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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

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

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

NA MIEJSCU  NA WYNOS  Z DOWOZEM
61 848 28 49 ☎ 61 8116 028

www.bumerang.net.pl

PIEROGARNIA BUMERANG

Poznań–Kiekrz, Chojnicka 72

ZAPRASZAMY

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672
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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

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

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 791 889 916, www.przychodniaeumedica.pl 

Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”

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

OSÓB DOROSŁYCH 
	z PEDIATRA 

	z ONKOLOG
	z INTERNISTA
	z CHIRURG
	z NEUROLOG
	z MEDYCYNA 

ESTETYCZNA
	z MEDYCYNA SPORTOWA
	z MEDYCYNA PRACY
	z PSYCHOTESTY 
	z DIETETYK
	z GINEKOLOG

PUNKT POBRAŃ KRWI CZYNNY od PON-PT od 8-11
Pielęgniarka pediatryczna pon-śr-pt
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Szanowni Państwo!

Wybory już za nami, choć wyborcze emocje jeszcze nie do końca opadły. Ale to dość 
zrozumiałe przy tym stopniu polaryzacji społecznej.

Urzędujący prezydent zwyciężył w całym kraju, natomiast kandydat opozycji oka-
zał się zwycięzcą w naszej gminie, powiecie i województwie. Obu kandydatom gratuluję, 
bo obaj ostro walczyli do końca i obaj osiągnęli dobre wyniki. Nasza dziennikarka Agata 
Czyżak prezentuje Państwu dokładne wyniki w swojej powyborczej analizie. Poddaje 
analizie również wyborczą frekwencję. Pamiętajmy bowiem, że Polska nie jest podzielo-
na na dwie, lecz na trzy części. Po około 10 mln wyborców zagłosowało w drugiej turze 
na każdego z dwóch kandydatów, a kolejne 10 mln „zagłosowało” na kanapę. Innymi 
słowy mówiąc, po prostu zostali w domu. Jak ich przekonać, żeby na przyszłość bardziej 
interesowali się losami własnego kraju?

Przy okazji warto nadmienić, że nasz „Magazyn” znany jest już nie tylko w Polsce, 
ale także w sąsiednich Czechach. Jako redaktor naczelna komentowałam bowiem wyniki 
przedwyborczych sondaży dla Czeskiej Telewizji. Naszych sąsiadów zainteresowała skala 
poparcia mieszkańców Suchego Lasu dla Rafała Trzaskowskiego. Telewizja rozmawiała 
również z mieszkańcami małopolskiego Chrzanowa, gdzie z kolei bardzo dużym popar-
ciem cieszy się Andrzej Duda. Mam nadzieję, że wraz z panią sekretarz Joanną Nowak 
i innymi mieszkańcami wyjaśniliśmy braciom Czechom naszą lokalną specyfikę.

Wybory prezydenckie czy parlamentarne są ważne, bo od nich zależny jest nasz 
wspólny los, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Suchym Lesie czy Chrzanowie. Bar-
dzo ważna jest jednak także aktywność naszych władz samorządowych, od których za-
leży, jak nam się żyje w regionie, powiecie czy gminie. A jednym z ważkich tematów dla 
mieszkańców gminy czy powiatu jest dostępność komunikacyjna. Nie bez powodu mówi 
się o problemie, jakim jest wykluczenie komunikacyjne.

Oczywiście mieszkańcy gminy stanowiącej część aglomeracji wielkomiejskiej mają 
łatwiej niż mieszkańcy wsi oddalonej od miasta o dziesiątki kilometrów. Co nie oznacza, 
że nie cieszymy się z próby reanimacji PKS-u. Wbrew pozorom nie każdy ma samochód, 
a kolej nie dociera do każdej miejscowości. Po 1989 r. wiele odcinków linii kolejowej w na-
szym kraju po prostu zlikwidowano. Nie można więc nie pochwalić starosty Jana Grab-
kowskiego, który doprowadził do porozumienia powiatów, które miałyby wesprzeć PKS.

Kolejnym ważnym dla mieszkańców tematem jest edukacja. Tu znów mamy szczę-
ście, że jesteśmy blisko dużego miasta, w którym działa wiele szkół na wysokim poziomie, 
w tym m.in. często goszcząca na naszych łamach Wyższa Szkoła Handlu i Usług. Tym 
razem piszemy o uroczystości zakończenia roku akademickiego WSHiU. Uroczystości 

przemiłej dla mnie osobiście, jako że miałam 
przyjemność na niej przemawiać. Zostałam też 
zaszczycona pucharem jako osoba wspierająca 
rozwój przedsiębiorczości. Dziękuję!

Warto w tym miejscu dodać, że uczelnia wyróż-
niła też Dariusza Skrzypczaka, współwłaściciela 
drukarni Krüger Plus. Pan Dariusz podarował 
tegorocznym absolwentom 500 atestowanych przy-
łbic, zapewniając tym samym zgodne z wymogami 
sanitarnymi absolutorium. Głęboki ukłon przed 
ludźmi, którzy bezinteresownie czynią dobro!

Poznań Poznaniem, ale szkoły działają 
również na terenie naszej gminy. Wprawdzie nie 
szkoły wyższe, ale mamy u nas filię poznańskiego 
liceum. Dwóch utalentowanych uczniów z tegoż 
liceum otrzyma czeki po 15 tys. zł umożliwiające kontynuowanie nauki w Wyższej Szkole 
Handlu i Usług. Założyciel uczelni Magdalena Górska wręczyła już czeki naszemu wój-
towi Grzegorzowi Wójterze. W imieniu gminnej społeczności pięknie za ten gest dziękuję!

Komunikacja, edukacja…Co jeszcze ważne jest dla lokalnej społeczności? Rzecz 
jasna, gospodarka odpadami. I koszty wywożenia tychże odpadów. Podczas ostatniej 
sesji dyskutowano o stawce opłaty za odbiór śmieci. Czy mieszkańcy są zachwyceni pod-
wyżką? Z pewnością nie są, ale taką mamy – jak to rozsądnie zauważyła radna Joanna 
Radzięda – śmieciową rzeczywistość. Czy jednak gmina nie mogłaby do śmieci dopłacać? 
Owszem, mogłaby. Ale wówczas musiałaby zaoszczędzić na innych wydatkach. Jak bo-
wiem równie rozsądnie zauważyła inna radna – Joanna Pągowska – manna z nieba nie 
leci, a Salomon z pustego nie naleje.

Drodzy Państwo, cieszmy się, że mamy rozsądnych radnych. I doceniajmy to.

Miłej lektury!
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Suchy Las świeci przykładem
ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

Nasza gmina w Republice
Czeskiej

9Menu jest tak pokręcone  
jak moje włosy

9

Birety poszybowały 
w górę
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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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Dlaczego Suchy Las? Bo u nas rekor-
dowe poparcie miał kandydat opozycji 
demokratycznej Rafał Trzaskowski. 

Czeska Telewizja pokazała też 
migawkę z Chrzanowa w Małopol-
sce, gdzie z kolei rekordowe poparcie 
zdobył kandydat obozu rządzącego, 
podkreślający swoje poparcie dla tra-
dycyjnej rodziny. Mieszkańcy Chrza-
nowa powtarzali, że Andrzej Duda to 
katolik, a PiS daje ludziom pieniądze.

A jak mieszkańcy Suchego Lasu 
tłumaczą poparcie lokalnej społecz-
ności dla opozycji demokratycznej? 
Sekretarz gminy Joanna Nowak tłu-
maczyła, że we wszelkich rankingach 
dotyczących przedsiębiorczości i po-
ziomu dochodów nasza gmina zawsze 
zajmuje miejsce w ścisłej czołówce.

Z kolei redaktor Agnieszka Łęcka-
podkreślała, że w naszej małej ojczyź-
nienie od dziś panują nastroje zdecy-
dowanie proeuropejskie. Nie brakuje 
też obaw, że partia rządząca stwarza 

pozory wyprowadzenia nas z Unii Eu-
ropejskiej.

– Mieszkańcy cenią sobie przede 
wszystkim praworządność, poszano-
wanie prawa – dodała.

Inni wypowiadający się dla Cze-
skiej Telewizji mieszkańcy Suchego 
Lasu zaznaczali, że choć mają dzieci i 
wnuki (a więc tradycyjną, w rozumie-
niu partii rządzącej, rodzinę), to nie 
chcieliby, żeby Jarosław Kaczyński 
dyktował im co mają robić.

Redaktor Lukáš Mathé podsumo-
wał, że Polska jest podzielona, a rezul-
tat wyborów trudno przewidzieć. Dziś 
już wiemy, że kandydat obozu rządzą-
cego w całym kraju wygrał z przewagą 
2,06 proc. Natomiast w naszym regio-
nie zdecydowanym zwycięzcą okazał 
się przedstawiciel opozycji.

Krzysztof Ulanowski

Relację można obejrzeć na 
www.czeskatelewize.cz
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WYDARZENIAWYDARZENIA

Samorządy dążą do reanimacji 
poznańskiego PKS
Poznańska PKS wciąż ogranicza działalność. Powiat po-
znański od ponad roku deklaruje chęć utrzymania komu-
nikacji autobusowej w Wielkopolsce i przejęcia tej firmy. 
Służyć temu ma Powiatowo-Gminny Związek Transpor-
towy. Trwają przygotowania do jego powołania. Wójt 
Grzegorz Wojtera popiera ten projekt, ale zastrzega, że nie 
jest to najistotniejsza sprawa dla komunikacji zbiorowej na 
terenie gminy.

Prezydent Jacek Jaśkowiak już 
w marcu zeszłego roku informował sa-
morządy, na terenie których działa PKS 
Poznań SA, że z uwagi na stałe ponosze-
nie strat zmuszony jest zlikwidować tę 
firmę. Jej kres, a zarazem koniec wszyst-
kich obsługiwanych przez nią połączeń, 
miał nastąpić 1 lipca 2019 r. Wobec 
takiej zapowiedzi starosta Jan Grabkow-
ski podjął w ubiegłym roku próbę reani-
macji usług przewoźnika i doprowadził 
do podpisania porozumienia powiatów, 
którego celem było współfinansowanie 
przewozu mieszkańców i utrzymanie 
istniejących połączeń.

Przyspieszyć,  
bo można nie zdążyć

Pandemia bardzo negatywnie wpły-
nęła na liczbę przewozów pasażerskich 
PKS, a co za tym idzie drastycznie spa-
dły wpływy z biletów. Zaraza oraz wpro-
wadzone obostrzenia sanitarne sprawiły, 
że w kwietniu liczba pasażerów autobu-
sów zmalała o 90 proc. Oznacza to, że 
poziom finansowania kosztów wpływa-
mi ze sprzedaży biletów spadł z 66 proc. 
do 8,1 proc.

– Właśnie ta sytuacja wymaga 
podjęcia jak najszybszych działań 
prowadzących do powołania Powiato-
wo-Gminnego Związku Transporto-
wego – przekonuje starosta. – Każda 
zwłoka może sprawić, że PKS Poznań 

przestanie istnieć zanim powstanie or-
ganizacja, która mogłaby go przejąć za 
symboliczną złotówkę.

Dla zdynamizowania prac pod ko-
niec czerwca starosta spotkał się samorzą-
dowcami zainteresowanymi kontynuacją 
przewozów autobusowych. Na sali było 
22 przedstawicieli gmin lub powiatów. 
W trakcie spotkania wszyscy zaakcepto-
wali propozycje starostwa. 

Wiceprezydent Poznania Bartosz 
Guss potwierdza natomiast zupełne 
załamanie obecnego systemu finanso-
wania międzypowiatowego porozu-
mienia transportowego. Pomimo to de-
klaruje pełne poparcie władz miejskich 
dla starań podjętych przez powiat. Za-
powiada zgodę poznańskiego samorzą-
du na formalne, bezkosztowe przejęcie 
PKS-u, zmianę formuły działania i par-
tycypacji w finansowaniu tego projektu 
oraz na uczestnictwo miasta w związku.

– Te modyfikacje w formule związ-
ku dadzą dalsze możliwości rozwoju 
terytorialnego tej organizacji, a ona 
sama powinna być otwarta na przyję-
cie w poczet członków gmin i powiatów, 
które dotąd na to się nie zdecydowały 

– przekonuje wiceprezydent.
Starosta Jan Grabkowski nie ukrywa 

natomiast determinacji na rzecz powsta-
nia nowej organizacji odpowiedzialnej 
za komunikację autobusową w tej części 
Wielkopolski. Zapowiada, że tam, gdzie 

samorząd nie zgłosi szybko swej akcesji, 
autobusy nie będą się zatrzymywać na 
przystankach. Zastępca starosty To-
masz Łubiński dodaje, że według samo-
rządowych wyliczeń tylko w powiecie 
poznańskim jest ok. 80 miejscowości, 
w których łącznie blisko 10 tys. miesz-
kańców nie ma praktycznie dostępu 
do komunikacji publicznej. W Wielko-
polsce są miasta, jak np. Śrem, Między-
chód, Sieraków, Dolsk, Gostyń, które są 
całkowicie zależne od autobusowego 
przewoźnika.

– Jako samorządowcy chcemy roz-
wijać tę formę podróżowania i stąd 
pomysł powołania związku- zaznacza 
wicestarosta Łubiński. – Jest już pro-
jekt statutu i zespół prawników, który 
rozpatruje poprawki samorządów do 
jego zapisów. Ma on też stworzyć ramy 
prawne dla funkcjonowania PKS Po-
znań jako przewoźnika regionalnego. 
Ważne jest też włączenie do tras PKS 
przystanków w powstających lub funk-
cjonujących centrach przesiadkowych, 
a także skorelowanie rozkładów jazdy 
z Poznańską Koleją Metropolitalną 
oraz z lokalnymi przewoźnikami. 

Ważne, ale nie niezbędne
– Jestem za przystąpieniem do 

związku i wyraziłem wstępny akces 
Suchego Lasu do tego przedsięwzięcia 

– mówi wójt Grzegorz Wojtera. – Zakła-
dam, że Powiatowo-Gminy Związek 
Transportowy powstanie. Dziś niezna-
na jest jednak kwota obciążeń z tego 
tytułu dla gminy, a jest pewna granica 
akceptowalności tych kosztów i mam 
nadzieję, że nie zostanie ona przekro-
czona. Jeszcze nic nie jest przesądzone, 
bo ostateczna decyzja należy do Rady 
Gminy – zastrzega.

Włodarz zapowiada, że w sierpniu 
przedstawi projekt uchwały w tej spra-
wie. Wyjaśnia też, że uczestnictwo 
w projekcie ma umożliwić dojazd au-

tobusem do takich miejsc, do których 
obecnie mieszkańcy gminy muszą je-
chać autem. Efektem tego miałyby być 
m.in. mniejsze korki na Obornickiej.

– To podstawowy problem, a jego 
potencjalne rozwiązanie jest głównym 
argumentem na rzecz przystąpienia do 
związku transportowego – wyjaśnia 
wójt. – Jednak nie jest to podstawowy 
warunek dla sprawnego działania ko-
munikacji zbiorowej w gminie Suchy 
Las, która w większości obsługiwana 
jest przez gminny Zakład Komunikacji 
Publicznej oraz poznański ZTM. Aby 
cały projekt się powiódł, musi powstać 
łańcuch samorządów wielkopolskich za-
interesowanych tym transportem, bo np. 
bez akcesu Obornik udział gminy Suchy 
Las pozbawiony jest większego sensu. 

Uczestnictwo miasta i gminy 
Oborniki w przejęciu i utrzymaniu 
usług PKS Poznań obecnie jest nie-
mal pewne. Zastępca burmistrza Piotr 
Woszczyk nie ukrywa, że jeśli gmina 
ma się rozwijać, to tylko przy dobrym 
i zintegrowanym transporcie.

– Nowy podmiot ma duże szanse 
w staraniach o różnego rodzaju dopła-
ty i dotacje – dodaje Piotr Woszczyk. 

– Zapewnienie komunikacji autobuso-
wej to bardzo ważne działanie. Powia-
towo- Gminny Związek Transportowy 
stanie się trwałym i ważnym czynni-
kiem w przeciwdziałaniu wykluczenia 
komunikacyjnego. 

Inauguracja najpóźniej 
w marcu 

O synergii wspólnej sieci komuni-
kacyjnej i związanej z tym optymaliza-
cji kosztów jest przekonany Zbigniew 
Rusak, specjalista ds. transportowych 
powiatu poznańskiego. Jego zdaniem 
kolejnym plusem tego przedsięwzięcia 
jest likwidacja przepaści pomiędzy wy-
sokimi standardami kolei czy komuni-
kacji miejskiej a zapóźnioną komunika-
cją regionalną.

– Znany jest już kalendarz dzia-
łań organizacyjnych. W lipcu będzie 
uzgadniany ostateczny tekst statutu 
związku. Dwa miesiące później zo-
staną przyjęte wszystkie, potrzebne 
uchwały – informuje Zbigniew Ru-
sak. – Przy spełnieniu tych warunków 
Powiatowo- Gminny Związek Trans-
portowy zostanie zarejestrowany i roz-
pocznie działalność w pierwszych dnia 
marca 2021 r.

– Najpóźniej w tym terminie – pod-
kreśla Jan Grabkowski. – Jeśli przedsta-
wiciele gmin i powiatów będą działać 
szybko oraz sprawnie, a wojewoda nie 
będzie mieć zastrzeżeń, to samorządo-
wy PKS zacznie wozić pasażerów na 
początku przyszłego roku.

Piotr Górskifot
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Nasza gmina 
w Republice Czeskiej
Nasza redaktor naczelna Agnieszka Łęcka była gościem 
Czeskiej Telewizji. Tuż przed drugą turą wyborów Czesi na-
kręcili bowiem program o podzielonej politycznie Polsce, a 
w tym o gminie Suchy Las.
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Siedzą od lewej: zastępca burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, zastępca prezydenta 
Poznania Bartosz Guss, starosta Jan Grabkowski i wicestarosta Tomasz Łubiński.

Stoją od lewej red. Lukáš Mathé i red. Agnieszka Łęcka

Menu jest tak pokręcone 
jak moje włosy
Nowa restauracja ,,Orzeł i reszka” jest już otwarta. Serwuje ona 
m.in. potrawy z Krakowa i Meksyku. Do wyboru, do koloru!

– Nasza restauracja otwiera się po 
pandemii w ekspresowym tempie. 
Bardzo dobrze przyjęła się na Jeżycach 

– ocenia Jakub Reszka, współwłaści-
ciel. – Chcieliśmy stworzyć miejsce 
spotkań, a nie snobistyczny lokal.

W ofercie są dania, które nasz roz-
mówca poznał podczas całej swojej 
podróży życiowej, potrawy z Meksyku, 
z Krakowa. Wszystko jest produkowa-
ne na miejscu, od A do Z.

– Nikt nie stworzył w tym mieście 

jeszcze tak pokręconego menu. Menu 
jest tak pokręcone jak moje włosy – 
zachwala półżartem współwłaściciel. 

– Dodatkowo każdego dnia mamy ja-
kąś promocję. Zależy mi na tym, żeby 
każdego choć raz było stać, by odwie-
dzić naszą restaurację – podkreśla  
J. Reszka.

Nietypowe dania można skoszto-
wać w Poznaniu przy ul. Zwierzyniec-
kiej 30/31. 

Agata Czyżak
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Z SESJI RADY GMINYZ SESJI RADY GMINY

Z nieba nie leci, 
a Salomon nie naleje
W czasie czerwcowej sesji Rady Gminy samorządowcy 
dyskutowali o wielu ważkich tematach, jak raport o stanie 
gminy, wykonanie budżetu, absolutorium dla wójta, opłaty 
za śmieci, sprzątanie chodnika, a także wycinka i przesa-
dzanie drzew.

Sesja rozpoczęła się od dyskusji na 
temat raportu o stanie gminy. Wójt 
raport pochwalił i zwrócił się do Rady 
Gminy o wotum zaufania.

Syntetyczny, ale uboższy
– Moje zdanie jest trochę inne niż 

zdanie pana wójta – rozpoczęła swoje 
wystąpienie radna Joanna Pągowska. 

– Tegoroczny raport jest rzeczywiście 
syntetyczny, ale zdecydowanie uboż-
szy niż ubiegłoroczny – wytknęła. 

– Ciekawa jestem, kto był koordyna-
torem, osobą odpowiedzialną za ten 
raport? – indagowała.

– Gmina podpisała umowę z WO-
KiSS-em, który jako osobę odpowie-
dzialną wskazał pana Drozdowicza 

– odparł wójt.
– Mieszkańcom lepiej czytało się 

poprzedni raport – pokiwał głową 
siedzący w ławach dla publiczności 
Mariusz Rembicki, mieszkaniec, który 
regularnie przychodzi na sesje Rady 
Gminy. – Z pewnym zażenowaniem 
obserwowałem sprawę wycinki lip. 
Nie chcę się opowiadać po żadnej ze 
stron, ale może warto na etapie pro-
jektowania organizować konsultacje 
z mieszkańcami? Bo niepotrzebnie 
upolityczniono niektóre kwestie, nie-
potrzebnie się podzieliliśmy. W dobie 

pandemii powinniśmy trzymać się ra-
zem – zaapelował.

– Ja tylko chciałabym zauważyć, 
że nie sporządzam raportu o stanie 
gminy – zastrzegła skarbnik Monika 
Wojtaszewska – Jestem natomiast od-
powiedzialna za sprawozdanie z wy-
konania budżetu. Ale jeśli będzie taka 
wola, można taką informację umieścić 
w raporcie.

– Wójt nam zaproponował dwie 
wersje raportu – zauważyła radna Iwo-
na Koźlicka. – To sygnał, że szukamy 
rozwiązania optymalnego.

– Mnie zaskoczyła niewielka ilość 
pozyskanych środków zewnętrznych – 
wyznała radna Anna Ankiewicz. – Co 
jest przyczyną tego stanu rzeczy?

– Skończył się program Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych – 
odparł wójt.

Wójt odpowiedział też Mariuszo-
wi Rembickiemu:

– Nie chciałbym, żeby Rada Gmi-
ny podejmowała decyzje w sprawach 
stricte technicznych, jak np. geometria 
drogi – zastrzegł. – Ale będą spotka-
nia konsultacyjne, a opinie i wnioski 
na pewno zostaną uwzględnione. Na-
tomiast przebudowa Młodzieżowej 
ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
i podniesienie poziomu estetyki.

– Niezwykle ważne jest budownic-
two komunalne – zmienił temat radny 
Zbigniew Hącia. – Deweloperzy bu-
dują sporo, ale nie każdego stać na te 
mieszkania.

– Dziś dzielimy mieszkania na so-
cjalne oraz mieszkania na wynajem – 
zwrócił uwagę wójt.

Nadszedł czas na głosowanie nad 
wotum zaufania. 11 osób głosowało za. 
Cztery osoby się wstrzymały, w tym 
większość klubu Inicjatywa Miesz-
kańców-Gmina Razem oraz radna 
Joanna Radzięda.

Towarzysz Gierek 
przeinwestował

Sprawozdanie finansowe gminy 
Suchy Las za rok 2019 przedstawiła 
skarbnik Monika Wojtaszewska. Pani 
skarbnik odczytała też opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu.

Następnie radny Maciej Janko-
wiak przedstawił pozytywną opinię 
Komisji Rewizyjnej odnośnie wyko-
nania budżetu gminy Suchy Las, tu-
dzież wniosek o udzielenie wójtowi 
absolutorium. Ten sam radny odczytał 
też opinię (pozytywną) RIO o tymże 
wniosku Komisji Rewizyjnej. 

– Naszym dużym płatnikiem jest 
wojsko – przypomniała radna Joanna 
Pągowska. – Czy duża kwota, która 
wpływa do nas tytułem podatku za 
poligon, jest zagrożona czy nie?

– Sprawa czeka w NSA – odparł 
wójt. – Natomiast plan urządzenia 
lasu wskazuje na to, że część tego tere-
nu traktowana jest jako teren leśny.

Radny Michał Przybylski wskazał, 
że od 2015 r. gmina rozpoczęła marsz 
ku spadkowi zadłużenia.

– Później jednak wskaźnik ponow-
nie przyrósł – dodał zmartwiony.

– Jeżeli w rodzinie nie spina się bu-
dżet, a chcemy wybudować dom, to też 
bierzemy kredyt – odparł na to radny 
Tomasz Sztolcman. – Jeżeli zaś mamy 
oszczędzać, to trzeba mieszkańcom 
powiedzieć, na czym tych oszczędno-
ści szukać.

– Trzeba bardziej skutecznie ko-
rzystać ze środków unijnych, bo taka 
możliwość istnieje – przypomniał 
radny Przybylski. – Nie trzeba bardzo 
mocno ograniczać inwestycji, chyba 
że jakaś inwestycja niezbyt mocno jest 
uzasadniona. Powinniśmy inwesto-
wać, ale musimy mieć za co. W latach 
70. był już taki jeden, który przeinwe-
stował – mówca zrobił aluzję do towa-
rzysza Edwarda Gierka.

– Jeśli chodzi o środku unijne, to 
w tym roku rozliczamy jeszcze ścieżkę 
Biedrusko-Radojewo – poinformowa-

ła skarbnik Monika Wojtaszewska.
Ostatecznie za uchwałą w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego i sprawozdania z wykonania bu-
dżetu głosowało 11 osób. Wstrzymało 
się czterech rajców klubu Inicjatywa 
Mieszkańców-Gmina Razem. Z kolei 
w sprawie absolutorium dla wójta za-
głosowało 12 radnych, a wstrzymało 
się trzech radnych: Włodzimierz Ma-
jewski, Michał Przybylski i Grzegorz 
Słowiński.

– Gratuluję panu wójtowi więk-
szości – skłoniła się przewodnicząca 
Anna Ankiewicz. – Gratuluję też jed-
nak wszystkim radnym, bo to nasze 
decyzje wójt wykonywał.

Nasze drogie śmieci
Po przerwie Wysoka Rada zajęła 

się kwestią podwyżki cen za odbiór 
śmieci. Radny Zbigniew Hącia zasu-
gerował, że konieczność podwyżki 
wynika z tego, że nie ma zbytu na su-
rowce wtórne.

– To nieprawda – zaprzeczyła rad-
na Joanna Radzięda. – Wiadomo, że 
mieszkańcy nie są zachwyceni pod-
wyżką. Też się nie cieszę z tego, że za-
płacę więcej, ale taką mamy śmieciową 
rzeczywistość. Mieliśmy np. problem 
z biokompostownią na Morasku.

Radna zapytała też, ile trzeba bę-
dzie dopłacać z budżetu, jeśli rada 
uchwali stawkę 25, a nie 27 zł.

– 27 zł to nasza propozycja, żeby 
system się spiął – odrzekł wójt. – Jeżeli 
obniżycie, będzie konieczność dopła-
cenia z budżetu. Co jest możliwe.

Radny Michał Przybylski zapro-
ponował wycofanie projektu uchwały 
z porządku obrad i opracowanie te-
goż projektu na nowo. Zauważył, że 
w 2019 roku dopłacaliśmy z budżetu 
ok. 1,6 mln zł do odbioru i zagospoda-
rowania odpadów i nic nie stoi na prze-
szkodzie, żeby dopłacać dalej, gdyż 
proponowana podwyżka jest bardzo 
dotkliwa. 

– Czy o takich sprawach musimy 
jednak rozmawiać na sesji? Czy nie 
możemy uzgodnić stanowiska w cza-
sie posiedzenia komisji? – zastanawia-
ła się radna Joanna Pągowska. – Pan 
radny Michał Przybylski był na komi-
sji – wskazała.

– Ale nie jestem w klubie sam – od-
parł radny Przybylski. – Poza tym, co 
mamy do ukrycia? Jawność debaty jest 
przecież ważna i oczywista.

– Pan radny Sztolcman słusznie zwró-
cił wcześniej uwagę, że jeśli dopłacamy, 
to z czegoś trzeba zrezygnować – przy-
pomniała radna Pągowska. – Może 
zrezygnujemy z inwestycji w Złotnikach 
albo w Złotkowie? – Bo z nieba nie leci, 
a z pustego Salomon nie naleje.

- Może trzeba bardziej efektywnie 
ściągać środki unijne – odpowiedział 
radny M. Przybylski

– Koszty będą wzrastały i tego nie 
zmienimy – wtrącił wójt.

W tym momencie radna Radzięda 
zaproponowała krótką przerwę, by 
członkowie poszczególnych klubów 
mogli uzgodnić stanowisko odnośnie 
wniosku radnego Przybylskiego. Prze-
wodnicząca Ankiewicz przychyliła się 
do wniosku radnej i przerwę ogłosiła.

Po przerwie przystąpiono do gło-
sowania nad wnioskiem w sprawie 
wycofania projektów pięciu uchwał 

„śmieciowych”. Za wycofaniem klu-
czowego projektu uchwały (pkt 16 
porządku) określającego stawkę za 
zagospodarowanie byli wszyscy  radni  
klubu Inicjatywa Mieszkańców-Gmi-
na Razem. Aż 11 radnych głosowało 
przeciwko.

Po tym głosowaniu ponownie głos 
zabrała Joanna Radzięda.

– Przemyślałam wystąpienie kole-
żanki Pągowskiej i uznałam, iż ma ona 
rację, że jeśli dopłacimy do śmieci, to 
zabraknie pieniędzy na coś innego – 
pokiwała głową.

– Tym bardziej, że są zniżki za 
kompostowanie i dla dużych rodzin – 
przypomniała przewodnicząca Anna 
Ankiewicz.

– Kandydując do rady miałem świa-
domość, że będę musiał podejmować 
trudne decyzje, a nie starać się przy-
podobać sąsiadom – zabrał głos radny 
Sztolcman. – Uważam wystąpienie 
kolegi Przybylskiego za populistyczne, 
tym bardziej że najpierw rozdzierał on 
szaty nad długiem.

Nadszedł czas na głosowanie 
w sprawie stawek śmieciowych. Za 
zagłosowało 11 radnych, a czterech 
(wszyscy członkowie klubu Inicja-
tywa Mieszkańców-Gmina Razem) 
było przeciw.

Czyj jest chodnik?
Do dłuższej dyskusji doszło nad 

regulaminem w sprawie utrzymania 
porządku i czystości. Radny Zbigniew 
Hącia przekonywał, że właściciel 
posesji nie ma obowiązku sprzątać 
chodnika, jeśli ten jest oddzielony od 
posesji pasem zieleni. Radny powołał 
się przy tym na orzeczenie sądu.

– Jeśli rada przegłosuje taki obowią-
zek, zgłoszę tę uchwałę wojewodzie 

– uprzedził.
– Chętnie poczekam na to zgłosze-

nie, żeby móc przedyskutować sprawę 
z prawnikami – odparł prezes Jerzy 
Świerkowski ze spółki ZGK.

Ostatecznie za regulaminem za-
głosowało 11 radnych. Wstrzymało 
się trzech członków klubu Inicjatywa 

Mieszkańców-Gmina Razem. Czwar-
ty członek, Zbigniew Hącia, był przeciw.

Tory za barierkami
W ramach informacji wójta gmi-

ny jako pierwszy głos zabrał wicewójt 
Marcin Buliński, który wymienił 
trwające inwestycje, jak m.in. budowa 
sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2, przebudowa skrzyżo-
wania Obornickiej i Młodzieżowej, 
budowa ulicy Lipowej w Suchym 
Lesie, budowa kanalizacji sanitarnej 
w Golęczewie i Zielątkowie czy budo-
wa węzła przesiadkowego Golęczewo-

-Chludowo.
Z kolei wójt Grzegorz Wojtera 

poinformował, że po pierwszej turze 
wyborów Urząd Gminy powraca do 
pełnozakresowej obsługi interesan-
tów. Powiedział też o budowie dojazdu 
rowerowego do torów kolejowych na 
terenie Poznania, w ciągu ulic Wa-
łecka-Borówkowa. Szerzej pisaliśmy 
o tym w poprzednim numerze. Teraz 
przypomnijmy tylko, że kiedy dojazd 
już powstanie, będzie można zdemon-
tować barierki blokujące wjazd na tory. 
Rzecz ważna dla sucholeskich biega-
czy, a także rowerzystów, którzy lubią 
trenować i wypoczywać nad Jeziorem 
Strzeszyńskim.

W ramach informacji przewodni-
czącej Rady Gminy, Anna Ankiewicz 
poinformowała o ekspertyzie dendro-
logicznej drzew rosnących w rejonie 
Obornickiej i Młodzieżowej. Człon-
kowie klubu Miejscowa Grupa Rad-
nych wnioskowali bowiem, by rzeczo-
ne drzewa uznać za pomniki przyrody. 
Z ekspertyzy wynika jednak, że drze-
wa nie spełniają kryteriów.

Jeśli chodzi o informacje przewod-
niczących poszczególnych komisji sta-
łych, głos zabrał m.in. Krzysztof Łącz-
kowski z Komisji Skarg Wniosków 
i Petycji, który opowiedział o spotka-
niu z kierownikiem Referatu Ochrony 
Środowiska.

– Rozmawialiśmy o jakości powie-
trza na terenie gminy i podejmowa-
nych w tej kwestii działań – poinfor-
mował radny Łączkowski. – Dużo się 
w tej sprawie dzieje, choć wciąż chyba 
mamy pewien problem z polityką in-
formacyjną.

– Omawialiśmy najbardziej kontro-
wersyjne projekty drogowe, chodniko-
we i ścieżkowe – powiedziała Joanna 
Pągowska z Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego. – Niestety, 
w niektórych przypadkach nie obędzie 
się bez wycinki drzew – ostrzegła.

Platany na Grzybowym
W ramach interpelacji i zapytań 

głos zabrał m.in. radny Grzegorz Sło-

wiński, który odczytał pismo byłej 
przewodniczącej rady Małgorzaty 
Salwy-Haibach. Pismo dotyczyło 
platanów rosnących na osiedlu Grzy-
bowym. Autorka wyjaśniła, że część 
drzew została przesadzona, a część 
nadal rośnie na terenie osiedla.

Z kolei radny Michał Przybylski 
zapytał, czy planuje się pielęgnację 
drzew rosnących przy ścieżce rowe-
rowej pomiędzy Złotnikami Osiedle 
a Złotnikami Wieś.

– Nie wiem, ale sprawdzimy – za-
pewnił wójt Wojtera.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków kilka pytań zadała mieszkanka 
Anna Ohirko. Zaproponowała m.in., 
by posiedzenia komisji odbywały się 
czasem w godzinach popołudnio-
wych, by w posiedzeniach tych mogli 
brać udział pracujący mieszkańcy.

Głos też ponownie zabrał Mariusz 
Rembicki, który zapytał czy w związku 
z COVID-em zagrożona jest rezerwa 
na stowarzyszenia.

– Potencjalnie jest, na dwa sposoby 
– odparł wójt Wojtera. – Ja mogę prze-

sunąć te środki na inny cel, a stowarzy-
szenia mogą środków nie wykorzystać. 
Tym niemniej dziś zagrożona nie jest 

– uspokoił.
Krzysztof Ulanowski
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złożyli gratulacje wójtowi Grzegorzowi Wojterze

Wójt obiecał spotkania konsultacyjne

Mariusz Rembicki zapytał o rezerwę na stowarzyszenia

Radna Joanna Pągowska pytała o podatek za poligon

Radny Tomasz Sztolcman nie kandydował, 
by przypodobać się sąsiadom

Radna Iwona Koźlicka podkreśliła, 
że wersje raportu były dwie

Radny Michał Przybylski chce 
skuteczniej korzystać ze środków UE

Radna Joanna Radzięda rozumie 
śmieciową rzeczywistość

Prezes Jerzy Świerkowski chętnie podyskutuje o chodnikach
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W spotkaniu na terenie MTP 
udział wziął wójt Grzegorz Wojtera, 
któremu gratulowano zwycięstwa 
gminy w rywalizacji frekwencyjnej 
w pierwszej turze wyborów.

W samorządach się rozmawia
Przedstawiciele gmin i powiatów 

tworzących stowarzyszenie oraz 
zaproszeni reprezentanci polskich 
metropolii skupili się na określeniu 
bieżącej sytuacji samorządów oraz 
szukali rozwiązań dla palących pro-
blemów. W panelu dyskusyjnym 
zasiedli prezydent Wrocławia Jacek 
Sutryk, prezydent Białegostoku 
i prezes Unii Metropolii Polskich 
Tadeusz Truskolaski, prezydent So-
potu i współprzewodniczący Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego Jacek Karnowski, wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czaj-
ka, burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek i wójt Rokietnicy Bar-
tosz Derech. Gospodarzami debaty 
byli prezydent Poznania i prezes 
Metropolii Poznań Jacek Jaśkowiak 
oraz starosta poznański i wiceprezes 

Metropolii Poznań Jan Grabkowski.  
Dyskusję moderował red. Adam 
Górczewski. W wymianie poglądów 
uczestniczyli także przedstawiciele 
innych samorządów, w tym również 
Suchego Lasu. Uczestnicy, niezależ-
nie od swych preferencji politycznych 
podkreślali, że wśród samorządow-
ców dyskusja jest wstępem do każ-
dego działania. Ich zdaniem dzisiaj 
przekaz jest jeden. Sytuacja finanso-
wa staje się krytycznie zła.

Osią debaty w Poznań Congres 
Center stała się wyjątkowo trudna 
sytuacja finansowa w gminach, po-
wiatach, miastach i województwach. 
Przyczyną jest przede wszystkim 
pandemia oraz ubiegłoroczna zmia-
na systemu fiskalnego. Niższe stawki 
PIT i CIT, przy niezmienionych zasa-
dach proporcji rozdziału podatku na 
część rządową i samorządową, prze-
łożyły się na zmniejszone w 2020 r. 
kwoty kierowane do lokalnych bu-
dżetów. Finansowe kłopoty pogłębił 
wybuch pandemii, związany z tym 
lockdown i nikłe, zdaniem uczest-
ników debaty, działania nie tylko na 

rzecz samorządów, ale także miesz-
kańców i przedsiębiorców. Z powodu 
koronawirusa dochody, zdaniem pa-
nelistów, spadły o 10-20 procent, co 
oznacza wielomilionowe ubytki. 

Uczciwy złodziej
Samorządy starają się jednak nie re-

zygnować z trwających inwestycji, choć 
jednocześnie wstrzymują się z  rozpo-
częciem nowych. Dyskutanci odnosili 
sie również do wręczanych obecnie 
promes Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Zdaniem samorządowców akcja 
mogłaby być dobrze oceniona, gdyby 
za ładnie prezentującymi się , ale sym-
bolicznymi czekami od rządu szły na-
tychmiast konkretne kwoty. Tymcza-
sem zamiast pieniędzy są wątpliwości. 
Po pierwsze, jak dotąd nie ma podstaw 
prawnych dla tego rodzaju działania. Po 
wtóre, nie podaje się terminu, w którym 
promesa zamieni się w realne finanso-
wanie. Po trzecie, kwoty ewentualnej 
pomocy są o wiele niższe niż straty 
w budżetach samorządów. Uczestnicy 
poznańskiej debaty podkreślali, że bra-
kuje rozwiązań prawnych, które dałyby 
odpowiedzi na pytania m.in. o terminy, 
warunki i dopuszczalny zakres inwesty-
cji możliwych do zrealizowania z tych 
środków. Wyrażali obawę, że po wy-
borach obiecana pomoc nie zostanie 
zrealizowana. 

Prezydent Jacek Karnowski mówił 
wprost  o podobieństwie do sytuacji 
z kradzieżą portfela w tramwaju.

– W portfelu było 100 zł i doku-
menty. Portfel się znalazł, dokumenty 
też, ale zamiast całości pieniędzy było 

jedynie 30 zł. W takim wypadku czę-
sto używa się sformułowania: „uczci-
wy złodziej”. Bo przecież mógł skraść 
wszystko – ironizował Karnowski.

Włodarze zarówno małych, jak i naj-
większych samorządów zgodnie pod-
kreślali, że tarcze antykryzysowe w ni-
kłym stopniu odnoszą się do potrzeb. 
Od lat pogłębia się też luka oświatowa, 
która stanowi największe długofalowe 
zagrożenie dla budżetów – za rosnący-
mi wydatkami idzie minimalny wzrost 
subwencji oświatowej, co przekłada się 
na coraz większe kwoty dokładane do 
szkolnictwa. Niepewna jest również 
sprawa refundacji z budżetu państwa 
podwyżek pensji nauczycieli.

Przedstawiciele samorządów za-
uważali, że prezentowane przez nich 
pomysły na rozwiązanie konkretnych 
problemów są przez obecny rząd nie-
zauważane bądź ignorowane. Jako 
przykład takiego podejścia przytacza-
li projekt innego niż teraz podziału 
wpływów z PIT i CIT, który propono-
wany jest od ubiegłego roku. Utrzymy-
wali, że nie stał się on nawet tematem 
rozmów, nie mówiąc o uwzględnieniu 
głosu samorządowego. 

Głosujcie na jednego z nas
W podsumowaniu debaty prezy-

dent Jacek Jaśkowiak zaapelował do 
obecnych, by wsparli Rafała Trza-
skowskiego w drugiej turze wyborów 
prezydenckich.

– Można zwrócić się do mieszkań-
ców, by oddali swój głos na jednego 
z nas, a takim jest obecny prezydent 
Warszawy – apelował Jaśkowiak.  

WYDARZENIA WYDARZENIA

Samorządy wierzą w przyszłość, 
choć nie jest lekko
Uczestnicy debaty „Przyszłość samorządów wobec wyzwań 
roku 2020” zdefiniowali najważniejsze obecnie problemy 
jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazywali drogę 
wyjścia z patowej sytuacji. Panel zorganizowany w Poznaniu  
przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań zakończył się  
deklaracją poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Debata odby-
ła się po pierwszej, ale przed drugą turą wyborów

– Rafał Trzaskowski daje zdecydowa-
nie większą szansę na uwzględnienie 
interesu mieszkańców gmin i powia-
tów reprezentowanych głosem lokal-
nych władz. Świętujemy 30 lat samo-
rządu. Nie mamy wątpliwości, że te 
wybory prezydenckie pierwszy raz 
w tak dużym stopniu dotyczą tej idei. 

Prezydent Poznania podkreślał, 
że Trzaskowski rozumie samorządy 
i daje gwarancję ich dalszego funkcjo-
nowania.

– Jeśli chcemy nadal móc wybie-
rać wójta, burmistrza, prezydenta, to 
prosimy o wybranie Rafała Trzaskow-
skiego, bo w przeciwnym razie postę-
pująca centralizacja będzie oznaczała 
ograniczanie kompetencji samorządu 

– przekonywał Jaśkowiak. 

Ratujmy samorządy
Starosta Jan Grabkowski wspo-

minał pamiętne wybory w roku 1989. 
Dodał, że kto dzisiaj nie postawi na 
Rafała Trzaskowskiego, ten nie posta-
wi na silny rozwój Polski, Polski w Unii 
Europejskiej i Polski demokratycznej.

– To jest ostatnia szansa by urato-
wać samorządy. Przez ostatnie 30 lat 
nasz kraj rozwijał się tak dobrze w du-
żej mierze dzięki tym lokalnym struk-
turom . To, że działamy blisko społecz-
ności lokalnej przekłada się m.in. na 

to, że dobrze i skutecznie realizowane 
są inwestycje unijne – podsumował 
Grabkowski. 

Wójt Tadeusz Czajka przypominał, 
że w pierwszej turze poparł bezpartyj-
nego Szymona Hołownię.

– Skupiamy się na sprawach istot-
nych dla społeczności lokalnych. 
W drugiej turze wyborów z całą pew-
nością nie widzimy możliwości popar-
cia obecnego prezydenta, który przez 
pięć lat pokazał, że nie jest przyjazny 
dla samorządu. Firmował działania 
dyskryminujące naszą rolę, podpisał 
wiele ustaw ograniczających finanse 
i możliwości działania samorządów – 
wyliczał wójt. – Nasz wybór jest prosty 

– nie możemy poprzeć Andrzeja Dudy, 
a samorządowiec Rafał Trzaskowski 
daje szansę, że rola samorządu będzie 
przywracana i będą doceniane aspira-
cje lokalnych społeczności. 

Uczestniczący w samorządowej 
debacie wójt Grzegorz Wojtera zauwa-
żał, że kwestia poparcia dla kandydata 
wywodzącego się z samorządu była 
tylko jedną z części debaty zorganizo-
wanej przez Stowarzyszenie Metropo-
lia Poznań.

– Poprzedziła ją wymiana do-
świadczeń w obszarach łączących się 
z epidemią COVID 19 – zaznaczał. 

– Mówiliśmy o ekonomicznym funk-

cjonowaniu samorządów w tym trud-
nym okresie. Paneliści prezentowali, 
poprzez swoje doświadczenia, różno-
rodne obawy. - Zabrakło wprawdzie 
gotowych recept, ale myślę, że nikt 
dzisiaj nie ma recepty na tę wyjątkową 
sytuację. Wątpię też osobiście, żeby po 
wyborach takowa się pojawiła. Pamię-
tajmy, że jest to elekcja prezydencka, 
a w naszym ustroju prezydent nie jest 
siłą sprawczą, która nagle zmieni coś 
choćby w polskim samorządzie. Po-
trzebne są zmiany systemowe i o nich 
mówiliśmy. Z pewnością prezydent 
może wpisać się w nakreślony tutaj 

scenariusz zmian. Każde takie spo-
tkanie jest ciekawe, nawet jeśli nie 
przywieziemy z niego dodatkowych 
pieniędzy. Zapoznałem się z doświad-
czeniami innych i właśnie tę wartość 
zabieram do Suchego Lasu.

W trakcie spotkania starosta Jan 
Grabkowski i prezydent Jacek Jaśko-
wiak złożyli wójtowi Suchego Lasu 
gratulacje. Nasza gmina wygrała bo-
wiem w konkursie ogłoszonym przez 
Metropolię Poznań. Nagrodą jest 
drzewko, które wójt Wojtera zamierza 
uroczyście zasadzić jesienią tego roku.

Piotr Górski
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Uciekinierzy zatrzymani
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w naszej gminie. 
Policjanci próbowali zatrzymać dwie osoby, w związku 
z prowadzoną sprawą kryminalną. Podczas akcji podejrzani 
zaczęli uciekać, padły strzały. Obaj uciekinierzy są już  
w rękach funkcjonariuszy.

Do zdarzenia doszło 26 czerwca br. 
około godziny 11.00.

– Podczas próby zatrzymania po-
licjanci zostali potrąceni przez samo-
chód, którymi jechały dwie osoby. 
Podejrzani mieli zostać zatrzymani – 
wyjaśnia Piotr Garstka, podkomisarz 
z zespołu prasowego wielkopolskiej 
policji. – Osoby te próbowały uciekać, 
w związku z tym policjanci oddali 
strzały w koła pojazdu. W samocho-
dzie zatrzymano pasażera, natomiast 
kierowca oddalił się miejsca zdarzenia.

Potrąceni przez samochód policjan-
ci zostali przebadani w szpitalu. Po około 
trzech godzinach kierowca także został 
zatrzymany. Udało się go ująć w Pozna-
niu. Sprawa trafiła do prokuratury. 

– W sprawie tej Prokuratura Re-
jonowa Poznań Stare Miasto nadzo-
ruje dochodzenie. Jeden z podejrza-
nych – sprawca czynu z art. 224 par 2 
k.k. – został na wniosek prokuratora 
tymczasowo aresztowany, wobec dru-
giego zastosowano dozór policji. Po-

stępowanie jest w toku i podejmowane 
są czynności procesowe, zmierzające 
do wszechstronnego wyjaśnienia oko-
liczności zdarzenia – informuje Łu-
kasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Agata Czyżak

Samorządowcy spotkali się w Poznaniu

Stoją od lewej: starosta Jan Grabkowski, wójt Grzegorz Wojtera i prezydent Jacek Jaśkowiak
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Birety poszybowały w górę
Wyższa Szkoła Handlu i Usług już po zakończeniu roku 
akademickiego. Mimo epidemii koronawirusa, wszystkie 
zajęcia z powodzeniem odbyły się zgodnie z planem. 
WSHiU to jedna z nielicznych uczelni w Polsce, która nie 
tylko zapewniła wysoką jakość kształcenia przez internet 
z wykładowcami na żywo , ale i zorganizowała uroczy-
stość absolutoryjną dla swoich absolwentów. Pożegnanie 
z uczelnią odbyło się w czerwcu w Centrum Kongreso-
wo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ul. 
Przybyszewskiego w Poznaniu. W tym roku mury uczelni 
opuściło ponad 300 absolwentów.

Podczas ceremonii wręczono pu-
chary za owocną współpracę przyja-
ciołom uczelni. Wśród wyróżnionych 
jest Agnieszka Łęcka, redaktor naczel-
na ,,Sucholeskiego Magazynu Miesz-
kańców Gminy”. Warto przypomnieć, 

że to już drugie odznaczenie, które 
otrzymała pani Agnieszka. Zbiegło się 
ono z jubileuszem setnego numeru na-
szego magazynu.

Uroczystość rozpoczęła się od 
wspólnego odśpiewania hymnu 
Polski oraz ,,Gaude Mater Polonia”. 
Wystąpił na niej Poznański Chór 
Kameralny Towarzystwa Muzycz-
nego im. Henryka Wieniawskiego. 
Jako pierwsza przemawiała Kamila 
Wilczyńska, rektor Wyższej Szkoły 
Handlu i Usług w Poznaniu. W swo-
im wystąpieniu pani rektor przywita-
ła gości oraz podkreśliła wyjątkowy 
charakter uroczystości. 

Wyjątkowa uroczystość
– Witam serdecznie absolwentów 

Wyższej Szkoły Handlu i Usług. Dzi-
siejsza uroczystość ma szczególny 
charakter – skłoniła się pani rektor. 

– Podsumowujemy kilka lat intensyw-
nej pracy, której efektem jest dyplom 
szkoły wyższej. 

Następnie głos zabrała Magdalena 
Górska, założyciel WSHiU w Pozna-
niu. Uroczystość była doskonałą oka-
zją do przypomnienia dokonań i suk-
cesów uczelni.

– Wyższa Szkoła Handlu i Usług to 
jedna z najstarszych, najlepszych i naj-
dynamiczniej rozwijających się uczelni 
niepublicznych w Wielkopolsce. Ostat-
nie pięć lat to ogromny rozwój i zmiany 
zachodzące niemal w każdym obszarze 
działania uczelni. To widoczne gołym 
okiem zmiany w infrastrukturze, struk-
turze organizacyjnej, sprawności zarzą-
dzania i działalności uczelni – wyliczała 
Magdalena Górska.

Założyciel WSHiU podziękowała 
także całej kadrze dydaktyczno-nauko-
wej za ogromne zaangażowanie i trud 
włożony w kształcenie i rozwój nauko-
wy studentów i słuchaczy. Szczególnie 
gorąco dziękowała rektor Kamili Wil-

czyńskiej, osobie najdłużej związanej 
z WSHiU, obchodzącej w tym roku 
jubileusz 20-lecia pracy zawodowej. 

Nagrody za owocną 
współpracę 

Uroczystość była także okazją 
do nagrodzenia partnerów uczelni 
za bardzo dobrą współpracę oraz 
za istotny wkład w rozwój WSHiU. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się 
Ghassib Kronfly, wiceprezes Rady 
Naczelnej Zrzeszenia Handlu i Usług, 
Dariusz Marszałek, właściciciel re-
stauracji ,,Pod Sosenką” (wielolet-
ni partner uczelni), dyrektor Piotr 
Kwiatkowski i Waldemar Chudy 
(przedstawiciele radia Złote Przebo-
je i innych stacji). Puchar za bardzo 
dobrą współpracę, a także za istotny 
wkład w wspieranie przedsiębiorczo-
ści, rozwoju osobistego i wspierania 
karier kobiet otrzymała Agnieszka 
Łęcka, redaktor naczelna naszego 
magazynu.

– Jestem jak zwykle bardzo wzru-
szona, bo to jest drugi puchar, który 
dostałam. Na pewno będzie on stał 
na honorowym miejscu. Wam wszyst-
kim życzę, żebyście po studiach do-

stali dobrą pracę dzięki tej właśnie 
uczelni, którą kończycie – mówiła 
Agnieszka Łęcka. 

– Jestem naprawdę zaskoczony, ser-
ce mi wali, ale muszę powiedzieć, że ten 
rok akademicki był wyjątkowo trud-
ny. Właściciele poradzili sobie z tym 
wszystkim, nauczanie online było tak 
szybko uruchomione i na tak wysokim 
poziomie, chylę czoła – chwalił uczel-
nię dyrektor Piotr Kwiatkowski. 

– Jestem tak mile zaskoczony, że 
brakuje mi słów. Chciałbym bardzo 
podziękować za to ważne wyróżnienie, 
bardzo je doceniam – mówił Dariusz 
Marszałek. 

– Chciałbym podziękować w imie-
niu Rady Naczelnej w Warszawie. 
Miło, że jestem akurat z wami, liczy-
my na dalszą współpracę – skłonił się 
Ghassib Kronfly.

Tablicę pamiątkową za okazane 
serce, wsparcie uczelni otrzymał Da-
riusz Skrzypczak, współwłaściciel dru-
karni Krüger Plus. Dariusz Skrzypczak 
z własnej inicjatywy przywiózł i poda-
rował tegorocznym absolwentom 500 
atestowanych przyłbic, zapewniając 
tym samym bezpieczne i zgodne z wy-
mogami sanitarnymi absolutorium. 

Najlepsi studenci
Podczas uroczystości nagrodzono 

także najzdolniejszych studentów, któ-
rzy uzyskali najwyższą średnią. 

Wydarzenie zakończono hymnem 
„Gaudeamus igitur” oraz tradycyjnym 
rzuceniem przez absolwentów w górę 
biretów. Ta niezwykła uroczystość 
pozostanie na długo w pamięci stu-
dentów, ich rodzin, przyjaciół, kadry 
i władz uczelni. 

– Kolejny rok akademicki dobiegł 
końca, a bardzo duża grupa studen-
tów obroniła się. Niestety ten rok był 
naznaczony pandemią, ale jestem 
pełna nadziei, że moi absolwenci będą 
cieszyć się sukcesem – mówi z entu-
zjazmem Magdalena Górska, założy-
ciel WSHiU. – Dyplomu nie należy 
odkładać do szuflady, bo dyplom jest 
dowodem na to, jak wielką pracę mło-
dy człowiek wykonał, żeby ten dyplom 
uzyskać – dodaje. 

– Klub uczelniany AZS powoli 
odżywa. Mamy kilkunastu studen-
tów, którzy osiągają najwyższe wy-
niki w kraju, w Europie w zapasach, 
taekwondo, w tenisie. Cieszymy się 
z tego, że wybrali naszą szkołę, któ-
ra jest przyjazna sportowi. Dziękuję 
władzom uczelni, że tak przychylnie 
patrzą na sport, to wszystko będzie 
na pewno wartością dodaną dla 
tej uczelni – podsumowuje Lidia 
Dudziak, pełnomocnik ds. sportu 
w WSHiU. 

Euforia, zadowolenie 
i wzruszenie

Po uroczystości redaktor Agniesz-
ka Łęcka zwróciła uwagę na duże zain-
teresowanie uczelnią wśród młodzie-
ży z Suchego Lasu:

– Bardzo się cieszę, że tak wielu 
młodych ludzi z naszej gminy, z powia-
tu poznańskiego studiuje w Wyższej 
Szkole Handlu i Usług w Poznaniu 
oraz kształci się w Liceum Ogólno-
kształcącym, prowadzonym przez 
WSHiU. Szkoła ma bardzo dobrą re-
nomę, panuje tu miła, rodzinna atmos-
fera – stwierdza. 

– To było pięć lat naprawdę ciężkiej 
pracy i poświęcenia, ale warto było. 
Oczywiście już są dalsze plany, zamie-
rzam studiować jeszcze MBA na tej 
uczelni, bo studiowanie na WSHiU 
to wspaniały czas – zdradza Artur 
Wojciechowski, przewodniczący Sa-
morządu Studenckiego, magister bez-
pieczeństwa narodowego. 

– Bardzo podobało mi się studiowa-
nie tutaj. Ten rok był ciężki z uwagi na 
koronawirusa, ale uczelnia sobie pora-
dziła, wszyscy pomagali i wszystko za-
kończyło się szczęśliwie – mówi Yurii 
Boichuk, magister bezpieczeństwa na-
rodowego BHP.

– Super się studiowało, dopóki nie 
nadszedł COVID. Później zajęcia 
odbywały się online (ja siedziałam z 
dziećmi w domu, więc łatwo nie było), 
ale dzięki zaangażowaniu wykła-
dowców i władz uczelni, wszystko się 
szczęśliwie udało – mówi zadowolona 
Julia Chwiłkowska, magister zarzą-
dzania turystyką międzynarodową.

 – Ukończyłem studia MBA, jest to 
ukoronowanie drogi zawodowej i na-
ukowej, ale też przepustka do dalszych 
osiągnięć zawodowych – mówi z dumą 
Rafał Duchniewski, absolwent. - Jestem 
dumny z ukończenia studiów MBA, to 
ogromny osobisty sukces.  – dodaje.

– Czuję dumę, zadowolenie i wzru-
szenie, bo w pewnym wieku ciężej 
jest się przyzwyczaić do pewnych 
rzeczy. Zdobyłam licencjat 16 lat temu 

– wspomina Marta Matuszak, magi-
ster zarządzania zasobami ludzkimi. 

– Wróciłam na studia magisterskie i je-
stem z siebie dumna. Czas spędzony 
na uczelni będę wspominać bardzo 
ciepło – dodaje. 

Uczelnia rozpoczęła już rekrutację 
na nowy rok akademicki 2020/2021. 

Agata Czyżak
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Lidia Dudziak - pełnomocnik ds.sportu w WSHiU, dr Zbigniew Dziemianko - prorektor, Magdalena Górska - założyciel WSHiU, prof. dr hab. Kamila Wilczyńska - rektor WSHiU,  
dr Patrycja Kanafocka - prorektor ds. jakości kształcenia, mgr Ewa Krąkowska - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego WSHiU, dr Grzegorz Konieczny - dziekan

Magdalena Górska - założyciel WSHiU

Magdalena Górska-założyciel WSHiU, wyróżniona 
za owocną współpracę Agnieszka Łęcka - redaktor 
naczelna Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców 
Gminy, Tomasz Górski - kanclerz WSHiU
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WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA

Suchy Las świeci przykładem
Nasza gmina może znów pochwalić się najwyższą fre-
kwencją w województwie. W pierwszej turze do urn 
poszło prawie 80 proc. mieszkańców. W drugiej turze 
frekwencja była jeszcze wyższa, bo przekroczyła 80 proc. 
Zdecydowane poparcie zdobył tu kandydat Koalicji Oby-
watelskiej.

To najwyższy wynik nie tylko w aglo-
meracji poznańskiej, ale i Wielkopolsce. 
Mieszkańcy gminy mają świadomość 
wpływu swojego głosu na sytuację 
w kraju i jak co roku tłumnie udali się do 
urn. Gmina uzyskała czwartą najlepszą 
procentową frekwencję w kraju. 

Wedle danych Państwowej Komi-
sji Wyborczej wybory wygrał Andrzej 
Duda (PiS), uzyskując w skali kraju 
51,03 proc. poparcia. Na Rafała Trza-
skowskiego (KO) zagłosowało 48,97 
proc. uprawnionych. 

Dumni z frekwencji
Pierwsza tura zakończyła się 

w naszej gminie sukcesem frekwen-
cyjnym.

– Byliśmy kolejny raz (podobnie było 
w w przypadku wyborów parlamentar-
nych) najlepszą gminą w województwie 
wielkopolskim – mówi zadowolony 
wójt Grzegorz Wojtera. – Wynik 79,69 
proc. jest zasługą mieszkańców, którzy 
wykazali się odpowiedzialnością i po-
stawą obywatelską. Dodatkowym uko-
ronowaniem tego sukcesu jest przy-

znanie gminie przez MSWiA wozu 
strażackiego.

Wójt zwrócił także uwagę na zaan-
gażowanie mieszkańców w sprawy pu-
bliczne w drugiej turze. 

– Ponad 75% zagłosowało na Rafała 
Trzaskowskiego. Bardzo cieszymy się 
z ogromnej frekwencji. 

– W naszym naszym regionie wy-
grała demokracja, tolerancja, otwartość 
i wiara w niezależną samorządność. 
Wysoka frekwencja i duża mobilizacja 
wyborców, zarówno po jednej, jak i po 
drugiej stronie, unaoczniły głęboki po-
dział społeczeństwa. Wynik Rafała 
Trzaskowskiego, zważywszy na zmia-
nę kandydata w toku kampanii, jest 
ogromnym sukcesem – stwierdza sta-
rosta Jan Grabkowski.

Starosta zwrócił też uwagę na wy-
graną kandydata KO w gminach po-
wiatu poznańskiego.

– Zdobył w pierwszej turze aż 43 
proc. głosów. Jego główny rywal z 26 
proc. nawet nie zbliżył się do tego wyni-
ku. Na Andrzeja Dudę głosowały wów-
czas tylko trzy z 17 podpoznańskich 
samorządów. W drugiej turze Rafał 
Trzaskowski wygrał także w tych gmi-
nach, które wcześniej wsparły urzędują-
cego prezydenta.

W całym powiecie poznańskim na 
Dudę tym razem głosowało nieco po-
nad 32 proc. wyborców, na Trzaskow-
skiego – przeszło 67 proc. Tylko w gmi-
nie Kostrzyn i Stęszew odnotowano 
mniej niż 70 procent.

– Mieszkańcom Suchego Lasu ser-
decznie gratuluję frekwencji – podsu-
mowuje starosta. 

– Też jestem zadowolona z frekwen-
cji, mieszkańcy wykazali postawę oby-
watelską – chwali Joanna Nowak, se-
kretarz gminy.

Pani sekretarz oceniła też pozytyw-
nie wyniki wyborów.

– Trzaskowski zdobył 75,5 proc. gło-
sów, Duda – 24,5 proc. Wybory przebie-
gły spokojnie. Za właściwym ich przygo-
towaniem stoi wytężona praca zespołu 
gminnych urzędników – podkreśla. 

– Frekwencja imponująca, zadowala-
jąca to mało powiedziane. Mieszkańcy 
gminy są pod tym względem wzorem 
dla wszystkich Polaków – cieszy się 

– Anna Ankiewicz, przewodnicząca 
Rady Gminy. – Nasi mieszkańcy za-
wsze brali zawsze czynny udział w wy-
borach.

– Aktywność obywatelska wśród 
mieszkańców gminy jest bardzo duża 
i z roku na rok rośnie. Dodatkowe 
granty, takie jak wóz strażacki czy 
inne zachęty są gestem miłym, ale nie 
to nas skłoniło do pójścia na wybo-
ry – zapewnia Jarosław Dudkiewicz, 
przewodniczący Zarządu Osiedla 
Grzybowego. – Dużą rolę odgrywają 
spotkania obywatelskie, dzięki nim 
zainteresowanie sprawami publiczny-
mi rośnie.

– W Biedrusku frekwencja w dru-
giej turze była bardzo duża. Wybory 
przebiegały sprawnie. Tylko jedna 

pani się pomyliła i chciała, by wydano 
jej drugą kartę – podsumowuje Ro-
bert Gałązka, mąż zaufania z komitetu 
Trzaskowskiego.

– Jesteśmy podwójnie zadowoleni 
z sucholeskiego wyniku. Po pierwsze 
dlatego, że wygrał Trzaskowski, po 
drugie głosowało dużo mieszkańców 

– podkreśla Krzysztof Pilas, mąż zaufa-
nia z komitetu Trzaskowskiego – Nie 
pamiętam, by kiedykolwiek była tak 
duża frekwencja. Czuję się dumny ze 
swojej gminy. 

– Ludzie byli zdyscyplinowani, 
wiedzieli po co przychodzą. Przycho-
dzili starsi, nawet tacy, którzy mają 
problemy z chodzeniem – relacjonu-
je Sławomir Janiak, przewodniczący 
komisji nr 5 gminy Suchy Las. 

To obowiązek
Wśród głosujących była pani Ja-

dwiga, która jeździ na wózku od 45 lat. 
Przez myśl nie przyszło jej nawet, by 
nie zagłosować.

– Całe życie głosowałam – mówi.
Pani Jadwidze towarzyszyli 32-let-

nia córka Agnieszka i syn.
– Głosuję od 18. roku życia. Chcę 

decydować o tym, co będzie działo się 
w Polsce – zaznacza pani Agnieszka. 

– Tak duża frekwencja to ogrom-
ne zaskoczenie dla wszystkich. Wójt 

może mieć powód do dumy – ocenia 
Katarzyna Nawrocka.

– Jako wieloletni mieszkaniec Su-
chego Lasu uważam, że możemy być 
bardzo zadowoleni z frekwencji. Świad-
czy to o wysokim poziomie zaangażo-
wania społecznego – chwali Adrian 
Adamek, świeżo upieczony absolwent 
prawa. – Brałem udział w każdych wy-
borach, to obywatelski obowiązek.

W pierwszej turze w Wielkopol-

sce zwyciężył Andrzej Duda. Obecny 
prezydent zdobył 37,85 proc. popar-
cia. Na drugim miejscu znalazł się 
Rafał Trzaskowski z wynikiem 33,83 
proc., a na trzecim Szymon Hołownia 
(16,64 proc.). Frekwencja wyniosła 
65,49 proc.

W dogrywce lepszy okazał się Ra-
fał Trzaskowski. Duda zdobył 45,08 
proc. głosów. Trzaskowski uzyskał 
54,92 proc. Najwięcej osób zagłoso-

wało na kandydata KO w Poznaniu 
(71,94 proc.). W powiecie zdobył on 
natomiast 67,51 proc. głosów. Duda 
największe poparcie uzyskał w powie-
cie konińskim (68,28 proc.). Obecny 
prezydent ponad 50 proc. zdobył w po-
wiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, 
ostrowskim, pleszewskim, słupeckim, 
wrzesińskim, jarocińskim, krotoszyń-
skim, gostyńskim i rawickim. 

Agata Czyżak

Przedszkole zamknięte  
z powodu koronawirusa
U pięciolatka uczęszczającego do prywatnego przed-
szkola ,,Wesoły Delfinek” w naszej gminie stwierdzono 
zakażenie koronawirusem. Dziecko przebywa w szpitalu 
razem z matką. Poznański sanepid prowadzi dochodzenie 
epidemiologiczne w tej sprawie. Nadzorem może być 
objętych około 100 osób.

Dyrekcja placówki przekazała listę 
osób, które mogły mieć styczność z za-
każonym przedszkolakiem. 

– Przedszkole zostało zamknięte, 
dalej sprawą zajmuje się Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna w Pozna-
niu. Stacja kontaktuje się z poszcze-
gólnymi osobami, a my ze swojej 
strony oprócz zamknięcia placówki 
możemy tylko stosować się do za-
leceń służb sanitarnych – mówi 
Małgorzata Cegłowska, dyrektor 
placówki. 

Obecnie trwa weryfikacja kontak-
tów z zakażonym. 

– Od 14 lipca dziecko jest jest hospi-
talizowane i przebywa razem z mamą. 
Czekamy na wynik wymazu od mamy 
dziecka – relacjonuje Cyryla Staszew-
ska, rzecznik prasowy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Poznaniu.

Nadzorem epidemiologicznym 
(kwarantanną i badaniami) objęte 
są dwie grupy przedszkolaków. Do 
jednej z nich chodził zakażony ko-
ronawirusem chłopiec, a do drugiej 
jego siostra.

Około 40 dzieci zostało już ob-
jętych nadzorem epidemiologicz-
nym. Oprócz tego dochodzi perso-
nel przedszkola z opiekunami, to 
27 osób. Są jeszcze rodzice dzieci 
uczęszczających do tej placówki, 
a także dzieci, które miały jeszcze 
kontakt z zakażonym dzieckiem na 
placach zabaw, pry watnych spotka-
niach. Będzie to zapewne 100 osób, 
cały czas trwa weryfikacja. 

To czwarta placówka w powiecie 
poznańskim, która została zamknięta 
z powodu koronawirusa. 

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

Pozbądź się azbestu – cichego zabójcy
Do 15 października br. został przedłużony termin składania wniosków do „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego”.
Kto może skorzystać z dofinansowania?
Właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości nieprowadzący 
działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przed-
siębiorców z dnia 6 marca 2018 r.

Co podlega dofinansowaniu?
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W jaki sposób skorzystać z dofinansowania?
Należy złożyć do Urzędu Gminy Suchy Las (62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13) 
poprawnie wypełniony wniosek. Formularz wniosku można pobrać ze strony 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las (Urząd 
Gminy Suchy Las / Wydziały, Referaty, Samodzielne stanowiska / Referat 
Ochrony Środowiska).

Ile to kosztuje?
Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawie-
rających azbest wynosi 100%.
Uwaga!
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane 
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty 
związane z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów za-
wierających azbest.

***
Urząd Gminy Suchy Las prosi o dokładne wypełnianie 
składanych wniosków. Do wniosku należy załączyć:

  dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, 
na której znajdują się wyroby zawierające azbest: akt notarialny lub odpis 
z księgi wieczystej (kserokopię potwierdzoną za zgodność przez pracowni-
ka gminy lub oryginał tego dokumentu) lub inny;

  zgodę właściciela nieruchomości - w przypadku posiadania innego tytułu 
prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste;

  w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności - 
zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych 
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, wypełniony for-
mularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do 
pomocy de minimis (jeśli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt. 5 wniosku);

   pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 Chorobotwórcze działanie azbestu:
Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń 
oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon ślu-
zowych. 
Natomiast długotrwała ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczy-
ną takich chorób układu oddechowego jak:

  pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdy-
chaniem włókien azbestowych. Przejawia się suchym, męczącym kaszlem, 
dusznością wysiłkową, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nieżytu 
oskrzeli i rozedmy płuc;

  zmiany opłucnowe – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna 
azbestowe; powodują ograniczenie funkcjonowania płuc, a także zwięk-
szają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej;

  rak płuc – najczęściej powodowanym przez azbest nowotworem dróg 
oddechowych jest rak oskrzeli – jest to seria nienaprawionych defektów 
genetycznych w komórkach prowadzących do rozwoju guza. Ekspozycja 
na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej 
– jest to postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może 
wynosić nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystą-
pienia objawów. 

(źródło: Powiat Poznański)

 
 

 
Wójt Gminy Suchy Las zaprasza na przetargi  

na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Suchym Lesie, 
przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

16 września 2020 r., godz. 11:00 - trzeci przetarg ustny nieograniczony 
Lp. Działka nr Powierzchnia w ha Cena wywoławcza w zł Kwota wadium w zł 
1. 218/36 0,1202 437.000,00 + 23% VAT 53.800,00 
2. 218/43 0,0994 348.000,00 + 23% VAT 42.900,00 
3. 218/49 0,1660 444.000,00 + 23% VAT 54.700,00 

*Wadium płatne do dnia 11 września 2020 r. 

17 września 2020 r., godz. 11:00 - czwarty przetarg ustny nieograniczony 
Lp. Działka nr Powierzchnia w ha Cena wywoławcza w zł Kwota wadium w zł 
1. 218/47 0,1166 343.800,00 + 23% VAT 42.300,00 
2. 218/48 0,1166 343.800,00 + 23% VAT 42.300,00 

*Wadium płatne do dnia 14 września 2020 r. 

17 września 2020 r., godz. 12:00 - czwarty przetarg ustny nieograniczony 
Lp. Działka nr Powierzchnia w ha Cena wywoławcza w zł Kwota wadium w zł 
1. 218/37 0,1106  361.800,00 + 23% VAT 44.600,00 
2. 218/45 0,1165 342.900,00 + 23% VAT 42.200,00 
3. 218/46 0,1165 324.900,00 + 23% VAT 40.000,00 

*Wadium płatne do dnia 14 września 2020 r. 

 
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Suchy Las, 
pokój nr 115, tel. 61 8926 267 lub pokój nr 108, tel. 61 8926 291. 
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Najlepszy wynik w metropolii i województwie!
Udział w wyborach jest naszym podstawowym prawem obywatelskim. Mieszkańcy gminy Suchy Las po raz kolejny po-
kazali, że potrafią z niego korzystać. W wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 28 czerwca (I tura) i 12 lipca (II tura)  
nie tylko w skali powiatu, ale i całego województwa, najliczniej poszli do urn. Za swoją postawę obywatelską zostali 
docenieni i nagrodzeni.

W I turze frekwencja wybor-
cza w gminie Suchy Las wyniosła 
79,69%. Tym samym Gmina zosta-
ła wytypowana jako zwycięzca 
z województwa wielkopolskiego 
w akcji „Bitwa o wozy”, organizo-
wanej przez MSWiA. Nagrodą są 
środki finansowe w wysokości 800 
tys. zł na zakup wozu strażackiego. 
Średni samochodów ratowniczo-

-gaśniczy ma zasilić jednostkę OSP 
Zielątkowo. 

Ale to nie wszystko. Także Me-
tropolia Poznań nagrodziła Gminę 
Suchy Las za najwyższą frekwen-
cję wyborczą spośród wszystkich 
gmin metropolii Poznań. W tym 
przypadku nagrodą jest drzewko 
wysokiej frekwencji, które jesienią 
zostanie posadzone na terenie 
gminy, a oprócz niego zostanie 
sfinansowana wybrana inwesty-
cja do 20 tys. zł. Władze Gminy 

zdecydowały, że pieniądze te zo-
staną przeznaczone na kwietną 
łąkę przy węźle przesiadkowym 
na osiedlu Grzybowym. 

Należy podkreślić, że w II turze 
wyborów Prezydenta RP jeszcze 
większa liczba mieszkańców gminy 
Suchy Las wzięła udział w głosowa-

niu. Do urn 12 lipca poszło aż 82,38% 
wyborców.

Szczegółowe wyniki wyborów: 
www.suchylas.pl/Aktualności 

Frekwencja w I turze wyborów prezydenckich w powiecie poznańskim w 2020 roku
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Stypendia dla utalentowanej 
młodzieży z naszej gminy
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu ufundowała 
w sumie 70 stypendiów o wartości ponad miliona zło-
tych. Stypendia trafią do zdolnej młodzieży z Wielkopolski. 
Założyciel szkoły Magdalena Górska przekazała wójtowi 
Grzegorzowi Wojterze dwa czeki, po 15 tys. zł każdy.

Czeki otrzyma dwóch utalentowa-
nych uczniów z Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Romka 
Strzałkowskiego w Suchym Lesie. 
Wyboru uczniów wójt dokona wspól-
nie z dyrektorem placówki.

– Liceum nie podlega gminie – za-
strzega wójt Wojtera. – Tym niemniej 
cieszę się, że zdolni uczniowie z na-
szej gminy zdobędą szansę na dalszą 
edukację.

Czeki pokryją koszt trzech lat stu-
diów licencjackich w Wyższej Szkole 
Handlu i Usług.

– Chcemy, żeby ta pomoc finan-
sowa stanowiła nasz wkład w rozwój 
regionu – podkreśla założyciel szkoły 
Magdalena Górska. – Pragniemy tak-
że, by młodzież z Wielkopolski miała 
równe możliwości, dlatego też prze-
kazujemy pieniądze równomiernie 
mieszkańcom różnych miejscowości 
w całej Wielkopolsce. Każdy powiat 

otrzymuje od nas dwa takie stypendia.
Przypomnijmy, że WSHiU to 

niepubliczna uczelnia z tradycją 
trwającą ćwierć wieku. Uczelnia 
kształci na wielu różnych kierun-
kach, zarówno takich jak ekonomia, 
rachunkowość i finanse, zarządza-
nie i logistyka, jak i takich jak admi-
nistracja, bezpieczeństwo narodowe, 
dziennikarstwo i komunikacja spo-
łeczna, pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna, a także turystyka 
i rekreacja. Zainteresowani absol-
wenci szkół średnich nie mogą więc 
narzekać na brak w yboru.

Jerzy Berger
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Magdalena Górska z WSHiU przekazała czeki wójtowi Grzegorzowi Wojterze
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Podpis drugiego rodzica powi-
nien być poświadczony przez organ 
paszportow y lub notariusza.

Ograniczona władza
Należy wskazać, iż organ pasz-

portow y w yda paszport bez zgody 
drugiego rodzica tylko w w ypadku, 
gdy drugi rodzic nie żyje lub na pod-
stawie orzeczenia sądu został on po-
zbawiony władzy rodzicielskiej albo 
władza ta została mu ograniczona.

W ostatnim jednak przypadku 
zachodzi pytanie, czy w jej ogra-
niczonym zakresie mieściłoby się 
w yrażanie zgody na w yrobienie 
paszportu. Sądy orzekając o ogra-

niczeniu władzy rodzicielskiej bar-
dzo często stosują zapis „Sąd ogra-
nicza władzę rodzicielską rodzica 
do współdecydowania o istotnych 
sprawach dziecka”. Niekiedy nastę-
puje jeszcze konkretne w yliczenie 
takich spraw.

Nasuwa się zatem pytanie, co 
w przypadku, gdy do w ydania pasz-
portu w ymagana jest zgoda obojga 
rodziców a jeden z nich nie w yrazi 
zgody na jego w ydanie? Takie sytu-
acje się zdarzają , a ich częstą przy-
czyną jest konf likt rodziców. 

Rozstrzyga sąd
Zgodnie z dyspozycją art. 97 § 1 

k.r.o. w przypadku, gdy władza ro-
dzicielska przysługuje obojgu rodzi-
com, każde z nich jest obowiązane 

i uprawnione do jej w ykony wania. 
Natomiast z art. 97 § 2 k.r.o. w ynika, 
iż o istotnych sprawach dziecka ro-
dzice rozstrzygają wspólnie a w sy-
tuacji braku porozumienia między 
nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

Przez istotne spraw y dziecka 
należy rozumieć zarówno doko-
ny wanie czynności faktycznych, 
jak i czynności prawnych. Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy nie zawiera 
katalogu istotnych spraw dziecka. 
W tym zakresie należy posiłko-
wać się orzecznictwem sądow ym. 
Przyjąć należy, że istotną sprawą 
dziecka są w szczególności spraw y 
takie, jak ustalenie miejsca stałego 
pobytu dziecka, w ybór szkoły, w y-
bór leczenia, w ydanie paszportu 
dla dziecka czy też wszystkie czyn-

ności przekraczające zw ykły zarząd 
majątkiem dziecka np. odrzucenie 
spadku w imieniu dziecka, sprzedaż 
nieruchomości dziecka. 

W takiej sytuacji, gdy drugi ro-
dzic nie wyraża zgody na wydanie 
paszportu należy złożyć wniosek do 
sądu rodzinnego o zastąpienie zgo-
dy drugiego rodzica zezwoleniem 
sądu na wydanie paszportu. W tym 
miejscu podkreślić należy, iż zezwo-
lenie sądu na wydanie paszportu bez 
zgody drugiego rodzica nie zastępu-
je jeszcze decyzji organu paszpor-
towego. Dopiero z prawomocnym 
orzeczeniem sądu można udać się 
do organu paszportowego. 

Gdy brak kontaktu
Natomiast w sytuacjach, gdy 

brak jest kontaktu z drugim rodzi-
cem, lub kontakt ten napotyka na 
pewne przeszkody, być może zasad-
ne będzie zawnioskowanie o inne 
ukształtowanie władzy rodziciel-
skiej poprzez jej ograniczenie lub 
pozbawienie. Jednak w przypadku 
złożenia takiego wniosku koniecz-
nym będzie w ykazanie, że zacho-
dzą przesłanki do pozbawienia lub 
ograniczenia drugiego z rodziców 
władzy rodzicielskiej.

Na koniec warto jeszcze pamię-
tać, że paszport co do zasady ważny 
jest przez 10 lat, natomiast paszport 
wydany małoletniemu, który nie 
ukończył 13 lat jest ważny przez 5 lat.
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Kancelaria Adwokacka 
Iwona Kęsik-Sójka
ul. Młyńska 6/5, 61-730 Poznań
tel. 790 739 689
kancelaria@adwokat-kesiksojka.pl
www.adwokat-kesiksojka.pl

Paszport dla dziecka bez 
zgody drugiego rodzica
W okresie wakacji często pojawia się temat konieczności 
wyrobienia paszportu dla dziecka. W myśl art. 14 ust. 1 
ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 
2006 r. co do zasady warunkiem wydania paszportu dla 
małoletniego dziecka jest złożenie wniosku podpisane-
go przez oboje rodziców. Ewentualnie złożenie wniosku 
przez jednego z nich, ale za okazaniem pisemnej zgody 
drugiego rodzica.

Kolejny raz na podium
Zajmując drugie miejsce w III edycji Rankingu Finansowe-
go Samorządu Terytorialnego za rok 2019, nasz powiat po 
raz kolejny znalazł się w czołówce najlepszych JST w Polsce.

Ranking jest opracowaniem, któ-
re obejmuje wszystkie samorządy 
w kraju. To kompleksowy, apolitycz-
ny i obiektywny dokument, mierzo-
ny najważniejszymi wskaźnikami 
ekonomicznymi, obrazujący kondy-
cję finansową. Adresowany jest do 
trzech głównych grup odbiorców: 
samorządowców, w celu wymia-
ny doświadczeń i dobrych praktyk, 
przedsiębiorców, aby mogli poznać 
gminy, w których dobrze ulokują pie-
niądze oraz do mieszkańców mogą-
cych sprawdzić, jak gospodarują ich 
włodarze.

– Po 20 latach budowania powiatu 
poznańskiego, jego silnej pozycji na 
samorządowej mapie naszego kraju, 
miło jest otrzymać wyróżnienie, któ-
re dowodzi, że nie zwalniamy tempa. 
Jakość i styl pracy dla mieszkańców 
stawia nas w samorządowej czołówce  

– powiedział Jan Grabkowski, starosta 
poznański.

Ekonomiści, pod kierunkiem 
prof. dr hab. Krzysztofa Surówki, kie-
rownika Katedry Finansów Publicz-

nych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, przeanalizowali finanse 
2790 polskich gmin, miast i powia-
tów. Badali sposób gospodarowania 
pieniędzmi, bazując na oficjalnych 
sprawozdaniach finansowych prze-
kazanych przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową. 

– To duże w yróżnienie, ale przede 
wszystkim obiekty wna ocena w yso-
kiej jakości prac władz i urzędników 
samorządow ych oraz potwierdzenie 
kompetentnych działań radnych, 
którzy decydują o kierunku rozwo-
ju „małej ojczyzny” – powiedział 
Zygmunt Berdychowski, pomysło-
dawca Europejskiego Kongresu Sa-
morządów.

Jednym ze wskaźników oceny 
w rankingu jest udział środków eu-
ropejskich w wydatkach samorządo-
wych. Powiat poznański w ostatnich 
latach wyróżniał się na tle innych 
powiatów inwestycjami zrealizowa-
nymi z dotacji unijnych.

- Przez minione lata zainwestowa-
liśmy w oświatę, drogi, zdrowie czy 

ekologię ponad 120 mln zł, które po-
zyskaliśmy z Unii Europejskiej. Nie 
ma praktycznie branży, w którą nie 
ulokowalibyśmy unijnych środków. 
Bez tych pieniędzy marzenia i plany 
budowy silnego powiatu zostałby 
w naszych głowach i, co najwyżej, na 
papierze – ocenił Jan Grabkowski.

Wśród inwestycji, które w ubie-
głym czasie otrzymały unijne dofi-
nansowania znalazły się: Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

Zespół Szkół im. Gen. Dezydere-
go Chłapowskiego w Bolechowie 

– Szkoła w Murowanej Goślinie czy 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Swarzędzu. Wsparcie finansowe 
z Unii Europejskiej przeznaczono 
też na przebudowę drogi Zalasewo – 
Kleszczewo.

Nagrody dla zwycięzców wręczo-
ne zostaną w czasie VI Europejskiego 
Kongresu Samorządów, który odbę-
dzie się w grudniu w Karpaczu.

 JF

Likwidacja azbestu –  
po dotację do połowy 
października
Zachęcamy mieszkańców powiatu poznańskiego do 
usuwania wyrobów azbestowych ze swoich posesji. 
Termin składania wniosków o udział w specjalnym 
programie został przedłużony do 15 października. 
Wszystkie koszty związane z demontażem, odbio-
rem, transportem i unieszkodliwieniem materiałów 
tego typu zostaną pokryte przez samorząd.  
Od 2006 roku powiat wydał na ten cel ponad  
6 milionów zł.

 Z wielu powodów, w tym także 
ze względu na właściwości rako-
twórcze, azbest stanowi poważne 
zagrożenie dla zdrowia i życia 
człowieka. Negaty wnie wpły wa 
także na środowisko, a jego obec-
ność w otoczeniu to poważny 
problem. Dlatego już 14 lat temu 
powiat poznański zainicjował 
program dopłat, który pozwala 
osobom pry watnym usunąć ze 
swoich posesji materiały zawiera-
jące niebezpieczne związki. 

Wnioski można sk ładać 
w urzędach gmin do 15 paź-
dziernika. Na stronie interne-
towej w w w.bip.powiat.poznan.

pl, w zak ładce „Środowisko”, na 
podstronie „ Azbest” znajdują się 
odpowiednie druki. Wypełnio-
ny wniosek, wraz  dokumentem 
stwierdzającym własność budyn-
ku, należy w ysłać do urzędu gmi-
ny, na terenie której położona jest 
nieruchomość.

Program skierowany jest do 
mieszkańców naszego powiatu, 
a nie podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. Środki 
na ten cel pochodzą z Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, budżetów gmin, a tak-
że powiatu poznańskiego.

KK

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach

WYNAJMĘ 
MIESZKANIE 47 m2  

NA WINOGRADACH

LOKAL SKŁADA SIĘ  
Z TRZECH POKOI,  

KUCHNI ORAZ ŁAZIENKI

TEL. 501 063 672

Coraz więcej milionerów 
w Wielkopolsce
• Ponad 3,6 tys. podatników w województwie wielko-
polskim wykazało w swoich PIT-ach za 2019 rok dochód 
wyższy od 1 mln zł. 
• Większość z nich to przedsiębiorcy, którzy wybrali liniową 
formę opodatkowania swoich dochodów.
• W powiecie poznańskim jest w tym roku 1.617 „milionerów”.

W tegorocznym rozliczeniu PIT 
aż 3671 podatników z województwa 
wielkopolskiego wykazało dochód 
wyższy niż 1 milion złotych. To o 399 
Wielkopolan więcej, niż w roku ubie-
głym. Na przestrzeni ostatnich 10 lat 
liczba wielkopolskich „milionerów” 
wzrosła ponad 3-krotnie (w rozlicze-
niu PIT za 2009 rok było ich 1155). 

Najwięcej - bo aż 44% - wielkopol-
skich „milionerów” rozlicza się w Pozna-
niu i powiecie poznańskim (1617 po-
datników). W pozostałych powiatach 
jest ich już zdecydowanie mniej. W czo-
łówce pod względem liczby „milione-
rów” znajdują się w tym roku powiaty: 
ostrowski (176), kaliski wraz z miastem 
Kalisz (173), leszczyński wraz z miastem 
Leszno (146), koniński wraz z miastem 
Konin (138) oraz kępiński (133).

W powiecie poznańskim tak wyso-
ki dochód zadeklarowało w tym roku 
1.617 podatników.

Zdecydowana większość – 90,1% 
wielkopolskich „milionerów” - rozlicza-
ło się w ramach PIT-36L. Są to zatem 
głównie przedsiębiorcy płacący podatek 
liniowy. 4,9% stanowili podatnicy rozli-
czający się na formularzu PIT-37 (osoby 
fizyczne), 2,7% – PIT-36 (działalność go-
spodarcza opodatkowana według skali 
podatkowej, najem lub dochody z pracy 
za granicą), a 2,3% – PIT-38 (przychody 
ze sprzedaży papierów wartościowych 
lub udziałów w spółkach).

Łączny dochód wykazany przez 
najzamożniejszych Wielkopolan w te-
gorocznym PIT to ponad 9,6 miliarda 
zł, a podatek należny to kwota blisko 1,7 
miliarda złotych.
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Na gości czeka tu wiele atrakcji, m.in. 
strzelnica, wypożyczalnia sprzętu rowe-
rowego, zabawy terenowe. Na terenie 
obiektu znajduje się także restauracja, 
w której można spróbować przepysz-
nych dań kuchni lokalnej. To także wy-
marzone miejsce na organizację wesela, 
imprez rodzinnych czy integracyjnych. 

Rezydencja położona jest na tere-
nie Puszczy Drawskiej, w odległości 
około 100 km od Suchego Lasu. Ist-
nieje od przełomu 2014/2015 roku. 
Ma status hotelu z trzema gwiazdka-
mi. Kompleks otoczony jest piękną 
przyrodą, znajduje się tu blisko 50 ha 
terenów zielonych. Pestkownica do 
dyspozycji gości oddaje przytulne, 
nowoczesne pokoje na terenie hotelu 
oraz całoroczne domki nad jeziorem.

Pięknie urządzona 
restauracja

Rezydencję wyróżnia restauracja 
urządzona w stylu skandynawskim. 

– Obiekt jest dość duży, mamy tu 60 
miejsc noclegowych. Nawet jak jest peł-
ne obłożenie, nie ma tłumów, bo obiekt 
i teren są dość rozległe – podkreśla Ka-
tarzyna Jarczyńska, współwłaścicielka 
Rezydencji nad Jeziorem Pestkownica, 
a zarazem mieszkanka naszej gminy. – 
To co wyróżnia nasz kompleks, to loka-
lizacja i restauracja, która jest urządzona 
w stylu skandynawskim. Jest przeszklo-
na i roztacza się z niej piękny widok na 
jezioro oraz las. Można w niej zjeść 
smaczne dania, m.in. ryby, dziczyznę. 
Wielu gości przyjeżdża w weekendy tyl-
ko do restauracji.

W okresie wakacyjnym Pestkow-
nicę odwiedzają głównie rodziny 
z dziećmi. Na terenie obiektu czeka na 
nich sporo atrakcji. 

– Proponujemy naszym gościom 
głównie zajęcia dla dzieci, są to m.in. 
wyjścia do lasu, pieczenie kiełbasek 
przy wspólnym ognisku, zabawy te-
renowe np. rozpoznawanie tropów 
zwierząt. A w razie niepogody quizy. 
Dzieci nawet w czasie deszczu nie 
będą się nudzić – przekonuje Kata-
rzyna Jarczyńska. 

Goście mogą także skorzystać 
ze szlaków pieszych i rowerowych, 
spływów kajakowych czy wycieczek 
do parku narodowego. Właściciele 
współpracują z firmami, które organi-
zują tego typu wydarzenia. Udostęp-
niają też gościom sprzęt do pływania 
(łódki, rowery wodne, kajaki), wypo-
życzają kapoki, sprzęt rowerowy, a do 
dyspozycji jest kilka pomostów węd-
karskich. Jest też strzelnica sportową, 
gdzie dzieci mogą postrzelać z wia-
trówki, a dorośli z broni ostrej.

Dzięki temu, że Pestkownica jest 
usytuowana  w lesie, chętni mogą 
udać się na grzyby. Pierwsze kurki 

zaczęły się już pojawiać, więc jest 
szansa, że grzybów będzie więcej. 
Na terenie obiektu jest suszarnia, 
więc goście mogą potem zabrać 
grzyby do domu.

– W lesie można znaleźć także po-
ziomki, jagody, niebawem pojawią się 
też dzikie maliny. Mamy też własną 
wędzarnię, wędzimy ryby, mięso, kieł-
baski – wylicza K. Jarczyńska. 

Możliwość kontaktu 
ze zwierzętami

W ofercie znajdzie się coś także dla 
miłośników zwierząt. Na terenie kom-
pleksu mieszkają m.in. daniele, baran-
ki i króliczki. 

– Mamy hodowlę danieli, które kar-
mione są codziennie wspólnie z opie-
kunami chlebem, trawą oraz innymi 
przysmakami. Można tu też spotkać 
jakiegoś zająca oraz sarenki – mówi 
nasza rozmówczyni. 

Pestkownica jest także idealnym 
miejscem na organizację wesela, im-
prezy rodzinnej czy integracyjnej. 

– Mamy okres wakacyjny do końca 
sierpnia, w tym czasie goście spędzają 
u nas wolny czas: trzy dni albo nawet 

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

TURYSTYKA / REKLAMA

Pestkownica to 
miejsce magiczne
Wrzesień to idealny czas, by przedłużyć sobie lato i wy-
jechać do miejsca w spokojnej okolicy, z dala od zgieł-
ku miasta i tłumów. Atrakcyjnym miejscem, w którym 
można miło spędzić wolny czas jest Rezydencja Nad 
Jeziorem  Pestkownica. 

TURYSTYKA
2-3 tygodnie, głównie jako pobyty 
wakacyjne-rodzinne. Obserwujemy 
także coraz większy popyt na zorga-
nizowanie rocznicy ślubu, urodzin, 
spotkań po latach. Ludzie nie chcą już 
robić spotkań u siebie w domach, tylko 
szukają miejsc, w których mogli zorga-
nizować przyjęcie na 15, 20 czy więcej 
osób – uważa Katarzyna Jarczyńska. 

– Chcą spędzić ten czas rzeczywiście 
z rodziną, a nie zajmować się przy-
gotowywaniem miejsc noclegowych, 
sprzątaniem i gotowaniem. Dzięki 
temu mają czas dla siebie.

Pestkownica znalazła się wśród 
zwycięzców „Konkursu na najlep-
szy obiekt turystyczny na obszarach 
wiejskich w Wielkopolsce”. Rezyden-
cja zajęła pierwsze miejsce w kate-
gorii ,,Obiekt na terenach wiejskich 
o charakterze terapeutycznym, edu-
kacyjnym, rekreacyjnym itp., wyko-
rzystujący tradycyjne walory wsi”. 
Organizatorem konkursu był Urząd 
Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego. 

Agata  
Czyżak

Szczegóły naszej oferty wakacyjnej 
znajdziesz na www.pestkownica.com.pl

Zapraszamy! +48 502 606 847
info@pestkownica.com.pl

/ Pestkownica

24 Sucholeski.EU       lipiec 2020      nr 7 (102)  nr 7 (102)       lipiec 2020      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 25



 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)

Kącik literacki
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.

Walizka
Wybierałem się za granicę na kil-

ka tygodni, więc postanowiłem kupić 
dużą walizkę. Do tych mniejszych, 
które miałem w pawlaczu, za żad-
ne skarby nie dałem rady spakować 
wszystkich rzeczy.

W sklepie nie znalazłem tego, cze-
go szukałem. Podszedłem więc do 
sprzedawcy.

– Dzień dobry. Potrzebuję najwięk-
szej walizki.

Facet za ladą podniósł wzrok znad 
motoryzacyjnego magazynu.

– Największej?
– Tak. Wyjeżdżam na długo i mam 

sporo do zabrania.
– Chce pan kupić DZISIAJ naj-

większą walizkę? – upewnił się sprze-
dawca.

– A co w tym dziwnego? – odpowie-
działem pytaniem. – Przecież to chyba 

normalne, że ludzie przychodzą do 
was po walizki.

Westchnął. Miałem wrażenie, że, 
gdyby mógł, popukałby się w czoło.

– Nie ma – rzekł w końcu i powró-
cił do artykułu o najnowszym modelu 
kompaktowego auta.

– Może została jakaś w magazynie? 
Bardzo mi na tym zależy, wylatuję po-
jutrze, a mam jeszcze mnóstwo spraw 
do załatwienia.

– W magazynie też nie ma.
– A nie orientuje się pan, jak to wy-

gląda w waszych innych sklepach?
Odłożył gazetę.

– Nigdzie pan nie dostanie naj-
większej walizki. Wszystkie sprzedane. 
Może w przyszłym tygodniu coś się 
pojawi.

– Wszystkie? Jeszcze kilka dni temu 
było ich mnóstwo.

– Tak. Ale wyprzedaliśmy. Walizka 

jest poręczna, nie przecieka i ma kółka. 
A ludzie muszą w coś zapakować zwło-
ki, rozumie pan?

– Nie, nie rozumiem.
– Kłótnie rodzinne na masową skalę. 
– Kłótnie rodzinne?
– Coś pan, z choinki się urwał? Wy-

bory były.

W szufladzie
Ocknąłem się. Dopiero po chwili 

zdałem sobie sprawę, że leżę w szufla-
dzie w prosektorium. Wokół panowała 
ciemność, a mi było bardzo zimno.

– Halo! – Grzmotnąłem piętą w 
drzwi, bo nijak nie mogłem się obrócić. 

– Jest tu kto?
Cisza.

„No nieźle” – westchnąłem w du-
chu, domyśliwszy się, jak znalazłem się 
w tym koszmarnym miejscu. „Pewnie 
zapadłem w śmierć kliniczną w czasie 
operacji i jakiś patałach, nie zbadaw-
szy mnie dokładnie, wypisał akt zgo-
nu. Dobrze chociaż, że ocknąłem się 
przed sekcją”.

Ponieważ wydawało mi się, że 
słyszę szmer, kopnąłem ponownie w 
drzwi szuflady.

– Ludzie! Otwórzcie! Ja jestem 
żywy!

Odczekałem parę sekund.
– Ludzie!! – wrzasnąłem z całych sił.

– Szkoda zachodu, nikt pana stąd 
nie wyciągnie – usłyszałem nagle czyjś 
głos znad głowy.

Przeraziłem się nie na żarty. Duch?
– Kim... pan... jest? – spytałem, 

szczękając zębami z zimna i strachu.
– Pacjentem. Takim samym jak pan. 

Operował pana ordynator?
– Tak.
– I wszystko jasne.
– Co znaczy „wszystko jasne”?
– Pewnie zszedł mu pan na stole, 

więc w papierach stwierdził zgon. A że 
jest zaganiany, to zbadał pana po łeb-
kach. Często mu się to zdarza. Pracow-
nik prosektorium mi opowiadał.

– Rozmawiał pan z pracownikiem 
prosektorium??

– Tak, przedwczoraj.
– I nie wypuścił pana??
– Nie. Powiedział, że ordynator bar- 

dzo się złości, gdy ktoś wytyka mu 
błędy.

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

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

Suchy Las / ul. Obornicka 8a Powierzchnia: 225m2

LOKAL NA WYNAJEM

Telefon: 608 040 131
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