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SUCHY LAS
UL. OBORNICKA ���

NASZą Siłą JEST 
wSpółprACA s. 8

SZóSTA KADENCJA wóJTA  
GrZEGorZA woJTErY  s. 9

Stary Browar odważnie 
patrzy w przyszłość  s. 14



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

t: 883 204 205 zlotnikipark.pl

Kameralne osiedle Złotniki Park  
z nowoczesnym przedszkolem publicznym

akademosprzedszkole.pl

t: 608 040 131

Przedszkole
publiczne 

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

Pn.-Pt.:  12.00 - 18.00 
Sobota:  12.00 - 17.00

Suchy Las, ul. Sucholeska 1

„SMACZNY ZAKĄTEK” - ZNAJDŹ NAS

danie dnia(zupa+drugie danie)16 zł

ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI
IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

ORAZ WIGILII FIRMOWYCH

wegetariańskiedanie dnia14,50
dużedanie dnia22,50

CODZIENNIE
INNE 

DANIE DNIA

tel. 693 900 282
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GALEriA pESTKA 1 piĘTro
ALEJE SoLiDArNoŚCi 47, TEL. 509 900 545

                                              - Nowa Kolekcja
Stroje karnawałowe i akcesoria dla dzieci na balik 

Fryzjer dziecięcy

przyjmujemy do 15 XII, odbiór: 21-23 XII 

PIerogI:
– z mięsem
– z kapustą i grzybami
– z podgrzybkiem
– z prawdziwkiem
– z suszoną śliwką w cieście piernikowym
– uszka z grzybami
– uszka z mięsem

Potrawy:
– barszcz czysty
– zupa grzybowa
– kapusta z suszonymi podgrzybkami
– filet z karpia
– filet z sandacza

CIasta:
– ciasto makowo-jabłkowe z bakaliami
– sernik z czekoladą i rodzynkami

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

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

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81 
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159  

- węgiel najwyższej jakości  

   z Polskich Kopalni 

   (dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

- drewno kominkowe,

- transport drogowy do 25 t,

- usługi rolnicze

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA  
TO ZAWSZE  

ZADOWOLONY KLIENT

Oferujemy
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Szanowni Państwo!

Ostatnie wybory oceniają dla nas nowi radni i byli kandydaci na radnych, któ-
rzy startowali do Rady Gminy, Rady Powiatu lub Sejmiku i w jakiś sposób wyróż-
nili się, czy to uzyskując najwięcej głosów czy to dlatego, że startowali bez popar-
cia dużego komitetu, a pomimo to odnieśli zdecydowane zwycięstwo. Uczestnicy 
naszej sondy próbują też wybiegać w najbliższą przyszłość, mówiąc o tym, z kim 
byłoby im najbardziej po drodze i co konkretnie chcieliby jako radni robić.

O swoich planach na przyszłość mówią nam też wójt Grzegorz Wojtera, który 
rozpoczyna swoją kolejną kadencje, a także dotychczasowy starosta Jan Grabkow-
ski, który wraz ze swym komitetem uzyskał bardzo dobry wynik w wyborach do 
Rady Powiatu, i który najprawdopodobniej nadal będzie pełnił swą funkcję.

Ja ze swej strony gratuluję zwycięstwa wójtowi Grzegorzowi Wojterze, jak 
i wszystkim radnym, którzy zdobyli mandat. Gratuluję też tym kandydatom, któ-
rzy wprawdzie nie odnieśli zwycięstwa, ale dzielnie o to zwycięstwo walczyli.

Swoją drogą ja sama startowałam do Rady Powiatu z niezależnego komitetu. Nie 
zdobyłam wprawdzie mandatu, ale zdobyłam sporo (1056) głosów. Wszystkim, któ-
rzy mi zaufali i na mnie głosowali, pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować.

W niniejszym numerze przedstawiamy też Państwu relację z ostatniej sesji 
Rady Gminy poprzedniej kadencji. W trakcie tej sesji radni wprawdzie ostro się ze 
sobą spierali, ale też potrafili wznieść się ponad podziały. Przewodnicząca Małgo-
rzata Salwa-Haibach żegnała kwiatami i dobrym słowem tych radnych konkuren-
cyjnego klubu, którzy nie zamierzali już startować do Rady Gminy po raz kolejny: 
Urszulę Ćwiertnię, Jarosława Ankiewicza i Ryszarda Tasarza. Pogratulowała też 
serdecznie radnemu Krzysztofowi Pilasowi, którego czytelnicy „Głosu Wielkopol-
skiego” uznali za najlepszego radnego tamtej kadencji.

Wybory wyborami, pamiętajmy jednak, że nasze życie to nie tylko polityka 
w rozumieniu walki o głosy elektoratu i ostrych sporów o kształt podejmowanych 
uchwał. To także codzienne podróże do pracy, szkoły, na zakupy lub w celach roz-
rywkowych. Podróże te już niedługo będą łatwiejsze dzięki Poznańskiej Kolei Me-
tropolitarnej. Niedawno uroczyście oddano do użytku nowy węzeł w Złotnikach.

Nasze życie jest też lepsze dzięki ludziom, którzy chcą pomagać innym. W czasie 
militarnego pikniku w Golęczewie zebrano ponad 6700 zł dla walczącego z ciężką 

chorobą Adriana. Jak podkreśliła organizator-
ka Ilona Ciok, w Golęczewie jest o tyle łatwo 
zorganizować jakąś pozytywną akcję, że wy-
starczy wykonać w tej sprawie kilka telefonów. 
Wszystko dlatego, że Koło Gospodyń Wiejskich 
współpracuje z ciekawymi ludźmi.

Warto wiedzieć, że już 3 grudnia o godz. 
18.00 w CKiBP w Suchym Lesie odbędzie się 
koncert niepodległościowy, w czasie którego 
także odbędzie się zbiórka na rzecz Adriana. 
Zapraszamy!

Piknik czy koncert to okazja nie tylko do 
zbiórki, ale i dobrej zabawy. Takich okazji 
zresztą w naszej gminie nie brakuje. Niedawno 
Mezo, mieszkaniec naszej gminy, świętował swój jubileusz podczas koncertu w sali 
CKiBP w Suchym Lesie. Sala była pełna, a wszyscy bawili się znakomicie.

Swój jubileusz świętował też poznański Stary Browar, a uroczystość uświetni-
li m.in. Grażyna Kulczyk, Dorota Wellman i wiceprezydent Poznania Mariusz 
Wiśniewski. Prezes spółki zarządzającej Starym Browarem Magdalena Kowalak 
i inni goście rozmawiali o miastotwórczej roli tego miejsca. Warto wiedzieć, że już 
1 grudnia Stary Browar zaprasza na białe święta, czyli przedświąteczny kiermasz 
w zimowym nastroju. 

W zimowym nastroju są też już nasze morsy ze Złotnik, które powitały w Jezio-
rze Kierskim kolejny sezon chłodnych kąpieli. Warto wiedzieć, że sołtyska Złotnik 
Wsi Ewa Korek witała ten sezon razem z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem.

Miłej lektury!
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Złotnickie morsy znów  
pojadą nad morze

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA
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Rowerzysta dał pieniądze i nawet 
nie chciał grochówki

24To była ostatnia taka rada

16

Uroczystość otwarcia węzła 
przesiadkowego w Złotnikach
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– Gratulujemy wyborczego sukce-
su. Zdobył Pan dwie trzecie głosów. 
Jest Pan zaskoczony aż tak dobrym 
wynikiem?

– Tak, bo to rzeczywiście wysoki 
wynik, prawie 70 proc. głosów. Ale nie 
ukrywam, że jestem też bardzo rad.

– Kiedy przeprowadzaliśmy z Pa-
nem ostatni wywiad, wyrażał Pan 
obawę, że po ostrej kampanii zwy-
cięzca zasiądzie na fotelu wójta le-
dwie żywy. Rzeczywiście czuje się 
Pan wyczerpany?

– Absolutnie nie. Na szczęście ta 
kampania nie była aż tak wyczerpują-
ca. Choć włożyłem w nią dużo pracy. 
Nie brałem urlopu, więc wszystkie 
popołudnia poświęciłem na kam-
panię. Jednak zarówno spotkania 
z mieszkańcami, jak i ze wspierają-
cym mnie zespołem dodawały mi sił. 
W pierwszym dniu po wyborach czu-
łem w pracy naprawdę dużo energii.

– Sukces odniósł nie tylko Pan oso-
biście, ale i Pańska drużyna, który 
zdobyła siedem mandatów w Radzie 
Gminy. Spodziewał się Pan tego?

– Liczyłem na dobry wynik kandy-
datów z naszego komitetu. Wiedzia-
łem, że wszyscy kandydaci dysponują 
ogromnym potencjałem, mają zaufa-
nie w swoich środowiskach. Ale i tak 
przeżyłem przyjemne zaskoczenie, 
że wynik był aż tak dobry.

– Wielu radnych to jednak ludzie 
nowi, bez samorządowego do-
świadczenia. Przykładowo rad-
na Wiesia Prycińska znana była 
mieszkańcom gminy jako przed-
siębiorczyni i biegaczka, ale już nie 
jako samorządowiec. Jak Pan sądzi, 
jak sobie ci radni poradzą?

– W skład każdej Rady Gminy 
powinny wchodzić grupy reprezen-
taty wne dla lokalnej społeczności. 
Przedsiębiorcy tworzą markę naszej 
gminy, mają wpły w na jej kondycję 
finansową, więc obecność przed-
siębiorców w radzie jest wskazana. 
Natomiast samorządowcem jest się 
z powołania, przekonania. Trzeba 
mieć pomysły i chcieć je realizować.

– Radna Ania Ankiewicz uzyskała 
piękny wynik, zdobyła ponad 72 
proc. głosów. Zasłużony sukces?

– Uważam, że wszyscy nasi kan-
dydaci, nawet ci, którzy nie zdobyli 
mandatu, mieli bardzo dobre wyni-
ki. Wynik pani Ani Ankiewicz jest 
rzeczywiście najbardziej imponujący, 
zwłaszcza że w jej okręgu startowało 
trzech kandydatów. Nie było więc 
pojedynku jeden do jednego. Miesz-
kańcy wystawili pani radnej ocenę 
za pracę społeczną, zaangażowanie, 
bliskość spraw ludzkich.

– Jak Pan widzi ewentualną współ-
pracę z Gminą Razem, której stan 
posiadania w Radzie Gminy wy-
raźnie się zmniejszył?

– Nasi konkurenci z Gminy Ra-
zem zdobyli cztery mandaty, ale spo-
ro miejsc zdobyli też kandydaci nieza-
leżni, których wyborcy docenili za ich 
ofertę i niezależność. Mam nadzieję, 
że współpraca nam się ułoży. Jeśli 
chodzi natomiast o Gminę Razem, to 
przedstawię swoje pomysły, za któ-
rymi będzie oczywiście stała siła na-
szego zespołu. Myślę, że także radni 
Gminy Razem podzielą pozytywną 
opinię na temat tych projektów.

– Kilkunastu kandydatów z komite-
tu Gmina Razem, ale także z Pań-

skiego komitetu nie zdobyło man-
datów. Którego z tych kandydatów 
Pan najbardziej żałuje? Mam na 
myśli jeden i drugi komitet.

- Trudno mi się wypowiadać na 
temat kandydatów z Gminy Razem. 
Lepiej znam tych, którzy byli radny-
mi w ostatniej kadencji. Oczywiście 
nie muszę dodawać, że nie współpra-
cowało mi się z nimi najlepiej. Jeśli 
chodzi o naszych kandydatów to ża-
łuję, że nie udało się wszystkim zdo-
być mandatu.

– W poprzednim wywiadzie mówił 
Pan o swoich priorytetach: ska-
nalizowanie północy, rozbudowa 
układu komunikacji, rozbudowa 
bazy oświatowej i wygranie batalii 
o poligon. Nic się w tym względzie 
nie zmieniło?

– Nic się nie zmieniło. Pamię-
tajmy jednak, że pod tymi hasłami 
kryją się wielkie projekty, wielkie 
pieniądze i wielki w ysiłek. A także 
konieczność budow y odpowiednie-
go zaplecza. Te cztery priorytety to 
zadania na 5-10 lat.

– Z poprzednią Radą Gminy wal-
czył Pan o budowę stacji paliw przy 
ulicy Obornickiej. Teraz już Pan 
walczyć nie będzie musiał. Ile stacji 
powstanie?

– (śmiech) Może ich powstać tyle, 
na ile pozwolą plany zagospoda-
rowania przestrzennego. O liczbie 
aptek, sklepów, stacji nie decyduje 
administracja, tylko rynek. Wiado-
mo, że półtora kilometra od skrzy-
żowania Obornickiej i Sucholeskiej, 
vis a vis Lidla w Poznaniu powstaje 
stacja paliw, która miała powstać 
przy wspomnianym skrzyżowaniu. 
Żałuję, że nie powstaje u nas. Ale 
może lokalizacja spodoba się inne-
mu koncernowi? Oczy wiście wa-
runkiem będzie przebudowa przez 
oferenta Sucholeskiej. 

– W wielu sprawach gmina musi 
współpracować z innymi jednost-
kami. Czy jest Pan optymistą, jeśli 

chodzi o współpracę z prezyden-
tem Poznania, starostą, marszał-
kiem i wojewodą?

– Oczywiście, że musimy współ-
pracować. Prawdopodobnie będzie-
my mieli tego samego starostę, wie-
my już na pewno, że ten sam będzie 
prezydent Poznania, ten sam marsza-
łek i oczywiście wojewoda. Wszyscy 
się znamy, znamy swoje oczekiwania 
i możliwości. Teraz trzeba znaleźć 
odpowiedni moment i argumenty, 
żeby wrócić do najpilniejszych spraw.

– Mówi się, że nowa kampania za-
czyna się zaraz po zakończeniu po-
przedniej. Będzie Pan kandydował 
za pięć lat? Jakieś nowe priorytety?

– Wiem, kto jest autorem tego 
często powtarzanego hasła, ale nie 
zgadzam się z nim. Chociaż… to 
zależy, jak rozumieć kampanię. Ja 
ją rozumiem jako codzienną, ciężką 
pracę. Taką kampanię faktycznie 
już zacząłem prowadzić, sumiennie 
w ykonując swoje obowiązki. Bo 
właśnie to docenili nasi mieszkań-
cy i docenią także za pięć lat. Bo za 
pięć lat też zamierzam w ystartować. 
I w ygrać.

Rozmawiała Agnieszka Łęcka

– Uzyskał Pan bardzo dobry wynik 
w wyborach do Rady Powiatu, zdo-
bywając 5152 głosy, o wiele więcej 
niż cztery lata temu. Przed wybora-
mi mówił Pan nam, że odczuwa Pan 
stres. Czy teraz, po wyborach, czuje 
Pan radość i dumę?

– Z wielką radością, nieskrywaną 
dumą i olbrzymią satysfakcją zabiera-
my się do dalszej pracy. Mieszkańcy 
jednoznacznie wskazali, że dotych-
czasowe nasze działania w powiecie 
mają być dalej kontynuowane. A oce-
na, jaką wystawili zarówno mi, jak 
i moim kolegom z Platformy Obywa-
telskiej, jest jednoznaczna: ten kieru-

nek rozwoju powiatu jest odpowie-
dzią na ich oczekiwania.  Za kredyt 
zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni, 
serdecznie dziękuję. 

– Sukces odniósł też Pański komitet, 
zwiększając swój stan posiadania 
z 13 do 14 mandatów. Spodziewał 
się Pan tego? Bo było chyba trudniej 
niż w 2014 r.?

– Zawsze podchodziłem do wy-
borów z wielką pokorą. Ale praca 
w samorządzie nie polega wyłącznie 
na zwiększonej aktywności przed 
wyborami. Mając proinwestycyjną 
i prospołeczną wizję rozwoju powia-
tu, nie baliśmy się wyzwań. Podej-
mowaliśmy śmiałe decyzje. Do tego 
trzeba dodać olbrzymią pracę, jaką 
wykonaliśmy przez minione lata. 
Efekt naszych działań został bardzo 
doceniony przez wyborców. 

– Sukces sukcesem, potrzebni Wam 
jednak będą koalicjanci. Wybór 
wydaje się spory. Gdzie ich zatem 
będziecie szukać?

– Obecnie prowadzimy rozmo-
w y z naszymi „naturalnymi ” ko-
alicjantami – zarówno z PSL, jak 
i Niezależnymi dla Powiatu. Minio-
na kadencja pokazała, że potrafimy 
wspólnie pracować na rzecz po-
wiatu. Oczy wiście nie w yk luczam 
współpracy z Bezpartyjnymi, któ-
rzy będą mieli sw ych reprezentan-
tów w naszej radzie. 

– Nie ma chyba wątpliwości, że bę-
dzie Pan nadal starostą. A kto bę-
dzie z Panem współpracował w Za-
rządzie Powiatu?

– Wątpliwości, kto zostanie starostą 
i jaki skład będzie miał Zarząd Powiatu, 
zostaną rozwiane po pierwszej sesji 
Rady Powiatu. Posiedzenie odbędzie 
się 21 listopada. 

– Jak Pan widzi współpracę z no-
wymi-starymi władzami naszej 
gminy?

– Zawsze wychodzę z założenia, że 
współpracować trzeba ze wszystkimi 
wójtami i burmistrzami. W tym tkwi 
nasza siła. I choć niekiedy mamy bar-
dzo różne poglądy polityczne – czego 
przykładem był wójt Czerwonaka 

– zawsze dochodzimy do porozumie-
nia, jeśli chodzi o dobro mieszkań-
ców.  Jestem przekonany, że podobnie 
będzie w przypadku wójta Grzegorza 
Wojtery, któremu gratuluję wyboru na 
kolejną kadencję. W przeszłości nieraz 
potrafiliśmy razem pracować na rzecz 
mieszkańców. Przykładem może być 
wspólne staranie się o to, by  gmina nie 
straciła wielomilionowego  „podatku 
poligonowego”. W sumie 16 milionów 
złotych udało się pozostawić w gmin-
nym budżecie. 

– Jakimi inwestycjami gmina i po-
wiat mogłyby się zająć wspólnie? 
Jest szansa na powstanie obwodnicy 
Biedruska?

– To prawda, gmina uwzględniła 
w studium przebieg takiej drogi. Jeśli 
władze gminy przedstawią nam analizy 
i dokumenty, z których jednoznacznie 
będzie wynikać, że zarówno zabudowa 
tych terenów - a co za tym idzie zwięk-
szenie ruchu – będą w tej okolicy coraz 
bardziej intensywne, to na pewno war-
to się pochylić nad tym pomysłem. 

– A jak Pan widzi współpracę ze sta-
rym-nowym prezydentem Pozna-
nia? Zaskoczył Pana wynik wybo-
rów w stolicy województwa?

– Z prezydentem Jackiem Jaśko-
wiakiem współpracujemy od kilku 

lat i to zarówno na płaszczyźnie pre-
zydent-starosta, jak i w Metropolii Po-
znań. Podejście biznesowe prezydenta 
i moje doświadczenie samorządowe, 
a do tego olbrzymia chęć wspólnego 
działania, sprawia, że świetnie się dziś 
rozumiemy. A poza tym prywatnie 
bardzo się lubimy. Choć oczywiście 
zdarza się, że nasze wizje na pewne 
sprawy są różne. Wówczas każda 
ze stron stara się przekonać drugą  
do swych racji.  Bardzo cenię sobie 
współpracę z prezydentem, podobnie 
jak i z Markiem Woźniakiem, mar-
szałkiem województwa wielkopol-
skiego, którego aktywna działalność 
na rzecz regionu, została również bar-
dzo wysoko oceniona. 

– Pańskie priorytety w tej kadencji? 
Poza rozbudową Kolei Metropoli-
tarnej?

– Oczywiście dalszy, dynamiczny, 
rozwój metropolii Poznań, na któ-
rym zyskują wszyscy jej mieszkańcy. 
Niewątpliwie ważnym tematem jest 
budowa tunelu w Plewiskach, kon-
tynuacja modernizacji ulicy Poznań-
skiej w Koziegłowach, czy budowa 
nowej, ośmiokilometrowej drogi, łą-
czącej bazę wojskową w Krzesinach 
z trasą S11. Oczywiście stawiamy 
w powiecie na politykę oświatową, 
którą prowadzimy na europejskim 
poziomie. Będziemy też nadal prowa-
dzić aktywną profilaktykę zdrowotną 
i politykę społeczną. W przypadku 
tej ostatniej chcemy naszymi działa-
niami objąć zarówno młodszych, jak 
i starszych mieszkańców. Niedawno 
powstała Powiatowa Rada Seniorów, 
już wkrótce zaczniemy też budować 
mieszkania chronione w Lisówkach. 
A w przypadku najmłodszych two-
rzyć będziemy na przykład rodzinne 
domy dziecka. 

Rozmawiała Agnieszka Łęcka

wYwiADwYwiAD

Naszą siłą jest współpraca
Ze starostą Janem Grabkowskim rozmawiamy o ostatnich 
wyborach, a także o tym, jak będzie wyglądała współpraca 
nowych władz powiatu z gminą Suchy Las, Poznaniem 
oraz innymi gminami aglomeracji poznańskiej.

Szósta kadencja wójta 
Grzegorza Wojtery
Z wójtem Grzegorzem Wojterą rozmawiamy o nowej 
sytuacji po wyborach samorządowych w naszej gminie 
i o tym, co nas czeka przez najbliższe pięć lat.

Naczelnik Urzędu Skarbowego  
Poznań-Winogrady 

zaprasza na 

darmowe spotkanie informacyjne w zakresie -  przyjętych przez Senat bez 
poprawek: zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Termin szkolenia: 11.12.2018 r., godzina 9.00
Miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy poznań-winogrady, ul. wojciechowskiego 3/5, 60-685 poznań

Cele szkolenia: przygotowanie do zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
 

Na szkolenie można zapisywać się:  
osobiście - biuro podawcze Urzędu Skarbowego poznań-winogrady, 

mailowo – us.poznan-winogrady@mf.gov.pl

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH

501 063 672
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21 października 
2018 r. odbyły się 
wybory samorzą-
dowe. W Suchym 
Lesie 41 kandy-
datów ubiegało 
się o 15 manda-

tów do Rady Gminy. Otrzymaliśmy 
od Państwa ogromne poparcie - 3088 
głosów, za które bardzo serdecznie 
dziękujemy! Obiecujemy, że głosy te 
nie będą zmarnowane, a wartościom, 
o które walczyliśmy pozostaniemy 
wierni. Będziemy zawsze RAZEM  
z mieszkańcami!.

Wybory do Rady Gminy
W w yborach do Rady Gminy 

Suchy Las o 15 mandatów ubiegało 
się 41 kandydatów, w tym 3 duże 
komitety w yborców oraz kandyda-

ci niezależni. Dwa największe Ko-
mitety GMINA DLA CIEBIE oraz 
GMINA R AZEM uzyskały prawie 
identyczne poparcie. Na Komitet 
wójta GMINA DLA CIEBIE głoso-
wało 3098 w yborców, natomiast na 
nasz Komitet tylko o 10 osób mniej, 
czyli 3088 w yborców.

 Pomimo prawie identycznego 
poparcia ugrupowanie wójta uzyska-
ło aż 7 mandatów, natomiast nasz 
Komitet tylko 4. Pozostałe 4 manda-
ty przypadły kandydatom niezależ-
nym. Podobnie jak 4 lata temu żadne 
z ugrupowań nie uzyskało większości, 
tj. 8 mandatów. 

Nasz Komitet GMINA RAZEM 
do wyborów szedł z otwartą przyłbi-
cą pod niezmienioną nazwą i  z wła-
snym logo. Nie stosowaliśmy żadnych 
trików wyborczych, a o problemach 

gminy mówiliśmy otwarcie i szczerze 
podczas spotkań z wyborcami.

Komitet Gmina Dla Ciebie do wy-
borów podszedł nieco inaczej. Wójt 
przed wyborami jednoznacznie odciął 
się od swojego środowiska i do wybo-
rów w samym Suchym Lesie szedł z ko-
mitetem o innej nazwie i w większości 
z nowymi twarzami. Starych i wypró-
bowanych przyjaciół „odesłał” na po-
lityczną emeryturę. Zabieg ten okazał 

się skuteczny. W efekcie ugrupowanie 
wójta w Suchym Lesie wygrało wybo-
ry we wszystkich 6 okręgach. 

To co udało się w Suchym Lesie, zu-
pełnie nie zadziałało w centralnej i pół-
nocnej części gminy, gdzie postawiono 
z kolei na starych wypróbowanych 
towarzyszy. Ugrupowanie GMINA 
DLA CIEBIE w tej części gminy zosta-
ło zwyczajnie znokautowane.  W Złot-
nikach, Złotkowie i w Chludowie 

Szanowni Pań-
stwo, na wstępie 

– jako szef Klubu 
Nowoczesna Gmi- 
na w Radzie Gmi-
ny Suchy Las ka-
dencji 2014-2018 

– chciałbym podziękować wszystkim 
mieszkańcom naszej Gminy, którzy 21 
października wzięli udział w wyborach 
samorządowych.

Dziękuję za sam udział, ale także za 
poparcie udzielone Wójtowi Grzegorzo-
wi Wojterze i kandydatom na radnych 
w kolejnej kadencji (2018 – 2023) Komi-
tetu Gmina dla Ciebie. Na Wójta Grze-
gorza Wojterę – przypomnijmy – zagło-
sowało 5491 osób (65,64%), a na jego 
rywala 2874 wyborców (34,36%). Klub 
Gmina dla Ciebie zdobył siedem man-
datów (radni z Klubu Gmina Razem 4 
mandaty) i odniósł niebywały sukces wy-
borczy, co dobrze wróży na przyszłość.

W tym roku podjąłem decyzję – po 
sprawowaniu mandatu radnego Rady 
Gminy Suchy Las przez pięć kadencji – 
o dobrowolnym przejściu na samorządo-
wą „emeryturę”. To pozwala mi dzisiaj bez 
obawy o pomówienia ze strony opozycji 
o nieuzasadnione uprawianie polityki 
podsumować kadencję 2014-2018, tego-
roczne wybory samorządowe i prowadzo-
ną w związku z nimi kampanię wyborczą.

Jaka to była kadencja 2014-2018? Trud-
na i – niestety – niezbyt korzystna dla Gmi-
ny i jej Mieszkańców. W wyborach w 2014 
roku do 15-osobowej rady Gminy Suchy 
Las Komitet Nowoczesna Gmina wprowa-
dził siedmioro radnych, Komitet Gmina Ra-

zem – sześcioro, Komitet Inicjatywa Miesz-
kańców – dwoje. Od razu powstała koalicja 
Gmina Razem – Inicjatywa Mieszkańców, 
która dysponowała ośmioma głosami, a my 

– siedmioma. Mój Klub był najliczniejszy 
w Radzie (siedmioro radnych), ale wbrew 
zwyczajom i wszelkim standardom demo-
kratycznym koalicja zgarnęła w tamtejszej 
Radzie wszystko dla siebie – stanowiska 
przewodniczącego i wiceprzewodniczące-
go Rady oraz przewodniczących w siedmiu 
komisjach. To źle wróżyło na przyszłość i – 
niestety – obawy te się potwierdziły.

Moim zdaniem, a mam do niego pra-
wo, kadencja 2014-2018 nie była okresem 
prorozwojowym dla naszej Gminy. Ko-
alicja dysponująca jednym głosem więcej 
torpedowała wiele naszych inicjatyw 
i inicjatyw Wójta. Nie dlatego, że były złe, 
że mieli lepsze propozycje i przedstawiali 
mądrzejsze rozwiązania, ale dlatego, że 
były to inicjatywy firmowane przez Wój-
ta albo Klub Nowoczesna Gmina. Wiele 
kluczowych głosowań – można to dzisiaj 
sprawdzić w protokołach z sesji – kończyło 
się wynikiem 8 do 7, 8 do 7, 8 do 7…

W minionej kadencji koalicja była 
więc skutecznym „hamulcowym”, co od-
czuli nie tylko niektórzy przedsiębiorcy 
i inwestorzy, ale także zwykli mieszkańcy. 
A wszystko to w imię bieżącego interesu 
politycznego, by osiągnąć iluzoryczny 
sukces polityczny, by pokazać wszystkim 
zainteresowanym jakiego to mamy złe-
go wójta i radnych z Klubu Nowoczesna 
Gmina. Radni koalicji zamiast skupić się 
na obowiązkach radnego tropili przewi-
nienia naszych radnych, wmawiając opinii 
publicznej, że złamali oni ustawę antyko-

rupcyjną. Organizowali śledztwa, prze-
słuchania (i nie tylko to) i w konsekwencji 
doprowadzili na przykład po pozbawienia 
mandatu radnego Wojtka Korytowskiego, 
znakomitego, wieloletniego samorządow-
ca, człowieka uczciwego do szpiku ko-
ści. „Przewiną” Wojtka – przypomnijmy 

– było to, że na trawniku Ośrodka Sportu 
wywiesił firmowy baner reklamowy, za co 
rzetelnie zapłacił według obowiązujących 
stawek. Wojtka odwołali nie radni (ci ko-
alicyjni nie bali się szkalować i upowszech-
niać nieprawdziwe informacje na ten temat, 
ale bali się zagłosować za odwołaniem), ale 
wojewoda, na podstawie zgromadzonego 
przez nich „materiału dowodowego”.

Ten przykład tylko obrazuje prowa-
dzone w tej kadencji przez radnych ko-
alicyjnych gierki polityczne, polityczne 
uniki i polityczne manipulacje. Szkoda, 
bo moim zdaniem wspólnie można 
było zrobić więcej i lepiej dla Gminy i jej 
Mieszkańców. Zamiast na sesjach grillo-
wać Wójta, zastępcę Wójta, urzędników 
i radnych z Klubu Nowoczesna Gmina 
radni koalicyjni powinni po prostu wy-
pełniać uczciwie swój mandat radnego. 
Tyle i – dla niektórych – aż tyle.  

Podobna była kampania wyborcza. 
Z naszej strony merytoryczna, wywożo-
na, uczciwa. My dyskutowaliśmy opiera-
jąc się na faktach i liczbach, polegaliśmy 
na argumentach, a nie niezdrowych 
emocjach. To nie my rozgłaszaliśmy 
plotki o życiu prywatnym i zdrowiu (co 
było szczególnie obrzydliwe) kontr-
kandydatów, to nie my opracowaliśmy, 
wydrukowaliśmy i rozrzuciliśmy trzy 
dni przed wyborami anonimowe ulotki 
szkalujące kandydata na wójta, to nie my 
w kampanii wyborczej posługiwaliśmy 

się pomówieniami, półprawdami i wręcz 
stwierdzeniami dalekimi od prawdy.

I mieliśmy rację, że to nie my, bo 
wyborcom także tego typu zachowania 
nie przypadły jak pokazują wyniki wy-
borów go gustu. Radni koalicyjni tym 
razem ponieśli klęskę, a ich lider nie tylko 
zanotował nokaut w rywalizacji o fotel 
wójta, ale prowadził do Rady zaledwie 
czterech radnych, a wyścig o mandat rad-
nego w swoim okręgu wygrał zaledwie 
ośmioma! głosami. Okazało się, że nasi 
wyborcy zagłosowali 21 października za 
normalnością i przyzwoitością w polity-
ce. Także naszej, gminnej. 

Teraz czas na nowych radnych, którzy 
swój mandat będą sprawować przez pięć lat. 
Udało nam się – myślę o Komitecie Gmi-
na dla Ciebie -  wprowadzić do Rady ludzi 
mądrych, kompetentnych, pracowitych. 
Niektórzy z nich nie mają jeszcze doświad-
czenia samorządowego, ale oni szybko się 
uczą i dobrze wróżą na przyszłość.

Kibicuję tej nowej Radzie, trzymam 
za nią kciuki jako wieloletni samorzą-
dowiec. I jestem spokojny, bo czterech 
radnych z Komitetu Gmina Razem w tej 
kadencji nie będzie już mogło skutecznie 
przeszkadzać.

Dziękuję radnym z Klubu Nowocze-
sna Gmina za rzetelną pracę w kadencji 
2014-2018, dziękuję wyborcom za udział 
w wyborach i oddane głosy na Komitet 
Gmina dla Ciebie, życzę nowym radnym – 
wszystkim, taki już jestem – sukcesów i sa-
tysfakcji z wykonywania swojego mandatu. 
Bo ich sukces to sukces nas wszystkich.

Jarosław Ankiewicz
Przewodniczący Klubu Radnych  

Nowoczesna Gmina 
w kadencji 2014-2018
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W październiku 
komisje stałe 
Rady Gminy 
zajmowały się 
głównie anali-
zą i opiniowa-
niem projektów 

uchwał na najbliższą sesję. Zakoń-
czyła pracę Komisja Statutowa, któ-
rą kierował radny Michał Przybyl-
ski. Now y Statut Gminy Suchy Las 
został uchwalony na październiko-
wej sesji.

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 obradowała 
17 października 
br. Radni pod-
sumowali swą 
pracę w mijającej 
kadencji. W la-

tach 2014-2018 Komisja rozpatrywała 
na bieżąco skargi na wójta, przepro-
wadzała procedurę absolutoryjną 
oraz prowadziła planowe kontrole, m. 
in. dotyczące: wydatkowania środ-
ków dla stowarzyszeń, wybranych 
inwestycji infrastrukturach, polityki 
informacyjnej czy budowy szkoły 
podstawowej w Suchym Lesie przy 
ul. Konwaliowej. Po przeprowadzeniu 
kontroli każdorazowo formułowano 
wystąpienie pokontrolne. 

W związku z zakończeniem prac 
Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-
2018 serdecznie dziękuję wszystkim 
jej członkom za profesjonalną i mery-
toryczną pracę. 

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Na posiedzeniu 
16 października 
br. radni zaopi-
niowali pozy-
tywnie projekty 
pięciu  uchwał. 
Pewne wątpli-

wości wzbudziła uchwała dotycząca 
nadania nazwy ulicy Nektarynkowej 

w obrębie osiedla Złotniki Park. Na-
zwa w swoim brzmieniu przypomina 
ulicę Nektarową, co może w przyszło-
ści powodować problemy, np. utrudnić 
lub wydłużyć dojazd służbom ratowni-
czym. Kolejny raz apelujemy zatem do 
jednostek pomocniczych o głębokie 
przemyślenie propozycji nazewnictwa 
nowych ulic.

Następnie Komisja dokonała 
podsumowania działalności w mija-
jącej kadencji. Podczas 47 posiedzeń 
Komisja przedłożyła 140 wniosków, 
z których większość została pozy-
tywnie rozpatrzona i zrealizowana. 
Pozostało kilka wniosków do reali-
zacji w nowej kadencji. Komisja do 
kalendarza wprowadziła (-) akcje: 
np. „Trójkąty bezpieczeństwa” czy 
,,Wyjazdy z dróg nieutwardzonych”. 
Wraz z Referatem Komunalnym 
prowadziliśmy coroczne kontrole 
bezpieczeństwa w obrębie jednostek 
oświatowych. Bardzo chwalonym 
i zapewne potrzebnym projektem jest 
coroczny konkursu „Bezpieczne wa-
kacje”. Konkurs ten dotyczy wiedzy 
o bezpieczeństwie, a skierowany jest 
do uczniów szkół podstawowych na-
szej gminy. Podnosi wiedzę na temat 
bezpiecznych zachowań dzieci, także 
w czasie wakacji.

W dalszej części posiedzenia po-
ruszono kilka tematów, m. in. kwestię 
planów całkowitej likwidacji sprzeda-
ży biletów w autobusach ZKP.

Bardzo serdecznie dziękuję za czte-
ry lata owocnej współpracy wszystkim 
członkom Komisji oraz osobom które 
w tym okresie z nami współpracowały 
i nas wspomagały. W  szczególności 
dziękuję pracownikom Referatu Ko-
munalnemu.

Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski

Komisja Finansowo-
Budżetowa i Rozwoju 
Gospodarczego

Komisja obrado-
wała 17 paździer-
nika br. Głów-
nym tematem 
posiedzenia było 
opiniowanie pro-
jektów uchwał na 

najbliższą sesję. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w spra-
wie mpzp w miejscowości Suchy Las 
na terenie działki o numerze ewiden-
cyjnym 217/8 oraz projekt uchwały 

w sprawie mpzp Suchy Las – rejon 
ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II.

Nie opiniowano projektu uchwały 
w sprawie mpzp Złotkowo, rejon ulicy 
Pawłowickiej – Wschód – projekt zo-
stał wycofany z porządku obrad.

Pozytywnie zaopiniowano projek-
ty zmian uchwał budżetowych: w spra-
wie zmiany WPF na lata 2018-2029 
oraz zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Suchy 
Las na 2018 r.

Negatywnie zaopiniowano pro-
jekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przekazanie zabudowanych 
nieruchomości położonych w Su-
chym Lesie na rzecz CKiBP, nato-
miast pozytywnie ustosunkowano 
się do projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazanie 
cmentarza w Biedrusku na rzecz 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 
Wawrzyńca w Biedrusku.

W związku z zakończeniem 
prac Komisji w kadencji 2014-2018 
serdecznie dziękuję wszystkim jej 
członkom za profesjonalną i meryto-
ryczną pracę.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak

Komisja Społeczna
W październiku 
Komisja Spo-
łeczna spotkała 
się dwukrotnie. 
Pierwsze spo-
tkanie odbyło 
się w Chludowie, 

gdzie spotkaliśmy się z Orkiestrą Dętą 
Chludowo. Wysłuchaliśmy sprawoz-
dania z działalności stowarzyszenia, 
które przedstawił kapelmistrz  K. Że-
leśkiewicz. W grudniowym wydaniu 
Gazety Sucholeskiej ponownie znaj-
dziecie Państwo płytę świąteczną.

Drugie posiedzenie to wizyta 
w OPS i spotkanie z p. dyrektor Sylwią 
Nowak-Kabacińską. Rozmowa do-
tyczyła świetlic opiekuńczo-wycho-
wawczych i spraw bieżących. Podczas 
spotkania poruszyliśmy także kwestię 
wolontariatu, który znakomicie dzia-
ła przy OPS. W tym roku w ramach 
programu Dobry Start wydano 1.943 
decyzje, a na Program 500 + wydano 
1.241 decyzji. Obecnie OPS po raz ko-
lejny przygotowuje się do organizacji 
gminnego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Pani Dyrektor 
zwróciła uwagę na brak miejsca w bu-
dynku OPS związany ze wzrostem 
ilości zadań. Brakuje miejsca na ar-
chiwum. Należałoby zatem rozważyć 
potrzebę rozbudowy budynku.

Na koniec chciałbym w imieniu 
Komisji oraz własnym serdecznie 

podziękować wszystkim, z którymi 
współpracowaliśmy w minionej ka-
dencji 2014-2018. 

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas

Komisja Komunalna 
i Ochrony Środowiska

Komisja obra-
dowała 17 paź-
dziernika. Radni 
dyskutowali na 
temat zapisów 
zwartych w Re-
gulaminie utrzy-

mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Suchy Las oraz na temat czę-
stotliwości sprzątania terenów gmin-
nych. Przegłosowali wniosek do wójta 
o powołanie osoby, odpowiedzialnej 
za codzienne utrzymanie czystości na 
gminnych placach zabaw i terenach 
rekreacyjnych. 

W kadencji 2014-2018 KKiOŚ 
złożyła ponad 20 wniosków do wój-
ta dotyczących ochrony środowiska 
i różnych spraw komunalnych, szcze-
gólnie porządkowych. Corocznie 
do projektu budżetu radni zgłaszali 
kilkadziesiąt wniosków m.in o fi-
nansowanie budowy ulic i chodni-
ków, oświetlenia ulicznego, systemu 
monitoringu gminnego, kanalizacji, 
rozbudowę placów zabaw, włąciwe-
go utrzymania terenów publicznych. 
Ponadto Komisja corocznie wnio-
skowała o zwiększenie kwoty prze-
znaczonej na renowację obiektów 
zabytkowych. Opiniowała różne 
programy i dokumenty m. in. Plan 
Ochrony Powietrza. Radni spotykali 
się z sołtysami i przewodniczącymi 
osiedli i przeprowadzali wizytacje 
wszystkich gminnych miejscowości. 
Wielokrotnie odwiedzali podmioty 
działające na terenie gminy i spoty-
kali się z osobami decyzyjnymi np. 
zarządem ZZO, prezesem ZGK, nad-
leśniczym Nadleśnictwa  Łopuchów-
ko czy kierownictwem oczyszczalni 
Aquanetu w Chludowie. Uczestni-
czyli także w posiedzeniu Komisji 
Ochrony Środowiska i Zieleni Miej-
skiej Rady Miasta Poznania, szcze-
gółowo wyjaśniając problem odorów 
ze składowiska śmieci. Był to chyba 
przełomowy moment, w którym wła-
dze miasta podjęły decyzję o sfinan-
sowaniu rekultywacji kwatery P3. 

W posiedzeniach KKiOŚ wie-
lokrotnie uczestniczyli pracownicy 
Urzędu Gminy, zaproszeni eksperci 
i goście. Wszystkim serdecznie dzię-
kuję za współpracę i wspieranie dzia-
łań Komisji. 

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska

Komisje stałe Rady 
Gminy Suchy Las

Klub Radnych Inicjatywa 
Mieszkańców - Gmina Razem

Klub Nowoczesna Gmina
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4 mandaty przypadły komitetowi 
Gmina Razem, a pozostałe 3 mandaty 
wzięły osoby niezależne. 

W Biedrusku, podobnie jak w wy-
borach 2010 oraz 2014 roku, wymie-
niono komplet radnych. Trzeba jednak 
odnotować, że Grzegorzowi Łukszo 
z naszego Komitetu zabrakło zaledwie 
15 głosów, aby tę tradycję przełamać. 

Kampania wyborcza
Niestety przebieg kampanii wy-

borczej nie należał do najprzyjemniej-
szych. Była gra na zmyłkę z Michałem 
Przybylskim bis, akcje zaklejania pla-
katów (wójt przeprosił), prowokacje 
i inne drobne incydenty.

Jednak prawdziwy festiwal poli-
tycznego hejtu rozpętano w ostatnich 
dniach przed ciszą wyborczą wobec 
przewodniczącej Rady Gminy Mał-
gorzaty Salwa-Haibach. W tygodniu 
przedwyborczym wójt rozpoczął 
prace dotyczące zmiany oznako-
wania pionowego i poziomego na 
os. Grzybowym. Zaczęto rozbierać 
progi zwalniające i ustawiać nowe 
znaki. Wkrótce, bezpośrednio przed 
wyborami, dobrze zorganizowane 
grupy „zatroskanych mieszkańców” 
metodycznie obeszły domy w Jelon-
ku i na os. Grzybowym z informacją, 
że wdrażany właśnie projekt uspo-

kojenia ruchu, rzekomo autorstwa 
Zarządu Osiedla, któremu, jak wia-
domo, przewodniczy M. Salwa-Ha-
ibach sprowadzi na mieszkańców 
wyłącznie pasmo nieszczęść i utra-
pień w życiu codziennym. Przy okazji 
oczywiście przekazywano inne „cie-
kawostki”, których nawet nie warto 
powtarzać. 

Tymczasem to wójt zlecił wykona-
nie projektu specjalistycznej zewnętrz-
nej firmie. Jego prezentacja, wzbogaco-
na o autorskie pomysły powiatowych 
i rodzimych urzędników odbyła się 
w czerwcu ub. roku podczas Zebrania 
Osiedlowego Mieszkańców, w którym 
uczestniczył wójt, a urzędnicy gminni 
projekt prezentowali. Wtedy jednak 
żadne grupy nie widziały konieczności 
podejmowania jakichkolwiek dodat-
kowych działań informacyjnych.

Cała akcja przebiegła szybko 
i sprawnie. Nie było już zatem czasu 
ani możliwości, żeby te niedorzeczno-
ści sprostować. Nastała cisza wybor-
cza, a w niedzielę  mieszkańcy poszli 
do urn. 

Cóż, cel uświęca środki, a kultura 
polityczna to dobro luksusowe - nie 
każdego na nie stać.

Michał Przybylski
INICJATYWA MIESZKAŃ-

CÓW – GMINA RAZEM

Przewodnicząca Rady 
Gminy informuje...

Szanowni Państwo, 
16 listopada zakoń-
czyła się kadencja 
Rady Gminy 2014-
2018. Podczas całej 
kadencji miałam 
zaszczyt przewod- 

niczyć Radzie Gminy. Jaka była ta 
kadencja? Moim zdaniem mijająca 
kadencja należała do najlepszych 
w Suchym Lesie od czasu restytu-
owania samorządu w Polsce. Nie 
dziwi zatem, że w publikowanym co 
4 lata rankingu prestiżowego czaso-
pisma WSPÓLNOTA na „Sukces 
Mijającej Kadencji” zajęliśmy bardzo 
w ysokie 6 miejsce na 1.548 sklasyfi-
kowanych gmin wiejskich w Polsce. 
Trzeba podkreślić, że w poprzedniej 
kadencji (2010-2014) w tym samym 
rankingu sklasyfikowano nas dopie-
ro na 752 pozycji.

Warto było oddłużyć gminę, po-
pierać inwestycje dofinansowane przez 
środki unijne, uruchomić wielkie in-
westycje infrastrukturalne i budować 
obiekty oświatowe..

Lepiej nie było też nigdy w zakre-
sie współpracy z przedsiębiorcami. Jak 
wynika z ubiegłorocznego rankingu 

gmin przyjaznych biznesowi, który 
został zaprezentowany m. in. przez  
zespół „FORBESA”, nasza gmina za-
jęła bardzo wysokie drugie miejsce 
w kategorii miast i gmin poniżej 50 
tys. mieszkańców.

Ranking jest potwierdzeniem 
właściwej polityki Rady Gminy 
wobec przedsiębiorców, a obaw y 
naszych konkurentów zupełnie nie 
znalazły potwierdzenia. Co więcej, 
prowadzona polityka przyniosła 
sukces wcześniej nie odnotowany. 
Można zatem godzić interesy spo-
łeczności lokalnej z oczekiwaniami 
przedsiębiorców, ale w ymaga to 
w yzwolenia się z okowów stereoty-
powego myślenia i błędnych przy-
zw yczajeń. Przyszli radni powinni 
rozumieć, że inwestorzy nie mogą 
z mieszkańcami konkurować, lecz 
muszą tworzyć wzajemnie rozumie-
jącą się wspólnotę samorządową.

Wszystkim radnym dziękuję za 
współpracę w minionej kadencji a no-
wym radnym życzę mądych decyzji 
dla dobra naszej gminy. 

Dziękuję mieszkańcom za tak licz-
ne uczestnictwo w wyborach i wszyst-
kie oddane głosy!

Małgorzata Salwa-Haibach
Przewodnicząca Rady Gminy  

Suchy Las

c.d. ze  
s. 11 >>>
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Żeby cięte kwiaty w wazonie 
nie zastąpiły nam ogrodu
Aula Collegium Geographicum na Morasku była w dużej 
części pełna. I trudno się dziwić, bo Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadziła rozprawę ad-
ministracyjną na temat obwodnicy północno-wschodniej.

Przyszli mieszkańcy miast i gmin, 
przez który rzeczona obwodnica ma 
przebiegać, a także przedstawiciele 
działających na tym terenie stowarzy-
szeń. Pojawili się m.in. wiceprezydent 
Poznania Maciej Wudarski, wójt Grze-
gorz Wojtera, radny Michał Ireneusz 
Przybylski, radny RMP Michał Bo-
ruczkowski, przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Suchy Las-Wschód Anna 
Ankiewicz, przewodniczący Zarządu 
Osiedla Złotniki Osiedle Grzegorz Sło-

wiński, sołtys Michał Brdęk, Ilona Ciok 
z KGW Golęczewo, Mariusz Rembicki 
z .Nowoczesnej, a także nasza redaktor 
naczelna i  Agnieszka Łęcka.

Puszcza bez wartości?
Przypomnijmy, że projektowanie 

północno-wschodniej obwodnicy trwa 
od trzech lat, a zleceniodawcą jest staro-
stwo. Dotąd pojawiły się trzy warianty 
przebiegu obwodnicy, przy czym za 
optymalne inwestor uważa połączenie 
wariantu pierwszego z trzecim. Wszyst-
kie trzy warianty zakładają przebieg trasy 
przez teren gminy Suchy Las. Inwestor 
zastanawia się tylko, czy węzeł powinien 
być w Złotkowie czy też na wysokości 
ulicy Czołgowej w Złotnikach.

W czasie rozprawy przedstawicie-
le inwestora zapewniali, że obwod-
nica wyeliminuje ruch tranzytowy 
z Poznania, poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców i zapewni im łatwiej-
szy dostęp do autostrady i dróg eks-

presowych. Przekonywali, że projekt 
zasadniczo nie koliduje z zabudową 
mieszkaniową. Na to ostatnie stwier-
dzenie sala odpowiedziała śmiechem 
i okrzykami: „Nieprawda!”.

Mieszkańcy i przedstawiciele 
stowarzyszeń mieli bowiem szereg 
zastrzeżeń odnośnie przebiegu pla-
nowanej trasy. Nie chcieli ekranów 
akustycznych 20 m od swoich posesji. 
Obawiali się też zniszczenia cennych 
przyrodniczo obszarów. Inwestor 
uważa, że nie ma czego się obawiać.

– Obszar Krajobrazu Chronionego 
Biedrusko powstał właściwie tylko po 
to, żeby na poligon nie wywozić po-
piołów z elektrociepłowni, zaś Puszcza 
Zielonka przyrodniczo nie stanowi 
wielkiej wartości – wyraził ocenę Jerzy 
Próchniewicz z Biura Konsultacyjno-
Projektowego Ochrony Środowiska 
BIKOS-ATEKO.

Te słowa wywołały wyraźny szmer 
na widowni.

– Sentymentalną wartość może 
mieć, ale przyrodniczej nie – mówca 
twardo obstawał przy swoim. – Swoją 
drogą trasa przejdzie zaledwie skrajem 
Obszaru Krajobrazu Chronionego 
Biedrusko. Ominąć Puszczy Zielonki 
się nie da, ale przeprowadzimy obwod-
nicę w jej najwęższym miejscu, na po-
łudnie od Traktu Annowskiego.

Odsunięta od bociana
Mówca zapewnił też, że przepro-

wadzono inwentaryzację zwierząt, 
roślin i grzybów po obu stronach 
planowanej obwodnicy, na obszarze 
pasów o szerokości po 250 m.

– Trasa została też odsunięta od 
strefy gniazdowania bociana czarnego 
koło Kobylnicy – dodał na koniec.

– W Biedrusku chronione są jedy-
nie bobry – skomentowała po cichu 
siedząca przede mną długowłosa czar-
nula. – A człowiek to już nie musi być 
chroniony?

Chodziło oczywiście o to, że pla-
nowana trasa przebiegać ma blisko 
ludzkich sadyb.

– Wszystko wskazuje na to, że ob-
wodnica przetnie mój salon – powstał 
ze swego miejsca pan Tomasz. – Jak to 
się stało, że w 2017 r. deweloper dostał 
pozwolenie na budowę? – dopytywał.

– Przed decyzją środowiskową nie 
da się nic zablokować – wzruszył ra-
mionami Marek Bereżecki, zastępca 
dyrektora Zarządu Dróg Powiato-
wych. – Zresztą odbywały się kon-
sultacje, mógł pan w nich brać w nich 
udział.

– Jak wygląda przebieg preferowa-
nego wariantu drogi przez naszą miej-
scowość? – wprost zapytała mieszkan-
ka Mielna.

– Ekran akustyczny postawiony 
zostanie 20 m od budynków – odparł 
dyrektor Bereżecki.

– Mieszkam przy Czołgowej w Złot-
nikach – zerwał się z miejsca Daniel 
Zając. – Skąd w ogóle pomysł, żeby 
powstał tam węzeł?! W czasie których 
konsultacji to zaproponowano?!

– Czołgowa… – machnął ręką dy-
rektor. – Jeszcze niedawno czołgi tam 
jeździły.

– Kiedy? – parsknął Daniel Zając. – 
Mieszkam tam 10 lat i jeszcze czołgu 
nie widziałem. Dlaczego nie pomyśla-
no o Nektarowej, gdzie nie ma zabudo-
wy mieszkaniowej? Są tylko firmy.

– Nie było żadnych konsultacji 
– wtrącił Grzegorz Słowiński, prze-

wodniczący Zarządu Osiedla Złotniki 
Osiedle. – Pan dyrektor traktuje nas 
z arogancją – zarzucił.

– Nie było konsultacji, więc nie moż-
na mówić, że społeczeństwo wybrało 
wariant czerwony – zżymał się sołtys 
Michał Brdęk ze Złotkowa. – W naszej 
gminie ten wariant zanegowano.

– Miało miejsce tylko spotkanie in-
formacyjne – uściśliła Anna Ankiewicz, 
przewodnicząca Zarządu Osiedla Su-
chy Las-Wschód.

Pozorowane negocjacje
Powrócono też do dyskusji na temat 

ewentualnego przebiegu trasy przez 
poligon.

– Wojsko twierdzi, że na więcej niż 
80 m w głąb poligonu nie mamy co li-
czyć, w tej sprawie nie ustąpią – rozłożył 
ręce wójt Grzegorz Wojtera.

Tymczasem mieszkańcom Złot-
kowa i Złotnik Osiedla zależy na od-
sunięciu drogi o 200-250 m od ulic 
Kalinowej, Pagórkowej oraz ogródków 
działkowych.

– Ciekawe tylko kto prowadzi nego-
cjacje z wojskiem? – zapytał radny Mi-
chał Przybylski. – Przecież i inwestor, 
i wojsko preferują wariant czerwony. Są 
to więc pozorowane negocjacje – zarzu-
cił i zebrał gromkie oklaski.

– Wypowiedzi przedstawicieli władz 
gminy Suchy Las są troszkę pod publicz-
kę – wyzłośliwił się radny Michał Borucz-
kowski z Rady Miasta Poznania. – Może 
nie chcecie mieć poligonu? – szydził.

– Pracujecie na mapach sprzed 8-10 lat – 
zarzucił tymczasem Daniel Jastrzębowski 
ze Stowarzyszenia Zielonka. – I niepraw-
dą jest, że projektowana droga nie koliduje 
z zabudową. Do tego zamiast wyprowa-
dzić auta z miejscowości, wprowadzicie 
je do nich. Traktujecie społeczeństwo 
niepoważnie, lekceważycie kilka tysięcy 
podpisów przeciwko przecięciu obwod-
nicą Puszczy Zielonki!

– Projektant czy inwestor mają obo-
wiązek zapoznać się z uwarunkowania-
mi społecznymi, przyrodniczymi i tak 
dalej – dodała dr Magdalena Wdowicka 
z Wydziału Planowania Przestrzennego 
UAM. – W tym przypadku mamy do 
czynienia z rażącym lekceważeniem uwa-
runkowań przyrodniczych. Chcą rozciąć 
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, do 
tego drogą o parametrach zbliżonych do 
autostrady. Przecież to doprowadzi do de-
gradacji stosunków wodnych i likwidacji 
korytarzy ekologicznych. Brak możliwo-
ści migracji zwierzyny doprowadzi do 
obumarcia skrawka puszczy z popularną 
wśród mieszkańców aglomeracji Dziewi-
czą Górą. Wnoszę o negatywną decyzję 
środowiskową.

Iść po otulinach
Zdzisław Bełka, dyrektor Labora-

torium Izotopowego Wydziału Nauk 
Geograficznych i Geologicznych UAM, 
zakwestionował samą ideę zamykania 
miasta obwodnicą.

– Najbogatsze miasta Europy, jak 
Bolonia, Florencja czy Montpellier, ta-
kich obwodnic nie zbudowały – zwrócił 
uwagę. – Owszem, Berlin otoczony jest 
ringiem, jednak ring ten powstał kilka-
dziesiąt lat temu, kiedy obowiązywały 
inne koncepcje. Natomiast wy zacho-
wujecie się jak amatorzy – zarzucił. – 
Pierwotnie chcieliście po prostu iść po 
otulinach, dopiero potem się odrobinę 

wycofaliście. Ale i tak chcecie zbudować 
pozamykaną płotami autostradę, która 
pobiegnie przez ogródki. Mam apel do 
władz Poznania. Idziecie do wyborów 
pod hasłem „Zielony Poznań”. Dopilnuj-
cie więc, by cięte kwiaty w wazonie nie 
zastąpiły ogrodu!

Zaraz potem przemawiał wicepre-
zydent Maciej Wudarski, który przypo-
mniał, że Poznań jest stroną postępo-
wania. I podkreślił, że budowa oznaczać 
będzie gigantyczne koszty i negatywne 
skutki ekologiczne.

– Puszcza Zielonka spełnia bardzo 
istotną rolę jako teren rekreacyjny dla 
mieszkańców aglomeracji – zaznaczył. – 
Nie wyobrażam sobie, żeby miasto dało 
zgodę na budowę obwodnicy w wa-
riancie, który inwestor uważa za najko-
rzystniejszy. Projekt w całości powinien 
iść do korekty. Tym bardziej, że brak 
analizy ruchu i nie wiem, czy tranzyt 
od strony północnej jest rzeczywiście 
uzasadniony. Natomiast skutkiem dla 
Poznania może być dalsze zatkanie Na-
ramowickiej.

A może przez pola?
Czy to oznacza, że obwodnica 

w ogóle nie powstanie? Już w rozmowie 
z nami wiceprezydent Wudarski dodał, 
że ważniejszymi dla Poznania inwesty-
cjami jest właśnie Naramowicka oraz 
Nowa Obornicka.

– Według badań tylko 10 proc. ru-
chu to tranzyt, a 90 proc. ruch docelo-
wy – pokiwał głową Aleksander Deskur 
z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 

– Efekt odciążenia może być więc nie-
wielki, a dociążenie Naramowickiej 
znaczne. Podobnie może być od stro-
ny Suchego Lasu. Pamiętajmy też, że 
obwodnica Poznania to nie obwodni-
ca małej miejscowości, która od razu 
przynosi efekt w postaci zwiększonego 
bezpieczeństwa i komfortu.

– Dlaczego nie poprowadzicie ob-
wodnicy przez pola w okolicy Obornik 
i Murowanej Gośliny? – zapytał Ma-
riusz Rembicki z .Nowoczesnej. – Wte-

dy marszałek dołożyłby się finansowo, 
a droga nie biegłaby tuż obok zabudo-
wań mieszkalnych.

– Marszałek i tak się dokłada – zapew-
nił dyrektor Bereżecki. – A opisanego 
przez pana wariantu nie rozważaliśmy.

Krzysztof Ulanowski
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BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

przenieś  

księgowość  

na najwyższy  

poziom
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Spotkanie z Grażyną 
Kulczyk i premiera książki

Grażyna Kulczyk przed kilkuset-
osobową publicznością wspominała 
z Dorotą Wellman historię Starego 
Browaru oraz decyzje, które wpłynęły 
na stworzenie niezwykłej przestrzeni 
przy ul. Półwiejskiej. Następnie odby-
ła się premiera pierwszej książki w ca-
łości poświęconej Staremu Browarowi. 
Liczącą ponad 200 stron publikację 

„Stary Browar. Od idei do ideału” moż-
na kupić m.in. w księgarni „Bookarest”.

Rozmowa na 15-lecie
Zaraz po prezentacji książki odbyła 

się rozmowa poświęcona przyszłości 
Starego Browaru, w której udział wzię-
li: wiceprezydent Poznania Mariusz 
Wiśniewski, Head of Real Estate DWS 
CEE Marek Jakubiak, prezes spółki 
zarządzającej Starym Browarem Mag-
dalena Kowalak, zastępca dyrektora 
w Wydziale Kultury Miasta Poznań 
Marcin Kostaszuk i Monika Klama, 
starteg, twórczyni licznych kampanii 
reklamowych. Rozmowę poprowadził 
Szczepan Szłapka. W pierwszej części 
dyskusji mówiono o miastotwórczej 
roli Starego Browaru:

Szczepan Szłapka: Problemem 
wielu miast jest to, że ludzie uciekają 
z centrów. Czy współpraca miasta 
z takimi miejscami jak Stary Browar 
jest dodatkowym argumentem, żeby 
mieszkańców, turystów i przyjeżdża-
jących tu robić biznesy, zatrzymać 
w centrum na dłużej? 

Mariusz Wiśniewski: Stary Browar 

rzeczywiście jest przykładem galerii, 
która jest zorganizowana w sposób 
modelowy: nie na peryferiach miasta 
tylko w samym sercu, łącząca różne 
szlaki komunikacyjne. To jest duża 
wartość. W wielu miastach europej-
skich właśnie w taki sposób tworzy się 
przestrzenie wielkopowierzchniowe-
go handlu: w sposób zorganizowany, 
mądry, nie wysysając ludzi z centrum.

Monika Klama: Stary Browar jest 
o tyle wyjątkowy, że jest bardzo prze-
puszczalny, niczym membrana. Kiedy 
spojrzymy na wiele innych centrów, 
tymi membranami nie są. Są bardzo 
wsobne, trudno się do nich dostać, 
tymczasem im bardziej będzie ona 
w danym obiekcie przepuszczalna, 
tym bardziej będzie on częścią miasta. 

Magdalena Kowalak: To miejsce 
zawsze było zaplanowane jako otwar-
te, a nie zamknięte. Widzimy też, że 
już od dawna jesteśmy dla tysięcy Po-
znaniaków typowym trzecim miej-
scem i nad tym też chcemy bardziej 
popracować. 

Stary Browar jako trzecie miejsce, 
czyli przestrzeń poza domem i pracą, 
w którym lubimy spędzać wolny czas, 
był kolejnym często powtarzającym 
się wątkiem w urodzinowej dyskusji.

Jakie zmiany będzie 
można zauważyć w Starym 
Browarze i jego otoczeniu?

Nie zabrakło konkretów, które 
przedstawiła Magdalena Kowalak: 
W przyszłym roku zaplanowaliśmy 
wielką zmianę na foodcourcie w Pasa-
żu. Powstanie tam zielony, swobodny 
i eksperymentalny Food Park, który 
spełni oczekiwania naszych najbar-
dziej wymagających i najbardziej po-
stępowych klientów w zakresie oferty 
gastronomicznej, wystroju i koncep-
cji miejsca. Kolejna inwestycja na 
2019 rok to zmiana placu od ulicy 
Ratajczaka. Stworzymy typowy plac 
miejski z ławkami i zielenią niejako 

„wylewającą się z parku”, nowe miejsce 
spotkań, które wpisuje się w plany re-
witalizacji ulicy Ratajczaka. Mogę też 
potwierdzić oficjalnie, że w Galerii na 
Dziedzińcu nadal będą odbywały się 
wystawy. 

Pod jakim warunkiem Stary 
Browar będzie zawsze 
o krok przed innymi? 

Na koniec prowadzący zadał 
uczestnikom pytanie, jak widzą przy-
szłość Starego Browaru.

Ten projekt wyprzedza czas w któ-
rym został stworzony. Nowe projekty, 
które obecnie powstają, dopiero doga-
niają ten, który został wymyślony i zre-
alizowany tutaj dawno, dawno temu. 

Naszym celem jest kontynuować tę 
tradycję i starać się dorównać pasji 
pani Kulczyk rozwijając to dzieło w jak 
najlepszej formie. – powiedział Marek 
Jakubiak, przedstawiciel właściciela, 
Head of Real Estate DWS na Europę 
Centralną.

Innowacyjność i otwartość jest 
moim zdaniem kluczem do sukcesu na 
kolejne lata, w tym oczywiście otwar-
tość na zachodzące zmiany w mieście 
czyli nowe inwestycje w okolicy, nowi 
mieszkańcy i ludzie, którzy będą tutaj 
pracować. – podkreślił wiceprezydent 
Poznania Mariusz Wiśniewski.

Dla mnie takim warunkiem jest 
pielęgnowanie w sobie cechy inno-
watora, którą zaszczepiła nam twór-
czyni Starego Browaru. Ważne, żeby 
zawsze patrzeć przed siebie, słuchać 
innych, obserwować w jakim kierun-
ku zmienia się nasze otoczenie. Jeśli tej 
zdolności nie stracimy, to poradzimy 
sobie. Jesteśmy gotowi na kolejne 15 
lat, nadal chcemy podejmować ryzy-
ko i wyznaczać kierunki, bo mamy ku 
temu potencjał i unikalne dziedzictwo, 
z którego możemy czerpać i je konty-
nuować . – podsumowała prezes Mag-
dalena Kowalak.

15 lat to dopiero początek
Stary Browar, odwiedzany rocznie 

przez około 9 milionów osób, znajduje 
się w centrum Poznania, które w naj-
bliższych latach przeżyje największy 
od lat boom inwestycyjny: ponad 
2-krotnie powiększy się tu metraż 
powierzchnia biurowej, powstanie 
kilkaset mieszkań oraz kolejna linia 
tramwajowa z przystankiem przy 
Starym Browarze. Znajduje się w nim 
ponad 200 sklepów oraz około 30 re-
stauracji i kawiarni, a liczba tych ostat-
nich w 2019 roku jeszcze się powiększy. 
Umiejętnie łączy zarówno marki sie-
ciowe jak i z wyższej półki, dzięki cze-
mu wybierają one często Stary Browar 
na jedyny salon w Poznaniu albo jeden 
z pierwszych w Polsce. Wiele z nich to 
butiki z najbardziej wyszukanym desi-
gnem i zaopatrzeniem, zarezerwowa-
nym dla kluczowych lokalizacji w tej 
części Europy. 

Świętowanie 15-lecia w Starym 
Browarze trwa od 5 września, od 
wernisażu wystawy ukochanego fo-
tografa gwiazd, Davida LaChapelle’a. 
Do tej pory zobaczyło ją kilka tysięcy 
osób, można ją oglądać do 10 grudnia. 
W międzyczasie odbył się także uro-
dzinowy koncert w parku „Albo Ina-
czej 2”, spotkanie z Grażyną Kulczyk 
i Davidem LaChapellem, premiera 
książki o Starym Browarze oraz akcja 
zniżkowa 15% na 15-lecie.

Redakcja

WYDARZENIA

  
  
  .

Stary Browar odważnie 
patrzy w przyszłość
3 listopada, z okazji 15 urodzin Starego Browaru, wspomi-
nano jego początki z Grażyną Kulczyk i przedstawiono pla-
ny centrum na kolejne lata, o których opowiedzieli przed-
stawiciele obecnego właściciela, DWS Grundbesitz GmbH. 
W spotkaniu wziął udział m.in. wiceprezydent Poznania.

Rozmowa na 15-lecie,  
Magdalena Kowalak i Marek Jakubiak

Rozmowa na 15-lecie Starego Browaru, O przyszlosci

Rozmowa na 15-lecie. Szachownica Starego Browaru, 3.05.2018
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Obfite śnieżne opady w Starym 
Browarze wyczarował duet projek-
tantek z Dodoplanu. – Przestrzeń 
Starego Browaru jest inspirująca, ale 
przede wszystkim bardzo wymagają-
ca. Po przerwie wróciłyśmy do miej-
sca, które w dużej mierze pokierowa-
ło nami jako zespołem, wyznaczyło 
nam niezwykłą drogę projektową. Już 
piąty raz realizujemy ogromny pro-
jekt dekoracji zimowych dla Starego 
Browaru i jesteśmy tym niezmiernie 
podekscytowane – mówi Iza Brola-
Cieśluk, jedna z założycielek firmy 
Dodoplan.

– Przepis na zimę jest całkiem nie-
skomplikowany: 64 tysiące metrów lo-
dowych igiełek, 18 tysięcy puszystych 
śnieżek, jakieś 20 km magii i najważ-
niejsze: 46 pracowitych dłoni, które 
pracę zaczęły jeszcze latem! – dodaje 
z przymrużeniem oka Dorota Janu-
szek, druga połowa Dodoplanu.

Zimowe dekoracje uzupełnia-
ją żywe choinki we wnętrzach oraz 

ogromna choinka przed wejściem od 
ul. Ratajczaka, białe iluminacje i świą-
teczne neony na zewnątrz budynku. 

Świąteczne stoiska i targi
W przedświątecznym okresie stałą 

ofertę Starego Browaru tradycyjnie 
uzupełniają dodatkowe stoiska. W Pa-
sażu pojawiło się już pierwsze świą-
teczne stoisko z ozdobami świątecz-
nymi i dekoracjami do domu, kolejne 
wypełnią Atrium 3 grudnia i  będą to 
m.in. Dekodom z rustykalnymi ozdo-
bami z drewna i szkła, Life&More 
z unikatowymi bombkami i Drobiny 
Czasu z  ręcznie robionymi zegarkami. 
Tego samego dnia na Dziedzińcu poja-
wi się stoisko Rudolfik ze świąteczny-
mi wieńcami. Od 1 grudnia w Pasażu 
będzie można skorzystać z oferty ga-
stronomicznej stoisk przygotowanych 
na tę okazję, jak bałwanki, bombki, 
choinki i podobizna gwiazdora z cze-
kolady E. Wedel, świąteczne i zimowe 
herbaty Five o’clock, włoskie przysma-

ki Delikatesów Peretti czy tradycyjne 
polskie wędliny, barszcz czerwony 
i inne Staropolskie Przysmaki, któ-
rych nie może zabraknąć na świątecz-
nym stole.  Pojawi się też kilka okazji 
do kupienia wyjątkowego prezentu na 
jednym z kilkudziesięciu stoisk: 6-8 
grudnia Targi Mamaville, a w dniach 
15-16 grudnia na uwielbianym przez 
Poznaniaków Wolnym Targu.

Pakowanie prezentów 
i wizyta Gwiazdora

Tradycyjnie już od 1 grudnia 
wszystkie prezenty zakupione w Sta-
rym Browarze elfy zapakują bezpłatnie 
w unikalny papier w specjalnej strefie 
w Pasażu, a w weekendy 15-16 i 21-23 
grudnia Stary Browar odwiedzi Gwiaz-
dor, który jak zwykle wręczy upominki 
najgrzeczniejszym klientom.

Czy w tym roku 
Święta będą białe?
Już od kilku lat w Poznaniu można tylko pomarzyć o białych 
Świętach. Dlatego w tym roku Stary Browar postanowił 
przypomnieć wszystkim jak wygląda prawdziwa, biała zima!

WYDARZENIA / REKLAMA

Rowerzysta dał pieniądze 
i nawet nie chciał grochówki
W czasie nietypowego pikniku w Golęczewie zebrano spo-
ro pieniędzy na rehabilitację mieszkańca gminy Suchy Las.

19-letni Adrian to mieszkaniec 
naszej gminy, który walczy z ciężką 
chorobą, glejakiem. Na początku jego 
mama podejrzewała, że chłopak cierpi 
na depresję, jednak badanie neurolo-
giczne nie pozostawiło złudzeń.

– O chorobie dowiedzieliśmy się 
w styczniu tego roku – mówi nam pani 
Barbara, mama Adriana. – Trudno so-
bie z tym poradzić, ale jakoś trzeba. Na 
szczęście pomagają ludzie.

Wiarusy i druhowie
Leczenie i rehabilitacja nie są tanie, 

dlatego też organizowane są zbiórki. 
Także Koło Gospodyń Wiejskich Go-
lęczeWianki postanowiło zebrać środki 
na leczenie chłopaka i w tym celu z po-
mocą m.in. grupy Wiarusy, lokalnej 
szkoły i Rady Rodziców oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Golęczewie 
zorganizowało w tejże miejscowości 
Piknik Militarny dla Adriana. Okazał 
się on nadspodziewanym sukcesem. 
W czasie imprezy zebrano 6700,36 zł, 
które Koło Gospodyń Wiejskich prze-
lało już na konto mamy Adriana.

– Bardzo dziękuję, nie spodziewa-
łam się, że będzie taki odzew, że tylu 
ludzi będzie chciało pomóc – mówi 
wzruszona pani Barbara.

Wydarzenie było też lokalnym 
pomysłem na uczczenie stulecia pol-

skiej niepodległości. Oraz na edukację 
i po prostu dobrą zabawę. Uczestnicy 
bawili się w strojach militarnych, z ma-
skującymi barwami na twarzy. Na 
pikniku można było podziwiać samo-
chody i inny wojskowy sprzęt (a nawet 
przejechać się gazikiem), ale także po-
częstować się grochówką czy herbatą. 
Oraz ciastkami upieczonymi przez 
piekarnię Koperski. Dodatkowymi 
atrakcjami był m.in. tor komandosa, 
budowa konstrukcji obronnych i po-
kaz musztry.

Maska i sernik
Tymczasem miłośnicy militariów 

z grupy Wiarusy z Obornik prezen-
towali broń strzelecką, a druhowie 
z OSP Golęczewo uczyli, jak udzielać 
pierwszej pomocy. 

– Piknik to frajda dla dzieciaków, jak 
i możliwość poznania zarówno dzisiej-
szej, jak i historycznej broni – podkre-
śla Ilona Ciok z Koła Gospodyń Wiej-
skich. – U nas w Golęczewie jest o tyle 
fajnie, że jak się ma pomysł, można 
wykonać kilka telefonów do przyjaciół 
i zrobić szybką akcję – uśmiecha się.

Jak się podobało innym mieszkań-
com?

– Bardzo – nie ukrywa Elżbieta 
Krenz, mieszkająca w Golęczewie ar-
tystka. – Organizacja była super i at-
mosfera też.

A jak zbierano pieniądze dla Adria-
na? W różny sposób. Wolontariusze 
krążyli pomiędzy ludźmi z puszkami.

– Dawano chętnie – podkreśla Elż-
bieta Krenz. – Widziałam przejeżdżają-
cego rowerzystę, który zatrzymał swój 
pojazd, wrzucił pieniądze do puszki 
i pojechał dalej. Nawet grochówką się 
nie poczęstował, ale widać było, że 
cieszył się, że może pomóc – dodaje 
z uśmiechem nasza rozmówczyni.

Koło Gospodyń Wiejskich zorga-
nizowało też licytację. Nasza redaktor 
naczelna Agnieszka Łęcka zlicyto-
wała sernik Macieja Łuczkowskiego, 
słynnego męża na telefon. Natomiast 
Małgorzata Stańko z KGW Golę-
czewo wylicytowała obiad w „Estelli” 
z wójtem Grzegorzem Wojterą (który 
zresztą też brał udział w licytacji i wyli-
cytował maskę przeciwgazową).

Krzysztof Ulanowski
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WYDARZENIA

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

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

Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”

ORTOPEDAzz

FIZJOTERAPEUTA zz

KARDIOLOGzz

RADIOLOGzz

LARYNGOLOGzz

PSYCHIATRAzz

ENDOKRYNOLOGzz

PSYCHOLOG DLA DZIECI zz

PSYCHOLOG DLA zz
OSÓB DOROSŁYCH 
PEDIATRA zz

ONKOLOGzz

INTERNISTAzz

CHIRURGzz

NEUROLOGzz

UROLOGzz

MEDYCYNA zz
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWAzz

MEDYCYNA PRACYzz

LOGOPEDAzz

PSYCHOTESTYzz

DERMATOLOGzz

PULMONOLOG zz

DIETETYKzz

HEMATOLOG zz
DZIECIĘCY
ALERGOLOGzz
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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

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

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

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

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

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

Suchy Las,  ul. Bogusławskiego 40
Å 512 779 860

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

BIURO RACHUNKOWE

ul. Skowronkowa 8, 62-002 Złotniki 
tel. 882 189 180, 603 038 341

www.accountspot.pl



W Złotnikach byli m.in. wicemar-
szałek województwa wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak, radny woje-
wódzki Maciej Wituski, starosta Jan 
Grabkowski, wójt Grzegorz Wojtera, 
przewodnicząca Rady Gminy Mał-
gorzata Salwa-Haibach, radny Michał 
Przybylski (mieszkaniec Złotnik), 
prezes ZKP Edward Miśko, dyr. Ma-
rek Sawicki z Kolei Wielkopolskich, 
przewodniczący Zarządu Osiedla 

Złotniki-Osiedle Grzegorz Słowiński, 
kierownik Aurelia Szczęsna z Referatu 
Budowlano-Inwestycyjnego Urzędu 
Gminy i inni.  

Dobrze wykorzystała
Węzeł powstał w systemie „zapro-

jektuj i wybuduj”, ramach tworzenia Po-
znańskiej Kolei Metropolitarnej, która 
ma ułatwić podróże komunikacją pu-
bliczną w ramach szeroko pojętej me-
tropolii poznańskiej. Wykonawcą była 
firma Infradrog Chodzież. Inwestycja 
została sfinansowana między innymi 
ze środków Unii Europejskiej. Z pienię-
dzy unijnych zostanie niebawem dofi-
nansowany także remont zabytkowej 
stacji kolejowej w Golęczewie.

– Cieszy mnie aktywność wójta 
i Rady Gminy, którzy mocno zabiega-
ją o zmianę spojrzenia na komunikację 

– chwalił wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak. – Chodzi o spojrzenie przez 
pryzmat integrowania różnych środ-
ków transportu, jak samochody, auto-

busy czy kolej – precyzował. – W róż-
nych miejscach naszego województwa 
powstaje ok. 40 takich obiektów, jak 
ten w Złotnikach. Łącznie przeznaczy-
liśmy na to 100 mln euro – zaznaczył.

– To jedna z wielu inwestycji na 
terenie metropolii poznańskiej –po-
kiwał głową starosta Jan Grabkowski. – 
Cieszy każdy tego typu obiekt. A inwe-
stycje możliwe są dzięki pieniądzom 
z Unii Europejskiej, tej wyimagino-
wanej wspólnoty zdaniem niektórych. 
Gratuluję gminie Suchy Las, bo bar-
dzo dobrze wykorzystała te pieniądze 

– komplementował. 

Wystarczy kwadrans
– Inwestycja jest ważna, bo pozwo-

li na korzystanie z Poznańskiej Kolei 
Metropolitarnej – podkreślał wójt 
Grzegorz Wojtera. – Czas dojazdu do 
Poznania skróci się dzięki temu do 
kwadransa, przy czym pociągi będą 
kursowały co pół godziny. Jest szansa, 
że kolej ruszy już w połowie 2019 r. 
Przed nami wielka praca przekonania 
mieszkańców, że Kolej Metropolitar-
na to dla nas wielka szansa na popra-
wienie jakości i komfortu życia – pod-
sumował.

Z kolei radny Michał Przybylski 
podkreślił w swoim wystąpieniu, że 
ta modelowa inwestycja nie byłaby 
możliwa bez zaangażowania zarówno 

odpowiedzialnych za nią urzędników, 
jak i wykonawców.

– Suburbanizacja wiąże się z pew-
nymi uciążliwościami – zauważył. – 
Jeżeli będziemy dbać o zrównoważony 
rozwój, uciążliwości te będą mniejsze.

Ciąg komunikacyjny
– W ramach inwestycji nie tylko wy-

budowano węzeł przesiadkowy, ale tak-
że zmodernizowano trzy ulice stanowią-
ce ciąg komunikacyjny łączący gmach 
dworca z ulicą Obornicką – poinformo-
wała kierownik Aurelia Szczęsna. – Wy-
budowano też kanalizację deszczową 
i sanitarną. Same miejsca postojowe są 
oczywiście monitorowane.

Zatem komfort życia mieszkań-
ców, o którym wspominał wójt, już 
jest wyższy. Przy okazji budowy węzła 
w Złotnikach powstała droga pieszo-
rowerowa na ulicach Łagiewnickiej 
i Pawłowickiej. Z kolei jezdnia zyska-
ła nową nawierzchnię asfaltową. Na 
Pawłowickiej położono też spowal-
niacze. Na ulicy Dworcowej również 
wytyczono drogę pieszo-rowerową, 
położono nawierzchnią asfaltową 
i zbudowano spowalniacze. 

W pobliżu dworca w Złotnikach 
powstały też zatoki autobusowe oraz 
miejsca parkingowe dla 70 samocho-
dów i 30 rowerów.

Krzysztof Ulanowski

Uroczystość otwarcia węzła 
przesiadkowego w Złotnikach
Na uroczystość stawili się przedstawiciele kilku ważnych 
instytucji. Bo i okazja była wyjątkowa. Być może już w 
przyszłym roku będziemy wygodnie i szybko podróżować 
do centrum Poznania.

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

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 lakierniczezz

samochody zastępczezz

wulkanizacjazz

hotel oponzz

kompleksowa obsługa układów klimatyzacjizz

mechanika, przeglądy i naprawy bieżącezz

WYMIEŃ 

OPONY NA ZIMĘ

ATRAKCYJNE 

CENY

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

Złotnickie morsy znów 
pojadą nad morze
Zeszłej zimy rekordowa liczba osób zanurzyła się w Bał-
tyku. Wśród tysięcy ludzi z Polski i z Europy znaleźli się też 
twardziele ze Złotnik Wsi. W tym sezonie złotnickich mor-
sów może być jeszcze więcej.

W lutym br. złotniccy miłośnicy 
zimna przybyli pod wodzą sołtys Ewy 
Korek na Międzynarodowy Zlot Mor-
sów w Mielnie.

W Mielnie rekord
Fani morsowania przemaszerowali 

najpierw uliczkami kurortu w paradzie 
przebierańców. Pomysłów na przebra-
nia nie brakowało. Obok grupy hippi-
sów szli uczestnicy karnawału w Rio. 
W tym czasie na mieleńskich ulicach 
leżał powoli topniejący śnieg.

Przy dźwiękach songu „Whisky” 
zespołu Dżem rekordowa liczba 
3212 osób weszła do Bałtyku. Tem-
peratura wody nie przekraczała 
dwóch stopni Celsjusza. Większość 
morsów przyjechała z daleka. Poza 
mieszkańcami Złotnik Wsi, w Miel-
nie pojawiły się też m.in. morsy ze 
Świnoujścia, Skierniewic, a nawet 
z niemieckiego Schwedt. Jednak 
to ekipa ze Złotnik weszła najdalej 

w głąb morza. I to pomimo przezię-
bienia Stanisława Korka!

Był to ważny dzień dla Mielna nie 
tylko dlatego, że pobito rekord, ale także 
dlatego, że burmistrzyni Olga Roszak-
Pezała morsowała po raz pierwszy. Po 
wyjściu z wody wyraziła żal, że nie zde-
cydowała się na chłodną kąpiel wcze-
śniej. Jeśli ty żałować nie chcesz, możesz 
wykąpać się z morsami ze Złotnik i Po-
znania już w najbliższą niedzielę.

– Jak zawsze zapraszamy wszystkich 
na nasze cotygodniowe kąpiele w Je-
ziorze Kierskim – zachęca sołtys Ewa 
Korek. – Sezon zaczął się pod koniec 
października. Powitałam go w towa-
rzystwie m.in. prezydenta Jacka Jaśko-
wiaka, któremu przy okazji pogratulo-
wałam wygranych wyborów.

A może w góry?
Złotnickie morsy spotykają się 

w każdą niedzielę o godz. 11.00 na 
plaży przy parkingu leśnym przy ul. 

Nad Jeziorem. Chyba, że w tym czasie 
wypada jakiś bieg, bo część morsów 
to także biegacze. W ostatnim czasie 
zimną kąpiel przełożono 11 listopada, 
bo o godz. 11.00 rozpoczynał się w Po-
znaniu Bieg Niepodległości. Informa-
cji zawsze szukajcie wpisując w okno 
Facebookowej wyszukiwarki słowa 

„Złotniki Morsują – Morsy Poznań”.
No dobrze, a co z Mielnem?

– Jasne, że pojedziemy w lutym na 

Międzynarodowy Zlot Morsów – za-
pewnia Ewa Korek. – Może nawet 
większą ekipą niż ostatnio.

Czy uda się pobić ubiegłoroczny 
rekord? Tak czy inaczej, na tym nie ko-
niec, bo ekipa pani sołtys chce się też 
wybrać do popularnej wśród morsów 
Przesieki koło Karpacza. Ludzie kąpią 
się tam w potoku pod Wodospadem 
Podgórnej.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA / REKLAMA
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Pani 

Grażynie Głowackiej
Radnej Powiatu Poznańskiego

z powodu śmierci 

MAMY
szczere wyrazy współczucia

składa

Wójt Gminy Suchy Las 

Grzegorz Wojtera

wraz z Radą Gminy Suchy Las

„Spieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą” 
ks. Jan Twardowski

Marek Gola 
Koalicja 
Obywatelska
Sejmik  
Województwa 
Wielkopolskiego
31 449 głosów

Szanowni Państwo! Przede wszyst-
kim na początku serdecznie dziękuję za 
oddane na mnie głosy i tak olbrzymie 
poparcie – 31 449 głosów to trzeci wy-
nik wśród wszystkich 448 kandydatów 
do Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego. Najlepszy miał marszałek Marek 
Woźniak. Działam w polityce dopiero 
od 2015 r., a .Nowoczesna jest moją 
pierwszą partią. Półżartem mówię, że 
uwiódł mnie Ryszard Petru, ale bardzo 
dobrze współpracuje mi się też z obecną 
przewodniczącą Katarzyną Lubnauer. 
To już za jej czasów zostałem sekreta-
rzem Zarządu Regionu Wielkopolskie-
go. Robię swoje niezależnie od sondaży. 
Pracuję ciężko i jest to docenianie.

W czasie kampanii wyborczej obje-
chałem swój okręg. Z uwagi na jego wiel-
kość nie było to łatwe. Okręg wyborczy 
to powiaty poznański, gnieźnieński, 
wrzesiński, śremski i średzki, z którego 
pochodzę. Każdy z tych powiatów ma 
swoje problemy i specyfikę. Bardzo do-
bry wynik osiągnąłem w gminie Suchy 
Las, za co dziękuję mieszkańcom. My-
ślę, że dobry wynik w waszej gminie 
zawdzięczam również waszej gazecie. 
Trudniej było w Gnieźnie i Kórniku, 
gdzie startowali lokalni, dobrze tam 
rozpoznawalni i popularni kandydaci. 
Moją ambicją było osiągnąć podobny 
wynik, jak marszałek Marek Woźniak 
cztery lata temu, czyli ok. 25 tys. głosów. 
Udało się ponad 30 tys., co było miłym 
zaskoczeniem.

A co chciałbym robić w Sejmiku? 
Z wykształcenia jestem matematykiem, 
bankowcem i ekonomistą. Przez 20 lat 
zajmowałem się bankowością i zarzą-
dzaniem. Chciałbym wykorzystać moją 
wiedzę i doświadczenie, zajmować się 
finansami, gospodarką, rozwojem re-
gionu – pracować w Komisji Gospodar-
ki lub w Komisji Budżetowej. Z drugiej 
strony posłanka Paulina Hennig-Klo-
ska z mojego okręgu zajmuje się między 
innymi rolnictwem, dlatego chciałbym 
być też członkiem Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Chcę się skupić na sze-
roko rozumianej jakości życia miesz-
kańców Wielkopolski, wspierać ich i ich 
przedsiębiorczość.

Piotr 
Burdajewicz
Koalicja 
Obywatelska
Rada Powiatu
5499 głosów

Pierwsze miejsce na liście, podob-
nie zresztą jak i ostatnie, daje pewną 
przewagę, przynajmniej w wyborach 
powiatowych. Pomimo to wynik i tak 
przekroczył moje oczekiwania.

Co dalej? Układ sił w Radzie Powia-
tu wskazuje na to, że tylko koalicja po-
zwoli na spokojne zarządzanie. Prowa-
dzone są rozmowy w których wiodącą 
osobą jest dotychczasowy starosta Jan 
Grabkowski,  który z dużym prawdopo-
dobieństwem będzie pełnił urząd staro-
sty przez kolejną kadencję.

Rozmawiamy ze wszystkimi, bo 
w powiecie współpracować trzeba 
ze wszystkimi. Trzeba być koncylia-
cyjnym. Nikogo więc nie odrzucamy, 
choć oczy wiście takiego samego po-
dejścia w ymagamy także i od pozosta-
łych klubów.

Jerzy  
Maciejewski
Koalicja  
Obywatelska
Startował do 
Rady Powiatu
1061 głosów

Nie udało mi się dostać do Rady Po-
wiatu, choć w ynik miałem bardzo do-
bry. Szkoda, chciałem się jako radny za-
jąć sprawami infrastruktury drogowej, 
ścieżkami pieszo-rowerow ymi oraz 
turystyką i rekreacją. Jestem prezesem 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu, więc 
tematy te są mi bliskie zawodowo. A le 
także i pry watnie. Jeszcze jako bardzo 
młody człowiek dojeżdżałem rowerem 
z Poznania nad Jezioro Lusowskie. Do 
dziś to jezioro ściąga wielu spragnio-
nych w ypoczynku mieszkańców Po-
znania i powiatu. Dlatego też moją ideą 
jest ścieżka łącząca trzy gminy: Suchy 
Las, Rokietnicę i Tarnowo Podgórne. 
Ścieżka docierałaby aż nad wspomnia-
ne Jezioro Lusowskie, gdzie łączyłaby 
się z już istniejącą trasą. Kolejna moja 
idea to ścieżka pieszo-rowerowa łączą-
ca K iekrz z Pamiątkowem.

Cóż, może uda mi się zrobić coś 
dobrego dla powiatu za pięć lat, bo też 
zamierzam startować. A póki co mam 
sporo pracy w gminie Rokietnica, w któ-
rej mieszkam od siedmiu lat, ale z którą 
zawodowo jestem związany od lat 10.

Marian Bajer
Niezależny
Rada Gminy
330 głosów

Nigdy nie można mieć do końca 
pewności, jaka będzie decyzja wybor-
ców (elektoratu). Jednak mieszkam 
w Golęczewie prawie 36 lat, znam lu-
dzi a oni mnie, zatem liczyłem na to, że 
zostanę wybrany. Miałem też aktyw-
ną kampanię, starałem się dotrzeć do 
golęczewian. Najpierw wolontariusze 
roznieśli ulotki, a potem ja osobiście 
wręczałem mieszkańcom zaproszenia 
na wybory.

Co teraz? Razem z innymi nieza-
leżnymi chcemy założyć wspólny klub, 
a potem podjąć współpracę z Gminą dla 
Ciebie.

Jestem nauczycielem, a moje zainte-
resowania obejmują kulturę, chciałbym 
więc pracować w Komisji Społecznej. 
Ale też od 30 lat działam w OSP Golę-
czewo, w związku z czym widzę się rów-
nież w Komisji Porządku i Bezpieczeń-
stwa Publicznego.

Joanna  
Radzięda
Gmina dla Ciebie
Rada Gminy
434 głosy

Jestem najmłodszą radną w Radzie 
Gminy Suchy Las. Mam 26 lat. Osią-
gnęłam dobry wynik w wyborach, bo 
ciężko na to pracowałam przez pięć lat. 
Pomimo to było mi oczywiście bardzo 
miło, że zdobyłam ponad 50 proc. gło-
sów w swoim okręgu.

Interesuję się zagadnieniami spo-
łecznymi oraz ochroną środowiska. 
Myślę więc o pracy zarówno w Komisji 
Społecznej, jak i w Komisji Komunalnej 
i Ochrony Środowiska.

Krzysztof 
Łączkowski
Niezależny
Rada Gminy 
Suchy Las
484 głosy

Nie przypuszczałem, że mój wynik 
będzie aż tak dobry, choć z Biedruskiem 
jestem związany od ponad 50 lat. Tu się 
wychowałem, tu od 36 lat pracuję zawo-
dowo. Kiedyś byliśmy „osiedlem wojsko-
wym”, bo taka nazwa administracyjna 
funkcjonowała. Praktycznie do 1989 r. 
nie było Biedruska na żadnych mapach 
oprócz wojskowych. Dawny administra-
tor z ramienia MON, czyli Wojskowa Ad-
ministracja Koszar zawiadywała całym 
terenem, bez podziału na wojsko i cywili. 
Obecnie pracuję tylko i aż dla wojska. 

Tu znani są też moi nieżyjący rodzice, 
którzy  byli oddani Biedrusku. Sercem 
i duszą jestem z Biedruska, zwłaszcza ze 

„starego” Biedruska. 
Co dalej? Jest nas czterech radnych 

niezależnych. Może utworzymy wspólny 
klub? Na początku poznamy się lepiej, 
będziemy też rozmawiać z dwoma inny-
mi klubami. Lubię konkretne, konstruk-
tywne rozmowy, dzięki którym można 
osiągnąć kompromis. Nie lubię pyskówek 
i udowadniania sobie, czyje zdanie czy 
pomysł jest lepszy.

W wojsku bywałem w wielu trudnych 
sytuacjach, w których musiałem dobrze 
wykorzystać moje kwalifikacje oraz znajo-
mość infrastruktury, zwłaszcza podziem-
nej, będącej na terenie Biedruska. Teraz 
mogę zaoferować swoją wiedzę gminnej 
społeczności. Jako budowlaniec i dawny, 
jak i obecny administrator z ramienia 
swojej macierzystej „firmy”. 

Chciałbym pracować w Komisji Fi-
nansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospo-
darczego. Czuję się związany z wojskiem, 

a z poligonu wciąż płynie do gminy stru-
mień pieniędzy. Może należałoby te pie-
niądze w większym stopniu przeznaczyć 
na Biedrusko? Choć i tak przez te ostatnie 
30 lat moja miejscowość mocno zmieniła 
się na plus…

Wiesława 
Prycińska
Gmina dla Ciebie
Rada Gminy
293 głosy

Startowałam w wyborach mając na-
dzieję, że mieszkańcy mnie wybiorą – to 
logiczne. Doceniam zaufanie, którym 
mnie obdarzono i dołożę wszelkich 
starań, żeby spełnić oczekiwania wy-
borców. 

Nie wiem jeszcze, w jakich komisjach 
będę pracować. 22 listopada pierwsza se-
sja [rozmawialiśmy 14 listopada – przyp. 
red.], potem wybory komisji. Z racji 
swoich zainteresowań oświatą i sportem 
chciałabym wspomóc swoją radą Komisję 
Społeczną. Z kolei z racji wykształcenia 
ekonomicznego mogłabym pracować 
w Komisji Finansowo-Budżetowej. Jeżeli 
jednak staną przede mną inne wyzwania, 
także podejmę rękawicę i zrobię wszystko, 
żeby powierzone mi zadania wykonać jak 
najlepiej. 

Radosław 
Banaszak
Komitet Gmina 
dla Ciebie
Rada Gminy 
Suchy Las
258 głosów

Wygrana była dla mnie miłym zasko-
czeniem. Udało się i nie ukrywam, że to 
cieszy. Wpływ na wynik wyborów miała 
na pewno pozytywnie oceniana praca 
w Zarządzie Osiedla Biedrusko. W życiu 
każdego przychodzi taki moment, że za-
stanawia się na ile odbiór jego osoby w śro-
dowisku jest pozytywny i czy jego praca 
jest zauważalna. 

To motywuje do dalszych działań. 
Jak widzę swoją rolę w radzie? Naj-

bliższy czas pokaże, jaka zostanie mi po-
wierzona funkcja. Podejmę się każdego 
w yzwania, co oczy wiście nie oznacza 
braku obaw. W końcu jestem now ym 
radnym.

O ile będę miał możliwość wyboru 
komisji, chciałbym aby moja działalność 
miała związek z moim wykształceniem 
oraz dotychczasową pracą zawodową.

Moje miejsce widziałbym w komisjach 
związanych z bezpieczeństwem i porząd-
kiem publicznym, z ochroną środowiska, 
a także w komisji wynikającej z nowego 
statutu gminy Suchy Las - Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

Zdaję sobie sprawę, że będę reprezen-
tował stanowisko mieszkańców Biedruska, 
a jest to wielka odpowiedzialność i to oni 
ocenią moją działalność oraz odpowiedzą 
na pytanie, czy dokonali trafnego wyboru 
co do mojej osoby. 

Sonda. Niedawni kandydaci oceniają wybory i myślą o przyszłości.
SONDAINFORMACJE 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 fotogra�czny 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.

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

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

Poznań 
Wichrowe Wzgórze 124A
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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
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Sesja rozpoczęła się od krótkiej 
dyskusji w sprawie niewielkich zmian 
w porządku obrad. 

Równi na cmentarzu
Potem rozpoczęła się dłuższa i bar-

dziej gorąca dyskusja na temat cmen-
tarza w Biedrusku. Niektórzy miesz-
kańcy chcieli, żeby cmentarz stał się 
komunalny. Zebrali podpisy. Doszło 
do konsultacji społecznych.

– W tajnym głosowaniu większość 
opowiedziała się za tym, by parafia 
rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca 
nadal zarządzała nekropolią – poinfor-
mowała przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Salwa-Haibach.

Za cmentarzem parafialnym zagło-
sowało 119 osób, przeciwko 45. W tej 
sytuacji Wysoka Rada bez zbędnych 
sporów przyjęła stosowne oświadcze-
nie. Przewodnicząca odczytała jednak 
pismo od zwolenników cmentarza 
komunalnego. Przysłuchiwał jej się 
tłumek mieszkańców Biedruska, któ-
ry zapełnił ławy dla publiczności.

– Pod listem są trzy niewyraźne 
podpisy, a autorzy powołują się na po-
parcie 150 mieszkańców – wyjawiła 
M. Salwa-Haibach.

W tym momencie ze swego miej-
sca wstał ks. Tomasz Ibsz, proboszcz 
parafii pw. św. Wawrzyńca. Powiedział 
dość cicho kilka słów, kiedy przewod-
nicząca mu przerwała:

– Głośno i wyraźnie, proszę księdza 
– pouczyła. – Jak na kazaniu.

– Gdybym ja zbierał podpisy łapiąc 
przechodniów za rękę… – rozpoczął 
więc ponownie duchowny.

– Proszę nie kłamać! – krzyknął 
ktoś z publiczności.

Wybuchła wrzawa, którą uciszyła 
M. Salwa-Haibach, pozwalając księ-
dzu mówić dalej.

– Gdybym sam zaczął zbierać pod-

pisy, zebrałbym ich tysiąc – rzekł pro-
boszcz. – Zwolenników cmentarza 
parafialnego jest więcej, choć sztucz-
nie podsycany konflikt coraz bardziej 
dzieli miejscowość. Liczę na wycisze-
nie tego sporu.

– Nikt  nie chwytał przechodniów 
za rękę – zaprotestował ktoś z publicz-
ności. – Nie chodziliśmy po osiedlach. 
Podpisy zbieraliśmy w kwiaciarni u pani 
Ani i na zebraniu w Klubie Seniora. Boli 
mnie, że Rada Gmina nie reagowała 
na przypadki nadużyć finansowych 
dokonywanych przez poprzednich ka-
płanów. Jak w całym kraju: wszystko 
dla Kościoła, kosztem społeczeństwa – 
mówca nie krył goryczy.

Po tych słowach ponownie wybu-
chła wrzawa, którą znów musiała uci-
szać przewodnicząca.

– Od wyjaśniania nadużyć nie jest 
Rada Gminy czy wójt, lecz prokuratu-
ra – powstał z miejsca radny Krzysztof 
Pilas. – A na cmentarzu wszyscy jeste-
śmy równi, wierzący czy nie. Nowy 
proboszcz jest w parafii od czterech 
miesięcy. Dajcie mu trochę czasu. Ja 
zagłosuję za cmentarzem parafialnym.

– Przeciw są mąciciele – zaatakował 
mężczyzna ubrany w skórę. – Dlaczego 
tych 150 tu nie przyjechało? – indagował.

– W Chludowie też mamy para-
fialny i nie ma problemów – zapewnił 
radny Zbigniew Hącia. – Chowani są 
ludzie różnych wyznań i ateiści, miej-
sce jest dla wszystkich. A opłaty są po-
trzebne, bo porządek musi być.

– Mówimy o zarządzaniu, nie ma 
mowy o wykluczaniu – przytaknął 
wójt Grzegorz Wojtera.

– A jak ksiądz Okoń potraktował 
pana, panie wójcie? – zapytał brodaty 
mężczyzna. – Pan dążył do tego, żeby 
usiąść i porozmawiać, a ksiądz nie od-
bierał telefonów.

– Dziękuję panom radnym z Bie-

druska, bo to dzięki nim doszło do 
konsultacji w tej miejscowości – pod-
sumował tę dyskusję K. Pilas.

Przedsiębiorcy w plecy
Potem nadeszła kolej na plani-

styczną część sesji. Na pierwszy ogień 
poszedł projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dotyczący działki w Suchym Lesie.

– Na ten plan czeka przedsiębiorca, 
który płaci u nas podatki i być może 
będzie chciał rozbudować swój obiekt 

– zaznaczył radny Jarosław Ankiewicz. 
–  Jeśli ktoś uważa, że plan ma manka-

menty, wycofajmy go z porządku ob-
rad i przedyskutujmy rzecz poza sesją 

– zaproponował.
– Plan i tak może wrócić na każdą 

następną sesję – zauważył radny Mi-
chał Przybylski. – W tej chwili go nie 
chcemy z uwagi na wysokość budyn-
ku. Intensywność zabudowy będzie 
można zwiększać, gdy załatwimy wła-
ściwą organizację ruchu.

Ostatecznie za planem głosowało 
sześciu radnych, a przeciw ośmiu.

– Panie wójcie, liczę na to, że po 
wyborach rozpocznie pan ponownie 
procedować ten plan – J. Ankiewicz 
wykonał ukłon w kierunku gospoda-
rza gminy. – Bo teraz przedsiębiorcy 
mają w plecy – poskarżył się.

– Ależ ten konkretny przedsiębior-
ca miał udostępnić parking rodzicom 
dzieci wracających ze szkoły – ziryto-
wał się lekko radny Włodzimierz Ma-
jewski. – A nie udostępnił.

W dalszej kolejności Wysoka Rada 
zajęła się projektem planu dla rejonu 
ulicy Jaśminowej w Suchym Lesie. 
W tym przypadku radni musieli się 
po kolei zająć uwagami mieszkańców, 
których to uwag wójt nie uwzględnił 
w całości bądź w części. Dopiero po-
tem przegłosowali cały projekt. Dwu-
nastu rajców głosowało za.

Gorącą dyskusję wzbudził projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę budże-
tową. Poszło o 100 tys. zł na dodatko-
wą promocję gospodarczą gminy.

– To niemała kwota – zauważył M. 
Przybylski. – Spółka LARG jak dotąd 

dostała już 500 tys. zł. A pamiętajmy, 
że to nie są pieniądze Przybylskiego, 
ani Wojtery. To pieniądze mieszkań-
ców. Musimy wiedzieć, na co konkret-
nie je wydajemy.

– To pieniądze na promocję gospo-
darczą, a nie żadną spółkę – przekony-
wał wójt Wojtera. – Jasne, że to dużo 
pieniędzy. Ale nie jestem w stanie 
każdego, kto rejestruje auto na Jac-
kowskiego, zapytać, czy ma to związek 
z działalnością gminy Suchy Las...

– Wnoszę o usunięcie z projektu 
kwoty 100 tys. zł – uciął M. Przybylski.

Wniosek przeszedł ośmioma gło-
sami przeciwko sześciu.

Starosta zdecydował
Podobnych sporów nie wzbudził 

już projekt uchwały o zaliczeniu ulic 
do kategorii dróg gminnych publicz-
nych. 13 radnych głosowało za. Pewne 
wątpliwości miał natomiast radny W. 
Majewski odnośnie ulicy Nektaryn-
kowej w Złotnikach.

– Może nam grozić pewne zawirowa-
nie, bo będziemy mieć obok siebie Ne- 
ktarynkową i Nektarową – przestrzegł.

– Może wycofajmy ten projekt 
z porządku obrad – zasugerował M. 
Przybylski, a Wysoka Rada się z tym 
wnioskiem zgodziła.

Radny Przybylski zabrał też głos 
chwilę potem, jako że referował prze-
bieg prac Komisji Doraźnej, która 
opracowała statut gminy.

– Komisja odbyła 20 posiedzeń – 
zaznaczył mówca. – Życzę następnej 
Radzie Gminy, żeby statut stanowił 
dla niej ułatwienie i pomoc w pracy. 
Przy okazji podzielę się z wami pew-
nym problemem natury formalnej: sta-
tut w zasadzie nie powinien zawierać 
zapisów znajdujących się w ustawach, 
jednak bez przepisywania jej fragmen-
tów byłby miejscami nieczytelny…

Podobnych wątpliwości już nie 
było przy projekcie uchwały o tablicy 
upamiętniającej powstańców wielko-
polskich. 14 rajców głosowało za.

Długo natomiast radni debatowa-
li nad projektem uchwały w sprawie 
zasad i warunków sytuowania obiek-

tów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych. 
Kilkadziesiąt uwag mieszkańców 
nie zostało bowiem uwzględnionych 
przez wójta i radni musieli po kolei 
każdą z tychże uwag przegłosować. 
Cały projekt przyjęto przy dwóch 
głosach przeciwko i trzech wstrzy-
mujących.

Do krótkiej dyskusji doszło przy 
okazji głosowania nad projektem 
oświadczenia w sprawie decyzji sta-
rosty o zmianie kwalifikacji gruntów 
poligonu. Przypomnijmy, że chodziło 
o to, by gmina ponownie mogła zara-
biać na podatku od poligonu.

– Jednak dużym zaangażowaniem 
wykazał się nie tylko starosta, ale i wójt 

– uznał J. Ankiewicz. – Dopiszmy wójta 
– zażądał.

– Wójt pomagał, ale decyzję podjął 
starosta i podziękowanie jest dla niego 

– uciął M. Przybylski.
Oświadczenie przeszło ośmioma 

głosami. Pięciu radnych głosowało 
przeciwko, a jeden się wstrzymał.

Szorstka współpraca
Przejęcie drogi serwisowej od Ge-

neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad poszło już szybko.

– To GDDKiA zwróciła się do nas 
w tej sprawie – wyjawił zastępca wójta 
Marcin Buliński. – A chodzi o drogę 
na wysokości Golęczewa.

Wysokiej Radzie to wyjaśnienie 
wystarczyło i zdecydowała o przeję-
ciu. Większym problemem okazało się 
nadanie nazwy drodze wewnętrznej 
w Golęczewie. Nazwa pozytywnie za-
opiniowana przez IPN nie spodobała 
się uczestnikom zebrania wiejskiego.

– Proponowaną nazwę odrzucono, 
jednak w zamian nie zasugerowano 
żadnej innej – rozłożył ręce sołtys 
Przemysław Majkowski.

– To usuńmy punkt z porządku 
obrad i poczekajmy aż się mieszkańcy 
dogadają – podsunął M. Przybylski.

– Jednak do końca roku nie przewidu-
jemy kolejnego zebrania wiejskiego, a fir-
ma przecież będzie potrzebować adresu 

– P. Majkowski powtórnie rozłożył ręce.
– Przełóżmy to jednak – poprosił 

wójt Wojtera.
Tak też zdecydowała Rada Gminy. 

Za usunięciem punktu z porządku ob-
rad było 12 rajców.

Bez dyskusji i jednomyślnie zdecy-
dowano o przyjęciu uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku w gminie 
Suchy Las. 14 radnych głosowało za.

I na tym zakończyła się ta część 
sesji. Następnie kierownik Violetta 
Pałącarz z Referatu Oświaty, Spor-
tu i Współpracy z Organizacjami 

Urzędu Gminy przedstawiła spra-
wozdanie z w ykonania zadań oświa-
tow ych.

– Mamy oświatę na wysokim po-
ziomie – zapewniła pani kierownik. 

– Ważne, by nie szczędzić na nią pie-
niędzy. Gmina dopłaca 25 mln zł do 
wszystkich szkół. Od wielu lat gmina 
finansuje naukę pływania, w tym dojaz-
dy na pływalnię.

– A ile dopłacamy do „Leśnych 
Ludków”? – zainteresował się radny 
Przybylski.

– Ok. 840 zł do statystycznego 
dziecka – odparła kierownik Pałącarz.

Chwilę potem ze swego miejsca 
wstała sekretarz gminy Joanna Nowak, 
która poinformowała, że właśnie ode-
brała w Katowicach medal dla wójta 
Wojtery za zajęcie przez gminę Suchy 
Las szóstego miejsca w kategorii gmin 
wiejskich, w rankingu „Sukces mijają-
cej kadencji”.

– Chciałabym ten dyplom wręczyć 
wójtowi w obecności wszystkich rad-
nych – skłoniła się pani sekretarz.

– Chodzi o kadencję 2014-2018 
– zauważył G. Wojtera, kiedy już po-

dziękował za dyplom. – Najwyraźniej 
nie była ta kadencja taka zła.

– A cztery lata temu zajęliśmy 752 
miejsce – zauważył M. Przybylski. 

– W tym samym konkursie, z tym 
samym wójtem, ale z inną radą – 
uśmiechnął się.

– Dobre wyniki daje współpraca – 
odparł poważnie wójt. – Nieraz trudna, 
wręcz szorstka, ale jednak współpraca.

Krytyka bez godności
W ramach punktu pod nazwą „In-

formacje wójta gminy” głos zabrał wice-
wójt Marcin Buliński, który wymienił 
aktualne inwestycje gminne. Wspo-
mniał m.in. o budowie kanalizacji sani-
tarnej w Golęczewie i Zielątkowie.

W dalszej kolejności przewodni-
cząca M. Salwa-Haibach podsumowa-
ła mijającą kadencję:

– Przez te cztery lata 49 razy spo-
tykaliśmy się na sesjach i przyjęliśmy 
573 uchwały – wyjawiła.

Przewodnicząca przeczytała też 
list mieszkańców Złotkowa, którzy 
domagają się ustawienia znaków za-
kazu postoju dla pojazdów o wadze 
powyżej 3,5 tony.

– Chodzi o odcinek ulicy Złotej 
pomiędzy Sobocką a drogą dojaz-
dową – sprecyzowała M. Salwa-
Haibach. – Problemem są bowiem 
rozjeżdżone chodniki na ulicach 
Srebrnej i Złotej. Chyba poważnym 
problemem, bo podpisów pod listem 
jest dużo – podkreśliła.

W ramach informacji przewodni-
czących komisji stałych jako pierwszy 

zabrał głos radny Krzysztof Pilas, któ-
ry opowiedział o wizycie członków 
Komisji Społecznej w Chludowie.

– Wysłuchaliśmy nowych utworów 
Orkiestry Dętej Chludowo, które znaj-
dą się wkrótce na płycie – wyjawił K. 
Pilas. – Orkiestra czeka też na swoją 
nową siedzibę w Starym Barze.

Radny Pilas wyręczył też swo-
ją chwilowo nieobecną koleżankę 
Agnieszkę Targońską, przedstawiając 
sprawozdanie z pracy Komisji Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska.

– Przygotowywaliśmy projekt regu-
laminu w sprawie czystości i porządku 

– przypomniał radny. – Chcieliśmy, by 
zwiększyła się częstotliwość sprząta-
nia w parkach i na placach zabaw. Swo-
je uwagi przesłaliśmy wójtowi.

W ramach punktu pod nazwą „In-
terpelacje i zapytania” radny Zbigniew 
Hącia poruszył kwestię możliwości za-
kupu biletów u kierowców autobusów.

– Dążymy do coraz bardziej darmo-
wej komunikacji, więc inwestowanie 
w biletomaty nie ma sensu – pokiwał 
na to głową radny Dariusz Matysiak. 

– Powinna być natomiast możliwość 
kupna biletu u kierowcy.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków przewodniczący Zarządu Osie-
dla Złotniki Osiedle zapytał o remont 
na ulicy Kochanowskiego.

– Od sześciu dni nic tam się nie 
dzieje – wytknął.

– Nie dzieje się, bo doszło do błędu 
projektowego, który teraz naprawiamy 

– odparł wicewójt Buliński.
Potem ze swego miejsca powstał 

radny Paweł Tyrka, który tradycyjnie 
już zajął się naszym „Magazynem”.

– W poprzedniej kadencji Rada 
Gminy przeznaczyła na „Magazyn” 
174 tys. zł, a teraz 267 tys. zł – wyliczył 
skrupulatnie.

 – Proszę znosić krytykę prasową 
z większą godnością – odpowiedział 
mu radny Przybylski. – Gdybym 
ja miał tak nerwowo reagować na 
o wiele ostrzejszą krytykę pewnej 
innej gazety, to nie wiem, co powi-
nienem był zrobić. Jeśli nie wiadomo, 
jak się zachować, należy się zacho-
wać przyzwoicie – zacytował profe-
sora Bartoszewskiego.

To ok. 65 tys. zł rocznie. W ra-
mach tej kwoty Urząd Gminy zlecał 
ogłoszenia, nekrologi, okoliczno-
ściowe życzenia. Przewodniczący 
komisji stałych zamieszczali comie-
sięczne sprawozdania, a szefowie 
klubów radnych publikowali komen-
tarze o najważniejszych działaniach 
klubów. Informacje zamieszczała też 
przewodnicząca Rady Gminy. Jedną 
z osób piszących w ramach tej kwoty 
był wójt Grzegorz Wojtera.

– Przeznaczyliśmy środki na pry-
watny miesięcznik, bo „Gazeta Sucho-
leska” cenzurowała nasze materiały 

– zakończył temat radny Matysiak.

Bukiet dla poprzednika
I na tym skończyła się ostra 

w ymiana zdań. Swoją drogą nie 
cała sesja była taka gorąca. W cza-
sie przerw y zrobiło się bardzo 
miło. Wtedy właściwie wszyscy 
dziękowali wszystkim. Przewod-
nicząca M. Salwa-Haibach wrę-
czyła bukiet kwiatów radnemu  
J. Ankiewiczowi, swojemu poprzed-
nikowi na tym stanowisku.

– Nie startuje pan w wyborach, 
a był pan przecież radnym od wielu lat, 
przez dwie kadencje przewodniczą-
cym – przypomniała.

– Radnym byłem już w 1987 r. – ski-
nął głową J. Ankiewicz.

Przewodnicząca gratulowała też 
innym, w tym m.in. Krzysztofowi 
Pilasowi, który został uznany za naj-
lepszego radnego przez czytelników 

„Głosu Wielkopolskiego”. Podzięko-
wała też i wręczyła kwiaty Urszuli 
Ćwiertni oraz Ryszardowi Tasarzowi. 
Oboje zdecydowali się już nie kandy-
dować do Rady Gminy. A na koniec 
podziękowała Dorocie Majchrzak 
z Biura Rady.

– Dziękuję za to, że tak znakomicie 
porozumiewała się pani z radnymi, 
którzy przecież nie mają łatwych cha-
rakterów – uśmiechnęła się.

Po tych wzajemnych uprzejmo-
ściach radni zrobili sobie wspólne 
zdjęcie.

Krzysztof Ulanowski 

To była ostatnia taka rada
Październikowa sesja Rady Gminy była nietypowa, bo 
ostatnia w mijającej kadencji. Część radnych już wiedzia-
ła, że żegna się z radą, część jeszcze nie wiedziała, co ich 
czeka po wyborach.
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Pracodawcy z Poznania i powiatu po-
znańskiego coraz częściej mają problemy 
ze znalezieniem kadry. Choć w naszym 
regionie stopa bezrobocia należy do naj-
niższych w kraju, wiele osób nadal szuka 
zatrudnienia. Inni, chcąc się rozwijać, 
oczekują zmian w życiu zawodowym. 
Osoby zainteresowane znalezieniem 
atrakcyjnego zajęcia mogły spotkać się  
z przedstawicielami firm z wielu branż 
w Starostwie Powiatowym przy ul. Sło-
wackiego 8 w Poznaniu.

Ze względu na możliwość bez-
pośredniej rozmowy, uczestniczenia 
w początkowym etapie rekrutacji 
i  zapoznania się z warunkami pracy 
i płacy w konkretnych firmach, targi 
są bardzo popularną formą kontaktu  
pracodawca–pracownik. Z roku na 
rok cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem odwiedzających.

Przedstawiciele Powiatowego 
Urzędu Pracy w Poznaniu uczest-
niczyli też niedawno w Akademii 
Rozwoju, zorganizowanej przez Biu-
ro Karier Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Na stoisku 
informacyjnym studenci i absolwenci 
mogli uzyskać informacje o aktualnej 
sytuacji na lokalnym rynku zatrudnie-
nia, czy oferowanych przez PUP moż-
liwościach wsparcia przy podejmowa-
niu pierwszego zajęcia. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach, odwiedzają-

cy najbardziej byli zainteresowani in-
formacjami dotyczącymi przyznawa-
nia środków finansowych na podjęcie 
własnej działalności gospodarczej.

Podczas targów oferty pracy przed-
stawiły takie firmy, jak: Bridgestone Po-
znań Sp. z o.o.,  Clar System S.A., DGP 
Dozorbud Grupa Polska, Elektromon-
taż Poznań S.A., Hellmann Worldwi-
de Logistic Polska Sp. z o.o., Lavoro Sp. 
z o.o., Leroy Merlin Sp. z o.o.,  Leadec 
Sp. z o.o., Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych – 
Oddział Wielkopolski,  Poczta Polska 
S.A., Selgros Cash & Carry, Wojskowe 
Zakłady Motoryzacyjne S.A.

Agnieszka Kownacka

W dniu Gali przed budynkiem 
urzędu prowadzona była akcja zbiórki 
krwi, podczas której zebrano 7,5 l tego 
cennego leku. Po południu, podczas 
uroczystej Gali, specjalne statuetki 
i podziękowania odebrało ponad 40 
krwiodawców z powiatu poznańskie-
go. Wręczali je Jan Grabkowski, staro-
sta poznański wraz z Markiem Lisem, 
przewodniczącym Komisji Polityki 
Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady 
Powiatu w Poznaniu. W uroczystości 
udział wzięli również Tomasz Łubiń-
ski, wicestarosta poznański oraz Zyg-
munt Jeżewski i Piotr Zalewski, człon-
kowie Zarządu Powiatu w Poznaniu.

- Postawa wszystkich krwiodaw-
ców zasługuje na wyróżnienie, dają 
oni bowiem swym działaniem na-
dzieję i szansę na powrót do zdrowia 
tym, którzy tego najbardziej potrze-

bują, a niejednokrotnie ratują im ży-
cie – mówił Jan Grabkowski, starosta 
poznański.  – Od lat przy okazji Gali 
organizujemy też zbiórkę krwi, jako 
formę podziękowania i jednocześnie 
docenienia bezinteresownej postawy 
krwiodawców – podkreślał.

 Jedna ze statuetek trafiła do Pawła 
Koloszy, współtwórcy i prezesa Klubu 
HDK PCK „Błękitna Kropelka” w Bie-
drusku i założyciela grupy wolontariuszy 
Krwiodawcy Wielkopolska. Wyróżnie-
nie otrzymali też Mariusz Jerzykowski, 
Piotr Skarżyński, Wojciech Frysny, Be-
ata Kaczorowska oraz Ryszard Gryszko.  
W ciągu pięciu lat działalności „Błękit-
nej Kropelce” udało się zebrać ponad ty-
siąc litrów życiodajnego płynu. Klub or-
ganizuje także akcje rejestracji dawców 
szpiku kostnego, licytacje oraz zbiórki 
na rzecz chorych dzieci.

– Z roku na rok pobór krwi się 
zwiększa. W ciągu roku na podobne 
akcje nasze krwiobusy wyjeżdżają 
ponad 800 razy – mówi Michał So-
kołowski z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu. 

Uczestnicy Gali w swej działalno-
ści nie widzą niczego nadzwyczajnego. 

– Tak po prostu dyktuje serce. Przecież 
kiedyś i my możemy znaleźć się w sy-
tuacji, kiedy będziemy potrzebować 
pomocy. A jak wiadomo dobro wra-
ca… – przyznali tegoroczni laureaci. 
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SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

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

tel. 600 11 66 76

Starosta wręczył krwiodawcom 
statuetki po raz piąty
Bezinteresownie, często pozostając anonimowi, ratują życie 
innym. Dlatego tak bardzo zasługują na uznanie. Wyjątko-
we zaangażowanie krwiodawców z podpoznańskich gmin 
doceniono na Wielkiej Gali Krwiodawstwa, która odbyła się 
w listopadzie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Praca na wyciągnięcie ręki
Niemal tysiąc osób odwiedziło kolejną edycję Targów 
Pracy. Zorganizował je Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu  
w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się konsultacje doradcy zawo-
dowego oraz stanowisko informacyjne z zagranicznymi 
ofertami zatrudnienia.

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

Galeria Pestka
al. Solidarności 47
Poznań
tel. 506 172 087
511 505 503

www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette
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korzystają nie tylko mieszkańcy 
Suchego Lasu, zaś w Hali Widowi-
skowo-Sportowej trenują zarówno 
amatorzy, jak i w ybitni sportowcy. 
Gospodarz powiatu powtórzył też 
za Leonardem da Vinci, że „ruch jest 
przyczyną wszelkiego życia”.

Sport to zdrowie
Przewodnicząca Małgorzata Sal-

wa-Haibach wraz ze swoim zastępcą 
Zbigniewem Hącią złożyli w imieniu 
Rady Gminy serdeczne gratulacje 
pani dyrektor Kustoń. Życzyli też wie-
lu lat owocnej pracy. Przewodnicząca 
odczytała także list  okolicznościowy, 
w którym podkreśliła, iż dzięki 15-
letniej działalności GOS sucholeskie 
dzieci mają wyśmienite warunki do 
rozwoju fizycznego.

– A pamiętajmy, że sport to zdrowie 
– błysnęła na koniec paremią.

– Potwierdzam, że na przełomie 
lat 60. i 70. rosło tu zboże, a nauczy-
ciele uprawiali marchew i pietruszkę 

– uśmiechnął się radny K rzysztof Pi-
las. –  A dziś świętujemy tu 15-lecie 
Gminnego Ośrodka Sportu. Jako 
radny, który współpracował zarów-
no z GOS-em, jak i innymi gmin-
nymi instytucjami, muszę przyznać, 
że nasza gmina ma szczęście do 
kierowników tychże instytucji – 

komplementował. – A szacownemu 
jubilatowi życzę jak najmniej trosk 
i szczęśliwego dotarcia do jubile-
uszu 20-lecia.

– I ja pamiętam te pola – pokiwa-
ła głową redaktor Agnieszka Łęcka. 

– A dziś ubolewam, że nie mam już 
10-12 lat i nie mogę na tej hali treno-
wać chociażby judo – nawiązała do 
odby wającego się chwilę wcześniej 
pokazu dżudoków z UKS Gimna-
zjon Suchy Las.

Po tym krótkim przemówieniu 
nasza redaktor naczelna przekazała 
kwiaty na ręce dyrektor Katarzyny 
Kustoń.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA WYDARZENIA / REKLAMA

Piętnaście lat minęło…
Czy sucholeska społeczność pokonuje przeszkody równie 
sprawnie, jak młodzi sportowcy przeskakują przez przyrzą-
dy sportowe? Na pewno bardzo wiele udało się osiągnąć 
ludziom odpowiadającym w naszej gminie za sport.

Na uroczystość 15-lecia Gmin-
nego Ośrodka Sportu przybyli zna-
mienici goście. Marszałka wielkopol-
skiego Marka Woźniaka oraz Sejmik 
reprezentował przewodniczący 
Komisji Kultury i Turystyki Maciej 
Wituski. Prezydenta Poznania Jac-
ka Jaśkowiaka – dyrektor Ewa Bąk 
z Wydziału Sportu UMP. Starostę 

Jana Grabkowskiego i Radę Powiatu 
reprezentowały radne Grażyna Gło-
wacka i Ewa Kuleczka-Drausowska. 
W imieniu posła Bartłomieja Wró-
blewskiego pojawił się jego asystent 
Artur Chwiłkowski. Była też nasza 
redaktor naczelna Agnieszka Łęcka, 
a także ci, dla których Gminny Ośro-
dek Sportu w ogóle powstał, czyli su-
choleska młodzież.

Niełatwe początki
Prowadzący uroczystość dzien-

nikarz sportowy Krzysztof Ratajczak 
wymienił też gospodarzy, zarówno im-
prezy, jak i terenu. W Hali Widowisko-
wo-Sportowej pojawili się były dyrek-
tor ośrodka Krzysztof Linkowski oraz 
aktualna dyrektor Katarzyna Kustoń, 
wójt Grzegorz Wojtera wraz ze swoim 
zastępcą Marcinem Bulińskim, prze-
wodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Salwa-Haibach ze swoim zastępcą 
Zbigniewem Hącią, przewodniczący 
Komisji Społecznej Krzysztof Pilas, se-
kretarz gminy Joanna Nowak, skarb-
nik Monika Wojtaszewska, a także 
byli i obecni pracownicy Gminnego 
Ośrodka Sportu.

Uroczystość rozpoczęła się od po-
kazu akrobatyki sportowej, a potem 
dyrektor Katarzyna Kustoń powitała 
obecnych i podziękowała wszystkim, 
którzy przez minione 15 lat Gminny 
Ośrodek Sportu wspierali. Następnie 
zgromadzeni obejrzeli film opowiada-
jący o tym, jak wszystko się zaczęło.

Na ekranie wójt Wojtera przypo-
mniał, że budowa Hali Widowisko-
wo-Sportowej była niezbędna, by 
zrealizować programy szkolne i umoż-
liwić działalność klubom sportowym. 
Inwestycję spłacano przez siedem lat. 

Natomiast idea, która przyświecała 
twórcom Gminnego Ośrodka Spor-
towego była taka, by GOS działał jako 
zakład budżetowy, do którego gmina 
nie będzie musiała dużo dopłacać. 
Ośrodek częściowo miał bowiem na 
siebie zarabiać.

Przez 15 lat powstało 20 obiek-
tów, w tym trzy kompleksy trawiaste 
(w Złotkowie, Golęczewie i Suchym 
Lesie), a także 14 boisk ze sztuczną na-
wierzchnią.

We wspomnianej wyżej hali odby-
wają się turnieje piłki nożnej, koszy-
kówki, siatkówki, tańca towarzyskiego, 
judo i brydżowe. Odbywają się tam 
jednak nie tylko imprezy sportowe, ale 
także kulturalne, jak spektakl „Krako-
wiacy i górale”.

Ośrodkiem długie lata zarządzał 
Krzysztof Linkowski, były lekkoatle-
ta, złoty medalista w biegu na 800 m 
w czasie Halowych Mistrzostw Pol-
ski w 1973 r. Od lipca 2017 r. jego na-
stępczynią została Katarzyna Kustoń, 
która na filmowym ekranie chwaliła 
swoich pracowników.

– Tworzymy silny zespół, opierający 
się na takich filarach jak wzajemny sza-
cunek, otwartość i dobra komunikacja 

– wyliczała ze wzruszeniem.

Gmina możliwości
Wójt Wojtera przemawiał najpierw 

na ekranie, a potem, już po zakończe-
niu pokazu filmowego, na żywo. Roz-
począł od odległych wspomnień.

– Kiedy po raz pierwszy byłem 
w Suchym Lesie, układałem płytki 
w domku pewnej pani na terenie 
ogródków działkowych – zdradził. 

– Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, 
że po latach w tym samym Suchym 
Lesie będę budował halę sportową, 
odparłbym mu, że to niemożliwe. 
Jednak w Suchym Lesie niemożliwe 
staje się możliwe!

Gospodarz gminy komplemen-
tował też pracowników Gminnego 
Ośrodka Sportu.

– GOS to ludzie, którzy nie patrzą 
tylko na swój czas i na kwestie mate-
rialne – wyraził ocenę. – Dzięki temu 
młodzi sportowcy mogą się cieszyć 
z możliwości uprawiania sportu na 
terenie naszego ośrodka. Jednak trze-
ba patrzeć w przyszłość. Nasza hala 
sportowa robi się już powoli za mała. 
Życzę nam wszystkim, byśmy jako 
sucholeska wspólnota potrafili prze-
skakiwać przez wyrastające na naszej 
drodze przeszkody równie sprawnie, 
jak młodzi sportowcy skaczą przez 
przyrządy sportowe – zakończył wy-
szukaną metaforą.

Po tym przemówieniu nadszedł 
czas na miłą uroczystość. Przewod-
niczący Maciej Wituski wręczył 
Krzysztofowi Linkowskiemu odznakę 
honorową za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego. Z kolei zasłużeni 
pracownicy GOS otrzymali listy gra-
tulacyjne.

Ruch to życie
Przewodniczący Wituski wręczył 

też dyrektor Katarzynie Kustoń list 
od marszałka Marka Woźniaka oraz 
piękną grafikę.

– Bardzo się cieszę, że mogę tu dziś 
z wami być – skłonił się nisko zgroma-
dzonym.

Wójt Wojtera przekazał Gminne-
mu Ośrodkowi Sportu kozła do ćwi-
czeń. Za dar podziękowała dyrektor 
Katarzyna Kustoń.

Dyrektor Ewa Bąk wystąpiła 
w imieniu prezydenta Jacka Jaśkowia-
ka. Rozpoczęła od gratulacji dla ludzi 
związanych z Gminnym Ośrodkiem 
Sportu.

– 15 lat to wprawdzie niedużo, jeśli 
chodzi o sport, ale przez ten czas w wa-
szej gminie działo się bardzo dużo 

– komplementowała. – Z serca życzy-
my wam dalszych sukcesów. To u was 
przecież trenuje Basket Poznań, klub 
z pierwszej ligi z dużymi aspiracjami 
do ekstraklasy. Klub, który bardzo 
mocno wspieramy.

Senator Piotr Florek i poseł Marek 
Ruciński nie przybyli osobiście na spo-
tkanie, ale przesłali listy gratulacyjne. 
Poseł Bartłomiej Wróblewski przysłał 
asystenta Artura Chwiłkowskiego.

– Witam wszystkich – skłonił się 
asystent. – Gratuluję 15 lat sukcesów 
i życzę powodzenia na przyszłość.

Przemówiła także radna po-
wiatowa Grażyna Głowacka, która 
podkreśliła, że przed laty osobiście 
miała przyjemność brać udział 
w podejmowaniu decyzji o budowie 
Hali Widowiskowo-Sportowej. Rad-
na Głowacka odczytała też list od 
starosty Jana Grabkowskiego, który 
podkreślił, że z pły walni „Octopus” fot
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Jacek jest jednym z nas
Wrześniowy koncert Mezo w gmachu Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej był wyjątkowy z kilku powodów. 
Wpisał się w obchody 800-lecia gminy Suchy Las, 15-lecia 
działalności scenicznej muzyka, a także premiery piosenki 
i teledysku „Suchy Las – jestem stąd”.

No właśnie, koncert był szczegól-
ny przede wszystkim dlatego, że Ja-
cek Mejer wystąpił u siebie, w swojej 
miejscowości. I – jak sam podkreślał 

– na widowni widział wiele znajomych 
twarzy, swoich przyjaciół i członków 
rodziny. A wśród tych przyjaciół ujrzał 
też popularną aktorkę Kasię Bujakie-
wicz, którą ze sceny pozdrowił.

Trening z „Życiówką”
Z przyjaciółmi, takimi z branży, 

Mezo wystąpił też na scenie. U jego 
boku pojawili się Kasia Wilk, Ewa Jach, 
Liber, czarnoskóry poznaniak John 
James, no i oczywiście największy 
przyjaciel, czyli żona – Weronika Ra-
dzimowska-Mejer.

– Fajnie to wszystko zabrzmiało, 
takie połączenie rapu z bardziej trady-
cyjnym śpiewaniem – komplementuje 
pan Marek, biegacz z Suchego Lasu 
i fan Mezo.

Fan w sumie od niedawna, bo zale-
dwie od roku z okładem. A dokładnie 
od momentu, kiedy na rynku pojawił 
się album „Życiówka”, jak sama nazwa 
wskazuje poświęcony przygodzie Jac-
ka z bieganiem.

– Był czas, kiedy „Życiówka” to-
warzyszyła mi wszędzie, w samocho-
dzie, podczas treningu… – przyznaje 
z uśmiechem pan Marek.

Ponad pokoleniami
No właśnie, mówi się, że nikt nie 

jest prorokiem we własnym kraju. Po-
pularność sucholeskiego rapera naj-
wyraźniej temu przeczy. Bo pan Marek 
bynajmniej nie był jedyny. Sala CKiBP 
niemal dosłownie pękała w szwach. 
Do tego publiczność była wiekowo 
zróżnicowana. Widać było zarówno 
nastolatków, jak i siwe głowy.

– Na koncercie Mezo w Suchym Le-
sie jestem już po raz drugi – mówi nam 
Kasia Malendowska z Poznańskiego 
Banku Spółdzielczego. – Jako patriotka 
lokalna wspieram naszego sucholeskie-
go muzyka. Tym bardziej, że poprzedni 
koncert był super. Była moc i energia! 
I też przyszli ludzie w różnym wieku! 
Równie dobrze bawiłam się ja, moi przy-
jaciele i moje kilkunastoletnie dzieci!

Joanna Bartkiewicz, koleżanka 
z pracy Kasi Malendowskiej, jest na 
koncercie Mezo po raz pierwszy.

– Jestem oczywiście fanką – za-
pewnia. – W tę muzę wciągnęła mnie 

jeszcze koleżanka z liceum. Ale i tak 
jestem w szoku, że przyszło tyle ludzi, 
że są w różnym wieku…

Nie dokazuj!
Zanim na scenę wyszedł Jacek 

Mejer, mogliśmy jako pierwsi obej-
rzeć jego wspomniany wyżej teledysk 

„Suchy Las – jestem stąd”. W wide-
oklipie muzyk najpierw biegnie w Su-
choleskiej Dziesiątce Fightera, potem 
przybija piątki młodym ludziom przed 
Urzędem Gminy, a jeszcze później pa-
trzy na panoramę Piątkowa z wysoko-
ści Moraskiej Góry.

Sam koncert miał podobne prze-
słanie, jak i teledysk. Mezo śpiewał 
o umiłowaniu swojej małej ojczyzny, 
o miłości do żony, o radości, jaką daje 
mu bieganie, a także o tym że zamiast 
złorzeczyć, że wszyscy kradną, lepiej 
zaufać ludziom. Dla mnie osobiście 
miłym zaskoczeniem była też pio-
senka „Nie dokazuj” Marka Grechuty, 
choć Ewa i Jacek zaśpiewali ją trochę 
inaczej niż czynił to nieżyjący już pie-
śniarz.

– Wielkie podziękowania dla Ewy, 
która zaśpiewała super pomimo kło-
potów z gardłem – skłonił się swojej 
koleżance Jacek.

Normalny człowiek
Pod koniec koncertu Mezo zapro-

sił wszystkich chętnych na wspólne, 
niedzielne przebieżki.

– Ale od następnej niedzieli, bo 
jutro będę biegł półmaraton na spa-
cerniaku w Rawiczu – zastrzegł. – 
Niektórzy pytali się mnie wprawdzie, 
czy się nie boję, że więźniowie mnie 
zabiją – śmiał się. – Wierzę jednak, że 
przeżyję.

– Tekst „Życiówki” mnie ujął pod 
serce. Lubię biegać Wałecką na Strze-
szynek – wyznał nam już po koncer-
cie pan Marek z Suchego Lasu. – Na 
moich ścieżkach biegowych nie udało 
mi się jeszcze spotkać Mezo, mam jed-
nak nadzieję, że poznamy się w którąś 
z niedziel – zatarł ręce.

– Jestem ze Strzeszyna, widzę cza-
sem Jacka Mejera biegnącego wokół 
Jeziora Strzeszyńskiego, gdzie sam 
trenuję – dodał Andrzej Dolata, bie-
gacz i fan. – Nie znam go osobiście, ale 
teraz pewnie poznam w czasie tych 
wspólnych przebieżek niedzielnych – 
uśmiechnął się.

– Jacek to normalny człowiek, nie 
wywyższa się z tego powodu, że 
jest sławny – zapewniają Agnieszka 
i Krzysztof Sporni, mieszkańcy Złot-
nik, którzy razem z przyszłym mu-
zykiem uczęszczali do IX LO. – Od 
czasów szkolnych aż do dziś mamy 
serdeczne relacje, jesteśmy jego fana-
mi od początku muzycznej kariery 
i dopingujemy go, od kiedy biega – za-
pewniają.

Państwo Sporni przyszli na kon-
cert z 10-letnią córką Zuzią.

– Siedziałam na brzegu sceny, bli-
sko artystów – podkreśla dziewczyn-
ka. – Fajny koncert – ocenia.

Krzysztof Ulanowski
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WYDARZENIA

  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 

REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu
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Obecna świetlica jest zbyt mała jak 
na potrzeby wsi.

Potrzebują świetlicy
W czasie zebrania, na które przy-

było 58 osób, świetlica była pełna. 
Pojawili się wójt Grzegorz Wojtera, 
przewodnicząca Rady Gminy Małgo-
rzata Salwa-Haibach oraz radni Mi-
chał Przybylski, Krzysztof Pilas i Wło-
dzimierz Majewski.

Wójt zaproponował dwa rozwią-
zania. Pierwsze zakłada adaptację 
budynku na potrzeby mieszkańców. 
W dni powszednie obiekt mógłby 
służyć jako dzienny dom opieki dla 
seniora, a także jako świetlica wiejska 
służąca do organizacji zebrań i inte-
gracji mieszkańców. W sali można by 

też urządzać komunie etc. Druga pro-
pozycja zakłada powstanie w obiekcie 
żłobka publicznego.

– Obie propozycje są dobre – poki-
wała głową pani z koczkiem. – Jednak 
potrzebujemy tej świetlicy, choćby na 
komunie.

Wyskoczyć z łopatą
Sołtys Ewa Korek zarządziła głoso-

wanie. Za żłobkiem zagłosowały dwie 
osoby. Na hasło „świetlica” podniósł 
się las rąk.

– Wasza wola jest jednoznaczna – 
skłonił głowę gospodarz gminy.

– Gratuluję, znów zaistniejecie na 
kulturalnej mapie gminy – ucieszył się 
radny Pilas. – Mam nadzieję, że przy-
szły wójt wykona uchwałę.

Tymczasem mieszkańcy mieli do 
wójta Wojtery sporo pytań.

– Dni są coraz krótsze i coraz 
mniej bezpiecznie idzie się szo-
są – zwróciła uwagę krótko obcięta 
kobieta. – K iedy powstanie droga 
pieszo-rowerowa?

– Sam bym jutro z łopatą wyskoczył 
– zadeklarował G. Wojtera. – Koszt 

drogi to 600 tys. zł. W budżecie mamy 
150 tys. Przetarg odbędzie się już po 
wyborach. Realizacja do maja 2019 r.

– Dopasujcie kursy autobusów do 
potrzeb ludzi, którzy jadą na 6.00 rano 
do pracy – zażądała inna mieszkanka.

– Od listopada będą zmiany 
w związku z powstającą Koleją Metro-
politarną – obiecał wójt.

– Na przystankach robi się niebez-
piecznie – alarmowała młoda dziew-
czyna. – Niedawno trzech typków 
goniło mnie aż do Kiekrza.

– To sfera operacyjnego działania 
policji – odparł wójt Wojtera.

– Mnie policjant powiedział przez 
telefon, że nie ma patroli – wzruszyła 
ramionami czarnowłosa kobieta.

– A Straż Gminna nie odbiera tele-
fonów – poskarżyła się blondynka.

– Przestępcy specjalnie ściągają 
policję do Golęczewa, kiedy chcą coś 
wywinąć w Złotnikach – podsunął 
brodaty mężczyzna.

– Podwoiliśmy patrole, ale trzeba się 
zastanowić nad patrolami mieszanymi, 
które sprawdziły się właśnie w Golę-
czewie – kiwał głową wójt.

– Niedawno obradowała Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku Publiczne-
go. W obradach uczestniczyli wicewójt 
Marcin Buliński i prezes ZKP Edward 
Miśko. Nie wspomnieli o tych proble-
mach – zdziwił się radny W. Majewski.

– Wszystkie takie sprawy zgłasza-
my dzielnicowemu – zapewniła pani 
sołtys.

Biletomat w każdej wsi
– W Złotnikach nie ma kiosków, 

biletomatów – krótko obcięta kobieta 
pozostała przy tematyce autobuso-
wej. – Nie ma gdzie kupić biletu 24-
godzinnego.

– Od wicewójta i prezesa Miśko 
usłyszeliśmy, że biletomat jest… w Su-
chym Lesie – ironizował radny Ma-
jewski.

– W każdej wsi powinien być bile-
tomat – przyznał wójt. – Ewentualnie 
w autobusie, bo taki jest cztery razy tań-
szy i mniej narażony na wandalizm.

– Przydałaby się toaleta przenośna 
koło pętli, żeby kierowcy nie zała-
twiali potrzeb za autobusem – starsza 
pani zwróciła uwagę na nieco inny 
problem.

– Dziękuję wam bardzo za frekwen-
cję – sołtys Ewa Korek zamknęła ze-
branie.

Krzysztof Ulanowski

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

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

WYDARZENIA / OGŁOSZENIE

Wieś powraca na mapę 
kulturalną gminy
Zebranie wiejskie w Złotnikach Wsi było pełne emocji. 
Chodziło o dalsze losy budynku po przedszkolu.  
Mieszkańcy chcą tam mieć świetlicę.
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Charytatywny Koncert Niepodległościowy
poezji Zbigniewa Herberta, Jacka Kaczmarskiego i innych poetów

odbędzie się
3 grudnia 2018 roku, o godz. 18.00, w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie

Wstęp wolny
Podczas koncertu odbędzie się zbiórka pieniędzy  

na rehabilitację Adriana

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie

Komitet Społeczny „Pan Cogito, czucie i wiara”
Wykonawcy: Sebastian Nawrot - fortepian, śpiew

Łukasz Groszewski - gitara, śpiew

Przemysława Gintrowskiego

„PAMIĄTKI”
w ROKU 

ZBIGNIEWA HERBERTA 
2018

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672
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W kontekście ww. nowych regu-
lacji prawnych, doszło również do 
odpowiednich adekwatnych zmian 
w przepisach Kodeksu pracy, którego 
normy prawne, w myśl RODO, muszą 
obejmować odpowiednie i szczegóło-
we środki zapewniające pracownikom 
poszanowanie ich godności, praw-
nie uzasadnionych interesów i praw 
podstawowych, w szczególności pod 
względem przejrzystości przetwarza-
nia przy zastosowaniu systemów mo-
nitorujących w miejscu pracy.

Każdy pracodawca, będący rów-
nież administratorem danych osobo-
wych zatrudnionych pracowników, 
powinien mieć na uwadze, iż dane 
osobowe w każdym wypadku po-
winny być przez niego przetwarzane 
zgodnie z prawem, rzetelnie i w spo-
sób przejrzysty; zbierane w konkret-
nych, wyraźnych i prawnie uzasad-
nionych celach; a także ograniczone 
wyłącznie do tego, co jest niezbędne 
do celów, w których są przetwarzane. 

Należy również wspomnieć, że 
wizerunek człowieka, rozumiany 
jako podobizna osoby, utrwalona 
w postaci obrazu, który umożliwia 
dokonanie identyfikacji osoby fi-
zycznej, należy traktować jako daną 
osobową. Z tego też powodu - wize-
runek pracownika również podlega 
ochronie na zasadach zawartych 
w RODO.

Jedna z ostatnich nowelizacji 
Kodeksu pracy uprawnia pracodaw-
cę do wprowadzenia szczególnego 
nadzoru nad zakładem pracy, który 
umożliwia zainstalowanie środków 
technicznych w postaci monitorin-
gu wizyjnego. Rejestracja zachowań 

pracowników powinna służyć za-
pewnieniu bezpieczeństwa oraz słu-
żyć ochronie interesów pracodawcy.

Kodeks pracy wyraźnie stanowi 
przy tym jednocześnie, że praco-
dawca może wprowadzić szczególny 
nadzór nad terenem zakładu pracy 
w postaci środków technicznych 
umożliwiających rejestrację obra-
zu - tylko w przypadku, gdy jest to 
niezbędne dla zapewnienia bezpie-
czeństwa pracowników, ochrony 
mienia, kontroli produkcji lub za-
chowania w tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę. 

Co do zasady pracodawca nie 
może wprowadzić (i prowadzić) 
monitoringu w pomieszczeniach 
sanitarnych, szatniach, stołówkach 
oraz palarni lub pomieszczeniach 
udostępnianych zakładowej organi-
zacji związkowej. Stosowanie moni-
toringu w tych pomieszczeniach jest 
możliwe tylko w przypadkach, gdy 
jest to niezbędne do realizacji celów 
opisanych powyżej, a jednocześnie 
nie naruszy to godności oraz innych 
dóbr osobistych pracownika, a tak-
że zasady wolności i niezależności 
związków zawodowych. W odnie-
sieniu do monitoringu prowadzone-
go w tego rodzaju pomieszczeniach, 
pracodawca powinien też zastoso-
wać takie rozwiązania techniczne 
monitoringu, które uniemożliwią 
rozpoznanie przebywających w tych 
pomieszczeniach osób.

Pracodawca jest uprawniony do 
przetwarzania, w tym gromadzenia, 
nagranego obrazu wyłącznie do ce-
lów, dla których został zebrany, przez 
okres nieprzekraczający 3 miesięcy 
od dnia dokonania nagrania. Z tym 
zastrzeżeniem, że termin ten może 
ulec przedłużeniu do czasu prawo-
mocnego zakończenia postępowa-
nia, gdy nagrania obrazu stanowią 
lub mogą stanowić dowód w sprawie. 
Po upływie wskazanych okresów, 
nagrania monitoringu zawierające 
dane osobowe, co do zasady podle-
gają zniszczeniu.

Każdy pracodawca powinien pa-
miętać, że cele, zakres oraz sposób 
zastosowania monitoringu ustala 
się w układzie zbiorowym pracy lub 
w regulaminie pracy. Jeśli natomiast 

pracodawca nie jest objęty układem 
zbiorowym pracy lub nie jest obo-
wiązany do ustalenia regulaminu 
pracy, to tego rodzaju informacje 
powinny zostać przekazane pracow-
nikom w stosownym obwieszczeniu. 
W każdym z wyżej wymienionych 
przypadków pracodawca informu-
je pracowników o wprowadzeniu 
monitoringu, w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy, nie później 
niż 2 tygodnie przed jego urucho-
mieniem. W odniesieniu natomiast 
do nowozatrudnionego pracownika, 
pracodawca przed dopuszczeniem 
pracownika do pracy, przekazuje 
mu na piśmie informacje, o których 
mowa powyżej.

Warto również wspomnieć, że 
pracodawca, stosując monitoring, 
powinien oznaczyć pomieszczenia 
i teren monitorowany w sposób 
widoczny i czytelny, za pomocą od-
powiednich znaków lub ogłoszeń 
dźwiękowych, nie później niż jeden 
dzień przed jego uruchomieniem.

Podsumowując, stwierdzić nale-
ży, że obowiązujące normy prawne 
dotyczące monitoringu w miejscu 
pracy, wzmacniają ochronę praw 
pracownika w kontekście ewentu-
alnej możliwości naruszenia jego 
dóbr osobistych. Każdy pracodawca 
powinien natomiast zadbać o to, aby 
monitoring w miejscu pracy był sto-

sowany zgodnie z prawem, co pozwo-
li mu uniknąć bardzo dolegliwych 
sankcji i konsekwencji finansowych. 
W tym celu pracodawcy powinni jak 
najszybciej wdrożyć odpowiednie 
standardy wynikające z RODO i in-
nych przepisów, dotyczących ochro-
ny danych osobowych.

INFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / PORADY PRAWNE

Listopad w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
Dwa razy dwanaście 09-29. 11. 2018 r. CKiBP, Hol 
Gmina Suchy Las w 12 kadrach  Wstęp wolny 
wystawa fotograficzna  
Spektakl 24. 11. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
SEKS DLA OPORNYCH godz. 20.00 Bilety: 50zł/40zł (N/U)  
  do nabycia w sekretariacie 
  CKiBP i na www.bilety24.pl
XII FESTIWAL  25. 11. 2018 r. Kościół p/w Najświętszego 
MUZYKI SAKRALNEJ godz. 15.30 Serca Pana Jezusa przy  
  ul. Bogusławskiego 3  
  w Suchym Lesie, wstęp wolny
Głośne czytanie bajek 02. 12. 2018 r. CKiBP, Biblioteka 
książki Astrid Lindgren godz. 11.00 Bezpłatne wejściówki 
czyta Edyta Jungowska  do odbioru w bibliotece.
Wspólne Mikołajkowe  06. 12. 2018 r. CKiBP, Hol 
wyszywanie godz. 13.00 - 18.00 Zapraszamy do udziału
Koncert 07. 12. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
LAO CHE godz. 19.00 Bilety: 50zł/40zł (N/U)  
  do nabycia w sekretariacie 
  CKiBP i na www.bilety24.pl
Warsztaty szydełkowe 08. 12. 2018 r. CKiBP, Sala plastyczna 
Zrób nastrój. Szydełkujemy  godz. 10.00 - 13.00 Koszt: 100 zł / 50 zł 
choinkowe bombki  Zapisy tel. 612 500 400 /  
  612 500 402
Sucholeska Noelka 15. 12. 2018 r. CKiBP 
  Szczegóły wkrótce na 
  www.osrodekkultury.pl
Pocket Concert  27. 12. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
– Fantazja Polska,  godz. 19.00 Szczegóły wkrótce na 
czyli Paderewski all inclusive  www.osrodekkultury.pl

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

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

Czy pracodawca może stosować 
monitoring w zakładzie pracy?

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

W pierwszej kolejności należy wskazać, że od 25 maja 2018 
r. w polskim porządku prawnym zastosowanie znajdują 
przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie danych 
Osobowych, czyli tak zwanego (osławionego) RODO. 

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36
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