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galeria peStka 1 piętro
aleje SolidarNoŚci 47, tel. 509 900 545

                     - wyprzedaż -50% Jesień / Zima 
(do wyczerpania zapasów)

Stroje karnawałowe i akcesoria dla dzieci na balik 
Fryzjer dziecięcy. Zapraszamy.

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

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

wegetariańskiedanie dnia14,50
dużedanie dnia22,50

CODZIENNIE
INNE 

DANIE DNIA

tel. 693 900 282
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Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  
(badania techniczne wszystkich typów pojazdów)

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

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

Dla firm i flot korzystne umowy

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

Firma Melho oferuje:

- zabudowy drewniane oraz w cegle

- zlecenia indywidualne, współpracujemy z projektantami wnętrz

- wykończenie loftowe wnętrz mieszkalnych i biurowych, 

- ścianki z cegły oraz z drewna

- regały sklepowe oraz domowe z drewna

- układa- układamy panele, deskę barlinecką, deskę surową wraz z malowaniem

- skręcamy i montujemy meble z wszystkich firm na rynku

- wyjątkowe stoły, stoliki oraz inne elemety wykończeniowe

Melho wood and design

www.melho.pl

facebook - Melho wood and design
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Szanowni Państwo!

Bardzo smutno rozpoczął się ten rok. Zabójstwo prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza wstrząsnęło Polską. Jako redakcja „Sucholeskiego Ma-
gazynu Mieszkańców Gminy” składamy wyrazy najgłębszego współczucia 
najbliższym zamordowanego.

Podkreślić wypada, że w uroczystościach pogrzebowych w Gdańsku brał 
m.in. udział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Poznań i Suchy Las od 
Gdańska są odległe, jednak taki gest solidarności jest bardzo ważny.

Ważna jest też umiejętność odróżniania dobra od zła, o której mówił sta-
rosta Jan Grabkowski. Słowa starosty padły wcześniej, podczas uroczystości 
noworocznych. Są jednak ponadczasowe.

Spotkanie noworoczne w starostwie poznańskim tradycyjnie było też oka-
zją do wręczenia Nagród Starosty. Uhonorowano w ten sposób zasłużone pod-
mioty w trzech kategoriach: organizacji pozarządowej, inicjatywy obywatel-
skiej i przedsiębiorczości. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Przełom grudnia i stycznia to zresztą okazja do wielu takich spotkań, 
czy to o charakterze bardziej regionalnym czy też bardziej lokalnym. W po-
znańskiej Andersii świętowali Wigilię przedsiębiorcy, a w hali MTP ludzie 
z branży mięsnej.

A skoro o przedsiębiorczości mowa, warto nadmienić, że przy ulicy Obor-
nickiej w Poznaniu otworzyła swe podwoje stacja Total. Kierowcy chętnie 
tam zaglądają nie tylko po to, by napełnić bak, ale także po to, by napić się 
aromatycznej kawy i skosztować pizzy na prawdziwym cieście włoskim.

Wróćmy jednak do tematyki wigilijnej. Mieszkańcy zachodniej części Su-
chego Lasu podejmowali przy ognisku Mikołaja i Gwiazdora. Gwiazdorem 
był słynny raper Mezo, a Mikołajem, a właściwie Mikołajką radna Wiesła-
wa Prycińska. Ognisko zapłonęło także we wschodniej części Suchego Lasu, 
a przy ognisku pojawił się nie tylko Mikołaj, ale i bałwanek. W tej ostatniej 
roli wystąpiła przebrana w biały kostium przewodnicząca Rady Gminy 
i Zarządu Osiedla Anna Ankiewicz.

Aż dwa świąteczne spotkania – dla do-
rosłych i dla dzieci – odbyły się na osiedlu 
Grzybowym. Dzięki wigilijnemu spotka-
niu w remizie w Chludowie pewna nasza 
Czytelniczka odzyskała wiarę w człowie-
ka. My z kolei dziękujemy pani Dorocie, bo 
takie listy powodują, że nie tracimy wiary 
we własną misję.

Natomiast mieszkańcy Biedruska spo-
tkali się przy wieczerzy wigilijnej nie byle 
gdzie, bo w tamtejszym pałacu”.

Grudzień to w Wielkopolsce nie tylko 
spotkania wigilijne, ale także obchody rocznicy powstania wielkopolskiego. 
W minionym roku obchody były wyjątkowe, bo rocznica okrągła, setna. 
Jubileuszowa uroczystość odbyła się m.in. w historycznej wsi Golęczewo, 
gdzie sto lat temu powstańcy zajęli stację kolejową. Dla upamiętnienia 
tamtego wydarzenia mieszkająca w Golęczewie artystka Elżbieta Krenz 
wykonała niezwykłą grafikę, która ozdobiła ścianę budynku stacji.

O stuleciu powstania wielkopolskiego i niepodległości Polski mówiono też 
w czasie sesji Rady Gminy. Stulecie można czcić na różne sposoby. Mnie oso-
biście spodobało się zaliczenie do pomników przyrody rosnącego na terenie 
naszej gminy Dębu Niepodległości. Dbajmy o polską przyrodę, bo to wartość 
bezcenna.

Owocnej lektury!
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Gwiazdka na osiedlu 
Grzybowym była udana

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

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

Wysoka Rada przyjęła budżet

22Zaśpiewali kolędy 
przy ognisku

12

Świąteczne spotkanie 
wielkopolskich przedsiębiorców

t: 883 204 205 zlotnikipark.pl

Kameralne osiedle Złotniki Park  
z nowoczesnym przedszkolem publicznym

akademosprzedszkole.pl

t: 608 040 131

Przedszkole
publiczne 

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

www.lafayette.pl
fb/salony.lafayette

zabiegi na twarz  
dla DRUGIEJ połówki 

Z miłości do piękna

odprężający masaż dla 
DRUGIEJ połówki

kosmetyki do pielęgnacji 
włosów Loreal & Kerastase

- 15 %
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Umiejętność odróżnienia 
dobra od zła
W czasie uroczystości noworocznych starosta Jan Grab-
kowski dziękował współpracownikom, przypominał o suk-
cesach, cytował Donalda Tuska, a także wręczył nagrody 
w trzech kategoriach.

Spotkania noworoczne w sta-
rostwie to już wieloletnia tradycja. 
W tym roku na uroczystości pojawili 
się m.in. europoseł Adam Szejnfeld, 
senatorowie Jadwiga Rotnicka i Piotr 
Florek, posłanka Bożena Szydłowska, 
marszałek Marek Woźniak, prezy-
dent Jacek Jaśkowiak z zastępcami, 
wójtowie i burmistrzowie z terenu 
powiatu, przedstawiciele nauki, kul-
tury, biznesu, duchowieństwa oraz 
mediów. Była nasza redaktor naczel-
na Agnieszka Łęcka. Nie zabrakło też 
oczywiście najbliższych współpra-
cowników starosty.

– Cieszę się, że tyle osób chciało nas 
odwiedzić, że tyle osób chciało się ze 
sobą spotkać – rozpoczął swoje prze-
mówienie Jan Grabkowski. – Dzięki 
wam z jeszcze większą pasją i zaanga-
żowaniem zabieram się do pracy. A pra-
cuję teraz z nieco odmienioną po wybo-
rach Radą Powiatu. Nikt już za nas nie 
napisze nowego początku, ale zawsze 
możemy napisać nowe zakończenie.

Człowiek najważniejszy 
Pisząc rozdział, czy to będzie roz-

dział z końca czy też ze środka książki, 
nie wolno tracić z oczu człowieka.

– Powinniśmy zawsze pamiętać 
o zwykłym człowieku, poznawać jego 
naturę – kiwał głową mówca. – Moż-
na się ze mną w wielu sprawach nie 
zgadzać, ale nikt mi nie zarzuci, że nie 
rozmawiam z ludźmi. Potrafię ustąpić, 
kiedy usłyszę racjonalne argumenty, 
choć nie może to być argument typu 

„nie, bo nie”. Wykonywałem już w ży-
ciu różne zawody, w młodości praco-
wałem nawet jako górnik. Wiem, że 
aby powiat się rozwijał, potrzebna jest 
zarówno praca robotnika, który kopie 
rów, jak i przedsiębiorcy, który tworzy 
miejsca pracy.

W dalszej części wystąpienia staro-
sta podziękował swoim współpracow-
nikom: skarbnikowi Renacie Ciurlik, 
sekretarz Magdalenie Buczkowskiej, 
wicestaroście Tomaszowi Łubińskie-
mu oraz członkom Zarządu Powiatu 
Piotrowi Zalewskiemu i Antoniemu 
Kaliszowi.

Zasłużone sukcesy
Po tych grzecznościach mówca 

wyliczył inwestycje na terenie naszego 
powiatu i inne sukcesy, którymi może-
my się chwalić przed innymi.

– Inne samorządy zazdroszczą nam 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Swarzędzu – wyraził przekonanie. 

– Daliśmy też nowe życie Ośrodkowi 
dla Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach. Nie ma drugiego takiego miej-
sca w Europie – wyraził ocenę.

Jan Grabkowski chwalił też nasz 
nowoczesny układ komunikacyjny, 
a w szczególności nowy odcinek trasy 

z Kleszczewa do Zalasewa.
– Modernizacja drogi kosztowała 

30 mln zł, z czego 16 mln zł otrzyma-
liśmy ze środków Unii Europejskiej 

– zaznaczył. – Tu muszę podziękować 
marszałkowi Markowi Woźniakowi – 
wykonał ukłon.

Jako przykłady innych sukcesów 
starosta wymienił też modernizację 
szpitala w Puszczykowie, program 
szczepień profilaktycznych, utworze-
nie Rady Seniorów i stopniową wy-
mianę nieekologicznego ogrzewania 
na nowoczesne.

– Odnosimy sukcesy, bo pracujemy 
razem – zapewnił mówca. – I kieru-
jemy się słowami przewodniczącego 
Rady Europejskiej Donalda Tuska, 
który powiedział, że nie trzeba być po-
litycznym wirtuozem, żeby odróżnić 
dobro od zła i prawdę od kłamstwa. 
Niektórzy udają, że takie odróżnienie 
nie ma żadnego znaczenia. Ja jestem 
jednak przekonany, że ma.

Nagrody dla zasłużonych
Po przemówieniu wręczono Na-

grody Starosty w trzech kategoriach: 
organizacji pozarządowej, inicjatywy 
obywatelskiej i przedsiębiorczości.

W pierwszej z tych kategorii wy-
różniono założoną przez Bohdana 
Smolenia Fundację Stworzenia Pana 
Smolenia. Fundacja prowadzi działa-
nia na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Stara się o ich integrację z ludźmi zdro-
wymi, a także o rehabilitację. Ludzie 
fundacji prowadzą m.in. działalność 
hipoterapeutyczną.

W drugiej kategorii wyróżniono 
Ewę Wodzyńską, które integruje i akty-
wizuje środowisko seniorów-artystów 
w naszym powiecie. Pracują z nią m.in. 
seniorzy z gminy Suchy Las.

W trzeciej i ostatniej kategorii 
laureatką została firma STS Logistic, 
która zajmuje się przygotowywaniem 
projektów związanych m.in. z energią 
odnawialną. W czasie uroczystości fir-
mę reprezentował właściciel Wojciech 
Staniszewski.

Pod koniec spotkania goście wzięli 
udział w poczęstunku, który przygoto-
wała firma Raut z Kicina.

Krzysztof Ulanowski

Elf zaśpiewał dla 
sucholeskich dzieci
Mikołajki w Galerii Sucholeskiej to już tradycja. Najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy mogli w tym roku porozmawiać 
nie tylko z Mikołajem, ale także z sympatycznym elfem 
oraz z aniołkiem… na szczudłach.

Od Mikołaja dzieci otrzymały 
słodkie upominki, ale na tym się atrak-
cje bynajmniej nie skończyły. Miko-
łajki w Galerii Sucholeskiej zawsze 
zawierają także element edukacyjny. 
W tym roku dzieci mogły wziąć udział 
w warsztatach plastycznych.

W ramach tych warsztatów spró-
bowały swoich sił wykonując kartki 
i ozdoby świąteczne, a także lniane, 
ekologiczne torebki na prezenty. Podo-
bało się? Chyba tak. Dzieci (pod opie-
ką rodziców) przyszły licznie, chętnie 
robiły sobie zdjęcia z Mikołajem, a kie-
dy opuszczały teren Galerii Suchole-
skiej, wyglądały na zadowolonych.

– Zresztą przychodzą licznie nie 
raz, lecz dwa razy w roku – uśmiecha 
się Dorota Zwierzchoniewska, wła-
ścicielka Agencji Artystycznej L’Arte 
z poznańskich Podolan. – W grudniu 
zawsze urządzamy Mikołajki, a wio-
sną – Zajączka. Jesteśmy wdzięczny 
Galerii Sucholeskiej, że jest otwarta na 

tego rodzaju inicjatywy – podkreśla 
z galanterią.

Nasza rozmówczyni dodaje, że im-
preza jest tak atrakcyjna w dużej mie-
rze dzięki odgrywającej elfa Paulinie 
Rogowskiej-Serwa.

– Pani Paulina współpracuje z nami 
nie od dziś – zaznacza. – Jest osobą, 
która ma wspaniałe podejście do dzie-
ci. A poza tym jest muzykiem, który 
pięknie śpiewa. 

A któż lepiej wprowadzi dzieci 
w nastrój świąt Bożego Narodzenia 
niż pięknie śpiewający elf?

Krzysztof Ulanowski
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Francuskie stacje Total to jedna z 
większych sieci stacji benzynowych, 
nie tylko w Europie. Polscy kierowcy 
znają je nie tylko z dróg francuskich, 
ale i np. niemieckich. 

Nie tylko paliwo
Zresztą kilkadziesiąt stacji Total 

działa już też w Polsce, a jedna z nich 
niedawno została otwarta w Poznaniu, 
naprzeciwko Lidla, przy ulicy Obor-
nickiej 263, czyli niedaleko od granic 
Suchego Lasu. Wielu poznańskich i 
sucholeskich kierowców zdążyło już 
nową stację odwiedzić.

– Wiem, że Total to jedna z naj-
większych sieci na świecie, więc śledzi-
łem budowę na bieżąco i czekałem na 
otwarcie – mówi nam Łukasz Dumin, 
którego spotkaliśmy na terenie stacji.

I bynajmniej nie tylko dlatego śledził, 
że nie miał gdzie zatankować.

– Nie było dotąd takiego miejsca w 
okolicy, gdzie przy okazji zakupu paliwa, 
można było wypić dobrą kawę i smacz-
nie zjeść – zaznacza pan Łukasz.

Przyjazna dla dzieci
Roman Domagała przyjechał na 

stację z synem Jasiem.
– Pracuję naprzeciwko, w Bokaro – 

wyjawia. – 90 proc. płytek na tej stacji 
jest od nas – podkreśla z dumą. – Obie-
całem synowi, że zaraz po otwarciu tu 
przyjedziemy. Podoba mi się tu, jest 
przestronnie, fajnie, smaczne jedzenie, 
miła i wystarczająco liczna obsługa, na 
którą nie trzeba czekać. No i jest miej-
sce do zabaw dla dzieci.

– Ładna stacja – przytakuje tacie Jaś. 
– No i dobra pizza.

Zaraz, zaraz. Jesteśmy na stacji 
benzynowej, a wszyscy nasi rozmówcy 
mówią o jedzeniu?

– Nic dziwnego – mówią nam w 
przedsiębiorstwie MBM Invest Sp. z 
o.o., czyli firmy, do której należy stacja. 

– Założenie było takie, że zbudujemy 
dużą stację ze sklepem, kącikiem za-
baw dla dzieci i porządnym zapleczem 
gastronomicznym. Powierzchnia skle-
pu wraz z kącikiem restauracyjnym to 
w sumie aż 200 m2.

Pyszna kawa
Rozglądamy się po lokalu. Fak-

tycznie, miejsca nie brakuje. Stoi to w 
sumie osiem stolików, przy czym przy 
trzech z nich po dwie kanapy, a przy 
kolejnych pięciu krzesła. Można tu za-
tem organizować zarówno spotkania 
biznesowe, jak i towarzyskie.

– Zapraszamy też do sklepu – zachę-
cają nasi rozmówcy z MBM Invest Sp. z 
o.o. – Mamy szeroki asortyment. Kie-
rowcy lub też po prostu okoliczni miesz-
kańcy kupią sobie nie tylko coś na śnia-
danie, ale i coś na wieczorne spotkanie.

Wróćmy jednak do lokalu gastro-
nomicznego. Dostaniecie tu hot dogi, 
kanapki, pizzę, frytki, nuggetsy, burge-
ry, sałatki.

– Kanapki z dobrej jakoś pieczywa, 
a pizza na włoskiej mące – podkreślają 
nasi rozmówcy. – Zawsze też mamy 
dwie zupy do wyboru, a kawę nie tylko 
w kubku jednorazowym na wynos, ale 
i z ekspresu, w porcelanie.

– Kawa dobra, a ceny normalne – 
kiwa głową Roman Domagała.

– Kawa pyszna, mleczko ciepłe, ob-
sługa miła – dodaje Łukasz Dumin.

Będzie myjnia
No, ale stacja benzynowa to nie tyl-

ko miejsce, gdzie kierowca chce wypić 
smaczną kawę. Przede wszystkim chce 
nalać  paliwa do baku. Na Obornickiej 
zrobi to w komfortowych warunkach, 
ponieważ pomiędzy dystrybutorami 
jest dużo miejsca. Bez problemu zmie-
ści się tu nie tylko małe auto miejskie, 
ale i duży wóz terenowy.

– To po prostu wyjątkowa stacja 
na mapie Poznania i okolic – nie kryją 
dumy w firmie MBM Invest Sp. z o.o.

Spółka nie tylko prowadzi tę stację, 
ale także prowadzi hurtową sprzedaż 
paliwa dla firm, z dowozem do klienta. 
A pamiętajmy, że w Suchym Lesie dzia-
ła sporo firm z branży motoryzacyjnej. 

Dodajmy, że klienci zachęcani są do 
zakupów także za pomocą kart lojalno-
ściowych. No i w planach jest myjnia 
samochodowa na pięć stanowisk.

– Słyszałem o myjni – kiwa głową 
pan Łukasz. – Z pewnością przyspo-
rzy dodatkowych klientów, bo na tej 
trasie takiej usługi brakuje.

Jerzy Berger

Nie tylko twój samochód 
będzie zadowolony
Na nowej stacji przy ulicy Obornickiej nie tylko wygod-
nie zatankujesz paliwo, ale także wypijesz smaczną kawę 
i zjesz prawdziwą, włoską pizzę. Po prostu Total!

WYDARZENIA

Poznań
Obornicka 263
ZAPRASZAMY!
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Z SESJI RADY GMINY

Wysoka Rada przyjęła budżet
Ostatnia w roku sesja Rady Gminy przebiegła sprawnie. Po 
dość krótkiej dyskusji rajcy przyjęli budżet. Rozmawiali też 
o obchodach stulecia powstania wielkopolskiego.

Grudniowa sesja odbyła się w nie-
typowy dzień, bo nie w czwartek, lecz 
we wtorek. Oczywiście chodziło o to, 
żeby samorządowcy mieli przed samy-
mi świętami odrobinę więcej czasu dla 
siebie i swoich rodzin.

Wsparcie z sejmiku
Sesja rozpoczęła się bardzo miłym 

akcentem. Gościem sucholeskich sa-
morządowców był wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go Marek Gola, który podkreślił, że na 
sesji pojawił się z dwóch powodów.

– Po pierwsze trudno było mi odmó-
wić Agnieszce Łęckiej, która zapraszała 
mnie serdecznie – uśmiechnął się do 
obecnej na sali naszej redaktor naczel-
nej. – Panią Agnieszkę spotykam na 
każdej imprezie samorządowej, a było 
ich ostatnio bardzo wiele.

Gość pragnął też podziękować 
mieszkańcom naszej gminy za oddane 
na niego głosy.

– To między innymi dzięki wam 
miałem bardzo dobry, bo trzeci w Wiel-
kopolsce, wynik wyborczy – skłonił się 
nisko. – Dziękuję redaktor Agnieszce 
Łęckiej, bo dzięki reklamie w jej „Maga-
zynie” z pewnością dotarłem do wielu 
czytelników z Suchego Lasu i całej gminy. 
Dziękuję też za wsparcie sucholeskiemu 
działaczowi .Nowoczesnej Mariuszowi 
Rembickiemu.

Mówca dodał, że oddane nań głosy 
zobowiązują go do ciężkiej pracy na 

rzecz Wielkopolan.
– W ramach tej pracy chcę też wspie-

rać gminę Suchy Las – zadeklarował. – 
Wiem, że waszym problemem są korki, 
ale problemów z pewnością jest więcej. 
Chętnie je poznam, zapraszam do sie-
bie na rozmowę – zachęcał.

W dalszej części sesji skarbnik Mo-
nika Wojtaszewska przedstawiła założe-
nia projektu budżetu na 2019 r. Zakłada 
on deficyt w wysokości 27 mln zł. Do 
projektu ustosunkowały się (pozytyw-
nie) poszczególne komisje Rady Gminy. 
Komisje te złożyły też wcześniej swoje 
wnioski do budżetu. Wójt część z tych 
wniosków uwzględnił składając auto-
poprawkę.

– W czasie posiedzenia komisji nie 
przebiłem się jednak z pomysłem zakupu 
terenu pod sport i rekreację w Złotnikach 

– zabrał tymczasem glos radny Michał 
Przybylski. – Złotniki Osiedle urbanizu-
ją się w szybkim tempie. Niestety, nie ma 
tam większego terenu komunalnego. Są 
tylko dwa małe place zabaw. Proponuję 
zakup terenu pomiędzy Obornicką, Ja-
łowcową i Wrzosową. Jak najrychlej, nie 
odkładajmy tego – prosił.

– Warto to przedyskutować w ko-
misjach – zastanowił się wójt Grzegorz 
Wojtera. – Swoją drogą myślimy o stwo-
rzeniu centralnego, gminnego ośrodka 
sportu. Byłoby to związane z koniecz-
nością wykupu nieruchomości od Uni-
wersytetu Przyrodniczego.

Wieś bez chodnika
Zanim przystąpiono do głosowania 

nad autopoprawką wójta do budżetu, 
radny Przybylski zwrócił też uwagę na 
pewną kwestię natury formalnej:

– Pan wójt złożył jedną autopoprawkę, 
która de facto zawiera aż 13 autopopra-
wek – wytknął. – W ten sposób radni 
zmuszani są do głosowania en bloc.

Ostatecznie jednak do głosowania 
doszło, zaś autopoprawka wójta zosta-
ła przyjęta 12 głosami. Wstrzymało się 

trzech radnych z Gminy Razem. Na-
stępnie przystąpiono do głosowania 
nad wnioskami komisji nieuwzględnio-
nymi przez wójta. 

Najpierw przepadł pomysł, by Urząd 
Gminy przeznaczał o 5 tys. zł mniej na 
reklamę i publikację w mediach. Za gło-
sowało tylko sześciu rajców, a przeciw 
aż dziewięciu. Potem było ciekawiej. 
W przypadku głosowania za przezna-
czeniem 60 tys. zł na płatne patrole 
policji doszło do remisu. Za głosowało 
siedmiu radnych, tyle samo przeciwko, 
a jedna osoba się wstrzymała. Remis 
jednak w tym przypadku nie wystarczył 
i wniosek przepadł. Uznania większości 
nie znalazł też pomysł na przeznaczenie 
100 tys. zł na budowę chodnika przy ul. 
Słonecznej w Złotnikach Wsi. Za głoso-
wało czterech radnych z Gminy Razem, 
przeciwko 10, a wstrzymała się radna 
Iwona Koźlicka.

Cały budżet przyjęto zdecydowaną 
większością głosów. Za głosowało 12 
rajców, nie sprzeciwił się nikt, zaś trzech 
się wstrzymało (wszyscy trzej z Gminy 
Razem). Identycznie zresztą wyglądało 
głosowanie nad wieloletnim planem fi-
nansowym na lata 2019-2029.

Dąb Niepodległości
Dalej poszło jak z płatka. Jednomyśl-

nie przyjęto miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu rol-
niczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej 
w Złotnikach. Jednomyślnie przyjęto 
także Gminny Program Opieki nad 
Zabytkami na lata 2018-2021. Wszyscy 
radni zagłosowali również za uchwałą 
zmieniającą uchwałę w sprawie bezpłat-
nych przejazdów dla uczniów. Wszyscy 
zgodzili się na uchwałę w sprawie wzo-
ru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami. Nikt też nie 
miał wątpliwości, by rosnący na terenie 
naszej gminy Dąb Niepodległości zali-
czyć do pomników przyrody. 

A radny Tomasz Sztolcman bez tru-
du wszystkich przekonał do konieczno-
ści zmiany statutu sołectwa Zielątkowo.

– Chodzi o liczbę członków Rady 
Sołeckiej – wyjaśnił. – Teraz statut 
mówi, że jest ich pięciu, a chodzi o bar-
dziej elastyczny zapis, że ma ich być ich 

od pięciu do dziesięciu.
Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Wszyscy radni zgodzili się też na to, 
żeby rondo w Biedrusku nosiło nazwę 
31 Grudnia 1918 r. – dla upamiętnienia 
przejęcia tego osiedla przez powstań-
ców wielkopolskich.

– Dziękuję za uczczenie w ten spo-
sób stulecia powstania wielkopolskiego 

– skłonił się wszystkim Radosław Bana-
szak, radny z Biedruska.

Ostatnim punktem w tej części sesji 
było głosowanie na temat planu pracy 
komisji stałych. I w tym przypadku nikt 
z rajców nie miał wątpliwości.

Monitorują sygnalizację
W części pod nazwą „Informacje” 

jako pierwszy zabrał głos zastępca wój-
ta Marcin Buliński, który opowiedział 
o gminnych inwestycjach.

– Trwa budowa ulicy Stefańskiego, 
natomiast zakończyliśmy budowę Ło-
zowej – rozpoczął. – Za nami też już 
przebudowa skrzyżowania Obornickiej 
i Nektarowej. Teraz obserwujemy dzia-
łalnie sygnalizacji świetlnej. Będziemy ją 
monitorować pod kątem skrócenia wy-
jazdu na ulicę Obornicką – obiecał.

Zastępca wójta opowiedział też 
o trwającym remoncie Starego Baru 
w Chludowie (trwają m.in. prace nad 
rekonstrukcją dachu), budowie kana-
lizacji sanitarnej i dróg w Zielątkowie 
oraz przedszkola w Golęczewie.

– Rozpoczęliśmy też prace na osiedlu 
Grzybowym, na ulicy Kukułczej i placu 
Sokoła – podsumował swoje wystąpie-
nie Marcin Buliński.

Wójt Grzegorz Wojtera poinformo-
wał z kolei, że Stowarzyszenie Metro-
polia wybrało właśnie pięcioosobowy 
zarząd.

– Reprezentuję w tym stowarzysze-
niu naszą gminę – przypomniał wójt 
Wojtera. – Prezesem Metropolii został 
prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, 
wiceprezesami starosta Jan Grabkowski 
i burmistrz Śremu Adam Lewandowski, 
zaś członkami zarządu burmistrz Swa-
rzędza Marian Szkudlarek i burmistrz 
Buku Stanisław Filipiak.

W dalszej kolejności przewodni-
cząca Rady Gminy Anna Ankiewicz po-

informowała o powstaniu klubu Radni 
Niezależni. Klub zrzesza czworo radnych, 
którzy nie należą ani do Gminy Razem, 
ani do Gminy dla Ciebie. Przewodniczą-
cą klubu została Iwona Koźlicka.

Pamięć o powstańcach
Przewodnicząca Anna Ankiewicz 

przypomniała też, że jeszcze decyzją 
poprzedniej Rady Gminy grudzień 
został ogłoszony miesiącem powstania 
wielkopolskiego. Na obchody związane 
ze stuleciem tegoż powstania zaprosiło 
dwóch radnych: radny Marian Bajer do 

Golęczewa, zaś radny Radosław Bana-
szak do Biedruska.

Różnych okolicznościowych obcho-
dów było zresztą w naszej gminie więcej. 
Sołtys Regina Roszczyk z Zielątkowa za-
pytała, czy są w związku z tym przewidzia-
ne pieniądze na wiązanki kwiatów.

– W tym roku nie ma już takiej for-
malnej możliwości, żeby kupić kwiaty 
za gminne pieniądze – odparł wójt 
Wojtera. – Można ewentualnie popro-
sić w kwiaciarni o wystawienie rachun-
ku już w styczniu 2019 r. Ale najważniej-
sza jest przecież nasza, samorządowców, 

obecność podczas uroczystości – wyra-
ził opinię.

– Udany koncert patriotyczny mieli-
śmy w Chludowie – ocenił z zadowole-
niem radny Zbigniew Hącia. – Szkoda 
tylko trochę, że impreza nie odbyła się 
w gmachu Centrum Kultury i Bibliote-
ki Publicznej w Suchym Lesie, bo u nas 
warunki lokalowe są gorsze i ludzie nie 
mogli się pomieścić…

Pod koniec sesji głos zabrał też 
mieszkaniec, ten sam, który wypowia-
dał się już na poprzedniej sesji. Zresztą 
na ten sam temat – zanieczyszczonego 

powietrza na terenie gminy.
– Mieszkam przy ulicy Borówkowej – 

rozpoczął. – W pobliżu jest przedszkole, 
żłobek. Niedawno urodził się mój wnu-
czek. A mój sąsiad wciąż beztrosko pali 
śmieciami, jakby chciał mojego wnuczka 
uwędzić – pożalił się, składając na ręce 
przewodniczącej pismo ze skargą.

Przewodnicząca Anna Ankiewicz 
pismo przyjęła i pogratulowała męż-
czyźnie narodzin potomka. Zaś przed 
zamknięciem sesji złożyła wszystkim 
obecnym życzenia świąteczne.

Krzysztof Ulanowski

Z SESJI RADY GMINY / WYDARZENIA / REKLAMA

Ogień trzaskał wesoło
Sporym zainteresowaniem cieszyło się ognisko z Mikoła-
jem zorganizowane we wschodniej części Suchego Lasu 
przez Zarząd Osiedla. Do rozdającego podarki Mikołaja 
ustawiały się długie kolejki najmłodszych.

Mikołajowi w obowiązkowych 
czerwonych szatach, w takiejż czapie 
i z długą, białą brodą towarzyszyła 
przebrana za bałwanka przewodniczą-
ca osiedla Anna Ankiewicz.

Prezenty bynajmniej nie były jedy-
ną atrakcją. O to, by najmłodsi się nie 
nudzili, zadbała firma Natalii Trojano-
wicz „Animacje dla dzieci”. Odważne 
maluchy chętnie pozwalały sobie ma-
lować buzie.

Nie zabrakło też atrakcji i dla tych 

nieco starszych uczestników zaba-
wy. Był tradycyjny czerwony barszcz, 
a głodomory mogły też upiec sobie 
kiełbaskę przy wielkim, trzaskającym 
ognisku.

– Nasze osiedle istnieje pięć lat, 
a ognisko z Mikołajem organizujemy 
po raz czwarty – poinformowała nas 
przewodnicząca Anna Ankiewicz.

Czyli można powiedzieć, że trady-
cja się przyjęła.

Krzysztof Ulanowski

catering
obiady dla firm od 12 zł

tel. 76745887
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Wiceprzewodniczący Marek 
Gola i wójt Grzegorz Wojtera

Wiceprzewodniczący Marek Gola, sekretarz Joanna 
Nowak, wicewójt Marcin Buliński, wójt Grzegorz Wojtera Radne Joanna Radzięda i Iwona Koźlicka
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Na plac u zbiegu ulic 28 czerw-
ca 1956 r. i Władysława Sikorskiego 
na Wildzie popularnie mówi się Las 
Vildas. Przez lata fyrtel miał kiepską 
opinię.

– Wizja budynku uwzględnia 
charakter bezpośredniego otoczenia, 
jakim jest specyficzna zabudowa tej 
dzielnicy – mówi architekt Karol Fie-
dor z biura CDF Architekci. – Współ-
grać z nowym obiektem powinien 
Rynek Wildecki z bryłą kościoła, ale 
też charakterystyczne dla Wildy ka-
mienice, w tym zabytkowy dom z fa-
sadą z muru pruskiego i przyległą doń 
kapliczką. 

„Fyrtel” inspirowany był realizowa-
nymi w Berlinie projektami, harmonij-
nie łączącymi nowoczesną zabudowę 
z architekturą zabytkową. 

Współczesny przez lata
Projekt stworzono z myślą o ota-

czającej go architekturze. Fasada na-
wiązuje do elewacji okolicznych ka-
mienic. Nie jest jednak kalką.

– Nie odrzucamy wildeckiej trady-
cji, ale wpisujemy się w nią – podkreśla 
architekt. – Symbolicznym odzwier-
ciedleniem jest sama nazwa. Gmach to 
prosta i solidna bryła, która nie znudzi 
się i nie opatrzy za pięć lat, a do tego bę-
dzie się ładnie starzeć – przekonuje.

Wpływ na  estetykę  Wildy 
Budowa potrwa do 2020 r. W sze-

ściopiętrowym gmachu znajdzie się 66 
mieszkań o powierzchni od 25 do 101 
m kw. Będzie dwupiętrowy parking 
podziemny na 71 miejsc. Lokalizacja 
gmachu pozwala też na stworzenie ka-
meralnego patio. 

Na parterze inwestycji przewidzia-
no pięć lokali handlowo-usługowych 
o powierzchni od 84 do 289 m kw. Ka-
rol Fiedor zauważa wpływ budynku na 
poprawę estetyki tej części Wildy, w tym 
przede wszystkim ul. 28 czerwca 1956 r. 

– Wystarczy spostrzec ile szpetoty 
wnoszą tu słupy z trakcją elektrycz-
ną dla tramwajów, by cieszyć się z ich  
zniknięcia – przekonuje.

Pomoc dla młodych 
– Firma konsekwentnie dąży do 

tego, by realizować projekty zgodne 
z najnowszymi trendami europejski-
mi i nawiązujące do dobrych tradycji 
polskiego budownictwa – zaznacza 
wiceprezes Wojciech Duda. – Duda 
Development kieruje się zasadą łą-
czenia funkcjonalności i estetyki, 
dbając o to, by lokatorzy mieli łatw y 
dostęp zarówno do udogodnień, jak 
i zieleni. 

Wiceprezes Duda wspomniał o spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. 
Jako przykład podał Fundację Rodziny 
Duda im. Maksymiliana Duda, założo-
nej w 2004 r. przez Bognę Duda–Janko-
wiak oraz Macieja i Marcina Duda. 

Dzięki tej fundacji kilkaset uzdol-
nionych dzieci z okolic Rawicza mia-
ło szansę na zdobycie wykształcenie 
i kwalifikacji.

– Od swojego powstania w 1990 
r. Erbud buduje pozycję na polskim 
i europejskim rynku, stale poszerza-
jąc kadrę specjalistów i rozwijając 
struktury w kraju i za granicą – mówi 
dyrektor Jakub Balawander z Zespołu 
Budów Grupy Erbud SA, generalnego 
wykonawcy „Fyrtla Wilda”. – Firma 
przestrzega standardów jakości ISO 
i AQAP i wprowadza do projektów in-
nowacyjne i ekologiczne rozwiązania. 

W 25. rocznicę powstania firmy po-
wołano Fundację Erbud WSPÓLNE 
W YZWANIA im. Eryka Grzeszczaka. 
Fundacja pomaga wychowankom do-
mów dziecka rozpocząć samodzielne 
życie po opuszczeniu placówki.

Złotniki były pierwsze
Obecnie w portfolio Duda Deve-

lopment znajdują się osiedla i wielo-
kondygnacyjne budynki mieszkalne. 
Diasfera Łódzka to budynek miesz-
kalny, który powstanie w centrum 
Łodzi jako projekt łączący łódzką tra-
dycję budownictwa kamienicznego ze 
współczesnymi rozwiązaniami. Arena 
Apartments to apartamentowiec przy 
ul. Wojskowej w Poznaniu. Morasko 
Park to prestiżowe, z pełną infrastruk-
turą, zamknięte osiedle na Morasku. 
Deweloper stawia też pawilony han-
dlowe dla „Biedronek” w całym kraju 
czy hotel w Zielonej Górze. 

Specjalną estymą wiceprezes 
Duda darzy „Nowe Złotniki”, osiedle 
domów w zabudowie szeregowej i bliź-
niaczej w naszej gminie.

– To pierwsza nasza inwestycja 
mieszkaniowa i najdłużej trwający 
z projektów – podkreśla nasz rozmówca. 

– Trzeci, obecny etap bynajmniej nie bę-
dzie ostatnim. Praca nad tym osiedlem 
nauczyła nas wiele o potrzebach klien-
tów i współpracy z podwykonawcami. 
Dzięki temu doświadczeniu możemy 
chociażby lepiej dopasowywać projek-
ty do ich oczekiwań, np. zmieniając wy-
miary pomieszczeń – podsumowuje.

Firma Duda Development sp. z o.o. 
na pozycję ważnego gracza na rynku pra-
cuje od ponad 20 lat. Działalność prowa-
dzi przede wszystkim w sektorze budow-
nictwa mieszkaniowego. Firma wchodzi 
w skład Duda Holding, grupy spółek 
zarządzanych przez rodzinę Duda. 

Piotr Górski        

Sentyment do Złotnik 
i tradycji wildeckiej
Przed nami kolejne etapy inwestycji „Nowe Złotniki”.   
Deweloper  podejmuje też inne wyzwania. Jednym z nich 
jest „Fyrtel Wilda” w Poznaniu.

WYDARZENIA

Dostojni goście
Pomysłodawca spotkania Jacek 

Marcinkowski witał między innymi 
przewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marka 
Golę, zastępczynię prezydenta Po-
znania Katarzynę Kierzek-Koperską, 
wicestarostę poznańskiego Piotra 
Zalewskiego, prezesa Jerzego Bartnika 
oraz dyrektorów Tomasza Wikę i Wie-
sława Ratajczaka.

Spotkanie było znakomitą okazją 
do wręczenia odznaczeń rzemieślni-
czych. Przyznano je członkom Ogól-
nopolskiego Cechu Rzeźników-Wę-
dliniarzy-Kucharzy, a także osobom 
zasłużonym dla niego.

Złoty medal im. Jana Kilińskie-
go „Za zasługi dla rzemiosła polskie-
go” otrzymał Jan Dobrasz, natomiast 
srebrny medal im. Jana Kilińskie-
go – Jarosław Mielczarek. Wręczono 
najwyższe odznaczenie WIR, czyli 
Kordzik Wielkopolskiej Izby Rze-
mieślniczej w Poznaniu. Odznaczenie 
otrzymali Krzysztof Mielczarek i Ge-
rard Szajek.

Złote odznaczenia „Za zasługi 
w rozwoju rzemiosła wielkopolskie-
go” wręczono dr Aleksandrze Swu-
lińskiej-Katulskiej z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, dyr. Mi-
rosławie Mruk z WIJHARS, a także 
wielkopolskiemu wojewódzkiemu le-
karzowi weterynarii Andrzejowi Żar-
neckiemu, Filipowi Bittnerowi z MTP 
oraz wiceprezesowi Hieronimowi Jur-
dze z OCRWK.

Stół i kolędy
Srebrne odznaczenie „Za zasługi 

w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” 
dostali dr Bożena Grześ z Uniwer-

sytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
oraz Sławomir Tomaszewski i Adam 
Polowczyk z Ogólnopolskiego Cechu 
Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy.

O duchową stronę uroczystości 
wspaniale zadbał ks. Mateusz Misiak, 
proboszcz poznańskiej fary. Popularną 
kolędę „Wśród nocnej ciszy” zaśpiewał 
Hieronim Jurga, który akompaniował 
sobie na gitarze.

Stół wigilijny i kolędy stworzyły 
wspaniały nastrój, a tradycji dopełniły 
życzenia składane prawdziwie po pol-
sku, z opłatkiem w dłoni. Wszyscy ży-
czyli sobie zdrowia, spokoju i dobrego, 
biznesowego klimatu dla całej branży. 
Tradycyjnie też obowiązkowym uzu-
pełnieniem stroju były czapki św. Miko-
łaja, co doskonale zostało uwiecznione 
na wspólnym pamiątkowym zdjęciu.

Red.

Wigilia ludzi z branży mięsnej
W gościnnej hali MTP powitano producentów pracują-
cych w branży lub dla branży mięsnej, hodowców, a także 
naukowców, pracowników służb weterynaryjnych, samo-
rządowców, przedstawicieli zaprzyjaźnionych cechów 
i instytucji współpracujących z branżą.

WYDARZENIA 
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Jakub Balawander – dyrektor Zespołu Budów Grupy Erbud , Karol Fiedor – 
architekt biura CDF Architekci, Wojciech Duda – wiceprezes zarządu Duda 
Development, Błażej Szrejbrowski – dyrektor projektu w Duda Development
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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
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www.zkp.com.pl



NIEZALEŻNY SERWIS MARKI HONDA
Suchy Las, ul. Klonowa 4

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

AUTO SERWIS - WSZYSTKIE MARKI POJAZDÓW
naprawy blacharsko lakierniczezz

samochody zastępczezz

wulkanizacjazz

hotel oponzz

kompleksowa obsługa układów klimatyzacjizz

mechanika, przeglądy i naprawy bieżącezz

Z TĄ REKLAMĄ 

10% 
   RABATU*

* Rabat nie dotyczy usług wulkanizacyjnych

 CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las / REKLAMA

eUrząd to urząd dostępny drogą elektroniczną, w którym można załatwić sprawy niezależnie od pory 
dnia i miejsca pobytu. W e-urzędzie obsługa interesantów odbywa się na bieżąco. Uzyskanie informacji, 
złożenie wniosku, załatwienie i monitorowanie sprawy odbywa się zdalnie poprzez Internet i - co równie 
ważne - zgodnie z procedurami bezpieczeństwa informacji.

Korzyści z korzystania z e-Urzędu to m.in:
dostęp do danych o swoich zobowiązaniach podatkowych, opłatach i rozrachunkach z Urzędem  �
itp. (dane spersonalizowane - dostępne po uwierzytelnieniu)
możliwość realizacji płatności należności poprzez usługę PayBy-Net �
dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznych �
wymiana informacji między Urzędem a Klientem �
otrzymywanie wiadomości sms lub e-mail po samodzielnym wybraniu przez Klienta interesującej  �
go kategorii - np. przypomnienia o terminie płatności podatku, ostrzeżenia o warunkach pogo-
dowych, o wydarzeniach gminnych itp.
dostęp do informacji publicznych. �

W ramach projektu zostaną nieodpłatnie udostępnione następujące usługi:
E-usługa umożliwiająca zapłacenie podatku od nieruchomości IN-1 �
E-usługa umożliwiająca zapłacenie podatku od nieruchomości od osób prawnych DN-1 �
E-usługa umożliwiająca zapłacenie podatku rolnego IR-1 �
E-usługa umożliwiająca zapłacenie podatku rolnego od osób prawnych DR-1 �
E-usługa umożliwiająca zapłacenie podatku leśnego IL -1 �
E-usługa umożliwiająca zapłacenie podatku leśnego od osób prawnych DL-1 �
E-usługa umożliwiająca zapłacenie podatku od środków transportowych �
E-usługa umożliwiająca zapłacenie opłaty za gospodarowanie odpadami �
E-usługa umożliwiająca zapłacenie opłaty za zajęcie pasa drogowego �
E-usługa umożliwiająca zapłatę opłaty za dzierżawę/użytkowanie wieczyste. �

Sprawdź i przekonaj się, jak działa platforma e-Urząd: https://eurzad.suchylas.pl
Gmina Suchy Las realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-

mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój e-usług publicz-
nych dla mieszkańców Gminy Suchy Las”.

Droga Redakcjo, od dłuższego już 
czasu pojawia się w moim domu Suchole-
ski Magazyn Mieszkańców gminy Suchy 
Las. Z uwagi na naprawdę profesjonalne 
wydanie zaczęłam go „podczytywać” 
mężowi. Przyznaje że artykuły w nim 
zamieszczane, pisane są dobrą dzienni-
karska ręką w sposób ciekawy i obrazowy. 
Znalazłam jednak w Waszym Miesięczni-
ku coś jeszcze. Otóż znalazłam pewną głę-
bie uczuć i wiarę w ludzi, które powodują 
ze do periodyku tego chce się wracać. Nie 
jestem dziennikarzem, ale jeżeli dobrze 
odczytałam Państwa przesłanie, bardzo 
proszę o zamieszczenie w Miesięczniku 
mojej historii o wierze w człowieka. 

Odzyskałam wiarę 
w człowieka…

Jako mieszkanka Poznania, ob-
cująca na co dzień z miejską rzeczy-
wistością, z upływem lat utraciłam 
wiarę w drugiego człowieka. Wszę-
dobylski komercjalizm, dbałość 
tylko o „własną skórę”, dążenie do 
sukcesu nawet kosztem innych lu-
dzi, zanikająca tożsamość narodowa 
pod wpływem wszędobylskiej mani-
pulacji medialnej spowodowały, że 
zaczęłam oceniać nasze społeczeń-
stwo jako bezduszne, głupie i tracące 
bezpowrotnie nadrzędne wartości. 
Okazało się jednak że poza tym 
wielkomiejskim chaosem istnieją 
i żyją ludzie prawdziwi. To wszystko 
za sprawą zaproszenia jakie stało się 
moim udziałem 8 grudnia 2018 roku. 
Wówczas to wraz z mężem zostali-
śmy zaproszeni na przyjęcie z okazji 
rocznicy założenia Stowarzyszenia 
Rolników i Producentów Żywności 
w Chludowie. Jadąc na to przyjęcie 
oczekiwałam pompatycznych wystą-
pień, sztywnych rozmów i kolejnych 
manipulacji opinią publiczną.  Jakże 
się pomyliłam. Spotkanie odbyło się 
w remizie Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Chludowie. I tu pierwsze 
zaskoczenie. Remiza ta to piękny 
funkcjonalny obiekt, zadbany i jak 
się okazało wykorzystywany przez 
lokalną społeczność. Zupełnie nie to 
czego się spodziewałam. Na progu 
przestronnej sali powitała nas pani 
Maria wręczając gwiazdkowy upo-
minek. Upominek skromny ale pięk-
ny w swojej prostocie. Siadając przy 
gustownie zastawionym, nakrytym 
i ustawionym w podkowę stole znala-
złam się w otoczeniu ludzi szczerych 
i miłych, wręcz serdecznych. Kolej-
nym zaskoczeniem było dla mnie za-
rządzenie przez panią Marię minuty 
ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego 
nagle członka Stowarzyszenia. Jakie 
to dziwne i piękne w naszym rozhu-
kanym świecie-pomyślałam. To był 
początek mojej zmiany ale nie koniec. 
Wbrew moim wcześniejszym do-
mniemaniom oczekiwałam pompa-
tycznego przemówienia. Nic z tego! 
Pani Maria powitała wszystkich, 
używając określenia „nasza rodzina” 
i zaprosiła do wspólnego połamania 
się opłatkiem. Zupełnie obcy ludzie 
składali mi z serca płynące życzenia. 
Nie wyrafinowanymi i wyuczonymi 
słowami ale ot tak zwyczajnie. Po-
czułam pierwszą niewidzialna nitkę 
sympatii, wiary i zaufania do tych lu-
dzi. W trakcie składania życzeń spo-
tkałam naszego dawnego znajomego 
Jurka Świerkowskiego, którego pa-
miętam sprzed lat ze spotkania zor-
ganizowanego w gminie Suchy Las. 
Radość z jaką mnie przywitał świad-
czyła o tym że i On mnie pamiętał. 
Po złożeniu życzeń, wszyscy zasiedli 
do stołu. Zauważyłam że jest kilka 
pustych krzeseł przed którymi znaj-
dowały się zastawy, Spytałam o to 
panią Marię, sugerując że tyle wol-
nych miejsc dla jednego „zbłąkanego 
wędrowca” to chyba przesada. Od-

powiedziała mi że miejsca te zostały 
specjalnie zostawione dla zmarłego 
członka Stowarzyszenia i jego najbliż-
szych. Głupie? Nie, to takie ludzkie 
i serdeczne, naprawdę jak w rodzinie. 
Nie ukrywam bardzo się tą odpowie-
dzią wzruszyłam. Dalszy przebieg 
spotkania, chociaż dla mnie miesz-
czucha raczej biesiady z racji obfitości 
i jakości jadła, to niepowtarzalna at-
mosfera . Atmosfera która pamiętam 
jako dziecko i której zawsze tak mi 
brakowało. Jak się dowiedziałam na 
spotkaniu byli też zaproszeni radni 
gminy, którym na sercu leży dobro 
jej mieszkańców. W trakcie rozmowy 
odkryłam że rzeczywiście jacyś to 
inni ludzie niż przywykłam oglądać 
i słuchać w mediach. Nasłuchawszy 
się w mediach na temat złego kleru, 
z pewna rezerwą odnotowałam nato-
miast przybycie Proboszcza z parafii 
Chludowo. I tu kolejne zaskoczenie. 
Okazało się że to przemiły i „swojski” 
człowiek. Pełen życia, zrozumienia, 
miłości i radości.  Pojawił się też daw-
no niewidziany przeze mnie akorde-
on. Piękne kolędy ale i piosenki stały 
się więc udziałem naszego spotkania. 
Jak się dowiedziałam wszelkie sma-
kołyki przygotowały osobiście człon-
kinie i sympatyczki Stowarzyszenia. 
Oby ten kunszt nie zaginął, tak jak 

i kunszt piwowarski w wykonaniu 
pana Markiewicza juniora. Wracając 
z przyjęcia rozmyślałam nad fenome-
nem jaki stał się moim udziałem. Nie 
mogłam zrozumieć że tacy ludzie 
jeszcze istnieją i dlaczego. Nagle zro-
zumiałam, ludzie ci to jedna wielka 
rodzina wspierająca się w trudnych 
chwilach i ciesząca się z sukcesu 
każdego z członków tej „rodziny”. 
To ludzie dobrzy i serdeczni, ciężko 
pracujący na swoje i swoich bliskich 
życie. Dopóki tacy Ludzie będą żyć 
i trwać dopóty nadzieja na lepsze 
jutro nie zginie. Odzyskałam wiarę 
w człowieka.

Dorota
(dane do wiadomości redakcji)

List od czytelnika
CZYTELNICY LISTY PISZĄ / REKLAMA

9.02.2019 ORGANIZUJEMY 
BAL  

KARNAWAŁOWO - WALENTYNKOWY
KOSZT 150 OD OSOBY

REZERWACJA I INFORMACJE POD NUMEREM 518 678 506
Hotel Wzgórze Toskanii

ul. Poznańska 35. Przeźmierowo
www.wzgorzetoskanii.pl
tel./fax +48 61 814 25 41
kom. + 48 609 41 63 20
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– Ja byłem pomysłodawcą, ale w 
przygotowaniach pomagały mi lokal-
ne organizacje społeczne – zastrzegał 
skromnie sołtys. – Uroczystość by 
się tak pięknie nie udała, gdyby nie 
Stowarzyszenie Golęczewian, Koło 
Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicza 
Straż Pożarna.

Skromność powstańców
Pod figurą NMP w Golęczewie 

spotkali się jednak nie tylko miesz-
kańcy Golęczewa. Przyjechał wójt 
Grzegorz Wojtera, jego zastępca Mar-
cin Buliński i sekretarz gminy Joanna 
Nowak. Przybył radny powiatowy 
Jerzy Świerkowski. Pojawiła się prze-
wodnicząca Rady Gminy Anna An-
kiewicz i gminni radni. Nie zabrakło 
duchownych: proboszcza Krzysztofa 

Andrzejewskiego z Soboty i rektora 
Jana Wróblewskiego z Chludowa. W 
uroczystości wzięli też udział sołtysi i 
przewodniczący zarządów osiedli, dy-
rektorzy szkół, strażacy z OSP i przed-
stawiciele organizacji społecznych. 
Przybyli też mieszkańcy sąsiednich 
miejscowości.

– U nas też pamiętamy o powsta-
niu – powiedziała nam mieszkanka 
Chludowa. – Piękne, patriotyczne 
kazania wygłosił o. Kazimierz Gra-
bowski. Wierni nagrodzili go okla-
skami. A potem zapaliliśmy znicze na 
grobach bojowników o niepodległość. 
W Chludowie mieliśmy czterdziestu 
powstańców wielkopolskich.

– Dziękuję za zaproszenie – ukłonił 
się tymczasem zgromadzonym wójt 
Wojtera. – Świętujemy dziś rocznicę 

jedynego zwycięskiego powstania w 
historii Polski. Mam tę satysfakcję, że 
jeszcze jako uczeń miałem honor spo-
tkać niektórych powstańców wielko-
polskich. Zwróciłem uwagę na to, że to 
byli skromni ludzie.

Wójt Grzegorz Wojtera, wraz z soł-
tysem Przemysławem Majkowskim, 
golęczewskim radnym Marianem Ba-
jerem i prezesem OSP Markiem Ko-
ziełem odsłonili poświęconą powsta-
niu tablicę. Tablica jest drugą częścią 
dyptyku. Część pierwszą odsłonięto 
z okazji stulecia odzysania niepodle-
głości. Dyptyk znajduje się na murze 
przy figurze, zaś autorem dzieła jest 
rzeźbiarz Maciej Mazur.

Wielkopolska wzorem
Powstańczy Apel Pamięci odczytał 

radny Marian Bajer.
– Kombatanci i weterani walk o 

niepodległość, mieszkańcy gminy, 
stajemy dziś do apelu, aby uczcić pa-
mięć wszystkich Wielkopolan, którzy 
walczyli o niepodległość naszego kra-
ju – rozpoczął, by następnie wymienić 
wiele miejscowości z terenów naszej 
gminy i jej okolic, w których toczyły 
się walki.

– Chwała bohaterom! – zakrzyknął 
tłum.

Po wystąpieniu radnego Bajera 
przedstawiciele instytucji i organizacji 
społecznych złożyli wiązanki kwiatów. 
W dalszej kolejności przemawiała 
Maria Bajer ze Stowarzyszenia Golę-
czewian, która – może w nieco prze-
wrotny sposób – przypomniała, że 
Wielkopolska zawsze była wzorem dla 
reszty kraju.

– Dzięki nowemu dworcowi w Po-
znaniu cała Polska teraz wie, jak nie 
buduje się dworców kolejowych – roz-
poczęła. – W zamian stolica dokonuje 
zamachu na naszych marszałków. 
Wszak Marek Woźniak, marszałek 
województwa wielkopolskiego, został 
w czasie uroczystości w Warszawie 
nazwany marszałkiem mazowieckim 

– przypomniała.

Praca organiczna
Już poważnie Maria Bajer przypo-

mniała, że Feliks Nowowiejski, autor mu-
zyki do „Roty”, był Wielkopolaninem.

– Swoją drogą – zmieniła temat 
mówczyni – Marek Rezler przypo-
mniał ostatnio, że mieliśmy cztery 
zwycięskie powstania, a nie jedno. 
Pierwsze to powstanie wielkopolskie z 
1806 r., dzięki któremu mogło powstać 
Księstwo Warszawskie. Potem II po-
wstanie śląskie, powstanie sejneńskie 
w 1919 r. i wreszcie powstanie wielko-
polskie z przełomu lat 1918 i 1919.

Więcej na temat historii zgroma-
dzeni usłyszeli od sucholeskiego hi-
storyka Ryszarda Chruszczewskiego, 
który przypomniał nie tylko dzieje 
powstania wielkopolskiego, ale i całe-
go wieku XIX.

– Zaczęło się od romantycznej wizji 
patriotyzmu jako walki o wolność z 
bronią w ręku – mówił historyk. – Ale 
skutecznie nas z tej wizji wyleczyły 
państwa zaborcze, które wówczas do-
skonale się pomiędzy sobą dogadywa-
ły, a wywoływane przez nas powstania 
potrafiły stłumić. Nauczyliśmy się 
więc, by zaborcę atakować wtedy, gdy 
jest słaby, a nie wtedy, kiedy tego ataku 
się spodziewa. Wielkopolanie posta-
wili na pracę organiczną i w ten sposób 
przeciwstawiali się germanizacji.

Najważniejsza skuteczność
Mówca wspomniał też o rewolucji 

w Niemczech, dzięki której państwo 
to wycofało się z I wojny światowej.

– Najwyraźniej niemieckie władze 
uznały rewolucję za większe zagroże-
nie – ocenił sucholeski historyk. – Do 
tego cesarz abdykował, dzięki czemu 
wielu Polaków służących w wojsku 
niemieckim uznało, że przysięga woj-
skowa ich już nie wiąże. I wrócili do 
domów, ale wrócili w mundurach i z 
bronią w ręku.

Ryszard Chruszczewski mówił 
dalej, że walki powstańcze toczyły się 
m.in. na terenie Biedruska, Złotnik i 
Golęczewa. W Golęczewie powstańcy 
zajęli dworzec kolejowy.

– Nic dziwnego, bo stacje kolejowe 
to miejsca strategiczne – zaznaczył. 

– Tory wykorzystywane są do wojsko-
wych transportów. Poza tym Golęcze-
wo leży na ważnym odcinku Poznań-
Piła, a z Piły mogły przybyć niemieckie 
posiłki.

Powstańcy, którzy zajęli dworzec 
mogli pochodzić z Golęczewa, ale mo-
gli też przybyć z zewnątrz. Nie wiemy 
dokładnie, jak było.

– Najważniejsze, że byli skuteczni 
– wskazał historyk. – Do tego zajęcie 

dworca miało swój wymiar symbo-
liczny, bo przecież Niemcy uważali 
Golęczewo za swoją wieś wzorcową. 
Dodajmy, że przez pół roku Wielko-
polska funkcjonowała jako de facto 
niepodległe państwo, z własną armią, 
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fot

. M
ac

iej
 Ł

uc
zk

ow
sk

i - 
wi

ęce
j n

a F
B/

su
ch

ole
sk

i

INFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / WYDARZENIA

Październik w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
Koncert  20. 10. 2018 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Muzyczny hołd godz. 18.00 Bezpłatne wejściówki do  
dla Niepodległej  do odbioru w sekretariacie 
  CKiBP
Konkurs 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

Tel. 668 178 831   piotrgajewski73@wp.pl

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

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

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

MYJNIA RĘCZNA
pranie 
sprzątanie 
polerowanie  
woskowanie 

MYJNIA RĘCZNA
pranie
sprzątanie
polerowanie 
woskowanie

WULKANIZACJA
naprawa 
wymiana 
sprzedaż opon 

KLIMATYZACJA
dezynfekcja 
odgrzybianie 
napełnianie 

MECHANIKA I ELEKTRYKA SAMOCHODOWA

Dla stałych Klientów RABATY 
- oferujemy program lojalnościowy

Współpracujemy z � rmami w zakresie obsługi � oty 

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

PN-SOB  8.00-19.00
NIEDZIELA  9.00-15.00 

W SPRZEDAŻY OPONY ZIMOWE
NOWE I UŻYWANE

KOMPLET

JUŻ OD 

400 zł

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

Biała Sobota

18.03.2017
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Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

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

WYNAJMĘ 
POMIESZCZENIE  

17 m2

PO REMONCIE  
Z ŁAZIENKĄ
SUCHY LAS,  
SZKOLNA 58  

(VIS A VIS LIDLA)

601 917 747

Stulecie jednego z czterech 
zwycięskich powstań
Mieszkańcy Golęczewa uczcili stulecie wybuchu powsta-
nia wielkopolskiego. Uroczystość zorganizował sołtys Prze-
mysław Majkowski, natomiast grafikę na budynku dworca 
wykonała artystka Elżbieta Krenz.

która potem dzielnie walczyła w woj-
nie z bolszewikami. Niemców to za-
skoczyło, bo wcześniej wmawiali sobie, 
że Polacy nie są zdolni do stworzenia 
sprawnie działającego państwa.

Dzieło lokalnej artystki
Na zakończenie swojego wystąpie-

nia Ryszard Chruszczewski pochwalił 
grafikę na ścianie dworca.

– Bardzo mi się ten baner spodobał, 
oddaje ducha historii i pasuje do sza-
chulcowej ściany budynku – komple-
mentował. – Tak rzeczywiście mogły 
te wydarzenia wyglądać.

Grafikę wykonała Elżbieta Krenz, 

mieszkająca w Golęczewie artystka. 
Na ścianie dworca możemy podziwiać 
umundurowanych powstańców z bro-
nią w ręku, nadjeżdżający parowóz, a 
także przełamaną tablicę z napisem 

„Golenhofen”.
– Zanim przystąpiłam do pracy nad 

grafiką, zapoznałam się najpierw z ma-
teriałami historycznymi – mówi nam 
artystka. – Stąd pewnie ocena histo-
ryka, że tak to rzeczywiście mogło wy-
glądać. Ocena, która – nie ukrywam 

– sprawiła mi przyjemność.
Niektóre elementy grafiki mają 

jednakże znaczenie symboliczne, jak 
chociażby wspomniana wyżej złama-

na tablica z niemiecką nazwą miej-
scowości. Nie wiadomo bowiem, czy 
rzeczywiście któryś z powstańców 
tablicę uszkodził. Nie to jest jednak 
najistotniejsze.

– Zależało mi, żeby na budynku 
dworca pozostał jakiś widoczny ślad 
po obchodach stulecia wybuchu po-
wstania – wyjaśnił nam sołtys Prze-
mysław Majkowski. – Dlatego też po-
prosiłem o pomoc naszą golęczewską 
artystkę. Wszystko się pięknie udało, 
dzieło artystki jest zauważalne – cie-
szył się.

Krzysztof Ulanowski
OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

WYDARZENIA

Projekt: Graficzne Studio Elżbieta Krenz
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Ponad 120 mln zł na drogi
125,5 mln zł – taka kwota w tego-

rocznym budżecie została przeznaczo-
na na drogi powiatowe. Mieszkańców 
gminy Suchy Las niewątpliwie ucieszy 
wiadomość o planowanej przebudo-
wie skrzyżowań ulicy Sucholeskiej 
z linią kolejową oraz z ulicą Perłową. 
Na wydatki związane z rozpoczęciem 
tych prac powiat zabezpieczył 500 tys. 
zł (dokumentacja techniczna – 150 
tys. zł, wykup gruntów 340 tys. zł).

Jednak najwięcej, bo niemal  
25 mln zł, pochłoną tzw. zintegrowane 
inwestycje terytorialne. Są one realizo-
wane wspólnie z gminami, które budują 
węzły przesiadkowe przy stacjach ko-
lejowych. Powiat poznański jest odpo-
wiedzialny za drogi i ścieżki rowerowe, 
którymi szybko i bezpiecznie można 
się do tych stacji dostać. Przypomnijmy, 
że taka inwestycja w zeszłym roku zo-
stała otwarta w Złotnikach. Włączenie 
Suchego Lasu do systemu Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej w tym roku po-
zwoli w pełni wykorzystać potencjał 
tego nowoczesnego węzła. 

To, co najistotniejsze – 
praca, rodzina i zdrowie

Walka ze smogiem i zanieczysz-
czeniem powietrza pozostaje prioryte-
towym wyzwaniem. 

W trosce o środowisko i zdrowie 
mieszkańców powiat poznański kon-
tynuuje program dopłat do wymiany 
starego ogrzewania na ekologiczne. Na 
ten cel zarezerwowano 750 tys. zł. Zo-
stanie też utrzymany  – wspólnie z gmi-
nami – program likwidacji azbestu.

Sucholeszczanie ponownie skorzy-
stają również z bezpłatnych szczepień. 
Prawie 407 tys. zł kosztować będzie 
program profilaktyki zakażeń wiru-
sem brodawczaka ludzkiego, który 
obejmie w tym roku także chłopców.

Funkcjonowanie Powiatowego 
Urzędu Pracy, obsługującego zarówno 
mieszańców Poznania, jak i powiatu, 
pochłonie 15,6 mln zł. 3,6 mln zł prze-
znaczono na Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie, a 2,4 mln zł kosztować 
będzie przebudowa i wyposażenie bu-
dynków szeregowych w sąsiedztwie 
DPS-u w Lisówkach. Powstaną tam 
mieszkania chronione, które mają słu-
żyć osobom niepełnosprawnym w na-
uce samodzielnego życia.

Edukacja – inwestycja 
w przyszłość

101,7 mln zł – tyle kosztować będzie 
edukacja w powiecie, z czego 65 mln zło-
tych wydanych zostanie na prowadze-
nie szkół publicznych. Z kolei 6,6 mln 
zł trafi do szkoły w Murowanej Gośli-
nie na kompleksową modernizację bu-
dynku oraz budowę sali gimnastycznej.  
8 mln zł potrzeba na zakup wyposa-
żenia do najnowocześniejszej szkoły 
branżowej w kraju – Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Swarzędzu. 
Pozostałe placówki oświatowe prowa-
dzone przez powiat, m.in. w Kórniku, 
Mosinie czy Rokietnicy, w ramach 
projektu „Gotowi do pracy” na dopo-
sażenie i pomoce dydaktyczne łącznie 
otrzymają 3,3 mln złotych. 

Kontynuacja prac w ramach rewa-
loryzacji wnętrz dawnego kompleksu 
cysterskiego w Owińskach pochłonie 
blisko 7 mln zł. Nowe wyposażenie 
zyska też Muzeum Tyflologiczne. Jed-
nocześnie na opiekę nad zabytkami 
wygospodarowano 1,7 mln zł. Ta kwo-
ta pozwoli na przywrócenie historycz-
nym obiektom należnego im blasku 
oraz funkcjonalności. 

Bezpieczny powiat
Na bezpieczeństwo publiczne 

i ochronę przeciwpożarową powiat 
poznański wyda blisko 3,5 mln zł. Po-
nad 1 mln zł przeznaczone będzie na 
komendy powiatowe policji. Z kolei 
strażacy otrzymają niemal 1,2 mln 
złotych m.in. na zagospodarowanie 
terenu przy JRG-4 w Poznaniu, dofi-
nansowanie zakupu ciężkiego pojaz-
du ratowniczo-gaśniczego, moderni-
zację JRG-8 w Bolechowie oraz JRG-6 
Krzesiny.

- Nowy rok ponownie zapowiada 
się pracowicie w powiecie poznań-
skim. Nie boimy się jednak trudnych 
wyzwań, bo wiemy, że realizowane 
przez nas inicjatywy są odpowiedzią 
na rzeczywiste potrzeby mieszkań-
ców – mówi Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. – Szerokie spektrum 
podejmowanych przez nas działań 
pokazuje, że równie istotne są drobne 
akcje, jak i wielomilionowe inwestycje 
drogowe. Współpracujemy z gminami, 
z miastem, z Metropolią Poznań, aby, 
dzięki połączonym siłom, osiągać wię-
cej – zapewnia J. Grabkowski. 
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Miliony do wydania
410 milionów złotych – tyle wyniesie tegoroczny budżet 
powiatu poznańskiego jednogłośnie przyjęty przez Radę 
Powiatu w Poznaniu. Najwięcej pieniędzy wydanych zosta-
nie na drogi i edukację. Jak zwykle powiat nie będzie też 
oszczędzał na polityce społecznej i zdrowiu.

Rozbudowa szkoły w Murowanej Goślinie

Domy szeregowe przy DPS w Lisówkach

Powiatowy Ośrodek 
Szkolenia OSP w Bolechowie Prace rewitalizacyjne w SOSW w Owińskach

  NASZE MENU  
Zupy 
Żurek domowy z jajkiem  .............................. 12
Rosół z kurczaka zagrodowego z ręcznie 
robionym makaronem  ............................  11,90
Barszcz czysty  ...............................................  7
Barszcz z kołdunami   ................................... 10
Zupa dnia  .................................................... 11

Sałatki
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
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 z wołowiną zapiekane  
w sosie myśliwskim  ................................ 26,90
Pierogi z łososiem zapiekane  
w sosie śmietanowo-szpinakowym .........  27,90

Dania obiadowe 
Krewetki na maśle z czosnkiem i chilli  
 podawane z bagietką  .......................  26,50
Dziki burger - wariacja na temat hamnurgera 
 burger z dzika, z konfiturą z czerwonej  
 cebuli, ser cheddar, sałata, pomidor, 
 ogórek kwaszony, sos BBQ, frytki 
 stek house ..........................................24,50
Grilowana pierś z kruczaka 
 podawana z warzywami z patelni 
 i dipem mango-chilli .......................... 27,90
Tradycyjny kotlet schabowy  
 podawany z ziemniakami i kapustą 
 kwaszoną zasmażaną  .......................  27,90

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem  
i cebulką
z mięsem  ................................................. 22,50
szpinakowe z cielęciną   ............................  23,50
pielmieni 20 szt.  ...................................... 22,50
buraczane z pikantną wołowiną  ..............  23,50
curry z indykiem  ........................................... 23
z kurczakiem  ................................................ 22
z dziczyzną  ................................................... 25
z kaszanką  .................................................... 21
z gęsiną  ........................................................ 25
z jagnięciną  .................................................. 25
z małżami  ..................................................... 23
z łososiem  ..................................................... 25

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

Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
Ruskie  .....................................................  21,90
z kapustą i grzybami  ................................  21,90
z prawdziwkiem  ........................................... 25
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  ....................................................  21,90
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  .............................  49,90
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  ...................................... 26
Trzy kolory
 9 sztuk pierogów:  
 3 szt. szpinakowe z cielęciną, 
 3 szt. buraczane z wołowiną,  
 3 szt. curry z indykiem  ........................... 26

Pierogi bezglutenowe  
7 sztuk, z mąki gryczanej
Ruskie  .......................................................... 25
z kurczakiem  ................................................ 25
ze szpinakiem i ricottą  .................................. 25
z serem na słodko  ......................................... 25
z truskawkami  .............................................. 25

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 

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

Zaśpiewali kolędy przy ognisku
Przedświąteczne ognisko w Suchym Lesie przyciągnęło 
wielu mieszkańców. Zabawa okazała się udana, a organiza-
torzy zapewniają, że nie jest to ostatnia edycja imprezy.

Ognisko zorganizowali radni Wie-
sława Prycińska, Maciej Jankowiak 
i Robert Rozwadowski. Swoją współ-
pracę przy organizacji zaoferowali też 
radni Iwona Koźlicka, Anna Ankiewicz 
i Joanna Radzięda. Impreza okazała się 
sukcesem, bo przyszło sporo osób.

– Zabawa była świetna, a uczestnicy 
chcą, żeby ognisko organizowane było 
cyklicznie – mówi nam Wiesława Pry-
cińska. – To była już druga edycja, ale 
na pewno nie ostatnia – dodaje.

Mikołaj versus Gwiazdor
Organizatorzy zapewnili kiełba-

ski, kaszankę, ogórki, smalec, keczup 
i barszcz czerwony. Najmłodsi otrzy-
mali słodkie upominki w postaci Mi-
kołajków z czekolady. 

– W przyszłym roku przygotujemy 
też paczuszki dla dzieci – zapowiada 
pani radna.

W świąteczny nastrój wczuli się 
też i dorośli śpiewając kolędy oraz za-
kładając czapki Mikołajów. A może 
Gwiazdorów? Wszak Suchy Las to 
serce Wielkopolski, a Wielkopolan od-
wiedza w Wigilię Gwiazdor.

– Można te tradycje pogodzić 
– śmieje się Wiesława Prycińska. – 
W czasie ogniska pozowałam do zdję-
cia ze słynnym Mezo, mieszkańcem 
naszej miejscowości. Żartowaliśmy, że 
ja jestem Mikołajkiem, miałam wszak 
czerwoną czapkę. Mezo to oczywiście 
gwiazdor, bo jest sławnym muzykiem 

– puszcza oko.

Na wspólny stół
Mezo, czyli Jacek Mejer, bynaj-

mniej nie przybył na ognisko z pusty-
mi rękoma. Przyniósł kiełbasę wła-
snego wyrobu. Bo idea była taka, że 
każdy mógł przynieść co może i chce 
na wspólny stół.

– Moja sąsiadka Karolina Szurkało 
przyniosła chleb własnego wypieku 
z własnoręcznie zrobionymi powi-
dłami – wylicza nasza rozmówczyni. 

– Karolina Piórkowska przyniosła wła-
snego wypieku ciastka czekoladowe, 
a Kamila Jankowiak własnoręcznie 
upieczone brownie piernikowe. Z wła-
snym jadłem przyszło też wiele innych 
wspaniałych osób.

Krzysztof Ulanowski

fot
. M

ac
iej

 Ł
uc

zk
ow

sk
i - 

wi
ęce

j n
a F

B/
su

ch
ole

sk
i 

22 Sucholeski.EU       styczeń 2019      nr 1 (84)  nr 1 (84)       styczeń 2019      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 23



W pierwszej kolejności wskazać 
należy, że każdy pracodawca ma 
prawo i obowiązek dokonać tzw. 
formalnej kontroli zwolnienia le-
karskiego, przedłożonego mu przez 
pracownika. Kontrola formalna 
ogranicza się do sprawdzenia przez 
pracodawcę, czy zaświadczenie le-
karskie, stanowiące podstawę zwol-
nienia pracownika od pracy, zosta-
ło w ystawione i w ydane zgodnie 
z przepisami w sprawie zasad i trybu 
w ystawiania zaświadczeń lekar-
skich. Pracodawca winien również 
zweryfikować, czy zaświadczenie 
lekarskie nie zostało sfałszowane. 
W przypadku gdy zachodzi podej-

rzenie, że zaświadczenie lekarskie 
zostało sfałszowane, pracodawca 
jako płatnik składek winien w ystą-
pić do lekarza prowadzącego (le-
czącego pracownika) o w yjaśnienie 
spraw y, a w razie podejrzenia, że 
zaświadczenie lekarskie w ydane 
zostało niezgodnie z przepisami 
w sprawie zasad i trybu w ystawiania 
zaświadczeń lekarskich, pracodaw-
ca winien w ystąpić o w yjaśnienie 
spraw y do właściwej terenowej 
jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Pamię-
tać również należy, że opisy wanej 
formalnej kontroli zwolnienia le-
karskiego dokonuje pracodawca, 
rozumiany jako płatnik składek i to 
niezależnie od liczby zatrudnionych 
pracowników. 

Od przy wołanej wcześniej for-
malnej kontroli zwolnień lekarskich 
odróżnić natomiast należy kontrolę 
prawidłowości w ykorzysty wania 
zwolnień lekarskich od pracy z po-
wodu choroby lub konieczności 
sprawowania przez ubezpieczonego 
opieki nad członkiem rodziny, do 
której dokonania jest uprawniony 
jedynie ten pracodawca, który zgła-
sza do ubezpieczenia chorobowego 
pow yżej 20 ubezpieczonych. 

Kontrola prawidłowości w yko-
rzysty wania zwolnień lekarskich 

od pracy polega na ustaleniu, czy 
ubezpieczony (w okresie orzeczo-
nej niezdolności do pracy) nie w y-
konuje pracy zarobkowej lub nie 
w ykorzystuje zwolnienia lekarskie-
go od pracy w sposób niezgodny 
z jego celem. Kontrola prawidło-
wości w ykorzysty wania zwolnień 
lekarskich od pracy powinna być 
dokony wana w przypadkach na-
silonej absencji pracowniczej, w y-
wołanej chorobą lub koniecznością 
sprawowania opieki. W przypadku 
realizacji kontroli prawidłowości 
w ykorzysty wania zwolnień lekar-
skich od pracy, pracodawca w ysta-
wia osobie kontrolującej imienne 
upoważnienie, które uprawnia do 
w ykony wania kontroli również 
w miejscu zamieszkania, w miejscu 
czasowego pobytu lub w miejscu 
zatrudnienia osoby kontrolowanej. 
W razie stwierdzenia w trakcie ta-
kiej kontroli, iż zwolnienie lekarskie 
nie jest w ykorzysty wane zgodnie 
z przepisami prawa, osoba kontrolu-
jąca sporządza protokół, w którym 
wskazuje na czym takie nieprawi-
dłowe w ykorzysty wanie zwolnie-
nia lekarskiego od pracy polegało. 
Następnie w w. protokół z kontroli 
należy przedłożyć pracownikowi 
w celu wniesienia przez niego doń 
ewentualnych uwag. W razie sporu 

lub wątpliwości, właściwa terenowa 
jednostka organizacyjna Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych rozstrzy-
ga w drodze decyzji, czy zwolnienie 
lekarskie od pracy w ykorzysty wane 
było przez pracownika niezgodnie 
z jego celem, uzyskując (w miarę 
potrzeby) uprzednio opinię lekarza 
leczącego (prowadzącego). 

Niezależnie od pow yższych 
uwag, pamiętać także należy, że 
mimo przeprowadzenia przez pra-
codawcę własnej kontroli zwolnie-
nia lekarskiego pracownika, praco-
dawca zawsze może domagać się 
przeprowadzenia odpowiedniej 
kontroli przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Podsumowując, warto również 
wskazać, że w ykony wanie przez 
pracownika, przeby wającego na 
zwolnieniu lekarskim, pracy zarob-
kowej - może stanowić samodziel-
ną przesłankę do utraty prawa do 
zasiłku chorobowego lub opiekuń-
czego. Ponadto w ykony wanie przez 
pracownika czynności mogących 
przedłużyć okres jego niezdolności 
do pracy, uznać należy za niezgodne 
z celem zwolnienia lekarskiego, gdyż 
celem przeby wania przez pracow-
nika na zwolnieniu lekarskim - jest 
odzyskanie przez niego (jako ubez-
pieczonego) zdolności do pracy.
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PRAWNIK RADZI / REKLAMA / URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

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

Czy pracodawca jest uprawniony do kontroli 
sposobu wykorzystywania zwolnienia 
lekarskiego przez pracownika?
Z uwagi na fakt, że część pracowników wykorzystuje zwol-
nienia lekarskie dla celów innych niż powrót do zdrowia, 
np. wyjazd na wakacje lub podjęcie dodatkowego zatrud-
nienia, warto zastanowić się, czy pracodawcy przysługują 
narzędzia prawne umożliwiające weryfikację sposobu wy-
korzystania przez pracownika udzielonego mu wcześniej 
zwolnienia lekarskiego.

Usługa Twój e-PIT
Uproszczenie w rozliczaniu za 2018 r. zeznań podatko-
wych przez podatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych.

Na mocy ustawy z dnia 4 paź-
dziernika 2018 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) 
obok funkcjonujących sposobów 
składania zeznań podatkowych 
przez podatnika (papierowo lub 
elektronicznie) wprowadzony zo-
staje obowiązek udostępnienia po-
datnikowi przez organ podatkowy 
z dniem 15 lutego następującego 
po roku podatkowym zeznań po-
datkowych, o których mowa w art. 
45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, uwzględniając w nich 
dane będące w posiadaniu Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej 
(tzw. „Twój e-PIT”).

Przedmiotowe zeznania będą 
przygotowane automatycznie 
w systemie teleinformatycznym na 
podstawie danych będących w po-
siadaniu Szefa Krajowej Admini-
stracji Skarbowej, tj. m.in. w oparciu 
o dane przekazane w Informacjach 
przez płatników, danych przekaza-
nych przez podatnika w zeznaniu 
podatkowym za rok ubiegły(np. 
ulga na dzieci, nr KRS OPP, której 
w ubiegłym roku podatnik przeka-
zał 1% podatku należnego).

KAS przygotuje zeznania podat-
kowe dla wszystkich podatników. 
Podatnicy, którzy nie będą chcieli 
skorzystać z zaproponowanej no-
wej formy rozliczenia, będą mogli 
nadal rozliczyć się z urzędem skar-
bowym składając zeznanie podat-
kowe w formie papierowej lub elek-
tronicznej.

Wprowadzenie usługi „Twój 
e-PIT” wiąże się z likwidacją moż-
liwości złożenia zeznania rocznego 
w postaci PFR lub sporządzenia ze-
znania PIT-37 na podstawie wnio-
sku PIT-WZ w dotychczasowej 
formie i zakresie.

Począwszy od dnia 1 stycznia 
2019 r. skrócony został termin 
przesyłania przez płatników  
Informacji np. PIT-8C, PIT-11, 
PIT-11A oraz PIT-R do naczel-
nika urzędu skarbowego, tj. 
wszyscy płatnicy są zobowiąza-
ni do przesyłania tych Informa-
cji w terminie do końca stycznia 
roku następującego po roku 
podatkowym, wyłącznie drogą 
elektroniczną.

PODSTAWOWE INFORMACJE  
PRAKTYCZNE

Kogo dotyczy usługa 
Twój e-PIT

W przypadku rozliczeń za 2018 
r. zeznania podatkowe w ramach 
usługi Twój e-PIT będą dostępne 
dla podatników – osób fizycznych 
nieprowadzących działalności go-
spodarczej,składających zeznanie 
podatkowe na formularzu PIT-37 
oraz podatników uzyskujących 
przychody z kapitałów pieniężnych 
(np. przychody ze zbycia akcji) 
składających zeznanie podatkowe 
na formularzu PIT-38.

Usługą Twój e-PIT objęto po-
datników rozliczających się:

a) indywidualnie,
b) wspólnie z małżonkiem,
c) w sposób przewidziany dla osób 

samotnie wychowujących dzieci.

Miejsce udostępnienia 
usługi Twój e-PIT

Sporządzone przez KAS zezna-
nie podatkowe będzie udostępnio-
ne podatnikom w wersji elektro-
nicznej na Portalu Podatkowym.

Aplikacja, w której udostępnione 
zostaną zeznania podatkowe, będzie 
zapewniała podatnikom nieograni-
czony dostęp do tych zeznań oraz 
do Urzędowego Potwierdzenia 
Odbioru (UPO) potwierdzającego 
złożenie zeznania podatkowego do 
organu podatkowego.

Termin udostępnienia 
zeznań podatkowych 
za pośrednictwem 
usługi Twój e-PIT

Zeznania podatkowe będą do-
stępne na Portalu Podatkowym od 
dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 
roku następującego po roku podat-
kowym.

 Zakres czynności 
dostępnych dla 
podatnika w ramach 
usługi Twój e-PIT

Podatnik sporządzone przez KAS 
zeznanie podatkowe będzie mógł:

zweryfikować i zaakceptować  �
bez zmian,
zmodyfikować (np. w zakresie  �
wyboru formy opodatkowania: 
wspólnie z małżonkiem lub jako 
osoba samotnie wychowująca 

dzieci; wskazania nr KRS wybra-
nej OPP, której chce przekazać 1% 
podatku należnego) lub uzupełnić 
o dane, których nie posiada KAS 
(uzupełnienia o kwotę odliczenia: 
darowizny na cele kultu religijne-
go, darowizny na cele krwiodaw-
stwa, poniesionych wydatków na 
cele rehabilitacyjne, poniesionych 
wydatków z tytułu użytkowania 
sieci Internet, wpłat dokonanych 
na indywidualne konto zabezpie-
czenia emerytalnego) i następnie 
je zaakceptować,
nic nie robić – wtedy z upływem  �
terminu do składania zeznań 
rocznych (z dniem 30 kwietnia), 
zeznanie przygotowane przez 
KAS zostanie automatycznie za-
akceptowane, co będzie równo-
znaczne ze złożeniem przez po-
datnika rozliczenia rocznego PIT,
odrzucić i rozliczyć się samo- �
dzielnie.
W zeznaniu podatkowym przy-

gotowanym przez KAS podatnicy 
będą mieli również możliwość 
weryfikacji numeru rachunku 
osobistego, jaki mają zgłoszony 
w urzędzie skarbowym do zwrotu 
nadpłaty, i w przypadku jego zmia-
ny lub braku – będą mogli taki ra-
chunek zaktualizować w zeznaniu 
podatkowym lub wskazać w nim 
numer rachunku osobistego wła-
ściwy do jej zwrotu, jeżeli wcze-
śniej nie zgłosili rachunku w urzę-
dzie skarbowym.

Termin złożenia zeznania 
podatkowego w ramach 
usługi Twój e-PIT

Począwszy od rozliczania za 
2018 r. zeznania PIT będą składane 
w okresie od dnia 15 lutego do dnia 
30 kwietnia roku następującego po 
roku podatkowym (jeden termin 
składania zeznania dla wszystkich 
podatników).

Zeznania złożone przed dniem 
15 lutego roku następującego po 
roku podatkowym uznaje się za 
złożone w dniu 15 lutego.

Akceptacja przez podatnika udo-
stępnionego za pośrednictwem Por-
talu Podatkowego zeznania przed 
upływem terminu określonego na 
jego złożenie (tj. przed dniem 30  
kwietnia) bez wprowadzenia albo 
po wprowadzeniu w nim zmian 
oznacza złożenie zeznania w dniu 
dokonania akceptacji.

Niedokonanie akceptacji lub 
odrzucenia udostępnionego zezna-
nia przed upływem terminu okre-
ślonego na jego złożenie oznacza 
złożenie udostępnionego zeznania 

w ostatnim dniu tego terminu (au-
tomatyczna akceptacja).

Automatyczna akceptacja nie 
ma jednakże miejsca w sytuacji, 
gdy podatnik złożył zeznanie sa-
modzielnie, nie korzystając z usłu-
gi Twój e-PIT.

Podatek do zapłaty
W przypadku podatników, któ-

rych zeznania zostaną zaakcep-
towane w sposób automatyczny, 
w przypadku braku zapłaty podatku 
wynikającego z tego zeznania, organ 
podatkowy będzie zobowiązany po-
informować podatnika w terminie 
miesiąca, od upływu terminu do za-
płaty ww. zobowiązania (upływ ter-
minu do złożenia zeznania),o kwocie 
podatku do zapłaty. Jednocześnie za 
okres od upływu terminu do zapła-
ty podatku do terminu określonego 
w informacji (7 dni od dnia dorę-
czenia informacji) podatnikowi nie 
będą naliczane odsetki podatkowe.

Nadpłata
Począwszy od dnia 1 stycznia 

2019 r. skrócony został termin zwro-
tu nadpłaty wynikającej ze złożo-
nego zeznania (korekty zeznania) 
przez podatnika podatku dochodo-
wego od osób fizycznych z 3 miesię-
cy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie 
złożone za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej.

W przypadku zeznań podatko-
wych złożonych w formie papie-
rowej, termin zwrotu nadpłaty nie 
ulegnie zmianie, urząd skarbowy 
ma obowiązek zwrócić ją w termi-
nie trzech miesięcy.

BARBARA DĘBOWSKA
Kierownik Działu

Dział Obsługi Bezpośredniej

W związku z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczenio-
wego, przesyłam informacje o spotkaniach z podatnikami.

Spotkania prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego Po-
znań - Winogrady, odbywać się będą w Urzędzie Gminy, sala szkoleniowa 
(parter) w terminach:

18. 02. 2018 r. w godzinach od 16:00 - 18:00 �
18. 03. 2018 r. w godzinach od 16:00 - 18:00 �
15. 04. 2018 r. w godzinach od 16:00 - 18:00 �

Na spotkania proszę przynieść zeznanie z 2017 r. i wszystkie dokumen-
ty, na podstawie których sporządzone zostanie zeznanie za 2018 r.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady infor-
muje, że w ramach projektu „Środa dla pracujących” w dniach: 20. 02. 2018 
r., 20. 03. 2018 r. oraz 17. 04. 2018 r. wydłużone będą godziny pracy  -  do 
godziny 18:00. 

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady , ul. Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań
tel.: +48 61 827 02 22

e-mail: us.poznan-winogrady@mf.gov.pl, www.wielkopolskie.kas.gov.pl

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

24 Sucholeski.EU       styczeń 2019      nr 1 (84)  nr 1 (84)       styczeń 2019      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 25



– Taka jaką widziałem i jaką chcia-
łem, w wyborach przed 30 laty. Młode-
mu pokoleniu, które od tamtego czasu 
wyrosło, trzeba pokazać zmiany, które 
się dokonały, bo ono nie może pamię-
tać czasów, gdy w sklepach stał tylko 
ocet.  Moja i państwa generacja, która 
wtedy działała, stworzyła nasz kraj, 
który dzisiaj jest niszczony. Moi drodzy, 
życzę wam, byśmy za rok mogli powie-
dzieć, że nadal żyjemy w swoim kraju – 
zakończył starosta Grabkowski. 

Wojewoda dziękuje
Dyrektor Michał Dembiński prze-

czytał list, który do przedsiębiorców 
wystosował wojewoda Zdzisław Hof-
fmann. 

„Patriotyzm gospodarczy i praca 
organiczna – pisał wojewoda – zawsze 
wyróżniały naszą małą ojczyznę i były 
jednymi z elementów walki z zaborcą 
(...). Dziękuję Państwu za kultywo-
wanie tradycji wielkopolskiej gospo-
darności i za ochronę wielkopolskich 
przedsiębiorców, a także za dobrą 
współpracę z organami państwowymi 
i samorządowymi, życzę Państwu aby 
kolejny rok był czasem  pomyślnych 
decyzji i udanych inwestycji”.

Jacek Pilski z Wielkopolskiego 
Klubu Kapitału przypomniał, że Wiel-
kopolska jest w ścisłej czołówce płatni-

ków podatkowych.
– Zajmujemy drugie lub trzecie 

miejsce, co świadczy również o naszej 
pozycji w gospodarce – zaznaczył. – 
Natomiast ja w tych wyjątkowych, 
grudniowych dniach życzę tu obec-
nym wielu sukcesów biznesowych 
i rodzinnych, a w Nowym Roku życzę 
realizacji wielu nowych pomysłów.

Wolna Europa
Paweł Bugajny, również reprezen-

tujący WKK, przypomniał zgroma-
dzonym, że w roku 2019 czekają nas 
wybory zarówno do Parlamentu Eu-
ropejskiego, jak i do polskiego Sejmu 
i Senatu.

– To będą najważniejsze dwa wy-
bory od 30 lat – wyraził przekonanie. 

– Osobiście liczę na to, że za rok spotka-
my się w wolnej Polsce i w wolnej Euro-
pie. Potraktujmy to jako wyzwanie. Ży-
czę wszystkim wszystkiego dobrego!

Po tych wystąpieniach organizatorzy 
podziękowali sponsorom uroczystości: 
Poznańskiemu Bankowi Spółdzielcze-
mu oraz firmie Karlik. Następnie przy 
dźwiękach kolęd podzielono się opłat-
kiem i złożono sobie życzenia. Przed-
świąteczne spotkanie środowisk go-
spodarczych Poznania i Wielkopolski 
zakończyła tradycyjna wieczerza.

Piotr Górski
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WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA

Świąteczne spotkanie 
wielkopolskich 
przedsiębiorców
Zgodnie z tradycją przedsiębiorcy spotkali się, aby złożyć 
sobie najlepsze życzenia na nadchodzącą Gwiazdkę oraz 
na Nowy Rok.

W uroczystym, przedświątecznym, 
a zarazem mikołajkowym nastroju, 
w hotelu IBB Andersia w Poznaniu, 
spotkali się reprezentanci czołowych 
organizacji gospodarczych z naszego  

regionu: Pracodawców RP – Wiel-
kopolska, Wielkopolskiej Loży BCC, 
Wielkopolskiego Związku Pracodaw-
ców LEWIATAN, Wielkopolskiego 
Klubu Kapitału, Polskiej Izby Go-

spodarczej Importerów, Eksporterów 
i Kooperacji, Dwk Polsko-Niemieckie 
Koło Gospodarcze, Wielkopolskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej oraz 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej 
w Poznaniu. 

Dostojni goście
Na sali byli także przyjaciele tych 

organizacji oraz zaproszeni goście.
W imieniu organizatorów uroczy-

stość prowadził Tomasz Działyński, 
prezes Pracodawców RP Wielkopol-
ska, pełniący obowiązki majordomu-
sa. Prowadzący powitał przybyłych 
gości, a wśród nich m.in.: prezydenta 
Jacka Jaśkowiaka, jego zastępczynię 
Katarzynę Kierzek-Koperską, senato-
ra Piotra Florka, wicemarszałka woje-
wództwa Wojciecha Jankowiaka, wi-
ceprzewodniczącego sejmiku Marka 
Golę, członka Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Jacka Bogusławskie-
go, starostę Jana Grabkowskiego, wi-
cestarostę Tomasza Łubińskiego oraz 
dyrektora gabinetu wojewody Micha-
ła Dembińskiego. 

Przedstawiciele władz złożyli wiel-
kopolskim przedsiębiorcom serdeczne 
życzenia świąteczno-noworoczne. 

Impuls do rozwoju
Sukcesów gospodarczych, stabil-

nego prawa, przezwyciężenia trudno-
ści wynikających z  kłopotów na ryn-
ku pracy i zapowiadanych podwyżek 
energii – w imieniu parlamentarzy-
stów życzył senator Piotr Florek.

– Praca przedsiębiorców trwa dłu-
żej niż osiem godzin dziennie – zauwa-
żył prezydent Jacek Jaśkowiak. – Życzę 
wam, żeby nie odbywało się to kosz-
tem rodziny, byście w święta i Nowy 
Rok znaleźli czas  dla swych bliskich, 
dla hobby i dla normalnych, życio-
wych przyjemności. 

Prezydent Jaśkowiak dziękował 
wielkopolskim biznesmenów za ni-
skie bezrobocie i wzrost gospodarczy. 
Mówił, że miasto w przyszłym roku 
wyda o 20 mln zł więcej na energię, 
ale pomimo to przeznaczy ok. 1 mld 
zł na inwestycje, które powinny być 

impulsem do dalszego rozwoju także 
tutejszych firm oraz przedsiębiorców. 
Kończąc życzył wszystkim rozsądku 
politycznego i wszystkiego dobrego.  

– Wielkopolanie, w wyborach 21 
października, opowiedzieli się za  de-
mokracją, za przewidywalnością, za 
kontynuacją – przypomniał wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak. – Dlatego 
też, czy chcecie państwo, czy nie chce-
cie, ja tutaj stoję.

Nadmieniał także, że z powodu 
wyborów cezurą czasową dla niektó-
rych nie jest koniec roku, a właśnie 
październikowa niedziela.

– Czas gospodarczy się jednak nie 
zatrzymał i życie toczy się dalej – za-
pewnił. – Dzięki temu Wielkopolska 
jest nadal liderem na ekonomicznej 
mapie naszego kraju. I to jest państwa 
zasługa – podkreślał. 

Żeby jednak nie było za słodko: 
w dalszym ciągu Wielkopolska więcej 
importuje niż eksportuje. Nadal wy-
twarzamy tylko 9,8 proc. PKB kraju, 
zajmując 10 proc. powierzchni Polski 
i licząc 10 proc. populacji. 

Myśleć o Polsce 
– Dziękuję za ostatnie wybory – roz-

począł starosta Jan Grabkowski. – To 
dzięki wam społeczeństwo powiatu 
poznańskiego, Poznania i Wielkopol-
ski zagłosowało we właściwy sposób. 
Wygląda na to, że jeszcze się wam nie 
znudziłem – mówił z uśmiechem.

Starosta zapewnił, że samorząd 
pełni służebną rolę wobec przedsię-
biorców i  całego społeczeństwa.

– Ja i moi współpracownicy jesteśmy 
do waszej dyspozycji – podkreślał. – Ży-
czę wam i sobie, żebyśmy w przyszłym 
roku pomyśleli o Polsce. Będą wybory 
do europarlamentu i parlamentu. To 
niezwykle ważne. Pamiętam wybory 
w 1989 r., potem w 1990 r. do samorzą-
du. To chyba taki sam czas jak wtedy. 
Możemy zmienić świat. Możemy zmie-
nić wizję Polski. Możemy też wszystko 
stracić w głupi sposób.

Starosta zaznaczał, że chciałby, 
żeby Polska rozwijała się, była otwarta 
na Europę, otwarta na świat. 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

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672
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Jak zawsze spotkanie otworzyła 
przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Małgorzata Salwa-Haibach, która  
mówiła o magii zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia i złożyła 
zebranym serdeczne życzenia zdro-
w ych wesołych świąt, a w Now ym 
Roku spełnienia marzeń i realizacji 
planów.

Radosne kolędowanie
Słowa przewodniczącej wpro-

wadziły zebranych w miły, świą-
teczny nastrój. Proboszcz złotnic-
kiej parafii ksiądz Jabub K nychała 
życzył zebranym radości, wzajem-
nej życzliwości i miłości. 

Tegoroczną Wigilię uświetnił 
w ystęp chóru Soli Deo działające-
go przy kościele parafialnym pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
pod dyrekcją Lucyny Dudkiewicz, 
zresztą mieszkanki osiedla Grzybo-
wego. Mieliśmy okazję w ysłuchać 
pięknego koncertu kolęd.

Po w ystępie tradycyjne wzajem-
ne życzenia i dzielenie się opłatkiem, 
a potem już wspólne biesiadowanie, 
sąsiedzkie rozmow y i wspólne ra-
dosne kolędowanie.

Przy okazji Wigilii osiedlowej 
dobrą tradycją od kilku lat jest ak-
cja charytaty wna, a konkretnie 
zbiórka ży wności dla parafialnej 
Caritas. W tym roku mieszkańcy 
nie zawiedli i hojnie obdarowali 
potrzebujących.

Tajemnice zabawek
Dzień później odbyła się 

Gwiazdka dla dzieci. Do pięknie 
przygotowanej świetlicy przybyło 
kilkudziesięcioro dzieci wraz z ro-
dzicami. Przewodnicząca serdecz-
nie powitała wszystkich zebranych 
i zapowiedziała mające nastąpić 
atrakcje.

Wspaniałych wrażeń dostarczy-
ły trzy piękne siostrzyczki: K lara, 
Laura i Sara, które wspólnie zaśpie-
wały pastorałkę z repertuaru Eleni 
pt. „Maleńka przyszła miłość”.

Do w ystępu przygotowały 
dziewczynki Beata Włudarczuk 
i Maryna Galas, które  zadbały 
również o mały poczęstunek dla 
najmłodszych. 

Po pastorałce rozpoczął się 
spektakl muzyczny pt. „Tajemni-

ce świątecznych zabawek ”. Na tle 
pięknych dekoracji i choinki dzieci 
z zapartym tchem śledziły przygo-
dy Dziadka do Orzechów i pięknej 
porcelanowej Lalki oraz Baletnicy-
Pozyty wki. Były piosenki i zgady-
wanki, fajna wspólna zabawa i wiele 
emocji. Przedstawienie przyjęły 
dzieci z entuzjazmem i nagrodziły 
gromkimi oklaskami.

Gwiazdorowi do ucha
Dzieci odwiedził też Gwiazdor 

i jak na Gwiazdora przystało był 
duży, z grubym brzuchem i wor-
kiem pełnym świątecznych paczek! 
I przy woły wał wszystkie dzieci po 
imieniu!

– Zależało mi, aby spotkanie 
z Gwiazdorem miało dla każdego 
dziecka indy widualny szczegól-
ny w ymiar, dlatego też prosiłam 
z w yprzedzeniem rodziców o zgła-
szanie dzieci chętnych do uczest-
nictwa – mówi Małgorzata Salwa-
Haibach. – Dzień wcześniej wraz 
z Olą Berg włożyłyśmy do paczek 
gadżety, w ypisałyśmy imienne 
karteczki, które przy wiązałyśmy 
do paczek.

Obie panie zawsze przygotowu-
ją dodatkowe paczki na tzw. „wszel-
ki w ypadek ”. Paczki przeznaczone 
są dla tych dzieci, które nie zostały 
wcześniej zgłoszone, ale przyszły 
na spotkanie ze swoimi rodzicami 
czy dziadkami.

– Wtedy szepczę do ucha  Gwiaz-
dorowi, kogo ma jeszcze poprosić – 
w yjawia z uśmiechem Małgorzata 
Salwa-Haibach.

Przewodnicząca w yjaśniła także, 
że Gwiazdka dla dzieci na Grzybo-
w ym to już drugie takie spotkanie 
świąteczne zorganizowane spe-
cjalnie dla najmłodszych. Oprócz 
słodyczy w paczkach dzieci mogły 
znaleźć również drobne upominki, 
czyli gadżety typu kredki, notesiki, 
odblaski.

– Obdarowujemy wszystkie dzie-
ci, bo przecież wszystkie były przez 
cały rok grzeczne! Wielką radością 
i  satysfakcją dla mnie jest widok 
roześmianych oczu i szczęśliw ych 
rozemocjonowanych  buziek na-
szych małych mieszkańców – do-
daje przewodnicząca. 

Małgorzata Salwa-Haibach

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
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WWW.FIATPROFESSIONAL.PL

SEZON NA JEEPA

Jeep
®
 jest zastrzeżonym znakiem handlowym FCA US LLC. Rabat maksymalny dotyczy wybranych samochodów z rocznika 2018. Promocja trwa do 31.03.2019 r. 

lub do wyczerpania zapasów. Lista aut objętych promocją u autoryzowanych dealerów i na stronie wyprzedaz.jeep.pl. Dane spółki: FCA Poland S.A. z siedzibą 
w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 141. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Prezentacja produktu ma charakter 
wyłącznie poglądowy, rzeczywisty wygląd i cechy samochodu oraz wyposażenia mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciu. Jeep

®
 Renegade – zużycie 

paliwa w cyklu mieszanym od 4,8 do 7,3 l/100 km, emisja CO
2
 w cyklu mieszanym od 127 do 173 g/km; Jeep

®
 Compass – zużycie paliwa w cyklu mieszanym 

od 4,8 do 8,3 l/100 km, emisja CO
2
 w cyklu mieszanym od 127 do 190 g/km; Jeep

®
 Cherokee 2.2 Mjet – zużycie paliwa w cyklu mieszanym 6,6 l/100 km, emisja 

CO2
 w cyklu mieszanym 175 g/km; Jeep

®
 Grand Cherokee – zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,9 do 16,8 l/100 km, emisja CO2 w cyklu mieszanym od 

208 do 385 g/km; Jeep
®
 Wrangler JL 2.2 Mjet – zużycie paliwa w cyklu mieszanym 7,4 l/100 km, emisja CO2 w cyklu mieszanym 237 g/km; Jeep

®
 Wrangler 

Unlimited JL 2.2 Mjet – zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 9,6 do 10,3 l/100 km, emisja CO
2
 w cyklu mieszanym od 202 do 209 g/km. 

Informacje o odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na stronie http://jeep.mopar.eu/jeep/pl/pl/recykling.

JEEP
®
 – KULTOWE SUV-Y Z 2018 ROKU Z RABATEM DO 50 000 ZŁ
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w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 141. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Prezentacja produktu ma charakter 
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 – KULTOWE SUV-Y Z 2018 ROKU Z RABATEM DO 50 000 ZŁ

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

Gwiazdka na osiedlu 
Grzybowym była udana
W grudniu odbyła się tradycyjna Wigilia na osiedlu Grzybo-
wym. Miło było popatrzeć na pełne radości spotkanie, na 
licznie przybyłych mieszkańców. 
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 Agnieszka Łęcka � tel. 669 69 00 36 � e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMA Agnieszka Łęcka � tel. 669 69 00 36 � e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMAINFORMACJE Z CENTRUM KULTURY / WYDARZENIA

Styczeń i luty w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
KONCERT UCZNIÓW 30. 01. 2019 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
PRZEMYSŁAWA ŚLEDZIA  godz. 17.30 Wstęp wolny 
„ŚLEDZIUHY” 
Pracownia muzyczna 
ukulele i gitary
MONTOWNIA WYOBRAŹNI 01. 02. 2019 r. CKiBP, Biblioteka 
Warsztaty plastyczne  godz. 16.00 Zapisy w bibliotece pod 
dla dzieci 6-8 lat  numerem tel.: 61 500 401
ODKRYWAMY ŚWIAT  03. 02. 2019 r. CKiBP, Biblioteka 
Z FRANKLINEM godz. 11.00 Bezpłatne wejściówki  
Głośne czytanie bajek  do odbioru w bibliotece 
czyta Piotr Witoń   
KONCERT UCZNIÓW  04. 02. 2019 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
KATARZYNY HYBIAK  godz. 17.00 Wstęp wolny  
Pracownia muzyczna   
nauki śpiewu  
MIKROMUSIC  14. 02. 2019 r. CKiBP, Sala widowiskowa 
Koncert godz. 19.00 Bilety wyprzedane
JERZY BRALCZYK  19. 02. 2019 r. CKiBP, Sala widowiskowa  
Spotkanie autorskie  godz. 19.00 Wejściówki do odbioru 
  w bibliotece
WARSZTATY SZYDEŁKOWE   23. 02. 2019 r. CKiBP, Sala plastyczna 
wiosenna torebka godz. 10.00 - 13.00 Zapisy i informacje: 
  612 500 402 

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

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

Siedemnaście mgnień 
zimy w Biedrusku
To już dobra, biedruska tradycja. W Pałacu w Biedrusku po 
raz siedemnasty odbyło się spotkanie wigilijne dla osób 
starszych i samotnych. Były kolędy, była też wieczerza 
z obowiązkowym barszczem i nie tylko.

Imprezę wigilijną poprowadził 
Mirosław Gencler, który wprowadził 
zgromadzonych w klimat grudniowe-
go święta.

– W Wigilię, jak w żaden inny dzień 
poddajemy się nastrojowi, wspomina-
my tych, których już z nami na tej wie-
czerzy nie ma, a którzy kiedyś także 
przeżywali wraz z nami radość z tego 
wieczoru – skonstatował.

Właściciel pałacu, dr Jan Kuchar-
ski, tryskał dobrym humorem. Witając 
znamienitych gości, wymienił m.in. 
wójta Grzegorza Wojterę.

– Jeśli go jeszcze nie znacie, to jest 
właśnie ten – zażartował, wskazując 
na włodarza.

Poza wójtem na wigilijne spotka-
nie przybył także radny powiatowy Je-
rzy Świerkowski, radni gminni Rado-
sław Banaszak i Krzysztof Łączkowski, 
kierownik Violetta Pałącarz z Referatu 
Oświaty, Sportu i Współpracy z Or-
ganizacjami Urzędu Gminy, nasza 

redaktor naczelna Agnieszka Łęcka, 
proboszcz Tomasz Ibsz oraz Krzysztof 
Pilarski, organizator zawodów Warta 
Challenge.

Po powitalnym przemówieniu 
rozpoczęła się część artystyczna, czyli 
koncert kolęd. Na skrzypcach zagrał An-
drzej Brzozowski, a akompaniowała mu 
Muzyczna Rodzina Państwa Winkel.

Po koncercie radny Krzysztof Łącz-
kowski podzielił się swoimi refleksjami 
na temat opłatka.

– Opłatkiem dzielimy się z bliskimi, 
przyjaciółmi, poddajemy się wigilijne-
mu nastrojowi – powiedział. – Opła-
tek to rodzaj przaśnego chleba, nieso-
lonego i niekwaszonego, pieczonego 
w formie cienkich płatków w kształcie 
koła. A koło to symbol doskonałości. 
Z kolei słowo „opłatek” pochodzi od 
łacińskiego słowa „ofiara”, „dar”. Jest 
symbolem jedności. W XIX w. opłatek 
pozwalał polskim uchodźcom powró-
cić myślą do utraconej ojczyzny.

W dalszej kolejności ks. Tomasz 
Ibsz odczytał fragment Ewangelii    św. 
Łukasza.

– Niech ten symbol przełamanego 
opłatka będzie wyrazem naszej bli-
skości, naszego pragnienia, by stawać 
się jednością – apelował duchowny. 
Przebaczajmy sobie nieporozumienia, 
byśmy z czystym sercem mogli złożyć 
sobie życzenia.

Wójt Grzegorz Wojtera przemówił 
krótko:

– Był kiedyś serial „Siedemnaście 
mgnień wiosny”, a my w Biedrusku 

mamy 17 mgnień zimy – zażartował. 
– Niech w ten świąteczny czas spokój 

i zgoda zapanuje nie tylko w Biedru-
sku, ale i w całej gminie. Oczywiście 
rządzenie gminą nie polega na rozsy-
łaniu uśmiechów, jednak podstawą 
dobrej władzy powinna być troska 
o potrzebę drugiego człowieka. Życzę 
wam optymizmu, radości, szczęścia.

Spotkanie zakończyło się wspólnym 
posiłkiem. Jak już napisano wyżej, spoży-
wano tradycyjny, wigilijny barszcz, a tak-
że ryby, pierogi i kapustę z grzybami.

Krzysztof Ulanowski
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