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Szanowni Państwo!

Wybory za pasem, więc dziwić nie powinno, że niniejszy numer jest 
w dużej mierze wyborczy. Możecie poczytać wywiady z kandydatka-
mi i kandydatami najróżniejszych komitetów i wybrać osobę, której 
program i poglądy trafiły do Was najbardziej. Zagłosujcie zgodnie ze 
swoim sumieniem, ale koniecznie idźcie na wybory!

Oczywiście na wyborach świat się nie kończy. Wybór właściwych 
ludzi, którzy będą decydować o sprawach naszego kraju jest bardzo 
ważny. Jednak najważniejsze jest zdrowie. Z serca polecam Wam wy-
wiad z Haliną Kujawą, która opowie Wam, w jaki sposób pokonała 
raka piersi. Warto też przeczytać opublikowaną obok wywiadu sondę. 
Znamienici mieszkańcy naszej gminy i jej okolic mówią w niej, co są-
dzą o profilaktyce antynowotworowej.

Zdrowie to także medycyna estetyczna. Wprawdzie fałdki tłuszczu, 
wystające tu i ówdzie, są oczywiście o wiele mniej groźne od choroby 
nowotworowej, jednak potrafią popsuć nam nastrój. A chory duch 
może oznaczać chore ciało. Dlatego dobrze znać nowoczesne sposoby 
na pozbycie się tłuszczu. Możemy się tego dowiedzieć dzięki Salonowi 
Pielęgnacji Urody Lafayette.

Zdrowie jest ważne, ale ważna jest także edukacja. Z przyjemnością 
odnotowaliśmy więc fakt, że na mapie Poznania i całej aglomeracji po-
znańskiej działa nowe liceum ogólnokształcące. Na uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego było wzniośle. Powiecie, że tak jest z reguły na tego 
typu uroczystościach. I pewnie będziecie mieli rację. Warto jednak uważ-
nie wsłuchać się w treść wystąpień szkolnych oficjeli. Czy nie zaufalibyście 
szkole, w której mówią Wam, że jesteście wyjątkowi? Bo ja tak.

Żeby dotrzeć do kliniki, do szkoły, 
pracy czy do rodziny, potrzebny jest 
jakiś środek komunikacji. Pociąg nie 
wszędzie dociera, samochód nie wszyscy 
mają, ważne jest więc, by nie zaniedby-
wać połączeń autobusowych. Z radością 
informujemy, że nasz starosta podpisał 
porozumienia z bliższymi i dalszymi 
powiatami, z Poznaniem, podpoznań-
skimi gminami i spółką PKS. Dzięki 
tym porozumieniom połączenia auto-
busowe będą utrzymane, a mieszkańcy będą mieli czym jeździć

Jest czas pracy, jest też i czas świętowania. Starosta, który dba o swo-
ich mieszkańców, ma do tego świętowania pełne prawo. Tym bardziej, 
że i okazja do zorganizowania uroczystości w Owińskach była wyjąt-
kowa, jako że powiat poznański obchodził dwudziestolecie swojego ist-
nienia. Gratulujemy i życzymy stu lat, jeśli nie więcej!

Nie każda uroczystość jest radosna. Czasem uroczystość sprzyja re-
fleksjom. W Łagiewnikach tradycyjnie obchodzono rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Tym razem rocznicę okrągłą, bo osiemdziesiątą. 
Proszę Państwa, niech z tej okazji po raz kolejny dobitnie wybrzmią 
słowa: „Nigdy więcej wojny!”.
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ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

Można wyprzedzić raka piersi

10Bartłomiej Wróblewski wspiera  
gminę Suchy Las i jej mieszkańców

6

Oddali cześć ofiarom wojny
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*Z uwzględnieniem m.in. kwoty rabatu i potencjalnego odliczenia 50% wartości VAT. Oferta dostępna wyłącznie dla przedsiębiorców, dotyczy
modelu Outlander. Informacje na temat złomowania samochodów Mitsubishi oraz przydatności do recyklingu są dostępne na www.mitsubishi.pl.
Spalanie w cyklu mieszanym 7,7 – 8,7 l/100km. Średnia emisja CO2 w cyklu mieszanym: 173-196 g/km.

NOWE MITSUBISHI

TANIEJ O VAT*

UL. TYMIENIECKIEGO 38
(PRZY UL. KSIĘCIA MIESZKA I)
TEL. 604 765 150

MITSUBISHI POLODY
UL. RYNKOWA 160
TEL. 618 142 155 
TEL. 618 163 386

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

DZIAŁ SERWISU

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

UL. LOTNICZA 37
(RÓG UL. RYNKOWEJ)
TEL. 61 670 64 48

NOWY SALON
POZNAŃ PRZEŹMIEROWO
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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
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Moja rozmówczyni jest uśmiech-
nięta, pogodna, energiczna. Nie widać 
po niej zupełnie przez co przeszła. I to 
jest niesamowite. Na eleganckiej bluz-
ce pani Halina ma przypiętą różową 
wstążeczkę, symbol walki z rakiem 
piersi, symbol nadziei i wsparcia. 

– Na raka piersi zachorowała pani 
dwa razy. Co panią skłoniło do pój-
ścia do lekarza, jakie objawy panią 
zaniepokoiły?

– Pierwszy raz zachorowałam 
w 2001 r., a drugi w 2013 r. Badałam się 
regularnie. Niepokojące objawy poja-
wiły się niecały rok po mammografii. 
Nagle spuchła mi pierś, bolały mnie 
pacha i ręka. Najpierw udałam się do 
lekarza rodzinnego, a ten po obejrze-
niu mojej piersi skierował mnie do 
Centrum Onkologii w Poznaniu. Tam 
po serii badań okazało się, że jest to 
nowotwór .

– Co czuje się w takiej chwili, gdy sły-
szy się diagnozę: ma pani raka?

– To są bardzo trudne chwile. Świat 
wywrócił mi się do góry nogami. Na 
szczęście trafiłam na miłą, sympatycz-
ną lekarkę, która w chwili przekazania 

mi tej strasznej wiadomości złapała 
mnie za ręce, a potem z troską objęła 
mnie. Sposób przekazania diagnozy 
ma ogromne znaczenie. Oczywiście 
polały się łzy, ale nie zadawałam sobie 
pytania: dlaczego ja?  Mama dwa lata 
wcześniej zmarła na nowotwór. Pomy-
ślałam: to dziedziczne. Mimo to, była 
ta straszna wiadomość. Nie pamiętam 
jak  dotarłam do domu. Wszystkie pla-
ny i marzenia legły w gruzach. Mój syn 
miał  dopiero 10 lat, chciałam go wy-
chować, zobaczyć jak dorasta.

– Czy w tym trudnym dla pani okre-
sie mogła pani liczyć na wsparcie 
bliskich?

– Cały czas mogłam liczyć na 
wsparcie rodziny. Mąż, który poje-
chał ze mną na wizytę, przytulił mnie. 
Potem chodził ze mną na wszystkie 
wizyty i  badania. Siedział na kory-
tarzu podczas operacji. Sprawdził się 
też jako rehabilitant, potrafi nawet 
wykonać masaż limfatyczny. Mam 
wspaniałego męża, była to największa 
próba miłości małżeńskiej. Niestety, 
w wielu przypadkach mąż odchodzi 
od schorowanej żony. Wówczas taka 

kobieta popada w jeszcze w głębszą de-
presję, zostaje ze wszystkim sama. Od-
rzucenie w tym momencie kobiety to 
najgorsza rzecz, jaką może ją spotkać.

My nawet po mastektomii dalej ko-
chamy i chcemy czuć się kochane.

– Mówi się, że rak to choroba całej 
rodziny.

– Często najbliżsi nie wiedzą, jak 
mają choremu pomóc. Gdy widzą na-
sze cierpienie i ból, przychyliliby nam 
nieba. Niekiedy wystarczy przytrzy-
mać rękę, czy podać szklankę wody.

W 2001 r. miałam operację, potem 
chemioterapia. Leczenie trwało pół 
roku. Był to dla mnie trudny okres.
  – Co było potem?

– Byłam cały czas pod kontrolą 
lekarza z Centrum Onkologii na Gar-
barach w Poznaniu. Pod koniec paź-
dziernika 2012 roku, w niecały rok po 
poprzedniej mammografii, wyczułam 
guzek w drugiej piersi. Poszłam do 
onkologa. Twierdził, że to nerwobó-
le. Ale ja czułam, że to rak i uparłam 
się, by skierował mnie na mammo-
grafię. Czekałam aż pół roku na ba-
danie. Okazało się, że się nie myliłam, 
znowu miałam drania. Było inaczej 
niż za pierwszym razem. Nie myśla-
łam: „O Boże, to już koniec, umieram”. 
Chciałam działać i jak najszybciej 
rozpocząć walkę z chorobą. Szybko 
rozpoczęłam leczenie: chemioterapię 
i operacja. Dokonano całkowitej ma-
stektomii. Następnym etapem była 
radioterapia. Leczenie trwało około 
pół roku. Dalej jestem pod kontrolą 
onkologa.

– Czy w czasie choroby korzystała 
pani z doświadczenia innych kobiet, 
które przeszły przez to samo? 

– Uczestniczyłam w spotkaniach 
w klubie  Amazonek w Poznaniu. Mo-
głam tam  uzyskać pomoc psychologa, 
rehabilitanta, porozmawiać z paniami 
o dręczących nas problemach, wypić 
w ich towarzystwie kawkę.

– Październik jest miesiącem walki 
z rakiem piersi. Jak pani sądzi, czy 
wiedza na temat regularnych ba-
dań wśród kobiet i mężczyzn jest 
na odpowiednim poziomie, czy na-
dal jest w tej kwestii jeszcze dużo 
do zrobienia?

– Myślę, że ta wiedza jest coraz 
większa. Ale często spotykam się 
z opinią, że lepiej nie wiedzieć o cho-
robie, a więc po co się badać. Kilka 
lat temu spotkałam panią, która po-
kazała mi guzek na piersi, pomimo 
moich próśb  nie poszła na badanie. 
Twierdziła, że chce najpierw  wycho-
wać i wykształcić dzieci. Niestety do 
lekarza poszła dopiero rok później 
i gdy jej dzieci kończyły studia, już jej 
nie było…

– Właśnie, niektóre kobiety bardzo 
trudno namówić na badanie, jak je 
więc przekonać by zadbały o swoje 
zdrowie i wykonały badanie? Co by 
im pani przekazała?

– Drogie panie i panowie, nowotwór 
to nie jest przeziębienie, ta choroba nie 
przejdzie sama. Trzeba iść na badania, 
kontrolować swoje piersi. Takie bada-
nie nie boli, trwa kilka minut a może 
uratować życie. Bardzo ważna jest też 
samokontrola. Ja dzięki niej żyję.

– Profilaktyczne badanie piersi moż-
na wykonać nie tylko w przychodni 
czy w szpitalu, ale też w mammobu-
sach. Czy pani zdaniem tego typu 
inicjatywy to dobry pomysł?

– Bardzo dobry, bo nie każda pani 
chce lub może dojechać z mniejszej 
miejscowości do Poznania. Nie chcą 
stać w korkach, marnować czasu. A tak 
można szybko i sprawnie skorzystać 
z badania. Takie akcje są bardzo po-
trzebne. 

– Czy w kwestii profilaktyki raka 
piersi można coś jeszcze zrobić?

– Mógłby być  łatwiejszy dostęp 
do badań i nowoczesnych terapii. 
Badania powinny być wykonywane 
wcześniej. Szybko wykryty nowotwór 
jest wyleczalny. Zachorowałam, gdy 
miałam 39 lat. Bezpłatne badania pro-
filaktyczne są przeznaczone dla pań 
w wieku 50-69 lat. Mammografię lub 
USG powinno się za darmo wykony-
wać zarówno młodszym jak i starszym 
kobietom. Długość życia wzrasta.

– Na raka piersi chorują też męż-
czyźni, bardzo rzadko, ale jednak. 
W Polsce na ten nowotwór choruje 
około 150 mężczyzn rocznie.

– Tak, zdarza się to rzadko. W po-
radni nie spotkałam żadnego mężczy-
zny chorego na raka piersi . Panowie 
powinni też pamiętać o profilaktyce 
nowotworu prostaty. Namówiłam 
męża na to badanie. Na szczęście jest 
zdrowy.

– Nie tylko lekarze, psychologowie 
i rehabilitanci pani pomogli…

– Chciałabym bardzo podziękować 
mieszkańcom Złotnik Wsi za to, że 
dali mi tak dużo wsparcia. Dziękuję 
za mszę w mojej intencji. Nie mogłam 
w niej uczestniczyć osobiście, ponie-
waż byłam po chemioterapii. Ale czu-
łam, jak Bóg nade mną czuwa. Teraz to 
ja staram się dziękować tym, którzy mi 
pomogli dobrym słowem, kawałkiem 
placka, czym tylko mogę. Mam na-
dzieję, że przekonam tym wywiadem 
inne panie, by się badały. Cały czas  
powtarzam wszystkim kobietom, któ-
re spotykam: „Badaj się i kontroluj. 
Życie jest piękne”. Można tę chorobę 
pokonać i dalej cieszyć się życiem.

 Rozmawiała Agata Czyżak 

Można wyprzedzić raka piersi
Halina Kujawa z naszej gminy dwukrotnie pokonała raka 
piersi. Chce pomagać innym kobietom i zachęcić je do 
regularnych badań. Bo rak piersi może przyjść niespo-
dziewanie, może też zabić, ale jeśli jest wcześnie wykryty, 
można się wyleczyć i żyć długie lata. Październik to okazja, 
by na nowo poruszyć temat profilaktyki. Na całym świecie 
to miesiąc walki z tym groźnym nowotworem.
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Dominika Narożna, 
wykładowczyni 
Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa w Poznaniu

Rak piersi może 
dotknąć każdą 
z nas. Każda ko-
bieta powinna 
dać sobie szansę 
na to, by mini-
malizować skutki 
związane z jego 

pojawieniem się w organizmie. Stąd 
tak istotna jest profilaktyka w tym 
zakresie. 
K ilka chwil w ciągu miesiąca po-
święconych takim działaniom może 
uratować ludzie życie. Dlatego ba-
dajmy się.

Grzegorz Wojtera,  
wójt Suchego Lasu

Jak ważną rolę 
odgry wa pro-
filaktyka proz-
drowotna, wie 
zapewne każdy 
z  nas. Dlatego 
jako samorząd 
gminny stara-

my się wspierać każdą inicjaty wę, 
w której taka profilaktyka się po-
jawia. W ogłaszanych konkursach 
z pożytku publicznego preferujemy 
takie oferty, w których zawarte są 
realne propozycje dotyczące za-
pobiegania i walki z różnymi cho-
robami, a w tym oczy wiście także 
z rakiem piersi. 

Iwona Kęsik-Sójka, 
adwokatka

Uważam, że profi-
laktyka raka piersi 
jest bardzo waż-
na. Według naj-
nowszych badań 
uwar unkowania 
genetyczne raka 
piersi to 5 do 10 

proc. Bardzo ważne jest holistyczne 
podejście do tego problemu, należy  
wykonywać regularne badania, ale 
też dbać o swoje zdrowie każdego 
dnia, poprzez odpowiednią dietę, ak-
tywność na świeżym powietrzu, od-
powiednią ilość snu i  ograniczenie 
stresu. W Poznaniu oraz powiecie po-
znańskim są fajne inicjatywy związane 
z profilaktyką raka piersi. Ale działania 
mogą być zintensyfikowane. Myślę, że 
nigdy nie będzie tego za dużo.

Joanna Jaśkowiak, 
liderka poznańskiej listy 
Koalicji Obywatelskiej 
w wyborach do Sejmu

Przede wszyst-
kim walczyć 
trzeba przez edu-
kację i profilakty-
kę. I oczywiście 
przez szybkie 
i skuteczne lecze-
nie, jeśli już okaże 

się konieczne. Wiedza kobiet na temat 
raka piersi, świadomość konieczności 
wykonywania badań profilaktycznych 
jest coraz większa, ale zawsze można 
zrobić jeszcze więcej. Myślę, że należy 
nadal upowszechniać i utrwalać wie-
dzę o znaczeniu regularnego samoba-
dania piersi w warunkach domowych 
oraz o konieczności regularnego wy-
konywania badań USG i mammogra-
fii. Należy podkreślać, że nowotwór 
piersi wcześnie wykryty jest uleczalny. 
Każda kobieta powinna mieć nawyk 
dbania o siebie. Powinna korzystać 
np. z nieodpłatnych badań mammo-
graficznych, które są przeprowadzane 
w ramach badań przesiewowych.  rze-
gorz Wojtera, wójt Suchego Lasu

  Jak ważną rolę odgry wa profi-
laktyka prozdrowotna, wie zapewne 
każdy z nas. Dlatego jako samorząd 
gminny staramy się wspierać każdą 
inicjaty wę, w której taka profilak-
tyka się pojawia. W ogłaszanych 
konkursach z pożytku publicznego 

preferujemy takie oferty, w których 
zawarte są realne propozycje doty-
czące zapobiegania i walki z różny-
mi chorobami, a w tym oczy wiście 
także z rakiem piersi.

Ewa Korek,  
sołtys wsi Złotniki

Uważam, że naj-
ważniejsza jest pro-
filaktyka i wczesne 
wykrywanie tego, 
co nam zagraża. 
Takich działań 
uświadamiających 
nigdy za wiele. Im 

więcej działań w tym zakresie, im więcej 
się o tym mówi, wpaja się nam wiedzę na 
ten temat tym lepiej. 

Teresa Gromadzińska, 
dyrektor Wydziału 
Spraw Społecznych 
i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu

W ramach organizowanych 
przez pow iat poznańsk i imprez 

o charakterze prozdrowotnym, 
np. „Białej sobot y z pow iatem 
poznańsk im”, kobiet y w w ieku 
50- 69 lat mogą skorzystać z ba-
dań mammograf icznych. Jedno-
cześnie prowadzone są działania 
edukacy jne dot yczące profi lak-
t yk i nowot worowej, w t ym cie-
sząca się duż ym zainteresowa-
niem nauka samobadania piersi 
na fantomach. Pow iat poznańsk i 
pomaga rów nież organizacjom 
pozarządow ym, które wspie-
rają kobiet y po mastektomii . 
W ramach udzielonych dotacji 
przeprowadzono zajęcia rehabi-
l itacy jne oraz warsztat y z akt y-
w izacji psychofizycznej, mające 
na celu odzyskanie spraw ności 
f izycznej i rów nowagi emocjo-
nalnej. Starosta poznańsk i obją ł 
tak że patronatem honorow ym 
akcję „ Serce dla serca”. R ak piersi 
znajduje się na pier wszym miej-
scu wśród nowot worów u ko-
biet . Ryzyko w zrasta z w iek iem. 
Wczesne rozpoznanie choroby 
pozwala zmniejszyć umieral-
ność, dlatego tak bardzo ważną 
rolę odgr y wają działania profi-
lakt yczne, będące podstawow ym 
elementem walk i z chorobą. 

Wysłuchała Agata Czyżak

SONDA / REKLAMA
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Jadwiga Rotnicka,  
senator RP 

Długość nasze-
go życia wzrasta 
i musimy zrobić 
wszystko, by 
wzrastała także 
jakość życia. Jed-
ną z podstawo-
wych wartości jest 

zdrowie. Obowiązkiem parlamen-
tarzystów jest dbałość o stworzenie 
takich warunków, by zapewnić na-
leżytą jego ochronę. W europejskim 
kraju w X XI wieku to nie żaden pre-
zent ze strony władz państwow ych, 
tylko obowiązek! Rak piersi jest 
najczęściej w ystępującym u kobiet 
rodzajem choroby nowotworowej. 
Głównym powodem umieralności 
kobiet z tego powodu jest zbyt póź-
ne w ykrycie choroby. Onkolodzy 
od lat dowodzą, że kobiety, które 
regularnie w ykonują mammografię, 
znacznie rzadziej umierają z powo-
du raka piersi.  Jeśli dzięki zaufaniu 
mieszkanek powiatu poznańskiego 
zdobędę mandat senatora R P, do-
łożę wszelkich starań, by nie tylko 
nie brakowało pieniędzy na badania 
kobiet, ale także by rozszerzyć bada-
nia na pomijaną dziś grupę kobiet 
w wieku 70+. 

Katarzyna Kierzek-Koperska,  
zastępczyni prezydenta 
Poznania

Myślę, że lepiej 
zapobiegać, niż 
leczyć, niestety 
w Polsce mamy 
niski współczyn-
nik profilaktyki 
tych chorób, które 
są często śmiertel-

ne. Uważam, że pow inny znaleźć 
się pieniądze na profi lakt ykę raka 
piersi , pow inniśmy w t ym zak resie 
kobiet y bardziej wspierać. Chęt-
nie wspieram wszelk ie inicjat y w y 
o charakterze prozdrowotnym 
mieszkańców i stowarzyszeń, ze 
szczególnym uw zględnieniem 
raka piersi . Uważam, że w iedza na 
temat tego t y pu nowot woru wśród 
kobiet nie jest w ystarczająca, bo 
ludziom w ydaje się, że tak ie nie-
szczęścia zdarzają się innym. R ak 
wcześnie w yk r y t y jest w yleczalny. 
Pow inniśmy w ięc staw iać na pro-
f i lakt ykę, a nie bardzo kosztow ne 
leczenie, które obciąża organizm 
kobiet y, i czasem kończące się na-
wet śmiercią .

Jędrzej Solarski, 
zastępca prezydenta 
Poznania

Profilaktyka raka 
piersi oraz opie-
ka nad osobami 
dotkniętymi tą 
chorobą  od lat 
należy do priory-
tetowych zadań 
r e a l i z o w a n y c h 

przez Poznań na rzecz mieszkań-
ców. Działania mają charakter wie-
lowymiarowy. Przede  wszystkim 
miasto finansuje bezpłatne badania 
mammograficzne dla poznanianek 
nieobjętych badaniami w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia, to 
jest dla kobiet do 50. roku życia oraz 
powyżej 70. roku życia. Ponadto fi-
nansuje z miejskiego budżetu projek-
ty realizowane przez organizacje po-
zarządowe związane z szeroko pojętą 
edukacją prozdrowotną np. nauka  sa-
mobadania piersi, a także wspierające 
kobiety po mastektomii.  Przykładem 
jest wieloletnia współpraca miasta 
z Poznańskim Towarzystwem „Ama-
zonki” i Polskim Towarzystwem 
Opieki Paliatywnej, której celem jest  
poprawienie sprawności i jakości 
życia poprzez likwidację utrzymują-
cego się i nawracającego problemu 
dużego obrzęku limfatycznego za 
pomocą specjalistycznych, zinten-
syfikowanych masaży. Łącznie na 
działania z zakresu profilaktyki raka 
piersi, w samym tylko 2019 r. miasto 
przeznaczyło 210 190 zł.

Halina Owsianna,  
radna Rady Miasta  
Poznania 

Od wielu lat 
w Poznaniu są 
prowadzone kam-
panie w tym za-
kresie. Realizują je 
przede wszystkim 
kobiety z Kongre-
su Kobiet, a także 

kobiety związane z działaniami na 
rzecz chorób onkologicznych przy 
szpitalu na Garbarach. Warto też 
wspomnieć o bardzo pozyty wnej 
akcji , ,Serce dla serca”, w której 
miałam okazję uczestniczyć, robią 
ją kobiety dla kobiet. W jej ramach 
uszyłyśmy poduszki w kształcie 
serduszek, przeznaczone dla kobiet 
po mastektomii. A w środku podu-
szeczek znajdowały się życzenia od 
kobiet, które je uszyły. Uważam, że 
docieranie do kobiet, aby się badały, 

jest bardzo istotne. Coraz częściej 
diagnozuje się raka piersi u kobiet 
młodych, właściwie można powie-
dzieć nawet dziewczyn. Im szybciej 
rak zostanie wykryty, tym łatwiej go 
wyleczyć różnymi sposobami, nieko-
niecznie musi się to kończyć mastek-
tomią. Myślę, że warto jeszcze z pro-
filaktyką docierać do szkół, zwłaszcza 
do dziewcząt w wieku licealnym. 

Anna Ankiewicz, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Suchy Las

Badania profilak-
tyczne są niezbęd-
ne. Już Hipokrates 
wiedział, że „lepiej 
zapobiegać niż le-
czyć” i nie chodzi 
tu tylko o kwestię 
finansową, jak wie- 

lu sądzi. Każdy wie, że choroba to 
zmartwienie nie tylko  chorującego, 
ale również najbliższych. Szkoda 
tylko, że wszyscy to  wiedzą, ale nie 
wszyscy starają się zastosować profi-
laktykę. Jak mówią  statystyki Polki 
zgłaszają się na badania zbyt późno. 
Dbamy o wszystkich wokół zapo-
minając o samych sobie. Czy moż-
na w tej kwestii coś jeszcze zrobić? 
Moim zdaniem wiele. Obowiązkowe 
badania np. podczas badań okreso-
wych medycyny pracy. Uświado-
mienie kobietom, że badanie nie jest 
bolesne i trwa tylko chwilę. Może 
należałoby zwiększyć liczbę reklam 
w mediach społecznościowych? 
Uczyć w szkołach średnich młode 
dziewczyny badania piersi? Obniżyć 
kryterium wiekowe dla bezpłatnych 
badań mammograficznych, bo nie 
nabywamy odruchu badania się? Pro-
filaktyka to ważny temat w wielu dzie-
dzinach medycyny. Zdrowie to kapitał, 
który pozwala nam osiągnąć nasz cele 
w życiu. A życie mamy tylko jedno.  

Małgorzata Salwa-Haibach,  
Niemieckie Koło 
Gospodarcze

P r o f i l a k t y k a 
i wczesne rozpo-
znanie są istotne 
dla powodzenia 
każdego leczenia 
on kolog icznego 
i trzeba o tym 
ciągle przypomi-

nać. Zachęcam panie do regularnego 
i systematycznego poddawania się 
badaniom, ale i też samobadaniu, 
bo bardzo często możemy same w y-
kryć zagrożenie już we wczesnym 
stadium. Musimy same zatroszczyć 
się nasze zdrowie. 

Romualda Polody,  
wiceprezes zarządu 
Autoryzowanego 
Dealera NISSAN A. i R. 
Polody Spółka Jawna

My, kobiety, czę-
-sto niewiele wie- 
my lub nie chce-
my wiedzieć o ra- 
ku piersi. Powód 
to lęk przed oka-
leczeniem, cierpie- 
niem, a nawet 

śmiercią. A przecież tak nie musi 
być. Nie czekajmy aż choroba 
uświadomi nam, co w życiu jest 
najważniejsze i najcenniejsze. Czę-
sto w naszym otoczeniu jest osoba 
która walczy z tą straszną chorobą 

.Patrzymy, jak cierpi jej psychika 
i ona sama. Dobrze, gdy rodzina 
wspiera chorą , lecz często odrzuca 
ona okaleczonego człowieka. Czę-
sto jednak rodzina cierpi i płacze 
razem z chorym. Również z tego 
powodu tak ważne są badania pro-
fi laktyczne.

Mariola Judkowiak, 
właścicielka  
firmy Budmar

Takie badania są  
bardzo ważne. Kie- 
dy skończyłam 
50 lat, chodziłam 
na badania co 
dwa lata, a gdy 
przekroczyłam 60- 
tkę, korzystam z tej 

możliwości co roku. To jest choroba 
X XI wieku, każdy powinien mieć tę 
świadomość, że może ona dotyczyć 
każdego. Mężczyźni też chorują na 
raka piersi, choć zachorowalność 
jest wśród nich mniejsza.

Należy coś z tym zrobić, bardziej 
ich uświadamiać. Panom brakuje 
świadomości, że może im coś dole-
gać, że może im coś się stać, wstydzą 
się o tym mówić.

Katarzyna Kretkowska,  
liderka Sojuszu Lewicy 
w Poznaniu

Należy cały czas 
pamiętać, iż no-
wotwór wykryty 
we wczesnym sta- 
dium jest dzisiaj 
całkowicie ule-
czalny. Zatem nie  
należy bać się 

badań, a bać się nieregularnego cho-
dzenia na badania. To dotyczy za-
równo kobiet, jak i mężczyzn. Popie-
ram wszelkie akcje społeczne o tym 
przypominające.

SONDA
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mają przekonania mieszkańcy czy 
strażacy, tylko ważne jest to, aby ogień 
został ugaszony. Dzieci w Golęczewie 
też będą miały rodziców o różnych 
poglądach politycznych, drogą S11 
wszyscy będziemy nad morze jeździć. 
Mówię o tych rzeczach, bo to pokazu-
je, że jest wiele pól współpracy. Kiedyś 
zdarzyła się taka sytuacja w wyborach 
2015 r., że moja ulotka, dotarła do zwo-
lennika jednego z ugrupowań liberal-
nych z Suchego Lasu, który w sposób 
bardzo ostry napisał do mnie maila, że 
nie życzy sobie, aby takie ulotki trafiały 
do jego skrzynki. Odpowiadając prze-
słałem mu właśnie złożoną interpela-
cję ws. wysypiska śmieci na Morasku, 
a to zmieniło diametralnie ton dalszej 
korespondencji. Napisał bowiem, że 
ta sprawa jest dla niego bardzo ważna, 
bo odory mocno mu przeszkadzają. 
Mam satysfakcję, gdy słyszę ludzi o li-
beralnych czy lewicowych poglądach 
mówiących „nie zgadzam się z panem 
politycznie, ale muszę przyznać, że 
jest pan jedynym posłem aktywnym 
w gminie Suchy Las”. 
Skoro już poruszyliśmy ten wątek, to 
chciałem Pana Posła zapytać o zbliża-
jące się wybory parlamentarne. Rozu-
miem, że Pan w nich kandyduje?

Tak, kandyduję do Sejmu i zamie-
rzam kontynuować sprawy podjęte 
w tej kadencji, jak wspomniana budowa 
S11 czy działania na rzecz modernizacji 
ul. Obornickiej. Będę dalej adwokatem 
spraw mieszkańców gminy Suchy Las.
Czyli rozumiem, że w razie uzyska-
nia mandatu w wyborach do Sejmu 
zamierza Pan kontynuować już roz-
poczęte działania oraz podejmować 
także nowe?

Wszystkie te, które zostały już 

rozpoczęte i wszystkie te, które będą 
uznane za potrzebne przez mieszkań-
ców. Chciałbym na przykład pomóc 
mieszkańcom Biedruska w zagospo-
darowaniu pięknych terenów nad 
Wartą, stworzeniu przystani, zbudo-
waniu ścieżek rowerowych, takich 
i nad rzeką, ale i takich, które będą łą-
czyć różne części gminy. Coraz więk-
szego znaczenia dla mieszkańców 
nabierają też tematy ekologiczne. Od 
niemal dwóch lat jestem zaangażo-
wany w realizację programu „Czyste 
powietrze”, czyli walki ze smogiem 
poprzez wymianę pieców i termomo-
dernizację budynków. Myślę, że w ko-
lejnych latach tematem szczególnego 
zainteresowania będzie fotowoltaika. 
Czy mieszkańcy gminy Suchy Las 
zameldowani na obszarze gminy 
będą mogli bezpośrednio na Pana 
Posła oddać swój głos czy muszą być 
zameldowani w mieście Poznaniu? 
Jak to technicznie wygląda?

Nasz okręg wyborczy obejmuje 
Poznań i cały powiat poznański. Dla-
tego każdy mieszkaniec Poznania 
i powiatu może oddać głos i każdy 
może też w dowolnej chwili ze mną 
skontaktować. Mój bezpośredni nu-
mer telefonu to 602-236-194, a adres 
mailowy bw@bartlomiejwroblewski.
pl. Można mnie też znaleźć na Facebo-
oku. Zapraszam do kontaktu! 
Wyborcy znają Pana z polityki, ale 
nie wszyscy wiedzą o Pana pasji i że 
wspinał się Pan w najwyższych gó-
rach na świecie. Czy ma Pan wciąż 
czas na górskie wędrówki?

Rzeczywiście od niemal 30 lat 
ważną częścią mojego życia są podró-
że i góry. Wędrowałem po wszystkich 
kontynentach. W latach 1998-2014 

zdobyłem Koronę Ziemi – najwyż-
sze szczyty wszystkich kontynen-
tów: Elbrus (1998), Kilimandżaro 
(2002), Mount Blanc (2003), Acon-
cagua (2007), Mount McKinley 
(2008), Górę Kościuszki i Piramidę 
Carstensz (2011), Masyw Vinsona 
(2012), Mount Everest (2014). Na 
Everest wspinałem się zresztą wcze-
śniej dwukrotnie. W 2012 r. dotarłem 
do 7.700 m n.p.m. (od strony Tybetu), 
a w 2013 r. do 8.300 m n.p.m. (od stro-
ny Nepalu). Góra poddała się dopiero 
na trzeciej wyprawie w Himalaje. 
Cały czas jestem czynny w środowi-
sku górskim. Wspieram środowisko 
wspinaczkowe, w szczególności plan 
pierwszego zimowego wejścia na 
ostatni niezdobyty ośmiotysięcznik 
K2. Byłem członkiem Komitetu Or-
ganizacyjnego Narodowej Zimowej 
Wyprawy na K2 2017/18. Nie udało 
się nam zdobyć szczytu, ale Polacy 

znowu pokazali się światu dzięki 
spektakularnej akcji ratunkowej na 
Nanga Parbat. W przyszłym roku 
chcemy jednak wrócić w Karakorum 
i ponowić próbę zdobycia K2. 

Rozmawiał Michał Szott

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

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 
ul. Wojciecha Bogusławskiego 36,

 62-002 Suchy Las
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

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

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Wojciecha Bogusławskiego, 

ul. Szkolna 15, 
62-002 Suchy Las

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
Wyjaśnienie

W poprzednim numerze „Magazynu” umieściliśmy tabelkę z adresami punktów do głosowania, w której znalazły się dwa błędy.  
Na szczęście dzięki kilku życzliwym telefonom szybko zorientowaliśmy się w zaistniałej sytuacji. Dziękujemy za wyrozumiałość.  

Poniżej publikujemy tabelkę z prawidłową zawartością. Redakcja

Wyprawa na Mount Everest 2012

Dożynki Chludowo 2019

Informujemy również, że poprawna treść urzędowych obwieszczeń dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las.
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Bartłomiej Wróblewski  
wspiera gminę Suchy Las  
i jej mieszkańców
Bartłomiej Wróblewski to polityk przynależący do partii 
Prawo i Sprawiedliwość, nauczyciel akademicki i prawnik 
specjalizujący się w prawie konstytucyjnym, poseł na Sejm 
VIII kadencji. Swoimi działaniami chętnie przyczynia się do 
rozwoju gminy. Na jego wsparcie mogą liczyć zarówno 
władze Suchego Lasu, jak i mieszkańcy.

Postanowiliśmy zatem porozma-
wiać z Panem Posłem na temat jego 
obecnych, a także planowanych przed-
sięwzięć na rzecz gminy Suchy Las:
Co Pana osobiście łączy z gminą Su-
chy Las oraz czym mógłby się Pan 
pochwalić, jeśli chodzi o działania 
podjęte na rzecz Suchego Lasu, czy 
to w ostatnim czasie czy też w dal-
szej przeszłości?

Wychowałem się na poznańskim 
Piątkowie i od dziecka przyjeżdżałem 
do Suchego Lasu, ponieważ mamy 
tam działkę. Spędzałem tu wiele wol-

nego czasu. Od kiedy rozpocząłem 
swoją działalność publiczną, starałem 
się być możliwie blisko mieszkańców 
gminy. W 2011 r. odwiedziłem wszyst-
kie sołectwa, a później bywałem też na 
sesjach Rady Gminy Suchy Las. Sta-
ram się w ramach mojej działalności 
pomagać wszystkim mieszkańcom 
gminy, niezależnie od tego, jakie mają 
poglądy, jeśli zwracali się do mnie z ja-
kimikolwiek prośbami o pomoc. 
Czego te prośby najczęściej doty-
czyły?

Sprawy, z którymi zwracali się 
do mnie mieszkańcy czy sucholescy 
samorządowcy były bardzo różne. 
Z jednej strony były to kwestie ważne 
dla dużej liczby mieszkańców, jak np. 
sprawa odorów z wysypiska śmieci 
i budowy kompostowni na Morasku, 
obawy utraty dochodów z podatku 
poligonowego przez gminę, budowy 
szkoły w Golęczewie czy też likwidacji 
gabinetu stomatologicznego w Chlu-
dowie. Z drugiej strony, często były 
też to sprawy osobiste. Po wyborach 
w 2015 roku założyłem w Suchym Le-
sie społeczne biuro poselskie i punkt 
pomocy prawnej. Wiele osób skorzy-
stało z tej pomocy. 
Co zatem godnego uwagi udało się 
Panu dotychczas zrealizować?

Najważniejszą rzeczą bez wątpienia 
jest to, że udało się uzyskać łącznie 40 
mln zł na prace przygotowawcze na ca-
łym wielkopolskim odcinku drogi S11, 
czyli m.in. na odcinku od Złotnik do 
Obornik i dalej na północ do Piły i na 
Pomorze. Byłem inicjatorem powoła-
nia sejmowego Zespołu Parlamentar-
nego do Spraw Budowy Drogi Ekspre-

sowej S11 i o to jako zespół od 2016 r. 
zabiegaliśmy. Ta kwestia jest bardzo 
ważna dla rozwoju gminy Suchy Las, 
a szerzej dla całej Wielkopolski. Jest 
tu ten aspekt gospodarczy, ale i istotny 
element ludzki. Wszyscy chcielibyśmy 
w nieco ponad dwie godziny dojechać 
nad morze, a budowa S11 to umożliwi. 
Prace przygotowawcze ruszyły w stycz-
niu 2018 roku. Potrwają w zależności 
od odcinka od 42 miesięcy na odcinku 
do Obornik i 50 miesięcy na dalszych 
fragmentach drogi na północ. Teraz na-
szym głównym celem i moim osobiście 
jako wiceprzewodniczącego zespołu 
jest to, żeby zapewnić środki finansowe 
i po zakończeniu prac przygotowaw-
czych w latach 2021-22 – bez jakichkol-
wiek opóźnień – można było rozpisać 
przetarg w formule „Projektuj i buduj” 
na budowę możliwie całego północne-
go wielkopolskiego odcinka S11. 

Druga sprawa, o której warto po-
wiedzieć, to sprawa doposażenia su-
choleskich ochotniczych straży pożar-
nych w sprzęt ratowniczy i medyczny. 
Udało się i OSP Suchy Las, Golęcze-
wo, Zielątkowo i Chludowo otrzyma-
ły kilkadziesiąt tysięcy złotych na taki 
sprzęt. Włączyłem się także ostatnio 
w starania władz i radnych Suchego 
Lasu, aby powstało u nas miejsce wy-
czekiwania karetek pogotowia. Skró-
ciłoby to czas dojazdu w sytuacjach 
wypadków drogowych i nagłych 
zachorowań. Kolejny obszar działań, 
który uważam za ważny, choć na razie 
bez przełomowych decyzji, to temat 
remontu ul. Obornickiej na odcinku 
poznańskim. Tutaj z przedsiębiorcami 
z Suchego Lasu, ale też mieszkańcami 
osiedli piątkowskich i Podolan podej-
mowaliśmy różne działania, aby prze-
konać Jacka Jaśkowiaka, by uznał tę 
inwestycję za priorytetową. Uważam, 
że w tej sprawie powinniśmy dalej wy-
wierać presję. 
Wspominał Pan, że w Suchym Lesie 
istnieje też społeczne biuro posel-
skie. Mógłby Pan coś więcej o nim 
powiedzieć?

Tak, to jest społeczne biuro posel-
skie. Mieści w świetlicy przy remizie 
OSP Suchy Las przy ul. Bogusław-

skiego 36. Zapraszam każdego, kto 
potrzebuje pomocy prawnej, w spra-
wach budowlanych, podatkowych, 
zusowskich czy innych. W sprawach 
prawnych przyjmujemy w biurze 
w Suchym Lesie, w pozostałych spra-
wach w Poznaniu. Telefon do mojego 
biura to 537-536-194. Obiecywałem 
w wyborach w 2015 r., że będę blisko 
mieszkańców i tego zobowiązania do-
trzymałem. 
A jak się Panu Posłowi układa 
współpraca z władzami samorzą-
dowymi w Suchym Lesie? Czy wła-
dze są pozytywnie nastawione do 
współpracy z Panem?

Współpraca zawsze była dobra, tak 
z wójtem Grzegorzem Wojterą i jego 
zastępcą Marcinem Bulińskim, jak 
i radnymi wszystkich opcji. Staram się 
z wszystkimi grupami współpracować 
i je wspierać. Gdy pojawiały się proble-
my, formułowałem interpelacje do róż-
nych instytucji publicznych, central-
nych, wojewódzkich czy powiatowych.

Wspominał też Pan Poseł, że stara 
się działać na rzecz dobra wszystkich 
mieszkańców, niezależnie od przeko-
nań politycznych, więc właśnie tutaj 
chciałem zapytać, jak Pana osobiście 
odbierają mieszkańcy? Czy są przy-
chylnie nastawieni do podejmowa-
nych przez Pana działań, interesują się 
tym, co Pan dla nich robi?

Mieszkańcy Suchego Lasu mają 
różne poglądy. Żyje tu niemała bliska 
mi grupa ideowych zwolenników Pra-
wa i Sprawiedliwości, ale większość to 
są osoby sympatyzujące raczej z ugru-
powaniami liberalnymi czy lewico-
wymi. Dlatego staram się budować 
współpracę przede wszystkim wokół 
tego co łączy, a więc spraw istotnych 
dla wszystkich mieszkańców. Myślę, 
że dlatego relacje z mieszkańcami były 
niemal zawsze bardzo dobre, chyba że 
pojawiały się tematy z wielkiej polity-
ki. Bo w gruncie rzeczy niezależnie od 
tego, czy mamy prawicowe, czy lewi-
cowe poglądy, wszyscy chcemy jeździć 
po dobrych drogach i oddychać świe-
żym powietrzem. Jeśli mieszkańcy 
korzystają z pomocy straży pożarnej, 
to ostatecznie nie ma znaczenia jakie 
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W Łagiewnikach pojawili się 
Urszula Habrych (reprezentująca 
marszałka województwa Marka 
Woźniaka), wicestarosta Tomasz 
Łubiński, radni powiatowi Grażyna 
Głowacka i Jerzy Świerkowski, wójt 
Grzegorz Wojtera i jego zastępca 
Marcin Buliński, sekretarz gminy 
Joanna Nowak, przewodniczą-
ca Rady Gminy Anna Ankiewicz, 
gminni radni, przewodniczący za-
rządów osiedli, sołtysi, żołnierze 
Wojska Polskiego, przedstawiciele 
duchowieństwa, strażacy OSP, har-
cerze, przedstawiciele stowarzyszeń, 
uczniowie. Byli też – co szczególnie 
ważne – kombatanci.

Żywa pamięć
Gospodarz gminy w swoim prze-

mówieniu apelował, żeby przekazy-
wać wiedzę historyczną kolejnym po-
koleniom.

– Historia nie powinna bowiem 
pozostawać zamknięta w muzeach 

– argumentował. – Musi być pamię-
cią ży wą. 

Nabożeństwo w intencji poległych 
odprawił ks. Jakub Knychała.

– Dobrze, że dziś jesteśmy w tym 
miejscu naznaczonym historią – 
podkreślił duchowny. – Chciałbym 
polecić Bożemu miłosierdziu tych, 
wszystkich, którzy w czasie II wojny 
światowej stracili bliskich.

Major K rzysztof Sałata wezwał 
do apelu za poległych i pomordo-
wanych, w yliczając imiona i nazwi-
ska niemieckich i sowieckich ofiar 
wojny, którzy byli mieszkańcami 
naszej gminy i jej okolic. Następnie 
kompania wojska oddała salwę ho-
norową.

Pieśń i kwiaty
W ramach części artystycznej 

wystąpiła Orkiestra Dęta z Chludo-
wa, która wykonała „Pieśń obozową”, 
a także Kwartet Złotnicki państwa 
Bałabanów, który wykonał kilka pa-
triotycznych utworów. Były też patrio-
tyczne wiersze deklamowane przez 
młodych artystów Gabrielę Łopkę, 
Tosię Łopkę i Adama Suszka.

Wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem tradycyjnie złożyły delegacje 
samorządowców i organizacji społecz-
nych. Na czele delegacji Złotnik Wsi 
szła sołtys Ewa Korek. 

– Piękna, patriotyczna uroczystość – 
pochwaliła pani sołtys. – Powinniśmy 
przypominać, jak straszną rzeczą była 
wojna i robić wszystko, żeby podobna 
hekatomba się nie powtórzyła.

Po zakończeniu uroczystości jej 
uczestnikom zaserwowano grochów-
kę przygotowaną przez kucharzy gru-
py „3 Kolory ABC Kuchni”.

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA / REKLAMA

Oddali cześć ofiarom wojny
Tegoroczna uroczystość przed Pomnikiem Ofiar Faszyzmu 
w Łagiewnikach odbywała się w 80. rocznicę wybuchu  
II wojny światowej.
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Panie prezesie, po podjętej walce 
o prezydenturę w Poznaniu, teraz 
startuje Pan w wyborach do Sejmu. 
Dlaczego?

Chciałbym dalej realizować roz-
maite zadania dla Poznania i powia-
tu, ale już na szczeblu centralnym. 
Bardzo wiele zależy od tego, czy 
uda się znaleźć porozumienie mię-
dzy władzami lokalnymi, a central-
nymi. Poznań potrzebuje now ych 
rozwiązań komunikacyjnych, dróg, 
mostów, a są to zadania które zreali-

zować można tylko wspólnie z wła-
dzami centralnymi. 
Czy uważa Pan, że zarówno miasto 
Poznań, jak i powiat poznański wy-
korzystują obecnie swój potencjał?

Myślę, że niestety nie. W Pozna-
niu jest wielu uzdolnionych, zorgani-
zowanych i dobrze wykształconych 
mieszkańców, trzeba tylko mądrze 
z nimi współpracować, dać przykład. 
Myślę, że najgorszą rzeczą jaka może 
spotkać każdego to zmarnowanie 
swojej szansy, niewykorzystanie 
możliwości. Daje to poczucie frustra-
cji i zniechęcenia.
Jakimi propozycjami chciałby Pan 
teraz przekonać wyborców do swo-
jej kandydatury? 

Jest ich wiele. Uważam że Poznań 
oraz powiat, aby się lepiej rozwijać 
i wykorzystać wreszcie swój duży 
potencjał, potrzebują lepszego współ-
działania z władzami centralnymi. 
Infrastruktura – np. przedłużenie 
PESTKI, budowa bezkolizyjnych po-
łączeń kolejowych i drogowych stolic 
gmin z Poznaniem, walka ze smogiem, 
racjonalizacja gospodarki śmieciowej, 
budowa centrów opieki senioralnej 
z opieką geriatryczną, budowa hali 

widowiskowo-sportowej, przywró-
cenie dużych i ważnych wydarzeń 
sportowych, kulturalnych i historycz-
nych, wspieranie inwestycji w oparciu 
o partnerstwo publiczno – prywatne 
to tylko kilka z wielu potrzeb jakie 
trzeba zrealizować. 
Co wyróżnia Pana na tle innych 
kandydatów? Dlaczego to właśnie 
Pan powinien zostać wybrany?

Myślę, że moje sukcesy jako 
przedsiębiorcy, a także doświadcze-
nie życiowe są dobrym gwarantem, 
bym mógł realizować cele, które 
stawiam. Od kilkudziesięciu lat pro-
wadzę przedsiębiorstwo – wydaw-
nictwo które jest uznawane za jedno 
z najlepszych w Polsce, które stanowi 
wizytówkę Poznania i Wielkopolski. 
Umiejętności zarządzania, negocjacji 
i wybierania kompromisowych, efek-
tywnych rozwiązań, wielokrotnie 
w mojej praktyce jako przedsiębiorcy 
przynosiło dobre efekty. Chciałbym 
podobnie działać na rzecz Poznania 
i powiatu.
Ostatnio popularnym tematem 
kampanii są propozycje gospodar-
cze Prawa i Sprawiedliwości. Wiele 
kontrowersji wzbudza zapowiedź 
podniesienia płacy minimalnej. 
Czy uderzy to w przedsiębiorców? 
Jakie będą skutki tej obietnicy?

Problem niewystarczających środ-
ków do rozwoju jest zmartwieniem 
przedsiębiorców, a z drugiej strony 
poczucie niedocenienia w postaci 
nieadekwatnej gratyfikacji za pracę 
jest powodem uzasadnionej frustracji 
pracowników. Uważam, że zwiększe-
nie pensji minimalnej zwiększy mobi-
lizację społeczeństwa do działań, a co 
za tym idzie, wpłynie to pozytywnie 
na rozwój firm.
Jako kandydat na posła, jakie inicja-
tywy szykuje Pan na ostatniej pro-
stej kampanii wyborczej?

Ostatnie dwa tygodnie będę chciał 
poświęcić na pracę w terenie. Mam 
zaplanowanych kilkanaście spotkań 
z wyborcami w powiecie i kilka w Po-
znaniu, na które już zapraszam! Będzie 
to świetna okazja aby mieszkańcy 
mogli mnie poznać osobiście, zapy-
tać o frapujące sprawy i razem ze mną 
zachęcać do udziału w tym święcie de-
mokracji, jakim będą wybory 13 paź-
dziernika. Uważam, że chcąc skutecz-
nie działać na rzecz obywateli trzeba 
być blisko nich samych oraz ich spraw. 
Aby na bieżąco śledzić moją działal-
ność, zapraszam serdecznie na moją 
stronę internetową www.tadeuszzysk.
com.pl oraz profil na Facebooku, tam 
pojawiają się informacje o moim pro-
gramie i terminach spotkań. 

Walczyć o powiat

 z Pracownik awansowany i lepiej niż dziś opłacany – chcę to wprowadzić w Polsce na 
szerszą skalę. Biznes z ludzką twarzą to wiedza i praktyczne kompetencje. Ich połącze-
nie gwarantuje stały rozwój firmy i ludzi: jej pracowników i kadry zarządzającej. Poza 
tym konieczna jest współpraca między uczelniami i biznesem, która sprawia, że  Polska 
ma możliwość wejścia na wyższy poziom rozwoju gospodarczego, czy szerzej cywiliza-
cyjnego. To służy tworzeniu nowych usług, produktów – co istotne – zgodnie z oczeki-
waniami ich potencjalnych nabywców. 

 z Produktywność i skuteczność – to dwie drogi bezpieczeństwa ekologicznego, które 
bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie. Do roli jednego z głównych „wrogów publicz-
nych” urósł plastik i nieodzowna sprawa likwidacji zagrożeń płynących z jego strony. 
Naturalne zasoby Ziemi są na wyczerpaniu. Na szczycie listy są czysta woda i węglo-
wodany. Wobec tego zapotrzebowania na surowce i energię, rycykling musi wzrosnąć. 
Ponad 99% tego, co obecnie znajduje się na składowiskach, to materiał , którego po-
trzebujemy. Niestety, koszt recyklingu jest wyższy niż koszt posłużenia się materiałem 
pierwotnym. Wiem jak to w trwały sposób zmienić. 

 z Nie każda kobieta jest matką, ale na pewno to powołanie jest wyrazem osobistego 
spełnienia. Według danych statystycznych Polki są jednymi z najbardziej przedsiębior-
czych kobiet w Unii Europejskiej. Ich potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Patrzy się 
na nie jednowymiarowo: albo jesteś kobietą sukcesu w biznesie albo w rodzinie. Chcę 
pokazać, że te dwie role świetnie siebie uzupełniają, a kobiety przedsiębiorcze mogą 
z powodzeniem realizować model kariery „zawodowo-rodzinnej”. 

Przestrzeń 
DLA NASZYCH 
SPRAW 

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

Wiele osób krytykuje Panią za to, 
że nie jest stąd, że nie rozumie Pani 
charakteru Poznaniaków i Wielko-
polan. Czy rzeczywiście czuje się 
Pani tutaj obco?

W żadnym razie. Takie argu-
menty podnoszą jedynie oponenci 
z list Koalicji Oby watelskiej. Jest to 
zabawne, bo formacja, która dekla-
ruje swoją otwartość, nie ma pro-
blemu z tym, aby w ykorzysty wać 
w ykluczające argumenty wobec 
przeciwników politycznych. Jeszcze 
większa wrogość wobec mojej osoby 
widoczna jest w Internecie w me-
diach społecznościow ych. Ja jednak 
nie przejmuję się tym, bo istotne dla 
mnie jest to co myślą ludzie, którym 
spotykam w kampanii. Poznaniacy 
oraz mieszkańcy gmin z powiatu po-
znańskiego, z którymi rozmawiam 
na ulicy, zupełnie nie podnoszą ar-
gumentu „spadochroniarza”. Takie 
rozmow y by wają trudne, ale zawsze 
kulturalne i merytoryczne. 
Mówi Pani, że w nowej kadencji Sej-
mu chce Pani być „ambasadorem 
Poznania i powiatu poznańskiego 
w Warszawie”? Na czym taka rola 
miałaby polegać?

Jeżeli patrzymy na dane, to wi-
dzimy, że dochód PK B na jednego 
mieszkańca jest w tutaj w regionie 

jednym z najw yższych w Polsce, 
a w stolicy Wielkopolski i w powie-
cie poznańskim nie ma problemów 
ze znalezieniem pracy.  Tu jest silne 
środowisko akademickie, dobre po-
łożenie geograficzne, są w ykształce-
nie, energiczni i gospodarni ludzie, 
czyli wszystko co potrzeba do re-
alizacji śmiałych pomysłów rozwo-
jow ych. Widzę jednak, i myślę, że 
widzi to wielu mieszkańców metro-
polii poznańskiej, że ten potencjał 
nie jest w ykorzysty wany w 100%. 
Zamiast zabiegać o ważne dla mia-
sta i powiaty inwestycje, władze 
Poznania skupiają się na kwestiach 
ideologicznych. Takie podejście 
najlepiej oddaje cytat posła Rafała 
Grupińskiego pochodzącego z par-
tii, która od kilku kadencji rządzi 
Poznaniem, a który pytany parę ty-
godni temu przez dziennikarza o to 
jaki jest program jego partii, odpo-
wiedział wprost „my nie musimy 
mieć programu”.  

Mieszkańców Poznania i powia-
tu nie interesują problemy przy bu-
dowie szpitala, hali widowiskowej, 
czy przejazdów kolejow ych. Ocze-
kują oni, że ich przedstawiciele jak 
najszybciej takie inwestycje zreali-
zują. Pokazałam, że jestem skutecz-
na. Jako minister przedsiębiorczo-

ści i technologii odpowiadałam za 
przyjęcie korzystnych zmian praw-
nych i podatkow ych dla przedsię-
biorców. Przygotowałam i realizuję 
pierwszy w historii Polski rządow y 
program walki o czyste powietrze 
w Polsce. Moim celem, do którego 
zobowiązuję się przed w yborcami, 
jest więc jak najlepsze reprezento-
wanie interesów Poznania i powia-
tu w now ym parlamencie i rządzie 
oraz zaspokojenie słusznych ambi-
cji mieszkańców o wielkości metro-
polii poznańskiej.
A jaki zatem ma Pani program, któ-
ry chce w ten sposób realizować?     

Zaw iera się on w pięciu pro-
rozwojow ych i prospołecznych 
propozycji dla Poznania i pow iatu 
poznańsk iego – tzw. Piątce Emi-
lew icz . Po pier wsze, uczy nienie 
z metropoli i poznańsk iej stol icy 
przedsiębiorczości .  Będę zabiegać 
o ściągnięcie do Poznania i okolic 
duż ych inwest ycji w sektorze Prze-
mysłu 4.0. To przeniesienie siedzi-
by PA R P do Poznania. To przede 
wszystk im w ykorzystanie poten-
cjału poznańsk ich uczelni i f irm 
technologicznych by st worzyć Po-
znańską Dolinę K rzemową. 

Drugi punkt, to stworzenie me-
tropolii na miarę naszych ambicji, 

czyli wzmocnienie oferty kultural-
nej, biznesowej i sportowej miasta 
poprzez m.in. ściągnięcie dużych 
kongresów gospodarczych, a także 
zagwarantowanie stabilnych, do-
brze płatnych miejsca pracy.

Po trzecie, chcę, aby Poznań i po-
wiat poznański były wolne od smogu. 
Nie zgadzam się na to, że nasze dzieci 
oddychają toksycznym powietrzem 
w miastach i poza nimi, dlatego obie-
cuję wsparcie dla samorządów w prze-
chodzeniu na zeroemisyjne źródła 
energii a dla mieszkańców tańsze ra-
chunki za prąd, dzięki wsparciu ener-
getyki prosumenckiej.

Po czwarte, chcę się zaangażo-
wać w działania nowego rządu, które 
pozwolą intensyfikować inwestycje 
poprawiające komunikację w mieście. 
Poznań na dobrej drodze to hasło uno-
wocześnienia komunikacji PKP do 
Poznania i w obrębie metropolii. 

W piątym punkcie mojego pro-
gramu koncentruję się na ochronie 
rodziny i wsparciu dla dzieci opar-
tym na podtrzymy waniu w nich 
z jednej strony szacunku dla pol-
skiego dziedzictwa historycznego, 
kultury i religii, a z drugiej przekaza-
niu umiejętności technologicznych, 
tak potrzebnych we współczesnym 
świecie.M
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OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

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

ZAOPIEKUJĘ SIĘ

OSOBĄ  
STARSZĄ 

(mam uprawnienia  
fizjoterapeutyczne)

DZIECKIEM
ZWIERZĘTAMI
TEL. 530 969 555

 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  REKLAMA

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  
MIESZKANIE 

na os. Poziomkowym 
2 pokoje z aneksem 

kuchennym,  
43 m2, parter

tel. 535 793 325

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

JUŻ OD 

12 ZŁ 

GALERIA PESTKA | POZNAŃ | 1 PIĘTRO

CATERING DLA FIRM
CODZIENNIE ŚWIEŻE DANIE PROSTO DO TWOJEGO BIURA

ZADZWOŃ I ZAMÓW tel 736 745 887  LUB PRZYJDŹ I SPRÓBUJ! 
YOU AND ME LUNCH TIME GALERIA PESTKA
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Przepisy Kodeksu pracy nakła-
dają na pracodawcę obowiązek prze-
ciwdziałania mobbingowi, który 
został zdefiniowany w art. 94 [3] § 2 
Kodeksu pracy jako działania lub za-
chowania dotyczące pracownika lub 
skierowane przeciwko niemu, polega-
jące na uporczywym i długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu pracownika, 
wywołujące u niego zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej, powodują-
ce lub mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie 
go lub wyeliminowanie z zespołu 
współpracowników.

Czym jest mobbing?
Działania mobbingujące mogą 

mieć różny charakter, przybierać róż-
ne, często trudne do rozpoznania dla 
pracownika formy, a ich konsekwen-
cją jest z całą pewnością negatywny 
wpływ na dalszą realizację stosunku 
pracy. Częstym następstwem nieprzy-
jemnej atmosfery w pracy może być 
również rozstrój zdrowia pokrzyw-
dzonego pracownika. Działania aby 

mogły zostać uznane jako mobbingu-
jące muszą być w pewnym sensie na-
ganne, niemające usprawiedliwienia 
w normach moralnych lub zasadach 
współżycia społecznego.

Działania mobbera muszą być pro-
cesem – długotrwałym i uporczywym. 
Nękanie oznacza ustawiczne dręcze-
nie, niepokojenie, czy też dokuczanie 
pracownikowi, a także wyrządzanie 
mu przykrości. Natomiast długo-
trwałość nękania lub zastraszania pra-
cownika w rozumieniu art. 94 [3] § 2 
k.p. musi być rozpatrywana w sposób 
zindywidualizowany i uwzględniać 
okoliczności konkretnego przypadku. 
Nie jest zatem możliwe sztywne wska-
zanie minimalnego okresu niezbędne-
go do zaistnienia mobbingu.  

W praktyce w procesie mobbingu 
uczestniczą zazwyczaj zarówno prze-
łożony, jak i współpracownicy po-
krzywdzonego. Dlatego zachowania 
wypełniające znamiona mobbingu 
odnoszą się zarówno do pracodaw-
cy, jak i innych osób. Prawne konse-
kwencje mobbingu ponosi jednak 

wyłącznie pracodawca niezależnie, 
czy sam dopuścił się zabronionych 
działań względem pracownika, czy 
tolerował tego typu działania i za-
chowania pracowników. Pracodawca 
odpowiada zatem również za niewy-
wiązanie się z obowiązku przeciw-
działania mobbingowi.

Roszczenia pracownika
W przypadku gdy wskutek mob-

bingu pracownik doznał rozstroju 
zdrowia rozumianego w kategoriach 
medycznych, może on na drodze 
sądowej dochodzić od pracodawcy 
odpowiedniej sumy tytułem zadość-
uczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę. Ciężar dowodu w zakresie 
związku przyczynowego pomiędzy 
mobbingiem i powstaniem rozstroju 
zdrowia oraz co do rozmiarów dozna-
nej krzywdy spoczywa na pracowniku. 
Należy jednak pamiętać, że nie tylko 
chodzi tu o zdrowie fizyczne, ale i psy-
chiczne. Rozstrój zdrowia musi jednak 
zostać potwierdzony medycznie. 

Z dniem 7 września br. weszły w ży-
cie przepisy ustawy z dnia 16.05.2019 
r. o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U Z 2019 r., poz. 1043), które 
przewidują m.in. zmianę kodeksowej 
regulacji dotyczącej mobbingu art. 

94 [3 ] KP. Zgodnie z nowym brzmie-
niem tego przepisu pracownik, który 
udowodni, że stosowano wobec niego 
mobbing będzie mógł żądać wypłaty 
odszkodowania zarówno wtedy, gdy 
rozwiązał umowę o pracę z powodu 
mobbingu, jak i w sytuacji, gdy mimo 
wszystko postanowi nadal pracować 
u danego pracodawcy. Wcześniejszy 
przepis umożliwiał dochodzenie wy-
płaty odszkodowania tylko w sytuacji, 
gdy pracownik z powodu mobbingu 
rozwiązał umowę o pracę. 

Procedury antymobbigowe
Wiele osób nie decydowało się 

na w ytoczenie powództwa z po-
wodu konieczności zarobkowania. 
W praktyce zdarzały się też przypad-
ki, że pracodawca spodziewając się 
pozwu o odszkodowanie, sam wcze-
śniej rozwiązy wał umowę z mobbin-
gowanym pracownikiem, unikając 
w ten sposób odpowiedzialności 
odszkodowawczej.

Nowelizacja przepisów niewątpli-
wie może  spowodować wzrost liczby 
roszczeń pracowników z tytułu mob-
bingu. Żeby przeciwdziałać takim 
roszczeniom, pracodawca powinien 
wiedzieć, jakie zachowania mogą być 
uważane za mobbing, oraz wdrożyć 
w firmie procedury antymobbingo-
we, w szczególności szkoląc pracow-
ników – informując o niebezpieczeń-
stwie i konsekwencjach mobbingu.

Iwona Kęsik-Sójka

Kancelaria Adwokacka 
Iwona Kęsik-Sójka
ul. Młyńska 6/5, 61-730 Poznań
tel. 790 739 689
kancelaria@adwokat-kesiksojka.pl
www.adwokat-kesiksojka.pl

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

Mobbing w pracy
Czy zachowania, które obserwujemy w naszym zakładzie 
pracy, to już jest mobbing? Jak rozpoznać to niekorzystne 
zjawisko i jak z tym zjawiskiem walczyć?
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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

ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI
IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

CODZIENNIE
INNE 

DANIE DNIA

tel. 693 900 282

OBIADY DOMOWE

DANIE DNIA 16 ZŁ

DUŻE DANIE DNIA 22,50 ZŁ

WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA 14,50 ZŁ

DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ

PRYWATNY OŚRODEK 
TERAPII I  LECZENIA UZALEŻNIEŃ

TEL. 669 667 265
GWARANTOWANA DYSKRECJA  

I ANONIMOWOŚĆ
WYKWALIFIKOWANA KADRA

  Korekta lakieru 
  Powłoki ochronne
  Folie ochronne 
  Czyszczenie, pranie tapicerki, skór,  
zabezpieczenie permanentne 

  Odgrzybianie wnętrz i klimatyzacji
  Wymiana, naprawa tapicerki oraz skór 
  Wymiana, naprawa szyb samochodowych 
  Montaż, demontaż folii reklamowych 
  Kompleksowe przygotowanie aut do sprzedaży,  
aplikacja powłok ochronnych na auta nowe

Ul. Obornicka 327/1e, 60-650 Poznań 
(po lewej stronie stacji Shell)

PrzemoAuto@vp.pl   www.przemoauto.pl

tel. 508 402 609

PROFESJONALNY AUTO DETAILING
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