
dobrze, choć trzeba zaznaczyć, że bu-
dowie przedszkola wójt był na począt-
ku przeciwny. 

– To wróćmy jeszcze na północ gmi-
ny. Chcecie tam budować kanali-
zację, ale na sesjach Rady Gminy 
często pada też nazwa „Stary Bar”. 
Dlaczego ten budynek jest dla Was 
aż tak ważny?

– Bo to stuletni zabytek, dziedzic-

two kulturowe i wizytówka Chludowa. 
Nikt nie da zgody na wyburzenie ta-
kiego obiektu, a szkoda, żeby popadał 
w ruinę. Stąd determinacja radnego 
Zbyszka Hąci, który wspierany przez 
mieszkańców doprowadził tę sprawę 
do końca. 

– Jednak renowacja oznacza koszty. 
Komu lub czemu odnowiony Stary 
Bar miałby służyć?

– W budynku znajdzie się duża aula, 
z której mogłaby korzystać Szkoła 
Podstawowa w Chludowie. Obiekt 
może też służyć jako studio nagrań 
dla dużych orkiestr. Pamiętajmy, że 
całą miejscowość można określić jako 
społeczno-kulturalną perełkę. Działa 
tam wiele stowarzyszeń oraz zespołów 
muzycznych.

– Przejdźmy do Złotnik, gdzie Pan 
mieszka. Tu powstają nowe osiedla, 
ale te buduje deweloper.

– Gmina natomiast sporo zainwe-
stowała w remonty dróg. Powinniśmy 
dokończyć te remonty, ale też pomy-
śleć o rekreacji. Pomiędzy Domem 
Mody „Dara” a ulicą Łagiewnicką roz-
ciągają się tereny, na których mógłby 
powstać park z prawdziwego zdarze-
nia. Z kolei w sąsiednim Jelonku, na 
osiedlu Grzybowym i w Suchym Lesie 
należy zadbać o uspokojenie ruchu 
i ograniczenie ruchu tranzytowego. 
Z inicjatywy naszych radnych Wło-
dzimierza Majewskiego oraz Małgo-
rzaty Salwa-Haibach projekt zmian 
komunikacyjnych konsultowany był 
z mieszkańcami. 

– Proszę na koniec podsumować mi-
jającą kadencję Rady Gminy.

– Może na początek podam kilka 
liczb. Przez te cztery lata zgłosiliśmy 
ok. 140 interpelacji, podczas gdy nasi 
konkurenci bodajże cztery. Doprowa-

dziliśmy do oddłużenia gminy. Zadłu-
żenie spadło z poziomu 63 do 38 proc. 
Ograniczyliśmy możliwość dalszego 
zadłużania, dzięki czemu wójt musiał 
sięgnąć po środki europejskie. Wyko-
rzystanie funduszy UE wzrosło z 4,6 
do 26 mln zł. Napisaliśmy też około 
tysiąca tekstów publicystycznych 
dotyczących ważnych spraw naszej 
gminy. Rozpoczęliśmy likwidację za-
niedbań w zakresie inwestycji w pół-
nocnej części gminy i w Złotnikach. 
Powstały dwa publiczne przedszkola, 
w Biedrusku oraz w Złotnikach. Budo-
wane jest przedszkole w Golęczewie. 
Co ciekawe, dzięki zaangażowaniu 
między innymi przewodniczącego 
Grzegorza Słowińskiego przedszkole 
w Złotnikach nie kosztowało suchole-
skiego podatnika ani złotówki.  

– Wspomniane teksty publicystycz-
ne piszecie m.in. w naszym „Maga-
zynie”. Podobnie zresztą, jak i Wasi 
konkurenci.

– Warto zaznaczyć, że to dzięki 
współpracy z „Sucholeskim Maga-
zynem Mieszkańców Gminy” udało 
nam się zlikwidować monopol wójta 
i jego otoczenia na przekazywanie 

informacji mieszkańcom. To zresztą 
naszych konkurentów wprawia w stan 
głębokiej irytacji. Opowiadają się oni 
za modelem a la PRL z lat 70. Domino-
wać ma propaganda sukcesu.

– Jak to?
– Najpierw próbowaliśmy pisać tek-

sty publicystyczne w wydawanej przez 
Urząd Gminy „Gazecie Sucholeskiej”. 
Okazało się jednak, że urzędnicy chcą 
ingerować w treść tekstów pisanych 
przez radnych. U Was cenzury nie ma, 
a Wasz magazyn jest otwarty zarówno 
dla Przybylskiego, jak i Wojtery. 

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

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

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

Już 22 października będziemy świętować nasze 15 urodziny! Z tej oka-
zji przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji.

Na ten dzień zapraszamy Was na pakiet SPA „Degustacja Piękna”, 
w którego skład wchodzi diagnoza oraz odpowiednio spersonalizowany 
rytuał pielęgnacyjny włosów marki Kérastase, do tego rytuał pielęgnacyj-
ny na twarz Decleor oraz na koniec makijaż flash. Całość w promocyjnej 
cenie 99zł! 

Przez cały dzień będą z nami edukatorzy Marek L’Oreal, Kérastase i Dec-
leor, z którymi możecie skonsultować Wasze codzienne, domowe rytuały 
pielęgnacyjne. W trakcie tego dnia mamy dla Was rabat na wszystkie pro-
dukty tych marek oraz bony prezentowe na zabiegi - w wysokości 25%.

Tego dnia będzie miała miejsce premiera najnowszej kamery diagno-
stycznej do badania skóry głowy i włosów – zapraszamy na darmowa 
diagnozę!

W części wieczornej od 18:30 czeka na Was bankiet, w trakcie które-
go czas umili Wam muzyka, o którą zadba DJ Gregory, kolorowe drinki 
oraz catering You&Me lunch time. W trakcie tej części edukatorzy marek 
opowiedzą o nowościach oraz obecnych trendach. To również moment 
w którym zaprosimy Was do wielkiego konkursu. Dla każdego gościa 
przewidujemy prezent niespodziankę. Gościem wieczoru będzie Doniu, 
który zaśpiewa dla Was swoje najbardziej znane hity. Wstęp wolny – go-
rąco zapraszamy.  

Galeria Pestka
al. Solidarności 47, Poznań

tel. 506 172 087, 511 505 503
www.lafayette.pl  fb/salony.lafayette

Przez cały dzień pakiet SPA „Degustacja Piękna” w cenie 99,-
Część wieczorna od godziny 18:30 w trakcie której nowości przedstawią

marki Kerastase, Decleor oraz L’Oreal. Gwiazda wieczoru: Doniu

ŚWIĘ TUJ  Z  NAMI

15  urodziny

już od
*

MITSUBISHI POLODY
UL. TYMIENIECKIEGO 38

TEL. 604 765 150

UL. TYMIENIECKIEGO 38
TEL. 61 82 82 303
TEL. 61 82 82 313
TEL. 61 82 82 314

TEL. 61 670 64 48
TEL. 618 142 155
TEL. 618 163 386

*Podana cena dotyczy Mitsubishi  w wersji wyposa enia Inform. Informacje na temat z  
samochodów Mitsubishi oraz przydatno i do recyklingu s  dost  na: www.mitsubishi.pl. Spalanie
w cyklu mieszanym: 6,8-7,5 l/100km rednia emisja CO2 w cyklu mieszanym: 153 – 169 g/km.
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Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

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

Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las

SPECJAlIŚCI PRZYCHODNI SPECJAlISTYCZNEJ „EUMEDICA”

ORTOPEDA�z
FIZJOTERAPEUTA �z
KARDIOLOG�z
RADIOLOG�z
LARYNGOLOG�z
PSYCHIATRA�z
ENDOKRYNOLOG�z
PSYCHOLOG DLA DZIECI �z
PSYCHOLOG DLA �z
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA �z
ONKOLOG�z
INTERNISTA�z
CHIRURG�z

NEUROLOG�z
UROLOG�z
MEDYCYNA �z
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWA�z
MEDYCYNA PRACY�z
LOGOPEDA�z
PSYCHOTESTY�z
DERMATOLOG�z
PULMONOLOG �z
DIETETYK�z
HEMATOLOG �z
DZIECIĘCY
ALERGOLOG�z

ZDROWIE / REklAMA

Potrzeba ruchu u dziecka 
przedszkolnego i wczesnoszkolne-
go jest tak samo ważna jak higiena. 
Literatura  mówi o 5 godzinach 
akty wności ruchowej dziennie 
u dzieci. Większa część czasu to 
możliwość swobodnej zabaw y, ale 
także spacery, bieganie i akty w-
ność na placu zabaw. A jak jest. 

Najczęściej dzieci rano wsiadają 
do auta czy autobusu jadą do szko-
ły, w szkole siedzą na lekcji, siedzą 
na przerwie, w domu siedzą przy 
lekcjach, a odpoczy wają siedząc 
przy komputerze czy tablecie. Na 
szczęście niektóre z dzieci uczęsz-
czają na dodatkowe zajęcia spor-
towe. Warto zaznaczyć, że jedno-
razowe zajęcia to za mało…

Ruch rozwija nie tylko mięśnie, 
ale i MÓZG. Mózg do prawidło-
wej pracy potrzebuje duże ilości 
tlenu, a ten najlepiej dostarczyć 
mu poprzez akty wność fizyczna. 
Lepiej dotleniony mózg to lepsza 
możliwość koncentracji uwagi 
i lepsza efekty wność nauki.  Z ko-
lei gry zespołowe to najlepsza 
przestrzeń do nauki umiejętności 
współpracy w grupie, radzenia 

sobie z porażką czy zw ycięstwem 
czy rozwiązy waniem konf liktów. 
Ruch to też lek na bezsenność, czy 
problemy z zasypaniem. Oprócz 
tego akty wność fizyczna pozwala 
na prawidłowe funkcjonowanie 
układu krwionośnego, oddecho-
we i oczy wiście kostno-mięśnio-
wego. Z tym ostatnim wiąże się 
też plaga wad postaw y wśród dzie-
ci. Osłabienie w ybranych grup 
mięśniow ych, a napięcie innych 
skutkuje nieprawidłową postawą, 
która utrudnia funkcjonowanie 
układu oddechowego, krwiono-
śnego i narządów wewnętrznych. 
Może prowadzić do zw yrodnień 
czy dyskopatii oraz powodować 
dolegliwości bólowe. Stanowi też 
problem estetyczny.

Na szczęście wadą postaw y 
można zapobiegać, a także je le-
czyć. Im wcześniej zaczniemy tym 
będzie łatwiej dlatego, że wady po-
staw y często postępują. Warto tak 
zorganizować przestrzeń w domu 
i okolicy, by dziecko mogło prze-
by wać w dobrej pozycji przy nauce 
i mieć przestrzeń na zabawę ru-
chową.  Jeżeli w ystępuje już wada 
postaw y to dodatkowo należy za-
opatrzyć dziecko w specjalnie do-

brane ćwiczenia. Dobrze umówić 
się z fizjoterapeutą , który doradzi 
jak zorganizować przestrzeń, jak 
bawić się z dzieckiem i jaka akty w-
ność fizyczna jest dla niego dobra. 
W tym kontekście aktualne są po-
wiedzenie, że , ,warto zapobiegać 
niż leczyć” i , ,im wcześniej tym 
lepiej”.

Dbajmy o to, by nasze pociech 
mogły zdrowo się rozwijać. Pamię-
tajmy, że ruch pozwala na wszech-
stronny rozwój oraz dostarcza 
dużo pozyty wnej energii.

Lic. Agnieszka Koc
Fizjoterapeuta dziecięcy

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

Ruch to zdrowie - 
także dla dzieci
Coraz więcej słyszy się o  tym, że dorośli po-
winni być aktywni ruchowo, coraz więcej si-
łowni, basenów itp., ale mało mówi się o ruchu 
w kontekście dzieci.

 

Jestem z  B iedrusk a

k andydat  niezależny
do R ady Gminy
ok ręg nr  2

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

NIEZALEŻNY SERWIS MARKI HONDA
Suchy Las, ul. Klonowa 4

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

AUTO SERWIS - WSZYSTKIE MARKI POJAZDÓW
naprawy blacharsko lakiernicze�z

samochody zastępcze�z

wulkanizacja�z

hotel opon�z

kompleksowa obsługa układów klimatyzacji�z

mechanika, przeglądy i naprawy bieżące�z

Bombowa cena!

Wymiana oleju

z filtrem

* usługa dostępna tylko w przypadku zakupienia oleju u filtra w serwisie.

1 zł*

CYKLINOWANIE 
PODŁÓG

I RENOWACJA 
SCHODÓW

501 063 672
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

OBWIESZCZENIE 
Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Lesie 

z dnia 2 października 2018 r. 
 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Gminy Suchy Las zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Suchym Lesie podaje do wiadomości 

publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Suchy Las zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Gminna Komisja Wyborcza w Suchym Lesie podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata 
stwierdzającego fakt jego pracy i służby w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 
 

Okręg wyborczy Nr 1 
 

1. BANASZAK Radosław Walery, lat 52, zam. Biedrusko, 
zgłoszony przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. ŁUKSZO Grzegorz, lat 38, zam. Biedrusko, 
zgłoszony przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

 
Okręg wyborczy Nr 2 
 

1. MATYSIAK Dariusz Bartłomiej, lat 37, zam. Biedrusko, 
zgłoszony przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

2. ŁĄCZKOWSKI Krzysztof Grzegorz, lat 56, zam. Biedrusko, 
zgłoszony przez KWW KRZYSZTOF ŁĄCZKOWSKI 
KANDYDAT NIEZALEŻNY - Lista nr 20 

 

 
Okręg wyborczy Nr 3 
 

1. CHWIŁKOWSKA-KUBALA Anna Maria, lat 27, zam. Zielątkowo, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 
10 

 

2. ŚWIERKOWSKI Marian Czesław, lat 69, zam. Chludowo, 
zgłoszony przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

3. HĄCIA Zbigniew Kazimierz, lat 74, zam. Chludowo, 
zgłoszony przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

4. DZIĘCIOŁ Bogdan Michał, lat 70, zam. Chludowo, 
zgłoszony przez KWW BOGDANA DZIĘCIOŁA - Lista nr 18  

 
Okręg wyborczy Nr 4 
 

1. TYRKA Paweł Piotr, lat 52, zam. Zielątkowo, 
zgłoszony przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. SOCHA Ewa Janina, lat 60, zam. Zielątkowo, 
zgłoszona przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

3. SZTOLCMAN Tomasz, lat 45, zam. Zielątkowo, 
zgłoszony przez KWW TOMASZA SZTOLCMANA "RAZEM 
DLA ZIELĄTKOWA" - Lista nr 19 

 

 
Okręg wyborczy Nr 5 
 

1. CIOK Ilona Anna, lat 45, zam. Golęczewo, 
zgłoszona przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. FRANCUZ Przemysław Stefan, lat 51, zam. Golęczewo, 
zgłoszony przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

3. BAJER Marian Józef, lat 64, zam. Golęczewo, 
zgłoszony przez KWW MARIANA BAJERA Z GOLĘCZEWA - 
Lista nr 22, 
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Golęczewie 

 

 
Okręg wyborczy Nr 6 
 

1. RADZIĘDA Joanna, lat 26, zam. Suchy Las, 
zgłoszona przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. KUBACKI Emil Zbigniew, lat 36, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW BEZPIECZNA GMINA - Lista nr 15, 
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Lesie 

 

3. WEIS Piotr, lat 37, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

 
Okręg wyborczy Nr 7 
 

1. PĄGOWSKA Joanna Agnieszka, lat 43, zam. Suchy Las, 
zgłoszona przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. TASARZ Alan, lat 33, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW BEZPIECZNA GMINA - Lista nr 15, 
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Lesie 

 

3. REWERS-TATERKA Aleksandra, lat 63, zam. Suchy Las, 
zgłoszona przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

 
 
 
 
 
 

Okręg wyborczy Nr 8 
 

1. ANKIEWICZ Anna Agnieszka, lat 45, zam. Suchy Las, 
zgłoszona przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. TASARZ Patryk, lat 40, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW BEZPIECZNA GMINA - Lista nr 15, 
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Lesie 

 

3. PIKUŁA Helena Anna, lat 82, zam. Suchy Las, 
zgłoszona przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

 
Okręg wyborczy Nr 9 
 

1. JANKOWIAK Maciej Bolesław, lat 45, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. ABRAMOWICZ Piotr, lat 57, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW BEZPIECZNA GMINA - Lista nr 15, 
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Lesie. 
Złożył następujące oświadczenie: pracowałem, pełniłem służbę w 
organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej 
ustawy. 

 

3. DZIEDZIC Michał Ryszard, lat 33, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

 
Okręg wyborczy Nr 10 
 

1. PRYCIŃSKA Wiesława Anna, lat 42, zam. Suchy Las, 
zgłoszona przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. SZYMAŃSKI Tomasz Łukasz, lat 34, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW BEZPIECZNA GMINA - Lista nr 15, 
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Lesie 

 

3. PILAS Krzysztof Kazimierz, lat 62, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

 
Okręg wyborczy Nr 11 
 

1. ROZWADOWSKI Robert Marcin, lat 43, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. BIEDA Michał, lat 33, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW BEZPIECZNA GMINA - Lista nr 15, 
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Lesie 

 

3. TARGOŃSKA Agnieszka Beata, lat 47, zam. Suchy Las, 
zgłoszona przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

4. PAWŁOWSKI Wojciech, lat 40, zam. Suchy Las, 
zgłoszony przez KWW „ZA MIASTEM” - Lista nr 17  

 
Okręg wyborczy Nr 12 
 

1. SALWA-HAIBACH Małgorzata, lat 54, zam. Złotniki, 
zgłoszona przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

2. KOŹLICKA Iwona Maria, lat 53, zam. Złotniki, 
zgłoszona przez KWW IWONA KOŹLICKA - Lista nr 21  

 
Okręg wyborczy Nr 13 
 

1. NIEWCZAS Marcin, lat 31, zam. Złotniki, 
zgłoszony przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. MAJEWSKI Włodzimierz, lat 59, zam. Złotniki, 
zgłoszony przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

 
Okręg wyborczy Nr 14 
 

1. PRZYBYLSKI Michał Maciej, lat 39, zam. Złotkowo, 
zgłoszony przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. SŁOWIŃSKI Grzegorz Marcin, lat 43, zam. Złotniki, 
zgłoszony przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

 
Okręg wyborczy Nr 15 
 

1. REWERS Grzegorz, lat 54, zam. Złotkowo, 
zgłoszony przez KWW GMINA DLA CIEBIE - Lista nr 14  

2. PRZYBYLSKI Michał Ireneusz, lat 54, zam. Złotniki, 
zgłoszony przez KWW GMINA RAZEM - Lista nr 16  

 
 

Przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej 

w Suchym Lesie 
 

Wojciech Jan Szulc 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Lesie z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Suchy Las 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Suchym Lesie podaje do wiadomości 
publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Suchy Las zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Lesie z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Suchy Las 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

     1.     PRZYBYLSKI Michał Ireneusz, lat 54, wykształcenie wyższe, 
nie należy do partii politycznej, zam. Złotniki,
zgłoszony przez KWW GMINA RAZEM

                      2.      WOJTERA Grzegorz, lat 52, wykształcenie wyższe, 
nie należy do partii politycznej, zam. Poznań,
zgłoszony przez KWW GMINA DLA CIEBIE

Przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Lesie

Wojciech Jan Szulc

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Nr obwodu 
głosowania GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA Nr  

okręgu
SIEDZIBA OBWODOWEJ  
KOMISJI WYBORCZEJ

1 BIEDRUSKO 1,2 Dom Osiedlowy  
Biedrusko, ul. Zjednoczenia 4

2 CHLUDOWO

ZIELĄTKOWO 
3,4

Zespół Szkół  
im. Ojca Mariana Żelazka 
Chludowo, ul. Szkolna 3

3

SUCHY LAS ulice: ALEJOWA, BRZASK, BRZOZOWA, BUKOWA, CHMIELNA, CHMURNA, EWY 
CZARNIECKIEJ, DESZCZOWA, DĘBOWA, GAJOWA, GRABOWA, GWIEZDNA, JAŁOWCOWA, 
JARZĘBINOWA, JESIONOWA, KASZTANOWA, KRAŃCOWA, KRATEROWA, KRĘTA, KRÓTKA, 
KSIĘŻYCOWA, KS. BRONISŁAWA HERTMANOWSKIEGO, LEŚNA, LISIA, LUDWIKA 
KUBACKIEGO, ŁĄKOWA, MAGNOLIOWA, METEORYTOWA, MIODOWA, MOKRA, OBORNICKA 
NR 2-18 parzyste, OGRODNICZA, OLCHOWA, OSIEDLE PRZYLESIE, PODGÓRNA, 
PODJAZDOWA, POGODNA, POLNA, POPRZECZNA, PORANNA, PROMYKOWA, RADOSNA, 
RUCZAJ, SADOWA nr 17-27 nieparzyste i od nr 28 do końca, SŁONECZNA, SPRZECZNA, 
STANISŁAWA ZWOLENKIEWICZA, STRAŻACKA, STRUMYKOWA, SUCHA, ŚNIEŻNA, ŚWIT, 
TARNINOWA, WIĄZOWA, WODNA, WSCHODNIA, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO od 41 do 
49 nieparzyste i od nr 50 do końca, WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, ZAKOLE, ZGODNA, ZIMOWA, 
ZODIAK, ŹRÓDLANA

6,7
Remiza  
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Suchy Las,  
ul. W. Bogusławskiego 36

4

SUCHY LAS ulice: AKACJOWA, ARONIOWA, BRZOSKWINIOWA, CHABROWA, DIAMENTOWA, 
FIOŁKOWA, FORTECZNA, JAŚMINOWA, JEŻYNOWA, KAKTUSOWA, KLONOWA, KONWALIOWA 
KRYSZTAŁOWA, KWARCOWA, LAWENDOWA, MACIEJKOWA, MAKOWA, MALINOWA, 
MALWOWA, MŁODZIEŻOWA, MODRAKOWA, MORELOWA, NA STOKU, NEKTAROWA 1-11, 
OBORNICKA od nr 20 parzyste do końca, nr 1-101 nieparzyste, OWOCOWA, OSIEDLE NA 
WZGÓRZU, OSIEDLE POZIOMKOWE, OSIEDLE SZAFIROWE, PERŁOWA, PL.NOWY RYNEK, 
PORZECZKOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1-24, ROLNA, RÓŻANA, RUBINOWA, 
RUMIANKOWA, RZEMIEŚLNICZA, SADOWA OD NR 1-15 i 16-26 parzyste, STARA DROGA, 
STEFANA STEFAŃSKIEGO nr 1-6, nr 8-16 parzyste, STROMA, SUCHOLESKA, SZAFIROWA, 
SZKOLNA nr 1-14, 16-18 parzyste, SZKÓŁKARSKA 1-40, 42-44 parzyste, SZYSZKOWA, 
ŚLIWKOWA, ŚWIERKOWA, TARASOWA, TĘCZOWA, TRUSKAWKOWA, WARSZTATOWA, 
WIDOKOWA, WIDŁAKOWA, WIERZBOWA, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO nr 1-39, od 40 do 
48 parzyste, ZAKĄTEK, ZIELNA, ŻURAWINOWA

8,11
Szkoła Podstawowa nr 1 
im. W. Bogusławskiego 
Suchy Las, ul. Szkolna 15

5

SUCHY LAS ulice: BAJKOWA, BORÓWKOWA, CEDROWA, FIRMOWA, JAGODOWA, JANA  
I STEFANA REWERSÓW, KWIATOWA, LIPOWA, ŁOZOWA, MIŁA, MODRZEWIOWA, NEKTAROWA 
od 13 do końca, NIZINNA, OBORNICKA od 103 do końca nieparzyste, OSIEDLE JAGODOWE, 
OSIEDLE PLATANOWE, PARKOWA, PLATANOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 
od 25 do końca, POZIOMKOWA, PROMIENISTA, SANECZKOWA, SASANKOWA, SENNA, 
SERDECZNA, SPORTOWA, STEFANA STEFAŃSKIEGO 7-17A nieparzyste, od 18 do końca, 
SZKOLNA nr 15-17 nieparzyste, od 19 do końca, SZKÓŁKARSKA 41-43B nieparzyste, od 45 
do końca, WIOSENNA, WIŚNIOWA, ZACHODNIA, ZAWILCOWA

9,10
Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Jana Pawła II 
Suchy Las, ul. Poziomkowa 11

6

ZŁOTNIKI ulice: BOCIANIA, BOROWIKOWA, CZUBAJKOWA, GOŁĄBKOWA, JASKÓŁCZA, 
KOŹLARZOWA, KRUCZA, KUKUŁCZA, KURKOWA, ŁABĘDZIA, MAŚLAKOWA, 
MUCHOMOROWA, NEKTAROWA, OPIEŃKOWA, PAWIA, PIECZARKOWA, PLAC GRZYBOWY, 
PLAC SOKOŁA, PODGRZYBKOWA, PRZEPIÓRCZA, PTASI ZAUŁEK, RYDZOWA, 
SKOWRONKOWA, SŁONECZNA, SŁOWICZA, SMARDZOWA, SOSNOWA, SOWIA, ŻURAWIA

JELONEK

12,13 Świetlica Osiedlowa  
Złotniki, Pl. Grzybowy 16

7

ZŁOTNIKI ulice: AZALIOWA, BERBERYSOWA, BLUSZCZOWA, BOLESŁAWA PRUSA, CICHA, 
CISOWA, CYNOWA, CZOŁGOWA, DOJAZD, DWORCOWA, DZIAŁKOWA, FORSYCJOWA, 
GŁOGOWA, GRANICZNA, IRYSOWA, JAŁOWCOWA, JANA KOCHANOWSKIEGO, JELONKOWA, 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KALINOWA, KOBALTOWA, KONWALIOWA, KRÓTKA, KRZEMOWA, 
KWIATOWA, LILAKOWA, ŁAGIEWNICKA, MIKOŁAJA REJA, MIŁA, MOSIĘŻNA, OBORNICKA, 
OGNIKOWA, OKRĘŻNA, PAGÓRKOWA, PAWŁOWICKA, PIGWOWA, PROSTA, RADOSNA, 
RÓŻANA, SPACEROWA, TARNINOWA, TUJOWA, TULIPANOWA, TYTANOWA, WRZOSOWA, 
ZIELONA, ZŁOTNICKA, ŻUKOWA

 

ZŁOTKOWO

14,15 Świetlica Osiedlowa 
Złotniki, ul. Żukowa 14

8 GOLĘCZEWO 5 Świetlica Wiejska Golęczewo, 
ul. Dworcowa 61A

CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las  CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje Rady Gminy Suchy Las

Podział poszczególnych miejscowości  na okręgi wyborcze znajduje się na stronie www.suchylas.pl
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KWIATOWA, LILAKOWA, ŁAGIEWNICKA, MIKOŁAJA REJA, MIŁA, MOSIĘŻNA, OBORNICKA, 
OGNIKOWA, OKRĘŻNA, PAGÓRKOWA, PAWŁOWICKA, PIGWOWA, PROSTA, RADOSNA, 
RÓŻANA, SPACEROWA, TARNINOWA, TUJOWA, TULIPANOWA, TYTANOWA, WRZOSOWA, 
ZIELONA, ZŁOTNICKA, ŻUKOWA

 

ZŁOTKOWO

14,15 Świetlica Osiedlowa 
Złotniki, ul. Żukowa 14

8 GOLĘCZEWO 5 Świetlica Wiejska Golęczewo, 
ul. Dworcowa 61A
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zanie pomieszczeń, ale także przeprowa-
dzenie remontu. Na modernizację bu-
dynku wydała 2,2 mln złotych. – Nasza 
gmina liczy ponad 27 tysięcy osób, którzy 
do dziś musieli sprawy dotyczące na przy-
kład rejestracji aut załatwiać w Poznaniu 
czy w Swarzędzu. Od września mogą to 
zrobić w swoim miejscu zamieszkania 

– mówi Jacek Sommerfeld, wójt Czerwo-
naka. – Jestem przekonany, że z tego udo-
godnienia skorzystają także mieszkańcy 
okolicznych gmin.

Obecnie Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu, oprócz głównej siedziby Wydziału 
Komunikacji i Transportu przy ulicy Jac-
kowskiego w Poznaniu, ma filie w Muro-
wanej Goślinie, Pobiedziskach, Stęszewie,  
Swarzędzu oraz Tarnowie Podgórnym.

KG

Gospodarzem tegorocznego poli-
tyku był oczywiście starosta Jan Grab-
kowski. Zgromadzona publiczność 
powitała go oklaskami. Powiat repre-
zentowali także członkowie zarządu 
Piotr Zalewski i Zygmunt Jeżewski 
oraz skarbnik Renata Ciurlik. 

Dobra atmosfera
W Bolechowie pojawili się też zna-

mienici goście, a w tym senator Piotr 
Florek, poseł Bożena Szydłowska, ko-
mendant wojewódzki straży pożarnej 
Andrzej Bartkowiak oraz komendant 
miejski straży Jacek Michalak. Pojawi-
li się też gospodarze okolicznych gmin, 
a w tym m.in. burmistrz Murowanej 
Gośliny Dariusz Urbański oraz wice-
wójt Suchego Lasu Marcin Buliński. 
Z gminy Suchy Las przyjechali też re-
daktor naczelna naszego „Magazynu” 
Agnieszka Łęcka i radny z Biedruska 
Dariusz Matysiak.

Gości i mieszkańców powitał sta-
rosta Jan Grabkowski, który podkreślił, 
że hasło „Bezpieczny powiat” bez prze-
rwy wypełnia się treścią.

– Budujemy strażnice, wydajemy 
pieniądze na sprzęt dla policji czy stra-
ży pożarnej – wyliczał. – Zależy nam 
też na dobrym wyszkoleniu strażaków. 
A problematykę bezpieczeństwa pro-
mujemy podczas corocznego pikniku. 
Uczestnicy tej imprezy zawsze mogą 
liczyć na dobrą pogodę i dobrą atmos-
ferę – zakończył z uśmiechem.

– Dziękuję za zaproszenie – skłonił 
się komendant Andrzej Bartkowiak, 
który zabrał głos jako drugi. – Dzię-
kuję też staroście za stałe wsparcie. 
Strażacy zawsze mogą liczyć nie tyl-
ko na dobre słowo, ale i na konkretne 
pieniądze – podkreślił. – Dziękuję raz 
jeszcze i dobrej zabawy!

Jedyny w Wielkopolsce
Jako ostatni przemówił senator 

Piotr Florek.
– Przyjeżdżałem na ten piknik naj-

pierw jako wojewoda, a potem jako 
senator – otarł łzę wzruszenia Piotr 
Florek. – Drugiego takiego pikniku z 
pewnością w Wielkopolsce nie ma. To 
cenna impreza, bo dzieci dowiadują 
się tutaj chociażby tego, że komen-
dant straży pożarnej czy policji nie jest 
wcale groźny. Przeciwnie, może być 
pomocny. Z serca gratuluję pomysłu 
na piknik!

Po przemówieniach oficjeli nastą-
piła uroczystość przekazania sprzętu 
poszczególnym OSP z terenu powia-
tu. 36 jednostek straży otrzymało od 
starosty po jednej prądownicy oraz po 
trzy komplety węży strażackich. War-
tość daru to 97 tys. zł. Dodajmy w tym 
miejscu, że sprzęt strażacki dość szyb-
ko się zużywa. W ciągu ostatnich czte-
rech lat starostwo wydało na sprzęt dla 
służb ratowniczych 13 mln zł. W po-
przednich latach strażacy otrzymali 
m.in. piły łańcuchowe.

– To sprzęt narażony na znisz-
czenia w czasie akcji ratowniczych 

– podkreślał prezes Wacław Zającz-
kowski z Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Poznaniu.

Było pożytecznie, ale było też 
przyjemnie. Nie zabrakło beztroskiej 
zabawy dla dzieci w dużych ilościach 
piany strażackiej. Przypominało to 
zabawę na śniegu, z tą różnicą, że 
część bawiących się rozebrana była 
do kąpielówek. 

– Bardzo fajna zabawa! – oceniły 
zgodnie Dagmara i Oksana, córki Da-
riusza Matysiaka.

Na tym bynajmniej atrakcje się nie 
kończyły. Dzieci chętnie pozwalały 
malować sobie buzie oraz toczyły się 
wewnątrz dużych kul „zorba”. Jak się 
podobała ta ostatnia atrakcja?

– Fajnie było, miękko – chwaliły 
maluchy.

Młodym fanom motoryzacji podo-
bały się też pojazdy Straży Granicznej, 
w tym słynny rosomak.

Zjazd na linie
Najmłodsi mogli również spraw-

dzić swoją sprawność fizyczną, wspi-
nając się po zawieszonej na wysię-
gniku drabince na dużą wysokość, a 
następnie zjeżdżając na linie.

Inna pożyteczna zabawa to nauka 
celowania z węża strażackiego w okno 

„płonącego”, tekturowego domu.
– Piknik to tradycja, na którą cze-

kają i mieszkańcy, i strażacy – podsu-
mował potem wydarzenie starosta Jan 
Grabkowski. – Ważne, że pojawiają 
się tu zarówno strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej, jak i strażacy z OSP. 
Są także funkcjonariusze policji i Stra-
ży Granicznej.

Dlaczego akurat taki zestaw gości?
– Ponieważ chcemy przekazać naj-

młodszym informacje o zasadach bez-
piecznego zachowania – kontynuował 
gospodarz powiatu. – Mam nadzieję, 
że bezpiecznie czuli się zarówno nasi 
mieszkańcy, jak i goście – uśmiechnął 
się na zakończenie.

Krzysztof Ulanowski

- To przede wszystkim olbrzymia 
oszczędność czasu dla wielu osób, które do 
tej pory by załatwić sprawy, musiały wy-
brać się do Poznania – mówi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. – Rocznie w na-
szych pięciu filiach obsługujemy średnio 
prawie 170 tysięcy mieszkańców. Najwię-
cej, bo nawet do 50 tysięcy osób, pojawia 
się w Swarzędzu. To pokazuje, że tworze-
nie takich punktów na terenie powiatu jest 
ogromną korzyścią dla mieszkańców. 

Na parterze dworca urządzono salę 
obsługi klientów z czterema stanowiskami 
i niezbędnym zapleczem. Łącznie placów-
ka zajmuje ponad 100 metrów kwadrato-
wych. Wejście jest zlokalizowane od strony 
ulicy. Jak przyznaje z zadowoleniem Jacek 
Sommerfeld, wójt Czerwonaka, będzie 
to najnowocześniejsza filia w powiecie.– 
Dzięki temu przedsięwzięciu udało się też 
uratować budynek dworca, który bardzo 
niszczał – dodaje wójt. 

Nadal znaczna część obiektu zachowa 
typową funkcję dworca kolejowego. Będzie 
poczekalnia z automatem biletowym oraz 
toalety. Wokół parking został zmoderni-
zowany i objęty monitoringiem. Poza tym 
zamontowany zostanie system informacji 
pasażerskiej, a także pojawi się nowa tzw. 

„mała infrastruktura”, czyli ławki i kosze. Pra-
ce remontowe prowadzone były pod opieką 
konserwatora zabytków. 

W ramach organizacji powiat zatrudnił 
i przeszkolił pracowników, a także wdrożył 
tzw. system kolejkowy, który funkcjonuje 
już przy ul. Jackowskiego w Poznaniu, jak 
i w pozostałych filiach. – Zaproponowałem 
wójtowi wskazanie miejsca, gdzie można 
utworzyć już szósty „oddział” naszego Wy-
działu Komunikacji. Po raz kolejny poka-
zaliśmy, że w ramach Metropolii Poznań 
potrafimy wspólnie działać na rzecz miesz-
kańców – dodaje Jan Grabkowski.

Po stronie gminy leżało nie tylko wska-

 

Wzięli w niej udział prof. Tomasz Nałęcz, 
historyk reprezentujący środowisko war-
szawskie, krakowski prof. Andrzej Chwalba 
oraz przedstawiciel kręgu poznańskiego 

– prof. Waldemar Łazuga. Spotkanie to jest 
jednym z wielu wydarzeń organizowanych 
przez powiat poznański dla upamiętnienia 
stulecia bohaterskiego zrywu. 

Moderatorem dyskusji był najwybit-
niejszy dziś badacz powstania wielkopol-

skiego, prof. Janusz Karwat, który stwierdził: 
– Powstanie wielkopolskie wybuchło w od-

powiednim momencie i w odpowiednim 
zostało zakończone. 

- Musimy przekonać mieszkańców Kra-
kowa czy Warszawy, że nasza historia jest 
bardzo ważna. Warto podkreślać, iż zryw 
który miał miejsce w Poznaniu, w Wiel-
kopolsce, był zwycięski, że był wyjątkowy 

– wskazywał natomiast prof. Łazuga.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że w Pozna-
niu pojawiały się pretensje o to, że Piłsud-
ski nie udzielił pomocy powstańcom, ale 
wówczas nie miał armii, która mogłaby 
wesprzeć Wielkopolan – przypomniał 
z kolei prof. Nałęcz.

Po dyskusji przyszedł czas na pytania 
z sali. Jeden z uczniów, śledzących całe wy-
darzenie dzięki bezpośredniej transmisji 
internetowej, zadał istotne pytanie doty-
czące większej popularności przegranych 
powstań nad wygranym wielkopolskim. 

- Lubimy historie heroiczne i martyrolo-
giczne. W powstaniu wielkopolskim nie 
zginął żaden wódz, nie było też wielkiej 
bitwy. Nie wytworzył się więc mit wokół 
tego zwycięskiego zrywu – stwierdził pro-
fesor Chwalba.

Jan Grabkowski, starosta poznański, je-

den z gospodarzy spotkania, podsumował 
debatę. – To były wspaniałe dwie godziny. 
Przyznam, że nie uczestniczyłem jeszcze 
w tego typu wydarzeniu, w trakcie którego 
nikt nie wyszedł. A tak właśnie było dzisiaj 
w Hotelu Bazar, co pokazuje, że kwestie 
wolności i niepodległości stanowią priory-
tetowe wartości dla wszystkich.

JSJ

Debata na temat powstania 
wielkopolskiego
Trzy spojrzenia badawcze oraz trzy ujęcia tematu dotyczącego  
zwycięskiego powstania wielkopolskiego zostały przedstawione 
podczas debaty „O powstaniu wielkopolskim z perspektywy 
Krakowa, Warszawy i Poznania” w Hotelu Bazar w Poznaniu. 

Auto zarejestrujesz na 
dworcu w Czerwonaku
Kolejna, szósta filia Wydziału Komunikacji i Transportu Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu działa w Czerwonaku. A to 
oznacza, że mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości 
mogą praktycznie „na miejscu” załatwić wszystkie sprawy 
związane z rejestracją pojazdów. Nowy oddział został zlokali-
zowany w budynku czerwonackiego dworca kolejowego.

Własne cztery kąty zamiast domu pomocy 
społecznej - pierwsze mieszkania chronione 
powstają w powiecie poznańskim

Doświadczeni przez los, chorobę, 
samotność. Bywa, że takim osobom 
niełatwo jest funkcjonować we współ-
czesnym świecie. Dzięki powstaniu 
mieszkań chronionych ma się to 
zmienić. Jan Grabkowski, starosta po-
znański, podpisał właśnie umowę na 
dofinansowanie unijne, dzięki które-
mu takie lokale zostaną uruchomione 
na terenie Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach (gmina Dopiewo). 

Istniejące budynki położone w są-
siedztwie DPS w Lisówkach zamienią 
się w komfortowe mieszkania. Po-
wiatowa Komisja Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia, której przewod-
niczy Marek Lis,  od pewnego czasu 
zabiegała o ich zagospodarowanie. 
Po wykonaniu niezbędnych prac re-
montowych wprowadzą się tam osoby 
z niepełnosprawnościami oraz senio-
rzy,  bo to do nich przede wszystkim 
skierowana jest ta inicjatywa. 

- Bardzo się cieszę, że po raz kolej-
ny skorzystamy z funduszy unijnych. 
Tym razem, by pomóc najbardziej 
potrzebującym. Projekt ten doskonale 
wpisuje się w prowadzoną przez nas 
aktywną politykę społeczną – mówi 

Jan Grabkowski. – Tym bardziej, że 
tego typu miejsc brakuje w naszym 
regionie. Przystosowanie budynków 
kosztować będzie ok. 2,3 mln zł, z cze-
go powiat poznański dołoży ponad 
350 tys. zł.

W bezpiecznym i funkcjonalnym 
otoczeniu lokatorzy domów będą 
uczyć się zasad współpracy czy ćwi-
czyć wykonywanie podstawowych 
obowiązków domowych, w tym na 
przykład planowania budżetu. Towa-
rzyszyć im będą psychologowie, pra-
cownicy socjalni, terapeuci czy inni 
specjaliści, według indywidualnych 
potrzeb. Mieszkańcy skorzystają tak-
że z terapii zajęciowej i oferty rehabili-
tacyjnej w DPS w Lisówkach. 

- Każdy domek będzie przysto-
sowany dla minimum 5 osób z nie-
pełnosprawnościami oraz jednego 
opiekuna, co niewątpliwie pozwoli 
uzyskać bardziej rodzinną atmosferę 
niż w placówkach całodobowej opie-
ki typu domy pomocy społecznej 

– mówi Tomasz Woźnica, zastępca 
dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.

KW

Filia Wydziału Komunikacji  
i Transportu w Czerwonaku,  
ul. Gdyńska 53, czynna jest:
w poniedziałki w godz. 9:00-16:30,
od wtorku do piątku w godz.  8:00-15:00

WYDARZENIA

Hasło, które wypełnia 
się treścią
Piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim” to już tradycja. 
Odbywa się od pięciu lat. Niektórzy mówią nawet, że to 
jedyna taka impreza w Europie.
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Królewska apteczka
Jakie naturalne specyfiki stosować na infekcje i przeziębie-
nie? To pytanie zaczyna się ciągle powtarzać, gdy nad-
chodzi jesień. Jest to czas, gdy coraz dotkliwiej zaczynamy 
odczuwać obniżającą się temperaturę oraz coraz częstszy 
deszcz. Wiatr również nie zostawia nas w spokoju…

ZDROWIE / REklAMA
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I wtedy właśnie zaczyna się okres, 
gdy może przytrafić się stan obniżonej 
odporności a za tym idzie infekcja czy 
przeziębienie. 

Gdy już zachorujemy
Natura ma dla nas bardzo wiele 

roślin, które doskonale nadają się do 
pełnienia funkcji ratownika w takim 
przypadku. Wystarczy tylko odrobina 
wiedzy na ten temat. 

Niezaprzeczalnym królem w walce 
z infekcjami jest czosnek. Od kilku ty-
sięcy lat uchodzi za środek leczniczy sto-
sowany na całym świecie. Jego działaniu 
były poświęcane strony w starożytnych 
pismach. Uzyskał takie uznanie poprzez 
swoje właściwości przeciwbakteryjne, 
przeciwwirusowe oraz podnoszące od-
porność. W okresie jesiennym powinien 
gościć w każdym domu jako strażnik 
zdrowia całej rodziny, ale nie samotnie. 
U jego boku powinna stać królowa. Jest 
nią dzika róża. Niezwykle bogata w wie-
le dobroczynnych substancji, ale przede 

wszystkim  w witaminę C, która jest 
podstawowym orężem w walce z infek-
cją i obniżonym stanem odporności.

Jednakże królewska para musi mieć 
odpowiedni i liczny orszak. Dlatego 
też natura daje nam szereg roślin, które 
mogą tę funkcję pełnić i być z powodze-
niem stosowane gdy dopadnie nas prze-
ziębienie. Do takiej królewskiej świty 
niewątpliwie należą poniższe gatunki.

Monarszy orszak
Czarny bez – to roślina zawierająca 

bogactwo witamin wspomagających 
układ odpornościowy, ale również tzw. 

„przeciwgorączkowiec”. Zawiera rów-
nież szereg substancji działających prze-
ciwzapalnie. Kwiaty mają właściwości 
napotne i zwiększające elastyczność 
naczyń włosowatych. Z kolei owoce 
działają odtruwająco i wzmacniająco.

Koper włoski – kojarzony z herbat-
ką wiatropędną dla niemowląt. Ma wła-
ściwości wykrztuśne i rozkurczające, co 
jest niezwykle pomocne przy kaszlu 

i zalegającej wydzielinie w drogach od-
dechowych. 

Lipa – ma właściwości przeciwgo-
rączkowe i zwiększające wydzielanie 
potu. Herbatka z łyżeczki kwiatosta-
nów lipy jest skuteczna w stanach pod-
gorączkowych i z powodzeniem może 
zastąpić lub uzupełnić działanie popu-
larnych leków aptecznych.

Ziele tymianku działa odkażająco 
i wykrztuśnie. Można pić napary lub 
stosować inhalacje. Najlepiej jednak to 
połączyć, tzn. najpierw wdychać opary 
gorącego naparu, a gdy lekko przesty-
gnie, po prostu go wypić.

Pomocny również jest majeranek. 
Nie tylko maść majerankowa stosowa-
na podczas kataru, ale również napar 
z majeranku można z powodzeniem 
stosować podczas przeziębienia, aby zła-
godzić towarzyszące mu dolegliwości.

A do zadań specjalnych, czyli na bóle 
i ogólne „rozbicie” podczas infekcji, mo-
żemy stosować wiązówkę błotną i korę 
wierzby. Szczególnie w przypadku bólu 
gardła polecana jest mięta, szałwia i ru-
mianek mające właściwości antysep-
tyczne, przeciwzapalne i ściągające. 

Ex oriente lux
Skuteczna również w tym przy-

padku jest orientalna część orszaku, 
w skład której wchodzi zielona herbata, 

kurkuma, imbir, kardamon i cynamon. 
Taką mieszankę zalewamy wrzątkiem 
i mamy gotową nie tylko miksturę roz-
grzewającą, ale również silnie przeciw-
zapalną. 

Gdy już poznaliście króla i królową 
wraz z całym orszakiem, to skutecznie 
i w krótkim czasie poradzicie sobie 
z patogenami atakującymi wasz orga-
nizm a żadne przeziębienie czy infek-
cja nie będą straszne ani dla was, ani 
dla waszej rodziny. 

Katarzyna Kamińska
Fitoterapeuta, Zielarnia Sucholeska

Kandydat na wójta Gminy Suchy Las

Michał Ireneusz
Przybylski

Z wyrazami szacunku,
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Moje priorytety na lata 2018-2023   
Osiedle Grzybowe /Jelonek:

kontynuacja działań zmierzających do rozwiązania problemu 1. 
nadmiernego ruchu samochodowego tranzytowego i realizacji 
od lat planowanego połączenia drogowego, obwodnicy 
Suchego lasu, tzw. Nowej Obornickiej i nowego przebiegu 
Północnej obwodnicy Poznania. 
Połączenie siecią ścieżek rowerowych różnych obszarów gminy, 2. 
m.in. terenu Os. Grzybowego, Jelonka, Złotnik i Suchego lasu 
z Podolanami, Strzeszynem, kiekrzem i Rokietnicą. 
Rozwój gminy w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju: 3. 
rozwój gospodarczy nie może odbywać się kosztem jakości 
życia mieszkańców. 
Stabilną politykę planistyczną gminy, która określona 4. 
jest w takich dokumentach jak: Strategia Gminy, Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Dokumenty te muszą dawać mieszkańcom gwarancje 
i poczucie bezpieczeństwa, a ich zmiana nie może służyć 
doraźnym interesom. 
Zapewnienie podstawowej infrastruktury wszystkim 5. 
mieszkańcom (kanalizacja, wyremontowane drogi i chodniki). 
Działania na rzecz niezrealizowanych zadań budżetowych dla 6. 
naszego osiedla, dokończenie utwardzenia ulic, rozbudowa 
systemu monitoringu gminnego. 
Pozyskanie i zagospodarowanie nowych terenów pod sport 7. 
i rekreację dla mieszkańców Os. Grzybowego i Jelonka oraz 
stworzenie infrastruktury światłowodowej umożliwiającej 
podłączenie do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich 
mieszkańców. 
Współpraca z Zarządem Osiedla i Radą sołecką w sprawach 8. 
mieszkańców i rozwiązywanie ich problemów. 
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 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REklAMA

RAZEM RAZEM 

Kandydatka 
do Rady Gminy

12

Salwa-Haibach
Małgorzata

GMINA RAZEM
www.kww-gminarazem.pl

INFORMACJE Z CENTRUM kUlTURY / WYDARZENIA

Październik w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
Koncert  20. 10. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Muzyczny hołd godz. 18.00 Bezpłatne wejściówki do  
dla Niepodległej  do odbioru w sekretariacie 
  CKiBP
Konkurs fotograficzny 21. 10. 2018 r. CKiBP, Regulamin i szczegóły 
Krajobrazy i przyroda ostateczny termin konkursu na: 
Wielkopolski nadsyłania zgłoszeń www.konkurs.osrodekkultury.pl
Montownia wyobraźni 26. 10. 2018 r. CKiBP, 
warsztaty plastyczne godz. 16.00 - 17.30 Biblioteka w Suchym Lesie 
  Zajęcia bezpłatne, 
  zapisy w bibliotece.
Mitenki – rękawiczki bez palców 27. 10. 2018 r. CKiBP, Sala plastyczna 
warszaty szydełkowe godz. 10.00-13.00 Szczegółowe informacje 
(obowiązują zapisy do 23. 10)  wkrótce na  
  www.osrodekkultury.pl.
Głośne czytanie bajek 4. 11. 2018 r.. CKiBP, 
Muminki czyta Piotr Witoń godz. 11.00 Biblioteka w Suchym Lesie 
  Bezpłatne wejściówki 
  do odbioru w bibliotece.
Koncert  11. 11. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Martyny Jakubowicz godz. 18.00 Bilety: 50zł/40zł (N/U) 
z zespołem  do nabycia w sekretariacie 
  CKiBP i na www.bilety24.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:  
www.osrodekkultury.pl, www.facebook.pl/CkiBP.

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

Radna Gminy Suchy Las
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las

O sobie
Od 2006 roku mieszkam z mężem Wernerem na os. Grzybowym 
w Złotnikach, ukończyłam Filologię germańską na UAM w Poznaniu, 
studia podyplomowe z zakresu zarządzania europejskiego na 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia podyplomowe na 
ESCP- EAP w Berlinie (Wyższa Szkoła Ekonomiczna), gdzie uzyskałam 
tytuł Master of Business Administration. Mam kilkunastoletnie 
doświadczenie w dziedzinie zarządzania w międzynarodowych 
koncernach handlowych.
Interesuję się planowaniem przestrzennym i urbanistyką, dobrą 
książką i muzyką, uprawiam zioła. Jestem bezparyjna. 
Od 2011 roku pełnię funkcję Przewodniczącej Zarządu Osiedla 
Grzybowego, jestem radną Gminy Suchy las i Przewodniczącą 
Rady Gminy kadencji 2014-2018, członkinią komisji Finansowo-
Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, komisji komunalnej 
i Ochrony Środowiska, komisji ds. opracowania kodeksu Etyki 
Radnego, komisji ds. Statutu Gminy Suchy las. 
Priorytetem w działaniu jest dla mnie jakość życia i bezpieczeństwo 
mieszkańców. Do pracy w Samorządzie wnoszę swój czas , wiedzę, 
zaangażowanie, doświadczenie życiowe i zawodowe, rzetelność 
i uczciwość.

Moje działania w mijającej kadencji  
mają konkretny wymiar:

Przewodniczenie i kierowanie pracami Rady Gminy:1. 
z mojej inicjatywy powstała komisja ds. Opracowania kodeksu  �

Etyki Radnego, która opracowała kodeks Etyki Radnego.  
kodeks został przyjęty Uchwałą nr XII / 150 / 15 Rady Gminy 
Suchy las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie kodeksu Etyki 
Radnego Rady Gminy Suchy las i precyzuje zasady, wartości 
i standardy zachowań radnego, którymi winien kierować się 
przy pełnieniu swojej funkcji i podejmowaniu decyzji, 
godne reprezentowanie mieszkańców na wielu gminnych  �

uroczystościach, 
liczne osobiste interwencje w sprawach mieszkańców,  �

osiedlowych i gminnych, 
wprowadzenie i pełnienie cotygodniowych dyżurów dla  �

Mieszkańców w Urzędzie Gminy.
2. Po latach konsekwentnego działania wraz z zarządem osiedla 

doprowadzenie do opracowania projektu uspokojenia ruchu 
dla naszego osiedla i Suchego lasu oraz projektu przebudowy 
skrzyżowania Nektarowa/ Obornicka i Złotnicka/ Obornicka.

3. Uniemożliwienie powstania kompostowni w Złotnikach Wsi. 
4. Uniemożliwienie przekształcenia pod zabudowę jedynej działki 

na osiedlu przeznaczonej pod zieleń
5. Rozwój infrastruktury na osiedlu: utwardzenie i budowa ulic, 

rozbudowa systemu minitoringu. 
6. Powstanie świetlicy osiedlowej, jej zagospodarowanie, 

zorganizowanie zajęć dla dzieci i dorosłych ,w ostatnim 
czasie również zwiększenie metrażu poprzez pozyskanie 
dodatkowych pomieszczeń.

7. Doposażenie Placu zabaw i boiska przy ul. Sosnowej. 
8. Dbałość o rozwój więzi społecznych poprzez organizację wraz 

zarządem osiedla imprez integracyjnych dla mieszkańców: 
Wigilia osiedlowa, Sprzątanie osiedla i lasu, Festyn rodzinny, 
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce nożnej. 

9. Dbałość o estetykę naszego osiedla, istniejącą zieleń, nowe 
nasadzenia. 

10. Zmiana oświetlenia przy Placu Grzybowym.

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

e-mail: abcars@o2.pl
www.kupieautopoznan.pl

CZYTAJ NAS NA
www.sucholeski.eu

Szukaj nas też na
   /sucholeski
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Poznań 
Wichrowe Wzgórze 124A

Tel. 668 178 831   piotrgajewski73@wp.pl

ENDOKRYNOLOG 
USG TARCZYCY
KARDIOLOG 
EKG, ECHO, HOLTER
GINEKOLOG 
DIABETOLOG 
NEUROLOG 
LARYNGOLOG 

RADIOLOG 
USG: narządu ruchu, 
brzucha, piersi, doppler, 
przezciemiączkowe
REUMATOLOG 
PEDIATRA 
I  NTERNISTA
DIETETYK 
PSYCHIATRA 
PSYCHOLOG 

Plac Grzybowy 12, Złotniki, www.maximed.pl
tel. 61 307 00 55, 570 585 595

MYJNIA RĘCZNA
pranie 
sprzątanie 
polerowanie  
woskowanie 

MYJNIA RĘCZNA
pranie
sprzątanie
polerowanie 
woskowanie

WULKANIZACJA
naprawa 
wymiana 
sprzedaż opon 

KLIMATYZACJA
dezynfekcja 
odgrzybianie 
napełnianie 

MECHANIKA I ELEKTRYKA SAMOCHODOWA

Dla stałych Klientów RABATY 
- oferujemy program lojalnościowy

Współpracujemy z � rmami w zakresie obsługi � oty 

ul. Mateckiego 16, 60-689 Poznań, 
tel. 570 558 464, www.centerwash.pl

PN-SOB  8.00-19.00
NIEDZIELA  9.00-15.00 

W SPRZEDAŻY OPONY ZIMOWE
NOWE I UŻYWANE

KOMPLET

JUŻ OD 

400 zł

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

Biała Sobota

18.03.2017
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AUTO-CENTRUM S.A.
60-685 Poznań, ul Wojciechowskiego 7-17
tel. 61 8290-304, 
www.auto-centrum.com.pl 

WYDARZENIA / REklAMA

.

 @MariuszRembicki

REMBICKI
MARIUSZ

do Rady Powiatu Poznańskiego
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NOWOCZESNY RADNY
EUROPEJSKI POWIAT

7
POZYCJA

�OSTATNIA� 4
LISTA

Dlaczego zdecydował się Pan kandy-
dować do Rady Powiatu?

Artur Chwiłkowski: Przekonanie 
o konieczności działania dla dobra 
wspólnego wyniosłem z domu, gdyż 
dziadek był zaangażowany w dzia-
łalność Solidarności i po 1989 roku 
aktywnie działał politycznie. W 2015 
r. poznałem dr. Bartłomieja Wróblew-
skiego, obecnie posła na Sejm RP. Za-
angażowałem się wtedy w kampanię 
prezydencką i tak rozpoczęła się nasza 
współpraca. Następnie zostałem asy-
stentem społecznym pana posła i zo-
baczyłem, że wspólnie możemy wiele 
zdziałać i to zmotywowało mnie by 
samodzielnie kandydować.
Na czym polega Pana praca jako asy-
stenta społecznego?

ACH: Wspieram posła Wróblew-
skiego w działaniach na rzecz społeczno-
ści lokalnej. W ostatnim czasie udało się 
pozyskać dodatkowe środki z Funduszu 
Sprawiedliwości dla Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych na sprzęt ratowniczo-me-
dyczny. Wsparcie otrzymały jednostki 

w gminach Suchy Las i Rokietnica, m.in. 
w OSP Przybroda, Mrowino, Napacha-
nie, a także Rokietnica. Dla Tarnowa 
Podgórnego również udało się uzyskać 
dodatkowe środki, lecz niestety Urząd 
Gminy nie dostarczył dokumentów na 
czas i pieniądze przepadły. Wspierałem 
także pana posła rozmawiając z miesz-
kańcami w czasie trwających dyskusji na 
temat przebiegu linii 400 kV, oraz pod-
czas problemów z dostępem do opieki 
medycznej.
Czym zajmuje się Pan zawodowo?

ACH: Jestem absolwentem Wyższej 
Szkoły Logistyki w Poznaniu. Obecnie 
pracuję w rodzinnej firmie transporto-
wej, którą założył dziadek wraz z syna-
mi blisko 30 lat temu. Z racji specyfiki 
przedsiębiorstwa transportowego na co 
dzieńwspółpracuję z ludźmi, stąd wiem 
czym jest praca w zespole.
Co chciałby Pan zrobić dla miesz-
kańców gmin Suchy Las, Rokietnica 
i Tarnowo Podgórne?

ACH: Ważną kwestią jest podejmo-
wanie działań, które służą wszystkim 

mieszkańcom, niezależnie od poglądów 
politycznych i światopoglądu. Myślę tu-
taj między innymi o modernizacji dróg,  
ochronie środowiska, a także o zapew-
nieniu bezpiecznej drogi do szkoły dla 
dzieci. W sprawach komunikacyjnych 
istnieje duża szansa na pozyskiwanie do-
datkowych pieniędzy z budżetu państwa. 
Zależy mi na tym, żeby z tych pieniędzy 
skorzystali wszyscy mieszkańcy Tarnowa 
Podgórnego, Rokietnicy i Suchego Lasu. 
Istotne dla mnie jest wspieranie patrioty-
zmu gospodarczego i polskiej przedsię-
biorczości, gdyż jak wspomniałem wcze-
śniej, prowadzimy rodzinną firmę i wiem 
jakie jest to ważne.
Jak widzi Pan swoją działalność w Ra-
dzie Powiatu Poznańskiego?

ACH: Chciałbym być radnym, który 
jest blisko mieszkańców. Zależy mi na 
bezpośredniej współpracy ze wszystki-
mi miejscowościami w gminach, sołec-
twami i organizacjami społecznymi. Za-
mierzam spotykać się z mieszkańcami, 
rozmawiać i ich wspierać.
Jakie są Pana hobby, co Pan robi 
w wolnym czasie?

ACH: Pasjonuję się sportami moto-
rowymi. Z racji, iż sam jestem motocykli-
stą, najbardziej moją uwagę przykuwają 
wyścigi na jednośladach. W wolnym 
czasie, gdy oczywiście sprzyja pogoda, 
wyruszam na wycieczki motocyklem. 

Czasem krótka przejażdżka sprawia 
tyle radości, co długa ekspedycja.
Jak można się z Panem skontaktować?

ACH: Mój numer jest dla wszyst-
kich dostępny. Można pisać do mnie 
na maila, jestem również dostępny na 
Facebooku. Serdecznie zapraszam do 
kontaktu i współpracy.

www.arturchwilkowski.pl
email: ach@arturchwilkowski.pl
tel. 500-263-036
Facebook: www.fb.com/chwilkowski 
Artur Chwiłkowski, kandydat  
do Rady Powiatu Poznańskiego, 
lista nr 10, miejsce 7. 

Wiem, czym jest praca w zespole
Z Arturem Chwiłkowskim, kandydatem do Rady Powiatu, 
rozmawiamy o tradycjach rodzinnych, a także o tym, co 
rada może i powinna zrobić dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego.
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t: 883 204 205 zlotnikipark.pl

Kameralne osiedle Złotniki Park  
z nowoczesnym przedszkolem publicznym

akademosprzedszkole.pl

t: 608 040 131

Przedszkole
publiczne 
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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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NAJCZĘŚCIEJ 
KUPOWANE 
ORZECHY 

NERKOWCA 
W POLSCE*

*Źródło: Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia, 2018*Źródło: Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia, 2018
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