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Z okazji Nowego Roku  
pragniemy złożyć  
najserdeczniejsze życzenia:  
zdrowia, szczęścia  
i wszelkiej pomyślności.

Niechże ten Nowy Rok okaże się  
dla Państwa szczodry,  
a cały karnawał niech będzie 
wyśmienitą i udaną zabawą. 

Do siego roku!

Zarząd Osiedla Grzybowego 

Z okazji 
Nowego Roku 

życzymy wszystkim 
nieprzemijającego 

szczęścia, 
wielkiej miłości  

oraz wytrwałości  
w realizowaniu  

sportowych  
postanowień

Katarzyna Kustoń 
Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Sportu  
w Suchym Lesie 
z pracownikami

2020

W Nowym Roku 2020  
życzymy  

wszystkim naszym Klientom 

nieprzemijającego szczęścia,
wielkiej miłości oraz wytrwałości  

w stawianiu czoła  
codziennym wyzwaniom.

Ekipa Sklepu  
Leroy Merlin  

Suchy Las

Galeria Napoleońska 
ma przyjemność zaoferować Państwu 

lokal użytkowy do wynajęcia 128 m2

przy ulicy Trakt Napoleoński 11 w Rokietnicy.
Do lokalu prowadzą dwa wejścia: główne od 

strony galerii, oraz tylne dla pracowników.

Powierzchnia lokalu open space, co daje możliwość 
zagospodarowania jej zgodnie z zapotrzebowaniem. Lokal 

wyposażony jest w klimatyzację oraz całe zaplecze sanitarne. 
Usytuowany jest w pasażu galerii nieopodal Chaty Polskiej.

Zapraszamy do kontaktu: 
Jarosław Nowaczyk

DO WYNAJĘCIA

tel. 507 507 777
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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

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

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”

zz ORTOPEDA
zz FIZJOTERAPEUTA 
zz KARDIOLOG
zz RADIOLOG
zz LARYNGOLOG
zz PSYCHIATRA
zz ENDOKRYNOLOG
zz PSYCHOLOG DLA DZIECI 
zz PSYCHOLOG DLA 

OSÓB DOROSŁYCH 
zz PEDIATRA 
zz ONKOLOG
zz INTERNISTA
zz CHIRURG

zz NEUROLOG
zz UROLOG
zz MEDYCYNA 

ESTETYCZNA
zz MEDYCYNA SPORTOWA
zz MEDYCYNA PRACY
zz LOGOPEDA
zz PSYCHOTESTY
zz DERMATOLOG
zz PULMONOLOG 
zz DIETETYK
zz HEMATOLOG 

DZIECIĘCY
zz ALERGOLOG
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Szanowni Państwo!

Z Nowym Rokiem nowym krokiem! Dobrą tradycją już jest, że 
na początku stycznia nasi samorządowcy, włodarze powiatu czy 
województwa, organizują spotkania noworoczne. Stało się tak i tym 
razem. W numerze piszemy o spotkaniach, na które zaprosili nas 
marszałek Marek Woźniak  starosta Jan Grabkowski. Za oba zapro-
szenia bardzo serdecznie dziękujemy. Dla nas to zaszczyt, cieszymy się 
też, że nasza codzienna, mrówcza praca jest doceniania przez lokalne 
i regionalne władze.

Warto wspomnieć, że w ramach obu spotkań noworocznych uho-
norowano nagrodami zasłużonych mieszkańców i instytucje. I tak ze-
spół pracowników hospicjum otrzymał z rąk marszałka Nagrodę im. 
Ryszarda Kapuścińskiego. Natomiast Nagrody Starosty Poznańskiego 
trafiły do Wandy Koralewskiej ze stowarzyszenia ROKTAR, Grażyny 
Manikowskiej-Krawiec (twórczyni Spółdzielczej Izby Pamięci w Pobie-
dziskach) oraz Romana Błaszaka z firmy MARO.

A skoro o samorządowcach mowa, to w drugiej połowie grudnia 
obradowała Rada Gminy. Nasi rajcy zajmowali się głównie budżetem 
i Wieloletnią Prognozą Finansową, ale nie tylko, bo przyjęto np. zarzą-
dzanie drogami powiatowymi w Golęczewie, Chludowie  Zielątkowie.

A jeśli już mówimy o komunikacji, to pamiętajmy, że nie wszyscy po-
dróżują samochodami. Na szczęście na terenie aglomeracji poznańskiej 
rozwija się system Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Docelowo pociągi 
kursować będą co pół godziny, a podróż z Chludowa do centrum Po-
znania zajmować będzie 23 minuty. To świetna wiadomość, bo ozna-
cza to, że z kolei będą korzystać nie tylko niezmotoryzowani, ale także 
część zmotoryzowanych. Bo koleją będzie po prostu wygodniej i szybciej. 

Oznaczać to będzie mniejsze korki na 
drogach i bardziej czyste powietrze.

Czyste powietrze jest ważne dla 
wszystkich, ale szczególnie ważne dla 
naszych dzieci. Ci mieszkańcy, którzy są 
rodzicami małych dzieci, mają jednak 
więcej powodów do radości. Z pewnością 
ucieszyli się na wieść o otwarciu nowego 
przedszkola w Golęczewie. Nie mam 
też wątpliwości, że są też dumni z zaję-
cia przez przedszkole Akademos pierw-
szego miejsca w konkursie „Głosu Wielkopolskiego”. Sukces placówki ze 
Złotnik jest przecież jak najbardziej zasłużony. Gratuluję w imieniu 
swoim i całego zespołu redakcyjnego!

Dzieci to nasza przyszłość, ale patrząc w przyszłość, nie możemy 
przecież deptać przeszłości ołtarzy, którym winniśmy cześć. Histo-
ria jest bardzo ważna, nie bez powodu wszak starożytni nazywali 
ją nauczycielką życia. Dlatego z niekłamaną przyjemnością publi-
kujemy nader ciekawy wywiad o zasłużonym pułkowniku II RP – 
Stefanie Kosseckim. 

Miłej lektury i szczęśliwego Nowego Roku!
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Przekleństwo zbyt wczesnego  
urodzeniaZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  

OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

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

Nie ma takiego progresu  
jak w latach ubiegłych

20Powstanie film  
o zasłużonycm pułkowniku

14

Łatwiej do Poznania, 
albo Rogoźna

Rezydencja nad jeziorem - Pestkownica 
ZAPRASZA NA 

WALENTYNKI

 PAKIET WALENTYNKOWY 
15/16.02.2020 - 250zł/os.
  nocleg ze śniadaniem,
  kolacja + zabawa z DJ-em,
  animacje dla dzieci.

NOCLEG OD PIĄTKU +100zł/os.
Butelka wina do kolacji - GRATIS! 

www.pestkownica.com.pl
info@pestkownica.com.pl

tel  502606847,  570019070
/Pestkownica

TYLKO 100 KM OD POZNANIA!
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Stowarzyszenie ROKTAR otrzy-
mało wyróżnienie w kategorii orga-
nizacje pozarządowe. Nagrodę w 
imieniu stowarzyszenia odebrała 
Wanda Koralewska. Stowarzyszenie, 
założone przez rodziców dzieci nie-
pełnosprawnych, od 11 lat działa w 
Rokietnicy i Tarnowie Podgórnym. 
Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, 
a w ich ramach rehabilitację społecz-
ną, dzięki której dzieci uczą się wyko-
nywać czynności życia codziennego i 
generalnie stają się zaradne.  

W kategorii Inicjatywy Obywatel-
skie statuetka trafiła do rąk Grażyny 
Manikowskiej-Krawiec, pomysłodaw-
czyni Spółdzielczej Izby Pamięci w Po-
biedziskach. Pani Grażyna zawodowo 
zarządza Spółdzielnią Rolniczo-Han-
dlowej „ROLNIK” w tejże miejscowo-
ści. Natomiast po godzinach pracy jest 
społeczniczką. Organizuje m.in. spo-
tkania historyczne pod hasłem „Ludzie 
zwyczajni, a jednak nadzwyczajni”. 

W kategorii Przedsiębiorczość 
nagroda trafiła do firmy MARO z 
Komornik. Statuetkę odebrał prezes 
Roman Błaszak. Firma produkuje me-
ble biurowe, a poza tym – jako firma 
odpowiedzialna społecznie – od kilku 
lat wspiera fundacje i organizacje cha-
rytatywne, ośrodki pomocy, szkoły i 
przedszkola. Wspiera wychowanków 
domów dziecka oraz lokalne inicjaty-
wy społeczne, kulturalne i sportowe.

Laureaci dziękowali za nagrodę, 
nie ukrywali swojego wzruszenia i za-
skoczenia, opowiadali krótko o swojej 
działalności, podkreślali też, że taka 
nagroda bardzo motywuje do dalszej 
aktywności.  I w związku z tym obie-
cywali dalszą, dobrą pracę.

–  Zamierzamy dalej rozszerzać swoją 
działalność, objąć opieką większą liczbę 
osób, a nagroda do tego motywuje, dla-
tego też pięknie za nią w imieniu swojego 
stowarzyszenia dziękuję – skłoniła się 
Wanda Koralewska z ROKTAR.

– Jesteśmy małą spółdzielnią, która 
przeprowadziła program naprawczy i 
uratowała miejsca pracy – zaznaczy-
ła Grażyna Manikowska-Krawiec ze 
spółdzielni „ROLNIK”. – Uratowano 
nadzieje wielu osób. Ale nie skupiamy 
się tylko na sobie, chcemy zrobić coś 
dla społeczeństwa, dla seniorów – do-

dała. – Zależy nam na tym, żeby pozo-
stawić po sobie coś dobrego. Dzisiejsze 
wyróżnienie to ogromna motywacja 
do pracy – podkreśliła.

–  Jestem zaskoczony tą miłą nie-
spodzianką i bardzo za nią dziękuję 

–rozpoczął swoje wystąpienie Roman 
Błaszak z firmy MARO. – Zatrudnia-
my 170 osób, miniony rok był dla nas 
rekordowy, jeśli chodzi o sumę przy-
chodu – zaznaczył z dumą. – 50 proc. 
naszych mebli eksportujemy do kra-
jów Europy, zapraszam do współpracy 

– zakończył z uśmiechem.

Rozpaliła ogień smyczkiem
Po wręczeniu nagród i podzięko-

waniach laureatów, głos ponownie 
zabrał starosta Jan Grabkowski, któ-
ry życzył wszystkim zgromadzonym 
wszystkiego dobrego.

– Niech się wam wszystkim po-
wodzi – uśmiechnął się. – I obyśmy 
w przyszłym roku spotkali się tutaj 
ponownie. I obyśmy mogli patrzeć ja-
snym wzrokiem w przyszłość.

Gospodarz spotkania przemówił 
krótko, bo zaraz potem zaczęła się 
część artystyczna – znakomity kon-
cert skrzypcowy Basi Szelągiewicz. 
Koncert połączono z konkursem 
dla publiczności. Słuchacze mieli za 
zadanie odgadnąć, jaki akurat utwór 
odtwarza artystka. I poradzili sobie 
z tym zadaniem wyśmienicie, choć 
utwory należały do różnych podga-
tunków i pochodziły z różnych czasów. 
Najwięcej entuzjazmu wzbudził ever-
green „Satisfaction” Rolling Stonesów, 
ale artystka sięgnęła też do repertuaru 
innych gigantów rocka, jak The Doors, 
Deep Purple, Joan Jett, Queen czy Ni-
rvana. Przyznam, że „Light My Fire” 
czy „Smoke on the Water” w takiej 
aranżacji słyszałem po raz pierwszy.

Krzysztof Ulanowski

Wśród gości noworocznego spo-
tkania u starosty Jana Grabkowskie-
go znaleźli się parlamentarzyści, sa-
morządowcy, ludzie kultury i nauki, 
przedsiębiorcy oraz duchowni.

Być jak Arystoteles
Powitała ich prowadząca spotkanie 

Justyna Jarzyńska, która przypomniała, 
że powiat poznański wkroczył właśnie 

w trzecią dekadę swego istnienia. O 
jubileuszu przypominała zresztą plan-
sza ustawiona za plecami mówczyni. 
Przy okazji prowadząca zacytowała też 
Arystotelesa, który zalecał, by w życiu 
kierować się trzema zasadami: mieć 
jasno określony cel, zdobyć potrzebne 
do realizacji tego celu zasoby i wreszcie 
skierować wszystkie te zasoby na osią-
gnięcie celu.

– Tymi trzema zasadami kierował 
się właśnie przez dwie dekady nasz sta-
rosta, kierując powiatem poznańskim 

– zapewniła mówczyni.
Następnie Justyna Jarzyńska 

przekazała mikrofon staroście Jano-
wi Grabkowskiemu, który rozpoczął 
swoje przemówienie od przypomnie-
nia jak wyglądało minione dwudzie-
stolecie:

– To był czas, kiedy sukcesy miesza-
ły się z różnymi kryzysami, a marzenia 
przekuwały się w rzeczywistość. A ta z 
kolei niekiedy zaskakiwała mnie i mo-
ich najbliższych współpracowników 

– wspominał gospodarz powiatu.
Z kolei miniony rok starosta pod-

sumował cytatem z prymasa Stefana 
Wyszyńskiego:

– Tyle wart jest nasz rok, ile zdołali-
śmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile 
zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i 
gniewu – mówił starosta. – Tyle wart 
jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy 
zaoszczędzić smutku, cierpień, prze-
ciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdo-
łaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, 
współczucia, dobroci i pociechy.

Nie był to bynajmniej ostatni cytat 
z postaci historycznej, bo gospodarz 
spotkania, przemawiając do swoich 
współpracowników, przytoczył też 
piękne słowa pisarza Wiktora Hugo:

– Nic nie tworzy tak przyszłości, jak 
marzenia – uśmiechnął się. – Bądźcie 
więc nadal niepoprawnymi wizjonera-
mi, którzy nie boją się sięgać po więcej 
i więcej – zachęcał.

Odważnym fortuna sprzyja
Mówca dodał, że marzeń i wizji w 

powiecie jest bez liku.
– Działamy, nie zwalniając tempa 

– zapewnił. – A do samorządowego 
maratonu zapraszamy wszystkich 
mieszkańców. Warto do nas dołączyć, 
bo ze swojego słownika wykreśliliśmy 
słowo „problem”, które zastąpiliśmy 
słowem „wyzwanie”. Choć rząd nas 
finansowo nie rozpieszcza, zapewnia-

my młodym ludziom kształcenie na 
najwyższym poziomie, bo jest to nasz 
obywatelski obowiązek.

Mówca dodał, że władze powiatu 
pamiętają też o tych, których los szcze-
gólnie doświadczył i szczególną opie-
ką otaczają rodzinne domy dziecka. 
Dbają też o służbę zdrowia. 

– Wkrótce w szpitalu w Puszczyko-
wie do użytku zostanie oddany jeden 
z najnowocześniejszych bloków ope-
racyjnych – zapowiedział. – I to po-
mimo tego, że czas dla służby zdrowia 
nie jest najlepszy, a rządzący naszym 
krajem nie mają pomysłu, jak wyjść z 
zapaści – westchnął.

Ta bezwolność władz krajowych 
nie zwalnia samorządowców z obo-
wiązku podejmowania odważnych 
decyzji.

– Bo tylko odważni zwyciężają – 
podkreślił Jan Grabkowski.

Starosta sporo też mówił o inwe-
stycjach drogowych. Wspomniał o 
rozpoczęciu budowy tunelu pod to-
rami kolejowymi w Kobylnicy oraz o 
powstaniu kolejnych węzłów przesiad-
kowych. 

– Chcemy, aby w tym roku pod 
naszymi skrzydłami powstał związek 
transportowy, który uratuje od wy-
kluczenia komunikacyjnego kolejne 
gminy w Wielkopolsce – kontynu-
ował. – Przywracanie połączeń PKS 
nie jest naszym zadaniem własnym, 
to naszym obowiązkiem jako samo-
rządowców jest podanie ręki osobom, 
które muszą dojeżdżać do pracy czy 
szkoły transportem publicznym. 

Na koniec swojego przemówienia 
starosta złożył zebranych życzenia 
noworoczne i podziękował wszystkim, 
dzięki którym spotkanie mogło dojść 
do skutku.

Zwyczajni nadzwyczajni
Tradycyjnie w trakcie gali wrę-

czone zostały Nagrody Starosty Po-
znańskiego. Przyznano je w trzech 
kategoriach.

WYDARZENIAWYDARZENIA

Niech nam wszystkim 
się powodzi!
Cytaty z pisarzy, filozofów, nagrody dla szczególnie zasłu-
żonych społeczników i biznesmenów, a także najlepsze 
utwory z historii muzyki rockowej wykonane na skrzyp-
cach. Tak wyglądało powitanie Nowego Roku w starostwie 
powiatowym.
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nież zaakceptowana przez Alicję Ka-
puścińską oraz Rene Meisner, córkę 
Ryszarda Kapuścińskiego.

Przypomnijmy, że Nagroda im. Ry-
szarda Kapuścińskiego przyznawana 
jest przez marszałka Marka Woźniaka 
od 2007 roku. Wyróżnienie przyzna-
wane jest osobom, a także instytucjom 
życia publicznego z kraju i z zagranicy 
podejmującym działania dla dobra spo-
łeczeństwa, wykraczające poza zwycza-
jowe standardy. Jej pierwszą laureatką 
była doktor Wanda Błeńska.

Warto zauważyć, że do ustano-
wienia nagrody zainspirował nas – 
Wielkopolan – Ryszard Kapuściński, 
reportażysta, dziennikarz, publicysta, 
poeta i fotograf, który przebywając 
w 2006 roku w Poznaniu zauważył, że 
nie mamy nagrody wyróżniającej ludzi, 
którzy czynią dobro. Wśród laureatów 
są również: profesor Anna Wolff- Po-
węska, Stefan Bratkowski, Solange 
i Krzysztof Olszewscy, profesor Andrzej 
Kwilecki, profesor Maciej Kurpisz, 
profesor Jacek Łuczak, Patrycja Malik, 
Katarzyna Białous i Agnieszka Labijak, 
Krystyna Łasowska oraz Dorota i Woj-
ciech Pawłowscy, Jens Ocksen, prezes 
zarządu Volkswagen Poznań, Leonard 
Szymański, wybitny działacz społeczny 
oraz podróżnik Maciej Pastwa.

UMW W
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Marszałek Marek Woźniak 
o otwartej Wielkopolsce
Ten wieczór jest dla mnie okazją do refleksji na temat świa-
ta, Polski i Wielkopolski – mówił marszałek Marek Woźniak 
podczas Spotkania Noworocznego.

4 stycznia, podczas Spotkania 
Noworocznego, marszałek Marek 
Woźniak w gronie zaproszonych gości, 
wśród których byli przedstawiciele 
wielkopolskiej kultury, nauki, bizne-
su, a także mediów i poznańskiego 
Kościoła, politycy i samorządowcy, 
przede wszystkim poddał refleksji mi-
niony czas i nadchodzący rok. 

Europejska Wielkopolska
Następnie – zgodnie z tradycją 

spotkań noworocznych – marszałek 
ogłosił laureata Wielkopolskiej Na-
grody imienia Ryszarda Kapuściń-
skiego. A właściwie laureatów – po 
raz pierwszy w historii nagrody zo-
stali zbiorowo docenieni pracownicy 

i wolontariusze Hospicjum Palium 
w Poznaniu.

– Ten wieczór jest dla mnie okazją 
do refleksji na temat świata, Polski 
i Wielkopolski. Taka refleksja raz 
w roku jest konieczna, abyśmy zasta-
nowili się nad tym, co wokół nas się 
zmienia się, co już za nami – powie-
dział marszałek Marek Woźniak na 
początku przemówienia, w którym 
m.in. odniósł się do projektu Strategii 
rozwoju Wielkopolski 2020-2030, do-
kumentu, który – jak podkreślił mar-
szałek – będzie budował naszą przy-
szłość. Wizja tej strategii – jak widzimy 
Wielkopolskę w roku 2030, brzmi:

– „Wielkopolska w 2030 roku to 
region przodujący w kraju, liczący się 

w Europie i szanujący jej uniwersalne 
wartości. Świadomy swego dziedzic-
twa przyrodniczego i cywilizacyjne-
go, spójny zrównoważony i dostępny 
terytorialnie. Otwarty na nowe idee 
i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, 
aspiracjami i wiedzą swoich mieszkań-
ców, zapewniający im bardzo dobre 
warunki życia, pracy i wypoczynku na 
całym obszarze województwa”. Mam 
nadzieję, że taka wizja dla Wielkopol-
ski się państwu podoba – podsumo-
wał marszałek.

Czynienie dobra
Marek Woźniak przedstawił rów-

nież tegorocznego laureata Wielko-
polskiej Nagrody imienia Ryszarda 
Kapuścińskiego - zespół pracowników 
i wolontariuszy Hospicjum Palium 
w Poznaniu, których reprezentowali Bar-
bara Grochal – koordynatorka wolonta-
riatu działającego na rzecz Hospicjum 
Palium, Elżbieta Tomaszewska – pielę-
gniarka oddziałowa Oddziału Opieki 
Paliatywnej Hospicjum Palium oraz 
jego ordynator dr hab. Maciej Sopata. 

Po wręczeniu nagrody Rene Me-
isner, córka Ryszarda Kapuścińskiego 
odczytała list przygotowany wspólnie 
z matką Alicją Kapuścińską, adreso-
wany do laureatów nagrody, a potem 
w ich imieniu głos zabrał dr Maciej 
Sopata.

Zespół Hospicjum Palium otrzy-
mał nagrodę, jak wszyscy wcześniejsi 
laureaci, „za czynienie dobra”. W ich 
wykonaniu dobro to polega na działa-
niach związanych z leczeniem i uśmie-
rzaniem bólu oraz na świadczeniu 
opieki i medycyny paliatywnej i hospi-
cyjnej. Kapituła Nagrody podkreśliła 
przede wszystkim roztaczanie przez 
nich wieloaspektową opieką chorych, 
opartą na współczuciu dla nich i zro-
zumieniu ich potrzeb, zaznaczyła, że 
chronią ciepiącego i jego rodzinę. Nie 
mniej ważna jest ich troska o godne 
traktowanie ludzi chorych i umierają-
cych, dzielenie się wiedzą oraz wspie-
ranie w opiece nieuleczalnie chorych 

w ich domach i na oddziale szpitalnym. 
Pracownicy i wolontariusze Hospi-
cjum Palium dbają o całe otoczenie 
dotyczące ludzi terminalnie chorych 
i ich rodzin, dlatego szkolą w zakresie 
medycyny paliatywnej studentów me-
dycyny i pielęgniarstwa oraz wolonta-
riuszy medycznych i środowiskowych. 
Stworzyli Wolontariat Motyli w szko-
łach Poznania i Wielkopolski i anga-
żują wolontariuszy w akcjach społecz-
nych na rzecz Hospicjum Palium. 

„Tak jak w twórczości Ryszarda 
Kapuścińskiego najważniejszy jest 
człowiek, którego należy wysłuchać 
i zrozumieć, tak w codziennej pracy 
personelu i wolontariuszy Hospicjum 
Palium najważniejszy jest pacjent. Pa-
cjent, który jest tu podmiotem, a nie 
przedmiotem. Dlatego działania per-
sonelu tej placówki polegają nie tylko 
na farmakologicznym uśmierzaniu 
bólu, ale również na przygotowa-
niu pacjenta i jego rodziny do życia 
w obliczu śmierci i umierania” – napi-
sali w uzasadnieniu swej rekomendacji 
członkowie Kapituły Nagrody.

Droga nadziei
Noworoczne przemówienie Mar-

szałek Woźniak zakończył fragmenta-
mi tekstów, jego zdaniem najtrafniej 
obejmujących refleksją współczesny 
świat i człowieka. Były to cytaty z eseju 

„Czuły narrator” Olgi Tokarczuk i orę-
dzia papieża Franciszka pt. „Pokój jako 
droga nadziei: dialog, pojednanie i na-
wrócenie ekologiczne”, wygłoszonego 
przez niego z okazji 53. Światowego 
Dnia Pokoju.

Spotkanie zakończył koncert Na-
taszy Urbańskiej z zespołem.

Kandydaturę pracowników i wo-
lontariuszy Hospicjum Palium w Po-
znaniu do Wielkopolskiej Nagrody 
imienia Ryszarda Kapuścińskiego za-
rekomendowała marszałkowi kapituła, 
w skład której wchodzą: prof. Walde-
mar Łazuga, prof. Anna Wolff-Powę-
ska oraz Wojciech Nentwig i Anna 
Plenzler. Kandydatura ta została rów-
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W Galerii Sucholeskiej odbyły się 
tradycyjne już Mikołajki. Z Poznania, 
z agencji L’Arte przyjechali Mikołaj 
i Elf. Jak przebiegła podróż?

– Oj, ciężko – śmieje się Paulina 
Rogowska-Serwa, grająca Elfa. – Za-
brakło śniegu, więc zamiast płóz mu-
sieliśmy użyć kół – wyjaśnia.

List w magicznej skrzynce
Za to na miejscu było już sym-

patycznie. Widać było, że Elfka ma 
świetne podejście do dzieci. Najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy pisali listy 
do św. Mikołaja, a także życzenia dla 
bliskich. Elfka Paulina razem z dziećmi 
przygotowywała bombki i dekorowała 
choinki. Chętnym maluchom malowa-
ła też buzie i rozdawała cukierki. Licznie 
przybyłe dzieci zabawiał też akrobata 
przechadzający się na szczudłach.

– Pani Elfka namalowała śliczne re-
niferki na buzi mojej ośmiolatki Zuzi 

– uśmiecha się Anna Ohirko z Rady 
Rodziców. – Pan Mikołaj upewnił się, 
że Zuzia na pewno była przez cały rok 
grzeczna.

A ponieważ była, mogła napisać 
list do św. Mikołaja. Poprosiła w nim 
o pluszowego kota, a teraz niecierpli-
wie na niego czeka. Z pewnością się 
doczeka, bo Elfka zaniosła list do ma-
gicznej skrzynki pocztowej.

Rapujący Mikołaj?
Dzieci pojawiło się w Galerii Su-

choleskiej więcej.
– Trafiłam tu przypadkowo i zosta-

łam, bo lubię św. Mikołaja – informuje 
nas Kinga. – Ale na malowanie buziek 
jestem już za duża. Listu też na razie 
pisać nie chcę.

Siedmioletnia Jagoda przyjechała 
na imprezę z mamą, samochodem. 
I bynajmniej nie był o przypadek.

– Przeczytaliśmy ogłoszenie – wy-
jaśnia dziewczynka. – Napiszę list do 
Mikołaja, bo wiem już, jaki chcę pre-
zent – figurki Moji Pops.

Kolejna mama dowiedziała się 
o mikołajkach z naszego „Magazynu”. 
Przyjechała z dwojgiem dzieci: ośmio-

letnią Jagodą i 11-letnim Mikołajem.
– Córka bardzo lubi mikołajki, syn 

już mniej, bo jest trochę na to za duży 
– uśmiecha się mama. – Ale prezent 

chce – płytę kapeli rapowej – dodaje.
– A ja chciałabym klocki lego – 

mówi Jagoda.
Wszystkim dzieciom życzymy 

pięknych, wymarzonych prezentów.
Krzysztof Ulanowski
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Akademos na medal
Nowoczesne metody pracy, wiele atrakcyjnych zajęć, a co 
najważniejsze profesjonalna kadra, która sprawia, że dzieci 
czują się w przedszkolu jak w drugim domu.

To zdaniem Katarzyny Mrozik, 
dyrektor Publicznego Przedszkola 
Akademos w Złotnikach, najprost-
szy przepis na najlepsze przedszkole. 
Zaangażowanie i wysiłek w eduka-
cję, rozwój i w opiekę nad dziećmi 
zostały docenione przez rodziców. 
To dzięki ich tak licznym głosom, 
placówka zwyciężyła w plebiscycie 
Przedszkole na medal. 

Konkurencja była naprawdę 
duża. Do plebiscytu redakcji ,,Głosu 
Wielkopolskiego” zgłoszono niemal 
wszystkie przedszkola z Wielkopol-
ski. Nasza gminna placówka zdoby-
ła I miejsce w kategorii Przedszkole 
Roku 2019. Tuż za nim uplasowało 
się Przedszkole Publiczne Mali Od-
krywcy w Kraszewicach. Na miej-
scu trzecim znalazły się Oddziały 
Przedszkolne w SP im. Powstańców 
Wielkopolskich w Pamiątkowie. Pla-
cówki zostały nagrodzone podczas 
grudniowej, uroczystej gali, zorga-
nizowanej w eleganckich wnętrzach 
Pałacu Działyńskich w Poznaniu. 

Najlepsze panie
W ramach plebiscytu przyznano 

także tytuły Nauczyciel Przedszkol-
ny Roku 2019. Najwięcej głosów 
zdobyła Magdalena Pawelczyk-Bryś 
z Przedszkola Miejskiego-Zielony 
Zakątek w Sompolnie. Drugie miej-
sce zajęła Monika Dokowicz z Pry-
watnego Przedszkola Bajkowa Polan-
ka. Trzecie miejsce należy do Marii 
Hampelskiej z Przedszkola Niepu-
blicznego Educandi w Miękowie. 
W powiecie poznańskim I miejsce 
zdobyła Maria Hampelska z Przed-
szkola Niepublicznego Educandi 
w Miękowie. Drugie miejsce zdoby-
ła Joanna Skawińska z Przedszkola 
Skrzaty w Skórzewie. Trzecie miejsce 
należy do Ewy Kubiak z Przedszkola 
Akademos w Złotnikach. 

Wybrano również Najsympatycz-
niejsze Grupy Przedszkolne Roku 
2019. W regionie poznańskim (Po-
znań i powiat poznański) najwięcej 
głosów zebrała grupa Sówki z Niepu-
blicznego Przedszkola Skrzaty ,,Poli-
technika Poznańska” w Skórzewie. II 
miejsce zdobyła grupa Zeberki z od-
działu przedszkolnego w Dobieżynie. 
Trzecie miejsce zajęła grupa Bączki 
z Przedszkola Rubi w Czerwonaku. 

Wszyscy laureaci otrzymali presti-
żowe tytuły, dyplomy oraz atrakcyjne 
nagrody. Wręczała je Katarzyna Skle-

pik, wydawca w ,,Głosie Wielkopol-
skim”, oraz Michał Kopiński, mene-
dżer ds. rozwoju subregionów Polska 
Press Poznań i redaktor prowadzący 
,,Głos Wielkopolski”. 

Radość i duma
– To dla nas ogromne wyróżnienie. 

Cieszę się, że praca, w którą wkłada-
my całe nasze serducho jest zauwa-
żana – cieszy się Katarzyna Mrozik, 
dyrektor przedszkola i żłobka Akade-
mos w Złotnikach.

Do konkursu zgłosili placówkę 
rodzice. Oddano na nią ponad 1800 
głosów. Co wyróżnia Przedszkole 
Publiczne Akademos w Złotnikach?

– Bardzo duży nacisk kładziemy 
na nowoczesne metody pracy, zwra-
camy uwagę jakie dzieci mają talenty, 
co lubią robić, czego nie lubią. Dzieci 
mogą rozwijać swoje zainteresowania 
w ramach zajęć dodatkowych, takich 
jak: warsztaty kulinarne ,,Kuchciko-
wo”, zajęcia z języka angielskiego czy 
naukowe ,,Mały Naukowiec” – wyli-
cza Katarzyna Mrozik.

Atuty przedszkola przybliży-
ła nam także Monika Skrzypczak,  
reprezentująca organ prowadzący 
Publiczne Przedszkole Akademos 
w Złotnikach. 

– Wyróżnia nas nowoczesny, ład-
nie zaprojektowany budynek. Jest 
on kolorowy, mamy też przestronne, 
kolorowe sale. Ponadto na zewnątrz 
znajduje się duży park rekreacyjny – 
zaznacza. – Udało nam się go ładnie 
zagospodarować przy pomocy Rady 
Rodziców. Chcemy, by w przyszłości 
część zajęć odbywała się na tym tere-
nie, na świeżym powietrzu.

Monika Skrzypczak nie ukry-
wała też zadowolenia ze zwycięstwa 
placówki w plebiscycie. Podkreślała, 
że wygrana daje nie tylko radość, ale 
i motywację do dalszej pracy. 

Publiczne Przedszkole Akademos 
w Złotnikach funkcjonuje od wrze-
śnia 2018 roku. Obecnie do przed-
szkola i żłobka zapisanych jest ponad 
200 dzieci. 

Atuty zawodu
O atutach przedszkola oraz swojej 

pracy opowiedziała nam także Ma-
ria Hampelska, zdobywczyni tytułu 
Nauczyciel Przedszkolny Roku 2019 
w powiecie poznańskim (trzecie 
miejsce w województwie wielkopol-
skim w tej samej kategorii). 

– Czuję ogromną wdzięczność 
za przyznanie mi tego zaszczytne-
go tytułu. Uwielbiam tę pracę za to, 
że nie jest ona monotonna. Każdy 
dzień przynosi nowe wyzwania, cały 
czas trzeba się rozwijać – podkreśla. 

– W przedszkolu Educandi w Mięko-
wie panuje domowa atmosfera, fajne 
i partnerskie relacje pomiędzy kadrą, 
fantastycznie opiekuje się nami pani 
dyrektor – dodaje. 

Pierwszy w życiu dziecka
– Rodzice, zgłaszając przedszkole 

czy nauczyciela do plebiscytu chcieli 
w ten sposób podziękować za pracę 
i opiekę, jaką te placówki wkładają 
w wychowanie i w rozwój ich dzieci. 
Nauczyciel wychowania przedszkol-
nego to pierwszy nauczyciel w życiu 
dziecka, czasami jest nawet ważniej-
szy niż mama, tata, babcia czy dzia-
dek – podkreśla Katarzyna Sklepik, 
wydawca w ,,Głosie Wielkopolskim”. 

– Przedszkole kształtuje osobowość 

dziecka, uczy dzieci zadawać pytania, 
uczy dzieci tego, żeby były odważne 
i przyjacielskie, to pierwsze miejsce, 
które nas socjalizuje.

Katarzyna Sklepik zwróciła też 
uwagę, że dzisiaj przedszkola pełnią 
ważniejszą rolę niż szkoła podstawowa. 

Agata Czyżak

Elfce Paulinie brak śniegu 
nie przeszkodził
Mamy ocieplenie klimatu, ale Elfka i Mikołaj wraz z pomoc-
nikami doskonale sobie poradzili. Nie mogli dotrzeć do Su-
chego Lasu zaprzężonymi w renifery saniami, więc wybrali 
transport kołowy. Ale renifery też były: na buziach dzieci.

Lekcje 
fortepianu

dla dzieci 
i dorosłych

dyplomowana nauczycielka
absolwentka poznańskiej 
Akademii Muzycznej

608 627 312
tel.
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Finansowanie obejmuje moderni-
zację lub likwidację ogrzewania opar-
tego na paliwie stałym (np. drewnie czy 
węglu). Na jeden lokal przysługiwać bę-
dzie 7 tys. złotych, natomiast wspólnota 
mieszkaniowa może liczyć nawet na  
14 tys. zł. Akcja prowadzona jest po raz 
trzeci. Każdy zainteresowany mieszka-
niec może wystąpić o dofinansowanie 
wymiany starego systemu grzewczego na:

  podłączenie do miejskiej sieci cie-
płowniczej, 

  ogrzewanie za pomocą nowego kotła 
zasilanego paliwem gazowym lub 
olejem opałowym,

  ogrzewanie elektryczne, 
  pompę ciepła,
  ogrzewanie za pomocą nowoczesne-

go, zasilanego automatycznie, kotła 
na paliwo stałe.

 – Problem smogu dotyczy nas 
wszystkich, nie tylko osób mieszka-
jących w mieście, dlatego kolejny rok 
kontynuujemy tę akcję – przypomina 
Jan Grabkowski, starosta poznański. 

– Promujemy proekologiczne zacho-
wania. Aktywnie wspieramy naszych 

mieszkańców, znacząco refundując 
koszty, które ponieśli, decydując się na 
likwidację „kopciuchów”. 

Na jeden lokal przysługiwać będzie 
7 tysięcy złotych, natomiast wspólnota 
mieszkaniowa może liczyć nawet na 
14 tys. zł. Nie może to być jednak wię-
cej niż 80% kosztów kwalifikowalnych 
netto. 

Podania od osób prywatnych, 
podmiotów gospodarczych, osób pro-
wadzących działalność rolniczą czy 
spółdzielni mieszkaniowych przyjmu-
je kancelaria Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18,  
od 3 do 24 lutego w godzinach pracy urzę-
du (pon. 9.30 - 16.30 i wt.-pt. 8.00 - 15.00). 

Regulamin akcji oraz wzory wnio-
sków dostępne są w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego oraz na stronie:  
www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce 
Środowisko. 

KW
  wnioski można składać od 3 do  
24 lutego br. w Starostwie Powiato- 
wym w Poznaniu

  można uzyskać 7 tys. lub 14 tys. zł

W czasie sesji radni zajęli się pro-
jektem uchwały budżetowej. Projekt 
wraz z uzasadnieniem przedstawił 
wójt Grzegorz Wojtera.

– Projekt został tak skonstruowa-
ny, by był bezpieczny – podkreślił na 
wstępie. –  Nie ma takiego progresu, 
jak w latach ubiegłych, jeśli chodzi 
o wzrost dochodów. Ale jednocześnie 
utrzymujemy wysoki poziom realiza-
cji inwestycji – dodał. 

O budżecie w pozytywach
Skarbnik Monika Wojtaszewska 

odczytała uchwałę Regionalnej Izby 
Rachunkowej.

– RIO wydala pozytywną opinię 
zarówno odnośnie projektu budżetu, 
jak i Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2020-2031 – zaznaczyła 
pani skarbnik.

Następnie przewodniczący po-
szczególnych komisji stałych przedsta-
wili opinie tychże komisji. Wszystkie 
te opinie były pozytywne.

– Pracowaliśmy dość intensywnie, 
posiedzenie komisji trwało niemal 
dwa dni – zauważyła Joanna Pągow-
ska, przewodnicząca Komisji Finan-
sów, Budżetu i Rozwoju Gospodar-
czego. – Ostatecznie jednomyślnie 
zaopiniowaliśmy projekt budżetu po-
zytywnie – podsumowała.

Komisje złożyły jednak również 
wnioski z poprawkami budżetowymi.

– I 95 proc. tych wniosków 
uwzględniliśmy – przekony wał wójt. 

– Nie uwzględniliśmy tylko dwóch 
wniosków, w tym wniosku o mon-
taż czujników powietrza na terenie 
gminy. Bo taki projekt prowadzi 
już stowarzyszenie Metropolia i nie 
można w ykluczyć, że otrzymamy 
środki zewnętrzne. Nie uwzględni-
liśmy też wniosku o środki finan-
sowe na zespół tańca barokowego 
Societas Wettiniana, bo ten w yda-
tek będzie realizowany z pożytku  
publicznego.

– Sporo było zmian dotyczących re-
montów chodników i dróg – zwróciła 
uwagę radna Pągowska. – Była tam 
dodatkowa kwota 250 tys. zł, która po-
tem gdzieś wyleciała…

– Była taka kwota zaplanowana na 
remont chodnika – kiwnęła głową 
skarbnik Monika Wojtaszewska. – 
W tej chwili kwota na remonty wynosi 
560 tys.

– A co z dokończeniem ulicy Kru-
czej? – dociekał przewodniczący Ja-
rosław Dudkiewicz z Zarządu Osiedla 
Grzybowego.

– Nie ma ulicy Kruczej w projekcie 
budżetu, ani w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej – rozłożył ręce wójt Woj-
tera. – Uznaliśmy, że są ulice, które wy-
magają pilniejszych prac.

Owacja dla budżetu
Po dyskusji nad projektem budże-

tu i WPF, przy jednym głosie wstrzy-
mującym się, przyjęto autopoprawki 
do projektu budżetu wniesione przez 
wójta. Jedna z nich dotyczyła budowy 
ulicy w Jelonku.

Autopoprawka ta znalazła się 
jednak również wśród trzech wnio-
sków komisji stałych głosowanych 
w następnym punkcie obrad rady, 
czyli wniosków nieuwzględnionych 
lub częściowo uwzględnionych przez 
wójta. Taka sytuacja wywołała pewne 
zamieszanie i ostatecznie zakończyła 
się unieważnieniem głosowania. 

Wyjście z kłopotliwej sytuacji zna-
lazł radny Michał Przybylski.

– Proponuję głosować osobno każ-
dy z trzech wniosków – powiedział. 

– Każde głosowanie można wtedy też 
poprzedzić dyskusją. 

Pierwsza poprawka, nad którą 
głosowano, dotyczyła właśnie w y-
kreślenia budow y ulicy wraz z od-
wodnieniem w Jelonku (dz. 219/7), 
w części nieuwzględnionej przez 
wójta. Zdecydowaną większością 
głosów została przyjęta propozy-
cja wójta przegłosowana wcześniej 
w autopoprawce. 

W dalszej kolejności głosowano 
za poprawką dotyczącą montażu 
czujników powietrza na budynkach 
dworca oraz świetlicy w Złotnikach. 
Michał Przybylski i Grzegorz Sło-
wiński głosowali za, a 12 rajców prze-
ciwko. Wniosek przepadł, ale być 
może takie czujniki zostaną zamon-
towane w 2021 roku przez Stowarzy-
szenie Metropolia.

Następnie głosowano nad przy-
znaniem środków finansowych dla 
zespołu Societas Wettiniana. Za gło-
sowali radni Zbigniew Hącia, Włodzi-
mierz Majewski, Michał Przybylski 
i Grzegorz Słowiński. Przeciwko – 
dziesięciu rajców. Tym samym Wyso-
ka Rada nie przyjęła wniosku, ale wójt 
zapowiedział, że zespół będzie mógł 
ubiegać się o środki z puli zarezerwo-
wanej dla stowarzyszeń.

– A zatem radni podzielili zdanie 
pana wójta – podsumowała przewod-
nicząca rady Anna Ankiewicz.

Zaraz potem radna Joanna Pą-
gowska, przewodnicząca Komisji 
Finansów, Budżetu i Rozwoju Go-
spodarczego, przedstawiła opinię 
rzeczonej komisji na temat projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2020-2031.

– Komisja zaopiniowała projekt po-
zytywnie – poinformowała.

W tym momencie pojawił się 
jednak drobny problem techniczny, 
okazało się bowiem, że poprawki 
do projektu nie są naniesione na pa-
pier. Przewodnicząca rady ogłosiła 
w związku z tym przerwę, by pro-
blem rozwiązać.

Po przerwie poprawki przedstawi-
ła skarbnik Monika Wojtaszewska.

Za Wieloletnią Prognozą Głoso-
wało 13 radnych. Nikt nie był przeciw, 
ani nikt się nie wstrzymał. Dwoje rad-
nych nie było obecnych na sali.

W dalszej kolejności przewodni-
cząca Joanna Pągowska przedstawiła 
opinię swojej komisji na temat projek-
tu uchwały budżetowej.

– Opinia jest pozytywna, a zadecy-
dowaliśmy o tym jednomyślnie – pod-
kreśliła mówczyni. 

Jednomyślnie zagłosowała też 
cała rada. Uchwała budżetowa zo-
stała przyjęta trzynastoma głosami. 
Nie było sprzeciwów, nikt się też nie 
wstrzymał. Przyjęcie budżetu sala na-
grodziła oklaskami.

Plany docenione i przyjęte
Nadszedł czas na uchwałę o aktu-

alizacji założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe. 

Opinię Komisji Porządku Publicz-
nego, Ochrony Środowiska i  Spraw 
Komunalnych przedstawił radny Ma-
rian Bajer, przewodniczący rzeczonej 
komisji.

– Opinia jest pozytywna – poinfor-
mował. – A głosowaliśmy w tej spra-
wie jednomyślnie.

Podobnie jednomyślnie zagłoso-
wała też cała Wysoka Rada.

Komisja Finansów zaopiniowa-
ła też pozytywnie projekt uchwały 
w sprawie ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie Suchy Las, 
zaś cała rada jednomyślnie uchwałę 
przyjęła.

Żadnych sprzeciwów nie wzbudził 
też projekt uchwały w sprawie przyję-
cia zarządzania drogami powiatowy-
mi nr 2061P w Golęczewie i 2427P 
w Chludowie oraz Zielątkowie 

Bez sprzeciwów przyjęto również 
oświadczenie Rady Gminy w sprawie 

Z SESJI RADY GMINY / INFORMACJEZ SESJI RADY GMINY

Nie ma takiego progresu, 
jak w latach ubiegłych
Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Suchy Las radni 
zajmowali się głównie projektem budżetu i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Ale zarezerwowano też czas na inne 
uchwały.

sytuacji finansów jednostek samorzą-
du terytorialnego.

W dalszej kolejności rajcy zajęli się 
zatwierdzeniem planu pracy komisji 
stałych. 

– Nasza praca będzie wyglądać 
podobnie, jak w 2019 r. – wyjawiła 
przewodnicząca Joanna Pągowska 
z Komisji Finansów. – Najważniejsza 
część naszej pracy to opiniowanie 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, opiniowanie 
wszystkich projektów uchwał, które 
mają związek z działalnością naszej 
komisji, wykonanie budżetu z 2019 r., 
podsumowanie prac planistycznych, 
a także opiniowanie projektu budże-
tu na 2021 r.

I przekonała zgromadzonych. Plan 
pracy Komisji Finansów przyjęto jed-
nomyślnie.

– Nasza praca też będzie wyglądać 
podobnie, jak w tym roku – powie-
działa przewodnicząca Joanna Ra-
dzięda z Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych. – Po-
nadto w każdym kwartale komisja 
będzie udawała się do szkoły i przed-
szkola w naszej gminie.

Radna Radzięda też przekonała 
zgromadzonych. Plan pracy jej komisji 
przyjęto bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Marian Bajer 

z Komisji Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska i Spraw Ko-
munalnych poinformował krótko, że 
komisja będzie się zajmowała tym 
wszystkim, co znajduje się w zakresie 
jej działalności.

Radni docenili tę lakoniczną for-
mę. Plan pracy przyjęto jednomyślnie.

Przewodnicząca Iwona Koźlicka 
z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
zauważyła, że komisja ze swojej istoty 
ma charakter doraźny, a zatem będzie 
działać stosownie do potrzeb.

Na samym końcu tej części sesji 
przyjęto plan pracy Komisji Rewi-
zyjnej.

Dokąd jadą autobusy?
W ramach informacji wójta 

gminy głos zabrał zastępca wójta 
Marcin Buliński, który oznajmił, że 
finiszują prace przy Starym Barze 
w Chludowie. 

– A w najbliższym czasie zaczynać 
się będą prace związane z budową par-
k&ride za stacją w Golęczewie – dodał.

Wicewójt zakończył informacją 
o otwarciu przetargu na konserwację 
oświetlenia ulicznego w Suchym Lesie. 
Wpłynęły dwie oferty.

W ramach informacji przewodni-
czącej Rady Gminy dowiedzieliśmy 
się, że do rady wpłynęło zawiadomie-

nie o rozprawie w Wojewódzkim Są-
dzie Administracyjnym w Poznaniu, 
która odbędzie się 15 stycznia 2020 r. 
w Warszawie. Dwie firmy zaskarżyły 
uchwałę Rady Gminy Suchy Las z 18 
października 2018 r. w przedmiocie 
zasad sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic i urządzeń rekla-
mowych oraz ogrodzeń. 

W ramach informacji przewod-
niczących komisji stałych głos za-
brała m.in. przewodnicząca Joanna 
Pągowska, która poinformowała, że 
członkowie Komisji Finansów spo-
tkali się trzy razy, a opiniowali projekt 
budżetu oraz projekty uchwały przy-
gotowane na sesję.

W ramach punktu pod nazwą 
„Interpelacje i zapytania” wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Radosław 
Banaszak poinformował, że wpłynęły 
dwie interpelacje. Radna Joanna Ra-
dzięda pytała o Radę Sportu, zaś radny 
Krzysztof Łączkowski o przekazanie 
gminie Suchy Las działki 3/6 w obrę-
bie Biedrusko. Odpowiedź wójta na tę 
pierwszą interpelację można już prze-
czytać na stronie BIP.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków radny Zbigniew Hącia spytał 
o przygotowywany rozkład jazdy au-
tobusów. Zwrócił uwagę, że dojazd do 
Suchego Lasu z północy gminy nie bę-

dzie tani – za 5 zł nie uda się dojechać, 
trzeba będzie zapłacić 7 zł. 

– Zmiany będą wprowadzone od 
3 lutego, mają one ułatwić ludziom 
dojazd, a nie utrudnić – zapewnił wi-
cewójt Marcin Buliński. 

Potem już było przyjemniej. Prze-
wodnicząca Zarządu Osiedla Suchy 
Las Sylwia Szenk zaprosiła zgroma-
dzonych na planowaną na 27 grudnia 
2019 r. uroczystość z okazji rocznicy 
wybuchu powstania wielkopolskiego.

Radny powiatowy Jerzy Świerkow-
ski poinformował, że Rada Powiatu 
uchwaliła budżet.

– Na pewno planowane jest rondo 
w Biedrusku – wymienił radny tytu-
łem przykładu.

Sołtys Golęczewa Katarzyna Ka-
chel spytała, czy znalazły się pieniądze 
na inteligentne światła przy przed-
szkolu w Golęczewie.

 Zwracaliśmy się z całą listą do 
powiatu – zapewnił wicewójt Marcin 
Buliński. – Ale to akurat zadanie nie 
zostało uwzględnione. Ale może jesz-
cze się uda, albo z pieniędzy powiatu, 
albo z programów rządowych – dał 
nadzieję mówca.

Na zakończenie sesji przewodni-
cząca Anna Ankiewicz złożyła zgro-
madzonym życzenia świąteczne.

Krzysztof Ulanowski
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Powiat poznański dopłaci do wymiany „kopciuchów”
Od 3 do 24  lutego mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą składać 
wnioski o dopłaty do wymiany starych pieców węglowych. Na walkę 
o czystsze i zdrowsze powietrze samorząd wyasygnował blisko 750 tys. zł 
z tegorocznego budżetu! 
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Uroczystość odbyła się w Pawilo-
nie Prasowym Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Rozpoczęła 
ją  pastorałka w wykonaniu SWEET 
Band Andrzeja Kosowskiego. Li-
derowi zespołu towarzyszyły dwie 
wokalistki: Renata Koszewska oraz 
Urszula Lidwin. 

Przybyły elity
Na sali, oprócz mistrzów rzeźnic-

twa, wędliniarstwa i sztuki kulinar-
nej, obecni byli m.in. Zofia Szalczyk 
(przewodnicząca Sejmiku poprzed-
niej kadencji),  dyr. Marek Beer z De-
partamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(reprezentował marszałka wojewódz-

twa), Piotr Zalewski (członek Zarządu 
Powiatu), dr Andrzej Żarnecki woje-
wódzki lekarz weterynarii), dyr. Bog-
dan Fleming z Oddziału Terenowego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa w Poznaniu i Mirosława Mruk 
(wojewódzki inspektor jakości han-
dlowej artykułów rolno- spożywczych 
w Poznaniu). Wielkopolską Izbę Rze-
mieślniczą reprezentował dyr. Tomasz 
Wika. Na spotkaniu licznie stawili 
się  też przedstawiciele nauki, w tym 
m.in. prof. Włodzimierz Dolata i prof. 
Edward Pospiech związani z Wydzia-
łem Nauk o Żywności i Żywieniu Uni-
wersytetu Przyrodniczego. Obecni  
byli też reprezentanci dydaktyków i in-
struktorów, a wśród nich dyr. Zuzanna 
Szmyt z Zespół Szkół Przemysłu Spo-
żywczego im. J. J. Śniadeckich.

Uczestników spotkania witał 
i w świąteczny nastrój wprowadzał 
Andrzej Łyszyk, właściciel Agencji Ar-
tystycznej i Reklamowej „Idea”. 

Jacek Marcinkowski, jeden z założy-
cieli Ogólnopolskiego Cechu Rzeźni-
ków-Wędliniarzy-Kucharzy, wraz z dyr. 
Tomaszem Wiką wręczyli zasłużonym 
osobom rzemieślnicze wyróżnienia. 
Srebrne odznaczenia „Za zasługi w roz-
woju rzemiosła wielkopolskiego” otrzy-
mali m.in. dr Wioletta Chałas (powiato-
wy lekarz weterynarii w Gostyniu), Ewa 
Ulanicka (powiatowy sanepid w Go-
styniu), Grzegorz Wegiera (powiatowy 
lekarz weterynarii w Poznaniu) oraz pra-
cownicy firm rzemieślniczych: Krzysz-
tof Kucharski, Ryszard Michałowski, 
Jerzy Wojciechowski (szefowie kuchni 
w ABC Kuchni PL), jak również Zuzan-
na Jakubiak, Hanna Konarczak, Roman 
Ratajczyk, Robert Wardyński (Zakłady 
Mięsne Konarczak) oraz Paweł Grusz-
czyński (ZPD Laspol) i Krzysztof Nicz-
ke (ZPM Miłosław). Srebrny Medal im. 
Jana Kilińskiego otrzymał wiceprezes 
i podstarszy cechu Gerard Szajek, a Kor-
dzikiem Wielkopolskiej Izby Rzemieśl-
niczej w Poznaniu uhonorowano prze-
wodniczącego Jarosława Mielczarka 
z Sądu Cechowego.

Nie jesteś wyspą
Ks. dr Waldemar Szlachetka, pro-

boszcz poznańskiej parafii p.w. Naj-
świętszego Zbawiciela, złożył obec-
nym życzenia.

– Nikt nie jest samotną wyspą. Ży-
jemy w społeczeństwie, ale jesteśmy 
zabiegani i nie dostrzegamy tego. Mi-
jamy się bez dobrego słowa – ubole-
wał. – Życzę wam tego, co najlepsze, 
a przede wszystkim światła, które 
ogrzewa, które przynosi nadzieję, 
które staje się światłością prawdziwą, 
która nigdy nie przemija.

Wystąpienie proboszcza zakoń-
czyła wspólnie odśpiewana kolę-
da. A później łamano się opłatkiem 
i składano sobie życzenia świąteczne. 
Zaraz potem Jacek Marcinkowski 
wspomniał o tym, że w Wielkopolsce 
znaleziono martwego dzika.

– Siedzimy na jednej gałęzi z rol-
nikami – posłużył się przenośnią. – 
Tak jak oni, jesteśmy przekonani, 
że z ASF można walczyć z lepszym 
efektem. Niestety, choroba wciąż się 
rozprzestrzenia.

Mistrz Marcinkowski dodał, że 
zarówno w sprawach zawodowych, 
jak i osobistych chodzi o to, żeby nie 
ulegać trudnościom i wierzyć  mocno 
w to, co się robi.

Stół łączy
Gwiazdkowe spotkanie przed-

stawicieli branży wiązało się także 
z doznaniami kulinarnymi. Na 
stole królowały ryby, w tym przede 
wszystkim karp i śledź. O wigilij-
ne dania zadbali kucharze z A BC 
Kuchni – restauracji Trzy Kolory 
należącej do Hieronima Jurgi, wi-
ceprezesa Ogólnopolskiego Cechu 
R zeźników-Wędliniarzy-Kucharzy 
i prezesa K rajowej Rady Gastrono-
mii i Cateringu.

– Stół jest najważniejszym meblem 
w rodzinie, miejscem, przy którym 
odbywają się najważniejsze uroczy-
stości, najbardziej doniosłe, rodzinne 
wydarzenia przekonywał prezes Hie-

ronim Jurga. – Oczywiście przy stole 
się konsumuje, degustuje, ale także 
prowadzi rodzinne rozmowy – zwró-
cił uwagę.

Odnosząc się do wyróżnień otrzy-
manych przez pracowników ABC 
Kuchni, prezes Jurga wskazał, że rze-
telna, ciężka praca w rzemiośle powin-
na być zauważona.

– Obowiązkiem pracodawcy jest 
honorować i nagradzać dobrych pra-
cowników – podkreślał. – Moi szefo-
wie kuchni nigdy mnie nie zawiedli. 
Zawsze z pełnym zaangażowaniem re-
alizowali swoje zadania, czy w Suchym 
Lesie, czy podczas konkursów kuli-
narnych, czy podczas obsługi takich 
spotkań, jak to świąteczne, dzisiejsze. 
Nigdy mnie nie zawiedli, jestem z nich 
dumny.

Potrzebujemy siebie
Na dworze było ciemno, pano-

wał grudniowy chłód, a w ciepłej sali 
rozbrzmiewały słowa ks. Szlachetki: 

„Wszyscy siebie potrzebujemy. Po to 
by człowiek zdobywał świat, coś osią-
gnął w życiu, nie wystarczy tylko siła, 
czy przebojowość. Niezbędna jest też 
życzliwość innych. Boże Narodzenie 
jest okresem, w którym możemy to 
odkrywać”. 

Piotr Górski

WYDARZENIA

Opłatek i wigilijny stół 
połączyły branżę mięsną
Przedstawiciele Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników- Wędli-
niarzy- Kucharzy oraz Krajowej Rady Gastronomii i Cate-
ringu  wspólnie przełamali się opłatkiem podczas gwiazd-
kowego wieczoru branży mięsnej. Każdy z uczestników 
otrzymał czerwoną czapkę Gwiazdora.

WYDARZENIA

Nie strzelam w Sylwestra! 
Nie strzelam przez cały rok!
Każdego roku dochodzi do setek nieszczęśliwych wypad-
ków spowodowanych brakiem umiejętności bezpieczne-
go odpalania fajerwerków.

Kto z nas nie słyszał o poparze-
niach, utracie palców czy ślepocie. 
Wynika to nie tylko z braku ostrożno-
ści, ale także wad produkcyjnych ma-
teriałów wybuchowych, które niestety 
nadal są stosunkowo łatwo dostępne. 
Kontrole stanowisk, na których moż-
na zakupić materiały pirotechniczne, 
zdają się być niewystarczające, a wśród 
poszkodowanych nadal często spoty-
ka się osoby małoletnie.

Trauma wojenna
Odpalanie materiałów pirotech-

nicznych zagraża nie tylko osobom, 
które „przeprowadzają pokaz”, ale 
także osobom postronnym. Dla lu-
dzi starszych i schorowanych pokaz 
sztucznych ogni jest często stresują-
cym przeżyciem, zwłaszcza jeżeli nie 
mają przy sobie kogoś, kto mógłby ich 
wesprzeć i uspokoić.  Wracają niekie-
dy wspomnienia wojenne, co jest trau-
matycznym doświadczeniem. Przy-
kładowo właśnie dlatego u naszych 

sąsiadów z Ukrainy obowiązuje cał-
kowity zakaz używania wyrobów pi-
rotechnicznych. Jest to wynik działań 
wojennych na wschodzie kraju. Ludzie 
cierpią na syndrom wojenny, z którym 
trudno jest walczyć przy użyciu środ-
ków farmakologicznych, zaś opieka 
psychologiczna trwa latami.

Zakaz używania materiałów piro-
technicznych powinien zostać wprowa-
dzony także w trosce o bezpieczeństwo 
i zdrowie naszych czworonożnych 
pupili, a także zwierząt dzikich czy 
półdzikich. Właściciele psów i kotów 
zmuszeni są do podawania środków 
uspokajających swoim milusińskim, 
aby te mogły przetrwać takie pokazy. 
Zwierzęta domowe wymagają w tym 
czasie zwiększonej uwagi opiekunów. 
W przypadku zwierząt dzikich pro-
blem jest jeszcze większy. Huk płoszy 
zwierzynę, która często opuszcza na-
turalne środowisko, wybiega na ulice, 
przemieszcza się w kierunku domostw, 
a co za tym idzie stanowi zagrożenie dla 

siebie i innych. W tym czasie dochodzi 
do wielu zaginięć psów, które w popło-
chu zrywają się ze smyczy. 

Również małe dzieci źle znoszą 
tego typu pokazy. Im nie jesteśmy 
w stanie podać środków farmakolo-
gicznych. Podobnie z osobami nie-
pełnosprawnymi – im także nie mo-
żemy podawać dodatkowych dawek 
leków z uwagi na fakt że najczęściej 
biorą ich już nad wyraz dużo – z uwa-
gi na swoje choroby.

O wypadki nietrudno
Istotną kwestią jest również bez-

pieczeństwo. Pamiętajmy, że strzela-
nina zaczyna się już kilka dni przed 
sylwestrem. Lecące petardy, wybuchy 
dekoncentrują kierowców, pieszych czy 
rowerzystów. Sam jako uczestnik ruchu 
rowerowego wiem doskonale, jak się re-
aguje na wybuch. Kierownica automa-
tycznie skręca w inną stronę, bo nie wie, 
gdzie spadła petarda. O wypadki w ta-
kich sytuacjach nietrudno. Pamiętajmy, 
że chodzi o zdrowie, a niekiedy życie.

Zakaz powinien więc zostać wpro-
wadzony jak najszybciej i obejmować 
obszar całego kraju, nie tylko Pozna-
nia czy powiatu.

Czas świętowania Nowego Roku, 
powinien być okresem radosnym, a nie 
wiązać się z dodatkowym stresem. Wie-

le miast zrezygnowało już z pokazów 
fajerwerków, zamieniając je na barwne 
pokazy laserowych świateł. Niestety, 
dopóki materiały pirotechniczne będą 
łatwo dostępne dla amatorów wystrza-
łów, problem wybuchów nie zniknie. 
Sięgając po materiały pirotechniczne 
zastanówmy się czy naprawdę warto 
narażać na stres inne osoby i zwierzęta. 

Marcin Staniewski, SLD
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W jednej z poznańskich kawiarni 
spotykam się z Pawłem Kosseckim, 
wnukiem zasłużonego pułkownika Ste-
fana Kosseckiego. Przy stoliku wita mnie 
uśmiechnięty, sympatyczny pan, ubrany 
w elegancki garnitur. Zamawiamy kawę. 
Następnie, mój rozmówca pokazuje mi 
zdjęcia swojego dziadka. Podkreśla, że 
ma do nich ogromny sentyment.

– Jest pan wnukiem zasłużonego 
oficera Stefana Kosseckiego. Dzięki 
pana inicjatywie historia dziadka 
doczeka się ekranizacji. Powstanie 
film fabularny pt. ,,Żelazny oficer”. 
Na jakim etapie są prace?

– Kończymy pracę nad scenariu-
szem. Potem będziemy szukać źródeł 
finansowania i pracować nad tzw. de-
velopmentem (nad miejscem, gdzie 
będziemy kręcić zdjęcia, osobami 
jakie będą grać w filmie, kto będzie re-
żyserem czy operatorem). Akcja filmu 
rozpoczyna się wiosną 1940 r.

– Sceny rozgrywać będą się w róż-
nych miejscach, m.in. w Wielkopol-
sce, na ziemi łomżyńskiej, a także na 
Ukrainie.

– Tak, ponieważ dziadek urodził 
się na Podolu. Przed pierwszą wojną 
światową mieszkał w Odessie, nato-
miast na początku 20-lecia między-
wojennego, kiedy Polska odzyskała 
niepodległość, znalazł się w Poznaniu.  

Tam tworzył Wielkopolską Szkołę 
Podchorążych Piechoty. W filmie po-
jawią się również sceny z Zakopanego, 
z Witkacym, a także sceny z  mar-
szałkiem Piłsudskim. Film pokazuje 
z jednej strony wybijanie się Polski 
na niepodległość, życie ziemiańskie, 
życie oficerskie w 20-leciu między-
wojennym, a z drugiej strony ukazuje 
historię dziadka.

– Będzie to film nie tylko o działa-
niach wojennych, ale też o patrioty-
zmie, heroizmie oraz zmaganiu się 
z własnymi słabościami.

– Będzie to film o miłości, wojnie, 
rewolucji i walce z kalectwem. Podczas 
I wojny światowej mój dziadek stracił 
prawą rękę. Był jednym z nielicznych 
oficerów w służbie czynnej z tak wy-
sokim stopniem kalectwa. Marszałek 
Józef Piłsudski wydał specjalny roz-
kaz, na mocy którego Stefan Kossecki 
mógł salutować lewą ręką. Nie była 
to zmiana regulaminów wojskowych, 
dla każdego wojskowego bez prawej 
ręki, tylko wyjątek zrobiony specjalnie  
dla dziadka. To pokazuje, że taki sto-
pień kalectwa w Polskim Wojsku był 
czymś zupełnie wyjątkowym.

– Pana dziadek był człowiekiem bar-
dzo silnym, odważnym i zdetermi-
nowanym, skoro nie zrezygnował 
z wojska mimo kalectwa.

– Kalectwo mu nie przeszkadzało 
w byciu żołnierzem. Nie zdecydował 
się na karierę urzędniczą czy prowadze-

nie majątków, tak jak jego przodkowie, 
tylko chciał być żołnierzem i służyć 
ojczyźnie. To była niesamowita historia.

– Jest pan dumny z dziadka?
– Oczywiście. Na ścianie w moim 

salonie wisi jego portret. Kiedy po-
dejmuję jakąś ważną decyzję – patrzę 
czasem na niego i zastanawiam się ,,co 
by dziadek na to powiedział”.

– Rozmawialiście w rodzinnym 
domu o Stefanie Kosseckim?

– Dziadek był postacią mityczną. 
Urodziłem się trzydzieści kilka lat po 
jego śmierci, natomiast ojciec miał 
mniej niż cztery lata, kiedy dziadek 
poszedł na wojnę. Znam dziadka z opo-
wieści kuzynek. Dzięki nim dowiedzia-
łem się, że był osobą szalenie pogodną, 
bardzo pobożną. I jak mówiła babcia, 
praktycznie nie było po nim widać ka-
lectwa. Dziadek malował, jeździł konno, 
a kiedyś zrobił piękną miniaturę armat-
ki, którą ma teraz mój brat.

– Jakie pamiątki zachowały się po 
pana dziadku?

– Liczne fotografie, a także por-
tret marszałka Józefa Piłsudskiego 
z autografem. Dziadek dostał go od 
marszałka podczas jego ostatniej gry 
wojennej. To właśnie po niej Piłsudski 
powiedział, że wojnę chciałby prowa-
dzić tylko z pułkownikiem Kosseckim 
i pułkownikiem Maczkiem.

– Jakim człowiekiem był Stefan  
Kossecki?

– Był przede wszystkim żołnierzem. 
Jego życie było podporządkowane służ-
bie. Co kilka lat dziadek przenosił się 
do innych miast  zgodnie z kolejnymi 
przydziałami. Mieszkał w Poznaniu, 
był dowódcą szkoły wojskowej w Byd-
goszczy, dowodził pułkiem w Kaliszu, 
a w 1939 r. dowodził 18 dywizją pie-
choty, która walczyła z wojskami Gu-
deriana, jednego z najzdolniejszych 
niemieckich generałów współtwórcy 
doktryny blitzkrieg-u. Obecnie wojsko 
odtwarza dywizję, która ma chronić 
naszą wschodnią flankę.  Warto dodać, 
że nowa dywizja, która powstaje w Sie-
dlcach to 18. dywizja zmechanizowana. 
Przejmuje ona tradycje przedwojennej 
18. dywizji piechoty, która dała się we 
znaki nie tylko bolszewikom w 1920 r., 
ale i Niemcom w 1939 r.

– Można powiedzieć, że pułkownik Ste-
fan Kossecki, dopóki nie zginął, miał 
udane życie. Zrobił karierę w wojsku, 
założył rodzinę, został ojcem.

– Stawiał sobie wysoko poprzeczkę. 
Nie szedł na łatwiznę, nie próbował 
omijać przeszkód. Cały czas walczył 
ze słabościami, z kalectwem. Walczył 
o kobietę, w której się zakochał jeszcze 
na Podolu, był dobrym ojcem.
Czyli Stefan Kossecki to osoba god-
na naśladowania?

WYWIAD / REKLAMAWYWIAD

  NASZE MENU  
Zupy 
Żurek domowy z jajkiem  .............................. 13
Rosół z kurczaka zagrodowego z ręcznie 
robionym makaronem  ................................. 13
Barszcz czysty  ...............................................  8
Barszcz z kołdunami   ................................... 12
Zupa dnia  ..............................................   od 12

Sałatki
Sałatka Bumerang 
 zaskakujące połączenie gruszki, boczku  
 i ciepłego sera feta z dressingiem  
 paprykowo-malinowym  ............................  24

Sosy i dodatki
Sos czosnkowy  ................................................ 4
Sos śmietanowo-koperkowy  ........................... 4
Ostry sos chilli ................................................. 4
Dip jogurtowo-bazyliowy  ............................... 4
Kwaśna śmietana  ........................................... 4
Sos waniliowy  ................................................ 4
Kapusta kwaszona zasmażana  ....................... 6
Sałatka vinegret: sałata lodowa,  
pomidor, ogórek i rzodkiewka  ........................ 6
Sałatka grecka  ...............................................12 
Surówka dnia  ................................................. 6

Pierogi zapiekane z serem 
mozzarella
Pierogi z mięsem zapiekane  
w sosie serowo-brokułowym  ....................... 29 
Pierogi z wołowiną zapiekane  
w sosie myśliwskim  ..................................... 29
Pierogi z łososiem zapiekane  
w sosie śmietanowo-szpinakowym .............. 29

Dania obiadowe 
Krewetki na maśle z czosnkiem i chilli  
 podawane z bagietką  ............................ 28
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 .............................................. 28
Grilowana pierś z kruczaka 
 podawana z warzywami z patelni 
 i dipem mango-chilli .............................. 28
Tradycyjny kotlet schabowy  
 podawany z ziemniakami i kapustą 
 kwaszoną zasmażaną  ............................ 28

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem  
i cebulką
z mięsem  ...................................................... 24
szpinakowe z cielęciną   ................................. 26
pielmieni 20 szt.  ........................................... 24
buraczane z pikantną wołowiną  ................... 25
curry z indykiem  ........................................... 24
z kurczakiem  ................................................ 24
z dziczyzną  ................................................... 26
z kaszanką  .................................................... 24
z gęsiną  ........................................................ 26
z jagnięciną  .................................................. 26
z małżami  ..................................................... 24
z łososiem  ..................................................... 26

Dla dzieci
Sznycelek z kurczaka, ziemniaki puree,  
marchewka junior (surówka) .......................... 24

Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
Ruskie  .......................................................... 23
z kapustą i grzybami  ..................................... 23
z prawdziwkiem  ........................................... 25
z podgrzybkiem  ............................................ 23
z kurkami  ..................................................... 25
ze szpinakiem w cieście wegańskim  ............. 23 
razowe ze szpinakiem i ricottą  ...................... 23
piwne z żółtym serem ................................... 23
z mozzarellą  ................................................. 23
z łoscypkiem  ................................................. 25
z bobem  ........................................................ 25
z chińskimi warzywami  ................................ 23

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  ......................................................... 23
z jagodami  .................................................... 25
z truskawkami  .............................................. 23
z wiśniami  .................................................... 23
z czereśniami  ................................................ 25
z bananem  .................................................... 23
z serem ricotta  .............................................. 23
ze śliwką  ....................................................... 25

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 ................................... 28

Miksy pierogowe
Talerz Zgaduj - Zgadula 
 21 różnych pierogów mięsnych  
 i wegetariańskich  .............................  59,90
Miks mięsny
 10 sztuk różnych pierogów  
 mięsnych  ..................................................... 29
Miks wegetariański
 10 sztuk różnych pierogów  
 wegetariańskich  .................................... 28
Miks słodki
 10 sztuk różnych pierogów  
 na słodko  ............................................... 28
Miks grzybowy
 9 sztuk: 3 szt. z prawdziwkiem,  
 3 szt. z podgrzybkiem,  
 3 szt. z kurkami  ...................................... 28
Trzy kolory
 9 sztuk pierogów:  
 3 szt. szpinakowe z cielęciną, 
 3 szt. buraczane z wołowiną,  
 3 szt. curry z indykiem  ........................... 28

Pierogi bezglutenowe  
7 sztuk, z mąki gryczanej
Ruskie  .......................................................... 27
z kurczakiem  ................................................ 27
ze szpinakiem i ricottą  .................................. 27
z serem na słodko  ......................................... 27
z truskawkami  .............................................. 27

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 

Powstanie film  
o zasłużonym pułkowniku
Stefan Kossecki był dyplomowanym pułkownikiem piechoty 
Wojska Polskiego, człowiekiem odważnym i pogodnym.  
Służył w wojsku mimo kalectwa, nawet salutował mimo  
utraty prawej ręki – tak wspomina pułkownika Paweł Kossecki,  
wnuk Stefana, pomysłodawca filmu fabularnego ,,Żelazny 
oficer”, profesor Szkoły Filmowej w Łodzi. Film spotkał się  
z poparciem władz Łomży. Trwają prace nad realizacją.

– Tak, i to nie tylko dla wojskowych. 
Dla mnie jest on osobą,  którą można 
stawiać za wzór twardego charakteru 
i bezkompromisowości. Sowieci wzię-
li go do niewoli i kilka razy próbowali 
skłonić do współpracy. Zawsze do-
stawali tę samą odpowiedź, że może 
podjąć współpracę tylko za zgodą le-
galnych, polskich władz wojskowych.

– Czy są jeszcze inne postacie lub wy-
darzenia historyczne związane z hi-
storią naszej ojczyzny, które chciał-
by pan pokazać widzom?

– Np. siostra dziadka, która miała 
zdolności jasnowidzące. Podczas re-
wolucji w Odessie przepowiadała cze-
kistom przyszłość (który zginie, który 
pójdzie na akcję). Ustawiały się do niej 
długie kolejki. Czekiści wierzyli w gu-
sła. Warto nadmienić, że siostra dziad-
ka wyszła za mąż za majora Smirnowa, 
prawdopodobnie spokrewnionego 
z rodziną, która przed rewolucją pro-
dukowała wódkę.

– W jaki sposób rozpoczęła się pana 
przygoda z filmem?

– Od lat wykładam w Szkole Filmo-
wej w Łodzi. Podczas jednej z rozmów 
z samorządowcami spontanicznie po-
jawił się wątek mojego dziadka. Usły-
szałem, że powinienem zrobić o nim 
film, bo to legendarna postać. Ponadto 
teraz wojsko odtwarza 18. dywizję. 

Zainteresowanie historią jest coraz 
większe, a filmy historyczne oglądają 
miliony. Czyli to dobry moment.

– Dobre filmy powstają przez przy-
padek?

– Trudno powiedzieć. Trzeba mieć 
przede wszystkim dobrą historię i pasję. 
Często najlepsze historie pisze życie.

– Oprócz pracy związanej z filmem, 
czym pan jeszcze się zajmuje?

– Prowadzę firmę doradczą. Jestem 
finansistą, doradcą podatkowym, 
zajmuję się wyceną aktywów niema-
terialnych, pomagam firmom, które 
mają problemy z finansami.

Rozmawiała Agata Czyżak

Paweł Kossecki

Skup Samochodów 
Całych i Powypadkowych

tel. 601 33 12 18

PROPONUJEMY 
NA JWYŻSZE CENY!

Złomowanie 
samochodów

e-mail: abcars@o2.pl
www.kupieautopoznan.pl
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Docelowo pociągi będą kursować 
co 30 minut, dzięki czemu kolej stanie 
się najszybszym środkiem transportu.

– Z Chludowa, czyli najdalszego 
od Poznania przystanku w gminie, do 
centrum stolicy Wielkopolski doje-
dziemy w 23 minuty – podkreśla wójt 
Grzegorz Wojtera. 

Trwa modernizacja dworców
Częstotliwość kursów to nie 

wszystko, bo trwa modernizacja 
dworców i budowa nowych przystan-
ków kolejowych (np. Złotniki Grzy-
bowe). Organizowane są też centra 
przesiadkowe.

W grudniu umowę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej woje-
wództwu wielkopolskiemu podpisali 
m.in. wójt Grzegorz Wojtera, prezy-
dent Jacek Jaśkowiak, starosta Jan 
Grabkowski i wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak. Pomoc przeznaczo-
na zostanie na realizację zadania pn. 

„Wzmocnienie wojewódzkich kolejo-
wych przewozów pasażerskich na ob-
szarze oddziaływania Aglomeracji Po-
znańskiej poprzez zwiększenie liczby 
połączeń kolejowych – dofinansowa-
nie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
(PKM)”. Beneficjentem jest samorząd 
województwa wielkopolskiego, odpo-
wiedzialny za sprawne funkcjonowa-
nie komunikacji wokół Poznania.

Już od stycznia 2020 roku PK M 
realizuje połączenia na siedmiu 

z dziewięciu linii kolejowych two-
rzących Poznański Węzeł Kolejowy.  
Jest to możliwe dzięki podpisaniu 
w grudniu umów z samorządami po-
łożonymi na trasie trzech kolejnych 
szlaków kolejowych.

Szansą finansowa 
solidarność

Rzecznik PKM Paweł Napieral-
ski tłumaczy, że parafowanie umów 
o współfinansowaniu połączeń kolejo-
wych jest niezbędne dla uruchomienia 
połączeń na danej linii.

– Partycypacja oparta jest na za-
sadzie solidaryzmu, czyli solidarne-
go udziału finansowego w pokryciu 
części kosztów jej funkcjonowania  
przez wszystkie samorządy położone 
wzdłuż danej linii kolejowej – tłuma-
czy rzecznik.  – Samorząd wojewódz-
twa pokryje  40 proc. kosztów dodat-
kowych połączeń aglomeracyjnych, 
udział powiatów położonych wzdłuż 
poszczególnych linii kolejowych wy-
niesie 20 proc. wydatków, a gminy do-
łożą  40 proc. ponoszonych nakładów.

Oznacza to m.in., że samorząd Po-
znania w rozpoczynającym się roku 
wyłoży na PKM ok. 3 mln zł, a mniej-
sze gminy od  ok. 150 tys. zł do ponad 
200 tys. Podobny model finansowania 
ma obowiązywać  na dwóch pozosta-
łych liniach – do Kościana i Wronek 
Najpierw jednak PKP PLK SA zakoń-
czyć musi modernizację tras.

Bardziej niż budujące
– Włączenie od stycznia do PK M 

od stycznia dwóch z trzech linii było 
możliwe tylko z tego powodu, że 
PLK gruntownie, ale za samorządo-
we pieniądze zmodernizowało tory 
i trakcję – zauważył wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak. – Jednym z naj-
bardziej spektakularnych osiągnięć 
w funkcjonowaniu tego projektu jest 
objęciem nim Rogoźna, znów przy 
współudziale PLK. 

Zdaniem wicemarszałka popra-
wa komfortu podróżowania na tej 
trasie będzie odczuwalne po wejściu 
w życie nowego rozkładu jazdy. Wte-
dy do Rogoźna i Piły ma być 16 kur-
sów każdego dnia i tyle samo w dru-
gim kierunku. 

Problemem są natomiast ograni-
czone możliwości taborowe samo-
rządowej spółki „Koleje Wielkopol-
ski”, co oznacza tłok w pociągach. 
Wicemarszałek zapewniał, że po-
dejmowane są wszystkie możliwe 
kroki zmierzające do popraw y tej 
sytuacji, ale dostaw y now ych sk ła-
dów się ślimaczą.

– Gdy składy się pojawią natych-
miast zostaną włączone do ruchu – 
obiecał. 

Przebudowa 
poznańskiego dworca

Tymczasem prezydent Jacek Jaś-
kowiak poinformował, że w 2020 r. 
podw yższone zostaną w Poznaniu 
opłaty za parkowanie, a strefa obej-
mie wszystkie dzielnice miasta. Nie 
napomknął natomiast o remoncie 
poznańskiej części ul. Obornickiej. 
Przemilczał też kwestię zapowia-
danej na 2020 r. podw yżki cen bi-
letów w poznańskich tramwajach  
i autobusach. 

Podczas spotkania mówiono za 
to o budowie tunelu pod torami ko-
lejow ymi na Junikowie, o podobnej 
inwestycji i obiekcie w Kobylnicy, 
a prezydent Jaśkowiak poinformo-
wał o przystąpieniu do rozmów 
z PK P w sprawie przebudow y 
Dworca Głównego w Poznaniu. – 
Podstawow ym celem jest zwiększe-
nie przepustowości osób, bo pod 
względem liczebności odwiedzają-
cych jest to drugi tego typu obiekt 
po Warszawie Centralnej – pod-
kreśli ł J. Jaśkowiak.

Prezydent próbuje też dojść do 
porozumienia z PKP w sprawie prze-
jęcia nieruchomości w pobliżu dworca 
w Poznaniu i wykorzystania ich jako 
miejsc  przesiadkowych z możliwością 
pozostawienia aut osobowych. 

Razem jesteśmy silniejsi
PKM to inicjatywa Stowarzysze-

nia Metropolia Poznań. W pierwszym 
roku działalności kolej przewiozła  
10 mln pasażerów. Na wszystkich 
liniach odnotowała proporcjonalny 
wzrost liczby pasażerów  w stosunku 
do usług innych przewoźników.

Stowarzyszenie skupia 21 gmin 
położonych wokół Poznania, powiat 
poznański i Poznań. 

– W przyszłym roku przypadnie 
jubileusz 10-lecia parafowania umo-
wy stowarzyszeniowej – przypomina 
starosta Jan Grabkowski. – Ale już 
w 2007 roku zawiązaliśmy Radę Aglo-
meracji.  Jeszcze parę lat temu pytano 
nas, po co komu ta organizacja. Dzisiaj 
dajemy odpowiedź. Jest ona  potrzeb-
na samorządowcom realizującym 
przedsięwzięcia, których w pojedynkę 
nie da się przeprowadzić.

Dzięki solidaryzmowi mamy Po-
znańską Kolej Metropolitalną, wspól-
ne działania niezbędne też się okazały 
przy ratowaniu PKS. To tylko niektóre 
przykłady skuteczności i dobrej współ-
pracy samorządów.

Piotr Górski

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

Z wielkim żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Zenona Pilarczyka 
historyka, regionalisty,  

laureata nagrody Dębowego Liścia 
„Za zasługi dla gminy Suchy Las”. 

Żonie z Rodziną, Bliskim  
składamy szczere wyrazy współczucia

Wójt Gminy Suchy Las 
Grzegorz Wojtera

Przewodnicząca Rady Gminy  
Suchy Las  

Anna Ankiewicz

Okres realizacji projektu: 2019-02-01 – 2021-01-31
Budżet projektu: 1.331.974,88 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1.122.588,43 zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 209.386,45 zł

Wspieranie szkół w zakresie:
• kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania 

się na rynku pracy (technologie informacyjno-komunikacyjne – ICT, przedmioty 

matematyczne i przyrodnicze, języki obce);

• nauczania eksperymentalnego;

• postaw kreatywności, innowacyjności;

• pracy zespołowej;

• zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Projekt nr POWR.02.10.00-00-5014/18  jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Partnerzy projektu  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

„Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – Województwo Wielkopolskie” stanowi uzupełnienie systemu 
doskonalenia nauczycieli, służy praktycznym działaniom w podnoszeniu kompetencji nauczycieli 

i kandydatów do zawodu nauczycielskiego.

Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie 

Miejsce realizacji 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

Beneficjentem projektu jest Gmina Suchy Las

„Czyste powietrze”  
- konsultacje w Suchym Lesie

Stowarzyszenie Metropolia Po-
znań w ramach walki z zanieczysz-
czeniem powietrza angażuje się 
w realizację programu „Czyste po-
wietrze” m.in. poprzez pomoc do-
radczą dla mieszkańców Metropolii 
Poznań. 28 stycznia planowany jest 
kolejny dyżur konsultanta na terenie 
naszej gminy.

Program „Czyste powietrze” prze-
widuje dofinansowania m.in. na:

  wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz za-
kup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

  docieplenie przegród budynku,
  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i insta-
lacji fotowoltaicznej),

  montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
28 stycznia 2020 r., w godzinach 14.00 – 18.00, w holu Centrum Kultury 

i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie mieszkańcy będą mogli skorzystać z 
pomocy konsultanta. Z uwagi na indywidualny charakter spotkań, prosimy o 
wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania z konsultantem p. Krystianem 
Marganem pod nr telefonu 786 102 022.

W przypadku dużego zainteresowania tą formą pomocy, zakładamy moż-
liwość ustalenia kolejnego dyżuru.

Można ubiegać się o dotacje na zabytki
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonych na terenie gminy Suchy Las, w terminie do 10 lutego 2020 roku. 

Formularz wniosku dostępny jest na stronach: Gminy Suchy Las – www.
suchylas.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las – 
www.bip.suchylas.pl. Informacje można uzyskać także pod nr tel. 61 8926 263.

Łatwiej do Poznania 
albo Rogoźna
Gmina Suchy Las dopłacać będzie do funkcjonowania 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej blisko 170 tys. zł rocznie. 
Jednym z pierwszych rezultatów tego wydatku będzie  
16 par pociągów zatrzymujących się na przystankach.
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SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

ul. Rubież 14b / 54,  
Poznań (Naramowice)

tel. 600 11 66 76
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Koniec zwieńczy dzieło
Po pani kurator, wójcie i pośle przy-

szła kolej na radnych.
– Gratuluję dobrej roboty – prze-

mówiła krótko przewodnicząca Anna 
Ankiewicz. – Nam, radnym, pozostało 
dokończyć dzieła.

– Stoimy przed wspaniałym, ko-
lorowym obiektem – zachwycał się 
radny Marian Bajer. – Zapewniam też, 
że choć na zewnątrz pogoda nas nie 
rozpieszcza, to budynek w środku jest 
ciepły – uśmiechnął się. A wszystko to 
dzięki wspaniałym ludziom, którym 
w tym miejscu dziękuję – skłonił się 
nisko. 

Po przemówieniach nadeszła 
pora na uroczyste odsłonięcie tabli-
cy pamiątkowej, a także przecięcie 
wstęgi przed wejściem do przedszko-
la. W przecięciu uczestniczyli nie tyl-
ko oficjele, ale także mocno przejęte 
przedszkolaki.

Ostatnim akcentem uroczystości 
było poświęcenie budynku, którego 
dokonał ks. Krzysztof Andrzejewski. 

– Czuję żal w sercu, że tak wcześnie 
na świat mnie przywiało i nie mam 
szans na przyjęcie do grupy starsza-
ków – zażartował duchowny. – Szko-
da, bo przedszkole jest naprawdę pięk-
ne – zakończył z emfazą.

Po poświęceniu zgromadzeni 
zwiedzili nowe przedszkole, a kto 
chciał, wpisał się do wystawionej we-
wnątrz budynku księgi pamiątkowej.

Krzysztof Ulanowski

fot
. M

ac
iej

 Ł
uc

zk
ow

sk
i - 

wi
ęce

j n
a F

B/
su

ch
ole

sk
i

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

Przekleństwo zbyt 
wczesnego urodzenia
Nowe przedszkole w Golęczewie do tego stopnia zachwy-
ciło duchownego, który placówkę święcił, że aż żałował, 
że nie przyszedł później na świat. Ksiądz nie był jedyny, 
budynkiem zachwycała się bowiem duża część mówców 
podczas uroczystości otwarcia obiektu.

Uroczystość otwarcia nowego 
przedszkola w Golęczewie poprowa-
dziły wspólnie dyrektor golęczewskiej 
szkoły Danuta Kamińska i sołtys Ka-
tarzyna Kachel. 

Piękna karta w historii
Obie prowadzące powitały licznie 

przybyłych gości, a w tym wielkopol-
ską kurator oświaty Elżbietę Lesz-
czyńską i dyrektor nadzoru pedago-
gicznego Marię Jedlińską Pyssę, posła 

Bartłomieja Wróblewskiego, wójta 
Grzegorza Wojterę, przewodniczącą 
Rady Gminy Annę Ankiewicz, byłą 
radną Urszulę Ćwiertnię, radnego 
Mariana Bajera, ks. Krzysztofa An-
drzejewskiego, byłego sołtysa Golę-
czewa Przemysława Majkowskiego, 
sołtysów, przewodniczących zarzą-
dów osiedli, członków rad sołeckich. 
Przed budynkiem przedszkola poja-
wiło się też spore grono mieszkańców, 
w tym dzieci i rodzice.

– Jest nam bardzo miło powitać 
państwa na uroczystości otwarcia 
skrojonego na XXI wiek przedszkola 
w Golęczewie – skłoniła się zebranym 
dyrektor Kamińska. – Na spełnienie 
marzeń często trzeba czekać, ale to co 
ważne i wartościowe wymaga wysiłku, 
determinacji i cierpliwości. Otwarcie 
tej placówki to piękna karta w historii 
Golęczewa – podkreśliła mówczy-
ni. – Dziękuję wszystkim za wsparcie 
i życzliwość dla szkoły, dziękuję na-
szym władzom za słuszne decyzje.

Sołtys Katarzyna Kachel przypo-
mniała następnie, że niemal dokładnie 
rok wcześniej w tym samym miejscu od-
była się uroczystość wmurowania aktu 
erekcyjnego pod budowę przedszkola.

– Pamiętam, że pan wójt w prze-
mówieniu zaznaczył, że cieszy się, że 
powstający budynek przedszkola, jako 
pierwszy etap zespołu szkolno-przed-
szkolnego, możemy nazwać naszym 
wspólnym sukcesem – wspominała 
mówczyni. – Dyskusje z władzami 
gminy na temat bazy oświatowej 
w Golęczewie prowadzone są od co 
najmniej ćwierć wieku. Od 2013 r. licz-
ba dzieci w przedszkolu i szkole rośnie, 
a warunki lokalowe do nauki i zabawy 
stały się nie do zaakceptowania.

Po tym powitalnym wystąpie-
niu przyodziane w żółte stroje dzieci 
przedstawiły krótki program arty-
styczny, prezentując scenki z popular-
nego wiersza „Kaczka Dziwaczka”.

– Droga do otwarcia tego przed-
szkola nie była łatwa – zaznaczył 
prezes Marusz Baranowski ze Stowa-
rzyszenia Edukacja dla Golęczewa. – 
Przeszkodami na naszej drodze były 
kolejne zmiany przepisów oświato-
wych, a także unieważnienie konkur-
su. Na szczęście wszystkie problemy 
zostały rozwiązane dzięki wójtowi, za 
co dziękuję.

Przypomnijmy, że stowarzyszenie 
powstało w 2015 r., na fali zaniepo-
kojenia mieszkańców coraz trudniej-
szymi warunkami lokalowymi szkoły 

i przedszkola (o których wspomniała 
w przemówieniu pani sołtys).

Co zrobi rada?
Prezes Baranowski dodał, że 

przedstawiciele stowarzyszenia dużo 
rozmawiali z gminnymi radnymi po-
przedniej kadencji, przekonując ich do 
swoich koncepcji.

– A czy obecna Rada Gminy dopro-
wadzi do budowy szkoły? – zapytał. – 
Mam taką nadzieję, uważam bowiem, 
że przedszkole i szkoła powinny stwo-
rzyć wspólną całość. Póki co, cieszę się 
z zakończenia jednej inwestycji. Niech 
się przedszkolaki uśmiechają!

– Golęczewo stało się poniekąd 
centrum inwestycyjnym naszej gmi-
ny – rozpoczął wójt Grzegorz Wojte-
ra. – W waszej miejscowości nie tylko 
przecież budowaliśmy przedszkole, ale 
prowadzimy w niej też wiele innych waż-
nych inwestycji, przede wszystkim o cha-
rakterze kanalizacyjno-drogowym. Ale 
dziś świętujemy otwarcie przedszkola. 
Dziękuję za dobrą współpracę Stowarzy-
szeniu Edukacja dla Golęczewa. Dumny 
jestem z naszych radnych wszystkich ka-
dencji, którzy zawsze stawiali inwestycje 
oświatowe na pierwszym miejscu – za-
kończył ukłonem.

– Bardzo się cieszę  z przedszkola, 
i z przyszłej szkoły – podkreślił poseł 
Bartłomiej Wróblewski. – Już kilka lat 
temu, kiedy mieszkańcy Golęczewa 
przyszli do mnie z prośbą o wsparcie, 
byłem pewien, że wasza miejscowość 
powinna mieć swoją bazę oświatową.

– Serdecznie gratuluję, bo wiem, że 
były różne obawy – rozpoczęła swoje 
wystąpienie kurator Elżbieta Lesz-
czyńska. – Cieszę się, że wspólne dzia-
łanie mieszkańców, rodziców urzędni-
ków doprowadziło do sukcesu. Wiek 
przedszkolny to bardzo ważna faza 
rozwoju, znakomicie więc, że w Golę-
czewie przedszkolaki będą miały bar-
dzo dobre warunki do rozwoju!

Mówczynię nagrodziły burzliwe 
oklaski.

WYNAJMĘ LOKAL
w Suchym Lesie na 

małe studio 
fotograficzne 

Powierzchnia ok. 20 m2 ,  
wysokość min. 2,3 m,  

łatwy dostęp dla klientów,  
prąd + ogrzewanie,  

nie są wymagane okna  
(może być garaż lub inne  

pomieszczenie do adaptacji).  
Najchętniej w okolicy os. Poziomkowego.

tel. 889 239 239

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

REMONTY

  POKOJE
  KUCHNIE
  ŁAZIENKI
  BIURA

602 370 190 

WYDARZENIA / REKLAMA
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WYDARZENIA

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672
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Na drugim miejscu po inwestycjach 
drogowych jest oświata z 90 mln zł wy-
datków. W nowym roku nie będzie też 
oszczędności na polityce społecznej 
i ochronie zdrowia oraz wsparciu rodzin, 
na które w budżecie zagwarantowano 
ponad 50 milionów złotych. Znalazły się 
również pieniądze na walkę ze smogiem 
i ochronę zabytków, a także na bezpie-
czeństwo. Niestety, trzeba będzie też 
oddać sporo pieniędzy do budżetu pań-
stwa. Tak zwany podatek janosikowy 
wynosi tym razem 38,3 miliona zł. 

– Budżet powiatu poznańskiego jest 
zbilansowany, zrównoważony a także 
zaspokaja potrzeby mieszkańców pod 
względem edukacyjnym, opieki zdro-
wotnej oraz pod kątem dbałości o rodzi-
nę, a także bezpieczeństwo – powiedział 
Jan Grabkowski, starosta poznański. – 
I przede wszystkim jest dostosowany do 
sytuacji finansowej, w jakiej znajdują się 
dziś samorządy w naszym kraju. 

Ze środków przeznaczonych na in-
westycje drogowe część trafi do gminy 
Suchy Las. Pół miliona złotych pokryje 
koszt dokumentacji i wykupu gruntów 
przed przebudową skrzyżowań ul. Su-
choleskiej z linią kolejową i ulicą Perłową. 
Odcinek objęty pracami ma niemal ki-
lometr długości. Docelowo nad torami 
ma powstać wiadukt, co niewątpliwie 
usprawni komunikację między miastem 
a gminą. Środki zostaną także przekaza-

ne na wykonanie dokumentacji niezbęd-
nej do remontu przepustu w Zielątkowie 
oraz do przebudowy skrzyżowania ulicy 
Poznańskiej z Jesionową w Biedrusku. 

– Przeprowadzimy też remont mo-
stu w Biedrusku. To jedno z priory-
tetowych przedsięwzięć w tym roku 

– zapewniał Jan Grabkowski. – Nasze 
działania to nie tylko nowe wielkie 
inwestycje, to także troska o to, co już 
udało nam się osiągnąć. 

W 2020 roku powiat wyda po 2 mi-
liony złotych na tunele w ulicy Grun-
waldzkiej (Plewiska/Poznań) oraz 
w Kostrzynie. 2,5 mln złotych prze-
znaczy na nowy wiadukt PKP w ciągu 
ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej 
Goślinie, a 200 tys. złotych na powsta-
nie tunelu w Kobylnicy. Budowane 
będą też węzły przesiadkowe w Guł-
towach, Buku i Stęszewie. Z kolei ulica 
Poznańska w Koziegłowach, drogi Po-
biedziska-Iwno, Lusówko-Więckowi-
ce oraz Więckowice-Dopiewo zostaną 
zmodernizowane. W tym roku pla-
nujemy w sumie przebudować i wyre-
montować 34 km dróg powiatowych 
oraz zbudować ponad 20 km ścieżek 
rowerowych wzdłuż powiatówek.

– Od lat kładziemy nacisk na rozwój 
struktury komunikacyjnej. Z roku na 
rok w powiecie przybywa mieszkań-
ców i dlatego inwestycje w infrastruk-
turę drogową są dla nas priorytetowe. 

Zaczynamy wraz z miastem i gminą 
Komorniki budowę tak ważnego 
węzła Grunwaldzka. Ponadto już na 
dniach podejmiemy szczegółowe roz-
mowy na temat tunelu w Kobylnicy – 
mówił starosta poznański.

Tradycyjnie trzeba dołożyć spo-
ro pieniędzy na oświatę. Subwencja 
rządowa w 2020 roku ma być na 
poziomie 58,9 mln złotych, podczas 
gdy same wynagrodzenia wynoszą 
64 mln zł. Łącznie edukacja kosztuje 
powiat 90 mln zł, z tego aż 80 mln zł 
wydanych zostanie na prowadzenie 
szkół. Z pozostałych pieniędzy sfinan-
sowane zostaną m.in. projekty eduka-
cyjne, dokumentacje na przebudowę 
ZS w Kórniku czy internatu przy ZS 
w Rokietnicy, budowa boisk oraz do-
skonalenie nauczycieli i ich szkolenia.

Aż 50 milionów złotych powiat 
chce wydać na szeroko rozumianą 
politykę społeczną. W budżecie zapla-
nowano 10,9 miliona zł m.in. na DPS 
w Lisówkach czy Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. Finansowane będą 
rodziny zastępcze, WTZ, turnusy re-

habilitacyjne, dom dziecka w Kórniku-
-Bninie, dom rodzinny w Swarzędzu. 
Aż 16 mln zł pochłonie działalność 
Powiatowego Urzędu Pracy, który 
obsługuje i powiat, i Poznań. Nadal 
prowadzone będą też profilaktycz-
ne programy zdrowotne, w zakresie 
szczepień przeciwko grypie czy HPV. 
W trosce o czyste środowisko zarezer-
wowano również ponad 1 mln zł na 
wymianę starych pieców oraz likwida-
cję wyrobów azbestowych. 

W budżecie nie zabraknie pienię-
dzy na bezpieczeństwo. Choć nie jest to 
zadanie własne powiatu, 3,3 mln zł trafi 
między innymi na wsparcie remontów 
komisariatów w Buku i Mosinie, a tak-
że zakup nowych radiowozów czy mo-
dernizacje powiatowego ośrodka OSP 
w Bolechowie i jednostki Ratowniczo-

-Gaśniczej na Krzesinach. O ponad  
2 miliony złotych więcej – bo aż prawie 
4 mln zł wydanych zostanie na prace re-
witalizacyjne ratujące od zapomnienia 
powiatowe zabytki oraz kościół Fran-
ciszkanów w Poznaniu.

KG

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE / REKLAMA

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

 

W 2020 r. powiat poznański  
najwięcej wyda na drogi i oświatę
Tegoroczny budżet powiatu poznańskiego to ponad 400 
mln zł. Niezmiennie najwięcej, bo blisko 128 milionów 
złotych, samorząd chce zainwestować w drogi i transport. 
Mieszkańców Suchego Lasu ucieszy wiadomość, że z  tych 
środków skorzysta znacząco również ich gmina.

ZATRUDNIMY 
NA ODPŁATNE PRAKTYKI 

ABSOLWENCKIE
Wymagania niezbędne:

 zwiek 18-30 lat,
 z ukończenie przez kandydata 
minimum gimnazjum,

 z znajomość obsługi komputera  
(sprawne obsługiwanie klawiatury),

 z dobra organizacja pracy, samodzielność, 
umiejętność pracy pod presją czasu.

Warunki odbywania praktyki:
 z praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin,
 zwynagrodzenie miesięczne 1.600 zł brutto,
 z czas trwania praktyki od 1 do 3 miesięcy.

Dodatkowe informacje lub zgłoszenia kandydatów:  
Referat Sekretariat, Izabela Machnis, pok.112, tel. 61 827 01 61  
lub mailowo: us.poznan-winogrady@mf.gov.pl

Most w Biedrusku

Węzeł przesiadkowy na granicy Poznania i gminy Komorniki

Urząd Gminy Suchy Las informuje, że w dniach  
17 lutego, 16 marca i 20 kwietnia bieżącego roku 

odbędą się dyżury pracowników Urzędu Skarbowego
Pracownicy Urzędu Skarbowego będą dyżurować w godz. 

od 16.00 do 18.00 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Gminy  
Suchy Las przy ul. Szkolnej 13.

Pracownicy Urzędu Skarbowego udzielą Państwu wsparcia  
przy wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych.

Konieczność posiadania danych do sporządzenia zeznania:
- zeznanie podatkowe za 2018 r.,
- PIT-11
- Informację z ZUS.

 � CODZIENNIE INNE DANIE DNIA 16,00 ZŁ 
 � WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA 14,50 ZŁ 

 � DANIA ZE STAŁEGO MENU 

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SPRÓBOWANIA 
DAŃ KUCHNI UKRAIŃSKIEJ 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
Suchy Las ul. Sucholeska 1 

Tel.: 693 900 282 

GODZINY OTWARCIA 

Pn-Pt 12:00-18:00 
Sobota 12:00-17:00

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA CATERING 
ŚWIĄTECZNY ORAZ SYLWESTROWY 

                 SMACZNY ZAKĄTEK

Obiady Domowe
IMPREZY       OKOLICZNOŚCIOWE

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672
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Pracodawcy przez wprowadzenie 
ww. zapisów starają się zabezpieczyć 
nie tylko przed utratą pracownika, ale 
i również chcą chronić własne „know-

-how” przed konkurencją.

Co oznacza zakaz?
Zgodnie z art. 101(1) § 1 kodeksu 

pracy „w zakresie określonym w odręb-
nej umowie pracownik nie może pro-
wadzić działalności konkurencyjnej ani 
świadczyć pracy w ramach stosunku 
pracy lub na innej podstawie na rzecz 
podmiotu prowadzącego taką działal-
ność”. Umowa o zakazie konkurencji 
może zostać zawarta jednocześnie 
z umową o pracę, stanowiąc jej część (np. 
paragraf o zakazie konkurencji). 

Należy podkreślić, iż na potrzeby 
zakazu oceniamy nie tyle działalność 
(zawód) pracownika wykonywany 
u konkretnego pracodawcy, ile przed-
miot działalności tego pracodawcy. 
Wyjaśnia to Sąd Najwyższy w wyroku 
z 4 listopada 2010 r. (II PK 108/2010) 
uznając, że zakaz konkurencji nie ozna-
cza w ogólności zakazu wykonywa-
nia tego samego rodzaju aktywności 
zawodowej, jak u byłego pracodawcy, 
związanej z wyuczonym zawodem, a je-
dynie zakaz wykorzystywania jej w pro-
cesie wytworzenia takich dóbr i usług, 
które stanowią przedmiot działalności 
tego pracodawcy lub dóbr i usług po-
dobnych (substytucyjnych).

Co w umowie?
Umowa o zakazie konkurencji powin-

na zawierać swoiste elementy wskazywane 
przepisami kodeksu pracy, to jest jakich 
działań i dla firm z których branż pracow-
nik nie może wykonywać pracy podczas 

trwania umowy o pracę lub po zakończe-
niu stosunku pracy, czas trwania umowy 

– w trakcie zatrudnienia w danej firmie lub 
zakaz konkurencji po ustaniu stosunku 
pracy oraz konsekwencje prawne za zła-
manie zakazu konkurencji. Pracodawca 
powinien szczególnie rozważnie ustalić 
grupę pracowników, których chce zobo-
wiązać do powstrzymania się od działalno-
ści konkurencyjnej po ustaniu zatrudnie-
nia. W takiej sytuacji pracodawca będzie 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania 
na rzecz pracownika. Według art. 101 § 3 
kodeksu pracy odszkodowanie nie może 
być niższe niż 25% wynagrodzenia, jakie 
pracownik otrzymywał, będąc zatrudnio-
ny. Brak wypłaty odszkodowania automa-
tycznie powoduje, że umowa o zakazie 
konkurencji przestaje być ważna.

W razie odmowy
Wiele osób zastanawia się, czy ma 

obowiązek podpisać umowę z zakazem 
konkurencji. 

W tym miejscu należałoby się od-
nieść również do regulacji art. 100 § 2 
pkt 4 kodeksu pracy, z której to wynika, 
że jednym z podstawowych obowiąz-
ków pracownika jest dbałość o zakład 
pracy, ochrona jego mienia oraz zacho-
wanie w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodaw-
cę na szkodę. 

Podpisanie takiej umowy nie jest 
obowiązkiem, natomiast trzeba liczyć 
się z tym, że brak zgody pracownika na 
takie postanowienie może uzasadnić 
nie tylko wręczenie oświadczenia pra-
codawcy o wypowiedzeniu, ale jeżeli 
strony są dopiero w trakcie pertraktacji 
dotyczącej treści umowy o pracę, pra-
codawca może odmówić zatrudnienia 
takiej osoby.

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

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

WWW.SUCHOLESKI.EU

Toyota obniża ceny hybryd
1 stycznia weszła w życie nowelizacja 

ustawy o podatku akcyzowym, która 
obniża o połowę stawkę akcyzy na elek-
tryczne samochody hybrydowe z silni-
kami do 3,5 l. W związku z nowymi re-
gulacjami Toyota, największy producent 
hybryd, wprowadziła do oferty swoich 
modeli hybrydowych specjalny EkoBo-
nus. Obniżka na modele Yaris Hybrid, 
Corolla Hybrid oraz Toyota C-HR Hy-
brid dotyczy samochodów z rocznika 
2020 i wynosi 1,5%. RAV4 i Camry 2020 
z napędem hybrydowym 2,5 l są teraz 
tańsze o 7,3%. Obniżki na RAV4 Hybrid 
z rocznika 2020 sięgają 14 000 zł.

Na czym polega obniżka 
akcyzy na hybrydy?

Akcyza na samochody spalinowe 
wynosi obecnie 3,1% na auta z silnika-
mi do 2 litrów oraz 18,6% na pojazdy z 
silnikami o większej pojemności sko-
kowej. Nowe przepisy dotyczą samo-
chodów hybrydowych nieładowanych 
z zewnętrznej sieci i obniżają stawki 
akcyzy o połowę, a zatem odpowiednio 
do 1,55% i 9,3%. Podatek akcyzowy jest 
liczony od ceny zakupu przez impor-
tera, a zatem obejmuje cenę hurtową 
producenta oraz cło, nie jest natomiast 
naliczany od kosztów dystrybucji i mar-
ży oraz podatku VAT. Z tego powodu 
wpływ obniżki akcyzy na cenę deta-
liczną auta jest nieco mniejszy i wynosi 
odpowiednio 1,5% oraz 7,3%. Zmiana 
dotyczy samochodów sprowadzonych 
do kraju po 1 stycznia 2020 roku.

Hybrydy objęte programem 
elektromobilności

Nowelizacja rozszerza program 
elektromobilności o kolejną grupę ze-
lektryfikowanych aut – niskoemisyjne 
samochody hybrydowe, których silnik 
elektryczny jest zasilany energią od-

zyskiwaną podczas hamowania oraz 
optymalizacji pracy silnika benzyno-
wego. Do tej pory program dotyczył 
samochodów elektrycznych, które są 
całkowicie zwolnione z akcyzy, oraz 
hybryd plug-in z silnikiem spalinowym 
do 2 l, które zostały zwolnione z akcyzy 
do końca 2020 roku. Nowe przepisy 
obniżają akcyzę do 9,3% także dla hy-
bryd plug-in o pojemności silnika od  
2 do 3,5 litrów.

Hybrydy to sposób na szybką 
redukcję emisji spalin

Celem zmian w prawie jest zwięk-
szenie atrakcyjności i popularności 
hybryd, które dzięki współpracy silnika 
elektrycznego ze spalinowym zużywają 
mniej paliwa, emitując przy tym mniej 
szkodliwych substancji oraz dwutlenku 
węgla. Przyczyniają się w ten sposób do 
poprawy jakości powietrza oraz ograni-
czenia efektu cieplarnianego. Hybrydy 
od lat należą do głównego nurtu moto-
ryzacji, a ich roczna sprzedaż na całym 
świecie przekracza 1,5 miliona, dlatego 
ich rosnąca popularność ma realny 
wpływ na redukcję emisji spalin. Ponad 
14 milionów hybryd Toyoty na drogach 
całego świata pozwoliło do dziś unik-
nąć emisji 110 milionów ton CO2.

Samochody hybrydowe to najpo-
pularniejszy w Polsce i najbardziej przy-
stępny rodzaj niskoemisyjnych pojaz-
dów. Ich roczna sprzedaż w Polsce sięga 
już kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, 
dlatego ich dalsze rozpowszechnianie 
realnie przekłada się na ograniczenie 
emisji spalin i dwutlenku węgla. Samo-
chody hybrydowe Toyoty zużywają o 
kilka litrów paliwa na 100 km mniej niż 
ich benzynowe odpowiedniki, a przy 
tym w mieście mogą poruszać się na sa-
mym silniku elektrycznym nawet przez 
80% czasu jazdy oraz przez połowę cza-
su jazdy na drogach podmiejskich.

ASD Toyota Ukleja Sp.J.
ul. Obornicka 132, 
62-002 Suchy Las
tel. 61/811 75 70

www.toyota-ukleja.pl

Centrum Samochodów Używanych
ul. Zawady 38, 
61-002 Poznań

tel. 61/629 90 00
www.uzywane-ukleja.pl

Toyota obniża ceny hybryd  
w związku ze zmianami w akcyzie
• Toyota wprowadza EkoBonus na samochody hybrydowe, 

oddając nabywcom korzyści z nowych niższych stawek 
akcyzy;

• EkoBonus na Camry Hybrid i RAV4 Hybrid z rocznika 2020 
wynosi 7,3%;

• Hybrydowy Yaris, Corolla i Toyota C-HR z rocznika 2020 
tańsze o 1,5%.

MOTORYZACJA

Umowa o zakazie konkurencji  
w czasie trwania stosunku pracy
Coraz częściej do umów o pracę są wprowadzane zapisy o 
zakazie konkurencji w trakcie powierzonych obowiązków. 
Tego typu zapisy mogą obowiązywać również po ustaniu 
stosunku pracy.
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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 / REKLAMA

Zima w Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las

Wydarzenie Data Miejsce
HALINA FRĄCKOWIAK 25. 01. 2020 r. CKiBP, sala widowiskowa 
koncert godz. 19.00 bilety: 50/40 zł (N/U)
FERIE ZIMOWE W CKiBP  27. 01. - 07. 02. 2020 r. CKiBP, szczegóły na 
W czasie podróże małe i duże  www.osrodekkultury.pl 
  zapisy: 612 500 402
Głośne Czytanie Bajek 09. 02. 2020 r. CKiBP, biblioteka 
Piotr Witoń czyta KARMELKA godz. 11.00 darmowe wejściówki 
  do odbioru w bibliotece
BOVSKA 14. 02. 2020 r. CKiBP, sala widowiskowa 
koncert godz. 19.00 bilety: 35 zł
Walentynkowa potańcówka 15. 02. 2020 r. CKiBP, sala widowiskowa 
z DIXIE COMPANY godz. 19.00 wstęp wolny, obowiązkowe 
  zapisy pod numerem: 
  612 500 400/ 402
KONCERT OSTATKOWY 25. 02. 2020 r. Hala GOS, bilety: 15 zł  
ORKIESTRY DĘTEJ godz. 19.00 do nabycia w sekretariacie  
Z CHLUDOWA  CKiBP i na www.bilety24.pl
Warsztaty szydełkowe 29. 02. 2020 r. CKiBP, sala plastyczna 
poduszka godz. 10.00 - 13.00 informacje i zapisy: 
  612 500 402
Zimowy koncert dla dzieci 29. 02. 2020 r. CKiBP, sala widowiskowa 
JERZ IGOR godz. 12.30 bilety: 15 zł
Ktoś zapukał mi do buta  07. 03. 2020 r. CKiBP, sala widowiskowa 
– spektakl jubileuszowy godz. 17.00 i 20.30 bilety: 70/50 zł (N/U) 
MUMIO
KRÓL 27. 03. 2020 r. CKiBP, sala widowiskowa 
koncert godz. 19.00 bilety: 35 zł

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

Zastrzegamy prawo zmian w programie.

  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

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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 REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

t: 883 204 205 zlotnikipark.pl

Kameralne osiedle Złotniki Park  
z nowoczesnym przedszkolem publicznym

akademosprzedszkole.pl

t: 608 040 131

Przedszkole
publiczne 

ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las
601 360 410 · 601 365 742
61 8125 125 · 61 8 125 475

biuro@pers24h.pl
www.pers24h.pl
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