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NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!

 � KOSMETYKA
 � KOSMETOLOGIA  

ESTETYCZNA
 � FRYZJERSTWO
 � MAKIJAŻ  

PERMANENTNY
 � MEZOTERAPIA
 � KOSMETYCZNE  

WYBIELANIE ZĘBÓW
 � MANICURE,  

PEDICURE

 � ŻEL, HYBRYDA
 � STYLIZACJA RZĘS
 � HENNA PUDROWA
 � LAMINACJA BRWI
 � MASAŻE
 � ZABIEGI NA TWARZ
 � MAKIJAŻE ŚLUBNE 

I WIECZOROWE
 � DEPILACJA
 � SOLARIUM 
 � ROLLETIC

Suchy Las, ul. Jeżynowa 19
fb/Salon Urody Sisel
Instagram: siselsalonurody

TEL. 667 924 543, 667 859 640 
GODZINY OTWARCIA
pon.-pt 10-19, sob. 10-14

PROFESJONALIZM 
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi  
w autoklawie medycznym

MIO-DENT STOMATOLOGIA
UL. MŁODZIEŻOWA 11
62-002 SUCHY LAS 
+48 662 821 515
WWW.MIO-DENT.PL

Szanowni Państwo!

Mimo trwającej epidemii,  
jesteśmy do Państwa dyspozycji!  

Pracujemy w pełnym zabezpieczeniu 
zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi sanitarnymi. 

Wizyty rejestrujemy wyłącznie 
telefonicznie pod numerem 

telefonu +48 662 821 515.

Przed wizytą zapraszamy na stronę 
www.mio-dent.pl, gdzie znajdziecie 

Państwo niezbędne informacje 
dotyczące przygotowania  
i do wizyty i jej przebiegu.

Zapraszamy!

GALERIA PODOLANY W POZNANIU
UL. STRZESZYŃSKA 63 (koło Chaty Polskiej)

DRUGI SKLEP: PRZEŹMIEROWO, UL. RYNKOWA 120
TRZECI SKLEP: Tarnowo Podgórne, ul.Rokietnicka 3/2

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

10 NAGRÓD POCIESZENIA (persil na 65 prań)
a za polubienie i udostępnienie na 

facebooku naszej strony drobne upominki

KONKURS!

ZRÓB ZAKUPY ZA 200 ZŁ 

I WYGRAJ TYGODNIOWY 

POBYT W HOLIDAY PARK

/LORAK - Sklep Niemiecki Podolany
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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

BRUKARSTWO
  nowe powierzchnie
 mycie kostki

OGRODZENIA
  systemowe
  drewniane
  panelowe
  siatki

TERENY ZIELONE 
– trawniki, drzewostany – 
nasadzenia, pielęgnacja, 
nawadnianie, drenaże, wertykulacja, 
przycinanie, wywóz

STOLARKA OGRODOWA  
– nowe konstrukcje, renowacje 
(np. drewutnie, podbitka 
dachowa, meble ogrodowe)

DACH I ELEWACJA  
– mycie, konserwacja, malowanie

BRUKARSTWO  
– nowe powierzchnie, mycie kostki

SERDECZNIE  
ZAPRASZAMY 

Suchy Las ul. Sucholeska 1 

Tel.: 693 900 282 

GODZINY OTWARCIA 
Pn-Pt 12:00-18:00 

Sobota 12:00-17:00

Obiady Domowe
IMPREZY       OKOLICZNOŚCIOWE

/SMACZNY ZAKĄTEK

 �ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ  
DO SPRÓBOWANIA DAŃ 
KUCHNI UKRAIŃSKIEJ: 

 �CODZIENNIE INNE DANIE DNIA 
NA WYNOS - 18,00 ZŁ  

NA MIEJSCU - 20,00 ZŁ

 �WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA  
NA WYNOS - 16,00 ZŁ  

NA MIEJSCU - 18,00 ZŁ

PIELEMENI
CZEBUREKI

SOLANKA
FRYKADELKA
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Szanowni Państwo!

Pod koniec maja świętowaliśmy trzydziestolecie samorządu terytorial-
nego w Polsce. Z tej okazji rozmawiamy ze starostą Janem Grabkowskim, 
który jest przekonany, że reforma samorządowa stanowiła największy 
sukces transformacji ustrojowej w Polsce. Nasze małe ojczyzny przez te trzy 
dekady wypiękniały, zaś sami samorządowcy stali się liczącą siłą politycz-
ną w naszym kraju. Ot, chociażby Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgór-
nego, zaprosił do Lusowa Szymona Hołownię, kandydata na prezydenta 
RP, który deklaruje, że chce położyć kres międzypartyjnej wojnie.

Inny kandydat na prezydenta RP, Rafał Trzaskowski, przemawiał na 
placu Wolności w Poznaniu. Polityk sprzeciwiał się atakom na samorządy, 
sprzeciwiał się także dzieleniu Polaków na mieszkańców dużych i małych 
miejscowości. Wzywał do nowej solidarności.

Obaj politycy przyciągnęli tłumy swoich sympatyków. Swoich zwolen-
ników mają oczywiście również inni kandydaci. Szanowni Państwo, gło-
sujcie zgodnie ze swoim sumieniem, a w lokalach wyborczych pamiętajcie 
o środkach ostrożności (pandemia nadal trwa), ale wybierzcie się do tych 
lokali. Bo od Waszego, od naszego głosu zależy nasza przyszłość.

Słowo „samorząd” budzi wśród Polaków zdecydowanie pozytywne 
skojarzenia, kiedy jednak samorządowcy podejmują konkretne decyzje, nie 
zawsze i nie wśród wszystkich spotykają się one z pozytywnym oddźwię-
kiem. Wycięcie lip na ulicy Młodzieżowej spowodowało protesty części 
mieszkańców, a do protestujących dołączyli też aktywiści z Poznania. 
O problemie rozmawia z wójtem Grzegorzem Wojterą nasza dziennikar-
ka Agata Czyżak.

O cięciach była mowa także podczas sesji Rady Gminy. Zarówno 
cięciach drzew, jak i cięciach oszczędnościowych. Natomiast w przerwie 
pomiędzy rozmowami na tematy bieżące, radni uczcili okrągły jubileusz 
samorządu terytorialnego.

Co robić, żeby za kolejne trzydzieści 
lat nasze małe ojczyzny nadal piękniały, 
samorząd rozkwitał, a polityka wyglą-
dała lepiej? Edukować! I to na każdym 
szczeblu. Wyższa Szkoła Handlu i Usług 
w Poznaniu przyznaje stypendia dla naj-
zdolniejszych absolwentów szkół średnich 
w całej Wielkopolsce. Wciąż też trwa re-
krutacja do działającego przy WSHiU 
liceum. A co dla ludzi w wieku przedlice-
alnym? Może Belward Prywatna Szkoła 
Podstawowa? Do Poznania nie jest dale-
ko, klasy są kameralne, a oferta bogata.

Na razie jednak zbliżają się wakacje i zamiast o nauce coraz częściej 
myślimy o wypoczynku. Miejmy nadzieję, że pandemia pozwoli nam na 
dalsze wyjazdy. Dziś wszystko wskazuje na to, że tak: od 1 lipca TUI za-
powiada loty z Poznania, zaś nasze rodzime biuro Happy Holiday otwiera 
swoje podwoje w Galerii Sucholeskiej!

Podróże zagraniczne z pewnością mogą być i bardzo często bywają 
piękne, pamiętajmy jednak, że niemal pod nosem mamy równie piękne 
Jezioro Strzeszyńskie i malowniczą drogę, która tam prowadzi. Co więcej, 
pojawia się szansa, że wreszcie rozwiązany zostanie problem kłopotliwego 
przejścia przez tory kolejowe, co ułatwi życie zarówno rowerzystom, jak 
i biegaczom czy spacerowiczom.

Udanych wakacji!

Wydawca 
Media Consulting 
ul.  Borówkowa 2b/3,  
62-002 Suchy Las 
NIP: 514-010-57-01
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Mieszkańców Gminy 
www.sucholeski.eu
Redaktor naczelna 
Agnieszka Łęcka 
agnieszka.lecka@sucholeski.eu 
tel. 669 69 00 36
Redagują 
Krzysztof Ulanowski  
Piotr Górski
Fotografia 
Dawid Flieger 
Jarosław Ślęzak 
Maciej Łuczkowski

Okładka 
projekt: 
Marcin Lemański, KRÜGER PLUS 
fot. Maciej Łuczkowski
Reklama 
reklama@sucholeski.eu 
Koordynator marketingu i reklamy 
Agnieszka Łęcka, 669 69 00 36 
agnieszka.lecka@sucholeski.eu 
Maciej Łuczkowski 
maciej.luczkowski@sucholeski.eu
Skład  
Gamma Aleksander Urbański 
ul. Jawornicka 8/224, 60-161 Poznań
Druk 
DRUKMA
ISSN 2084-8048
Nakład 8000 egz.

W numerze polecamy:

fo
t. P

au
lin

a D
ub

er
t, w

ww
.pa

ul
in

ad
ub

er
t.p

l

22
18

Nie będę prezydentem -
nietoperzem na nocnej zmianieZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  

OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

Instruktorka tańca z naszej  
gminy została doceniona

15Ponad milion dla zdolnych  
młodych ludzi z Wielkoposki

9

Pomóżmy pszczołom
przetrwać suszę
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Przypomnijmy, że niemal dokład-
nie rok temu pisaliśmy, że grupa Emot-
ki zdobyła III miejsce na Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca Nowoczesnego 

„Let’s Dance”, a grupa Bounce Kids III 
miejsce na Międzynarodowym Dniu 
Tańca. Obie grupy prowadziła właśnie 
Anna Kapera-Borkowska.

– Zresztą w 2020 r. prowadzone 
przez nas grupy dziecięce też otrzymy-
wały nagrody – zaznacza pani Anna. 

– Niedawno np. byliśmy na zawodach 
w Obornikach, a potem w Pniewach, 
gdzie wszystkie nasze grupy stanęły na 
podium. Dzieci w wieku od siódmego 
do trzynastego roku życia zdobywały 
nagrody w takich kategoriach, jak balet, 
hip hop czy modern jazz.

A w maju tego roku nagrodę zdo-
była sama Anna Kapera-Borkowska. 

„Głos Wielkopolski” ogłosił plebiscyt 
pod hasłem „Pokaż talent”. W plebiscy-
cie tym, w kategorii „Instruktor tańca 
roku 2020” pierwsze miejsce zajęła 
właśnie pani Anna.

– Z uwagi na epidemię nie od-
była się jeszcze uroczystość wrę-
czenia nagród – informuje nasza 
rozmówczyni. – Nie wiem nawet 
jeszcze, co konkretnie z tą nagro-
dą się łączy – dodaje. – Zapewne 
wkrótce otrzymamy zaproszenia 
na uroczystość.

Nasza redakcja już teraz składa lau-
reatce serdeczne gratulacje!

Krzysztof Ulanowski
– Powiedział Pan, że pierwsze wy-

bory samorządowe były dla miast, 
gmin i powiatów ogromną szansą. 
Czy, Pana zdaniem, dobrze tę szansę 
wykorzystaliśmy?

– Z perspektywy czasu mogę stwier-
dzić, że reforma samorządowa, przepro-
wadzona 30 lat temu, była największym 
sukcesem transformacji ustrojowej 
w Polsce. Nie da się ukryć, że początki 
były trudne. Byliśmy pionierami w two-
rzeniu samorządu, który z założenia 
miał być niezależny oraz służyć miesz-
kańcom. Dziś wiem, że nie zmarnowali-
śmy tego czasu. Dzięki zaangażowaniu, 
olbrzymiej chęci rozwoju, a także upo-
rowi przez te lata Polska gminna i po-
wiatowa bardzo wypiękniała. 

– Coś można było zrobić lepiej?
– Uważam, że zrobiliśmy wszystko, 

co w naszej mocy, aby daną nam w 1990 r.  
szansę wykorzystać jak najlepiej, w zgo-
dzie z regionalną gospodarnością.

– Co w ciągu tych 30 lat było w po-
wiecie poznańskim największym 
sukcesem? 

– Trudno wymienić wszystkie suk-
cesy ostatnich 30 lat. Myślę, że patrząc 
na powiat poznański z perspektywy 
dekady, zauważymy jak prężnie się 
rozwija. Dzięki pokaźnemu budże-
towi oraz środkom pozyskiwanym 
ze źródeł zewnętrznych, możemy po-
chwalić się doskonałymi inwestycjami 
drogowymi. Ponadto, podkreślam to 
kiedy mogę, ludzie są najistotniejszym 
elementem budującym społeczność 
i dlatego jednym z naszych prioryte-
tów jest edukacja, w którą inwestujemy 
spore środki. To właśnie u nas powsta-
ło nowoczesne Centrum Kształcenia 
Zawodowego, przy naszej swarzędz-
kiej „Jedynce”. Rozbudowaliśmy także 
szkołę w Murowanej Goślinie. Posta-
wiliśmy na  szkolnictwo branżowe, 
które w powiecie poznańskim jest na 
bardzo wysokim poziomie. Cały czas 
doposażamy nasze placówki w nowo-
czesny sprzęt. Możemy pochwalić się 
wyjątkowym Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach, który 
mieści się w przepięknie odnowionym 
zespole poklasztornym pamietającym 
czasy średniowieczne. Przy nim znajdu-
je się jedyny w Polsce i w Europie Park 
Orientacji Przestrzennej. 

– A co było największą porażką?
– Oczy wiście przez te lata zdarzały 

się  błędne decyzje, jednak staramy 
się na nich uczyć, gdyż przez cały czas 
działamy z myślą o naszych miesz-
kańcach i ich dobrobycie. Zwłaszcza 
teraz, w dobie kryzysu, nie szczędzi-
my w ysiłków, aby sprostać rosnącym 
w ymaganiom stawianym nam przez 
rząd. A proszę uwierzyć, że jest ich 
coraz więcej. 

– Powiedział Pan, że jubileusz świę-
tujemy w chwili kryzysu społeczno-

-ekonomicznego. Co samorząd na 
szczeblu powiatu może zrobić, żeby 
pomóc go pokonać?

– Uroczystości związanie z 30-leciem 
reformy zbiegły się z walką z koronawiru-
sem, którego pojawienie się doprowadzi-
ło do problemów społeczno-ekonomicz-
nych. Ta sytuacja pokazała, jak istotną 
rolę odgrywają samorządy, które w tym 
trudnym czasie wspierają szpitale, kupu-
ją testy, wspomagają seniorów, a także 
lokalnych przedsiębiorców. A to właśnie 
mikro-, małe i średnie firmy stanowią siłę 
napędową powiatu poznańskiego, budu-
jąc tym samym gospodarkę regionu. By 
pomóc przedsiębiorcom, potrzebne są 
środki finansowe. Na barkach naszego 
samorządu spoczywa część zadań zwią-
zanych z wdrażaniem rządowego progra-
mu zwanego „tarczą antykryzysową”. Jest 
on realizowany przez Powiatowy Urząd 
Pracy. Powiat poznański przygotował 
budżet do walki z koronawirusem. Na 
bieżąco analizujemy sytuację i dostoso-
wujemy finanse do działań, które pomo-
gą wyjść z kryzysu gospodarczego, jaki 
zaczął nas niewątpliwie dotykać.

– Jakby Pan mógł porównać kondy-
cję samorządu terytorialnego 30 lat 
temu, pięć lat temu i dziś.

– 30 lat temu, wraz z pierwszymi wybo-
rami samorządowymi, a także z wprowa-
dzeniem w  życie ustawy o samorządzie, 
zaczęliśmy budować od podstaw nową 
rzeczywistość. Wtedy właśnie zostałem 
radnym, a potem zastępcą wójta gminy 
Czerwonak. Nie było łatwo. Jednak cięż-
ką pracą oraz determinacją z roku na rok 
stawaliśmy się coraz bardziej doświadcze-
ni i świadomi funkcjonowania struktur 
oraz administracji na poziomie lokalnym. 
Wówczas właśnie nastąpiła decentraliza-
cja, co z perspektywy czasu należy odbie-
rać jako olbrzymie osiągnięcie. Samorzą-
dom przekazano kompetencje prawne, 
polityczne oraz ekonomiczne. Dało to 
większą samodzielność w podejmowaniu 
decyzji, a także realizowaniu własnych 

wizji na rzecz rozwoju „małych ojczyzn”. 
Znów zaczęliśmy lokalnie ze sobą współ-
pracować, co spowodowało wzrost za-
ufania społecznego. W rozkwicie gmin 
i powiatów z pewnością pomogły także 
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej. 
Dzięki jej wsparciu olbrzymie fundusze 
przeznaczamy na infrastrukturę drogową, 
szkolnictwo, służbę zdrowia, kulturę, bez-
pieczeństwo oraz pomoc społeczną. 

– Mówił Pan niedawno, że jesteśmy 
w momencie, kiedy trzeba walczyć 
z centralizacją.

– Polska sprzed 30 lat to nie ten 
sam kraj co dziś. Pod względem infra-
strukturalnym jesteśmy krajem nowo-
czesnym, ciągle rozwijającym się. To 
zasługa lokalnych samorządów, które 
swoje „podwórko” znają od podszewki. 
Starają się zapewniać mieszkańcom jak 
najlepszą przyszłość. Niestety, mimo 
że miasta, miasteczka, wsie, gminy 
i powiaty wypiękniały w ciągu tych  
30 lat, obecnie zmagają się z trudno-
ściami, których przysparza władza cen-
tralna, nakładając na samorządy coraz 
to więcej obowiązków. Nigdy dotąd nie 
czuliśmy takiej presji, prób zawłaszcze-
nia lokalnych demokracji przez państwo.

– Jak Pan widzi tę kondycję za kolej-
ne pięć lat? Jest Pan optymistą? Zgo-
dzi się Pan z tezą, że bez samorządu 
walka z omnipotencją władz cen-
tralnych byłaby o wiele trudniejsza?

– W ostatnim czasie widać jak ważną 
rolę odgrywa w społeczeństwie samo-
rząd. Bo to on najlepiej zna potrzeby 
swoich mieszkańców, gdyż jest najbliżej 
nich. Trzeba pamiętać, że Polskę two-
rzą „małe ojczyzny”, które mają swoje 
potrzeby. Realizują je dzięki samo-
rządom. Nietrudno się zatem zgodzić 
z postawioną przez Pana tezą, że władza 
lokalna powinna patrzeć na ręce rzą-
dzącym centralnie. Tylko czy nie było-
by lepiej, gdyby te struktury mogły ze 
sobą współpracować i działać na sukces 
państwa? Wierzę, że jest to możliwe.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA / REKLAMAWYWIAD / REKLAMA

Reforma samorządowa  
to największy sukces III RP
Ze starostą Janem Grabkowskim rozmawiamy o trzydzie-
stoleciu polskiej samorządności. 27 maja 1990 r. obywatele 
RP po raz pierwszy wybierali radnych.

Instruktorka tańca z naszej gminy została doceniona
Anna Kapera-Borkowska prowadzi w Suchym Lesie Szkołę Tańca Dance-ON.  
Jest absolwentką Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, wykładowcą WSUS  
w Poznaniu na Wydziale Taniec oraz zwyciężczynią VI edycji You Can Dance.  
Prowadzone przez nią grupy zdobywają nagrody na wielu zawodach tanecznych. 
A ostatnio nagrodę zdobyła sama instruktorka.

Zapraszamy 
również do zapisów 

Dance-on Szkoła Tańca 
Anna Kapera Borkowska 

www.dance-on.pl  
www.danceon.pl 

tel. 603 613 810

8 Sucholeski.EU       czerwiec 2020      nr 6 (101)  nr 6 (101)       czerwiec 2020      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 9



WYWIAD / REKLAMAWYWIAD
dziesięciu lat. Oby wszystkie drzewa 
się przyjęły.

– W tej chwili jest problem tylko 
z jedną lipą.

– Protestujący zarzucają , że dwa 
drzewa można było ocalić, a 22 nie. 
Jednak każde z tych drzew w mniej-
szym lub większym stopniu koliduje 
z projektem drogow ym. Są w tej 
grupie oczy wiście drzewa, które cał-
kowicie „kładą projekt”.  Złożyłem 
zapewnienie, że tego drzewa, które 
zostało nie w ytnę. Pozostaje więc 
przesadzenie. W tej chwili negocjuję, 
mam 50 proc. szansy, że się przyjmie, 
ale i tak ok. 10 tys. zł plus VAT za to 
drzewo zapłacę.

– A jak Pan odniesie się do zarzutów 
mieszkańców, że ze strony interne-
towej znikały dokumenty?

– Te dokumenty nie znikały, przez 
jakiś czas na BIP dokumentacja 
przetargowa była dostępna. Jednak 
zgodnie z przepisami można ją, kolo-
kwialnie mówiąc, wyczyścić. Starsze 
przetargi przed tym przetargiem nie 
zostały zdjęte ze strony, dokumenty 
dotyczące tej inwestycji zostały przy-
wrócone na wniosek i o to zostaliśmy 
zaatakowani. Nie czynię swoim pra-
cownikom z tego tytułu zarzutu.

– W czasie sesji przedstawiono zrzut 
projektu inwestycji. Projektowi 

przebudowy skrzyżowania mogli 
więc jeszcze raz przyjrzeć się zarów-
no radni, jak i mieszkańcy.

– Prezentacja przekazana przez 
urząd pokazała przebieg tego procesu 
od źródła aż do momentu finalnego. 
Dla każdego z tych etapów zawsze był 
taki wspólny mianownik -  świado-
mość, że to będzie związane z wycinką.

– Można było nie dopuścić do sporu? 
Może zabrakło odpowiedniej ko-
munikacji pomiędzy mieszkańcami, 
a ich przedstawicielami?

– Mamy demokrację pośred-
nią. Moim zdaniem zabrak ło 
komunikacji mieszkaniec-radny, 
mieszkaniec-jednostka pomocni-
cza, jednostka pomocnicza-urząd, 
radny-urząd. A le już było za póź-
no. Wstrzymanie w ycinki byłoby 
wbrew logice inwestycyjnej, ekono-
micznej i społecznej. Naraziłbym 
gminę na straty 2 mln 18 tysięcy 
złotych. Ciekawe, czy wszyscy prze-
szliby do porządku dziennego, gdy-
by doszło do takiej sytuacji? W tej 
gminie na pewno nie.

- Czy to prawda, że w sprawie tej in-
westycji CBA rozpoczęło kontrolę?

- Tak. Potwierdzam. Kilka dni po 
nadzwyczajnej sesji CBA rozpoczęło 
kontrolę. Przypadek?

Rozmawiała Agata Czyżak

Dopiero dźwięk piły 
obudził protest
Nie wiem, skąd informacje, jakobym  do czwartku 7 maja 
miał  wstrzymać decyzję o wycince. Nie rozumiem, dlacze-
go radni, którzy pięć lat temu uznali za słuszne wykonanie 
przebudowy skrzyżowania Młodzieżowej z Obornicką, tyle 
czasu nie zgłaszali uwag do projektu. Gdybym wstrzymał 
inwestycję, naraziłbym gminę na straty ponad 2 mln zł – 
komentuje tuż po Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy wójt 
Grzegorz Wojtera.

– 11 maja odbyła się Nadzwyczajna 
Sesja Rady Gminy, była burzliwa. 
Wycinka lip wywołała protesty. Ta 
decyzja była zgodna z prawem?

– Inwestycja, dotycząca przebu-
dow y ulicy Młodzieżowej i Obor-
nickiej w Suchym Lesie została 
zrealizowana na podstawie decyzji, 
którą starosta w ydał 4 lutego 2019 r. 
Po miesiącu decyzja stała się prawo-
mocna, a zatem po ponad roku roz-
poczęta inwestycja realizowana jest 
jak najbardziej prawidłowo i zgodnie 
z prawem.

– Lipy zostały wycięte. Mieszkańcy 
uważają, że Pan obiecał im wstrzy-
manie wycinki do czwartku. Tę in-
formację dementował Pan podczas 
nadzwyczajnej sesji.

– W poniedziałek, podczas spo-
tkania z protestującymi mieszkań-
cami, jasno przedstawiłem stano-
wisko, że inwestycja jest w toku, że 
jej nie wstrzymam. Nie wiem skąd 
pojawiły się informacje, że ja prze-
kazałem, iż do czwartku wstrzymu-
ję decyzję o likwidacji l ip. Podczas 
spotkania, starałem się wielokrot-
nie podkreślać, że nie będzie żadne-
go przestoju.

– Sporo kontrowersji wzbudziły tak-
że opinie dendrologiczne i ornitolo-
giczne. Mieszkańcy mieli wątpliwo-
ści co do kompetencji specjalistów.

– We wtorek, kiedy rozpoczęła się 
wycinka lip, był prowadzony nadzór 
ornitologiczny oraz przez specjalistę 
od nietoperzy. Gmina posiada eksper-
tyzy w tym zakresie i w tym względzie 
nie mamy sobie nic do zarzucenia.

– Podczas sesji padły słowa, że lipy 
nie były właściwie pielęgnowane, 
rosły za gęsto i były chore.

– Przez to, że lipy rosły za gęsto, 
miały mniejsze możliwości ekspansji, 
natomiast nie chciałbym wnikać, czy 
były drzewami zdrowymi czy chory-

mi. Dla mnie były to drzewa, które nie-
stety w związku z inwestycją musiały 
zostać wycięte i nie ma znaczenia dziś, 
czy były zdrowe czy chore. Zostały wy-
cięte, bo znajdowały się w przestrzeni, 
którą projektant, drogowiec przezna-
czył pod inwestycję Oczywiście po 
ludzku jest mi żal, że drzewa zostały 
wycięte, każdy odczuwa w takiej sytu-
acji żal, natomiast jako osoba odpowie-
dzialna za zrealizowanie tej inwestycji, 
po zważeniu wszystkich argumentów, 
uznałem, iż argument środowiskowy 
musiał ustąpić miejsca argumentom 
społecznym, bezpieczeństwa i kom-
fortu komunikacyjnego.

– Ze strony mieszkańców padały jed-
nak pytania, czy ta inwestycja jest 
w ogóle potrzebna.

– Skrzyżowanie Obornickiej i Mło-
dzieżowej jest jednym z trzech skrzy-
żowań, które mają komunikować część 
wschodnią Suchego Lasu z częścią za-
chodnią. Można byłoby to zrobić esta-
kadą czy przejazdem podziemnym pod 
Obornicką, skutki przyrodnicze byłyby 
takie same , a może jeszcze dalej idące, 
a koszt byłby wyższy. Dlatego wybrano 
przebudowę skrzyżowania.

– Czyli tzw. wariant VI, który był naj-
bardziej optymalny?

– Zgadza się, dzięki któremu uzy-
skujemy trzy elementy, które gwaran-
tują bezpieczeństwo i komfort komu-
nikacyjny.  Pierwszym elementem jest 
przywrócenie lewoskrętu dla jadących 
z Poznania w kierunku szkoły.

– Nie jest to miejsce bezpieczne. To 
tam właśnie doszło do wypadku 
z udziałem karetki pogotowia.

– Każdy kto korzysta z tego skrzy-
żowania wie, że nie jest to skrzyżowa-
nie, które łatwo się pokonuje, zwłasz-
cza skręcając w lewo, kiedy wyjeżdża 
się od szkoły. Pierwszy element to jest 
lewoskręt od południa, drugi to ele-

ment bezpieczeństwa (jest to nowość 
na  skrzyżowaniu, bo to specjalny 
pas lewoskrętu). Osoba wyjeżdżając 
ze szkoły w lewo, w kierunku Złot-
nik będzie miała wydzieloną sekcję, 
wydzielony pas, 10-12-sekundowy 
czas na bezpieczny wjazd. Jest jeszcze 
trzeci element, czyli szeroki chodnik 
i droga do szkoły, połączona ze ścieżką 
rowerową na ulicy Borówkowej i Ni-
zinnej. Nowością na tym skrzyżowa-
niu będzie też  pas techniczny, który 
zastąpi wyspę rozdzielającą z ulicy 
Borówkowej, praktycznie od Lidla aż 
do skrzyżowania z ulicą Młodzieżową. 
Pas techniczny pozwoli na bezpiecz-
niejsze włączenia i wyłączenia z ruchu.

– W czasie sesji padła uwaga, że radni 
zaakceptowali ten projekt i nie zgła-
szali żadnych uwag. Zmian w pro-
jekcie zaczęli się domagać dopiero 
w drugiej połowie kwietnia. Było już 
za późno, żeby cokolwiek zmienić?

– Rada jest organem stanowiącym. 
Udało mi się kilka lat temu przekonać 
radnych, że pomimo tych strat w drze-
wostanie, społeczna wartość tej inwe-
stycji przewyższa straty. Pięć lat temu 
radni uznali to za słuszne rozwiązanie. 
Przez te lata nikt nie próbował zmienić 
tego kierunku działania. Doprowa-
dziliśmy do wyłonienia wykonawcy 
i pierwszych robót drogowych. Wtedy 
dźwięk piły obudził opór społeczny. 
W mojej ocenie formalnie jest już za 
późno, by jakiekolwiek weryfikacje 
przeprowadzić. Kiedy został przeka-
zany plac budowy, radni zaczęli intere-
sować się tym tematem. Kiedy przeka-
załem informację, że z Funduszu Dróg 
Samorządowych uzyskaliśmy prawie 
2 mln zł dotacji na budowę, wtedy 
wykreowano problem z wycinką, któ-
ra od początku była wkalkulowana 
w koszty inwestycji.

– Z tą inwestycją związane są nasadze-
nia zastępcze. Zdaniem niektórych 
radnych, kwota 100 tys. zł na wyko-
nanie nasadzeń to stanowczo za mało.

– Chcielibyśmy nasadzić jak najwię-
cej i jak najokazalszych drzew Nie bę-
dziemy sadzić dwóch drzew za jedno 
wycięte, tylko np. cztery.  Zadbamy, by 
skrzyżowanie było nie tylko przyjazne 
i bezpieczne, ale również pełne zieleni 
i kwiatów. Dlatego kwota 100 tysięcy. 
Cieszę się, że 13 maja udało się spełnić 
oczekiwania rady i doprowadzić do 
powołania zespołu konsultacyjnego, 
który będzie wspomagał przygotowy-
wane przez gminę zazielenienia i nasa-
dzenia rekompensacyjne. To ogromna 
korzyść dla Suchego Lasu. Nie odtwo-
rzymy 65-letnich lip, ale damy tej prze-
strzeni szansę na powstanie kolejnego 
drzewostanu. Jeżeli mówimy o drze-
wach, mówimy o perspektywie kilku-fot
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  bardzo bogata oferta zajęć w ramach czesnego:  
basen, teatr, taniec, robotyka, zajęcia z psychologiem,

  brak zadań domowych,
  zajęcia praktyczne,
  kameralne dziesięcioosobowe klasy,
  szkoła otwarta w 2019 roku
  pierwsze sukcesy i wysokie noty  
w konkursach ogólnopolskich.

Zapraszamy również do klasy 0.

Belward Prywatna Szkola Podstawowa 
zaprasza do kameralnej szkoły

Prywatna Szkoła Podstawowa Belward
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 18
61-578 Poznań
www.belward.pl
697 002 577
sekretariat@belward.pl REKRTUACJA  2020/2021

  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

10 Sucholeski.EU       czerwiec 2020      nr 6 (101)  nr 6 (101)       czerwiec 2020      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 11



WYDARZENIA AKADEMICKIE  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  WYŻSZEJ  SZKOŁY  HANDLU  I  USŁUG  W  POZNANIU

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217, 61-485 Poznań
tel. tel. 61 843 47 95, 506 724 438, 502 864 817  

sekretariat@liceumwshiu.pl   www.LiceumAkademickie.pl

ZAPISY DO LICEUM TRWAJĄ !
Posiadamy wszystkie atuty reklamowane  
przez inne licea,  a ponadto:
	; wpisowe 500 zł, czesne 700 zł z gwarancją  

niezmienności przez cały okres nauki
	; zintegrowane klasy do 16 osób
	; iPad z klawiaturą i pen zamiast podręcznika  

- gratis od szkoły
	; w pandemii wszystkie lekcje z nauczycielami  

w realtime on-line przez licencjonowany Zoom
	; nie ma zadań domowych, cała nauka z nauczycielem
	; bogata oferta wyboru języków obcych i profili klas
	; właścicielem liceum jest szkoła wyższa
	; posiadamy uprawnienia liceum publicznego

Doskonałe przygotowanie do matury otwierające 
drogę do najlepszych uczelni w kraju i za granicą.

NA UCZNIÓW CZEKAJĄ
nowoczesne i dobrze wyposażone sale,  
wspaniała atmosfera, a także wycieczki,  
spektakle teatralne, wyjścia do kina, wyjazdy  
do muzeum, basen, lodowisko, zajęcia z młodymi 
aktywnymi nauczycielami, zajęcia z kadrą 
akademicką, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
szeroki wybór języków, dużo zajęć dodatkowych 

Nie ma żadnych dopłat za zajęcia 
dodatkowe ani ukrytych opłat.

Jesteśmy jedynym Liceum w Polsce 
działającym w programie edukacyjnym 
firmy Apple - iPad w Edukacji 1:1. 

Logistyczno-Inżynierska 
Menedżersko-Ekonomiczna 
Turystyczno-Językowa 
Humanistyczno-Medialna 
Humanistyczno-Prawnicza 
Medyczna 

Wojskowa 
Strażacka   
(pod patronatem 
Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej)

PROFILE - KLASY

Rozmowa z Szymonem Hołownią, bezpartyjnym kandyda-
tem na prezydenta RP
Dlaczego zdecydował się Pan wystar-
tować w wyborach prezydenckich?

Zdecydowałem się wystartować 
w wyborach, bo spraw kluczowych 
dla demokracji i wolności nie da się 
zmienić obserwując politykę z ze-
wnątrz. Lepszy świat nie powstanie 
z gadania. Czas na człowieka, który 
przychodząc z dołu, naprawi to, co 
zostało zepsute od góry. A tego sys-
temu nie uzdrowi ktoś, kto jest jego 
częścią. Potrzebny jest prezydent, 
który rozdzieli splecione w chorym 
klinczu partie i połączy podzielonych 
ludzi, a całą energię, którą do tej pory 
przepalaliśmy na kłótnie i spory, za-
mieni w paliwo do budowania lepszej 
Polski. Słowa już były, teraz przyszedł 
czas na działanie.
Nie obawiał się Pan startu bez zaple-
cza politycznego? 

Nie, bo nie startuję bez niego. Sto-
ją za mną najwyższej klasy eksperci, 
między innymi generał Mirosław 
Różański czy Katarzyna Pełczyńska-

-Nałęcz, pierwsza kobieta na stano-
wisku ambasadora RP w Moskwie. 

Stoją doświadczeni ludzie polityki lo-
kalnej i centralnej, jak choćby legen-
da samorządu i obecny senator RP 
Wadim Tyszkiewicz. Jestem dumny, 
że jako jedni z pierwszych wsparli 
mnie członkowie Ruchu Społeczno-

-Samorządowego Bezpartyjni - Wiel-
kopolska, którym kieruje Tadeusz 
Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego. 
To niezwykle prężna organizacja 
zrzeszająca znakomitych samorzą-
dowców z terenu całej Wielkopolski. 
Ale moim najważniejszym zapleczem 
są świadomi i aktywni obywatele. Bo 
prezydentura nie jest o prezydencie, 
ale o tym, że bez milionów Polaków 
i Polek, Polska po prostu się nie uda. 
Dziś już 12 tysięcy osób to zdeklaro-
wani wolontariusze Ekipy Szymona 
działający w całej Polsce na rzecz 
demokracji i solidarności społecznej. 
Podczas zbiórki obywatelskiej zebra-
liśmy prawie 5 milionów złotych. To 
prawie 100 tysięcy wpłat na politykę 
w środku epidemii! Zbudowaliśmy 
grupę 40 ekspertów, którzy wypra-
cowali rozwiązania na pokolenia dla 

Polski. Tak  zaangażowani ludzie to 
najlepsze zaplecze, jakie można mieć.
Mówi Pan, że „inna polityka jest 
możliwa”. Inna, czyli jaka? Jak za-
mierza Pan ją realizować?

Chcę robić inną politykę, czyli taką, 
która wywraca do góry nogami układy, 
w których obywatele są przedmiotem, 
a nie podmiotem rządów. Chcę robić 
politykę, która myśli i działa w kate-
goriach pokolenia, nie kadencji. Nie: 
moja kadencja, moja partia, mój stołek. 
Czas na prezydenta, który zastanowi 
się nad tym, jaki świat zostawimy po 
sobie naszym dzieciom i wnukom. Ja 
tak właśnie myślę o przyszłości – w ka-
tegoriach punktu odpowiedzialności. 
Zmiana w systemie ochrony zdrowia 
albo realne rozwiązanie problemu 
suszy zajmą lata, potrwają dłużej niż 
kadencję czy dwie. Nie chodzi tylko 
o to, żeby wygrać wybory, teraz czy za 
następne pięć lat, ale żeby za 25 lat moja 
córka i jej rówieśnicy żyli w kraju, który 
będzie dobrym miejscem do życia.

Do tego jednak potrzebujemy 
większości, która nie jest ani z PO, ani 
z PiS, ani z innej partii. Potrzebujemy 
też prezydenta, który pomoże nam na 
nowo spiąć wspólnotę narodową zło-
żoną z różnych Polek i Polaków i poli-
tyki, która na powrót staje się głosem 
obywateli tak różnorodnych, jakimi 
są oni dzisiaj. Ja chcę być prezydentem 

różnych Polaków, bo przecież się róż-
nimy i tacy różni musimy się nauczyć 
ze sobą żyć. Chcę być prezydentem, 
który sprawi, że w Polsce wreszcie za-
czną mieścić się różni ludzie.
Jak chce Pan to zrobić w kraju, 
w którym kwestie światopoglądowe 
i religijne tak bardzo dzielą społe-
czeństwo?

Postawa i działalność prezyden-
ta, który jest bezstronnym arbitrem, 
a nie napastnikiem jednej z walczą-
cych drużyn i który słucha obywateli, 
może wiele zmienić. Rzeczpospolita 
jest państwem bezstronnym świato-
poglądowo. Dla mnie to oznacza, że 
prezydent RP nie jest tylko prezyden-
tem polskich katolików i katoliczek. 
Zawsze będziemy krajem różnorod-
nym religijnie i światopoglądowo. Po-
działy oczywiście są i będą. My musi-
my najpierw szukać tego, co nas łączy, 
a z tym, co nas dzieli, sobie radzić. 
Kościół i władza muszą się rozejść, 
bo zeszły się za blisko. W imię tego 
rozdziału ograniczę publiczną ak-
tywność religijną prezydenta. Dość 
ceremonii, na których nie wiadomo, 
kto jest premierem, a kto biskupem. 
Świeckie instytucje są dla Polaków 
różnych wyznań, a także tych niewie-
rzących. Polska to duży kraj. Wszyscy 
się w niej zmieścimy. Tylko musimy 
w to uwierzyć. 

Głową i sercem 
zmienimy Polskę
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Tadeusz Czajka - wójt Tarnowa Podgórnego z młodzieżąSzymon Hołownia

Szymon Hołownia - spotkanie z wyborcami w Lusowie
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Pisaliśmy już o tym w poprzednim 
numerze, teraz informację uzupełnia-
my. Przypomnijmy, że Wyższa Szkoła 
Handlu i Usług kształci studentów 
takich kierunków, jak ekonomia, ra-
chunkowość i finanse, zarządzanie 
czy logistyka, ale również takich, które 
z historyczną nazwą uczelni mają nie-
wiele wspólnego, jak bezpieczeństwo 
narodowe, turystyka i rekreacja, admi-
nistracja, pedagogika wczesnoszkolna 
i przedszkolna czy dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna.

Pomimo trudnej sytuacji eko-
nomicznej wynikającej z pandemii, 
WSHiU dobrze sobie w nowej sytu-
acji radzi, stawiając na innowacyjność, 
cyfryzację i edukację realtime online. 
W tym roku fundacja przekaże w sumie 
ponad milion złotych na studia dla zdol-
nej młodzieży. Ufundowano 70 stypen-
diów po 15 tysięcy złotych. Chodzi 
o to, by młodzież Wielkopolski miała 
równe możliwości, dlatego pieniądze 

są równomiernie przekazywane miesz-
kańcom różnych miejscowości w Wiel-
kopolsce. Każdy z 35 powiatów (w tym 
cztery miasta na prawach powiatu) 
otrzyma dwa takie stypendia. Dzięki 
tym pieniądzom absolwent szkoły 
z terenu danego powiatu będzie miał 
sfinansowane trzy lata studiów. 

„Liczymy, że dzięki temu wsparciu 
młodzież nie będzie musiała rezygno-
wać ze swoich marzeń i planów na 
przyszłość. Pomoc ta będzie naszym 
wkładem w rozwój naszego regionu” – 
czytamy w liście, który przesłała nam 
uczelnia.

Założyciel WSHiU Magdalena 
Górska przekazała kolejne stypendia 
o wartości 15 tys. zł na ręce pozostałych 
starostów: ostrzeszowskiego, kępińskie-
go, konińskiego, obornickiego, wolsz-
tyńskiego, grodziskiego, pilskiego, zło-
towskiego, krotoszyńskiego, rawickiego, 
a także średzkiego.

Dlaczego akurat na ręce starostów? 

Ponieważ szkoły średnie podlegają wła-
śnie pod starostwa. To starostowie za-
tem, wraz z dyrektorami szkół, najlepiej 

wskażą absolwentów, którzy powinni 
otrzymać stypendia.

Jerzy Berger

WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA

Beata Rusinek - dyrektor Zespołu  Szkół Mistrzostwa 
Sportowego, Lidia Dudziak - prezes AZS WSHiU w Poznaniu

Jacek Skrobisz - starosta wolsztyński

Stanisław Bielik - starosta koniński

Waldemar Cyranek - starosta obornicki,  
Zofia Kotecka - wicestarosta

Zenon Jahns - starosta średzki

Mariusz Zgański - starosta grodziski

 Eligiusz Komarowski - starosta pilski Małgorzata Sameć - wicestarosta złotowski
 Robert Kieruzal - starosta kępiński,   
Alicja Śniegocka - wicestarosta

 Stanisław Szczotka - starosta krotoszyński
Krzysztof Nosal - starosta kaliski, Zbigniew Słodowy  
- wicestarosta kaliski
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iU

ul. 28 Czerwca 1956 r. 
217/219, 61-485 Poznań

tel. +48 61 843 47 96 
kom. +48 505 845 771,  

+48 510 056 001, 
+48 515 340 562, +48 572 350 224

rekrutacja@wshiu.pl, www.wshiu.pl

WYŻSZA  SZKOŁA  HANDLU  I  USŁUG  W  POZNANIU

Jakub Moryson -  wicestarosta rawicki

Adam Mickiewicz - kierownik wydziału oświaty,   
Lech Janicki - starosta ostrzeszowski

Ponad milion dla zdolnych 
młodych ludzi z Wielkopolski
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu wspiera utalen-
towaną młodzież w trudnych czasach. Dlatego założyciel 
uczelni Magdalena Górska uruchomiła fundację, która 
będzie pomagać uczniom i studentom.

 BEZPIECZNE WAKACJE W PUSZCZY DRAWSKIEJ!
Jeśli marzą Ci się bezpieczne wakacje z całą rodziną to koniecznie powinieneś odwiedzić 

Rezydencję nad jeziorem - Pestkownica. 
Hotel położony w środku lasu, bezpośrednio nad jeziorem, w spokojnej okolicy  
gdzie zaczerpniesz świeżego powietrza i odpoczniesz od zgiełku miasta.

  tylko 120 km od Poznania,
  ponad 50 ha terenu prywatnego wraz z jeziorami,
  atrakcje na miejscu dla dzieci i dorosłych,
  zakwaterowanie w 3 gwiazdkowym hotelu  
lub domkach nad jeziorem

  na miejscu czynny bar i restauracja

Szczegóły naszej oferty wakacyjnej znajdziesz na www.pestkownica.com.pl
Zapraszamy! +48 502 606 847, info@pestkownica.com.pl

Magdalena Górska - założyciel WSHiU fot
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tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEKZŁOTNIKI

Galeria Sucholeska 
509 473 120

JELONEK

JÓŹWIAK S.C.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA 127

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00

tel. 667 933 722

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

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

24

Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282

25

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

Te
l. 6

93
 74

9 3
33

tel. 61 811 65 57
www.zkp.com.pl

Gajowa 12 Bistro&Cafe
Ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las

Telefon 533 327 347

www.qarson.pl

www.mojaStomatologia.pl/poznan

tel. +48 61 881 93 42 
+48 571 345 323 

23

SPECJALISTYCZNY 
GABINET STOMATOLOGICZNY

lek. stom.  
Magdalena Osypiuk

Os. Poziomkowe 10a / 1b
tel. 61 652 16 60, 609 450 410

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek. stom.  

Magdalena Osypiuk
Os. Poziomkowe 10a / 1b

tel. 61 652 16 60, 609 450 410

28 29 30Modelowanie sylwetki  / Dietetyk
www.healthestethics.pl

tel. 887 400 637

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

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

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

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

tel. 693 749 333 



Panie Pawle, jak długo jest Pan 
związany z pszczelarstwem?

– Oj, sporo czasu (uśmiech). Jestem 
związany z pszczółkami już 38 lat.

– A skąd u Pana wzięło się zamiłowa-
nie do pszczół?

–  Na początku było to zaintereso-
wanie i ciekawość. Moi rodzice mieli 
pasiekę, zajmowali się pszczelarstwem, 
potem przeszło to zajęcie na mnie. Ale 
na początku zajmowałem się tym hob-
bistycznie, podobnie jak większość mo-
ich kolegów. Później ta pasja przerodziła 
się w pracę zawodową, sposób na życie. 
Najważniejsza jest w tym zawodzie wie-
dza, cały czas trzeba się dokształcać. 

– Czy sprzedaje pan swoje produkty?
Sprzedaję miody wielokwiatowe, 

rzepakowe, akacjowe, lipowe, spadzio-
we  oraz propolis. Zbierają go pszczoły, 

jest to produkt antybakteryjny. 
– Który miód jest najlepszy?

- To zależy od gustu, każdy miód róż-
ni się smakiem, zapachem, konsystencją 
i posiada swoje właściwości zdrowotne, 
np. miód wielokwiatowy jest na stany 
alergiczne, drogi oddechowe i serce; 
miód akacjowy na zaburzenia przewo-
du pokarmowego, nerki i układ moczo-
wy; miód lipowy na górne i dolne drogi 
oddechowe, układ nerwowy, stres; 
miód rzepakowy na wątrobę i drogi 
żółciowe, serce i naczynia wieńcowe; 
miód nektarowo-spadziowy na stany 
wyczerpania fizycznego i psychicznego, 
zaburzenia trawienne itd. Miody pozy-
skiwane są z terenów Biedruska, gdzie 
mam swoją pasiekę. 

– Niestety, zmiany klimatyczne do-
prowadziły do tego, że pszczoły są 
zagrożone. Z powodu suszy te praco-
wite owady nie mają co pić. Jak może-
my pomóc?

– Pszczoły są bardzo ważne dla czło-
wieka, bez nich możemy przetrwać 
tylko cztery lata. Podstawą pszczół 
jest zapylanie, z tego mamy nasiona, 
później plony. Możemy im pomóc po-
przez budowę oczka wodnego w ogro-
dzie czy na działce. Warto też posadzić 
kwiaty, dużo krzewów miododajnych, 
np. śnieguliczkę. Dobrym sposobem 
jest również sadzenie przy drogach 
lip, akacji, klonów, drzew owocowych, 
jak to czyniono kiedyś. Warto, abyśmy 
siali o połowę mniej trawników, za to 
więcej przestrzeni warto zagospoda-
rować na kwiaty i krzewy miododajne, 
żeby pszczoły miały więcej do zbiera-
nia nektaru i pyłku. W Stanach Zjed-
noczonych weszła już w życie ustawa, 
na mocy której obywatele muszą po-

łowę przestrzeni zagospodarować na 
trawniki, a połowę na kwiaty i krzewy 
miododajne.  

– Jak wykonać bezpieczne poidełko?
– Pomysłów nie brakuje. Może to 

być np. butelka wypełniona wodą. 
Trzeba ustawić butelkę tak, by kapa-
ła z niej woda. Może to być również 
miska wypełniona kamieniami lub 
keramzytem, czyli lekkim kruszywem 
budowlanym, wypalanym z gliny. 
Dzięki temu pszczółka będzie mogła 
sobie usiąść. Warto położyć także 
mech po bokach, bo jeśli to będą same 
kamienie, to pszczoły nie będą siadały. 
Takie poidełka z pewnością pomogą 
pszczołom przetrwać gorące dni. 

– Dlaczego woda jest tak ważna?
– Woda jest potrzebna pszczołom 

do karmienia larw. Jak już przyniosą 
nektar do ula, to musi z niego odpa-
rować znaczna część wody, żeby miód 
nabrał odpowiedniej konsystencji. Jest 
to ważne, żeby w miodzie nie było zbyt 
dużej ilości wody. 

– Czy w poidełku musi być konkret-
na ilość wody?

– Nie ma znaczenia, ile jest wody 
w poidełku. Ważne, żeby była po-
wierzchnia, na której pszczoły będą 
mogły usiąść. Wodę można też tro-
szeczkę posolić, bo pszczoły lubią lek-
ko słoną wodę. 

– Czy trzeba zmieniać wodę pszczo-
łom?

– Woda powinna być zmieniana, żeby 
przez cały czas była świeża.

– Gdzie najlepiej ustawić poidełka?
– Poidełko najlepiej ustawić blisko 

pasieki w nasłonecznionym miejscu, 
gdyż pszczoły najchętniej pobierają cie-
płą wodę. Dobrze też, jeśli przy pasiece 
znajdują się moczary, czyli podmokłe, 
bagniste tereny. Wówczas pszczoły ko-
rzystają z wody na tych terenach. 

– Oprócz zmian klimatycznych, co jesz-
cze zagraża pszczołom? Jak wygląda 
sytuacja pszczół w naszym regionie?

– Sytuacja nie jest za wesoła, gdyż 
pszczelarze ponoszą duże straty. Też je 
odnotowałem. Myślę, że głównie przez 
środki ochrony roślin, którymi opryski-
wane są wielokrotnie sady i uprawy rol-

ne. Miałem pszczoły na rzepaku, w po-
bliżu sadu. I też straciłem część rodzin 
pszczelich. Dla pszczół najlepszym 
środowiskiem jest las z otaczającymi 
go łąkami, wolny od chemii. 

– Pszczoły mogą też chorować. Jakie 
są najgroźniejsze choroby pszczół?

– Najgorsze choroby to roztocza 
warrozy i nosemoza. Obecnie mamy 
nawet dwie odmiany nosemozy, tzw. 
europejską i apis ceranae, która bardziej 
wyniszcza pszczoły. To podstawowe 
choroby. Często równocześnie z warro-
zą występują też różne wirusy, dlatego 
musimy robić wszystko, by ograniczać 
warrozę. Samica warrozy uszkadza 
tkankę pszczoły, wypija hemolimfę. 
W rezultacie dochodzi do infekcji wi-
rusowej, która osłabia albo całkowicie 
wyniszcza całe pszczele rodziny. 

– Pszczoły giną na potęgę przez bez-
myślne działanie człowieka. Można 
za to słono zapłacić w Polsce, także 
w Niemczech można zapłacić karę 
finansową za zniszczenie gniazd. 

– Tak, są wysokie kary finansowe. 
Aktów niszczenia gniazd pszczół 
jest niestety sporo. Często słyszę od 
innych pszczelarzy o przypadkach 
kradzieży i niszczenia uli. Aby ogra-
niczyć ten proceder, warto zainsta-
lować monitoring w pasiece lub inne 
nowinki techniczne.   

– Pszczoły to zorganizowana społecz-
ność, w jej ramach jest podział np. na 
pszczoły karmiące i robotnice. 

– Występuje hierarchia. Młoda 
pszczoła karmi larwy i wytwarza wosk, 
jest jednocześnie karmicielką i wosz-
czarką. Z biegiem czasu, kiedy zaczyna 
robić się starsza, zmienia pracę, np. ubija 
pyłek. Później pszczoła staje się zbie-
raczką i wylatuje z ula. Część robotnic 
zbiera nektar, druga część pyłek.

– Podobno istnieją też pszczoły sa-
motnice?

 – Tak, to warta podania ciekawost-
ka, są również pszczoły samotnice, czyli 
gatunki, w których każda samica sama 
zakłada gniazdo i sama opiekuje się po-
tomstwem. Innymi słowy matki uczest-
niczą w zapylaniu. 

Rozmawiała Agata Czyżak

MOTORYZACJAWYWIAD

Pomóżmy pszczołom 
przetrwać suszę
Woda jest niezbędna do życia, więc pszczoły szukają jej 
wszędzie. Z powodu suszy zapylacze nie mają co pić. 
Można im pomóc na różne sposoby. Jednym z nich jest 
umieszczenie poidełek w ogrodzie czy na balkonie. Na co 
warto zwrócić szczególną uwagę, radzi pszczelarz Paweł 
Miklaszewski z Biedruska..
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Paweł Miklaszewski - pszczelarz

Rośliny miododajne Poidełko dla pszczół

Przed zbliżającymi się wakacjami, 
które zdecydowana większość Pola-
ków zamierza spędzić we własnym kra-
ju, Toyota postanowiła ułatwić zakup 
własnego, bezpiecznego samochodu 
i wprowadziła szeroką ofertę rabatów. 
Promocja obejmuje większość modeli – 
od AYGO po Land Cruisera, a obniżki 
sięgają nawet 38 000 zł.

Nowa oferta rabatowa 
na samochody Toyoty

Toyotę AYGO można obecnie kupić 
już od 37 300 zł, z rabatami sięgającymi 
8 910 zł. W Leasingu SmartPlan raty wy-
noszą od 431 zł netto. Promocyjne ceny 
obejmują także pakiety i dodatkowe 
wyposażenie. Na przykład Pakiet Com-
fort zamiast 3 900 zł jest dostępny bez 
żadnych dopłat, zaś tylne czujniki pako-
wania kosztują złotówkę zamiast 1700 zł.

Yaris Classic, najmniejszy model 
dostępny zarówno z silnikiem benzy-
nowym, jak i napędem hybrydowym, 
kosztuje obecnie od 48 000 zł, a rabaty 
na niego wynoszą nawet 6 000 zł. Raty 
dla firm w programie SmartPlan za-
czynają się od 504 zł netto. Na zakupie 
16-calowych felg aluminiowych z opo-
nami Goodyear Ultragrip Performance 
można zaoszczędzić niecałe 2 000 zł, 
płacąc 4 900 zł zamiast 6 725 zł.

Ceny Toyoty C-HR w podstawowej 
wersji Comfort zaczynają się od 81 900 

zł, zaś obniżki mogą wynieść nawet 17 
100 zł. W Leasingu SmartPlan można 
korzystać z tego stylowego crossove-
ra, płacąc od 815 zł miesięcznie netto. 
Nawigacja satelitarna Toyota Touch 2 
with Go jest dostępna bez dopłaty, która 
w standardowym cenniku wynosi 2500 
zł. To tylko jedna z kilkunastu obniżek 
cen pakietów i dodatkowych opcji.

Corolla, najpopularniejszy samo-
chód w Polsce, to nowy model, który 
pojawił się na rynku w 2019 roku, a te-
raz jest dostępny na wyjątkowo korzyst-
nych warunkach. Podstawowa cena 
Corolli Hatchback została obniżona 
z 75 900 zł do 67 900 zł, zaś Corolli 
TS Kombi do 70 900 zł. Rabaty na te 
modele mogą sięgnąć kwoty 14 500 zł. 
W ofercie dla firm Leasing SmartPlan 
raty na Corollę zaczynają się od 776 zł 
netto miesięcznie. Taniej można też 
dokupić m.in. felgi aluminiowe oraz 
czujniki parkowania.

Za Corollę Sedan wystarczy teraz za-
płacić od 69 900 zł lub 757 zł netto mie-
sięcznie w programie SmartPlan. Cena 
podstawowej wersji została obniżona o 8 
000 zł, zaś maksymalny rabat to 16 000 
zł. Przednie i tylne czujniki parkowania 
kosztują 1 zł zamiast 2200 zł.

Hybrydowa Toyota Camry, śred-
niej wielkości sedan zużywający za-
ledwie od 5,3 l/100 km paliwa (wg 
WLTP), jest objęta obniżką akcyzy, 

która została uwzględniona w cenie 
w postaci 7,3-pocentowego rabatu 
EkoBonus, sięgającego kwoty do 13 
200 zł. Samochód kosztuje od 142 900 
zł lub też od 1 338 zł netto miesięcznie 
w SmartPlanie. Przy zakupie można 
zaoszczędzić m.in. na zestawie alumi-
niowych felg i wysokiej klasy opon.

Ceny RAV4 zaczynają się od 111 
900 zł, a rabaty sięgają 10 200 zł. Taniej 
można też kupić m.in. felgi aluminio-
we z oponami Nokian, stopnie boczne 
czy pakiet Protection. Dla wersji ben-
zynowej z 2019 roku jest oferowana 
nawigacja satelitarna za 0 zł. RAV4 
Hybrid jest objęty rabatem EkoBonus 
w wysokości 7,3% ceny katalogowej, 
który może wynieść nawet 14 500 zł. 
Minimalna rata Leasingu SmartPlan 
za ten samochód to 1 171 zł netto.

Wyposażony w standardzie pre-
mium terenowy Land Cruiser, znany ze 
swoich spektakularnych możliwości off-

-roadowych, oferuje największe rabaty, 
sięgające 38 000 zł, a jego ceny za wersję 
z napędem 4x4 zaczynają się od 194 000 

zł. Miesięczne raty w SmartPlanie mogą 
wynieść od 2 205 zł netto. Na 19-calo-
wych felgach aluminiowych i oponach 
Dunlop można zaoszczędzić 5 000 zł.

Terenowy pick-up Toyota Hilux 
o zasłużonej reputacji samochodu nie 
do zdarcia kosztuje teraz od 123 700 zł. 
Aktualna oferta obejmuje rabaty do 16 
800 zł. W Leasingu SmartPlan comie-
sięczna opłata wynosi od 1 307 zł netto.

Toyota wspiera polską 
gospodarkę

Toyota to ważny uczestnik pol-
skiego życia gospodarczego, który nie 
tylko jest liderem rynku samochodów 
osobowych w kraju, ale również dzięki 
dwóm zakładom na Dolnym Śląsku 
wspiera polską gospodarkę i rynek pra-
cy. Toyota produkuje w polskiej fabryce 
silniki i przekładnie do samochodów 
hybrydowych i benzynowych, dostęp-
nych m.in. w polskich salonach marki. 
Co więcej, zakłady w Wałbrzychu i Jel-
czu-Laskowicach są nieustannie mo-
dernizowane i rozbudowywane.

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

„Polska rusza” – nowa wakacyjna 
oferta w salonach Toyota Ukleja
Według Polskiej Organizacji Turystycznej 87% deklarujących 
wyjazd na wakacje w tym roku wybierze Polskę. Jaki środek 
transportu wybiorą? Z raportu Instytutu Badań Zmian Spo-
łecznych wynika, że po pandemii udział osób poruszających 
się głównie autem wzrośnie do 80%. Toyota postanowiła 
wesprzeć polskich klientów w organizacji bezpiecznego 
urlopu i przygotowała specjalną ofertę rabatową pod ha-
słem „Polska rusza”, obejmującą większość modeli. Napędy 
hybrydowe do modeli marki sprzedawanych w całej Europie 
są produkowane m.in. w polskich fabrykach.
• Specjalna oferta Toyoty, która ułatwi Polakom zaplanowa-

nie bezpiecznych wakacji;
• Rabaty sięgające nawet 38 000 zł obejmują większość 

modeli od AYGO po Land Cruisera;
• Nową Toyotę można kupić już od 37 300 zł;
• Toyota wspiera polską gospodarkę i rynek pracy m.in. za 

sprawą dwóch fabryk, które zatrudniają około 3 000 osób;
• W polskich fabrykach Toyoty produkowane są napędy 

hybrydowe, silniki spalinowe i skrzynie biegów do popu-
larnych samochodów, sprzedawanych w całej Europie.
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Z SESJI RADY GMINY / REKLAMAZ SESJI RADY GMINY

Bądźmy Korczyńskim 
i ciągnijmy ten wóz!
W czasie sesji Rady Gminy, która odbyła się pod koniec 
maja tego roku, dyskutowano o ważkich kwestiach: re-
witalizacji zabytków, ratowaniu drzew, zakładaniu kwiet-
nych łąk, budowie zbiorników retencyjnych i komunikacji 
publicznej. Świętowano też trzydziestolecie samorządu 
terytorialnego.

Sesję poprowadził wiceprzewodni-
czący Radosław Banaszak. Przewod-
nicząca Anna Ankiewicz była bowiem 
nieobecna. Najpierw jednomyślnie 
przyjęto protokół kwietniowej sesji. 

Zaraz potem pochylono się nad 
projektem zmiany uchwały o wielolet-
niej prognozie finansowej na lata 2020-
2031. Skarbnik gminy Monika Wojta-
szewska zgłosiła kilka autopoprawek. 
Jedna z nich dotyczyła np. przeniesienia 
kwoty 350 tys. zł przeznaczonej na bu-
dowę ulic w Złotnikach II z 2020 na 
2021 r. Nie zmieni to zakresu ani termi-
nu realizacji tej inwestycji, a umożliwi 
budowę ścieżek rowerowych w gmi-

nie. Wszystkie autopoprawki przyjęto 
dziesięcioma głosami. Wstrzymały się 
cztery osoby: trzy z klubu Inicjatywa 
Mieszkańców-Gmina Razem oraz rad-
na Iwona Koźlicka.

Następnie głos zabrała Joanna 
Pągowska, przewodnicząca Komisji 
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospo-
darczego.

– Nasza komisja oceniła projekt po-
zytywnie – poinformowała mówczyni.

Uchwałę przyjęto dziewięcioma 
głosami, wstrzymało się pięć osób (ci 
sami rajcy co poprzednio plus dodat-
kowo radny Zbgniew Hącia).

Nie czas na zabytki
W dalszej kolejności Wysoka Rada 

zajęła się zmianą uchwały budżetowej 
na 2020 r. Jako pierwsza głos zabrała 
radna Wiesława Prycińska, która pod-
niosła argument, że obecny, trudny 
okres to nie jest czas na wydawanie 
pieniędzy na zabytki. Chodzi o tym-
czasowe niezwiększanie kwoty na re-
witalizację zabytków o 80 tys. zł.

– Wszyscy jesteśmy za ratowaniem 
zabytków, ale nie teraz – zaznaczyła. – 
Jesteśmy tu po to, żeby dbać, aby nasz 
Urząd Gminy mógł funkcjonować, 
aby mogły funkcjonować nasze szkoły 

– kontynuowała. – Nie bądźmy boha-
terami romantycznymi, bądźmy Kor-
czyńskim z „Nad Niemnem” – apelo-
wała. – Ciągnijmy ten wóz.

– Mówimy o środkach, które chcie-
libyśmy dodatkowo wyznaczyć na 
rewitalizację obiektów zabytkowych – 
wyjaśnił wójt Grzegorz Wojtera. – Dla 
nas jest ważne, by niezależnie od trud-
nej sytuacji, zabytki na terenie naszej 
gminy były rewitalizowane.

– Nic się nie dzieje z tymi zabytka-
mi, żebyśmy musieli reagować już teraz 
i spokojnie możemy poczekać do sierp-
nia – przekonywała radna Prycińska.

Przystąpiono do głosowania. Oka-
zało się, że w tej kwestii Wysoka Rada 
jest mocno podzielona, a jej niemała 
część nawet niezdecydowana. Za rezy-
gnacją ze zwiększenia kwoty o 80 tys. 
zł zagłosowało pięcioro radnych, prze-
ciwko czterech, a wstrzymało się pię-
cioro. Żeby było ciekawiej, głosowano 
w poprzek podziałów klubowych.

– Oznacza to, że 80 tys. zł zostaje 

wykreślone z wydatków bieżących 
– wyjaśnił zgromadzonym wiceprze-

wodniczący Radosław Banaszak.
– W tej sytuacji Komisja Budżeto-

wa jest za przyjęciem uchwały – po-
wstała ze swojego miejsca radna Joan-
na Pągowska.

Za uchwałą głosowało dziewięcioro 
radnych, Zbigniew Hącia głosował prze-
ciwko, zaś jego klubowi koledzy oraz rad-
na Iwona Koźlicka wstrzymali się.

Dzieci nic nie muszą
Następnie rajcy pochylili się nad 

projektem uchwały o emisji obligacji ko-
munalnych. W tym przypadku uchwałę 
przyjęto dziesięcioma głosami, przeciw 
był Włodzimierz Majewski, wstrzyma-
ło się jego dwóch klubowych kolegów 
(Michał Przybylski i Grzegorz Słowiń-
ski) oraz radna Joanna Radzięda.

W dalszej kolejności nadszedł czas 
na głosowanie w sprawie regulaminu 
korzystania z placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych, urządzeń streetworko-
ut, torów pumptrack, boisk, terenów 
rekreacyjnych i wybiegów dla psów. 
W tej sprawie zabrał głos Marian Bajer, 
przewodniczący Komisji Porządku 
Publicznego, Ochrony Środowiska 
i Spraw Komunalnych. 

– Większość członków naszej ko-
misji poparła projekt – poinformował 
M. Bajer.

– Dyskutowaliśmy na ten temat z in-
spektorem Damianem Torbą z Urzędu 
Gminy – dodała radna Joanna Radzię-
da. – Wspólnie zgodziliśmy się na kilka 
drobnych zmian w projekcie. W kilku 
miejscach zmieniliśmy słowa „dzieci 
do lat siedmiu powinny przebywać pod 
opieką osób dorosłych” na „dzieci do lat 
siedmiu muszą przebywać pod opieką 
osób dorosłych”. Wprowadziliśmy też 
zmianę stylistyczną we fragmencie do-
tyczącym wybiegu dla psów.

– Wolałbym, żeby były to słowa 
„dzieci zobowiązane są” – zapropono-
wał radca prawny Henryk Kuligowski.

– Najlepiej chyba „mogą przebywać 
tylko pod opieką osób dorosłych” – 
wskazał salomonowe rozwiązanie rad-
ny Tomasz Sztolcman.

Ta propozycja najwyraźniej spodo-
bała się wszystkim, jako że przyjęto ją 
jednomyślnie. Identycznie wyglądało 
głosowanie nad całością regulaminu.

Magiczny przycisk 
radnego Bajera

Projekt uchwały, którą przyjęła jesz-
cze poprzednia rada w sprawie zmiany 
statutu Młodzieżowej Rady Gminy, 
przedstawiła radna Joanna Radzięda, 
wielka orędowniczka powołania tego 
ciała. Nowy statut przyjęto jednomyśl-
nie. Być może, po półtorarocznym 

okresie oczekiwania, odbędą się długo 
oczekiwane przez młodzież wybory.

Zaraz potem Wysoka Rada przyję-
ła (również jednomyślnie) oświadcze-
nie w sprawie trzydziestolecia polskie-
go samorządu terytorialnego.

Za głosowało 13 osób, natomiast 
przy nazwisku radnego Mariana Baje-
ra pojawiła się tajemnicza informacja 

„brak głosu”.
– Cokolwiek ta informacja ozna-

cza – żartował wiceprzewodniczący 
Radosław Banaszak. – Nie wiem, jaki 
magiczny przycisk nacisnął radny Ba-
jer. I może lepiej niech pan radny tego 
nie zdradza, żeby nikt nie brał przykła-
du – zmrużył oko.

W przegłosowanym oświadcze-
niu podkreślono m.in. fakt, że ustawa 
o samorządzie terytorialnym z 1990 r. 
dała Polakom prawo do decydowania 
o swoich lokalnych wspólnotach.

– W mojej opinii, jako najstarszego 
z was, była to najlepsza ustawa w hi-
storii III Rzeczypospolitej – pokiwał 
głową radny Zbigniew Hącia. – Tyl-
ko cieszyć się z liczby zmian, z liczby 
inwestycji przeprowadzonych dzięki 
radom gmin!

W ramach punktu pod nazwą „In-
formacje wójta gminy” jako pierwszy 
głos zabrał wicewójt Marcin Buliński, 
który powiedział m.in. o kontynuacji 
prac przy budowie sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 (aktu-
alnie to prace konstrukcyjne), a także 
o zakończeniu prac przy rewitalizacji 
Starego Baru w Chludowie.

Najlepsza z polskich reform
Informacje te uzupełnił wójt Grze-

gorz Wojtera, który wspomniał o prze-
sadzeniu części lip z ulicy Młodzieżo-
wej. Przypomnijmy, że przebudowa tej 
ulicy związana była z wycinką drzew, 
co z kolei wywołało głośne protesty 
części mieszkańców i przybyłych z Po-
znania aktywistów.

Następnie wiceprzewodniczący 
Radosław Banaszak odczytał list wy-
słany przez wojewodę z okazji trzy-
dziestolecia samorządności. Wojewo-
da wykorzystał tę okazję, by wyliczyć 
rządowe projekty. Zaznaczył też, że 
Urząd Wojewódzki każdego dnia słu-
ży Wielkopolsce swoją pracą.

Wiceprzewodniczący odczytał też 
list od starosty poznańskiego, który 
chwalił z kolei przewodniczącą Rady 
Gminy Annę Ankiewicz. Starosta pod-
kreślił również, że reforma samorządowa 
to najbardziej udana z polskich reform.

W ramach informacji przewodni-
czących komisji stałych, głos zabrała 
m.in. Joanna Pągowska, przewodni-
cząca Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego.

– Komisja spotkała się raz i opinio-
wała projekty uchwał, którymi zajmo-
waliśmy się podczas dzisiejszej sesji 

– oświadczyła.
W bardzo podobny sposób wy-

powiedziała się też Joanna Radzięda, 
przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Kwietne łąki i mała retencja
W ramach punktu „Interpelacje 

i zapytania radnych” wiceprzewod-
niczący Radosław Banaszak odczytał 
interpelację radnej Anny Ankiewicz, 
która pytała o możliwość wprowa-
dzenia konsultacji społecznych do 
procedury projektowania dróg na 
etapie koncepcji projektowej. Wójt 
odpowiedział na to na piśmie, że nie 
widzi potrzeby wprowadzenia takich 
konsultacji.

Radna Ankiewicz pytała też o dzia-
łania na rzecz budowy nowych zbior-
ników retencyjnych na terenie gminy. 
Zastępca wójta Marcin Buliński od-
parł, że budowa nowych zbiorników 
retencyjnych ma związek z rozbudową 
sieci kanalizacji deszczowej. Obecnie 
rozważana jest budowa takiego zbior-
nika na wschód od ulicy Sprzecznej.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków radna Joanna Radzięda zapytała 
o nowe znaki drogowe na ulicy Rolnej, 
a w tym przede wszystkim znaku zaka-
zu wjazdu od strony Konwaliowej.

– Po co te znaki tam się pojawiły? – 
dociekała radna. – Czy przewidywana 
jest tam jakaś zmiana układu ruchu?

– Chodzi o tymczasową organiza-
cję ruchu na czas przebudowy skrzy-
żowania Młodzieżowej z Obornicką 

– odparł wicewójt Buliński.
O skrzyżowanie to zapytała kilka 

minut później Anna Ohirko, miesz-
kanka naszej gminy.

– Chodzi konkretnie o konsultacje 
z mieszkańcami – sprecyzowała.

Mieszkanka zapytała też o łąki 
kwietne i wycinkę drzew w Biedrusku. 
Przypomnijmy, że po wiosennej suszy 

jest to temat na czasie w całej Polsce.
– Są miejsca, które typujemy przy 

nowych inwestycjach do założenia łąk 
kwietnych – kiwnął głową wójt Wojte-
ra. – Taką łąkę trzeba przygotować od 
zera – dodał.

Lipy nie są do wieszania
Jeśli chodzi o wycinkę, wójt zapew-

nił, że gminne władze starają się chro-
nić drzewa rosnące na terenie gminy.

– Jednak dotyczy to nieruchomości 
gminnych – zastrzegł. – Jeżeli jest to 
nieruchomość prywatna, to możemy 
działać wówczas, gdy nie ma tam miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Anna Ohirko miała też pytanie do 
zastępcy wójta, związane z wcześniej-
szą interpelacją Anny Ankiewicz.

– Czy gmina może wnioskowała w ra-
mach działania „Mała retencja” o środki 
pozabudżetowe? – indagowała.

–  Nie ma takich środków dla miesz-
kańców przeznaczonych – rozłożył 
ręce wicewójt. – Nie składaliśmy takich 
wniosków. Ale jesteśmy jedną z nie-
licznych gmin w województwie, która 
w ogóle takie zbiorniki wybudowała 

– pochwalił się. – Zachęcamy też miesz-
kańców, żeby sami dbali o małą retencję.

Na zakończenie mieszkanka 
oświadczyła, że ona i inni mieszkańcy 
poczuli się zaniepokojeni przebiegiem 
niedawnej sesji nadzwyczajnej, która 
odbyła się po protestach przeciwko wy-
cince drzew na Młodzieżowej. Chodziło 
o obstawienie miejsca obrad służbami 
mundurowymi i wypowiedzi, w któ-
rych straszono mieszkańców sądem.

– Bezpieczeństwo jest najważniejsze 
– uciął wiceprzewodniczący Banaszak.

– Od kilku dni strażnicy stoją też 
przed urzędem – przyznał wójt. – 
Wcale nie dlatego, że boimy się miesz-
kańców. Chodzi o bezpieczeństwo 
mieszkańców, a także i moje. Emocje 
związane z Młodzieżową były duże.

Gospodarz gminy w tym miejscu 
zacytował z imienia i nazwiska jedną 

z protestujących aktywistek, która 
oświadczyła, że „budzi się w niej bol-
szewik, a wójt może zadyndać na gałęzi 
jednego z zagrożonych wycinką drzew”.

Kanalizacja wybiła w garażu
Skoro już mowa o bezpieczeństwie, 

Grzegorz Wojtera wypowiedział się 
również na temat restrykcji związa-
nych ze stanem epidemii.

– Dnia Matki i Dnia Dziecka już 
państwo nie zorganizujecie – rozłożył 
ręce. – Obyście mogli zorganizować 
Mikołajki i Boże Narodzenie – wyra-
ził nadzieję.

Pytanie do wicewójta Bulińskiego 
miał też radny Michał Przybylski.

– W zachodniej części Złotnik Osie-
dla w kanalizacji niedawno wytworzył 
się zator – przypomniał. – Podobno ten 
odcinek kanalizacji został wybudowa-
ny w sposób wadliwy. Czy gmina jest 
w posiadaniu jakichś rzetelnych badań? 
Nie może być przecież tak, że ludziom 
wybija kanalizacja w garażu!

– Będziemy mobilizować służby 
techniczne Aquanetu – zapewnił Mar-
cin Buliński. – Dziś przecież są możli-
wości techniczne wpuszczenia kamery 
na całym przebiegu kanalizacji – zwró-
cił uwagę. – Dopilnujemy tego!

Następnie z ław dla publiczności 
wstała Ludmiła Woźniak, mieszkanka 
zajmująca się zawodowo projektowa-
niem i budową ogrodów. Pani Ludmiła 
zapytała wójta o te lipy przy ulicy Mło-
dzieżowej, które nie zostały wycięte.

– Emocje może opadły, ale nadal 
monitorujemy temat – zapewniła. – 
I nie do końca widzimy troskę o pozo-
stałe przy życiu drzewa. A zależy nam 
na tym, żeby te drzewa, które zostały, 
jednak przeżyły. Jakie są szanse na to, 
że proces przesadzania zakończy się 
sukcesem? I jak będą wyglądać nasa-
dzenia kompensacyjne?

– Pozostałe drzewa przy ulicy Mło-
dzieżowej zostały zabezpieczone de-
skami, zwróciliśmy też kierownikowi 
budowy uwagę, żeby działał ze szcze-

gólną ostrożnością – odparł wójt Woj-
tera. – Trudno nam zarzucić wykonaw-
cy, że zrobił coś źle. Natomiast ryzyko, 
że przesadzane drzewo nie przeżyje, 
oczywiście istnieje – zastrzegł.

Rowerem nie zawsze się da
Jarosław Dudkiewicz, przewodni-

czący Zarządu Osiedla Grzybowego, 
nawiązał do cięć oszczędnościowych 
związanych z wybuchem epidemii.

– Chcielibyśmy w bezpiecznych 
warunkach zrobić spotkanie przewod-
niczących zarządów osiedli, żebyśmy 
mogli dowiedzieć się, jak mamy funk-
cjonować w dobie tychże oszczędno-
ści – oświadczył.

– Takie spotkanie w bezpiecznych 
warunkach na pewno może się odbyć 

– kiwnął głową wójt Wojtera.
Na zakończenie głos zabrał radny 

Zbigniew Hącia, który tradycyjnie po-
ruszył problem związany z rozkładem 
jazdy autobusów.

– Mam pytanie, czy i kiedy będą 
wprowadzone zmiany w rozkładzie – 
rozpoczął. – W Chludowie są zakłady, 
w których ludzi pracują do 22.00. I po 
wyjściu z pracy nie mają jak wrócić do 
domu. A rowerem nie zawsze się da.

– Będą zmiany od 1 sierpnia – za-
pewnił wójt Wojtera. – Propozycje 
prześlemy do komisji pana Bajera.

Krzysztof Ulanowski

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

WYNAJMĘ 

MIESZKANIE 47 m2  
NA WINOGRADACH

LOKAL SKŁADA SIĘ  
Z TRZECH POKOI, KUCHNI 

ORAZ ŁAZIENKI

TEL. 501 063 672
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Jako pierwszy głos zabrał gospo-
darz gminy Tadeusz Czajka, który 
w grzecznych słowach powitał gościa:

– Witam przyszłego, mam nadzieję, 
prezydenta RP – skłonił głowę. – Od-
wiedza pan społeczność, która znana 
jest ze swego przywiązania do wolności, 

zarówno gospodarczej, jak i obywa-
telskiej. Chciałbym wręczyć naszemu 
gościowi kosz smakołyków wyprodu-
kowanych na terenie naszej gminy.

Dbajmy o siebie
W koszu, który otrzymał Szymon 

Hołownia, znajdowała się m.in. kawa, 
czekolada, olej.

– Czym chata bogata! – zachęcał 
wójt Czajka.

– Oj, taka zasobna gmina, to może 
ja tu wójtem zostanę? – żartował gość.

– Dobrze, ale najpierw prezyden-
tura – uśmiechnął się na to gospodarz.

Potem już jednak było poważnie. 
Szymon Hołownia przypomniał, że 
wciąż mamy epidemię.

– Rząd niezbyt skutecznie z epi-
demią walczy, liczba zarażeń jest duża 
– zaznaczył mówca. – Dlatego załóż-
my maski, pilnujmy dwumetrowych 
odstępów, skorzystajmy z tego, że jest 
płyn do dezynfekcji, a na naszych spo-
tkaniach zawsze jest. Dbajmy o siebie!

Potem kandydat na prezydenta 
mówił o tym, że Polska znalazła się 
w klinczu w związku z niekończącą 
się walką PO i PiS. 

– Trzeba tę walkę zakończyć, by za-
cząć budować. Zreformować ochronę 
zdrowia, edukację, opiekę senioralną 
– apelował Hołownia. – Ja jako prezy-
dent pozapartyjny będę miał mandat 
do rozmawiania zarówno z politykami 
PiS-u, jak i PO. To nie jest tak, że nie-
nawidzę partii, ale partie dziś wchodzą 
wszędzie: do samorządów, do spółek 
Skarbu Państwa, nawet do sądów pró-
bują. Niechże partie działają, ale w Sej-
mie! PiS i PO potrzebują się nawzajem, 
bo muszą mieć wroga, ale ludziom od 
tego nie przybędzie pieniędzy. Skończ-
my tę plemienną walkę, odzyskajmy 
poczucie sprawczości, niech w 2020 
r. Polska powita wreszcie XXI wiek! 
Jako pozapartyjny prezydent będę od-
powiadał przed narodem, a nie szefem 
partii. Niektórzy pytają, kto mi dał pie-
niądze na kampanię…

– My! – odkrzyknął tłum.
– Tak jest – przytaknął kandydat. – 

Gratuluję Rafałowi Trzaskowskiemu, 
że w ciągu sześciu dni zebrał 1,6 mln 
podpisów, ale ja w ciągu trzech dni ze-
brałem milion złotych!

Przywrócić praworządność
Szymon Hołownia krytykował 

dwie główne partie, bardziej się jednak 
dostało partii rządzącej:

– Musimy przywrócić demokra-
tyczne standardy, troskę o praworząd-

ność, właściwe miejsce Polski w Unii 
Europejskiej – wyliczał. – To kwestia 
racji stanu.

Ktoś z tłumu zapytał o Andrzeja 
Dudę, który sędziów Sądu Najwyższe-
go nazwał komuchami

– To niewłaściwe zachowanie – 
skarcił Hołownia. – A co by pan prezy-
dent powiedział o Stanisławie Piotro-
wiczu w Trybunale Konstytucyjnym? 
– zaciekawił się. – Mój komuch lepszy 
niż twój? – ironizował.

Dostało się też hierarchom kościel-
nym.

– To hierarchowie Kościoła kato-
lickiego doprowadzili do sytuacji, że 
niekatoliccy obywatele Polski zaczy-
nają traktować Kościół jak najeźdźcę 
– oskarżał. – Katolicyzm to moje wy-
znanie, ale Polska jest dla wszystkich. 
Nie wyobrażam sobie, żebym jako 
prezydent zmuszał żołnierzy Wojska 
Polskiego do udziału w ceremoniach 
religijnych, to niedopuszczalne!

Jaka zatem powinna być rola pre-
zydenta?

– Na pewno nie taka, żeby 3 maja 
lub 11 listopada jeść orła z czekolady 
lub brać udział w marszu i machać fla-
gą – zastrzegł Hołownia. – W takim 
dniu prezydent powinien się spotkać 
z osobami wykluczonymi, zapytać 
o ich potrzeby.

Państwo na głowie
Kandydat zwrócił uwagę na to, że 

pieniądze na potrzebujących łatwiej by-
łoby znaleźć, gdyby tak nimi nie szastać.
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WYDARZENIA  / REKLAMAWYDARZENIA

Nie będę prezydentem - 
nietoperzem na nocnej zmianie
Kilkaset osób witało na plaży w Lusowie Szymona Hołow-
nię, który odwiedził nasz powiat w ramach trasy po Wiel-
kopolsce. Kandydata na prezydenta RP zaprosił wójt gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka. W spotkaniu brali także 
udział wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera i wójt Komor-
nik Jan Broda - reprezentujący  Ruch Społeczno-Samorzą-
dowy Bezpartyjni - Wielkopolska, którego wójt Tadeusz 
Czajka jest założycielem i prezesem.

– 3 mln zł na komisję Macierewi-
cza, 4 mln na ławeczki niepodległości, 
2 mld na przekop Mierzei Wiślanej, 
a 30 mld na lotnisko na kartoflisku – 
wyliczał. – Państwo stoi na głowie!

Pod koniec spotkania ktoś z tłu-
mu zapytał Hołownię, czy jako pre-
zydent przyjmie ślubowanie od 
trzech legalnie wybranych sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego (chodzi 
o Romana Hausera, Krzysztofa Śleb-
zaka i Andrzeja Jakubeckiego).

– Pyta pan o sędziów w ybranych 
w 2015 r.? – upewnił się kandydat. 
– R zecz jasna, że przyjąłbym ślu-
bowanie. W dzień, a nie w nocy, bo 
ważne spraw y w państwie powinny 
dziać się w dzień. Nie zamierzam 
być prezydentem-nietoperzem – 
zażartował.

Krzysztof Ulanowski
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PRACOWNIA DREWNA, Galeria Arkada, Poznań, ul. Obornicka 229 (parter)
tel. 572-547-480, tel. 507-016-019, podlogi.arkada@gmail.com

PODOGI - DRZWI - TARASY

DOM  
ZACZYNA SIĘ 

TUTAJ

Szymon Hołownia - kandydat na prezydenta RP

Jan Broda - wójt gminy Komorniki, Szymon Hołownia, 
Tadeusz Czajka - wójt gminy Tarnowo Podgórne, 
Grzegorz Wojtera - wójt gminy Suchy Las

Tadeusz Czajka - wójt gminy Tarnowo Podgórne, Sywia Kiejnich, Agnieszka 
Łęcka - red. naczelna, Przemysław Kiejnich - były radny powiatowy
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Mieszkańcy Suchego Lasu od 
bardzo dawna już postulowali budo-
wę przejścia i przejazdu rowerowego 
przez tory kolejowe linii Poznań-

-Oborniki Wlkp. Przejazd rowero-
w y miał połączyć ulicę Borówkową 
z Wałecką i uczynić bezpieczniejszą 
drogę ze stolicy naszej gminy nad Je-
zioro Strzeszyńskie. 

Przez tory na dziko
W sezonie wakacyjnym drogę tę 

pokonują liczni rowerzyści i biegacze, 

głównie mieszkańcy naszej gminy. 
I trudno się im dziwić, bo to wszak 
najkrótsza trasa dla niezmotoryzowa-
nego miłośnika plażowania i kąpieli, 
sama zaś ulica Wałecka to szlak dość 
urokliwy, biegnący najpierw wśród 
pól, wzdłuż szpalerów owocowych 
drzew, a pod sam koniec lasem.

Przez całe lata cykliści i biegacze 
pokony wali tory kolejowe „na dziko”, 
co pewnego dnia mogło przecież 
skończyć się tragedią…

– Sam biegam w tamtej okoli-
cy – w yjawia prof. Marian Gorynia, 
mieszkaniec Suchego Lasu i były 
rektor Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu. – Ostatnimi czasy 
zauważyłem, że przejazd już powstał, 
jednakowoż został zablokowany ba-
rierkami. Z jakiego powodu?

O to samo pytali inni mieszkań-
cy na forach społecznościow ych. My 
zapytaliśmy o to wójta Grzegorza 
Wojterę.

– Gmina wykonała swoją część 
zadania – zapewnił nas włodarz. – 
Uzyskaliśmy prawa do gruntu od pa-
rafii Podolany, zbudowaliśmy ścieżkę 
rowerową i zadbaliśmy o oświetlenie 

– wylicza. – Natomiast Poznań nie za-
dbał o budowę przez łąkę dojazdu od 
ulicy Wałeckiej do przejazdu przez 
tory. I to pomimo, iż miasto dekla-
rowało to już od 2016 r.! Poznań nie 
wywiązał się z własnej deklaracji, tłu-
macząc to brakiem środków.

Czyżby pat?
Tymczasem od budow y tego 

dojazdu spółka PK P PLK uzależnia 
otwarcie przejazdu. Sam przejazd 
w ykonany został w ramach przebu-
dow y linii kolejowej – za pieniądze 
Urzędu Marszałkowskiego.

No dobrze, ale co dalej? Czyżby 
pat? Niekoniecznie.

– Jako gmina w ystąpiliśmy do 
miasta, by przekazało nam inwe-
stycję po swojej stronie – zaskakuje 
nas wójt Wojtera. – Chcemy Poznań 
w yręczyć i zbudować dojazd, a także 
sfinansować te prace. Jak dotąd jed-
nak nie otrzymaliśmy odpowiedzi 
na nasze pismo… 

– To prawda, wpłynęła taka 
propozycja – kiwa głową Mariusz 

Wiśniewski, pierwszy zastępca prezy-
denta Poznania. – Rozmawiałem już 
w tej sprawie z panem wójtem ustnie, 
przygotowaliśmy też odpowiedź na pi-
śmie, choć jeszcze jej nie podpisałem. 
My ze swej strony zobowiązujemy się 
wziąć na siebie uregulowanie po na-
szej stronie granicy spraw związanych 
z prawem dysponowania gruntem, na-
tomiast gmina zaprojektowanie i wy-
konanie drogi dojazdowej.

Dobrzy sąsiedzi
Nasz rozmówca nadmienił, że 

choć z punktu widzenia Poznania 
sprawa jest raczej lokalna, to jednak 
ważna, bo chodzi tu zarówno o bez-
pieczeństwo, jak i dobrosąsiedzką 
współpracę.

– Jeśli zaś spojrzeć przez pryzmat 
tej współpracy, to takie drobne z po-
zoru spraw y często są ważniejsze od 
spraw dużych – odrobinę filozoficz-
nie podsumowuje swoją w ypowiedź 
zastępca prezydenta.

Tymczasem w okolicy przejścia 
przez tory spotkaliśmy dwie trenu-
jące mieszkanki naszej gminy: Justy-
nę Jaworską i Anetę Borzych. Obie 
uwielbiają trasę nad Strzeszynek.

– To bardzo fajna trasa, bezpiecz-
na, zielona – w ylicza Justyna Jawor-
ska. – Idealna na spacer lub rower 
z dziećmi. Wolę jeździć z dziećmi 
nad Strzeszynek spokojną Wałecką 
niż pełną samochodów Biskupiń-
ską. Cieszę się, że zrobili to przejście 
przez tory, mniej mnie jednak cieszą 
te barierki. Przenoszenie roweru 
przez taką przeszkodę jest słabe. 
Proponuję kuć żelazo póki gorące 
i zakończyć tę inwestycję jeszcze 
tego lata!

– Trasa bardzo fajna, można tędy 
biegać – przyznaje Aneta Borzych. 

– Jednak z rowerami nie ma już za 
bardzo jak przejść. A robi się coraz 
ładniej i chcielibyśmy tędy jeździć 
na w ycieczki z dziećmi – podkreśla.

K iedy pojawi się taka możliwość? 
Na razie trudno powiedzieć, bo 
w momencie oddawania naszej gaze-
ty do druku, pismo z Urzędu Miasta 
Poznania jeszcze do Urzędu Gminy 
nie wpłynęło.

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

Wybory Prezydenta RP
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUCHY LAS z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  
w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów 
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 
(Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Suchy Las przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Biedrusko
Dom Osiedlowy, ul. Zjednoczenia 4, 62-003 Biedrusko

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Chludowo, Zielątkowo

Zespół Szkół im. Ojca Mariana Żelazka, ul. Szkolna 3,  
62-001 Chludowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

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

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,  
ul. Wojciecha Bogusławskiego 36, 62-002 Suchy Las

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

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

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego,  
ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

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

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II,  
ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

ZŁOTNIKI ulice: BOCIANIA, BOROWIKOWA, CZUBAJKOWA, GOŁĄBKOWA, JASKÓŁCZA, KOŹLA-
RZOWA, KRUCZA, KUKUŁCZA, KURKOWA, ŁABĘDZIA, MAŚLAKOWA, MUCHOMOROWA, NEK-
TAROWA, OPIEŃKOWA, PAWIA, PIECZARKOWA, PLAC GRZYBOWY, PLAC SOKOŁA, PODGRZYB-
KOWA, PRZEPIÓRCZA, PTASI ZAUŁEK, RYDZOWA, SKOWRONKOWA, SŁONECZNA, SŁOWICZA, 
SMARDZOWA, SOSNOWA, SOWIA, ŻURAWIA, m. JELONEK

Świetlica osiedlowa, Złotniki Plac Grzybowy 16,  
62-002 Suchy Las

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

ZŁOTNIKI ulice: AZALIOWA, BERBERYSOWA, BLUSZCZOWA, BOLESŁAWA PRUSA, CICHA, CISO-
WA, CYNOWA, CZOŁGOWA, DOJAZD, DWORCOWA, DZIAŁKOWA, FORSYCJOWA, GŁOGOWA, 
GRANICZNA, GRANATOWA, IRYSOWA, JAŁOWCOWA, JANA KOCHANOWSKIEGO, JELONKO-
WA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KALINOWA, KOBALTOWA, KONWALIOWA, KRÓTKA, KRZEMO-
WA, KWIATOWA, LAZURYTOWA, LILAKOWA, ŁAGIEWNICKA, MIKOŁAJA REJA, MIŁA, MOSIĘŻ-
NA, OBORNICKA, OGNIKOWA, OKRĘŻNA, PAGÓRKOWA, PAWŁOWICKA, PIGWOWA, PROSTA, 
RADOSNA, RÓŻANA, SPACEROWA, TARNINOWA, TUJOWA, TULIPANOWA, TURKUSOWA, TYTA-
NOWA, WRZOSOWA, ZIELONA, ZŁOTNICKA, ŻUKOWA, m. ZŁOTKOWO

Świetlica osiedlowa, Złotniki ul. Żukowa 14,  
62-002 Suchy Las

8 Golęczewo

Świetlica wiejska, Golęczewo ul. Dworcowa 61A,  
62-001 Chludowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji  
w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej  
do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwa-
rantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar 
najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 
lat lub posiadający orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy 
Suchy Las najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r. 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700  
do godz. 2100.

Wójt Gminy Suchy Las 
Grzegorz Wojtera

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Zamiar głosowania korespondencyjnego należało zgłosić  komisarzowi wyborczemu za pośrednic-
twem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

WYDARZENIA / REKLAMA

Trasa nad jezioro nie będzie 
już torem przeszkód
Czy bardzo popularna w sezonie trasa rowerowo-spacerowa 
do Strzeszynka stanie się wreszcie nieco bezpieczniejsza?  
Szanse na to zdają się być coraz większe.

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

Z ostatniej chwili
W związku z akceptacją przez wiceprezydenta Pozna-

nia Mariusza Wiśniewskiego propozycji wójta Suchego 
Lasu, w tym samym dniu, w którym dotarła do Urzędu 
Gminy oficjalna informacja, wójt zlecił opracowanie do-
kumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie opra-
cowana w ekspresowym terminie dziesięciu dni. Bezpo-
średnio po tym zostaną zlecone prace wykonawcze. 
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– To był bardzo dobry rok dla samo-
rządów, a w szczególności dla powiatu 
poznańskiego – tak radni podsumowali 
wykonanie budżetu za 2019 r. i tym sa-
mym zdecydowaną większością głosów 
udzielili absolutorium staroście poznań-
skiemu i zarządowi powiatu. Głosowanie 
nad oceną wykonania ubiegłorocznego 
budżetu poprzedziło przedstawienie „Ra-
portu o stanie powiatu”. 

– Dokument ten zawiera podsumo-
wanie praktycznie wszystkich działań 
powiatu poznańskiego i jest swoistym 
kompendium wiedzy o naszym samo-
rządzie – mówił podczas sesji Jan Grab-
kowski, starosta poznański. 

Jak podkreślali radni, raport wytycza 
kierunki, w jakich powiat powinien dzia-
łać. – A jednym z niezwykle ważnych ob-
szarów jest ochrona środowiska – dodał 
radny Seweryn Waligóra. 

W trakcie sesji przedstawiona zosta-
ła pozytywna ocena Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z  wykonania budże-
tu. Z kolei biegli rewidenci ocenili plan 
wydatków i dochodów powiatu za 2019 
jako rzetelny i przejrzysty.  

Ostatecznie dochody w roku 2019 
wyniosły ponad 393 mln zł, a wydatki 
ponad 395 mln zł. Do budżetu central-
nego trafiły blisko 33 mln zł tzw. podat-
ku janosikowego. To prawie 4 mln zł 
więcej niż za rok 2018.

Na co powiat wydał w ubiegłym 
roku blisko 400 mln złotych? 

Najwięcej pieniędzy zainwestowa-
no w zarządzanie drogami i komunika-
cję – 114 mln zł. Dzięki temu możliwe 
było m.in. przygotowanie dokumen-
tacji projektowej i przebudowa drogi 
węzła Iwno do granicy Pobiedzisk wraz 
ze ścieżką rowerową (ponad 13,6 mln 
zł). Za 9,5 mln zł zmodernizowana zo-
stała też droga powiatowa Głuchowo – 
Chomęcice, a za prawie 5 mln zł droga 
Gądki – Szczodrzykowo. Powiat po-
znański zainwestował również w węzły 
przesiadkowe w Gułtowach, Kórniku, 
Puszczykowie czy Rokietnicy. 

Oświata w ubiegłym roku pochłonę-
ła aż 96 mln zł. Pieniądze te przekazano 
zarówno na remonty i modernizację pla-
cówek, jak i na programy edukacyjne czy 
stypendia dla najzdolniejszych uczniów. 

– Dzięki temu zdecydowanie lepsze 
warunki do nauki mają  uczniowie ze 
szkoły w Murowanej Goślinie. Na  rozbu-
dowę i wyposażenie placówki przekaza-
liśmy 7,6 mln zł – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. 

Ponadto powiat poznański kolej-
ny rok zainwestował w infrastrukturę 
i wyposażenie pomieszczeń Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu, 
(1,7 mln zł). Przeprowadzono również 
termomodernizację budynku Zespołu 

Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 
(2,2 mln zł). Natomiast na kontynuację 
prac rewaloryzacyjnych ośrodka dla dzie-
ci niewidomych w Owińskach wydanych 
zostało prawie 7 mln zł. 

Każdego roku coraz więcej pieniędzy 
powiat przeznacza na politykę społeczną 
i ochronę zdrowia. W ubiegłym roku 
było to ponad 65 mln złotych. Dzięki tak 
dużym nakładom mieszkańcy skorzystali 
m.in. z licznych, bezpłatnych programów 
profilaktyki zdrowotnej (np. szczepień 
przeciwko HPV i grypie). Dofinansowa-
no także funkcjonowanie izby wytrzeź-
wień (616 tys. zł) i  rozbudowę szpitala 
w Puszczykowie (5,7 mln. zł). 

Pomoc społeczna kosztowała po-
nad 13 mln zł, które przekazano m.in. 
na Dom Pomocy Społecznej w Lisów-
kach (5,8 mln zł) czy Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie (3,2 mln zł). 
Natomiast 16 mln zł przeznaczono 
w zeszłym roku na wydatki związane ze 
wsparciem rodzin (rodziny zastępcze 

– 9,5 mln zł, placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze – 6,5 mln zł). 

W ubiegłorocznym budżecie nie 
zabrakło również pieniędzy na zabytki.  
Dzięki 3,5 mln złotych przeprowadzono 
m.in. rewaloryzację zabytkowego ogro-
dzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach, czy remont kościoła 
św. Michała Archanioła w Pobiedziskach. 
Współfinansowany został kolejny etap 
odnowy zamku w Kórniku. 

Każdego roku powiat nie szczędzi też 
pieniędzy na ochronę środowiska (1,6 mln 
zł). I tym razem przeprowadzono m.in. 
programy wymiany pieców oraz usuwa-
nia azbestu. Bezpieczeństwo, choć nie jest 
zadaniem własnym powiatu, co roku jest 
dotowane przez samorząd. Z budżetu wy-
dano na ten cel 2,6 mln zł. Pieniądze trafiły 
do  policji i straży pożarnej (PSP i OSP). 
Powiat dofinansował zakup sprzętu spe-
cjalistycznego, radiowozów czy nagród 
konkursowych. Ponadto wsparł  moderni-
zację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
6 w Krzesinach oraz rozbudowę Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie 
wraz z terenem do ćwiczeń.                            KG

W naszym regionie trenuje wielu 
utalentowanych sportowców. Wspiera 
ich powiat poznański, który co roku 
przyznaje nagrody tym, którzy mogą się 
pochwalić największymi osiągnięciami. 
Rok 2019 należał pod tym względem do 
jednych z najbardziej udanych. Docenio-
nych zostało aż 120 osób, w tym mistrzo-
wie Polski w koszykówce – Basket Team 
Suchy Las. Nagrodę otrzymał także 
szkoleniowiec drużyny – Jacek Łukom-
ski. Turniej finałowy odbył się w Żarach. 
W meczu decydującym o złotym medalu 
jego podopieczni pokonali UKS Akade-
mię Koszykówki Komorów 85:60. Na-
zwiska, które warto zapamiętać to Jakub 

Czajkowski, Filip Gorzelany, Jakub Kacz-
marek, Kajetan Kaczyński, Jakub Koło-
dziński, Sebastian Marchlewski, Piotr 
Mieloch, Jan Nowicki (MVP turnieju), 
Konstanty Sobczyński, Piotr Szczęsny, 
Oskar Szydlik, Igor Urban, Michał Zaj-
dowski, Aleksander Zbyszewski oraz 
Tymoteusz Żerko.

Sportowcy z powiatu poznańskiego 
uprawiają 15 dyscyplin. Poza koszyków-
ką należą do nich m.in.: lekkoatletyka, 
tenis, strzelectwo sportowe, jeździectwo, 
kolarstwo, hokej na trawie czy unihokej. 
Swoimi sukcesami pochwalić się mogą 
też miłośnicy sportów walki, jak karate 
i zapasy, sportów wodnych – wioślarstwa 

lub kajakarstwa oraz piłki ręcznej, minipił-
ki ręcznej czy siatkówki. Laureaci nagród 
przyznanych przez powiat są zdobywca-
mi medali zarówno na arenie krajowej, 
jak i światowej. Niektórzy z nich mają też 
spore szanse na udział w przyszłorocz-
nych igrzyskach olimpijskich w Tokio. 

- Cieszy nas, że młodzież chce upra-
wiać sport i potrafi być konsekwentna 
w dążeniu do celu. Pamiętajmy przy 
tym, że sport uczy dużo więcej niż tylko 
umiejętności technicznych i taktycz-

nych. Uczy radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, cierpliwości oraz wytrwa-
łości – powiedział Tomasz Łubiński, 
wicestarosta poznański. – To ważne 
szczególnie dzisiaj, kiedy świat sportu, 
z powodu pandemii, musiał zwolnić. Li-
czę jednak, że już wkrótce spotkamy się 
na stadionach oraz w halach – dodał.

Pełna lista osób nagrodzonych 
jest dostępna na stronie www.powiat. 
poznan.pl
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Wotum zaufania dla 
starosty poznańskiego
114 mln na drogi, 96 mln na edukację. Radni udzielili  
absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok

Nagroda sportowa 
dla koszykarzy z Suchego Lasu
Młodzik Fryderyk Lechno-Wasiutyński, juniorka młodsza 
Marta Czujewicz, junior starszy Jasza Szajrych, młodzieżowiec 
Filip Prokopyszyn, trener Piotr Broński oraz drużyna koszyka-
rzy do lat 14 Basket Team Suchy Las to najważniejsi laureaci 
Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego za rok 2019. 

Część podróżnych weryfikuje swoje 
plany i decyduje się przełożyć podróż na 
inny termin. 

W pierwszej kolejności należy za-
uważyć, że przy kwestii nieodpłatnej 
rezygnacji z podróży duże znaczenie 
ma to, czy rezerwując wycieczkę korzy-
staliśmy z usług biura podróży czy też 
zdecydowaliśmy się na zorganizowanie 
wyjazdu na własną rękę.

Wycieczka zorganizowana
W przypadku wycieczki zakupionej 

w biurze podróży, kwestia rezygnacji 
i zwrotu uregulowana została w ustawie 
z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych. Zgodnie z art. 47 ust. 4 
tej ustawy „Podróżny może odstąpić od 
umowy o udział w imprezie turystycznej 
przed rozpoczęciem imprezy turystycz-
nej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie 

w przypadku wystąpienia nieuniknionych 
i nadzwyczajnych okoliczności występują-
cych w miejscu docelowym lub jego naj-
bliższym sąsiedztwie, które mają znaczący 
wpływ na realizację imprezy turystycznej 
lub przewóz podróżnych do miejsca doce-
lowego. Podróżny może żądać wyłącznie 
zwrotu wpłat dokonanych z tytułu impre-
zy turystycznej, bez odszkodowania lub 
zadośćuczynienia w tym zakresie”. 

Z powyższego przepisu wynika, iż po-
dróżny może odstąpić od umowy o udział 
w imprezie turystycznej przed jej rozpo-
częciem, powołując się na nieuniknione 
i nadzwyczajne okoliczności występujące 
w miejscu docelowym lub jego najbliż-
szym sąsiedztwie, które mają znaczący 
wpływ na realizację imprezy turystycznej 
lub przewóz podróżnych. Do takich oko-
liczności zaliczana jest epidemia korona-
wirusa.

Zasadą jest, iż w takiej sytuacji orga-
nizator turystyki dokonuje zwrotu ponie-
sionych opłat i wpłat w terminie 14 dni od 
dnia rozwiązania umowy o udział w im-

prezie turystycznej. Natomiast na mocy 
wprowadzonych regulacji w ramach tar-
czy antykryzysowej, jeżeli odstąpienie od 
umowy pozostaje w bezpośrednim związ-
ku z wybuchem epidemii wirusa SARS-

-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po 
upływie 180 dni od dnia powiadomienia 
przez podróżnego o odstąpieniu od umo-
wy. Do standardowych 14 dni zostanie za-
tem doliczone kolejne 180. Oznacza to, że 
organizator turystyki będzie mieć łącznie 
194 dni na zwrot środków.

Ponadto organizator może zapropo-
nować konsumentowi voucher, o wartości 
nie niższej niż kwota wpłaconych środ-
ków na poczet realizacji dotychczasowej 
umowy o imprezę turystyczną. Podkre-
ślić w tym miejscu należy, iż po przyjęciu 
vouchera konsumentowi nie przysługuje 
prawo do żądania zwrotu wpłaconych 
środków. Decyzja w tym przypadku nale-
ży do konsumenta.

Wyjazd indywidualny 
Ustawa o imprezach turystycznych 

i powiązanych usługach turystycznych 
nie ma zastosowania do zakupionych 
indywidualnie biletów lotniczych. Ak-
tualnie wielu podróżnych zadaje pytanie, 
czy w przypadku, gdy z wyprzedzeniem 
zarezerwowali lot, który został odwołany, 
przysługuje im odszkodowanie z tytułu 
niewykonania umowy przewozu lub 
zwrot kosztów niewykorzystanego biletu. 
Podstawą do dochodzenia roszczeń o zry-
czałtowane odszkodowanie jest rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr (WE) 261/2014, ustanawiające wspól-
ne zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyję-
cia na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów.

Jednakże, zgodnie z art. 5 ust. 3 ni-
niejszego rozporządzenia, obsługujący 
przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany 
do wypłaty rekompensaty, jeżeli może 
dowieść, że odwołanie lotu jest spowodo-
wane zaistnieniem nadzwyczajnych oko-
liczności, których nie można było uniknąć 
pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych 
środków. Niewątpliwie za taką „siłę wyż-
szą” można uznać epidemię koronawirusa.

Natomiast jeśli chodzi o zwrot wpła-
conej ceny biletu za odwołany lot to 
zgodnie z art. 8 ust. 1 wskazanego wyżej 
rozporządzenia pasażerowie mogą wy-
brać odstąpienie od umowy przewozu, co 
wiąże się ze zwrotem kosztu, jaki ponieśli 
w związku z zakupem biletu (lub części 
tego kosztu). Zwrot ten ma nastąpić w ter-
minie siedmiu dni w gotówce, elektronicz-
nym przelewem bankowym, przekazem 
bankowym lub czekiem bankowym, a je-
dynie za pisemną zgodą pasażera może za-
ostać dokonany w bonach podróżnych lub 
w formie innych usług.

Inna możliwość to zmiana planu po-
dróży na porównywalnych warunkach 
w terminie najwcześniejszym możliwym 
lub w późniejszym dogodnym dla pasa-
żera.

Natomiast w przypadku rezerwacji 
pobytu w hotelu na własną rękę odpo-
wiedź nie jest jednoznaczna. To, czy jeste-
śmy uprawnieni do rezygnacji z rezerwacji 
i otrzymania zwrotu kosztów, uzależnione 
jest przede wszystkim od treści umowy, 
jaką zawarliśmy. 

PRAWNIK RADZI / REKLAMA WWW.SUCHOLESKI.EU

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

Koronawirus a rezygnacja 
z wykupionych wakacji
Sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 znaczą-
co wpłynęła na turystykę. Epidemia koronawirusa wielu 
podróżnym pokrzyżowała wakacyjne plany.

Nowy box

Galeria Sucholeska
ul. Obornicka 85, Suchy Las

papierosy, tytonie papierosowe i fajkowe, 
gilzy, e-papierosy, liquidy, prasa, produkty 

Lecha Poznań, CBD, bonga, młynki  
i wiele innych, lotto. Zapraszamy.

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

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

Kącik literacki

/PowiedzJakMnieZabijesz

Paweł Widomski, pięćdziesięciopięciolatek, absolwent poloni-
styki, pisarz i felietonista. Jest autorem thrillerów erotycznych 
i opowieści kryminalnych, jak ciepło przez czytelników przyjęta 
książka pt. „Byłem bogiem”.  Ale pisze również krótkie, przepojo-
ne czarnym humorem opowiadania, które publikuje w kolejnych 
tomach pod wspólnym tytułem „Powiedz jak mnie zabijesz”. 
Za zgodą autora będziemy Państwu sukcesywnie te literackie 
miniatury prezentować.

Gra w statki
Na komisariacie, w niewielkim 

pokoiku pełnym papierzysk i akt, zmę-
czony śledczy rozpoczął przesłuchanie. 
Doprowadzono na nie z aresztu męż-
czyznę około czterdziestki, niewysokie-
go, z wydatnym brzuchem i starannie 
przystrzyżonymi wąsami, podejrzanego 
o nieumyślne spowodowanie śmierci 
swojej sąsiadki. Człowiek ów był blady, 
miał podkrążone oczy, ale nie wyglądał 
na przestraszonego.

– Proszę opowiedzieć, jak to się stało.
– To był przypadek, panie komisa-

rzu, daję słowo. Gdy wierciłem dziurę, 
nie miałem świadomości, że po drugiej 
stronie sąsiadka trzyma ucho przy ścia-
nie. Wie pan, jak teraz budują domy: sam 
papier i gips. Chwila nieuwagi i wiertło 
przebiło toto na wylot, pech chciał, że 
akurat w miejscu, gdzie starsza pani przy-
tknęła głowę. W ogóle to myślałem, że 

nie ma jej w domu. Była sobota rano, za 
oknem piękna pogoda, nic tylko wyjść 
do sklepu albo na spacer.

– Podobno wcześniej składał pan skar-
gi na postępowanie denatki?

– Tak, to prawda. To była wyjątkowo 
wścibska kobieta. Nieraz zdarzało się, że 
podsłuchiwała nasze rozmowy, a póź-
niej plotkowała z innymi emerytkami na 
skwerze przed blokiem. Ale nie przypusz-
czałem, że zainteresuje ją także warkot 
wiertarki. Bo, sam pan rozumie, co innego 
kłótnia małżeńska albo odgłosy z sypialni, 
a co innego hałas elektronarzędzia. Cóż 
w tym może być interesującego?

Komisarz założył okulary. Sięgnął 
po kartki leżące na biurku. Chwilę czy-
tał, po czym uniósł wzrok.

– Więc twierdzi pan, że to był przy-
padek?

– Oczywiście. Bardzo żałuję, że ode-
brałem życie tej starszej pani, ale zrobiłem 

to zupełnie nieumyślnie.
– Rozumiem. – Komisarz raz jeszcze 

zerknął w papiery. – Mam tylko jedno 
pytanie. Po co panu było, jak policzyli 
nasi technicy, dziewięćdziesiąt sześć 
dziur w ścianie?

Niechciane rozmowy
W zaświatach rozdzwoniły się tele-

fony. Do umarłego aptekarza odezwała 
się wdowa po nim.

– Kochanie – powiedziała. – Jak się cie-
szę, że mogę cię usłyszeć. Tyle lat minęło 
od pogrzebu... Czy wszystko w porządku? 
Dbasz o siebie? Nie jesz za dużo słodyczy?

Także właściciel kantoru odebrał po-
łączenie z Ziemi.

– Jak się masz, wujku? – Usłyszał w słu-
chawce głos siostrzeńca. – Ja z krótkim 
pytaniem. Wciąż nie możemy znaleźć 
w ogrodzie tego słoika, w którym zakopa-
łeś złoto i dolary na czarną godzinę. Może 
jakaś wskazówka?

Do emerytowanego nauczyciela, któ-
ry na krótko przed śmiercią sprzedał sa-
mochód, zadzwonił nowy właściciel.

– Panie! – wrzasnął. – Co za złom mi 
pan wcisnął! Musiałem wymienić skrzy-
nię biegów, silnik ledwie zipie. A miał być 
taki zadbany! „Używany przez niepalą-
cego emeryta”, dobre sobie! Kto mi za to 
wszystko zwróci??

Mieszkańcy zaświatów mieli tego 

dość. Udali się do zarządcy i poprosili 
o spotkanie. Przyjął ich bardzo grzecznie.

– W czym mogę państwu pomóc?
– Nie po to umarłem – rzekł aptekarz 

– żeby moja żona nękała mnie pytaniami 
o dietę. Było tak cicho i spokojnie, a teraz 
nie ma dnia, żeby nie zadzwoniła.

– Ja także jestem niezadowolony. – 
Właściciel kantoru aż poczerwieniał. – 
Siostrzeniec nie daje sobie wytłumaczyć, 
że zakopany w ogrodzie słoik był bajką 
wymyśloną przeze mnie na suto zakrapia-
nej rodzinnej imprezie.

– A co ja mam powiedzieć? – wes-
tchnął emerytowany nauczyciel. - Facet, 
który kupił ode mnie samochód w dosko-
nałym stanie, ma tak ciężką nogę, że w pół 
roku zamienił auto w grata. A teraz ma do 
mnie pretensje, że sprzedałem mu bubel.

– Drodzy państwo, proszę mi wie-
rzyć, ale naprawdę nie mam wpływu 
na to, że dotarł do nas zasięg ziemskich 
operatorów. – Zarządca zaświatów bez-
radnie rozłożył ręce. – Wszystko przez 
to cholerne 5g.

Czas na nową solidarność
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwiedził Poznań 
na zaproszenie prezydenta Jacka Jaśkowiaka, z okazji  
30-lecia samorządu terytorialnego.

Rzecz jasna, powszechnie wia-
domo, że Rafał Trzaskowski to dziś 
przede wszystkim kandydat na 
prezydenta R P. Dlatego też powita-
nie było szczególnie uroczyste. Na 
placu Wolności gościa ze stolicy 
podejmował nie tylko prezydent Po-
znania, ale także senator Marcin Bo-
sacki, posłowie Waldy Dzikowski 
i Rafał Grupiński oraz starosta Jan 
Grabkowski. Na scenę zaproszono 
również A leksandrę Banasiak, eme-
rytowaną pielęgniarkę, bohaterkę 
Czerwca 1956 r.

Plac Wolności 
wypełniony ludźmi

Tłum zajął cały plac i przyległe 
ulice, aż po w ylot ulicy Paderew-
skiego. Z uwagi na pandemię ludzie 
jednak stali w pewnej odległości od 
siebie.

– W sumie mogło być jakieś 2-3 
tys. ludzi – ocenia Grzegorz Borys, 
jeden z uczestników. 

Nieco gęściej było bliżej sceny, 
gdzie zauważyłem m.in. działaczkę 
pierwszej „Solidarności” K rystynę 
Stachowiak.

Ton przemów ienia prezyden-
ta Trzaskowsk iego był grzeczny 
i koncyliacy jny. Nasz gość kom-
plementował poznaniaków za ich 
gospodarność i przedsiębiorczość, 
pochwali ł zmarłego prezydenta 
Lecha K aczy ńsk iego za to, że ten 
odważnie wsparł  Gruzinów w cza-
sie rosy jsk iej inwazji . Docenił rów-
nież w prowadzenie św iadczenia 
500+. 

Podnieście wysoko głowy!
Jednocześnie jednak Rafał Trza-

skowski twardo sprzeciwił się ata-

kom na samorządy, sprzeciwił się 
też dzieleniu Polaków przez rządzą-
cych na mieszkańców dużych miast, 
małych miasteczek i wsi. Zapewnił 
też, że jeśli w ygra w ybory na prezy-
denta R P, będzie prezydentem nie-
zależnym. Wypowiedź ta w y wołała 
aplauz tłumu.

– Jest takie słowo, które Polacy 
wnieśli jako swoje dziedzictwo do 
historii świata. To słowo jest nam 
wszystkim drogie. Nie pozwolę, 
żeby ktokolwiek to słowo zawłasz-
czał. „Solidarność” to nasze wspólne 
dziedzictwo!

Tłum w tym momencie zaczął 
skandować „Solidarność”.

– Solidarność to obrona słab-
szych, a w dobie koronaw irusa do 
t ych słabszych należ y też w ielu 
przedsiębiorców – kont y nuował 
mówca. – Władza pow inna być dla 
ludzi, a nie ludzie dla w ładzy. Trze-
ba ich wesprzeć. Czas na nową so-
l idarność! Dlatego potrzebny jest 
si lny prezydent, któr y nie pozwoli 
nas już dziel ić , pomoże odbudo-
wać wspólnotę, będzie partnerem, 
a nie instrumentem rządzących. 
W trudnych czasach nie może być 
monopolu w ładzy, musi być rów-
nowaga. 

Na zakończenie Rafał Trza-
skowski zwrócił się bezpośrednio 
do zgromadzonych:

– Podnieście w ysoko głow y, 
bądźcie dzielni, bądźcie dumni! 
Zw yciężajmy!

 Ludzie powoli rozchodzili się 
przy dźwiękach pieśni zespołu Tilt 
pt. „Jeszcze będzie przepięknie, jesz-
cze będzie normalnie”.

Krzysztof  
Ulanowski

Jacek Jaśkowiak - prezydent Poznania, Rafał Trzaskowski - kandydat na prezydenta RP,  
Borys Budka - przewodniczący Platformy Obywatelskiej

Bartosz  Derech - wójt Rokietnicy, Jan Grabkowski  
- starosta poznański, Wojciech Mikusiński - działacz PO

Agnieszka Łęcka - redaktor naczelna,  
Piotr Nowak - prezes firmy Vector Rafał Trzaskowski - kandydat na prezydenta RP

��

„Śpieszmy się kochać ludzi  
tak szybko odchodzą”

ks. Jan Twardowski

Staroście Poznańskiemu 
Panu 

Janowi Grabkowskiemu
z powodu śmierci

SIOSTRY
wyrazy głębokiego współczucia 

składa

Agnieszka Łęcka 
redaktor naczelna  

Sucholeskiego Magazynu  
Mieszkańców Gminy  

z redakcją

Małogarzata Dudzic-Biskupska - radna miasta Poznania z PO, Leszek Wojtasiak  
- były  wicemarszałek sejmiku wielkopolskiego, Adrian Tomaszkiewicz - działacz PO,  

Szymon Ziółkowski - były poseł PO, Mariusz Wiśniewski - wiceprezydent Poznania
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– Toaleta stała w zeszłym roku, 
na zimę zniknęła, a w tym sezonie 
już się ponownie nie pojawiła – re-
lacjonuje pani Grażyna, mieszkanka. 

– Tymczasem ludzie przy wożą tu 
samochodami wiktuały i biesiadują. 

Bawią się, śpiewają. I dobrze, po to 
wszak to miejsce jest. 

Nie pachnie fiołkami
Jak można się jednak domyśleć, 

imprezowicze piją nie tylko wodę 

mineralną , ale i piwo. A po piwie 
odczuwają naturalną potrzebę zała-
twienia się i raczej mało kto zdąży 
w tym celu powrócić do domu. 

– Idą więc pod te ładne świerczki 
– pokazuje mieszkanka. – A lbo pod 

mój płot – rozk łada ręce. – Łatwo 
chyba odgadnąć, że po kilkunastu 
takich wizytach zapach wisi w po-
wietrzu i nie jest to woń zbyt przy-
jemna.

Nasza rozmówczyni dzwoniła 
już w sprawie toalety do Urzędu 
Gminy, ale urzędnik powiedział jej, 
że „to są koszty”. 

– Urządzenie tego miejsca rów-
nież przecież coś tam kosztowało. 
Postawiono tu ławę, wiatę, stół… – 
w ylicza pani Grażyna. – Postawie-
nie dodatkowo przenośnej toalety 
to nie jest już chyba jakiś wielki 
koszt?

Na gorącym uczynku?
Mieszkanka interweniowała 

też w straży gminnej, gdzie z kolei 
usłyszała, że „ma złapać sprawcę na 
gorącym uczynku”.

– A le mnie przecież nie chodzi 
o to, żeby ktoś zapłacił mandat – 
łapie się za głowę pani Grażyna. – 
Mnie chodzi o to, żeby rozwiązać 
problem. K iedyś już zresztą „przy-

łapałam na gorącym uczynku” ja-
kichś młodych chłopców. Chyba 
zrobiło im się głupio, bo odpowie-
dzieli, że następnym razem pójdą 
do lasu. A le to przecież też nie jest 
rozwiązanie problemu!

Zgadzamy się z tą opinią. Mamy 
nadzieję, że urzędnik, który zbył 
naszą Czytelniczkę był po prostu 
przemęczony i nie przemyślał do-
brze swojej odpowiedzi. Mamy też 
nadzieję, że toaleta nie powróciła 
na miejsce w yłącznie przez czyjeś 
niedopatrzenie. I że po naszym ar-
tykule powróci jak najszybciej.

Krzysztof Ulanowski

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

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

501 770 921
 o profilu gastronomicznym, 
oraz każda inna działalność 

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ 
PAWILON WOLNOSTOJĄCY 120 m2

Z PARKINGIEM

ul. Lutycka/Juraszów 22, Poznań
(100m od ronda Obornickiego)

Biesiadnicy spod Górki Pilasa 
zostawiają swój ślad zapachowy
W miejscu spotkań przy ulicy Szkółkarskiej w Suchym Lesie 
brakuje toalety. W efekcie ludzie, którzy tam biesiadują, za-
łatwiają swoje naturalne potrzeby gdzie popadnie, nawet 
pod płotem prywatnej posesji.

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

www.eco-cars.pl

ODBIÓR ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH 
tel. 503 012 186, odpady@eco-cars.pl

OFERUJEMY:
 � podstawienie pojemników i kontenerów,
 � odbiór wszelkich odpadów w tym płynnych, półpłynnych, odpadów  

niebezpiecznych, 
 � transport odpadów zgodnie z przepisami ADR oraz 

Systemem Monitorowania Drogowego,
 � wystawianie stosownych dokumentów - kpo, dpo, dpr.
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