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Leroy Merlin wraz z Zarządem Osiedla
zaprasza w październiku mieszkańców i sympatyków na imprezy 

ekologiczne, z zachowaniem warunków restrykcji sanitarnych:

sobota 17 października godz. 10.00  
- dla wszystkich - polana pod lasem; razem 
posprzątamy nasz lasek, na końcu zabierzemy 
do domów sezonowe nasadzenia - dar 
sponsora; a także inne niespodzianki

sobota 10 października godz. 10.00  
- dla dzieci i młodzieży - DZIECIAKI 
SADZENIAKI - boisko przy ul. Sosnowej;
w programie: przedstawienie dla dzieci, 
pokazy karate, pokazy szkoleniowe fachowców 
od nasadzeń z przekazaniem  sadzonek 
dzieciom biorącym udział w zabawie;

Zapraszamy !

Partnerzy:
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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
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BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

www.brudnarobota.pl 506 122 506506 122 506

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

Do wynajęcia w Suchym Lesie 

w budynku na parterze 

4 lokale biurowo/usługowe, 
pomieszczenia o powierzchni:  
12,6 m2 12,2 m2 12,2 m2 14,4 m2

   Teren wokół budynku  
zagospodarowany 
i ogrodzony

   Możliwość wywieszenia  
szyldu reklamowego

   Bezpłatny parking

W celu uzyskania szczegółowych  
informacji/prezentacji  

proszę o kontakt pod numerem: 
61 650 76 60 lub 602 236 848

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!

DRODZY CZYTELNICY!
CO MIESIĄC BĘDZIEMY DLA WAS  

ORGANIZOWAĆ 

KONKURSY Z NAGRODAMI
JEŻELI CHCESZ ZOSTAĆ SPONSOREM 
KONKURSU SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

TEL. 669690036  
REKLAMA@SUCHOLESKI.EU
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Szanowni Państwo!

To dobra wiadomość nie tylko dla naszego powiatu, ale i dla całej 
Wielkopolski. W szpitalu w Puszczykowie oddano do użytku, nowy blok 
operacyjny, najnowocześniejszy w regionie i jeden z najnowocześniejszych 
w kraju. Jako Wielkopolanie mamy być z czego dumni. O sprawie pisze 
nasz dziennikarz Piotr Górski, a na specjalnie zwołanej konferencji praso-
wej wypowiadają się starosta Jan Grabkowski, prezes szpitala Ewa Wieja  
i kierownik nowego bloku Amadou Diakite.

Oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego tak ważny jest sport. 
Nie ten zawodowy, ale amatorski. Sport, który uprawiają m.in. rowerowi 
szaleńcy (ale w sensie pozytywnym!) z naszej gminy, jak m.in. sołtys Złot-
nik Wsi Ewa Korek, Werner Haibach z osiedla Grzybowego czy nasz foto-
reporter Maciej Łuczkowski. Werner jest już w zasadzie nie amatorem, lecz 
wyczynowcem, bo jego rekord na rowerze to niemal 500 km w ciągu dnia! 

Zdrowie jest bardzo ważne, ale chorujemy – odpukać – raz na jakiś czas, 
natomiast młodzi ludzie do szkoły chodzą codziennie. Dlatego też cieszymy 
się po sąsiedzku, że w Tarnowie Podgórnym otwarto właśnie Zespół Szkół 
Technicznych. Symboliczny klucz do budynku szkoły przekazał wójt Tade-
usz Czajka. Dobrze wykształceni fachowcy, którzy za trzy lata opuszczą 
mury tej placówki, będą wizytówką swojej gminy, natomiast klientów z pew-
nością znajdą także na terenie innych gmin, w tym i Suchego Lasu.

Codziennie robimy także zakupy. No dobrze, wielu z nas raz na kilka 
dni. I lubimy robić zakupy w ładnych wnętrzach, w sklepach, które kuszą nas 
bogatą ofertą. Dlatego z przyjemnością odnotowujemy, że w Galerii Suchole-
skiej otworzył swoje podwoje sklep znanej i dużej sieci SPAR. Kierownik pla-
cówki Filip Michałowski zachęca klientów z naszej gminy, by posmakowali 
polskich, greckich, włoskich czy hiszpańskich specjałów.

Duzi sobie radzą, co oczywiście cieszy, natomiast wielu drobnych i śred-
nich przedsiębiorców liczyło na wsparcie w dobie pandemii ze strony rządu 

i samorządu. Niestety, najwyraźniej za-
wiódł system i spore pieniądze oferowane 
przez WARP rozeszły się w ciągu sekund. 
Zapewne niektórzy z wnioskodawców 
wspomogli się botami, a stracili na tym 
inni wnioskodawcy. Ci, którzy chcieli grać 
fair. Na łamach naszego „Magazynu” 
wypowiadają się w tej sprawie zarówno 
przedsiębiorcy, jak i urzędnicy. Najważ-
niejsze, żeby wyciągnąć naukę i pamiętać, 
że porażka nie musi oznaczać klęski!

Proszę Państwa, jesień idzie i nie ma 
na to rady. Jesienną aurą można się jed-
nak również cieszyć. Oczywiście, jeśli jest to polska, złota jesień, a nie zim-
na, dżdżysta pogoda, ponura szaruga. Deszcz jest potrzebny, ale przecież 
nie w nadmiarze. W październiku Zarząd Osiedla Grzybowego wraz ze 
sklepem Leroy Merlin przygotował dla mieszkańców osiedla – zarówno 
tych małych, jak i tych całkiem dużych – aż dwie ciekawe imprezy. Szcze-
góły – w numerze.

Z kolei nasza redakcja razem z firmami Bricoman, Gajową 12 
i Kwiaciarnią Leśną przygotowała dla Państwa jesienny konkurs na naj-
piękniejszy jesienny ogródek, taras lub balkon. Przesyłajcie więc zdjęcia, 
bo zafundowane nagrody są warte włożonego wysiłku!

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

Rozmawiajmy ze sobą zamiast
wpatrywać się w smartfony

13Skromne obchody rocznicy
wybuchu wojny

10

Inauguracja roku szkolnego
w szkole w Golęczewie
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Kompleksowa
obsługa poligraficzna

Twojej firmy 

KRÜGER PLUS Spółka Jawna
ul. Gnieźnieńska 26/28
Janikowo k/Poznania
62-006 Kobylnica
właściciel marki DRUK PLUS

+48 502 056 154
biuro@druk-plus.pl
www.druk-plus.pl

Specjalizujemy się w druku cyfrowym oraz 
offsetowym. Posiadamy profesjonalne 
maszyny, gwarantujące najwyższą jakość 
oraz krótki czas wykonania. Oferujemy 
nadruk na wszystkich materiałach, a do 
każdej realizacji podchodzimy komplekso-
wo. Doradzimy, zaprojektujemy oraz 
wykonamy Twój produkt przy użyciu 
nowoczesnych technologii. 
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WYDARZENIA / REKLAMA

SPAR – świeżo, tanio i lokalnie
SPAR to sieć lokalnych sklepów prowadzonych w Polsce przez polskich przedsiębiorców,  

oferujących klientom wszystko, czego potrzebują przy codziennych zakupach dla swojej rodziny.
Obecnie w Polsce działa ponad 

220 sklepów pod tym logo – od 
kwietnia tego roku także w Suchym 
Lesie, w Galerii Sucholeskiej! Mając już 
ponad 85 lat doświadczenia, SPAR jest 
największą na świecie franczyzową 
siecią sklepów obecną w 48 krajach 
na 4 kontynentach. Ponad 13 300 
punktów SPAR obsługuje każdego 
dnia około 14 milionów klientów!

SPAR zapewnia doświadczenia 
zakupowe na najwyższym poziomie. 
Nowy sklep EUROSPAR w Galerii Su-
choleskiej zaprojektowano zgodnie 
z najwyższymi standardami Grupy 
SPAR i z troską o zadowolenie oraz 
wygodę klientów. W SPAR świeżość 
i jakość produktów idzie w parze 
z atrakcyjnymi cenami.

Sieć dokłada wszelkich starań, 
aby jak najwięcej produktów do ich 
placówek dostarczali polscy produ-
cenci.

– Żyjemy życiem lokalnej spo-
łeczności – troszczymy się o nią, bo 
nasi Klienci to także nasi przyjaciele 
i rodzina, nasi sąsiedzi. Dbamy o to, 
aby produkty, które u nas kupisz, 

były najwyższej jakości. Gwaran-
tują to codzienne dostawy wa-
rzyw i owoców od sprawdzonych 
dostawców, także tych lokalnych, 
szeroki wybór mięs, wędlin i serów. 
Możesz kupić na wagę dokładnie 
tyle, ile potrzebujesz. W naszym 
sklepie znajdziesz też bogaty wy-
bór ryb i owoców morza, kupisz 
polskie, włoskie, greckie czy nawet 
hiszpańskie specjały – mówi Fi-
lip Michałowski, kierownik sklepu  
EUROSPAR w Suchym Lesie.

Chlubą SPAR są marki własne, 
których jakość i walory smakowe 
nie odbiegają od znanych ma-
rek, a są znacznie tańsze! Przykła-
dem jest sekcja SPAR Natural -bo-
gaty wybór produktów bio, dla 

osób na diecie bezglutenowej,  
bezlaktozowej, wegetariańskiej lub 
wegańskiej. 

Jakiekolwiek są Twoje żywienio-
we preferencje – w sklepie EURO-
SPAR w Galerii Sucholeskiej znaj-
dziesz to, czego szukasz.

SPAR - najlepszy dla Ciebie!

W placówce w Suchym Lesie znajdują się m.in.:
  strefa ze świeżym pieczywem
  cukiernia
  lada z wędlinami, mięsem, rybami i daniami gotowymi
  lodówki z nabiałem
  strefa mrożonek 
  oraz świeże warzywa i owoce – od sprawdzonych producentów sieci

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

Pieniądze rozeszły się 
w ciągu sekund
Wielu wielkopolskich przedsiębiorców złożyło wniosek 
o grant, by po chwili dowiedzieć się, że środków już nie 
ma. Wzburzeni wnioskodawcy podejrzewają, że niektórzy 
z nich użyli programów komputerowych. Urzędnicy badają 
sprawę.

Przedsiębiorcy z naszego regio-
nu mogli złożyć do Wielkopolskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
wnioski o grant w ramach projektu 

„Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” 
24 sierpnia o godz. 9.00. 

Atak botów?
I wielu z nich tak uczyniło. Wie-

lu też było potem zaskoczonych, bo 
choć wnioski złożyło punktualnie, 
to otrzymało informację o braku 
środków.

– Wniosek przygotowaliśmy 
wcześniej, a w ysłaliśmy o czasie – 
relacjonuje Katarzyna Jarczyńska, 
właścicielka Rezydencji nad Jezio-
rem Pestkownica. – Środki na kon-
cie skończyły się już po dwudziestu 
kilku sekundach. 

Nasza rozmówczyni jest przekona-
na, że niektórzy wnioskodawcy użyli 
programów, tzw. botów.

– Najw yraźniej źle zabezpieczono 
system – w yraża opinię. – Zresztą 
wcześniej spotkałam się z retoryką, 
że boty nie są zakazane. Regulamin 
ich nie zabraniał. Skutki? Nieko-
rzystne dla nas wszystkich, bo w y-
płaty zostały wstrzymane – ubolewa.

Inni przedsiębiorcy wypowiadają 
się podobnie:

– Nasz wniosek był złożony popraw-
nie. Okazało się, że po kilku sekundach 
już brakowało środków – mówi Hie-
ronim Jurga, właściciel ABC Kuchni. – 
No cóż, urzędnicy nie powinni takich 
środków, w tak ważnym czasie dystry-
buować w taki sposób, żeby kojarzyło 
się to z wyścigiem szczurów. 

Nasz rozmówca wyraża prze-
konanie, że lepiej było wyznaczyć 
inne kryteria dystrybuowania środ-
ków, choć wie, że to niełatwa sprawa. 
Wszystkim przedsiębiorcom po rów-
no? Tak również często bywa niespra-
wiedliwe. Przydzielić taki sam grant 
firmie  jednoosobowej i zatrudnia-
jącej kilkadziesiąt i więcej osób – to 
także problem.

– Nie powinna jednak  decydować 
szybkość łącza – podsumowuje Hie-
ronim Jurga. 

Szczury i snajperzy
– Też to nazy wam w yścigiem 

szczurów – nie kryje irytacji Juliusz 
Podolski z firmy de’GUSTATOR 
PR. – Wysłałem wniosek punkt 
o godz. 9.00 i dowiedziałem się, że 
brak środków. Jestem przekonany, 
że niektórzy wnioskodawcy posłu-
żyli się botami i snajperami.

Snajper to także program kom-
puterow y. Snajperami posługują 
się np. uczestnicy licytacji, któ-
rzy „chcą innym sprzątnąć okazje 
sprzed nosa”. 

– Dziwi mnie trochę, że ktoś, kto 
ubiega się o grant, ma pieniądze na 
opłacenie firmy snajperskiej – konty-
nuuje Juliusz Podolski. – A przecież 
można całą procedurę zorganizować 
inaczej, jak to czyni np. ZUS czy Po-
wiatowy Urząd Pracy – podaje pozy-
tywne przykłady. – W moim przeko-
naniu WARP okazał się niepoważną 
instytucją . Na miejscu marszałka wo-
jewództwa zrezygnowałbym z usług 
tej instytucji.

Postawić na transparentność
Nasz rozmówca dodaje, że 

w obecnej sytuacji marszałek powi-
nien postawić na pełną transparent-
ność i dokładnie w yjaśnić wszelkie 
nieprawidłowości.

Marszalek Marek Woźniak, któ-
ry nadzoruje WA R P, rzeczy wiście 
zapowiedział działania mające na 
celu w yjaśnienie, w jaki sposób do-
szło do w yżej opisanej, niepożąda-
nej sytuacji. 

– Pan marszałek przede wszyst-
kim weźmie pod uwagę w yniki au-
dytu informatycznego, który zlecił 
Poznańskiemu Centrum Super-
komputerowo – Sieciowemu – in-
formuje rzeczniczka prasowa A nna 
Parzyńska-Paschke. – To jest na tę 
chwilę dla nas kluczowa sprawa.

Tymczasem wojewoda Łukasz 
Mikołajczyk podjął decyzję o zawia-
domieniu Najw yższej Izby Kontroli, 
Centralnego Biura A ntykorupcyj-
nego i prokuratury. Skierował też 
pismo na ręce marszałka wojewódz-
twa. Jak czytamy w informacji pra-
sowej Urzędu Wojewódzkiego, „Je-
śli 95 mln zł rozchodzi się w mniej 
niż minutę, a wielu przedsiębiorców 
pozostaje bez wsparcia, to należy 
mieć wątpliwości”.

–  Prokuratura połączyła śledz-
twa – poinformowała nas A nna 
Czuchra z Oddziału Mediów 
i Komunikacji Społecznej Gabine-
tu Wojewody.

Natomiast Wielkopolska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości 
przesłała do mediów oświadczenie, 
w którym podkreślono, że w krót-
kim czasie przetworzono dużą licz-
bę wniosków. W oświadczeniu mo-
żemy przeczytać, że w generatorze 
zarejestrowano 50 138 wniosków 
na łączną kwotę ponad 1 mld 696 
mln zł, a w momencie uruchomie-
nia naboru miało miejsce ponad 40 
tys. k liknięć.

Krzysztof Ulanowski

Katarzyna Jarczyńska, właścicielka 
Rezydencji nad Jeziorem Pestkownica

Hieronim Jurga, właściciel 
3 Kolory - ABC Kuchni

Juliusz Podolski, właściciel 
firmy de’GUSTATOR PR
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Z SESJI RADY GMINY / REKLAMAZ SESJI RADY GMINY
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Rozmawiajmy ze sobą zamiast 
wpatrywać się w smartfony
W czasie sesji Rady Gminy, która odbywała się pod koniec 
sierpnia, sporo dyskutowano o sprawach oświatowych, 
komunikacyjnych i środowiskowych.

Sesja rozpoczęła się od jedno-
myślnego przyjęcia protokołów z sesji 
z końca czerwca i początku sierpnia. 
Przewodnicząca rady Anna Ankie-
wicz skrytykowała jednak zbyt skróto-
wą formę drugiego z protokołów.

– W przypadku, kiedy nie jest się na 
sesji, dość trudno się zorientować, co 
się właściwie działo – wytknęła. – Czy 

pan wójt odpowie, czemu ten protokół 
odbiega od poprzednich?

– Trudno mi powiedzieć, trzeba 
by protokolanta zapytać, ja nie jestem 
akurat protokolantem – rozłożył ręce 
gospodarz gminy.

Warto dbać o zabytki
Jednomyślności zabrakło przy 

głosowaniu w sprawie przystąpienia 
do miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla rejonu 
Nektarowej i Krótkiej w Jelonku. Za 
zagłosowało 12 rajców. Wstrzymali 
się radni Michał Przybylski, Włodzi-
mierz Majewski i Grzegorz Słowiński 
z klubu Inicjatywa Mieszkańców-

-Gmina Razem.
Projekt uchwały w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2020-2031 przedstawiła zgroma-
dzonym skarbnik Monika Wojtaszew-
ska. Tym razem uchwałę przyjęto 13 
głosami, a wstrzymali się radni Wło-
dzimierz Majewski i Zbigniew Hącia 
z klubu Inicjatywa Mieszkańców-

-Gmina Razem. 
Przed głosowaniem w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 
r. doszło do krótkiej dyskusji. Radna 
Joanna Radzięda zainteresowała się 
dołożeniem pieniędzy na zabytki.

– Przecież całkiem niedawno zdej-
mowaliśmy te pieniądze, co się zmieni-
ło? – dociekała. 

– Ta kwota zapewne i tak nie wy-
starczy, biorąc pod uwagę liczbę wnio-
sków składanych przez właścicieli nie-
ruchomości – odparł wójt Grzegorz 
Wojtera.

– Niech te stare domostwa się este-
tycznie, pięknie prezentują! – przykla-
snął wójtowi radny Marian Bajer.

– Zgadzam się – pokiwał głową 
rady Michał Przybylski. – W naszej 
gminie nie mamy bardzo wielu za-
bytków, więc o te, które mamy, warto 
dbać. 

Tym razem radni wyraźnie się po-
dzielili. Za zagłosowało dziewięciu, 
a wstrzymało się sześciu. Głosowano 
przy  tym w poprzek podziałów klu-
bowych.

Rady na odpady
Nadszedł czas na projekt uchwały 

o długiej nazwie – w sprawie szczegó-
łowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, w których zamieszkują miesz-
kańcy, a także zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczo-
ną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

W tym przypadku 11 rajców zagło-
sowało za, przeciw głosował Zbigniew 
Hącia a wstrzymało się jego trzech 
klubowych kolegów.

Projekt uchwały w sprawie regula-
minu utrzymania czystości i porządku 
w gminie przedstawił krótko radny 
Marian Bajer,  który podkreślił, że 
członkowie kierowanej przezeń Ko-
misji Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych 
projekt poparli.

Jeśli chodzi o całą Radę Gminy, 
podobnie jak poprzednio 11 rajców 
zagłosowało za, radny Zbigniew Hą-
cia przeciwko, a wstrzymało się jego 
trzech klubowych kolegów.

Następnie wybierano przewod-
niczącego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. Przewodnicząca rady Anna 
Ankiewicz zaproponowała kandyda-
turę Krzysztofa Łączkowskiego. 14 
rajców zagłosowało za, a wstrzymał się 
tylko główny zainteresowany.

Sto procent uczniów
W ramach punktu pod nazwą 

„Informacje wójta gminy”, głos zabrał 
wójt Grzegorz Wojtera, który opowie-
dział m.in. o planowanej modernizacji 
oświetlenia drogowego w północnej 
części gminy, a także o remoncie po-
koju nauczycielskiego w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Suchym Lesie, budo-
wie ścieżek rowerowych na ulicach 
Szkółkarskiej i Stefańskiego w tejże 
miejscowości, zakupie samochodu dla 
OSP Zielątkowo, budowie sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 
i przebudowie skrzyżowania Obornic-
kiej i Młodzieżowej.

– Z kolei w Golęczewie budujemy 
kanalizację sanitarną na ulicach Cze-
reśniowej, Polnej, Bocznej, Kwiatowej 
i Lipowej – kontynuował włodarz. 

Mówca zapewnił też, że szkoły są 
przygotowane na rozpoczęcie nauki 
od 1 września.

– Obowiązek szkolny nadal jest, 
więc zakładamy, że sto procent 
uczniów pojawi się w szkołach – za-
kończył wójt.

W ramach informacji przewod-
niczących komisji stałych głos zabrał 
m.in. radny Marian Bajer z Komisji 
Porządku Publicznego, Ochrony Śro-
dowiska i Spraw Komunalnych, który 
opowiedział o posiedzeniu, podczas 
którego rozmawiano m.in. o formach 
edukacji ekologicznej w placówkach 

oświatowych w gminie.
– Pan kierownik Andrzej Karpo-

wicz z Referatu Bezpieczeństwa przed-
stawił nam też informacje na temat 
zagrożenia pandemią COVID-19 – 
zakończył mówca.  

Radna Joanna Radzięda z Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych poinformowała, że na 
posiedzeniu radni spotkali się z dy-
rektorami szkół i wysłuchali informa-
cji o tym, jak funkcjonowała nauka 
zdalna, a także jak urzędnicy widzą 
powrót uczniów do placówek oświa-
towych. Wspomniała też ze smutkiem, 
że wyniki uczniów w niektórych miej-
scowościach naszej gminy są niższe od 
średniej wojewódzkiej.

– I na koniec przykra rzecz: dyrek-
torzy byli zaskoczeni, że niektórzy 
radni albo wychodzili ze spotkania 
wcześniej, albo też przeglądali na 
smartfonach strony nie mające nic 
wspólnego z tematyką spotkania – za-
kończyła wyraźnie zdegustowana rad-
na. – A przecież podjęliśmy się pew-
nych obowiązków, jesteśmy radnymi 
po coś – zwróciła uwagę.

– Trudno się z panią radną nie zgo-
dzić – westchnęła przewodnicząca 
Anna Ankiewicz.

– Apeluję, żeby jak najmniej używać 
elektroniki, a jak najwięcej udzielać się 
podczas posiedzeń komisji, zabierać 
głos – odwołała się do samorządo-
wych sumień radna Joanna Pągowska.

Ruszmy głową
W ramach wolnych głosów i wnio-

sków ponownie głos zabrała radna Jo-
anna Radzięda, która zapytała o wybo-
ry do Młodzieżowej Rady Gminy.

– Poczekajmy jeszcze dwa tygodnie, 
obserwując to, co będzie się dziać 
na terenie szkół – zasugerował wójt 
Wojtera. – Nie chciałbym wyznaczać 
zarządzeniem terminu wyborów, by 
potem te wybory odwoływać. Sądzę, 
że realny termin to plus minus koniec 
października br.

Radny Radosław Banaszak wyraził 
obawę, że w związku z podwyżką opłat 
za śmieci będziemy mieli odpływ 
mieszkańców.

– Co urząd może zrobić, żeby temu 
zapobiec? – zapytał.

– Wiem, że raczej niewielu jest za-
dowolonych, że opłata wzrosła – wes-
tchnął wójt. – Nie sądzę jednak, żeby 
ktoś oczekiwał, że gmina będzie za 
darmo odbierała od niego odpady.

Radna Wiesława Prycińska zapy-
tała o przebudowę ulic i uspokojenie 
ruchu.

– Wraz z kolegami z klubu i prze-
wodniczącą Zarządu Osiedla zastana-
wiamy się, czy koncepcja przebudowy 

ulic Szkolnej, Sucholeskiej, Szafirowej, 
Widłakowej, Rzemieślniczej i Tęczo-
wej w Suchym Lesie nie wpłynie na 
koncepcję uspokojenia ruchu w tejże 
miejscowości – wyjawiła.

– Chciałbym zapewnić, że zanim 
wprowadzimy zatwierdzony projekt 
organizacji ruchu dla Suchego Lasu, 
na pewno przeanalizujemy kwestę 
przebudowy tych dróg, żeby nie wpro-
wadzać jakiegoś konfliktu – odparł 
włodarz. – Tym bardziej, że budowa 
stacji benzynowej przy Sucholeskiej 
też wpłynie na ruch. Trzeba to wszyst-
ko wprowadzić z głową, żeby za kilka 
miesięcy nie stawiać wszystkiego na 
głowie – przyznał. 

Chodnik jak autostrada
Radny Michał Przybylski poruszył 

kwestę bezpieczeństwa mieszkańców 
na ulicach Słonecznikowej i Rzepako-
wej w Złotkowie, którą zajmuje się od 
kilku miesięcy.

– Chodniki wyodrębnione są ko-
lorem kostki brukowej, natomiast 
nie są wyodrębnione krawężnikiem 

– przypomniał radny. – Spowalniacze 
zostały wybudowane tylko na jezdni 
i kierowcy nie zwalniają przed nim, 
lecz omijają je chodnikiem, jakby prze-
szkody nie było…

Jak temu zaradzić? Zdania są po-
dzielone; niektórzy twierdzą, że skoro 
brak krawężnika, spowalniacz powi-
nien obejmować także chodnik.

– Coś trzeba w każdym razie zrobić, 
bo niektórzy kierowcy pędzą po chod-
niku, mijając wychodzących ze swoich 
posesji ludzi o centymetry – zawiesił 
głos radny Przybylski. – To działa na 
wyobraźnię, przynajmniej moją.

– Zastanowimy się nad tym – od-
parł gospodarz gminy. – Może wystar-
czy słupek, który uniemożliwi kierow-
com omijanie przeszkody i jazdę po 
chodniku – wyraził nadzieję.

Radny Zbigniew Hącia zapytał 
o trasę nr 11.

– Czy na terenie naszej gminy ten 

przebieg został już uzgodniony z Ge-
neralną Dyrekcją? – dociekał.

– Najprościej będzie, jeśli przeczy-
tacie państwo wywiad pani Barbary 
Stachowiak z panem dyrektorem – za-
proponował wójt. – Na pewno jeste-
śmy bardziej do przodu niż Oborniki. 
U nich jest problem z wejściem w ob-
szar Natura 2000.

Także radna Joanna Pągowska py-
tała o kwestie komunikacyjne.

– Zgłosiła się do mnie grupa ro-
dziców ze Złotnik Osiedla – poinfor-
mowała. – Ich dzieci dojeżdżają do 
Szkoły Podstawowej nr 2. Czy byłoby 
możliwe pociągnięcie dalej ścieżki 
rowerowej, którą zaczęliśmy budować 
przy okazji przebudowy skrzyżowania 
Obornickiej i Młodzieżowej? – zapy-
tała.

– Taki mamy zamiar – uśmiechnął 
się wójt Wojtera. – Choć odcinek od 
Nektarowej będzie trudny, bo płoty 
blisko stoją od krawędzi jezdni. Będzie 
więc sporo wywłaszczeń – zawiesił 
głos.

– A co z kanalizacją na Słonecznej 
w Chludowie i z remontem boiska 
przy szkole w tejże miejscowości? – 
zmienił temat radny Hącia.

– Takie zamierzenia są – kiwnął 
głową wójt. – Ale nie są realizowane, 
są na razie zamrożone.

– A co się dzieje z naszym rondem? 
– zapytał radny Krzysztof Łączkowski. 
– Bo sprawa utknęła w zakamarkach 
Warszawy.

– Ta sprawa się dzieje, to jest naj-
ważniejsze – uspokoił wójt Wojtera. 

– Jeżeli starosta wystąpił o przyspiesze-
nie, to nic więcej nie jesteśmy w stanie 
zrobić. Już jesteśmy na prostej, towa-
rzystwo się rozhuśtało i wszyscy pójdą 
do przodu – mówił obrazowo.

– Kiedyś mówiło się, że w budynku 
dworca w Golęczewie ma być policja – 
przypomniała radna Anna Ankiewicz.

– Umowa została podpisana – po-
informował włodarz. – Dwie godziny 
tygodniowo będzie tam urzędował 

dzielnicowy. Zrobiliśmy wszystko, co 
trzeba było zrobić, włącznie z wyposa-
żeniem pomieszczenia w czajniki. Nic 
tylko siadać i dyżurować – uśmiech-
nął się.

Bajora po nawałnicach
Przewodniczący Zarządu Osie-

dla Grzybowego Jarosław Dudkie-
wicz  zgłosił problem zalewania lokali 
mieszkalnych.

– Przez ostatnią dekadę osiem, 
a może dziesięć razy zalało ludziom 
mieszkania – ubolewał. – Domy zo-
stały za nisko posadowione i w przy-
padku nawałnic tworzą się bajora 

– mówił malowniczo. – Jako budow-
laniec wiem, że działaniami remon-
towymi można zapobiec takim sytu-
acjom. Mieszkańcy poprosili mnie 
o przekazanie takiego apelu. Proszę 
o działania!

Anna Ohirko, mieszkanka Suche-
go Lasu, przypomniała, że na jednej 
z poprzednich sesji pytała już o rapor-
ty z wykonania Gminnego Programu 
Ochrony Środowiska.

– Czy państwo jako Komisja Ochro-
ny Środowiska podjęła już jakieś działa-
nia w tej sprawie? – dociekała.

W imieniu Komisji Porządku 
Publicznego, Ochrony Środowiska 
i Spraw Komunalnych głos zabrał jej 
przewodniczący Marian Bajer.

– Z wypowiedzi wójta podczas sesji 
wynikało, że czas na odpowiedź jesz-
cze nie minął – przypomniał. – Poza 
tym to leży w kompetencji urzędni-
ków. Oczywiście mogę się zwrócić do 
pana Orczewskiego, ale chyba jest on 
teraz a urlopie.

– Oszczędzę panu pracy – odparła 
mieszkanka. – Ja tę odpowiedź mam 
i wynika z niej, że raportów nie ma. 
Czy mogę liczyć na działanie komisji? 
Możemy jako mieszkańcy przyjść na 
kolejne posiedzenie komisji?

– No oczywiście – kiwnął głową 
przewodniczący Bajer. 

Krzysztof Ulanowski 
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Przewodnicząca Anna Ankiewicz 
skrytykowała skrótową formę protokołu

Radna Joanna Pągowska apelowała do 
samorządowców o większą aktywność

Radny Michał Przybylski mówił  
o bezpieczeństwie w Złotkowie

Mieszkanka Anna Ohirko oszczędziła 
pracy przewodniczącemu jednej z komisji

Radna Joanna Radzięda zachęcała 
samorządowców do odłożenia smartfonów

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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Skromne obchody rocznicy 
wybuchu wojny
Czas pandemii ma swoje surowe prawa. Na co dzień 
zakładamy maseczki w sklepach czy środkach komunika-
cji publicznej. Od święta zaś… świętujemy, ale w sposób 
znacznie bardziej symboliczny.

Co roku, 1 września, z okazji rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej 
w Łagiewnikach na terenie poligo-
nu  odbywała się duża uroczystość 
z udziałem władz gminnych, przed-
stawicieli poszczególnych sołectw 
i osiedli, wojska, straży pożarnej, har-
cerstwa, organizacji społecznych, du-
chowieństwa i mieszkańców. Zawsze 
były liczne przemówienia, nabożeń-
stwo i salwa honorowa.

W tym roku, z uwagi na pande-
mię, uroczystości miały znacznie 
skromniejszy wymiar. Kwiaty pod 
Pomnikiem Ofiar Faszyzmu złożyła 
przewodnicząca Rady Gminy Anna 

Ankiewicz wraz z wójtem Grzegorzem 
Wojterą i przedstawicielami kadry 
dowódczej Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych.

Wójt Wojtera podkreślił, iż kwiaty 
złożył w mieniu wszystkich miesz-
kańców gminy i wszystkich instytucji 
działających na terenie gminy. Wyra-
ził też nadzieję, że w przyszłym roku 
sytuacja wróci do normy i uroczystość 
znów będzie liczna, z udziałem przed-
stawicieli szerokich warstw społeczeń-
stwa.

Wszyscy zresztą zapewne na to po 
cichu liczymy.

Krzysztof Ulanowski 

W kontakcie z Urzędem Skarbowym  korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
• Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.
• W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, wprowadziliśmy możliwość wizyty w urzędzie, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Korzystanie z elektronicznych form obsługi Klienta
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze 

swoich e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie. 
Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na podatki.gov.pl, 

pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie 
skarbowym.

Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicz-
nych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi infor-
macje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzy-
skać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach 
celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady:
  PIT – nr telefonu 618270118, 618270119, 618270197, 618270175, 

618270275
  VAT – nr telefonu 618270118, 618270119, 618270197
  CIT – nr telefonu 618270118, 618270119, 618270197
  podatek akcyzowy – nr telefonu 618270118, 618270119, 618270197
  spadki/darowizny – nr telefonu 618270210, 618270153
  podatek od czynności cywilno-prawnych – nr telefonu 618270150, 

618270151

  rejestracja podatników – nr telefonu 618270320
  egzekucja administracyjna – nr telefonu 618270284, 618270297
  rachunkowość podatkowa – nr telefonu 618270173, 618270206
  komórka wierzycielska – nr telefonu 618270173, 618270206

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.poznan-winogrady@mf.gov.pl
Wizyta w urzędzie tylko po wcześniejszej rezerwacji
W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy 

przez e-usługi, od 14 września 2020 r. możliwa jest wizyta w urzędzie 
skarbowym przez 5 dni w tygodniu, wyłącznie po wcześniejszym za-
rezerwowaniu planowanej wizyty:

  Poniedziałek od 8:00 do 18:00
  Wtorek - piątek od 8:00 do 15:00

Wizytę można umówić przez inter-
net na stronie www.wielkopolskie.kas.
gov.pl w zakładce „Wizyta w urzędzie 
skarbowym” lub dzwoniąc do nasze-
go urzędu pod numer: 618270191, 
618270119, 618270197.

Takiej budy jeszcze nie było!
W Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne od po-
czątku najważniejsza będzie jakość edukacji. Pierwsi fachow-
cy, którzy za trzy lata wyjdą z murów tej placówki, będą jej 
wizytówką. Będą kreatywnymi, samodzielnymi i przygotowa-
nymi na wyzwania współczesnego świata ludźmi.

Najpierw symboliczną wstęgę 
przecięto przed wejściem do budyn-
ku – wspólnie z wójtem Tarnowa 
Podgórnego Tadeuszem Czajką doko-
nali tego: starosta poznański Jan Grab-
kowski, przewodnicząca Rady Gminy 
Krystyna Semba, prezes Tarnowskie-
go Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
Ryszard Balcerkiewicz, sekretarz gmi-

ny Oskar Cierpiszewski, dyrektor Ze-
społu Szkół Technicznych Agata Her-
da, pełniący nadzór budowlany Błażej 
Mróz z Budconsult oraz przedstawi-
ciele wykonawcy – firmy Democo 
Polska: Artur Pluta i Jacek Goroński. 
Zespół Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne został oficjalnie otwarty!

Potem goście przeszli do sali 

sportowej. Witając gości wójt Tade-
usz Czajka powiedział, że realizacja 
takiego obiektu jest efektem deter-
minacji mieszkańców i przedsię-
biorców. Podkreślił szczególną rolę 
Ryszarda Balcerkiewicza, założyciela 
firm Balma i Noti, obecnego prezesa 
Tarnowskiego Stowarzyszenia Przed-
siębiorców, oddanego całym sercem 
tej inicjatywie. Podziękował także 
radnym gminy obecnej i poprzedniej 
kadencji za przyjęcie tak ambitnego 
pomysłu i wspieranie go na każdym 
etapie realizacji. 

Następnie wójt wskazał na Pio-
tra Stasiaka, wicedyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych w Swarzędzu, któ-
ry od początku współpracował z naszą 
gminą przy tworzeniu merytorycznej 
i edukacyjnej oferty zawodowej szko-
ły. A przypominając, że Zespół Szkół 
Technicznych znalazł się na drugim 
miejscu pod względem liczby osób na 
jedno miejsce w łącznym naborze do 
szkół poznańskich i powiatu poznań-
skiego, wójt podkreślił, że jest to wyraz 
zaufania uczniów i ich rodziców co do 
poziomu nauki w tej placówce. 

Na koniec podziękował dyrektor 
Agacie Herdzie za pełne zaangażowa-
nie od pierwszego dnia pracy w tar-
nowskiej placówce i życzył realizacji 
ambitnych planów i zamierzeń. 

Głos zabrał również Ryszard 
Balcerkiewicz, prezes Tarnowskiego 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców. 
Podziękował gminie Tarnowo Pod-
górne za partnerską współpracę przy 
tworzeniu tak nowoczesnej placówki 
i zadeklarował dalsze wsparcie ze 
strony przedsiębiorców. 

Po tym jak wójt Tadeusz Czajka 
przekazał dyrektor Agacie Herdzie 
symboliczny klucz, pani dyrektor za-
pewniła, że w kierowanym przez nią Ze-
spole Szkół Technicznych od początku 
najważniejsza będzie jakość edukacji. 
Podkreśliła, że pierwsi fachowcy, którzy 
za trzy lata wyjdą z murów tej placówki, 
m.in. mechatronicy, magazynierzy-lo-
gistycy, drukarze, mechanicy czy sto-
larze, będą jej wizytówką. Obiecała, że 
grono pedagogiczne będzie pracowało 
również nad tym, aby absolwenci szko-
ły byli kreatywnymi, samodzielnymi 
i przygotowanymi na wyzwania współ-
czesnego świata ludźmi. 

Na zakończenie wystąpił Teatr 
Tańca „Sortownia” z programem na-
wiązującym do przypadającej tego 
dnia 40. rocznicy podpisania porozu-
mień sierpniowych.

A dzień później, 1 września, 
w Technikum i Szkole Branżowej I st. 
Tarnowo Podgórne naukę rozpoczęło 
152 uczniów. 

ARz
Zespół Szkół Technicznych Tarno-
wo Podgórne został wybudowany 
ze środków gminy Tarnowo Pod-
górne, która prowadzi tę placówkę 
samodzielnie.

Na zaproszenie wójta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajki wstęgę przecięli m.in. starosta 
poznański Jan Grabkowski, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba, prezes Tarnowskiego 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ryszard Balcerkiewicz oraz dyrektor ZST Agata Herda

Tadeusz Czajka - wójt Tarnowa Podgórnego

Jan Grabkowski - starosta poznańskiBeata Hanyżak  - starosta szamotulski
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Teatr Tańca „Sortownia”

Zaproszeni goście

Agata Herda, dyrektor Technikum i Szkoły 
Branżowej I st. Tarnowo Podgórne
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Motorem ekstremalnych eskapad 
rowerowych po Wielkopolsce był 
Werner Haibach, mieszkaniec osiedla 
Grzybowego. 

– Mąż kolarstwo uprawia od lat i to 
kolarstwo górskie – podkreśla Małgo-
rzata Salwa-Haibach, była przewodni-
cząca Rady Gminy. –Zjeździł na rowe-
rze wszystkie pasma górskie w Europie. 
Brał też udział w Tour de France dla 
amatorów.

Samotność 
długodystansowca

Pan Werner zdecydował się po-
wrócić do kolarstwa, kiedy znudziło 
mu się bieganie maratonów. Przerzu-
cił się wtedy na triathlony. Jak wiado-
mo, jest to multidyscyplina, która łączy 
pływanie, jazdę na rowerze i bieganie.

– Jako kibicującej żonie bardzo mi 
ta zmiana odpowiadała, bo kibicowa-
nie maratończykowi bywa trochę nud-
ne – śmieje się nasza rozmówczyni. 

– Natomiast na imprezy triathlonowe 
jedzie się  z fajną ekipą, dzięki czemu 
można obserwować zmagania w róż-
nych dyscyplinach w przyjacielskiej 
atmosferze – zaznacza.

Zawody oznaczają dobre towarzy-
stwo, jednak treningi często odbywają 
się w samotności. I trudno się dziwić, 
jeśli weźmie się pod uwagę pokonywa-
ne przez pana Wernera dystanse.

– Mój rekord życiowy to trasa 
z Trondheim do Oslo – mówi kolarz. 

– 498 km pokonane w ciągu jednego 
dnia. A w Wielkopolsce przejechałem 
kiedyś na rowerze 120 km w ciągu 3,5 
godziny – dodaje z dumą. 

Ulubiona wielkopolska trasa pana 
Wernera jest jednak krótsza: Oborni-
ki-Murowana Goślina-Rogoźno-Mu-
rowana Goślina-Biedrusko-Morasko-

-Suchy Las-Złotniki.
– Takie szybkie 70 km – uśmiecha 

się nasz rozmówca. 
– Mąż niejednokrotnie zabierał 

na treningi znajomych o 20 lat młod-
szych, którzy szybko odpuszczali, bo 
nie wytrzymywali trudów –informuje 
Małgorzata Salwa-Haibach. – Dlatego 
też bardzo ucieszył się, kiedy zgłosiła 
się do niego ekipa Ewy Korek.

– Jeżdżę na te eskapady od kilku 
miesięcy i nie żałuję – podkreśla Ewa 
Korek, sołtys Złotnik Wsi. – Trasy są 
różne. Najdalszy wypad zrobiliśmy 

do Stobnicy, tej samej, która zasłynęła 
nowo wybudowanym „zamkiem” na 
wyspie i zabytkowym mostem, który 
ostatnio chcą zburzyć. To jakieś 100 
km w obie strony.

Niespodzianka za zakrętem 
Innym ciekawym pomysłem było 

objechanie gminy w koło, po jej ze-
wnętrznej stronie i bez przecinania jej 
granic. Zadanie niełatwe, bo drogowcy 
za nic mieli przyjętą przez naszą ekipę 
koncepcję i w przeszłości poprowadzili 
drogi w taki sposób, że co jakiś czas jed-
nak granice naszej gminy przecinają…

– Oznaczało to konieczność nadra-
biania wielu kilometrów – mówi pani 
Ewa. – W efekcie zrobiliśmy tego dnia 
jakieś 80 km. 

Nie zawsze jednak największym 
problemem jest  sama długość trasy. 

– Przy dobrej pogodzie dystans nie 
jest problemem, zwłaszcza że mięśnie 
już się przyzwyczaiły – macha ręką ro-
werzystka. – Kupiłam też sobie nowy, 
lepszy jednoślad. Górski, bo Wielko-
polska wbrew pozorom wcale nie jest 
płaska. Terenowy, bo często trzeba zje-
chać z asfaltu. Z kołami 29 cali, żeby się 
rozpędzić, a za bardzo się nie nakręcić.

No właśnie, a co, jeśli pogoda jest 
gorsza?

– Zdarzyło nam się, że na trasie złapała 
nas ulewa i jechaliśmy w tej ulewie kilka-
dziesiąt kilometrów – kiwa głową nasza 
rozmówczyni. – No cóż,  nie jesteśmy 
z cukru. Po prostu przyjechaliśmy do 
domu kompletnie mokrzy – śmieje się.

Czasami potencjalnie niebezpiecz-
ne przygody zdarzają się nawet stosun-

kowo niedaleko od domu.
– Wjechaliśmy w las w pobliżu 

Jeziora Kierskiego – relacjonuje Ewa 
Korek. – W pewnym momencie Sta-
szek, mój mąż, ostrzegł nas, żebyśmy 
nie wjeżdżali zbyt szybko w zakręt 
na leśnej ścieżce. Zwolniłam więc. Za 
zakrętem zaczynał się prawie pionowy 
zjazd w dół. Do tego środkiem wąskiej 
ścieżki biegła wyżłobiona przez wodę 
bruzda. Nie byłam pewna swoich 
umiejętności, więc zeszłam wtedy z ro-
weru i sprowadziłam go na dół.

Inna rowerzystka z ekipy, mniej 
doświadczona lub po prostu słabsza fi-
zycznie, nie zdecydowała się nawet na 
sprowadzenie roweru. Zawołała męża 
i oddała mu pojazd.

– A ja zjechałem, choć przez mo-
ment się zawahałem – zaznacza Ma-
ciej Łuczkowski, fotoreporter naszego 

„Magazynu” i fachowiec-złota rączka 
reklamujący się jako „Mąż na telefon”, 
który niedawno dołączył do ekipy 
Wernera Haibacha i Ewy Korek. – 
Udało się, choć nie było to łatwe!

– Kask w takiej sytuacji obowiązko-
wy! – dopowiada pani Ewa.

Świat z lotu ptaka
Maciej pokonał też stuilometrową 

trasę do Stobnicy i z powrotem. 
– Było warto, chociażby z uwagi 

na widoki – nie ukrywa zachwytu. – 
W pewnym momencie stanęliśmy 
w takim miejscu, z którego widzieli-
śmy i zabytkowy most, i całą miejsco-
wość z lotu ptaka.

A inne zalety rekreacyjnej jazdy na 
rowerze? Poza ładnymi widoczkami?

– Takie same, jak w przypadku 
biegania czy innych sportów – mówi 
Maciek. – Kondycja rośnie, endorfiny 
uderzają, a brzuch spada – mruży oko.

No właśnie, jak właściwie z tą 
kondycją? Z pewnością rośnie, ale czy 
wystarcza, żeby dotrzymać kroku ta-
kiemu wyczynowcowi, jakim niewąt-
pliwie jest Werner Haibach? >> cd. s.18
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Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410

Czy drzewom na Młodzieżowej 
zabraknie wody?
Jeszcze nie umilkły echa burzy o lipy, które wycięto przy 
okazji modernizacji skrzyżowania Obornickiej i Młodzieżo-
wej, kiedy wybuchła kolejna zawierucha.
Deszcz pada, a ziemia sucha

Wycinka wywołała głośne prote-
sty części mieszkańców. Z Poznania 
przyjechali też anarchiści z Rozbratu, 
którzy wraz z niektórymi mieszkańca-
mi przykuwali się do drzew. 

Ostatecznie część drzew wycięto, 
część przesadzono, a część zostało na 
miejscu. A co jest przyczyną kolejnej 
burzy? Otóż te drzewa, które pozosta-
ły na ulicy Młodzieżowej, obudowano 
kostką brukową. 

Anna Ohirko, mieszkanka Suche-
go Lasu, wysłała pismo do Urzędu 
Gminy, w którym podnosi, iż kostkę 
wyłożono wokół lip zbyt ciasno, co 
grozi tym, że drzewa nie otrzymają 
wystarczającej ilości wody.

–  Przez ostatnie kilka dni padał 
deszcz, a ziemia wokół pni jest sucha 

– podkreśla Anna Ohirko. – Liście za-
czynają żółknąć. Drzewa wysychają, bo 
deszczówka spływa po kostce. Tymcza-
sem kolejne drzewa są betonowane.

Mieszkanka przypomina, że kiedy 
dużą część lip wycięto podczas mo-
dernizacji skrzyżowania, wójt obiecał, 
że nad pozostałymi będzie czuwał. 

Chodzi o bezpieczeństwo 
dzieci

O sprawie wypowiadała się na 
portalu społecznościowym przewod-
nicząca Rady Gminy Anna Ankiewicz. 
Poprosiliśmy ją więc o opinię.

– Drzewa obudowano kostką tym-
czasowo – tłumaczy przewodnicząca 
Anna Ankiewicz.  – Chodzi o bezpie-
czeństwo dzieci i innych przechod-
niów. Bo inaczej kostka mogłaby się 
rozejść i ktoś mógłby się o nią potknąć. 
Wykonawca zamówił kratki, którymi 
zostaną otoczone drzewa. Kiedy krat-
ki dojdą, kostka zostanie rozebrana. 

Nasza rozmówczyni dodaje, że 
rozważany jest też inny wariant, za-
miast kratki. 

– Być może lipy zostaną otoczone 

niskim krawężnikiem, wewnątrz któ-
rego wyłożony zostanie humus i posa-
dzona irga – wyjawia.

Kiedy to się stanie? Trudno powie-
dzieć. Pani przewodnicząca informuje, 
że inwestycja ma potrwać do końca 
października br.

– Mieszkam blisko, więc mam oko na 
tę inwestycję – zapewnia Anna Ankie-
wicz. – W piątek zauważyłam, że drzewa 
są obkładane kostką. W poniedziałek 
spotkaliśmy się z ekspertem ds. zieleni. 
Rozmawialiśmy z nim zresztą nie tylko 
na temat lip, ale i nowych nasadzeń.

Drzewa, krzewy i rośliny ozdobne 
mają być posadzone wzdłuż Obornic-
kiej, w obrębie skrzyżowania oraz na 
Młodzieżowej.

– Nic złego się nie dzieje, po zdję-
ciu kostki drzewa dostaną odżywkę – 
uspakaja na koniec nasza rozmówczyni.

– Ten argument o bezpieczeństwie 
brzmi dla mnie dziwnie – nie tai Anna 
Ohirko, mieszkanka. – Tak czy inaczej, 
chciałabym podkreślić, że nie mam żalu 
do pani przewodniczącej czy do innych 
radnych. To nie oni przecież zabetonowa-
li drzewa. Odpowiadają za to urzędnicy.

Drzewa nie atakują ludzi
Tymczasem wójt Grzegorz Wojtera 

potwierdza słowa pani przewodniczącej.
– Kostka wokół pni położona jest 

tymczasowo. Zamiast niej będą kra-
townice. Na pismo mieszkanki oczy-
wiście odpowiemy – mówi krótko.

Wątpliwości ma Krzysztof Mącz-
kowski, analityk ochrony środowiska.

– Najgorzej to nie wygląda, ale 
może się okazać, że ciasno ułożona 
kostka drzewom zaszkodzi – wyraża 
obawę. – Choć mam nadzieję, że do 
końca października drzewom wody 
nie zabraknie; czerpią ją przecież tak-
że przez system korzeniowy z głęb-
szych warstw gleby. 

Pomimo to nasz rozmówca kwe-
stionuje sensowność tymczasowego 
kładzenia kostki.

– Zastanawiam się, dlaczego kra-

tek nie umieszczono od razu? – pyta. 
– Zamiast tego ułożono kostkę, dość 

solidnie. A wiemy przecież, że w na-
szym kraju najtrwalsze są prowizorki 

– żartuje gorzko. 
Nasz rozmówca podkreśla też, że 

nie przekonuje go argument dotyczą-
cy bezpieczeństwa.

– Bezpieczeństwem najłatwiej za-
mknąć usta oponentom. Tymczasem 
przed przystąpieniem do przebudowy 
powinno się bowiem myśleć zarówno 
o bezpieczeństwie, jak i o drzewach, 
które przecież są nam wszystkim po-
trzebne – podkreśla. – Zbyt wielu lu-
dzi w naszym kraju uważa, że drzewa 
są zagrożeniem, że wskakują na kie-
rowców i atakują przechodniów – iro-
nizuje. – Względami bezpieczeństwa 
można tłumaczyć wszystko: że kost-
ka powinna zostać, że drzewa należy 
wyciąć… Najczęściej argument do-
tyczący bezpieczeństwa jest naduży-
wany. Naprawdę rzadko się zdarza, że 
bezpieczeństwo faktycznie wymaga 
wycięcia drzew.

My jednak wierzymy, że sprawa za-
kończy się dobrze, a urzędnicy poważ-
nie potraktują głosy zaniepokojonych 
mieszkańców.

Krzysztof Ulanowski
Z ostatniej chwili: wokół lip zamon-
towano kratki.

Wsiadł na rower, bo 
znudziły mu się maratony
Prawie pół tysiąca kilometrów w ciągu jednego dnia, kil-
kadziesiąt kilometrów w ulewie, zjazd po stromym zboczu 
wąską ścieżką – to osiągnięcia, którymi mogą się pochwalić 
członkowie rowerowego teamu z naszej gminy.

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

Ewa i Stanisław Korkowie

Werner Haibach i Maciej Łuczkowski

Sołtys Ewa Korek w koszulce lidera - 
prezent od samego mistrza Wernera

Ekipa Ewy Korek gotowa do drogi

W sprawie zabudowanych drzew 
interweniowała Anna Ohirko

Kostka już zdjęta

Zgodnie z zapowiedzią położono kratkę
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WYDARZENIA  / REKLAMA

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 - 20,00 ZŁ  

NA MIEJSCU - 22,00 ZŁ

 �WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA  
NA WYNOS - 18,00 ZŁ  

NA MIEJSCU - 20,00 ZŁ

PIELEMENI
CZEBUREKI

SOLANKA
FRYKADELKA

Inauguracja roku szkolnego 
w szkole w Golęczewie
Uroczysta inauguracja roku szkolnego w filii w Golęczewie 
w tym roku miała miejsce wyłącznie w klasie I. Uczniowie, 
ich rodzice oraz dyrekcja szkoły została powitana przez 
wychowawczynię klasy I, Dorotę Kubiak.

Wszyscy zgromadzeni czuli 
podniosły charakter chwili. Dzieci 
bardzo przejęte i poważne zasiadły 
w wyznaczonych miejscach. Po  sło-
wie wstępnym, 22 dzieci przed swoimi 
rodzicami, dyrekcją,  wypowiedzieli 
słowa przysięgi a następnie zostali 
pasowani przez dyrektora szkoły 
Krzysztofa Antkowiaka na uczniów 
Zespołu Szkół im. o. Marina Żelazka 
w Chludowie i tym samym włączeni 
w społeczność szkolną. 

Bezpiecznie w murach
Po tym wyjątkowym i histo-

rycznym dla uczniów i ich rodziców 
momencie, dyrektor szkoły złożył 
dzieciom gratulacje oraz życzył im po-
wodzenia na nowym etapie edukacji, 
zaprosił do wspólnej nauki i przeży-
wania ciekawych przygód związanych 
z nauką w szkole. Danuta Kamińska, 
kierownik filii zapewniła, że w mu-
rach szkoły będą czuły się bezpiecznie 
i zawsze mogą liczyć na życzliwość 
i pomoc. 

Podczas uroczystości nie zabrakło 
również zaprezentowania się pierw-
szoklasistów oraz powitania przez 
starszych kolegów, którzy zapewniali 
o wsparciu z ich strony.

Pomimo podniosłego charakte-
ru uroczystości i przejęcia uroczystą 
chwilą, towarzyszyło nam uczucie 
radości z faktu, że wszyscy możemy 
spotkać się w murach szkoły po wyjąt-
kowo długiej przerwie.

Radość i tęsknota
Uczniowie klas II i III spotkali się 

ze swoimi wychowawczyniami Ro-

maną Kierstan i Dorotą Polichnowską 
w swojej sali. Nasi wychowankowie 
byli tak stęsknieni za sobą i swoimi 
paniami, że trudno im było rozstać się 
z klasą i wracać do domu, pomimo, iż  
następnego dnia powracali do swoich 
codziennych, szkolnych obowiązków.

Wszyscy czuliśmy, że tegoroczne 
uroczyste rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego bardzo różniło się od tych, 
które przeżywaliśmy do tej pory. Po-
wodem był oczywiście COVID 19. 

My, nauczyciele, bardzo cieszymy 
się z powrotu uczniów do szkół, ze 
spotkań ze swoimi uczniami oraz tym, 
że nasza praca ponownie przybiera 
właściwy charakter. Uczniom, całemu 
gronu pedagogicznemu, rodzicom 
życzę zdrowia, siły do codziennej pra-
cy i pozytywnego spojrzenia w przy-
szłość.

Danuta Kamińska – kierow-
nik filii szkoły w Golęczewie

Przy tej okazji chciałbym również 
podziękować Arkadiuszowi Brysio-
wi za ogromną życzliwość dla naszej 
szkoły. Odkąd nastąpił trudny czas 
pandemii, pan Arek stara się wspierać 
nas swoją bezinteresowną pomocą. 
Na samym początku ogłoszenia pan-
demii zaopatrzył pracowników szkoły 
w przyłbice i maseczki, które wtedy 
były na wagę złota, a przed rozpoczę-
ciem obecnego roku szkolnego zna-
lazł sponsora, Dariusza Skrzypczaka, 
który podarował wszystkim naszym 
uczniom przyłbice. Dziękujemy też za 
każdą inną pomoc ofiarowaną naszej 
szkole, jak chociażby nagłaśnianie na-
szych uroczystości. Bardzo dziękuję.

            Zespół Szkół                                                                ul. Szkolna 3  
   im. ojca Mariana Żelazka                                                 62-001 Chludowo 
            w Chludowie                                                        tel/fax: 61 25 00 300 
 
 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie 

 składa serdeczne podziękowania Panu  

Dariuszowi Skrzypczakowi z firmy 

KRÜGER PLUS Spółka Jawna 

Druk Plus 

za podarowanie PRZYŁBIC naszej szkole. 

W tym wyjątkowym czasie trwania pandemii doceniamy szeroki gest, który 
pomoże chronić uczniów i pracowników szkoły przed zagrożeniem, jakie w 

każdej chwili może nas spotkać.  
 

 

 

Krzysztof Antkowiak – dyrektor Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie 

Danuta Kamińska – kierownik filii w Golęczewie 

 
 

sekretariat@chludowo.pl 
www.chludowo.pl 
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WYDARZENIA / REKLAMA
– To zależy – Maciej przez mo-

ment zastanawia się nad odpo-
wiedzią. – Pod górkę Wernera nie 
dogonię, ale z górki mogę się z nim 
ścigać. – Zdarzało mi się już jechać 
ponad 60 km/godz. Moja masa robi 
swoje – mówi półżartem.

Masa masą, kondycja kondycją, 
ale sporo zależy też od sprzętu.

– Kupiłem sobie now y, lekki ro-
wer, z karbonową ramą – kiwa głową 
Maciej. – Nie był tani, ale nie żałuję, 
bo przestałem zostawać w tyle – cie-
szy się.

– Szybkość by wa zabójcza – przy-
znaje z uśmiechem Ewa Korek. – 
Ostatnio pojechaliśmy na stosun-
kowo krótką eskapadę, na Dębinę 
i z powrotem. W sumie może z 50 
km. Ale praktycznie przez cały czas 
jechaliśmy ponad 30 km/godz., więc 
można było dostać w kość. Nagrodą 
były lody, bo pozwoliliśmy sobie na 
krótką przerwę.

– A dokąd następna w yprawa? – 
pytam.

– Też stosunkowo niedaleko, bo na 
Dziewiczą Górę – odpowiada pani 
Ewa. – No i znów przydadzą się gór-
skie przełożenia w rowerze – dodaje 
z uśmiechem.

Krzysztof    
Ulanowski

>>>

Świat u stóp

Lepiej pociągiem czy rowerem?

Wiele kilometrów w krótkim czasie

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW
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OCHRONA ŚRODOWISKA JEST NAM BLISKA - informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las WYDARZENIA / REKLAMA

Mieszkańcy Złotnik od miesiąca 
skarżą się na hałasy dobiegające z ul. 
Prostej, które wpływają na komfort 
mieszkania na tym terenie, który do tej 
pory był cichy i spokojny. Jak wskazują 
mieszkańcy – głośne dźwięki generu-
je firma zajmująca się produkcją i insta-
lacją paneli fotowoltaicznych. 

Prawo do wypoczynku
Przedsiębiorstwo, jak udało nam 

się ustalić, działa w tym miejscu już 
od kilku lat. Mieszkańcy zgodnie 
twierdzą, że postanowili właśnie te-
raz zająć się tą sprawą, bo uciążliwość 
firmy narasta.

– Nie da się tu żyć. Wcześniej 
nie było aż takich hałasów. Mamy 
prawo do w ypoczynku, do spokoju, 
taka działalność nie powinna być 
prowadzona w zabudowie jednoro-
dzinnej – mówi mieszkaniec gminy 
K rzysztof Urbaniak.

Mieszkańcy początkowo myśleli, 
że spokój zakłóca pobliska budowa, 
ale okazało się, że hałas generuje wó-
zek widłowy wykorzystywany przez 
firmę zajmującą się pozyskiwaniem 
zielonej energii.

– Największą uciążliwość generuje 
wózek widłowy spalinowy. Pracowni-
cy odpalają go o 4.50 i 6.00. Musimy 
wstawać na akord o takich godzinach 

– skarży się inny mieszkaniec, który 
chciał pozostać anonimowy. – Hałas 
słychać nawet dwa razy w tygodniu. 
Dźwięki przypominają rozładowanie 
towaru i powodują silne wibracje.

Czysto usługowa działalność
Mirosław Maciejewski, pełnomoc-

nik firmy, zaprzecza tym informacjom.

– Transport przyjeżdża między 
godzinami 9.00 a 16.00. Firma  przy 
ul. Prostej nie prowadzi żadnej dzia-
łalności produkcyjnej, to jest czysto 
usługowa działalność – tłumaczy. – 
Całość usług, które świadczy firma 
jest prowadzona poza siedzibą przy ul. 
Prostej. Dlatego też pracownicy wy-
jeżdżają poza siedzibę firmy i nie pro-
wadzą żadnych prac na terenie firmy 
przy tej ulicy. Działalność nie generuje 
żadnego hałasu.

Nasz rozmówca dodaje, że 2-3 razy 
w miesiącu następuje dostawa towaru.

– W przeważającym zakresie są 
to panele fotowoltaiczne, wykonane 
z kruchego materiału, z którymi pra-
cownicy firmy muszą się obchodzić 
delikatnie, dlatego też nie ma moż-
liwości, aby były generowane jakie-
kolwiek hałasy podczas wyładunku 

– wyjaśnia. – Towar jest wyładowy-
wany wózkiem widłowym. Podczas 
pracy wózka są słyszalne dźwięki, 
które to są dźwiękami normalnej pra-
cy urządzenia. 

Elektryczny zamiast 
spalinowego?

Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że 
proponowali właścicielowi firmy, by 
zmienić wózek spalinowy na cichy 
i ekologiczny wózek elektryczny. 
Niestety sytuacja nie uległa zmianie 
i sąsiedzi pobliskiej firmy zwrócili się 
z prośbą m.in. do Państwowego Po-
wiatowego Inspektoratu Sanitarnego, 
Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska i do starostwa powiatowe-
go oraz Urzędu Gminy. Problem, jak 
się okazuje, jest szerszy. Działka była 
własnością prywatną, nie ma też planu 

zagospodarowania tego terenu. Waż-
ny dla mieszkańców temat poruszony 
został podczas XXIII Sesji Rady Gmi-
ny Suchy Las. 

Gmina przekazała pismo do Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego.

– Niezależnie od pisma mieszkań-
ców wysłaliśmy pismo do inspektora 
budowlanego z informacją o prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, na 
terenie działki, która nie powinna być 
wykorzystana na działalność gospo-
darczą, a tym samym postawienie na 
niej hali – powiedział na wójt Grze-
gorz Wojtera.

W rozmowie z nami wójt pod-
kreślił również, że firma prowadzi 
działalność zgodnie ze wszystkimi 
uwarunkowaniami prawnymi, to jest 
odprowadzaniem podatków.

Inne tereny do działalności
Mieszkańcy zastanawiają się, dla-

czego właściciel firmy wybrał sobie 
miejsce na prowadzenie działalności 
przy zabudowie jednorodzinnej. Jeden 

z mieszkańców – Krzysztof Urbaniak – 
zasugerował, że na terenie gminy znaj-
dują się inne tereny przeznaczone do 
takiej działalności. 

– Gmina jednak nie dysponuje nie-
ruchomościami, nie może wskazać 
i uwarunkowywać działalności bez 
kwestii własności – podkreślił Grze-
gorz Wojtera.

W rozstrzygnięciu sporu ma po-
móc kontrola Państwowego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego, która 
zaplanowana jest na 14 września. Do 
tematu będziemy powracać. 

Monika Rychlewska
Z ostatniej chwili: tematem zajmo-
wała się również telewizja regionalna 
TVP 3 Poznań. Po wyemitowanym 
programie w sierpniu br., pełnomocnik 
firmy zaadresował do poszczególnych 
mieszkańców wezwanie do zapłaty 
kwoty w wysokości 25 tys. zł z prze-
znaczeniem na wskazany w liście cel 
społeczny. Argumentując wezwanie 
faktem, że w programie telewizyjnym 
padły nieprawdziwe informacje, które 
naruszyły dobra osobiste firmy.

Mieszkańcy Złotnik versus  
przedsiębiorstwo zielonej energii
Okolice ulicy Prostej w Złotnikach nie są już tak spokojne 
jak kiedyś. Mieszkańcy skarżą się na hałas, a firma, która 
rzekomy hałas  generuje, nie widzi problemu.
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Gmina Suchy Las przypomina  
o konkursie pn. „Retencja wody”

Celem konkursu jest populary-
zacja działań podejmowanych przez 
mieszkańców w zakresie retencji 
i ograniczenia zużycia wody, poprzez 
nadsyłanie przez mieszkańców opi-
sów wraz z dokumentacją zdjęciową 
już stosowanych przez siebie rozwią-
zań, a następnie ich popularyzacja 
poprzez zamieszczenie wybranych 
w konkursie prac w mediach gmin-
nych (w tym elektronicznych).

Praca winna zawierać krótki (do 
2500 znaków wraz ze spacjami) opis 
działań w zakresie retencji i ogranicze-
nia zużycia wody, podjętych i wdro-
żonych przez autora pracy na nieru-

chomości, na której mieszka wraz ze 
zdjęciami prezentującymi te działania 
i rozwiązania.

 Prace konkursowe należy przesy-
łać na adres mailowy: w.orczewski@
suchylas.pl w terminie od 10 do 30 
września 2020 r. z dopiskiem „Kon-
kurs retencja”.

Komisja dokona wyboru trzech spo-
śród przesłanych prac. Autorzy tych prac 
otrzymają nagrody w postaci pojemni-
ków do gromadzenia wody deszczowej 
o wartości do 400 zł brutto każdy.

Pełna treść regulaminu konkur-
su: w w w.suchylas.pl/2020/08/17/
konkurs-retencja-wody.

Możesz sprawdzić jakość powietrza
W gminie Suchy Las znajdują się 

urządzenia mierzące ilość pyłu zawie-
szonego w powietrzu, zwane potocz-
nie „czujnikami smogu”. Zamontowa-
ne zostały na budynkach użyteczności 
publicznej, czyli świetlicach i szkołach 
w następujących miejscowościach: 
Biedrusku, Chludowie, Golęczewie, 
Suchym Lesie, Zielątkowie, Złotkowie. 

Czujniki te odczytują najważniej-
sze parametry, takie jak: zawartość 
pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5, 
jak również temperaturę, ciśnienie 

i wilgotność powietrza w promieniu 
ok. 1 km od urządzenia. 

 Wyniki dokonanych pomiarów 
dla interesującej nas lokalizacji można 
sprawdzić poprzez stronę internetową 
www.panel.syngeos.pl. Dostępna jest 
także aplikacja mobilna na telefon 

„Syngeos”. 
Czujniki smogu, o których mowa, 

nie funkcjonują w ramach Państwo-
wego Monitoringu Środowiska, a po-
chodzące z nich dane jakości powie-
trza mają charakter orientacyjny. 

Dyżur konsultanta w Zielątkowie

Stowarzyszenie Metropolia Poznań  
oraz  

Urząd Gminy Suchy Las  
w ramach walki z zanieczyszczeniem 
powietrza angażują się w realizację 

programu „Czyste powietrze” m.in. poprzez 
pomoc doradczą dla mieszkańców. 

 29 września planowany jest kolejny 
dyżur konsultanta na terenie naszej gminy 

– w świetlicy wiejskiej w Zielątkowie 
(ul. Kręta 1), w godz. 14.00 – 18.00.

 Z uwagi na indywidualny charakter 
spotkań, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie 

godziny z konsultantem p. Krystianem 
Marganem pod nr tel. 786 102 022. 

 W przypadku dużego zainteresowania 
tą formą pomocy, zakładamy możliwość 

ustalenia kolejnego dyżuru.

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
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Węże i pompy strażackie warte 100 
tysięcy złotych trafiły do ochotniczych 
staży pożarnych z powiatu poznańskie-
go. Jan Grabkowski, starosta poznański, 
spotkał się w sobotnie przedpołudnie 
z przedstawicielami powiatowych jed-
nostek OSP, aby przekazać im wyposa-
żenie wspierające druhów w codziennej 
pracy. W ciągu siedmiu lat na ten cel 
przeznaczono blisko 590 tys. zł. Wśród 
sprzętu zakupionego przez powiat, 
który wykorzystują obecnie ratownicy, 
znajdują się m.in. agregaty prądotwór-
cze, pompy szlamowe, prądownice, 
węże strażackie, smoki pływające, a na-
wet sztormiaki i spodniobuty. 

– Choć bezpieczeństwo nie jest 
zadaniem własnym powiatu, co roku 
dofinansowujemy je z budżetu samo-
rządu. Od 2000 roku przeznaczyliśmy 
już na nie 25 milionów złotych. Tylko 
w tym roku zaplanowaliśmy wydać 
kolejne 3 miliony zł. Finansujemy 
zakup sprzętu specjalistycznego, ra-
diowozów czy nagród konkursowych. 

Wspieramy też modernizację i rozbu-
dowę komisariatów, jednostek ratow-
niczo-gaśniczych, w tym JRG nr 6 
w Krzesinach czy JRG nr 8 w Bolecho-
wie – mówił w sobotę Jan Grabkowski, 
starosta poznański. 

Tradycyjnie sprzęt dla ochotników 
przekazywany był podczas coroczne-
go pikniku rodzinnego „Bezpieczni 
w powiecie poznańskim”, który tym 
razem, ze względu na pandemię koro-
nawirusa, nie mógł się odbyć. 

– Dzięki takiej współpracy z powia-
tem poznańskim nasi strażacy mają 
doskonałe wyposażenie, które gwa-
rantuje im oraz potrzebującym pełne 
bezpieczeństwo podczas akcji ratun-
kowych – mówił Jacek Michalak, ko-
mendant PSP w Poznaniu. 

Spotkanie w Bolechowie było rów-
nież doskonałą okazją, do wręczenia 
nagród w organizowanych od 20 lat 
konkursach: „Strażak Roku Powiatu 
Poznańskiego” i „Dzielnicowy Roku 
Powiatu Poznańskiego”. 

Strażakiem Roku PSP został st. ogn. 
Grzegorz Cegłowski z JRG 9 w Pozna-
niu, a OSP – dh Władysław Godawa 
z jednostki w Promnicach.  Statuetkę, 
dyplom oraz symboliczny czek na kwo-
tę 3,5 tys. zł wręczyli Jan Grabkowski, 
bryg. Jacek Michalak, komendant miej-
ski PSP oraz dh Wacław Zajączkowski, 
prezes oddziału powiatowego OSP. 
Drugą nagrodę przyznano druhowi 
Krzysztofowi Ancucie z OSP Golęcze-
wo. Natomiast tytuł „Dzielnicowego 
Roku Powiatu Poznańskiego” przypadł 
sierż. sztab. Jakubowi Bólowi z komisa-
riatu policji w Pobiedziskach. Laureat 
otrzymał również czek na 3,5 tys. zł. Na 

drugim miejscu znalazł się sierż. sztab. 
Michał Orczykowski z placówki w Su-
chym Lesie.

– Dużą przyjemnością jest nagra-
dzanie strażaków czy policjantów cie-
szących się szacunkiem mieszkańców 
i uznaniem wśród współpracowników. 
Rozbudowujemy jednostki, kupuje-
my sprzęt czy finansujemy szkolenia 
właśnie po to, by funkcjonariusze byli 
dobrze przygotowani do służby i wy-
posażeni w ekwipunek zapewniający 
bezpieczeństwo im oraz wszystkim, 
którym pomagają – podkreślał staro-
sta poznański.

JF

 

Sprzęt i wyróżnienia  
dla naszych strażaków
Strażacy z gminy Suchy Las mogą ruszać do akcji ratowni-
czych wyposażeni w nowy sprzęt.  Jednostka z Golęczewa 
otrzymała właśnie zestaw składający się z pompy i węża.

W każdej gminie działają osoby 
charakteryzujące się wrażliwością i  po-
nadprzeciętną inicjatywą. Dlatego war-
to je docenić i zgłosić do nagrody. Na 
wnioski czekamy do 1 listopada 2020 r.

– Ludzie o otwartych sercach uwiel-
biają działać i robią to bezinteresownie. 
Aktywnie organizują pomoc sąsiedzką, 
wspierają społeczności lokalne, senio-
rów, dzieci lub walczą o ochronę śro-
dowiska. Ich inicjatywy budzą uznanie 
i wdzięczność naszych mieszkańców. 
To właśnie tę wyjątkowość nagradzam 
każdego roku – powiedział Jan Grab-
kowski, starosta poznański.

Dotychczas statuetki otrzymali 
m.in. Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”, 
Fundacja „Stworzenia Pana Smolenia” 
czy Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” 
w Luboniu za działania na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami. Grażynę 
Manikowską-Krawiec nagrodzono za 

działalność charytatywną w Pobiedzi-
skach, Ewę Wodzyńską za integrowa-
nie amatorskiego ruchu artystycznego 
seniorów, a Ryszarda Lubkę za rozwią-
zywanie problemów społecznych. Na-
tomiast Eugeniusza Jacka za zaangażo-
wanie w krwiodawstwo oraz turystykę 
powiatu poznańskiego. Wśród wyróż-
nionych firm znalazły się: Fabryka Me-
bli Biurowych MARO, Poz Bruk, No-
vol, STS Logistic czy Solaris.

Celem tej nagrody jest uhonoro-
wanie mieszkańców oraz podmiotów 
z powiatu poznańskiego, którzy po-
przez działalność gospodarczą i oby-
watelską przyczyniają się do rozwoju 
społeczności lokalnej. Przyznawana 
jest w trzech kategoriach:

1) przedsiębiorczości, 
2) inicjatyw obywatelskich, 
3) organizacji pozarządowych.
Zgłosić kandydata może m.in.: grupa 

co najmniej 100 mieszkańców powiatu 
poznańskiego, grupa co najmniej trzech 

organizacji społecznych lub stowarzy-
szeń albo organy oraz jednostki pomoc-
nicze gmin z powiatu poznańskiego. 

Zgłoszenie musi być podpisane, 
zawierać kategorię nagrody, do której 
kandydat jest zgłaszany i dane go iden-
tyfikujące. Ponadto należy przedstawić 
dotychczasową działalność oraz uza-
sadnienie wskazujące znaczenie  jego 
osiągnięć dla powiatu poznańskiego. 

Wnioski można składać do 
1.11.2020 r. na adres mailowy joanna.
felinska@powiat.poznan.pl, pocztą na 
adres: Gabinet Starosty, Starostwo Po-
wiatowe, ul. Jackowskiego 18, 60-509 
Poznań lub osobiście w kancelarii Sta-
rostwa. Pełny regulamin i wzór wnio-
sku dostępny na stronie internetowej 
www.powiat.poznan.pl

JF

Ruszyła kolejna edycja konkursu o Nagrodę Starosty 
Poznańskiego. Co roku szansę na otrzymanie tego wyróż-
nienia mają biznesmeni, społecznicy oraz organizacje 
pozarządowe wyróżniające się przedsiębiorczością, aktyw- 
nością, pomysłowością i pracą na rzecz mieszkańców 
powiatu poznańskiego. 

Nagroda dla otwartych serc
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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

WYNAJMĘ 
MIESZKANIE 47 m2  

NA WINOGRADACH

LOKAL SKŁADA SIĘ  
Z TRZECH POKOI,  

KUCHNI ORAZ ŁAZIENKI

TEL. 501 063 672

Utrudnianie kontaktów 
z dzieckiem
Zgodnie z treścią art. 113 § 1 k.r.o. niezależnie od władzy ro-
dzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowią-
zek utrzymywania ze sobą kontaktów. Oznacza to, iż nawet 
jeśli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, to ma 
on prawo do kontaktów z dzieckiem.

Jako przykłady wykonywania 
prawa do kontaktów ustawodawca 
podał w szczególności przebywanie 
z dzieckiem (odwiedziny, spotka-
nia, zabieranie dziecka poza miejsce 
jego stałego pobytu) i bezpośrednie 
porozumiewanie się, utrzymywanie 
korespondencji, korzystanie z innych 
środków porozumiewania się na odle-
głość, w tym ze środków komunikacji 
elektronicznej. 

Rozwód i rozstanie
Należy rozróżnić dwie sytuacje, 

w których dochodzi do ustalenia kon-
taktów z dzieckiem, to jest rozwód 
małżonków oraz rozstanie partnerów, 
którzy nie byli w związku małżeńskim. 
Zarówno w jednym, jak i drugim przy-

padku, rodzic, który nie będzie na stałe 
opiekował się dzieckiem, ma prawo 
do kontaktów z dzieckiem. Ewentu-
alne odmiennie uregulowanie, jak 
np. ograniczenie kontaktów, może 
wynikać jedynie z orzeczenia właści-
wego sądu. W przypadku rozwodu sąd 
orzeka o tym, przy którym z rodziców 
dziecko będzie miało miejsce zamiesz-
kania oraz w jaki sposób kształtować 
będą się kontakty drugiego rodzica 
z dzieckiem. Natomiast w  sytuacji, 
gdy małżonkowie zawarli porozumie-
nie rodzicielskie, sąd może zaniechać 
orzekania o kontaktach.

Odnośnie zaś rozstania partnerów, 
którzy nie zawarli związku małżeńskie-
go, możliwe jest ustalenie kontaktów 
w porozumieniu rodzicielskim. W przy-
padku braku zgodnego porozumienia  
rodziców w tej kwestii, wówczas należy 
złożyć do właściwego sądu wniosek 
o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Generalną zasadą wynikającą 
z treści art. 113(1) k.r.o. jest to, że jeżeli 
dziecko przebywa stale u jednego z ro-
dziców, sposób utrzymywania kontak-
tów z dzieckiem przez drugiego z nich 
rodzice określają wspólnie, kierując się 
dobrem dziecka i biorąc pod uwagę 
jego rozsądne życzenia. Dopiero w sy-
tuacji, gdy rodzice nie są w stanie dojść 
do porozumienia, bądź gdy zagrożone 
jest dobro dziecka, sprawę rozstrzyga 
sąd opiekuńczy.

Dziecko jako narzędzie
Często zdarza się jednak, że pomi-

mo sądowego uregulowania kontaktów, 
jedno z rodziców utrudnia kontakty 
z dzieckiem drugiemu rodzicowi. Fakt, 
że dziecko ma prawo do dobrej więzi 
z obojgiem rodziców, nie dla każdego 
jest jednak oczywisty.  Coraz częściej 
zdarzają się  sytuacje kiedy dziecko trak-
towane jest jako narzędzie do odegrania 
się na byłym partnerze. Zjawisko to 
określane jest jako alienacja rodziciel-
ska (ang. parental alienation syndrome 

– PAS). Pojęcie to jednak nie występuje 
w polskim prawie. Alienacja rodzicielska 
może przybierać różną postać, np. oczer-
nianie rodzica, manipulowanie uczucia-
mi dziecka, nagradzanie dziecka za uni-
kanie kontaktów z drugim rodzicem itp.

Skala problemu jest duża i z roku 
na rok wzrasta. W przypadku, gdy je-
den z rodziców utrudnia kontakty dru-
giemu rodzicowi z dzieckiem, istnieje 
możliwość złożenia wniosku do sądu 
o zagrożenie nakazem zapłaty odpo-
wiedniej kwoty pieniężnej dla rodzica 
utrudniającego kontakty. 

Postepowanie przed sądem
Zgodnie z treścią art. 598(15) § 1. 

k.p.c. jeżeli osoba, pod której pieczą 
dziecko pozostaje, nie wykonuje albo 
niewłaściwie wykonuje obowiązki 
wynikające z orzeczenia albo z ugody 
zawartej przed sądem lub przed me-
diatorem w przedmiocie kontaktów 
z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględ-
niając sytuację majątkową tej osoby, 
zagrozi jej nakazaniem zapłaty na 
rzecz osoby uprawnionej do kontaktu 
z dzieckiem oznaczonej sumy pienięż-
nej za każde naruszenie obowiązku. 

Postępowanie w tym przedmiocie 
ma dwa etapy.  Etap pierwszy polega 
na zagrożeniu nakazaniem zapłaty 
oznaczonej sumy pieniężnej skierowa-
nym do osoby, która nie wykonuje lub 
niewłaściwie wykonuje ciążące na niej 
obowiązki wynikające z orzeczenia 
albo ugody zawartej przed sądem lub 
przed mediatorem, a dopiero po tym, 
jak dojdzie do zagrożenia w formie po-
stanowienia sądu, to za każde kolejne 
naruszenie będzie wymierzana okre-
ślona suma pieniężna. 

Psychologowie ostrzegają, że efek-
tem alienacji rodzicielskiej mogą być 
duże problemy emocjonalne u dziec-
ka. Może doprowadzić ona do trwa-
łych zmian w jego psychice, czego 
konsekwencją mogą być między inny-
mi problemy z nałogami, nawiązywa-
niem relacji z otoczeniem, a zwłaszcza 
relacji partnerskich, czy też innymi 
zaburzeniami psychicznymi. 

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl
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Operacje z widokiem na 
Wielkopolski Park Narodowy
Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrow-
skiego,  jedyna taka placówka należąca do powiatu po-
znańskiego, właśnie wzbogacił się o nowy, pięciosalowy 
blok operacyjny.  Jeden z najnowocześniejszych w kraju 
i najnowocześniejszy w Wielkopolsce.

Podczas specjalnie zwołanej konfe-
rencji starosta Jan Grabkowski nie kryje 
satysfakcji:

– Zakończył się  kolejny etap w życiu 
naszego szpitala – podsumowuje. – 16 
lat temu ratowaliśmy budżet, spłacali-
śmy długi, a następnie sukcesywnie fi-
nansowaliśmy w infrastrukturę i sprzęt. 
Dopiero po kilku latach przyszedł czas 
na duże inwestycje.

Dr Ewa Wieja, prezes szpitala, pod-
kreśla znaczenie jednostki w ochronie 
zdrowia w regionie, a także potrzebę dal-
szego unowocześniania placówki.

Dr  Amadou Diakite, anestezjolog 
i kierownik nowego bloku operacyjnego, 
mówi o rewolucyjnej poprawie warun-
ków pracy personelu medycznego liczą-
cego 50 osób. 

Powiat ma plany
Starosta Grabkowski przypomina, 

że od 2004 r., kiedy to powiat przejął tę 
placówkę, całość nakładów sięgnęła 100 
mln zł. Teraz na dwa etapy związane 
z nowym blokiem operacyjnym wyda-
no blisko 32 mln zł. Ponad połowa tej 
ostatniej kwoty pochodziła ze środków 
własnych szpitala, a 14 mln zł  dołożyło 
starostwo podwyższając kapitał zakła-
dowy spółki.  

– Po zakończeniu inwestycji i urucho-
mieniu nowego, supernowoczesnego 
bloku   spółka  akcyjna, jaką jest szpital, 
w znacznym stopniu poprawi standard 
świadczenia usług – cieszy się staro-
sta. – Spodziewam się również wzrostu 
konkurencyjności placówki na komer-
cyjnym rynku usług zdrowotnych. Teraz 
czas na wspieranie rozwoju kadr. Mamy 
w powiecie plany na wiele lat i na wiele 
milionów złotych. Czas na agregaty prą-
dotwórcze, łazienki dla chorych w każ-

dej sali z łóżkami oraz na nowe funkcje 
w pomieszczeniach po byłym bloku 
operacyjnym. 

Prezes Ewa Wieja szacuje, że potrze-
ba jest jeszcze ok. 20 mln zł.  Wśród naj-
pilniejszych potrzeb i zadań wymienia 
modernizację alternatywnego zasilania 
w energię elektryczną, ocieplenie budyn-
ków i przebudowę tzw. części hotelowej, 
czyli sal, w których przebywają chorzy.

– Bez wymiany agregatów prądo-
twórczych, w przypadku awarii tradycyj-
nego zasilania, może zabraknąć prądu, 
co oznacza zagrożenie dla życia pacjen-
tów – ostrzega.

Prezes zarządu szpitala w Puszczy-
kowie, z wykształcenia menager i lekarz 
pediatra,  podkreśla, ze szpital znalazł się 
w gronie najważniejszych placówek lecz-
niczych województwa. 

– Jesteśmy w systemie państwowe-
go ratownictwa medycznego, więc to 
wojewoda zadecydował wiele lat temu, 
że mamy szpitalny oddział ratunkowy. 
Stąd konieczność posiadania jak najno-
wocześniejszego bloku operacyjnego 

– zaznacza. – Mamy kilkanaście oddzia-
łów,  przyjmujemy ok. 20 tys. pacjentów 
rocznie. 

Szpital wypracowuje też zysk. Ostat-
nio było to ok. 1,5 mln zł.  Placówka 
działa w formie spółki akcyjnej, której 
jedynym właścicielem jest samorząd po-
wiatowy. Działalność komercyjna, która 
daje szpitalowi zyski, to tylko 4 proc. 
wszystkich usług świadczonych przez 
placówkę. Dlaczego nie więcej? 

– Pobyt w szpitalu jest bardzo drogi – 
tłumaczy prezes Wieja. – Przy pełnej od-
płatności niewiele osób mogłoby sobie 
pozwolić na taką formę leczenia.

Na miarę XXI wieku
Nowym blokiem operacyjnym 

kierować będzie dr Amadou Diakite, 
anestezjolog i specjalista od intensywnej 
terapii, od 2012 r. związany z lecznicą. 
Pochodzi z Mali. Mieszka w Polsce od 
1994 r. Jest absolwentem Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Przed otwar-
ciem nowego bloku pod  jego kierow-
nictwem w Puszczykowie wykonywano 
do 4 tys. operacji rocznie.  Od początku 

września możliwości leczenia chirur-
gicznego  rosną. 

– Teraz do dyspozycji mamy pięć 
supernowoczesnych sal operacyjnych, 
wyposażonych w najlepszy sprzęt me-
dyczny, a wszystko połączone nowymi 
windami z oddziałami szpitalnymi 
i centralną sterylizatornią – podkreśla dr 
Diakite. Najważniejsze dla przeprowa-
dzenia operacji działy znajdują się bez-
pośredniej bliskości bloku operacyjnego, 
na tym samym poziomie. Kierownik 
szacuje, że rozwiązania organizacyjne 
i techniczne pozwolą to na zwiększenie 
o ok. 1000 liczby operacji w placówce. 

W nowym gmachu zadbano nie tyl-
ko o warunki samej operacji, ale też o sa-
mopoczucie pacjentów. Przed zabiegiem 
pacjent trafia najpierw do sali przygoto-
wania, gdzie sprawdza się jego tożsamość 
i dokumentację medyczną. Czasami to 
tu pacjent jest znieczulany.

– Bardzo zaawansowany system 
monitorowania parametrów życiowych 
pacjenta oraz aparaty do znieczulenia 
pozwalają na bezpieczne prowadzenie 
znieczulenia, wczesne wykrywanie za-
grożeń i ich eliminację – informuje dr 
Diakite. – W dodatku wyposażone są 
w takie funkcje, które pozwalają ocenić 
np. głębokość snu oraz stopień zwiot-
czenia mięśni. Tym samym zapewniają 
pełną kontrolę nad przebiegiem znieczu-
lenia oraz szybsze budzenie chorego. To 
urządzenia na miarę XXI wieku – nie 
kryje satysfakcji.

Po zakończonym zabiegu pacjenci 
trafiają na salę wybudzeń, gdzie pozosta-
ją pod opieką personelu pielęgniarskiego 
oraz lekarskiego do czasu przekazania  
ich na oddział. Dziesięć w pełni moni-
torowanych stanowisk zapewnia swo-
bodny dostęp do pacjenta i pozwala na 
kompleksowy nadzór nad wszystkimi 
jego funkcjami. Osobną rolę w całym 
bloku operacyjnym spełnia tzw. „brudny 
korytarz”. To tamtędy, po zabiegu, wy-
wozi się odpady medyczne i narzędzia do 
sterylizacji w znajdującej się piętro niżej 
centralnej sterylizatorni. 

Sale operacyjne w zależności od spe-
cyfiki wykonywanych zabiegów wypo-
sażane są dodatkowo w artroskop, aparat 
rentgenowski, laparoskop, ultrasonograf 
lub mikroskop operacyjny. Operacjom 
sprzyja specjalne oświetlenie z wmon-
towaną kamerą, która przekazuje obraz 
operowanego pola na duże monitory. 
Ciekawym rozwiązaniem jest także 
komputerowy system, umożliwiający 
i ułatwiający  lekarzowi wgląd w historię 
choroby. 

Piękno przyrody
Anestezjolog Diakite podkreśla także 

znaczenie przyrody. Zdjęcia z  Wielkopol-
skiego Parku Narodowego są wszędzie.  

Pozytywnie działają nie tylko na pa-
cjentów, ale również na personel me-
dyczny. 

Warto przypomnieć, że to właśnie 
w puszczykowskim szpitalu przepro-
wadzono zabieg usuwania guzów mó-
zgu z mapowaniem kory mózgowej. 
Wymaga to wybudzenia pacjenta pod-
czas operacji i oznaczeniu ważnych 
części mózgu, odpowiedzialnych za 
funkcje mowy i ruchu. Daje to szansę 
na wydłużenie życia z jednoczesnym  
zachowaniem wszystkich czynności 
umożliwiających pełne i sprawne 
funkcjonowanie. To jedno z więk-
szych dokonań placówki wybudowa-

nej w latach 70. na potrzeby kolejarzy.
Dziś szpital przeprowadza zabie-

gi w dziedzinie ortopedii, chirurgii 
ogólnej, urologii oraz neurochirurgii. 
Dokonywane są tutaj skomplikowane 
operacje m.in. endoplastyki stawów, 
leczy się schorzenia onkologiczne 
przewodu pokarmowego i oferuje 
usługi endoskopowego leczenia ka-
mieni nerkowych. Operacyjnie usuwa 
się guzy ośrodkowego układu nerwo-
wego oraz przeprowadza operacje krę-
gosłupa, a w neurochirurgii  przeciw-
działa się  nowotworowym zmianom 
pęcherza moczowego i prostaty.

Piotr Górski
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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

Krajobraz pełen kolorowych drzew, późne jesienne słoń-
ce czy ogromne dynie - jesień to pełna uroku pora roku. 

To także czas, w którym warto zadbać o rośliny, by prze-
trwały zimę. Złota polska jesień już na dobre zagościła na 
balkonach, tarasach i w ogrodach. I dlatego zapraszamy 
Was do udziału w konkursie pt.,,Jesień w ogrodzie, na bal-
konie i na tarasie”. 

Pochwalcie się zdjęciami waszych ogrodów, tarasów 
czy balkonów, które ukazują tę wyjątkową porę roku. 
Zdjęcia, dane osobowe oraz zgodę na publikację fotek 
prześlijcie na adres: agata@sucholeski.eu.

Na zdjęcia czekamy do 20 października. Na autorów 
najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody. 

Do wygrania: 

   młotowiertarka 2,7J GBH-2-40 DRE Bosch + komplet  
11 sztuk wierteł firmy Bosch ufundowane przez firmę  
Bricoman, 

   2 vouchery na wyroby cukiernicze (każdy o wartości  
150 zł.) ufundowane przez firmę Gajowa 12, oraz 

   kosz jesienny ufundowany przez Kwiaciarnię Leśną.

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Młotowiertarka 2,7J GBH 
2-40 DRE Bosch + komplet 
11szt. wierteł BOSCH w alumi-
niowej walizce

Jan Grabkowski - starosta poznański 

Dr Ewa Wieja - prezes zarządu szpitala 

dr Amadou Diakite - anestezjolog  
i specjalista od intensywnej terapii 

Tomasz Łubiński - wicestarosta poznański Piotr Reiter - wiceprezes zarządu szpitala 
Renata Ciurlik - skarbnik powiatu  
poznańskiego 
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Sprzedawca arbuzów
Późnym popołudniem zadzwonił 

domofon.
– Dzień dobry – usłyszałem miły 

męski głos. – Czy mógłbym zająć panu 
chwilkę? Jestem sprzedawcą arbuzów.

Zazwyczaj nie otwieram domo-
krążcom, ale przyznam, że facet mnie 
zaintrygował. Pierwszy raz w życiu 
spotkałem się z kimś, kto chodziłby 
po mieszkaniach, proponując arbuzy. 
Poza tym nabrałem ochoty na soczy-
sty podwieczorek.

– Bezpestkowych – dodał, jakby 
czytał w moich myślach.

– Niech pan wchodzi. – Otworzy-
łem drzwi do bloku. – Trzecie piętro, 
drugie drzwi na lewo od windy.

Po dłuższej chwili rozległo się pu-
kanie. Młody mężczyzna z wielką tor-
bą wszedł do przedpokoju.

– Ciężka praca – rzekłem, gdy po-
stawił ją na podłodze.

– Ciężka – potwierdził. – Ale ją lubię. 
Cały czas w ruchu, człowiek nabiera tę-
żyzny, poznaje ciekawych ludzi. Wczoraj 
na przykład byłem u tej emerytowanej 
aktorki – tu wymienił imię i nazwisko 
popularnej przed laty gwiazdy filmo-
wej. – Bardzo ciepła i sympatyczna 
osoba. W zeszłym tygodniu odwiedzi-
łem jednego z polityków. A pan, widzę, 
kolekcjoner? – spytał, spojrzawszy na 
obrazy wiszące na ścianie. – Kossaki?

– Tak – odparłem. – Całe życie, 
zamiast trwonić pieniądze na głupoty, 
kupowałem dzieła sztuki. Trochę się 
tego nazbierało.

– Ja też sporo odkładam. Na czarną 
godzinę. Może powinienem zaintere-
sować się malarstwem?

– To dobra lokata kapitału, nie spo-
sób na tym stracić – potwierdziłem. 

– Ale my tu gadu-gadu, a ja nabrałem 
ochoty na arbuza. Proszę pokazać.

Facet uśmiechnął się przepraszająco.

– Chciałbym pomóc, bo miły z pana 
człowiek, ale niestety nie mam. Proszę 
wybaczyć to małe oszukaństwo, ale przy-
puszczam, że nie otworzyłby pan drzwi, 
gdybym powiedział, z czym przychodzę. 
Pańscy spadkobiercy troszkę się niecier-
pliwią – wyjaśnił, zakładając rękawiczki.

Przed snem
Nadszedł czas kolacji. W malutkim 

domku na przedmieściach rodzice wy-
szli na ganek, by przywołać dzieciaki 
baraszkujące wśród krzewów i krzaków.

– A to urwisy – powiedział ojciec, 
widząc, że wesoła gromadka goni kota 
z przywiązaną do ogona puszką.

– Kochane maleństwa – uśmiech-
nęła się matka. – Energia je rozpiera.

Po kwadransie nawoływań rozocho-
cona czwórka – dziewczynka i trzech 
chłopców – wpadli w końcu do domu.

– Prędziutko, idźcie umyć rączki – 
powiedział ojciec. Zrobił przy tym suro-
wą minę, więc nie próbowali oponować.

Usiedli przy stole. Jedząc pajdy chle-
ba z pasztetową i pomidorami, rodzeń-
stwo opowiadało o swoich przygodach. 
Żartom nie było końca, więc co chwila 
wszyscy wybuchali śmiechem. Nagle 
najmłodszy z synów spoważniał.

– Tato, co to znaczy „patologiczna 
rodzina”?

– Patologiczna rodzina? A skąd ci to 

przyszło do głowy?
– Usłyszałem, jak w przedszkolu 

moja pani mówiła tak przez telefon.
– To taka rodzina – rzekła mama, 

chcąc wyręczyć męża – w której rodzi-
ce nie kochają swoich dzieci.

– Aha.
Maluchy skończyły posiłek. Jedno 

po drugim wzięły kąpiel, po czym pobie-
gły do sypialni i wskoczyły pod kołdry.

– Dziadek, dziadek! – zakrzyknęły 
chórem.

Ojciec wyszedł do kuchni, gdzie 
nad szklanką wystygłej herbaty drze-
mał staruszek. Mężczyzna szturchnął 
go w ramię.

– Tato, wnuczęta cię wołają.
Staruszek ocknął się, wsunął na 

stopy bambosze i poczłapał do poko-
ju urwisów. Gwar ucichł, gdy zasiadł 
w fotelu pod oknem.

– O czym chcecie dziś posłuchać 
przed snem? – zapytał.

– Opowiedz, jak utopiłeś sąsiada 
w studni – odpowiedziały chórem.
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Kącik literacki
Paweł Widomski, pięćdziesięciopięciolatek, absolwent polonistyki, 
pisarz i felietonista. Jest autorem thrillerów erotycznych i opowie-
ści kryminalnych, jak ciepło przez czytelników przyjęta książka pt. 
„Byłem bogiem”.  Ale pisze również krótkie, przepojone 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.

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

/PowiedzJakMnieZabijesz

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

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

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

PrzemoAuto@vp.pl   www.przemoauto.pl

tel. 508 402 609

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

Odpady?

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

LOKAL NA WYNAJEM

Telefon: 608 040 131

www.spalarnia.pl
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