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Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów nr 62957/2013

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!

ZIMNY BUFET

Ryba (dorsz) po grecku 10 zł  
(100 g – minimum 3 porcje) 
Śledzik w oleju z żurawiną 6 zł  
(100 g – minimum 3 porcje)
Śledzik w śmietanie 6 zł  
(100 g – minimum 3 porcje)
Łosoś/sandacz w galarecie 14 zł 
(minimum 5 porcji)
Pasztet wieprzowy foremka alu  
500 g 24 zł
Kiełbasa polska pieczona  
z dziczyzny/parka ok. 400 g  19 zł

ZUPY I DANIA

Zupa z podgrzybków 0,9 l  32 zł
Barszczyk czysty 0,9 l 19 zł
Rosół z kurczaka zagrodowego 0,9 l 24 zł
Makaron ręcznie robiony 200 g  8 zł
Filet z sandacza 250 g 28 zł
Filet z karpia 250 g 25 zł
Zraz wołowy w sosie pieczeniowym  21 zł
De volaille  13 zł
Fileciki drobiowe w szynce szwarcwaldzkiej 
w sosie śmietanowo-pietruszkowym  
(3 szt.)  24 zł
Kapusta z grzybami porcja 200 g  7 zł
Krokiet z kapustą i grzybami 7 zł

CIASTA

Ciasto makowo-jabłkowe z bakaliami  
śr. 24 cm  85 zł
Ciasto marchewkowo-piernikowe  
z mascarpone śr. 24 cm  75 zł

PIEROGI

z kapustą i grzybami szt. 2,50 zł
z podgrzybkami  szt. 2,50 zł
z mięsem  szt. 2,50 zł
z suszoną śliwką w cieście  
piernikowym  szt. 3 zł
uszka z grzybami  szt. 70 gr
uszka z mięsem  szt. 70 gr
Inne smaki pierogów  
zgodnie z menu.

ZAMÓWIENIA prosimy składać  

do dnia 13 grudnia w lokalu, mailowo  

lub przez Facebooka.

ODBIÓR w dniu 23 grudnia 2020 r. 

Możliwy również DOWÓZ.

ZAMÓW CATERING ŚWIĄTECZNY

z Pierogarni Bumerang

Pierogarnia Bumerang, Poznań-Kiekrz, ul. Chojnicka 72
tel. 61 848 28 49, 61 8116 028

      PierogarnieBumerang   e-mail: a.zielazek@wp.pl
www.bumerang.net.pl

Pierogarnia Bumerang, Poznań-Kiekrz, ul. Chojnicka 72
tel. 61 848 28 49, 61 8116 028

      PierogarnieBumerang   e-mail: a.zielazek@wp.pl
www.bumerang.net.pl
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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

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

Suchy Las, ul. Leśna 27
tel. 61 812 53 54, tel. kom. 508 362 221 i 224

 �
 �
 �  

  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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Szanowni Państwo!

Sprawa ewentualnej budowy nowego osiedla na terenach należących do YouNick 
Technology Park wywołała kontrowersje. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w konsul-
tacjach, w większości wypowiedzieli się przeciwko zmianom studium. No dobrze, ale co 
w związku z tym dalej? O tym rozmawiamy w wywiadzie z Dagmarą Nickel, prezesem 
zarządu YouNick Technology Park. Warto przeczytać. W tym miejscu uchylę tylko rąb-
ka tajemnicy, że obecnie obowiązujące prawo miejscowe pozwala na tym terenie na mniej 
uciążliwą produkcję, logistykę oraz biura. A co ostatecznie tam powstanie? Sprawa jest 
wciąż otwarta.

Dagmara Nickel wspomina również o problemach komunikacyjnych związa-
nych z zakorkowaną Obornicką. O problemach tych w innym wywiadzie mówi rów-
nież wójt Grzegorz Wojtera, który wyjawia, że gmina ma pewien plan alternatywny. 
Jaki? Poczytajcie.

Wielu mieszkańców najchętniej mieszkałoby w sąsiedztwie terenów zielonych. 
To zrozumiałe, choć nie zawsze możliwe. Na szczęście wielu z nas może mieć pry-
watną namiastkę parku lub skweru w postaci pięknie urządzonego, zielonego ogrodu 
lub balkonu. W niniejszym numerze przedstawiamy Państwu rozwiązanie naszego 
wrześniowego konkursu.

Dobre prawo miejscowe to lekarstwo na wiele bolączek, które trapią mieszkańców. 
A jeśli trapi Was nie bolączka, lecz ból, taki bardziej konkretny, jak ból stawów lub mię-
śni? Wtedy pomoże Wam innowacyjna metoda leczenia, o której dr Michał Skoczek opo-
wiada naszej dziennikarce Monice Rychlewskiej.

Do sąsiedzkiego sporu pomiędzy prywatną firmą a częścią okolicznych mieszkań-
ców doszło też po drugiej stronie ulicy Obornickiej. I to pomimo że firma firma Solar-
-Project nie prowadzi działalności produkcyjnej, lecz usługową. Co więcej, świadczy tzw. 
czyste usługi w bardzo przyszłościowej dziedzinie, jaką są alternatywne źródła energii. 
W tym przypadku konkretnie chodzi o energię słoneczną. Powiecie, że Polska nie leży 
nad Morzem Śródziemnym? Że już sam Adam Mickiewicz podkreślał, że nasze niebo 
nie przypomina włoskiego i często zakryte jest chmurami? Prezes firmy Jakub Kowal-
ski zapewnia naszego dziennikarza, że to żadna przeszkoda, a panele słoneczne nawet 
w klimacie umiarkowanym zapewnią nam wystarczającą ilość energii. Warto więc zain-
westować w ekologię, a przy okazji zaoszczędzić.

W Polsce słońca może i jest dość, tym niemniej któryś z krajów śródziemnomor-
skich z pewnością warto odwiedzić w czasie urlopu. Jak to możliwe w czasie pandemii? 

Ciekawe rozwiązania podsuwa nam w tej kwe-
stii firma TUI. 

Spory w naszej małej ojczyźnie zazwyczaj 
mają wymiar lokalny. Ostatnio też jednak byliśmy 
w Suchym Lesie świadkami protestów o charakte-
rze ogólnopolskim. Ulicą Obornicką przemasze-
rowały tłumy wzburzonych mieszkanek i miesz-
kańców. Chodziło rzecz jasna o kontrowersyjny 
werdykt Trybunału Konstytucyjnego dotyczący 
zakazu przerywania ciąży w przypadku stwier-
dzenia ciężkich i nieodwracalnych wad płodu.

W naszej sondzie wypowiadają się na ten temat 
bardzo różne osoby: opozycyjna posłanka, krytycz-
na wobec władzy adwokatka-społeczniczka, a także 
położna, która doskonale zna problem z własnego 
doświadczenia zawodowego. Wypowiadają się jednak też panie, które podkreślają swoje przy-
wiązanie do katolickiej tradycji i krytyczny stosunek do aborcji jako takiej.

Ogólnopolski czy wręcz ogólnoświatowy problem dotknął naszych mieszkańców 
także w inny sposób. Trwa pandemia, a liczba kolejnych zarażeń wciąż jest duża. Rząd 
zamknął w związku z tym cmentarze w dniu Wszystkich Świętych, a handlowcy pozo-
stali z niesprzedanymi kwiatami. Koszty społeczne walki z pandemią są bardzo wysokie. 
Nasza gmina postanowiła handlowcom pomóc, wykupując kwiaty. Jak się jednak oka-
zało, urzędników wyprzedzili społecznicy, którzy wpadli na ten sam pomysł. Do nieco-
dziennej sytuacji doszło na ulicy Obornickiej, gdzie uczestniczki czarnego marszu wrę-
czyły chryzantemy pikietującemu aktywiście pro-life. Takie gesty przechodzą do historii.

Wspomniana pandemia była też powodem, dla której październikowa sesja Rady 
Gminy odbyła się w interecie. Jak sobie w wirtualnej sali sesyjnej poradzili nasi samorzą-
dowcy? Przeczytajcie!

Miłej lektury!
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Nowa Obornicka  
- kto podejmie rękawicę??

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

Odrzucenie spadku 
w imieniu małoletniego

22
Nie zgadzają się 
na łamanie praw człowieka

18

Sucholesianie mają ogromne serca
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Kompleksowa
obsługa poligraficzna

Twojej firmy 

druk-plus.pl
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- W konsultacjach społecznych 
w sprawie projektu zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru pomiędzy ulicami 
Złotnicką i Łagiewnicką wzięło 
udział ok. 200 mieszkańców, któ-
rzy opowiedzieli się przeciwko 
zmianie. Co dalej?

- Głos 200 osób trzeba wziąć pod 
uwagę. Nie ja decyduję, jaki rodzaj 
zabudowy może powstać pomiędzy 
osiedlem Złotniki Park a osiedlem 
Grzybowym i terenem YouNick Tech-
nology Park. Decyzja należy do władz 
gminy, która rezultaty konsultacji 
zapewne weźmie pod uwagę. Zdaję 
sobie też sprawę z faktu, że w naszej 
społeczności istnieją różne interesy, 
czasem wzajemnie sprzeczne. To rów-
nież szanuję. Rozważajmy jednak te in-
teresy, budujmy rozwiązania w oparciu 
o rzetelne dane, ale nie podchodźmy 
do dyskusji w sposób demagogiczny. 

Przede wszystkim nie aktywizujmy lu-
dzi za pomocą negatywnego przekazu, 
nie karmmy ich lękiem.

- Na czym polegał ten negatywny 
przekaz?

- Dyskusję sprowadzono do uprosz-
czonej narracji, że zmiana studium 
pogłębi zator samochodowy oraz że 
po raz kolejny interesy dewelopera 
będą realizowane kosztem lokalnej 
społeczności. Taki dyskurs jest wyna-
turzeniem demokracji. Wygrywa ten, 
kto głośniej krzyczy. Nie ma znaczenia, 
co krzyczy. Tymczasem do rozwiąza-
nia problemu prowadzi merytoryczna 
rozmowa. Zabrakło rzetelnej analizy, 
uwzględniającej intensywność zabu-
dowy aktualnie dopuszczonej oraz 
planowanej. Zabrakło zrozumienia 
znaczenia zmiany studium.  Zabrakło 
porównania, ile samochodów może 
wygenerować aktualnie dopuszczo-
na i nowa proponowana zabudowa 
oraz w jakiej perspektywie czasowej. 

Wydaje mi się, że górę wzięły emocje 
i chciałabym to zmienić.

- Wy dysponujecie odpowiednią 
analizą?

- Owszem. Według naszych wy-
liczeń rozbudowa parku technolo-
gicznego zgodnie z obecnie obowią-
zującym planem zagospodarowania 
przestrzennego spowoduje wzrost 
liczby samochodów o około 5,5 ty-
siąca, bazując na aktualnym ruchu 
samochodowym, który generujemy. 
Gdybyśmy zintensyfikowali zabu-
dowę o charakterze produkcyjnym, 
na co również pozwala plan miej-
scowy, samochodów osobowych 
byłoby nieco mniej, wzrosłaby za to 
liczba ciężarówek. Pojawiłby się też 
głębszy konflikt z funkcją mieszka-
niową, która została wprowadzona 
na niegdysiejszych terenach prze-
mysłowych należących do Skanskiej. 
Bezpośrednie sąsiedztwo funkcji 
mieszkaniowej i biurowo–produk-

cyjnej jest uciążliwe przede wszyst-
kim dla mieszkańców. Choć uczciwie 
rzecz ujmując mieszkańcy osiedla 
Złotniki Park powinni wiedzieć, że 
aktualny plan miejscowy nie pozwala 
na wprowadzenie funkcji przemysło-
wej o znaczącym oddziaływaniu na 
środowisko.  Zatem najbardziej real-
ne jest wprowadzenie w ich sąsiedz-
twie produkcji, logistyki oraz biur.

- A gdyby zamiast tego powstało 
nowe osiedle mieszkaniowe?

- Wówczas liczba samochodów 
mogłaby spaść nawet o  1,2 tys aut. 
Ten ruch byłby mniejszy, ponieważ 
proponowana zabudowa mieszka-
niowa jest mniej intensywna oraz 
z uwagi na fakt, że część terenu zo-
stałaby wyłączona spod zabudowy 
i przeznaczona na zieleń oraz sport 
i rekreację. Grunty, o których dysku-
tujemy, należą do kilku przedsiębior-
ców z gminy, obejmują łącznie nieco 
ponad 36 hektarów, z czego na miesz-
kaniówkę chcielibyśmy przeznaczyć 
osiem hektarów. Gmina chciałaby 
ten areał zmniejszyć.

- Tak czy inaczej problem związany 
z komunikacją na terenie naszej 
gminy jest faktem.

- Oczywiście, ten problem istnie-
je od dawna, co więcej on nas łączy, 
a nie dzieli. Powinniśmy wszyscy 

WYWIAD  / REKLAMAWYWIAD

Rozmowa jest lepsza niż krzyk
Z Dagmarą Nickel, prezesem zarządu YouNick Technology Park,  
rozmawiamy o osiedlu mieszkaniowym, buforze zieleni, zakorkowa-
nej ulicy Obornickiej i innych problemach komunikacyjnych.

zewrzeć szyki i działać w kierunku 
budowy nowej Obornickiej oraz ucy-
wilizowania wylotu z Poznania. Na-
tomiast nieuprawnione jest twierdze-
nie, że uchwalenie zmiany studium 
spowoduje zatory w ruchu komuni-
kacyjnym. Aktualnie rozpatrywana 
jest zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków rozwoju przestrzenne-
go gminy, która nie uprawnia nas do 
wprowadzenia funkcji mieszkanio-
wej, wytycza jedynie przyszłe możli-
we kierunki rozwoju przestrzennego 
terenu. Kwestię zatorów komunika-
cyjnych rozważa się w czasie przygo-
towywania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 
Studium to spojrzenie na gminę na 
wiele lat naprzód.

- Zatem póki co nie ma o czym roz-
mawiać?

- Wręcz odwrotnie – jest o czym 
rozmawiać: o intensywności zabudo-
wy, o wielkości i lokalizacji terenów 
sportowo–rekreacyjnych, o innych 
potrzebach mieszkańców na północ 
i południe od YouNick Technology 
Park, o terminach realizacji inwesty-
cji, o stymulacji przyszłych mieszkań-
ców do korzystania z komunikacji 
publicznej. Wreszcie powinniśmy  
usiąść przy stole i porozmawiać o tym, 
co zrobić z ulicą Obornicką, zamiast 
straszyć deweloperem i jego inwesty-
cjami mieszkaniowymi, które tak czy 
inaczej nie powstaną na podstawie 
samej zmiany w studium. 

- O czym powinniśmy rozmawiać 
w związku z Obornicką?

- Ulica Obornicka wymaga albo 
poszerzenia, albo odciążenia poprzez 
budowę alternatywnego wylotu na 
północ z Poznania.  Scenariuszy 
i rozwiązań tego problemu było już 
sporo, jednak wydaje się, że cały czas 
brakuje determinacji i porozumienia 
włodarzy Poznania i gminy Suchy 
Las do tego, aby ten problem uznać 
za priorytetowy.  Drugi problem jest 
natury estetycznej. Poznańska część 

Obornickiej wygląda zwyczajnie 
brzydko: brak chodników, dzikie 
pobocza i chaos reklamowy. Ten 
problem można rozwiązać bez gigan-
tycznych pieniędzy. Znowu potrzeba 
determinacji. Myślę, że powinniśmy 
rozmawiać o tym, jak wspólnymi siła-
mi zmobilizować Poznań, Suchy Las 
oraz inne instytucje do rozwiązania 
problemu.

- Jesteśmy jednak w gminie Suchy 
Las, a nie w Poznaniu. Jak gmina 
może rozwiązać problem zbyt du-
żego natężenia ruchu samochodo-
wego?

- Jak sądzę, wiele rozwiązań poja-
wi się niezależnie od decyzji władz 
gminnych. Już powstała kolej metro-
politarna. Przypuszczam, że w ciągu 
kilku najbliż szych kilku lat coraz wię-
cej ludzi będzie dojeżdżać do Pozna-
nia właśnie koleją. Kwestia przyzwy-
czajenia. Coraz większe znaczenie 
przywiązujemy do ochrony środo-
wiska, będą więc pojawiać się kolejne 
przepisy zniechęcające do posiadania 
samochodu i promujące ekologiczny 
transport. A władze gminy mogą się 
np. zastanowić, czy utrzymać zasadę 
dwóch miejsc parkingowych na jed-
no mieszkanie. Może w zupełności 
wystarczy 1,3 miejsca na mieszkanie, 
może 1,5?  Gmina może uatrakcyj-
niać politykę cenową dla transpor-
tu publicznego, może stymulować 
wykorzystanie rowerów, hulajnóg, 
carsharingu, może zniechęcać do wy-
korzystywania samochodów, może 
inwestować w infrastrukturę trans-
portu publicznego czyniąc ją bardziej 
atrakcyjną i przyjazną, może tworzyć 
pozytywną, aktywną kulturę trans-
portu, wreszcie może zwiększać do-
stępność i jakość usług, w tym usług 
publicznych w obrębie gminy i przez 
to zmniejszać zapotrzebowanie na 
dalsze podróże. 

- Duża firma prywatna też może 
zrobić coś pozytywnego dla miesz-
kańców.

- Tak, w tej warstwie do omówie-
nia są na przykład: układ drogowy, 
w tym dodatkowy wyjazd w kierun-
ku ulicy Obornickiej, wielkość i typ 
usług dla mieszkańców, zieleń pu-
bliczna, sport i rekreacja. Wprawdzie 
są to rozmowy, które prowadzi się 
na etapie planu miejscowego, ale już 
dziś zapraszam Zarząd Osiedla Grzy-
bowego, przedstawicieli wspólnoty 
mieszkaniowej osiedla Złotniki Park, 
jak również przedstawicieli gminy 
i profesjonalistów zajmujących się 
rozwojem urbanistycznym do kon-
struktywnej dyskusji.  

- Gdyby Wasze osiedle powstało, 
jakiego rodzaju zabudowa by tam 
dominowała? Rzecz jasna, o ile Wa-
sze plany sięgały tak daleko w przy-
szłość.

- Nie sięgały, bo sięgać nie mogły. 
Nawet, gdyby zmieniono studium, 
musielibyśmy poczekać na uchwale-
nie miejscowego planu. Wtedy mogli-
byśmy rozmawiać o szczegółowych 
parametrach zabudowy. Wyobrażam 
sobie jednak, że zabudowa powinna 
dopasować się do gabarytów budyn-
ków sąsiednich i być otoczona wysoką 
zielenią, aby przyjemnie się mieszka-
ło. Ulice o charakterze alei, woonerfy, 
prywatna zieleń w bardziej intymnych 
miejscach, publiczna w pozostałych, 
usługi, które ułatwią życie. I bufor zie-
leni pomiędzy zabudową mieszkanio-
wą a parkiem technologicznym. 

- Jak dokładnie wyglądałby ten bu-
for? Myślę zarówno o jego szeroko-
ści, jak i wysokości roślin. To były-
by drzewa czy krzewy?

- I znów to nie jest ten etap, by mó-
wić o szczegółach. Jednak zadaniem 
bufora byłoby oddzielenie stref, a za-
tem byłaby to prawdopodobnie wy-
soka zieleń.

- Jeśli zamiast osiedla powstaną bu-
dynki biurowe czy przemysłowe, to 
utworzycie podobny bufor zieleni 
pomiędzy tą zabudową a osiedlem 
Złotniki Park?

- Aktualny plan miejscowy nie 
przewiduje takiego bufora. Funkcja 
usługowo–produkcyjna sąsiaduje 
bezpośrednio z zabudową mieszka-
niową. W mojej ocenie szkodzi to 
mieszkańcom osiedla Grzybowego 
i Złotniki Park, a nas motywuje do 
wprowadzenia większej liczby obiek-
tów produkcyjnych i logistycznych, 
żeby przyspieszyć tempo komercja-
lizacji tak dużego terenu. Uważam, 
że byłoby lepiej dla wszystkich, aby 
między dwoma osiedlami miesz-
kaniowymi minimalizować taki 
charakter zabudowy na rzecz biur 
i mieszkaniówki i równolegle walczyć 
o Nową Obornicką. Dlatego żałuję, 
że dyskusja o zmianie studium skon-
centrowała się na straszeniu korkami 
i mitycznym już słowem „deweloper”. 
Mam dość negatywnych emocji 
w przestrzeni publicznej, nie zga-
dzam się na budowanie narracji, że 
firma którą rozwijam i reprezentuję 
jest wrogiem mieszkańców gminy. Ja 
osobiście, moi współpracownicy, nasi 
klienci i kontrahenci oraz mieszkań-
cy gminy Suchy Las wszyscy mamy 
ten sam problem z korkami. Ten 
problem nas łączy – nie dzieli.   200 
osób, które wzięły udział w konsulta-
cjach powiedziały, że mamy problem 
z natężonym ruchem. Zgadzam się 
z nimi. Jednak oprotestowanie zmia-
ny studium nie rozwiązuje problemu 
korków na Obornickiej. Cała gmina, 
w tym i YouNick, jak również północ 
Poznania będą nadal się rozwijały 
i zwiększały ruch na Obornickiej, 
niezależnie od zmiany studium.  My 
natomiast możemy spotkać się przy 
jednym stole z przedstawicielami róż-
nych grup interesów i Urzędu Gminy. 
I wspólnie dojść do pozytywnych, 
konstruktywnych rozwiązań.

- Osiedle mieszkaniowe byłoby ta-
kim rozwiązaniem?

- Tak, moim zdaniem była to uczci-
wa propozycja.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Prezes Dagmara Nickel
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Energia elektryczna 
prosto ze Słońca
Z mgr. inż. Jakubem Kowalskim, prezesem zarządu firmy 
SOLAR-PROJECT sp. z o.o. sp.k., rozmawiamy o rosnącej po-
pularności fotowoltaiki, nowych technologiach stosowanych 
w produkcji paneli słonecznych i relacjach sąsiedzkich.

– Firma Solar Project działa w Złot-
nikach od czterech lat, jednakże jej 
początek miał miejsce dużo wcze-
śniej. Gdzie znajdowała się wówczas 
firma?

– Nasza firma jest firmą rodzinną. 
Działalność rozpoczęliśmy w 1992 
r. Nasza siedziba znajdowała się wte-
dy przy ulicy Rolnej w Suchym Lesie, 
a firmę prowadził mój ojciec.

– Ale w 1992 r. nie montowaliście 
jeszcze paneli?

– Oczywiście nie. W tamtym cza-
sie nie zajmowaliśmy się fotowoltaiką, 
jednakże wykonywaliśmy instalacje 
elektryczne. Montaż systemów foto-
woltaicznych na szeroką skalę umożli-
wiła ustawa o odnawialnych źródłach 
energii, która rodziła się w bólach przez 

kilka lat i weszła w życie dopiero w 2016 
r. Dziś nasz przedmiot działalności 
to zarówno instalacje elektryczne, jak 
i systemy fotowoltaiczne. Mamy kilku 
stałych kontrahentów, a jednym z nich 
jest firma Apart z siedzibą w Suchym 
Lesie. Od samego początku tworze-
nia sieci dystrybucyjnej, czyli od 1997 
r., wykonujemy instalacje elektryczne 
w salonach jubilerskich Apart na tere-
nie całego kraju. Od 2007 r. współpra-
cujemy także z firmą ENEA. Wykonu-
jemy dla nich przyłącza energetyczne 
w gminach Suchy Las, Oborniki, Ro-
kietnica i Tarnowo Podgórne. Podej-
mujemy się również działań na rzecz 
lokalnej społeczności, takich jak choć-
by montaż instalacji fotowoltaicznej na 
rzecz kościoła w Suchym Lesie. Swoim 
doświadczeniem, wiedzą i działaniami 
chętnie wspomagamy również lokalne 
inicjatywy oraz eventy.

– Panie Jakubie, spotykamy się w Wa-
szej siedzibie już po raz drugi. Po-
przednio rozmawialiśmy o Waszych 
sąsiadach skarżących się na głośny 
dźwięk wózka widłowego. Czy rela-
cje sąsiedzkie uległy zmianie?

– Owszem, kilkoro naszych są-
siadów skarżyło się na uciążliwości. 
Naszym zdaniem niezwiązane jed-
nak z działalnością gospodarczą, lecz 
z rozbudową budynku. Chodzi zatem 
o uciążliwości przejściowe. Każdy 
przecież raz na jakiś czas przeprowa-
dza remont w swoim budynku czy 
lokalu, czy to w firmie czy w prywat-
nym domu. 

– Skąd takie przypuszczenia, skoro 
sąsiedzi mówili o wózku widło-
wym?

– Ponieważ jesteśmy przy ulicy Pro-
stej w Złotnikach od 2016 r. i wcześniej 
skarg nie było. Zaczęły się właśnie wte-
dy, kiedy rozpoczął się remont. Prace, 
które na terenie firmy wykonujemy 
na co dzień, nie są uciążliwe: utrzyma-
nie terenu, parkowanie samochodów, 
przeładunek paneli fotowoltaicznych, 
etc. Jesteśmy firmą usługową, a nie 
produkcyjną. Tak naprawdę tylko je-
den z sąsiadów ma złą wolę. Mówił np., 
że zniszczy naszą firmę itp. W czasie 
mediacji jego mama stwierdziła, że wi-
dzi możliwość porozumienia, ale on 
na nią nakrzyczał i kategorycznie od-
ciął się od tych słów. Przez tę nieprzy-
jemną sytuację tracimy klientów, m. 
in. dlatego że wspomniany powyżej 
sąsiad pisze na nasz temat negatywne 
opinie w internecie oraz wysyła maile 
do naszych kontrahentów.

– Jaki jest wynik mediacji?
– Zobowiązaliśmy się do takiej 

organizacji pracy, żeby całkowicie 
wykluczyć nasz potencjalnie nega-
tywny wpływ. Nasz spalinowy wózek 
widłowy ma wszelkie atesty, ale wy-
mienimy go na elektryczny. Przeszko-
limy też pracowników, by ograniczyli 
rozmowy na zewnątrz budynku. Na 
terenie naszej firmy pracownicy nad-
zoru budowlanego przeprowadzili 
kontrolę, podczas której nie stwier-
dzono żadnych nieprawidłowości. 
Czekamy jeszcze na stanowisko na 
piśmie. Jeśli nadzór budowlany wska-
że jakiekolwiek nieprawidłowości, 
to oczywiście je usuniemy. Na razie 
walczymy z różnymi nieprawdziwy-
mi informacjami, które pojawiają się 
w przestrzeni publicznej.

– Jakimi?
– Regionalna telewizja wyemi-

towała wyrwaną z kontekstu wy-

powiedź wójta gminy Suchy Las, że 
inwestor nie wystąpił z wnioskiem 
o warunki zabudowy. Przekaz był 
taki, że działamy nielegalnie. To 
prawda, że nie występowaliśmy 
z wnioskiem, nie jest jednak prawdą, 
że działamy nielegalnie. Później wójt 
na sesji Rady Gminy stwierdził, że 
teren na którym znajduje się nasza 
firma nie jest przeznaczony pod za-
budowę mieszkaniowo-usługową. 
Ponownie nie miał racji, gdyż jest to 
teren MU. Działamy tu nie tylko my, 
ale także inne firmy usługowe.

– Wróćmy do głównego tematu na-
szego spotkania – fotowoltaiki. Pa-
nele montujecie w całej Polsce.

– Zgadza się. Instalacje montu-
jemy na domach jednorodzinnych 
oraz na mniejszych lub większych 
budynkach firmowych, zarówno na 
dachach, jak i na gruncie. Jesteśmy 
również generalnym wykonawcą 
instalacji fotowoltaicznych realizo-
wanych dla sieci marketów Dino 
Polska. Do tej pory w całym kraju wy-
konaliśmy dla nich około 150 syste-
mów o mocy 30-40 kW. W tym roku 
podpisaliśmy z Dino Polska kolejny 
kontrakt. Posiadamy więc niezbędną 
wiedzę popartą dużym doświadcze-
niem, a także nie boimy się kolejnych 
wyzwań.

– Fotowoltaika jest w naszym kraju 
coraz bardziej popularna? Spoty-
kam się jednak z opiniami, że nie je-
steśmy Grecją czy Hiszpanią, że czę-
sto mamy zachmurzone niebo itp.

– Zapewniam, że nasz klimat jest 
wystarczająco słoneczny, by czerpać 
energię za pośrednictwem paneli. 
Inwestycja może zwrócić się nawet 
w ciągu 3-4 lat, a trwałość urządzeń 
to około 25 lat. Montaż paneli realnie 
wpływa więc na obniżenie rachunków 
za energię elektryczną. Fotowoltaika 
rzeczywiście jest u nas coraz bardziej 
popularna, a sprzyjają temu również 
programy finansowane przez państwo, 
jak program „Mój prąd”.

– Co to za program?
– Jest to dotacja w w ysokości 5 tys. 

zł do całej instalacji, w przypadku 
zakupu paneli wraz z usługą mon-
tażu. Najczęściej firmy takie jak na-
sza oferują swoim klientom właśnie 
usługę łączoną. Istnieje też fotowol-
taiczna ulga podatkowa. Wystarczy 
zachować fakturę i można rozliczyć 
w ydatek w ypełniając roczny PIT. 
My zajmujemy się fotowoltaiką kom-
pleksowo, włącznie z podłączeniem 
do sieci energetycznej, dotacjami 
i ulgami.

– Jeżeli zamówię panele fotowolta-
iczne, to jakiej wysokości będzie 
mój rachunek za prąd?

– Zależy od wielkości budynku 
i liczby urządzeń w budynku, które 
czerpią prąd. W monitorowanych 
przez nas budynkach właściciele 
płacili po montażu paneli ok. 100 zł 
rocznie zamiast kilkuset złotych co 
dwa miesiące.

– A koszt montażu paneli na dachu?
– Również zależy od zapotrzebo-

wania na energię, bo ktoś może mieć 
np. ogrzewany basen, który generować 
będzie dodatkowe potrzeby. Pokrycie 
dachu panelami fotowoltaicznymi 
w przeciętnym domu jednorodzin-
nym to koszt 15-25 tys. zł.

– Zazwyczaj pokrywa się cały dach 
czy tylko jego część?

– Wszystko zależne jest od zapo-
trzebowania na energię elektryczną. 
By dobrać wielkość instalacji, należy 
kierować się rocznym zużyciem ener-
gii w danym budynku. Nie ma dziś 
możliwości sprzedaży energii ze słoń-
ca, trzeba więc wyliczyć to tak, żeby 
instalacja produkowała tyle energii, ile 
faktycznie zużywamy.

– Jaka jest przyszłość fotowoltaiki? 
Czy jej popularność będzie nadal 
rosła?

– Tu jesteśmy optymistami. Tech-
nologia się rozwija, sprawność urzą-
dzeń rośnie, ceny modułów spadają, 
a ceny energii elektrycznej rosną. 
Pojawia się coraz więcej  mechani-
zmów wspierających, jak program 

„Mój prąd”. Coraz popularniejsza 
jest technologia SolarEdge, która jest 
wprawdzie o 5-7 proc. droższa od 
tradycyjnej, ale per saldo się opłaca, 
bo moduły w tej technologii pracują 
niezależnie od siebie i generują więk-
szy uzysk energii. Jeżeli w tradycyjnej 
technologii jeden moduł pracuje 
gorzej, bo jest np. zacieniony, to zna-
cząco wpływa negatywnie na uzyski 
energii całej instalacji. W technolo-
gii SolarEdge tego problemu nie ma. 
Zaletą tego systemu jest również 
obniżone napięcie, co jest ważne ze 
względu na konieczność uzyskania 

pozytywnej opinii rzeczoznawcy 
do spraw przeciwpożarowych. Z na-
szych obserwacji wynika, że świado-
mość wśród naszych klientów jest 
coraz większa i dzięki temu coraz czę-
ściej wybierają oni tylko technologie 
gwarantujące wysoką efektywność. 
Nie inaczej było w przypadku sieci 
Dino Polska, która również korzysta 
z systemów SolarEdge.

– W wielu krajach Europy powstają 
również duże farmy fotowoltaiczne. 
Czy staną się one w Polsce konku-
rencją dla farm wiatrowych?

– W moim odczuciu przyszłość 
zdecydowanie należy do fotowoltaiki. 
Panele nie hałasują, nie psują krajo-
brazu. Przy odpowiednim zaprojekto-
waniu i zagospodarowaniu terenu nie 
widać ich nawet z bliskiej odległości, 
ponieważ znajdują się na wysokości 
nie większej niż trzy metry. W Polsce 
powstały już setki takich farm, ostat-
nio w okolicach Łodzi oraz Leszna. 
A będzie ich coraz więcej.

– Zapewne rozwija się również Wa-
sza firma. Poszukujecie specjali-
stów?

– Ma Pan rację, rozwijamy się, 
i cały czas poszukujemy elektrotech-
ników, monterów, ale i pomocników. 
Nie jesteśmy gigantami, jak niektóre 
firmy z branży, ale też nie korzystamy 
z usług podwykonawców. Wszystkie 
prace wykonują nasi specjaliści. To 
ważne, gdyż odpowiedzialność się 
nie rozmydla i wiadomo, do kogo się 
zwrócić z ewentualną reklamacją. Po-
nadto niezwykle ważnym aspektem 
jest dla nas to, aby nasze systemy speł-
niały oczekiwania klientów. Korzy-
stamy jedynie z urządzeń z wyższej 
półki, których renoma poparta jest 
wieloletnimi nieskazitelnymi opinia-
mi. To wszystko gwarantuje wysoką 
jakość naszych usług. Mamy nadzieję, 
że czytelnicy gazety przekonają się 
o tym na własnej skórze, decydując 
się na współpracę z naszą firmą.

Rozmawiał Jerzy Berger

SOLAR-PROJECT sp. z o.o. sp. k.
62-002 Złotniki / k. Poznania, ul. Prosta 30

tel. 798 290 260, 512 267 350
www.solar-project.pl

Jakub Kowalski, prezes SOLAR-PROJECTfot
. A

da
m

 W
aw

rz
yn

iak
, fo

toa
da

m
ix

.co
m

WYWIAD

10 Sucholeski.EU       listopad 2020      nr 11 (106)  nr 11 (106)       listopad 2020      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 11



fot
. A

da
m

 W
aw

rz
yn

iak
, fo

toa
da

m
ix

.co
m

WYWIAD / REKLAMA

Własna krew – antidotum na 
bóle i zwyrodnienia stawów
Bóle stawów, zwyrodnienia i kontuzje – to dolegliwości, 
na które skarży się coraz więcej osób. Dzięki innowacyjnej 
metodzie leczenia schorzeń własną krwią, raz na zawsze 
można pożegnać się z bólem i wrócić do sprawności.

Koniec z zażywaniem ogromnej 
ilości leków przeciwbólowych lub prze-
ciwzapalnych. O nowoczesnej medycy-
nie regeneracyjnej rozmawialiśmy ze 
specjalistą w ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu – dr. Michałem Skocz-
kiem z przychodni Eumedica, miesz-
czącej się w Suchym Lesie.
– W przychodni prowadzi Pan tera-
pię leczenia osoczem bogatopłyt-
kowym PRP (Platelet Rich Plasma) 
oraz fibryną bogatopłytkową PRF 
(ang. Platelet Rich Fibrine). Co się 
kryje pod tymi, być może dla wielu 
osób, trudnymi nazwami?

– To preparaty wytwarzane z krwi 
pacjenta. W języku medycznym mówi 
się o nich „autologiczne”, bo „auto’’ 
oznacza własny. Zatem – bezpiecz-
ne i szczególnie polecane alergikom. 
W celu uzyskania preparatów odwi-
rowuje się krew, co rozdziela ją na po-
szczególne składniki. Zarówno osocze 
PRP jak i fibryna PRF zawierają dużo 
płytek krwi, bogatych w czynniki 
wzrostu. Fizjologicznie aktywują ko-
mórki do regeneracji i gojenia się ran. 
Fibryna bogatopłytkowa zawiera me-
zenchymalne komórki macierzyste. 
Tworzy trójwymiarową sieć, kluczową 

w procesie gojenia ran. Podobnie, jak 
w przypadku sieci rybackich, wyłapuje 
ona różne składniki krwi. Fibryna dłu-
żej niż osocze stymuluje fibroblasty 
i inne nasze komórki do pracy.
– Dla jakich pacjentów będzie to do-
bra metoda leczenia?

– Wskazania do zastosowania tera-
pii osoczem bogatopłytkowym (PRP) 
są szerokie, to m.in. różnego rodzaju 
urazy, przewlekłe schorzenia stawów, 
zmiany zwyrodnieniowe stawów, 
trudno gojące się rany, zapalenia tka-
nek miękkich, kontuzje, uszkodzenia 
ścięgien, mięśni i więzadeł, przy zła-
maniach i brak zrostu po złamaniach, 
trudno gojących się ran i owrzodzeń. 
Metodę tę zaleca się m.in. u sportow-
ców, którzy często zmagają się z bólem 
i pogrubieniem ścięgna Achillesa, cier-
pią na tendinopatię więzadła rzepki, 
dotykającą przede wszystkim spor-
towców wykonujących dyscypliny, 
gdzie dochodzi do forsownych ruchów 
prostowania w stawie kolanowym 
podczas skakania, a więc lekkoatletów, 
koszykarzy, siatkarzy. Wiem, że z tera-
pii skorzystali już m.in.  golfista Tiger 
Woods czy jeden z najlepszych tenisi-
stów świata Rafael Nadal.
– Jakie są zalety korzystania z tej 
metody leczenia? Czy dzięki niej pa-
cjent może uniknąć operacji?

– Tak, w niektórych przypadkach 
schorzeń udaje uniknąć się operacji, 
które są zazwyczaj kosztowne oraz 
wiążą się ze znacznym ryzykiem. Zalet 
z zastosowania tej metody jest jednak 
więcej. Pacjenci po podaniu preparatu 
odczuwają przede znaczną redukcję 
bólu, polepsza się zakres ruchomości 
stawów, następuje szybsze gojenie 

uszkodzonych ścięgien i wiązadeł. 
– Czyli pacjent potrzebuje mniej 
leków?

– Redukujemy przez to ilość przyj-
mowanych leków przeciwbólowych 
czy przeciwzapalnych, które negatyw-
nie wpływają m.in. na wątrobę.
– Inne korzyści?

– Możliwe jest także zredukowa-
nie zmian zwyrodnieniowych przed 
rozwinięciem się objawów bólowych 
lub uniknięcia ich eskalacji. Co ważne 
– przy podaniu substancji własnej, nie 
ma ryzyka zakażenia np. wirusowym 
zapalenie wątroby, HIV czy obecnie 
panującym koronawirusem covid-19.
– Od kiedy w przychodni Eumedica 
prowadzi Pan leczenie tą metodą?

– Preparaty zacząłem podawać 
w moim prywatnym gabinecie już 
siedem lat temu. Następnie dzięki re-
fundacji z NFZ mogłem pomóc wielu 
pacjentom w oddziale ortopedycznym, 
w którym byłem kierownikiem przez 
pięć lat. W przychodni specjalistycz-
nej Eumedica leczenie osoczem boga-
topłytkowym stosujemy od czasu jej 
powstania. To jest od 2013 roku. Od 
roku w leczeniu stosujemy dodatkowo 
zabiegi z zastosowaniem fibryny  boga-
topłytkowej.
– Czy zabieg należy powtarzać, by 
efekt leczenia utrzymywał się dłu-
gotrwale?

– Terapia składa się z dwukrotne-
go podania preparatu w odstępie 2-4 
tygodni, tak aby zapewnić optymalne 
rezultaty. Wszystko zależne jest tak-
że od indywidualnej reakcji pacjenta 
na leczenie. Zabieg, z racji wysokiego 
bezpieczeństwa, można powtarzać 
co roku, jeśli występuje odnowienie 
zmian chorobowych.
– Wspominał Pan, że zabieg dawniej 
refundował NFZ. Niestety, obecnie 
pacjent musi leczyć się prywatnie. Jaki 
jest zatem koszt podania preparatu?

– Koszty oscylują w granicach 600-
700 złotych za jedno podanie prepara-
tu. W przypadku ostrzyknięcia kilku 
stawów, cena ulega zmniejszeniu. Wi-
zyta kontrolna po zabiegu jest wizytą 
bezpłatną, podczas której oceniamy 
proces leczenia i wykonujemy badanie 
USG. Czas oczekiwania na wizytę to 
około 2-3 tygodnie. W przypadkach 
pilnych, jak urazy i silne dolegliwości 
bólowe, termin ten w przychodni Eu-
medica, staramy się przyspieszyć.
– Jakie są przeciwwskazania do sko-
rzystania z tej metody leczenia?

– Z kuracji nie mogą skorzystać 
osoby cierpiące na choroby nowo-
tworowe, hematologiczne lub autoim-
munologiczne. Przeciwwskazaniem 
będzie również stan zapalny skóry lub 
aktywna forma opryszczki. Ponadto 

WYWIAD
aplikacja osocza bogatopłytkowego 
nie jest zalecana w przypadku kobiet 
w ciąży i karmiących piersią.

Rozmawiała Monika Rychlewska
Doktor Michał Skoczek to specjali-
sta w ortopedii i traumatologii na-
rządu ruchu z 25-letnim doświad-
czeniem na oddziale ortopedii. Poza 
osoczem i fibryną bogatopłytkową, 
zajmuje się leczeniem innych scho-
rzeń ortopedycznych oraz ich dia-
gnostyką. Wykonuje badania USG 
stawów, zabiegi operacyjne niere-
fundowane przez NFZ. Obecnie 
szkoli się w dodatkowej specjalizacji 
– medycynie estetycznej.

Przychodnia lekarska i specjalistyczna Eumedica przy ul. Obornickiej 126  
w Suchym Lasie działa nieprzerwanie od 2013 roku. Pomimo pandemii cały czas 
udziela pomocy pacjentom. Zapewnia opiekę zdrowotną dla dzieci i dorosłych.

Szukają Państwo lekarzy specjalistów z różnych dziedzin? Wystarczy 
zadzwonić pod nr  791 889 916 i umówić się na wizytę.

Tylko teraz – zniżka na leczenie!
W ramach promocji, do końca roku 20 proc. zniżki na pierwsze podanie osocza 

bogatopłytkowego w przychodni Eumedica. Zapisy prowadzone są telefonicznie: 731 332 443.
Więcej informacji na temat terapii osoczem, znajdą Państwo stronach internetowych:

www.przychodniaeumedica.pl
www.ortopeda-skoczek.pl

SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

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

tel. 600 11 66 76

Dr Michał Skoczek

WERNISAŻ ON-LINE  

wydawnictwa jubileuszowego
Zarząd Osiedla Grzybowego, Wójt Gminy Suchy Las

oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las 

ZAPRASZAJĄ 5 grudnia o godz. 18.00
na „WERNISAŻ ON-LINE” kalendarza

wydanego z okazji 
jubileuszu 25-lecia Osiedla Grzybowego.
Kalendarz ten promuje piękne gminne krajobrazy

uwiecznione w obiektywie aparatu przez mieszkańców
Osiedla Grzybowego. Wydarzenie,

na które serdecznie zapraszamy dostępne będzie na
fanpage-u Osiedla Grzybowego

www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas.

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU

669 69 00 36

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672
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ROZWIĄZANIE WRZEŚNIOWEGO KONKURSU
KONKURS

1. Dariusz Bujak, Kiekrz

2. Kinga Stanicka, Złotniki 3. Barbara ze Złotnik

4.Katarzyna Nawrocka

5.Krzysztof Haduła, Chludowo

6. Renata i Grzegorz Korpa 7. Ewa Korek, Złotniki Wieś

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

Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom za zaangażowanie 
i udział w konkursie ,,Jesień w ogrodzie, na balkonie i na tarasie”.  
Nadesłane zdjęcia były bardzo różnorodne. Spośród wszystkich nade-
słanych, nasze jury wybrało 7 najciekawszych, najpiękniejszych zdjęć.

Nagrodę główną – młotowiertarkę 2,7 J GBH-2-40 DRE Bosch + kom-
plet 11 sztuk wierteł BOSCH w aluminiowej walizce o wartości ok. 600 zł, 
ufundowaną przez firmę Bricoman otrzymuje pan Dariusz Bujak z Kiekrza. 

2 vouchery (każdy o wartości 150 zł) ufundowane przez Gajo-

wa 12 Bistro & Cafe trafiają do pani Kingi Stanickiej-Zachmyc i pana 
Krzysztofa Haduły z Chludowa. 

Vouchery (każdy o wartości 150 zł) ufundowane przez centrum ogrod-
nicze Twój Ogród otrzymują pani Katarzyna Nawrocka ze Złotnik, państwo 
Renata i Grzegorz Korpa oraz pani Ewa Korek ze Złotnik Wsi. 

Jesienny bukiet ufundowany przez Kwiaciarnię Leśną dostaje pani  
Barbara ze Złotnik. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kon-
takt z redakcją 669 690 036.

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

KUPIĘ DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ 

w Suchym Lesie, Złotnikach 
lub w okolicy

Nowy szpital
– Drodzy państwo – powiedział 

dyrektor szpitala do zebranych. – 
Znalazłem rozwiązanie. Proszę zga-
sić światło i włączyć rzutnik – zwró-
cił się do informatyka.

Na sali zapanował półmrok.
– Jak państwo wiecie, kończy się 

i tlen, i leki. W dodatku wszystkie 
łóżka od dawna są zajęte, a personel 
ze zmęczenia ledwo zipie. Tak dalej 
być nie może. Dlatego postanowi-
łem w ybudować now y szpital. Prze-
stronny, jasny, funkcjonalny.

Po sali przeszedł szmer podziwu. 
Dyrektor uruchomił prezentację.

– Proszę spojrzeć. Żadnych 
wspólnych sali, same izolatki. 
W standardow ym w yposażeniu 
respiratory, w ygodne łóżka, nawet 
lodówka i kuchenka mikrofalowa. 
Do tego pokój socjalny z rozkła-
daną sofą , by rodzina mogła odpo-

cząć, gdy odwiedzi chorego. Ale to 
nie wszystko. Pomyślałem także 
o naszym personelu. Wiem, że wie-
le pielęgniarek i salow ych dojeż-
dża z daleka. Czasem przez wiele 
godzin tłuką się podmiejskimi po-
ciągami, żeby złapać w domu parę 
godzin snu i zaraz potem wracają 
na dyżur. Dlatego obok szpitala po-
wstał hotel dla pracowników. Żad-
nego oszczędzania. Komfortowe 
pokoje, a w zasadzie samodzielne 
apartamenty, z łazienkami i aneksa-
mi kuchennymi.

Dyrektor szpitala powiódł wzro-
kiem po zebranych. Widać było, że 
rozpiera go duma.

– Pokażę państwu magazyny. Są 
pełne leków, butli z tlenem, środ-
ków do dezynfekcji. Niczego nie 
brakuje.

Prezentacja dobiegła końca.
– Czy są jakieś pytania?

Dość długą ciszę przerwał mło-
dy lekarz z końca sali.

– Ale, panie dyrektorze, przecież 
to Minecraft...

– No właśnie. Od jutra przecho-
dzimy na leczenie zdalne.

Plan B
– To co, świętujemy samotnie? 

– Znajomy przysiadł na ławeczce 
obok mnie. Wyjął papierosy. – Za-
palisz?

– A daj, zapalę. W zasadzie to rzu-
ciłem to świństwo, ale taki jestem 
zdenerwowany...

Otoczył nas obłok dymu. Kop-
cąc, patrzyliśmy na sroki, które 
skakały po ścieżce. Nagle ptaszyska 
poderwały się do lotu. Ktoś nadcho-
dził od strony bramy. Gdy się zbliżył, 
rozpoznałem sąsiada z naprzeciwka.

– Dobry wieczór, panowie – po-
witał nas wesoło.

– Nie taki znowu dobry – odpar-
łem. – Słyszał pan?

– Słyszałem, słyszałem.
– Wszyscy chodzą wkurzeni. To 

niew yobrażalne, żeby spędzać sa-
motnie święta.

– A ja się cieszę.
Popatrzyliśmy jak na wariata.

– Cieszy się pan?
– Cieszę.

– Cały rok oczekiwań, dla niektó-
rych jedyna okazja, by spotkać się 
z rodziną, znajomymi i w ostatniej 
chwili wszystko odwołują , a pan 
jest zadowolony?

– Mam powód.
– Jakiż to, jeśli wolno spytać?
– Uczulenie na chryzantemy. Od 

tego zielska, które stawiali mi na 
grobie, kichałem zawsze przez ty-
dzień. Żadne tabletki nie pomagały.

– To chyba jest pan jedyny – rze-
kłem smętnie. – Bo na całym cmen-
tarzu słychać tylko utyskiwania.

– I tu się pan myli. – Pokręcił gło-
wą. – Już w ymyśliliśmy rozry wkę 
na kolejne dni. Facet bez głow y, ten 
co to leży pod lipą, zaproponował, 
żeby podczas zamknięcia cmenta-
rza ruszyć na miasto.

– Odwiedzać rodzinę w naszym 
stanie?? Przecież ich w ystraszymy.

– No coś pan. Nie rodzinę. Tych, 
co wymyślili zamknięcie cmentarzy.

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.

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

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

Telefon 533 327 347

www.qarson.pl

www.mojaStomatologia.pl/poznan

tel. +48 61 881 93 42 
+48 571 345 323 
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SPECJALISTYCZNY 
GABINET STOMATOLOGICZNY

lek. stom.  
Magdalena Osypiuk

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

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek. stom.  

Magdalena Osypiuk
Os. Poziomkowe 10a / 1b

tel. 61 652 16 60, 609 450 410

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

tel. 887 400 637

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

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

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

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

tel. 693 749 333 

Wojciechowskiego 7/17  
60-685 Poznań 

tel. 502 688 343, 61 821 21 21

tel. 508 095 176
www.pers24h.pl
tel. 61 8 125 125

Leśna 27, tel. 508 362 221 i 224
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Zgodnie z art. 924 k.c. spadek 
otwiera się z chwilą śmierci spadko-
dawcy i w tej dacie zostaje on nabyty 
przez spadkobiercę. Skutkiem czego 
wstępuje on w prawa i obowiązki ma-
jątkowe zmarłego. W przypadku, gdy 
spadkobierca odrzucił spadek, jest 
on traktowany, jakby nie dożył jego 
otwarcia. Powoduje to wyłączenie 
spadkobiercy z dziedziczenia. Nato-
miast w jego miejsce  wejdą dalsi, po-
wołani i uprawnieni do spadku, spad-
kobiercy.

Zezwolenie sądu
Jeśli dzieci odrzucającego spadek 

są pełnoletnie, to muszą powtórzyć 
procedurę odrzucenia spadku. Na-
tomiast, gdy dziecko jest małoletnie, 

sytuacja jest bardziej skomplikowana. 
Odrzucenie spadku w imieniu mało-
letniego dziecka jest czynnością praw-
ną przekraczającą zakres zwykłego 
zarządu majątkiem dziecka. W art. 101 
§ 3 k.r.o., jest wskazane, że rodzice nie 
mogą bez zezwolenia sądu opiekuń-
czego dokonywać czynności przekra-
czających zakres zwykłego zarządu, 
ani wyrażać zgody na dokonywanie 
takich czynności przez dziecko.

W związku z tym, zgodnie z art. 
156 k.r.o., opiekun prawny powinien 
uzyskiwać zezwolenia sądu opiekuń-
czego we wszelkich ważniejszych 
sprawach, które dotyczą osoby lub 
majątku małoletniego. Oznacza to, 
że w pierwszej kolejności należy zło-
żyć wniosek do Sądu Rejonowego 
właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka o wyrażenie 
zgody na odrzucenie spadku w imie-
niu małoletniego.

Bieg terminu
Należy pamiętać, że termin na 

złożenie oświadczenia w przedmio-
cie odrzucenia spadku wynosi sześć 
miesięcy i biegnie od dnia, w którym 
osoba dowiedziała się o tytule swojego 
powołania do spadku. W przypadku 
małoletniego, termin ten biegnie co 
do zasady od dnia odrzucenia spad-
ku przez rodzica. Jednakże zgodnie 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego, 
termin do odrzucenia spadku w imie-
niu małoletniego ulega zawieszeniu 
na czas trwania postępowania przed 
sądem opiekuńczym w przedmiocie 
wyrażenia zgody na odrzucenie spad-
ku. Oznacza to, że termin ten nie może 
upłynąć przed uprawomocnieniem się 
postanowienia sądu w przedmiocie 
wyrażenia zgody.

Wniosek o wyrażenie zgody na 
odrzucenie spadku w imieniu mało-
letniego musi być odpowiednio uza-

sadniony. Należy wskazać czy zmar-
ły pozostawił po sobie majątek, jak 
i również wysokość pozostawionych 
długów. Do wniosku należy dołączyć 
wezwania do zapłaty, umowy kredyto-
we czy też pisma od komornika wska-
zujące, że spadek jest zadłużony.

Sąd opiekuńczy wyrazi zgodę na 
odrzucenie spadku przez małoletnie-
go po przeprowadzeniu postępowa-
nia sądowego, w toku którego upewni 
się, że jest to w interesie dziecka. Na-
stępnie po uzyskaniu prawomocnego 
postanowienia o wyrażeniu zgody na 
odrzucenie spadku w imieniu mało-
letniego należy złożyć oświadczenie 
w jego imieniu o odrzuceniu spadku 
po zmarłym. Czynność tę można 
dokonać przed sądem bądź przed no-
tariuszem. 

PRAWNIK RADZI / WYDARZENIA

LeonNowy SEAT

Z rabatem
do 7000 zł
wwyprzedaży rocznika 2020

Design, który porusza

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

Odrzucenie spadku 
w imieniu małoletniego
Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której zmar-
ły pozostawia po sobie znaczne długi. W takiej sytuacji 
spadkobierca może jednak się od nich uwolnić składając 
oświadczenie o odrzuceniu spadku, które można złożyć 
przez sądem lub notariuszem.

Chryzantemy rozeszły 
się w trzy godziny
Aż 90 pięknych, doniczkowych chryzantem rozdano miesz-
kańcom naszej gminy przed świetlicą na osiedlu Grzybo-
wym. To wspólna inicjatywa Zarządu Osiedla Grzybowego 
i firmy Leroy Merlin. Celem akcji było wsparcie lokalnych 
producentów i dostawców kwiatów.

Pomysł, by zorganizować taką ak-
cję powstał z dnia na dzień, w nawiąza-
niu do odwołanych październikowych 
imprez ekologicznych. 

Pomagają jak mogą
– Propozycja, by rozdać za darmo 

kwiaty mieszkańcom powstała spon-
tanicznie. Okazało się, że w firmie 
Leroy Merlin ludzie zamówili mnó-

stwo roślin, te zamówienia nie zostały 
jednak zrealizowane. Leroy Merlin 
postanowił więc przekazać kwiaty 
mieszkańcom naszej gminy, dzięki 
temu towar nie poszedł na przemiał  

– wyjaśnia Jarosław Dudkiewicz, prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Grzybo-
wego. – To kontynuacja działań, zwią-
zanych ze wsparciem producentów 
listopadowych roślin. Doniczki roze-

szły się bardzo szybko, a to wszystko 
dzięki naszej społeczności. Myślę, że 
gdyby tych kwiatów było więcej, to też 
byśmy je wszystkie rozdali w krótkim 
czasie. Składamy wielkie podziękowa-
nia za dobre serce i gest producentom 
oraz  mieszkańcom – dodaje.

To nie jedyna akcja społeczna 
w ostatnim czasie. Zarząd Osiedla 
Grzybowego zorganizował także 
zbiórkę darów dla Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Suchym Lesie.

– Wraz z dużymi punktami han-
dlowymi, jak sklep Żabka i pracownia 
pizzy przy ul. Nektarowej, zebraliśmy 
bardzo dużo najpotrzebniejszych 
darów dla Stacji Pogotowia Ratunko-
wego, działającej przy ul. Obornickiej 
w Suchym Lesie oraz dla szpitali MSW. 
Dzisiaj np. transport wyruszył w drogę 

aż trzy razy. Staramy się pomagać jak 
możemy – podkreśla J. Dudkiewicz. 

Dbamy o środowisko
– Na początku wpadliśmy na po-

mysł, by zorganizować akcję sadzenia 
roślin, ale przeszkodziły nam wpro-
wadzone kolejne restrykcje, związane 
z pandemią. Pomyśleliśmy, że w takim 
razie może warto  przekazać miesz-
kańcom rośliny – wyjaśnia Anna Sido-
ruk, kierownik działu kas. – Roślinki 
wystawiono przed świetlicę. Każdy 
z mieszkańców mógł taką piękną ro-
ślinę zabrać do domu. Myślę, że miesz-
kańcy Suchego Lasu są zadowoleni 

– dodaje.
– Realizujemy strategię związaną 

z ochroną środowiska. Postanowi-
liśmy zadziałać lokalnie i stąd akcja 
przekazania roślin mieszkańcom Su-
chego Lasu – mówi Karol Leśniewski, 
dyrektor Leroy Merlin. – W przyszło-
ści chcielibyśmy zrobić unikatowe ule. 
Mamy nadzieję, że jak tylko sytuacja 
związana z pandemią się poprawi, 
to pracownicy Leroy Merlin wraz 
z mieszkańcami z osiedla Grzybowe-
go posprzątają wspólnie lasek, że będą 
zorganizowane również warsztaty 
edukacyjne dla dzieci, jak segregować 
śmieci, jak sadzić roślinki – dodaje. 

Agata CzyżakDyr. Karol Leśniewski z Leroy Merlin i przewodniczący Jarosław Dudkiewicz
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Sesja wirtualna,  
ale problemy realne
Październikowa sesja Rady Gminy Suchy Las odbyła się 
w bardzo nietypowy sposób, bo na platformie Zoom. Przy-
czyną była oczywiście pandemia. Jak się okazało, samorzą-
dowcy dość sprawnie posługują się internetem.

Forma zdalna wywołała jednak 
różne, czasem zabawne perturbacje, 
np. radny Tomasz Sztolcman dopyty-
wał, kto się kryje pod inicjałami J.K.

– Bo to w dzisiejszych czasach bar-
dzo interesujące – dodał półżartem.

Jak się ostatecznie okazało, tajem-
niczym J.K. okazał się śledzący sesję 
mieszkaniec. 

Rów zdjęty
Tymczasem rada Joanna Pągowska 

złożyła wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad punktu  dotyczącego miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu Rowu Północ-
nego w Biedrusku. Wniosek przyjęto 
15 głosami, czyli jednomyślnie.

Kolejny wniosek złożył wójt Grze-
gorz Wojtera, który poprosił o dopisa-
nie do porządku obrad punktu doty-
czącego dotacji na remont kapitalny 
zabytkowego budynku sali tanecznej 
w Golęczewie. Tym razem nie było 
jednomyślności, bo wstrzymała się 
radna Iwona Koźlicka. Za głosowało 
14 rajców.

Jednomyślność powróciła przy 
głosowaniu nad przyjęciem protoko-
łu z sesji wrześniowej. Większych za-
strzeżeń nie było.

Radna Joanna Pągowska, prze-
wodnicząca Komisji Budżetu, Finan-
sów i Rozwoju Gospodarczego, zabra-
ła ponownie głos w sprawie punktu 

dotyczącego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
dwóch działek w Złotnikach.

– Komisja wydala opinię pozytywną 
– oświadczyła pani przewodnicząca.

Podobną opinię miała cała rada, bo 
projekt uchwały przyjęła 15 głosami.

W sprawie uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2020-
2031 głos zabrała skarbnik Monika 
Wojtaszewska, która złożyła autopo-
prawkę dotyczącą gospodarki odpa-
dami.

Autopoprawkę przyjęto przy wstrzy-
mującym głosie radnego Włodzimierza 
Majewskiego. Całą uchwałę przyjęto 10 
głosami, przy sprzeciwie czterech rajców 
klubu Inicjatywa Mieszkańców-Gmi-
na Razem oraz wstrzymującym głosie 
radnej Koźlickiej.

Następnie Wysoka Rada zajęła 
się projektem uchwały zmieniającej 
uchwałę budżetową. Przewodnicząca 
Joanna Pągowska oświadczyła, że jej 
komisja zaopiniowała projekt pozy-
tywnie.

Podobnie oceniła większość raj-
ców, która zagłosowała za. Wstrzyma-
ło się tylko troje z nich: Joanna Radzię-
da, Iwona Koźlicka oraz Włodzimierz 
Majewski. Czyli sceptycyzm ponad 
podziałami klubowymi.

W sprawie pomocy finansowej dla 
powiatu poznańskiego głosowano już 
jednomyślnie.

Wyjątek dla wojska
W sprawie ustalenia stawek po-

datków od nieruchomości na 2021 
r. głos zabrała radna A nna A nkie-
wicz, która optowała za pozosta-
wieniem – z niewielkim w yjątkiem 

– podatków na dzisiejszym pozio-
mie. Wyjątek dotyczył gruntów na 
poligonie.

– Jeśli nie podnosimy, nie podno-
śmy nikomu – poprosił wójt.

– To jednak obniża nasze docho-
dy o ponad 300 tys. zł – zauważył 
radny Tomasz Sztolcman. – A to 
bufor, który może nam umożliwić 
pomoc dla przedsiębiorców. Bo 
władze „warszawskie” nie pomogą.

– Jako samorządowcy nie po-
winniśmy opowiadać się przeciwko 
władzom centralnym, niezależnie 
od opcji – w yraził opinię radny Zbi-
gniew Hącia.

– Nie mówiłem nic o swoich 
przekonaniach politycznych – uciął 
radny Sztolcman.

– Sprawa poligonu jest w toku, 
nie psujmy atmosfery – poprosił 
radny Michał Przybylski.

– A le komendanta poligonu nie 
interesuje nasza stawka, to MON 
będzie regulował – odparł T. 
Sztolcman.

– Wyłączanie wojska tworzy pe-
wien dysonans – niepokoił się wójt.

Ostatecznie jednak 11 rajców 
zagłosowało za wnioskiem radnej 
Ankiewicz. Przeciwko był radny Przy-
bylski, a pozostałych trzech członków 
klubu Inicjatywa Mieszkańców-Gmi-
na Razem wstrzymało się. 

W przypadku głosowania nad 
całą uchwałą , sytuacja zmieniła się 
tylko o tyle, że wstrzymał się cały, 
w yżej w ymieniony k lub.

Rowerem nad Wartą
W przypadku projektów dwóch 

uchwał o nadaniu nazwy drogi we-
wnętrznej w Złotnikach oraz ulicy 
w Golęczewie głos zabrał radny Ma-
rian Bajer, przewodniczący Komisji 
Porządku Publicznego, Ochrony  
Środowiska i Spraw Komunalnych, 
który oświadczył, iż rzeczona komi-
sja jednomyślnie wydała opinie po-
zytywne.

Podobnie uczyniła cała rada, która 
obie uchwały przegłosowała jedno-
myślnie.

Kiedy przystąpiono do dyskusji 
nad projektem uchwały zmieniającej 
uchwałę o gospodarce niskoemisyj-
nej, głos zabrał wójt Wojtera, który 
podkreślił, że gmina chce brać udział 
w projekcie, ale na zasadzie partner-
stwa, nie kosztem planowanych inwe-
stycji na terenie gminy.

– Czyli zbudujmy kładkę nad Wartą 
w kierunku Owińsk, która zostanie po-
łączona z Wartostradą i da możliwość 
dojechania do Poznania – dał przykład. 

– Ale nie rezygnujmy z budowy ścieżek 
w Suchym Lesie, Złotnikach czy na pół-
nocy gminy – zaapelował.

W dalszej kolejności głosowano 
nad oświadczeniem Rady Gminy 
w sprawie przeprowadzonych konsul-
tacji na terenie gminy. Oświadczenie 
przyjęto jednomyślnie. 

Wolna droga nad 
Strzeszynek

Nadszedł czas na informacje 
wójta gminy. Jako pierwszy głos za-
brał wicewójt Marcin Buliński, który 
rozpoczął od krótkiego podsumowa-
nia prac związanych z modernizacją 
oświetlenia w poszczególnych miej-
scowościach. Przykładowo w najbliż-
szym czasie powinny być zakończone 
prace na ulicy Księżycowej w Su-
chym Lesie i na drodze prowadzącej 
do Złotnik Wsi.

– Zakończyliśmy też prace przy 
przebudowie skrzyżowania Obornic-
kiej i Młodzieżowej – kontynuował 
włodarz. – Rozpoczynamy budowę 
drogi rowerowej na ulicy Stefańskiego 
w Suchym Lesie. Do końca roku zosta-
ną zakończone prace wykończeniowe 
przy węźle w Golęczewie.

Pod koniec swojego wystąpienia 
mówca poinformował, że kilka dni 
przed sesją otwarto wreszcie przejście 
kolejowe w ciągu ulic Borówkowa-

-Wałecka. Wałecka, choć to de facto 
polny dukt, jednak dla mieszkańców 
naszej gminy ważna trasa nad Strze-
szynek – rowerowa i piesza.

– Trwało to długo, ale nie mieliśmy 
na to żadnego wpływu – dodał wójt 
Wojtera.

Wójt dodał też, że pomimo epi-
demii Urząd Gminy jest cały czas dla 
mieszkańców otwarty.

W ramach informacji przewodni-
czących komisji stałych, głos zabrała 
m.in. radna Joanna Radzięda, prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Spraw Społecznych, która 
oznajmiła, że komisja obradowała raz, 
a zajęła się problemami związanymi ze 
zdalnym nauczaniem. Rozmawiano 
też o Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej.

Głos zabrała także radna Joanna 
Pągowska, przewodnicząca Komisji 
Budżetu, Finansów i Rozwoju Go-
spodarczego, która oświadczyła, że jej 
komisja obradowała raz, a zajmowała 
się opiniowaniem projektów uchwał 
przed dzisiejszą sesją.

Wymiana pieców
W ramach wolnych głosów  wnio-

sków głos zabrała radna Wiesława Pry-
cińska, która zapytała o światłowód na 
ulicy Szkółkarskiej, a także o uspoko-
jenie ruchu na osiedlu Suchy Las.

– Gmina nie będzie budowała ka-
nalizacji teletechnicznej – zastrzegł 
w odpowiedzi wójt Wojtera. – A pro-
jekt organizacji ruchu nie jest jeszcze 
zatwierdzony.

– Czyli nasza spółka gminna GCI 

nie jest zainteresowana Szkółkarską? – 
upewniła się radna Prycińska. 

– Proszę pytać spółki – uciął G. 
Wojtera. – My naszej spółce takich 
prac nie zlecaliśmy.

– Dlaczego nadal nie podano 
składu Młodzieżowej Rady Gmi-
ny? – zapytała z kolei radna Joanna 
Radzięda.

Radna zainteresowała się też, czy 
wozy Straży Gminnej wyposażone 
są w nadajniki. I czy w związku z tym 
można sprawdzić, gdzie w danej chwili 
znajdował się dany pojazd.

– Są wyposażone i ja mogę to spraw-
dzić – krótko odparł wójt. – A jeśli 
chodzi o wybory, to zakładamy, że ju-
tro wpłynie czwarty protokół. I wtedy 
przygotuję obwieszczenie.

– Kiedy możemy spodziewać się 
programu antysmogowego? – docie-
kała radna Pągowska.

W odpowiedzi wójt Wojtera za-
pewnił, że kopciuchy będą sukcesyw-
nie wymieniane na piece gazowe.

Radny Grzegorz Słowiński zapytał 
o oświetlenie ulic Jelonkowej, Czołgo-
wej i Berberysowej w Złotnikach. 

– Jelonkowa będzie oświetlona, co 
do dwóch pozostałych, nie potrafię 
teraz precyzyjnie odpowiedzieć – roz-
łożył ręce wójt.

O oświetlenie zapytał też radny 

Robert Rozwadowski.
– Czy jest możliwość dołożenia ko-

lejnych lamp chociażby przy ulicy Po-
ziomkowej od Stefańskiego do Szkół-
karskiej? – indagował.

– Sprawdzę, ale wydaje mi się, że to 
w którymś momencie zostało dopi-
sane – odparł z wahaniem gospodarz 
gminy.

Na koniec sesji wiceprzewodni-
czący Radosław Banaszak złożył prze-
wodniczącej Annie Ankiewicz wyrazy 
współczucia z powodu śmierci taty. 
Radni uczcili też minutą ciszy pamięć 
byłego radnego Jacka Czaczyka.

Krzysztof Ulanowski  

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 47 m2  

NA WINOGRADACH

LOKAL SKŁADA SIĘ  
Z TRZECH POKOI,  

KUCHNI ORAZ ŁAZIENKI

TEL. 501 063 672

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW
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Stamtąd około dwa tysiące mani-
festantów (to tak, jakby przez Poznań 
przeszło 70 tys. ludzi) wyruszyło na prze-
marsz wzdłuż ulicy Obornickiej. Padały 
te same hasła, co w Poznaniu i w całej 
Polsce, może było tylko mniej „łaciny”.

Pięści i macice
Hasła na kartonach były ostre 

i dowcipne, ale niekoniecznie wulgar-
ne. Jedna z dziewczyn trzymała np. 
wielki baner z napisem: „Wasze sądy 
i kaplice, nasze pięści i macice”. Bar-
dziej niegrzeczne hasła zdarzały się na 

vlepkach, które manifestanci przykle-
jali do kurtek i płaszczy.

Były też śpiewy do wtóru bicia 
w bębny, a w tym m.in. „Twoja wła-
dza” Chóru Czarownic, „Sorry, Polsko” 
Marii Peszek czy „Mury” Jacka Kacz-
marskiego.

– Kolejnego dnia, w środę, było nas 
mniej, bo ok. 400 – mówi Anna Ohir-
ko, mieszkanka Suchego Lasu. – Tym 
razem poszliśmy już środkiem ulicy 
Obornickiej. Zablokowaliśmy ruch 
krajowy, ale policja nam nie przeszka-
dzała, przeciwnie, ochraniała marsz. 

Dziękowałam potem policjantom, 
a imiennie także samemu komendan-
towi Dominikowi Sierżantowi.

Również kierowcy dopingowali 
maszerujących za pomocą klaksonów. 
Niektórzy wychylali się z samochodów 
i wspierali manifestantów oklaskami, 
gestami i przyjaznymi okrzykami.

Nie zawsze było jednak tak różowo. 
Przed kościołem na demonstrantów 
czekało kilku narodowców. Niektórzy 
protestujący rozpoznali w ich stałych 
uczestników zadym z Poznania.

Uczestnicy marszu ominęli jednak 
kościół obojętnie, więc do starcia nie 
doszło. Tylko jedna starsza pani oblała 
fotoreportera wodą… święconą. Być 
może uczyniła to w dobrej wierze, żeby 
z grzesznika wypędzić diabła. Pomimo 
to obecni na miejscu policjanci popro-
sili jednak proboszcza, by powściągnął 
emocje „obrońców kościoła”.

– Więcej przykrych incydentów 
na szczęście nie było – zapewnia 

Agnieszka Warkocka, jedna ze space-
rowiczek. – Generalnie fajna atmosfe-
ra – podkreśla.

Język ulicy
Narodowcy przyszli, żeby „bronić 

kościoła”. A protestujący? 
– Ponieważ wolność w każdym 

aspekcie życia jest dla mnie kluczowa, 
bez zastanawiania się stanąłem obok 
walczących kobiet – mówi Maciej 
Młodziejowski z Suchego Lasu. – Za-
pytałem organizatorkę, czy popiera 
pomysł, by środową manifę rozpocząć 

„Preambułą Konstytucji RP”. A ponie-
waż krzyczymy mnóstwo wulgary-
zmów – by nie kontrastowało to z wagą 
Konstytucji – powiedziałem, że słowa, 
które dla Polaka są świętością zostały 
przez rządzących zszargane i oplute 

– my dziś  krzyczymy językiem ulicy. 
Grzeczni już byliśmy.

Z kolei Anna Ohirko podkreślała 
w swoim wystąpieniu, że protestujący 

WYDARZENIA  / SONDAWYDARZENIA

Nie zgadzają się na łamanie 
praw człowieka
Przez kilka dni po wydaniu kontrowersyjnego werdyktu Try-
bunału Konstytucyjnego, mieszkańcy naszej gminy dojeż-
dżali na protesty do centrum Poznania. Dopiero we wtorek, 
27 października, protestujący po raz pierwszy spotkali się 
przed Gminnym Ośrodkiem Sportu w Suchym Lesie.

wcale nie uwielbiają gromadzić się na 
ulicach w czasie pandemii, że zostali 
do tego przez władzę zmuszeni, spro-
wokowani przez oburzającą decyzję 
trybunału, obsadzonego dziś przez 
ludzi tejże władzy.

– Bo nie zgadzamy się na łamanie 
praw człowieka, bo dziś powrót do 
kompromisu aborcyjnego to nasz pro-
gram minimum – podsumowała.

Siła kwiatów
W środę, 4 listopada, protestują-

cych było trochę mniej niż przed ty-
godniem. 

– Ale atmosfera nadal fajna – zazna-
cza Agnieszka Warkocka. – Kierowcy 
i tym razem pozdrawiali nas klaksona-
mi i przyjaznymi okrzykami.

Manifestanci ponownie przema-

szerowali Obornicką. Kiedy mijali 
kościół, zwrócili uwagę, że stojąca tam 
grupka ludzi jest… odwrócona tyłem. 
Do uczestników protestu podszedł 
tylko mężczyzna trzymający w dło-
niach baner z wizerunkiem płodu. Do-
stał… chryzantemy.

– Chryzantemy kupiliśmy od 
mieszkańca Suchego Lasu, który nie 
sprzedał ich z uwagi na zamknięte 
cmentarze – wyjaśnia pani Agniesz-
ka. – W czasie protestu wręczaliśmy je 
ludziom.

Warto dodać, że przed marszem 
protestujący kupili kawę w Bistro Ga-
jowa 12. To forma pomocy branży ga-
stronomicznej, która na skutek pande-
mii i lockdownu znalazła się w bardzo 
trudnej sytuacji.

Krzysztof Ulanowski
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Co sądzimy o czarnych protestach?
Werdykt Trybunału Konstytucyjnego z 22 października br. 
zakazujący aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego 
uszkodzenia płodu jest przez wielu prawników kwestiono-
wany z uwagi na niewłaściwy skład orzekający, z udziałem 
tzw. sędziów-dublerów. Z tego powodu prawnicy ci nie 
nazywają tego werdyktu orzeczeniem.

Prawo jednak prawem, a życie 
życiem. Kontrowersyjna decyzja wy-
wołała masowe protesty, także w Po-
znaniu. Już w dniu wydania werdyktu 
do wyjścia na ulicę wezwali anarchi-
ści. Kolejne, wielotysięczne protesty 
skrzyknął KOD i Ogólnopolski Strajk 
Kobiet. Sondę przeprowadziliśmy 
w ciągu weekendu 24 i 25.10, mowa 
więc w niej o protestach, do których 
doszło w ciągu kilku pierwszych dni 
po wydaniu werdyktu.

Joanna Jaśkowiak 
prawniczka, posłanka 
Koalicji Obywatelskiej

Trudno powie-
dzieć, czy to jest 
w ogóle orzecze-
nie, a nawet, czy 
gremium, które 
to orzeczenie wy-
dało, jest Trybu-

nałem Konstytucyjnym. Toczą się o to 
spory, do dziś nierozstrzygnięte. Część 
sędziów TK została wybrana w nie-
prawidłowy sposób, w związku z czym 
część prawników i nie tylko prawników 
neguje to orzeczenie. Ocenią to już sądy 
powszechne.

W każdym razie ja uczestniczy-
łam w piątkowym spacerze, który 
wyruszył z ulicy Młyńskiej. Spacer 
był bardzo liczny. Na żadnym po-
znańskim proteście nie widziałam 
aż tylu młodych ludzi. Byłam jedną 
z najstarszych uczestniczek. Z Młyń-

skiej przeszliśmy na plac Ratajskiego, 
potem na plac Wolności, na Stary 
Rynek i ponownie na plac Wolności. 
Tłum rozciągnął się na całe Stare 
Miasto. Na koniec część osób poszła 
pod katedrę, ale ja tam już nie dotar-
łam. Podobno było tam ostrzej. 

Do momentu, kiedy uczestni-
czyłam w wydarzeniu, policja zacho-
wywała się spokojnie. Nie była agre-
sywna, wręcz czuwała nad naszym 
bezpieczeństwem. Nie ma nawet po-
równania z zachowaniem policjantów 
w Warszawie. Zresztą i protestujący 
nie byli u nas agresywni.

Natomiast perfidia władz jest tym 
większa, że zdecydowały się one na tak 
kontrowersyjny krok w czasie pandemii, 
licząc zapewne, że ludzie się będą oba-
wiali wyjść na ulice, albo przynajmniej 
ferment nie będzie aż tak duży. Ktoś, 
bodaj Donald Tusk, wyraził opinię, że 
władze, które sprowokowały protesty 
w czasie pandemii, narażając tym sa-
mym ludzkie życie i zdrowie, wykazały 
się łajdactwem. Zgadzam się z ta opinią.  

Sylwia Gregorczyk-Abram 
adwokatka,  
Inicjatywa #Wolne Sądy

W mojej opinii 
p r z e d m i o t o w e 
roz st r z yg n ię c ie 
Trybunału Kon-
stytucyjnego nie 
może być na-
zwane wyrokiem, 

albowiem nie zostało ono wydane we 
właściwym składzie. Orzekało trzech 
tzw. „sędziów-dublerów”, powoła-
nych na miejsce sędziów prawidłowo 
wybranych, lecz niezaprzysiężonych 
przez Andrzeja Dudę. Przewodniczy-
ła zaś Julia Przyłębska, co do powoła-
nia której również istnieją poważne 
wątpliwości.

Pomijając nieprawidłowy skład, 
autorzy rozstrzygnięcia, poza auto-
rami dwóch zdań odrębnych, w mo-
jej ocenie nie przyjrzeli się należycie 
wartościom konstytucyjnym, które 
przecież podlegają ważeniu. Bo tych 
wartości jest wiele. Mamy np. wol-
ność słowa, która obowiązuje, dopó-
ki nie naruszamy wolności innych. 
Godność życia nienarodzonego też 
jest wartością konstytucyjną, ale 
w moim przekonaniu wartość ta 
podlegała ochronie już na gruncie 
dotychczasowego prawa. Nie można 
też mówić o dyskryminacji z uwagi 
na zdrowie, jako że dyskryminacja 
taka musiałaby być oparta na krzyw-
dzących stereotypach, z którymi nie 
mamy tu do czynienia. Nie ma ste-
reotypów, są względy medyczne. Au-
torzy rozstrzygnięcia odrzucili więc 
medycynę, na rzecz ideologii.

Pomijając wszystko, decyzję w tak 
kontrowersyjnej, ważkiej społecznie 
sprawie powinien według mnie pod-
jąć nie Trybunał Konstytucyjny, lecz 
Parlament. Powinien zostać złożony 
projekt ustawy, zaś przyjęcie ustawy 
winno być poprzedzone konsultacja-
mi, dyskusją, kolejnymi czytaniami. 
Nie o to przecież chodzi, żeby rządzą-
cy umyli ręce, że to nie oni, lecz Trybu-
nał Konstytucyjny...

Pomimo powyższych uchybień 
rozstrzygnięcie zapewne opubliko-
wane zostanie w Dzienniku Ustaw, 
na skutek czego zniknie de facto 

przesłanka umożliwiająca dokonanie 
aborcji na skutek ciężkiego, nieodwra-
calnego uszkodzenia płodu. To zaś 
oznacza, że kobiety pozbawione zosta-
ną swojego prawa. 

Rozstrzygnięcie w y wołało bar-
dzo silne emocje społeczne. Na 
tyle silne, że dziesiątki tysięcy ludzi 
pomimo pandemii w yszły na ulice. 
W normalnej sytuacji manifestan-
tów byłoby zapewne o wiele więcej. 
Dziś w domach pozostali ludzie 
starsi, słabszego zdrowia, a także ich 
domownicy.

Sama byłam wczoraj (w pią-
tek) na proteście w Warszawie. Nie 
ograniczyłam się jednak do samego 
spacerowania. Wraz z innymi adwo-
katami zorganizowaliśmy też pomoc 
prawną dla demonstrantów, jako że 
w takich sytuacjach policja zazwy-
czaj dokonuje zatrzymań. Było jed-
nak w miarę spokojnie.

Osobiście nie pamiętam tak licz-
nych protestów od lipca 2017 r. Przy-
szło masę młodych ludzi, którzy trzy 
lata temu byli zbyt młodzi, żeby ma-
nifestować. Tak wielu młodych nie 
widziałam nawet na strajkach klima-
tycznych. Mam nadzieję, że ci ludzie 
zrozumieli dziś, że sądy powszechne 
i Trybunał Konstytucyjny to nie jest 
jakaś abstrakcja, że to coś, co ma real-
ny wpływ na ich życiowe losy. 

Zastanawiam się, czy i jak władze 
mogłyby się wycofać z niefortunne-
go rozstrzygnięcia. Myślę, że jakimś 
rozwiązaniem byłoby nieopublikowa-
nie wyroku i zaproponowanie zmian 
w obowiązującym dziś prawie. Nawet 
jednak jeśli władze się cofną, i tak już 
straciły olbrzymi kapitał zaufania 
społecznego. Zwyczajnie przebrała się 
miarka. Moim zdaniem to początek 
korozji tego systemu, choć oczywiście 
różne rzeczy mogą się jeszcze zdarzyć. >>>fot
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SONDA
Dagmara Nickel 
prezes zarządu YouNick 
Technology Park

Jak najbardziej po- 
pieram protesty. 
Jestem bardzo po- 
ruszona, że po raz 
pierwszy od lat 
ludzi połączyło 
człowieczeństwo, 
niezależnie od ich  

wrażliwości konserwatywnej czy li-
beralnej, sytuacji zawodowej, wieku. 
Wbrew wszelkim podziałom. Połączy-
ło nas przekonanie, że trzeba zaufać 
kobiecie, że w trudnej sytuacji życio-
wej dokona najlepszego, możliwego 
wyboru. 

Mam ogromną nadzieję, że w na-
szym przeoranym społeczeństwie bę-
dziemy potrafili odnaleźć wspólną dro-
gę i razem zbudować kapitał społeczny. 
Podsumowując: wyrok wydał wpraw-
dzie trybunał o wątpliwej prowenien-
cji, ale nieświadomie stworzył przez to 
wielką szansę dla nas wszystkich.

Anna Ankiewicz 
przewodnicząca Rady Gminy

Sędzia Leon Kie-
-res, składając zda- 
nie odrębne do 
orzeczenia Trybu- 
nału Konstytucyj- 
nego, powiedział: 

„Rolą państwa uz- 
nającego podmio-

towość człowieka jest pozostawienie 
decyzji w sytuacjach niejednoznacz-
nych pod względem prawnym i kon-
stytucyjnym i moralnym osobom, któ-
re decyzje te bezpośrednio dotyczą”. 
Zgadzam się całkowicie. Decyzja, któ-
ra dotyczy ogromnej części społeczeń-
stwa, została podjęta przez wąskie gro-
no ludzi bez troski o konsekwencje, bez 
szacunku dla praw człowieka. Nikt nie 
ma prawa decydować o zdrowiu cię-
żarnej kobiety oprócz niej samej. Nie 
ma takiego prawa lekarz, tym bardziej 
nie ma prawa prawnik, poseł czy nawet 
ksiądz. Jestem praktykującą katoliczką, 
ale przede wszystkim matką dwóch có-
rek i nie wyobrażam sobie, że będziemy 
musiały stanąć przed wyborem: życie 
moich córek czy upośledzonego płodu. 
Wyrażam wielki podziw szacunek dla 
kobiet rodzących i wychowujących 
dzieci niepełnosprawne i posiadam 
wielki szacunek dla ich wyboru. Jednak 
to ich wybór i taki sam wybór powinny 
mieć kobiety które wiedzą, że nie udźwi-
gną tego ciężaru, jakim jest wychowanie 
dziecka upośledzonego czy ogromnej 
traumy jaką jest strata dziecka. Jeśli 
mamy szanować życie dzieci, musimy 
szanować życie kobiet-matek. 

Udział w protestach biorę od czte-
rech lat. Począwszy od „Czarnego 
Protestu”. Brałam udział w proteście 
w sprawie reformy szkolnictwa, jak 
i w walce o wolne sądy. Protestuję też 
i teraz. 

Uważam, że protesty są jak naj-
bardziej właściwe i potrzebne. Trzeba 
reagować na niszczenie wszystkiego, 
czego dokonano przez ostatnich 30 
lat w demokratycznej, wolnej Pol-
sce. Teraz jest czas kiedy wzajemnie 
musimy wspierać protest wszystkich 
grup społecznych. Nie negujmy 
protestu rolników, bo wyjechali na 
drogi, a nam się śpieszy. Oni to robią, 
bo mają powód i takie prawo, a nie 
dlatego że chcą nam zrobić na złość. 
Nie negujmy protestu służby zdro-
wia, której pracownicy są na skraju 
wytrzymałości. Wspierajmy kobiety, 
bo walczą o swoje prawa. Tylko pa-
miętajmy o jednym - o szacunku dla 
drugiego człowieka, jego przekonań 
i wiary. Dlatego jestem absolutnym 
przeciwnikiem niszczenia pomni-
ków świętych, kościołów i wkracza-
nia do świątyń. Moim zdaniem 
takie działania tylko wzmacniają 
argumenty przeciwników, że to pro-
testujący są tymi złymi. I rozmywają 
sedno konfliktu. 

Maciej Młodziejowski 
mieszkaniec os. Grzybowego

Brałem udział 
w protestach, po-
dobnie zresztą, jak 
i we wcześniej-
szych manifesta-
cjach przeciwko 
PiS-owi. Tym ra- 
zem mój gniew 

był jednak większy, jako że kobiety 
zostały potraktowane w sposób obu-
rzający. Decyzja Trybunału Konsty-
tucyjnego jest karygodna. Zresztą dla 
mnie to gremium pod przewodnic-
twem pani magister Przyłębskiej nie 
jest żadnym Trybunałem Konstytu-
cyjnym. Wiadomo przecież, że ster nie 
znajduje się w jej rękach, lecz w rękach 
Kaczyńskiego. 

Nie chcę, żeby moja córka żyła 
w kraju, który stanie się teraz piekłem 
kobiet. Jak widać nie tylko ja mam 
takie odczucia, bo ulicami Poznania 
przeszły wielotysięczne tłumy. Cie-
szy, że było masę młodzieży, choć 
boli, że młodzi mniej licznie przy-
chodzili wcześniej, kiedy broniliśmy 
Trybunału i sądów. Tak czy inaczej, 
była to „najmłodsza” manifestacja, 
w której uczestniczyłem. A także naj-
bardziej wulgarna. Sam zresztą krzy-
czałem „wyp...lać”. No cóż, grzeczni 
już byliśmy.

Natomiast policja zachowywała 
się kulturalnie, jak zwykle w Pozna-
niu. Z tym, że ja doszedłem tylko do 
placu Wolności. Słyszałem, że potem, 
przed pałacem arcybiskupim było już 
ostrzej. Widziałem galopujący w tam-
tym kierunku patrol policji konnej. 
Słyszałem, że padały okrzyki „j...ć 
kler”, że kilka osób weszło na teren 
pałacu, a policja ich zatrzymała i spi-
sała. Moim zdaniem gniew społeczny 
będzie narastał. Sam wezmę udział 
w następnych manifestacjach, jeśli 
tylko będę mógł.

Anna Antoniewska 
przedsiębiorca z Poznania

Orzeczenie Trybu- 
nału Konstytucyj-

-nego jest absur-
dalne! Nikt nie ma 
prawa nakazać ko-
biecie utrzymania 
ciąży z martwym 

płodem lub z góry skazanym na śmierć 
zaraz po narodzinach. 11-letnie 
dziewczynki, które zostały brutalnie 
zgwałcone, mają rodzić dzieci?! Kto 
zapewni środki do opieki nad tymi 
dziećmi? Kto zapewni opiekę ko-
biecie po takich przeżyciach? Nasz 
rząd? Nie sądzę.

Brałam udział w piątkow ym 
marszu, który w yruszył z ul. Młyń-
skiej. K ilka tysięcy ludzi, ale to nadal 
zbyt mało. Dziś (niedziela) widzę 
że protesty i strajki odby wają się 
już niemalże wszędzie, z godziny na 
godzinę ludzie przestają się bać, za-
czyna docierać do nich w końcu, że 
to ostatni dzwonek, aby coś zmienić. 
Chyba powoli wszyscy mamy dość. 
Mam nadzieję, że to właśnie kobiety 
będą grupą, która pociągnie za sobą 
całą resztę społeczeństwa. Wielu 
moich znajomych walczy o utrzy-
manie miejsc pracy, o utrzymanie 
biznesów. Jako kobieta, matka dwoj-
ga dzieci, ale również jako przedsię-
biorca, nie chcę żyć w kraju, w któ-
rym rządzący niszczą gospodarkę, 
dobijają polskie firmy podatkami, 
a oby wateli pozbawiają prawa do sa-
modzielnego decydowania o swojej 
przyszłości.

Dziś widząc te wszystkie prote-
sty, tłumy na ulicach, obserwując 
media społecznościowe głęboko 
wierzę w to, że ludzie w końcu się 
obudzili i już się nie cofną. Pomimo 
wszechobecnych ogłupiających me-
diów mam nadzieję, że nawet ci stra-
chliwi nabiorą odwagi widząc, że to 
już nie jest tylko garstka strajkują-
cych. Polacy mają dość i jakkolwiek 
to brzmi, żeby coś zmienić, musimy 
iść na wojnę.

Magdalena Burkat-
Czechowska 
technik dentystyczny 
z Ostrzeszowa

Jestem praktyku-
jącą katoliczką 
i przeciwniczką 
aborcji, zwłaszcza 
aborcji na żąda-
nie. Aborcja to nie 
środek antykon-

cepcyjny. Obowiązujący do tej pory 
kompromis uważam za idealny, orze-
czenie Trybunału Konstytucyjnego 
mnie oburzyło. 

Pani Kaja Godek walcząca o dono-
szenie nieodwracalnie uszkodzonych 
ciąż to totalna porażka. Może to jakaś 
złośliwość z jej strony, przekonanie, że 
skoro ona ma chore dziecko, to inne 
kobiety też powinny mieć? 

Poza tym nie wszyscy ludzie są 
katolikami, a wybór zabiera się wszyst-
kim kobietom. Państwo interesuje 
się dzieckiem do momentu porodu, 
a potem kobieta nie ma ze strony pań-
stwa niemal żadnej pomocy. A pracy 
przecież podjąć nie może. Tymczasem 
chore dziecko kosztuje kilkakrotnie 
więcej niż zdrowe. 

Nie uważam też, że rządzący męż-
czyźni powinni decydować za kobiety. 
Może zróbmy referendum? Przecież 
jeśli ktoś jest głęboko wierzący, to 
i tak ciąży nie usunie. Zostawmy to 
ludzkim sumieniom. Myślę w tym 
momencie nie o sobie, lecz o swojej 
przyszłej synowej i innych młodych 
kobietach.

Anna Ohirko 
mieszkanka Suchego Lasu

Podstawą demo-
kracji i wolności 
jest to, że ludzie 
mogą o sobie de-
cydować samych 
o sobie. Niechże 
więc rządzący nie 
narzucają nam, 

jak mamy postępować. 
Wiem, że władze miały nadzieję, 

że w czasie epidemii uda im się kon-
trowersyjne orzeczenie przepchnąć. 
Uważam zresztą przepychanie czegoś 
takiego w takim czasie za zwykłe sk...
syństwo.

Dumna jestem natomiast, że 
kobiety okazały się solidarne, a ma-
nifestacje masowe. Sama nie byłam 
wczoraj (w piątek) na poznańskiej de-
monstracji, bo miałam sporo spraw za-
wodowych, ale będę w niedzielę. We-
zmę też córkę, bo walkę o nasze prawa 
staram się jej wpajać od dzieciństwa. 
Mam nadzieję, że wszystko przebie-
gnie pokojowo, na wszelki wypadek 

mam jednak instrukcję, jak się chronić 
przed gazem pieprzowym.

Agnieszka Warkocka 
położna

Nie jestem zwo-
lenniczką aborcji. 
Jestem za tym, 
żeby kobieta mia-

-ła możliwość pod- 
jęcia decyzji. Je-
stem za życiem, 
ale godnym ży-

ciem. I całym sercem za kobietami.
Pracuję na sali porodowej już od 

20 lat. Kiedy zaczynałam, miałam 21 
lat. Rodziły się wtedy dzieci z wadami 
uniemożliwiającymi przeżycie, czyli 
z wadami letalnymi: bezmózgowce, bez-
czaszkowce, z okiem na czole, bez nerek, 
w najróżniejszy sposób zdeformowane. 
Umierały zaraz po porodzie lub rodziły 
się już martwe. Przez kilka lat miałam 
ok. 20 takich porodów. Nie wiedziałam, 
jak pokazać te dzieci rodzicom. Czasami 
przykrywałam zdeformowane części 
ciała kocykiem lub pieluszką. Jako mło-
da osoba bardzo to przeżywałam. Chcia-
łam nawet odejść z zawodu.

Potem dzięki diagnostyce prena-
talnej i terminacji ciąży oraz aborcji, 
takie dzieci przestały się rodzić. Uwa-
żam, że Polki są mądre, nie traktują 

aborcji jak środka antykoncepcyjnego. 
Nie usuwają ciąży z powodu zachcian-
ki, traktują ją jako ostateczność i bar-
dzo trudną decyzję. 

Pewnie są i takie kobiety, które de-
cydują się donosić dziecko z wadami le-
talnymi. Mają do tego prawo. Uważam, 
że jako położna mam obowiązek usza-
nować ich decyzję i taki poród przyjąć. 
Jednak nie wszystkie kobiety są tak sil-
ne. Każda ma prawo do własnej decyzji.

Tymczasem kontrowersyjny zakaz 
aborcji i terminacji z powodu ciężkie-
go i nieodwracalnego uszkodzenia 
płodu może oznaczać, że za chwilę bę-
dziemy mieli zakaz in vitro. Zdradzę, 
że sama nieraz płakałam ze wzrusze-
nia, kiedy kobieta po latach starań ro-
dziła dziecko dzięki metodzie in vitro.

Za chwilę możemy mieć też zakaz 
badań prenatalnych, które umożliwia-
ją przeprowadzenie operacji na dziec-
ku w łonie matki. Dziś wiele dzieci 
rodzi się zdrowych także dzięki takim 
operacjom.

Lekarze będą się też bali dokony-
wać cesarskiego cięcia np. w 25 tygo-
dniu ciąży. W wielu przypadkach cię-
cie takie może uratować życie matki, 
ale oznacza też zagrożenie dla życia 
dziecka. Choć często cięcia dokonuje 
się także próbując ratować płód.

Lekarze będą się też bali interwe-
niować od razu, kiedy płód zagnieździ 
się nie w macicy, lecz np. w jajowodzie. 
Będą czekać do momentu, kiedy jajo-
wód ulegnie przerwaniu i pojawi się 
krwotok oznaczający stan bezpośred-

niego zagrożenia życia.    
Samo zmuszanie kobiety do do-

noszenia ciąży z chorym dzieckiem to 
znęcanie się nad tą kobietą. Zresztą co 
dalej? Nie ma przecież zapewnionej 
opieki psychologicznej nad rodzicami 
takiego dziecka, nie ma funduszy, żeby 
pomóc rodzinie się w takiej sytuacji 
utrzymać. Kiedy myślę o przyszłości, 
jestem przerażona.

Dlatego uczestniczę w protestach. 
Wezmę też udział w środowym prote-
ście w Suchym Lesie. Bo jestem całym 
sercem za kobietami i dziećmi. Walczę 
też z myślą o swoich dzieciach. Bo nie 
chcę, żeby musiały wyjeżdżać z kraju. 
Musimy przerwać to szaleństwo, za-
nim władza zakaże nam wszystkiego. 

Spisał Krzysztof Ulanowski

SONDA / KONKURS
>>>
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Stół wigilijny, przy którym gromadzi się rodzina i przy-
jaciele to jeden z najważniejszych elementów Bożego 
Narodzenia. Ciekawi jesteśmy, jak u Was będą wyglądać 
świąteczne stoły, dlatego zapraszamy Was do udziału w 
konkursie: Najpiękniejszy stół wigilijny. Pochwalcie się zdję-
ciami waszych świątecznych stołów. Zdjęcia, dane osobo-
we oraz zgodę na publikację fotografii prześlijcie na adres: 
agata@sucholeski.eu

Na zdjęcia czekamy do  31 grudnia. Na autorów najpięk-
niejszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody.

Do wygrania: 
   wiertarko-wkrętarka GSR-120-LI Bosch oraz zestaw tita-

nium X-line 40 sztuk i śrubokręt ufundowane przez firmę 
Bricoman o wartosci ok.500 zł

   2 vochery każdy o wartości 150 zł – zabiegi na twarz ufun-
dowane przez Salon Urody Sisel w Suchym Lesie

   2 vouchery każdy o wartości 100 zł na obiady ufundowane 
przez Smaczny Zakątek w Suchym Lesie

   4 vouchery każdy o wartości 75 złotych na słodkości ufun-
dowane przez Cukiernię Jagódka w Suchym Lesie

   2 klucze każdy o wartości 100 złotych na automyjnie bez-
dotykowe Ehrle zlokalizowane w Suchym Lesie

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Obiady Domowe Suchy Las
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/ WYDARZENIA / REKLAMA

Rezydencja Działyńskich i Za-
moyskich jest objęta ochroną konser-
watorską od 1930 r., a w 2011 roku 
trafiła na prestiżową listę Pomników 
Historii. W ostatnim dziesięcioleciu 
wykonany został remont kapitalny 
mostu prowadzącego do zamku po-
łożonego na wyspie otoczonej fosą 
wodną. Naprawiono dach budynku 
oraz w całości poddano konserwacji 
historyczną stolarkę okienną. 

– Ponadto odnowiono wszystkie 
elewacje. Wykonano także izolację 
przeciwwilgociową fundamentów, 
a w piwnicach, które w dużej części 
pochodzą jeszcze z XV wieku, usu-
nięto powojenne, wtórne podziały 
pomieszczeń oraz zlikwidowano 
współczesne, kamionkowe posadzki 
wyłożone na betonowych wylewkach. 
Przywrócono posadzki ceramiczne, ce- 
glane – wymienia Wiesław Biegański, 
powiatowy konserwator zabytków.

Aktualnie w piwnicach trwają 
prace przy konserwacji ścian reali-
zowane na podstawie rozpisanego 
na wiele lat programu konserwator-
skiego. W najbliższym otoczeniu 
zamku, oprócz remontu mostu, zo-
stała gruntownie oczyszczona fosa. 
Wszystkie prace ziemne wykonywa-
ne były z towarzyszeniem badań ar-
cheologicznych.  Ponadto, z uwagi na 
wyjątkowy charakter zabytku oraz 
współczesne wymogi techniczne 
i zasady bezpieczeństwa, zmoderni-
zowano instalację przeciwpożarową, 

instalację elektryczną i ogrzewanie. 
Wprowadzono monitoring oraz sys-
tem antywłamaniowy.

– Przy renowacji elewacji najwięk-
sza trudność polegała na odtworze-
niu historycznej kolorystyki obiektu. 
Zamek był wielokrotnie odnawiany 
i naprawiany w sposób doraźny, przez 
co większość otynkowania została 
skuta. Na szczęście zachowały się 
drobne, oryginalne fragmenty. I na 
tej podstawie udało nam się uzyskać 
taki efekt, jaki mamy dzisiaj – dodaje  
W. Biegański.

Rezultat działań konserwatorskich 
można podziwiać osobiście. Pomimo 
pandemii muzeum dostępne jest dla 
zwiedzających. Warto odwiedzić tak-
że zamkowe wnętrza. Goście mogą 
również przespacerować się po arbo-
retum, w którym przebudowane zo-
stały parkowe alejki. 

W tym roku z budżetu powiatu 
poznańskiego wyasygnowano 3 mln 
zł na rewitalizację najcenniejszych 
obiektów.  Do najbardziej spektaku-
larnych efektów dotychczasowego 
wsparcia finansowego zabytków ze 
strony samorządu należą pocysterski 
kompleks w Owińskach oraz otocze-
nie tamtejszego kościoła św. Mikołaja 
czy uratowana od ruiny drewniana 
świątynia w Długiej Goślinie. Dofi-
nansowane zostały też prace konser-
watorskie prowadzone we dworach: 
Jackowskich we Wronczynie oraz 
w Złotniczkach. Swoje oblicze, dzięki 

powiatowym dotacjom, zmienił daw-
ny dworzec w Puszczykowie. W 2020 
roku na liście beneficjentów po raz 
pierwszy znalazły się budynki archi-
tektury przemysłowej – dawna fabry-
ka chemikaliów w Luboniu. 

Pomocą objęte są także zabytki po-
znańskie. Powiat przekazał m.in. 800 
tys. zł na ratowanie kompleksu klasz-
tornego franciszkanów, zapobiegając 
w ten sposób grożącej mu katastrofie 
budowlanej.                                               WB

 

Kórnicki zamek ma 
nową elewację
Dzięki prowadzonej sukcesywnie rewitalizacji zabytek 
zyskał odświeżoną fasadę. Powiat poznański przez minione 
lata przekazał na ten cel blisko 1,2 mln zł.

Szkołą, która wyróżniła się pod 
względem liczby stypendystów jest Li-
ceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie. Jest ich 
aż 37! Natomiast Maja Hipś z Zespo-
łu Szkół w Kórniku może ponownie 
pochwalić się najwyższą średnią ocen 

– 6,0. Marta Stanisławska z ZS nr 2 
w Swarzędzu uzyskała 5,8, a Michał 
Pytel z ZS w Bolechowie – 5,68. 

Młodzi ludzie, którzy odnoszą suk-
cesy w sferze naukowej, społecznej czy 
kulturalnej, mogą liczyć też na specjalne, 
jednorazowe nagrody. Na ten cel zare-
zerwowano łącznie 30 tys. zł. Uhono-
rowano 25 uczniów, w tym 8 laureatów 
konkursów i olimpiad oraz 17 uczniów 
branżowych szkół I stopnia. 

– To, że nagrody pieniężne otrzy-
mują także adepci szkół branżowych 
jest ewenementem na skalę kraju. Do-
ceniamy zaangażowanie oraz wysokie 
wyniki w nauce i działaniach sporto-
wych wszystkich uczniów. Osiągnięcia 
stypendystów pokazują, że nasza mło-
dzież jest zdolna i pracowita. Dowodzą 
też wysokiego poziomu nauczania 

w powiatowych placówkach edukacyj-
nych – mówił Tomasz Łubiński, wice-
starosta poznański.

Ósemka laureatów wyróżniła się 
w konkursach sportowych o zasięgu 
międzynarodowym oraz ogólnopol-
skim. Są wśród nich pasjonaci sztuk 
walki, jeździectwa czy hokeja. Nagrodę 
Starosty Poznańskiego w wysokości  
5 tys. zł przekazano Fabianowi Podgór-
skiemu. Uczeń swarzędzkiej jedynki 
może pochwalić się II miejscem w Mi-
strzostwach Świata w karate shotokan. 
4 tys. zł otrzymała ponownie Róża Pro-
kopowicz z Zespołu Szkół nr 2 w Swa-
rzędzu za osiągnięcia sportowe w kara-
te tradycyjnym. Wiktoria Noculak to 
hokeistka, która wielokrotnie zajmo-
wała pierwsze miejsce na podium w mi-
strzostwach Polski juniorek młodszych. 
Dzięki temu na jej konto trafią 3 tys. zł. 

Kilkunastu wychowankom szkół 
branżowych przyznano nagrody za 
świetne wyniki w nauce. Najwięcej 
z nich, ośmiu, wywodzi się ze Zespołu 
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.

KW

Dla wybitnych nagrody i stypendia
Niemal 150 młodych ludzi ze szkół prowadzonych przez 
powiat poznański otrzymało Nagrody Starosty Poznańskie-
go oraz stypendia Rady Powiatu w Poznaniu. 

23 samorządy tworzące Metropo-
lię Poznań wspólnie działają na rzecz 
profilaktyki i ograniczania skutków 
pandemii koronawirusa. Jednym 
z widocznych efektów jest współpraca 
z sanepidem. Od początku paździer-
nika Miasto do rozmów z osobami 
wskazanymi przez poznańską stację 
sanitarno-epidemiologiczną kieruje 
dziennie nawet kilkunastu pracowni-
ków i wolontariuszy z miejskiego con-
tact center. Do tych działań dołączył 
m.in. także powiat poznański. 

– Sytuacja stacji jest dzisiaj wyjątko-
wo trudna. Rozumiejąc ją i doceniając 
wysiłki osób stojących na pierwszej 
linii walki z pandemią, a przede wszyst-
kim z uwagi na zdrowie i życie naszych 
mieszkańców, postanowiliśmy orga-
nizacyjnie wesprzeć sanepid – mówi 
Tomasz Łubiński, wicestarosta poznań-
ski. – Ze Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu do pomocy oddelegowanych 
zostało 15 osób. W ten sposób chcemy, 
w miarę możliwości, usprawnić pracę 
przeciążonej placówki – dodaje.

Większość pracowników prze-
szła szkolenie, na którym poznała 
procedury przekazywania i zbierania 
informacji od pacjentów mających 
pozytywny wynik testu na obecność 
koronawirusa lub tych, którzy kontak-
towali się z takimi osobami.

– Zatory w przepływie informacji to 
jeden z zauważalnych problemów zwią-
zanych z koronawirusem. W minio-
nych tygodniach w taki czy inny sposób 
spotkała się z tym większość z nas – tłu-
maczy Piotr Wiśniewski, dyrektor Biu-
ra Metropolii Poznań – Ludzie skarżą 
się, że nie dostają informacji o wyni-
kach testów. Inni nie wiedzą, jaki jest 
ich status, czy mogą i czy powinni iść 
do pracy, bo ktoś z bliskich ma stwier-
dzony COVID–19. To nie jest wina 
sanepidu, którego obowiązki bardzo się 
zwiększyły,  natomiast zasoby jedynie 

nieznacznie. Dlatego postanowiliśmy 
go wesprzeć jak możemy i nie było tu 
żadnych wątpliwości, że najprostsze 
działanie będzie najskuteczniejsze. 
Nasze rozmowy szybko to potwierdzi-
ły – podsumowuje Wiśniewski. 

Najwięcej pracowników do zespo-
łu metropolitalnego skierowały powiat 
poznański oraz Dopiewo i Luboń, ale 
do tego zadania swoich przedstawicieli 
delegowała większość gmin powiatu 
poznańskiego. Swoje zaangażowanie 
zwiększy też Poznań. Niektóre samo-
rządy gminne wchodzące w skład Sto-
warzyszenia skupiają się na pomocy 
osobom, które już zostały objęte kwa-
rantanną, ludziom samotnym czy se-
niorom. Na reakcji na bieżące potrzeby 
polega również ich współpraca z sane-
pidem wągrowieckim czy obornickim. 

Oprac. KK

Sto osób do pomocy sanepidowi
Samorządy Metropolii Poznań wspierają służby sanitarno-
-epidemiologiczne w obowiązkach związanych z pande-
mią koronawirusa. Blisko stu pracowników zostało skie-
rowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do 
kontaktów telefonicznych.

Sucholesianie mają ogromne serca
Po zamknięciu cmentarzy, plantatorzy kwiatów zostali z niesprzedanym towarem.  
Na pomoc lokalnym producentom ruszyli mieszkańcy naszej gminy. Wszystkie chryzante-
my zostały wykupione. Tym samym sucholesianie uprzedzili działania gminy, która plano-
wała zakupić i obsadzić Suchy Las chryzantemami.

– Zaraz po ogłoszeniu zamknięcia 
cmentarzy pojawił się plan, by nadwyż-
ki chryzantem wykupić od lokalnych 
plantatorów i obsadzić tereny gminne. 
Szybko jednak okazało się, że nasz plan 
nie może być zrealizowany, ponieważ 

mieszkańcy wykupili wszystkie kwiaty 
od przedsiębiorców – wyjaśnia wójt 
Grzegorz Wojtera. – Będziemy teren 
zagospodarowywali zgodnie z planem, 
ale będzie to zieleń, a nie kwiaty cmen-
tarne, chryzantemy – dodaje. 

– Wspólnie z wójtem ustaliliśmy, 
że wystąpimy z pomocą dla naszych 
gminnych plantatorów chryzantem, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji – 
informuje Anna Ankiewicz, przewod-
nicząca Rady Gminy.  – Wójt wyszedł 
również z propozycją bezpłatnego 
odbioru odpadów zielonych, którymi 
będą niesprzedane tysiące kwiatów 
ciętych – dodaje. 

Gmina nie zdołała jednak dokonać 
zakupu, poza kilkudziesięcioma do-
niczkami zakupionymi przez sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli. 
A wszystko za sprawą pozytywnej 
odpowiedzi na apel, który pojawił się 
w mediach społecznościowych. Su-
cholesianie licznie ruszyli do naszych 
producentów, kupując kwiaty na tara-
sy, do domów i ogrodów. 

– Mieszkańcy po raz kolejny po-
kazali, że mają ogromne, dobre serca, 
za co serdecznie dziękuję – mówi 
z uśmiechem A. Ankiewicz.

Agata  
Czyżak

„Kocham, więc zakładam”
Metropolia Poznań prowadzi kam-

panię, którą przekonuje do noszenia 
maseczek i powszechnego stosowania 
zasady DDM (Dystans Dezynfekcja 
Maseczka). To jedna z odpowiedzi sto-
warzyszenia na trudną sytuację wynika-
jącą z pandemii koronawirusa. Według 
lekarzy zachowanie dystansu społecz-
nego, dezynfekowanie rąk oraz noszenie 
maseczki to skuteczne podstawy zacho-
wania w czasie pandemii.

Zdecydowany przekaz zawierają 
dwa filmy zrealizowane dla Metropo-
lii przez Teatr Muzyczny w Poznaniu. 
Przed tym, że zarażają osoby bez mase-

czek, przestrzegają też komunikaty gło-
sowe emitowane w środkach transportu 
zbiorowego (w autobusach, tramwajach 
i pociągach Kolei Wielkopolskich, w tym 
w Poznańskiej Kolei Metropolitalnej) 
oraz w miejscach publicznych, takich jak 
targowiska. Nie są to odczytywane stan-
dardowe zalecenia czy przepisy, ale ko-
munikaty personalizowane, np. „Nałóż 
tę maseczkę! Zasłoń usta i nos. Dziecko 
to rozumie, a ty?”.

Początek akcji dały graficzne ilustra-
cje oparte na wyliczance „Kocha, lubi, sza-
nuje…”. Na finiszu są prace nad drugą se-
rią grafik, która nawiąże do dalszej części 
wyliczanki: „…nie chce, nie dba, żartuje”. 

Więcej o kampanii na: 
 www.powiat.poznan.pl oraz 
facebook.com/MetropoliaPoznan
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Przewodnicząca Anna Ankiewicz
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 Informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las 

Nowa Obornicka – kto 
podejmie rękawicę???
Korki w godzinach szczytu i weekendy w okresie wakacyj-
nym, brak infrastruktury drogowej w mieście, a ta istniejąca 
na terenie Poznania w fatalnym stanie. Ulica Obornicka 
o ponadlokalnym ruchu z całą pewnością nie jest dziś 
wizytówką poznańskiej metropolii. Może jednak się nią 
stać. W jaki sposób? Na to pytanie odpowiada Wójt Gminy 
Suchy Las Grzegorz Wojtera.
Panie Wójcie, ulica Obornicka to tak-
że główna droga na gminnym odcin-
ku, która w świadomości wielu osób 
nadal funkcjonuje jako droga krajowa.

Po tym jak Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad zbudo-
wała odcinek północny Zachodniej 
Obwodnicy Poznania, czyli część 
drogi S11, ulica Obornicka od Złot-
kowa (na wysokości firmy Bowa) do 
Wiaduktu Narutowicza w Suchym 
Lesie, z mocy ustawy, przestała być 
drogą krajową. Rada Gminy podjęła 
wówczas uchwałę o przejęciu tego 
odcinka drogowego. Co byłoby gdy-
by tego nie zrobiła? Otóż mielibyśmy 
sytuację identyczną, gdy zarządcą była 
Generalna Dyrekcja bez opcji budowy 
obwodnicy. Na pewno byłby gorszy 

standard tej drogi, zdecydowanie wię-
cej utrudnień, jeżeli chodzi o przebu-
dowę skrzyżowań, budowę wjazdów 
i zjazdów z tej drogi.
Od momentu, kiedy wspomniany 
odcinek stał się drogą gminną, Gmi-
na realizuje na nim szereg inwestycji. 
Pod koniec października tego roku 
zakończona została przebudowa 
skrzyżowania ulicy Obornickiej 
z ulicą Młodzieżową w Suchym Lesie.

Głównym założeniem tej inwe-
stycji była poprawa bezpieczeństwa. 
Skrzyżowanie ulicy Obornickiej z uli-
cą Młodzieżową było rozwiązaniem 
bardzo archaicznym, nie spełniało 
żadnych norm. I nie mówię tu tylko 
o komforcie i estetyce tego miejsca. 
Nie było ono przyjazne ani dla kie-

rowców, ani dla rowerzystów, ani dla 
pieszych. Ale ta inwestycja, jak i pozo-
stałe, które realizujemy na Obornickiej, 
zrobiona została dla lokalnego ruchu. 
Niestety ten ruch jest nadal ponadlo-
kalny. Dzieje się tak, ponieważ przez 
cały czas nie ma rozwiązań komuni-
kacyjnych – tych granicznych z mia-
stem oraz tych wylotowych. Brakuje 
infrastruktury drogowej, która moim 
zdaniem mogłaby przejąć ruch, który 
dziś jest jeszcze na ulicy Obornickiej.
Ma Pan na myśli poszerzenie ulicy 
Obornickiej?

Poszerzenie ulicy Obornickiej, 
w mojej ocenie i w ocenie drogowców, 
jest bez sensu. Nie można dzisiaj 
w środku takich miejscowości jak Su-
chy Las, Jelonek, Złotniki, Złotkowo 
budować drogi, która podzieli miej-
scowości na dwie części. Najlepiej wi-
dać to na przykładzie Swarzędza. Swa-
rzędz został podzielony drogą i taka 
sytuacja będzie dopóki nie powstanie 
Północno-Wschodnia Obwodnica 
Poznania.
Jakie zatem rozwiązanie byłoby 
optymalne?

Trzeba pa m iętać , że k iedy Ge-
nera l na D y rekcja kończ y ła swój 
projekt budow y d rog i S11, od w ie-
lu już lat f un kcjonowa ła koncep-
cja tz w. Nowej Obor n ick iej . Nowa 
Obor n icka to now y ślad d rogow y 
w m ieście, to budowa węzła Po-
dola ńsk iego oraz budowa d rog i 
łącz ącej u l icę Biskupi ńsk ą – wę-
zeł Podola ńsk i z d rogą S11, przez 
d rogę pow iatową 24 0 0P, cz yl i u l i-
cę Sobock ą . Niestet y do tej por y 
n ie ma odpow iedzi na podstawo-
we py ta n ie, kto m ia łby być i nwe-
storem tej dużej i nwest ycji . Na 
teren ie Pozna n ia – M iasto. Na-
tom iast na teren ie poza m iejsk i m? 
I t u pojaw ia się problem .
Koszty są zapewne ogromne?

Myślę, że dzisiaj na poziomie 
300-400 mln zł. Dla Gminy jest to 

niewyobrażalny wydatek, niemożliwy 
do udźwignięcia. Raz to inwestycja, 
a dwa – utrzymanie w kolejnych latach 
tej całej infrastruktury.

W tej chwili chcemy wystąpić po 
raz kolejny do władz Miasta Poznania. 
Minęło już 20 lat od momentu, kiedy 
temat ten po raz pierwszy został poru-
szony. I dlatego uważamy, że najwyższy 
czas, by problem ulicy Obornickiej 
został wreszcie rozwiązany. Chcemy 
wystąpić też do Metropolii Poznań. Tu 
widzę szansę wypracowania jakiegoś 
modelu z planem wieloletnim, bo to 
oczywiście nie stanie się z roku na rok.
Czy Gmina w zanadrzu ma jakiś al-
ternatywny plan?

My wskazujemy na problem, któ-
ry dotyczy nas i naszych sąsiadów 
i szukamy optymalnego rozwiązania. 
Jeżeli kolejna nasza inicjatywa, tak na-
prawdę inicjatywa metropolitalna, nie 
pamiętam już która, bo było ich wiele, 
przedstawione przez nas rozwiązanie 
nie znajdzie uznania. Jeżeli Miasto 
Poznań, Metropolia, jeżeli Powiat nas 
nie poprą, to rozpoczniemy realizację 
swojego programu.
Co Pan Wójt ma na myśli?

Mam na myśli budowę w Suchym 
Lesie małej obwodnicy wewnętrznej, 
łączącej ulicę Sucholeską z ulicą Obor-
nicką przez ulicę Perłową, z budową 
dużego ronda rozprowadzającego 
mniej więcej na wysokości stacji Or-
len, do którego ta obwodnica będzie 
wchodziła. Pomogłoby to zdywersyfi-
kować ruch na terenie naszych osiedli. 
Dzięki temu zdejmiemy część ruchu 
z ulicy Sucholeskiej i ulicy Obornic-
kiej, ale korki nadal pozostaną z powo-
du braku infrastruktury w mieście.

To rozwiązanie jest bardzo nie-
dobrą informacją, oczywiście dla 
mieszkańców miasta Poznania. Bu-
dowa ronda w ciągu ulicy Obornickiej 
z zamknięciem tej ulicy na ponad rok, 
związana będzie z przerzuceniem ca-
łego ruchu na ulicę Strzeszyńską.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 
Suchy Las ul. Sucholeska 1 

Tel.: 693 900 282 
GODZINY OTWARCIA 

Pn-Pt 12:00-18:00, Sob 12:00-17:00

Obiady Domowe

/SMACZNY ZAKĄTEK

 �ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ  
DO SPRÓBOWANIA DAŃ  
KUCHNI UKRAIŃSKIEJ: 

 �CODZIENNIE INNE DANIE DNIA 
NA WYNOS - 20,00 ZŁ 

 �WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA  
NA WYNOS - 18,00 ZŁ 

PIELEMENI
CZEBUREKI

SOLANKA
FRYKADELKA

Suchy Las - Obornicka/Młodzieżowa Poznań - Obornicka/Mateckiego

MIĘSA - 10 zł / szt.
- pieczeń z karkówki w ciemnym sosie,
- sakiewka z kurczaka faszerowana szpinakiem  

z serem feta w sosie śmietanowo-czosnkowym
MIĘSA - 12 zł / szt.
- zraz wieprzowy w ciemnym sosie,
- roladka drobiowa z pieczarkami w sosie,
- pieczone udko z kurczaka faszerowane grzybami leśnymi,
- panierowany filet z dorsza,
MIĘSA - 15 zł / szt.
- zraz wołowy w sosie
PATERA MIĘS: DUŻA (12 szt) - 80 zł, MAŁA (10 szt.) - 70 zł
Do wyboru:
- schab ze śliwką
- filet z kurczaka
- szynka ze szparagami
DORSZ W SOSIE SŁODKO-KWAŚNYM - 15 zł / porcja
według naszej receptury
KAPUSTA Z GRZYBAMI - 28 zł / kg
KROKIETY Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI - 4,50 zł / szt.
PIEROGI - 2 zł / szt.
(z kapustą i grzybami, z mięsem, ruskie, ze szpinakiem)
USZKA  z kapustą i grzybami - 1 zł / szt.
SAŁATKI - 25 zł / kg
- jarzynowa
- z szynką, selerem i ananasem
- „szuba” – ukraińska sałatka ze śledziem
BARSZCZ - 20 zł / litr
ZUPA GRZYBOWA - 25 zł / litr

- szynka z jajkiem
- szynka z sałatką

OFERTA ŚWIĄTECZNA 2020

PRZY ZAMÓWIENIU ZA MINIMUM 200 ZŁ, LITR BARSZCZU GRATIS!!!

Suchy Las, ul. Sucholeska 1 
Tel. 693 900 282

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

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

LOKAL NA WYNAJEM

Telefon: 608 040 131
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TURYSTYKA

Wakacje w dobie COVID
Jednym z największych marzeń każdego z nas jest wy-
jechać na wakacje… To marzenie jednak stało się dla 
większości osób tak dalekosiężne, wręcz niemożliwe do 
spełnienia.

Powody tego są różne- jedni się 
boją, jeszcze inni obecnie nie mają 
środków lub ratują swoje biznesy albo 
dopadła ich taka nostalgia, że nawet 
nie chcą się z domu ruszać. 

Pigułka szczęścia
Pomyślmy jednak co nas uszczę-

śliwia?  Jednym z najmilszych aspek-
tów wakacji jest samo ich planowanie. 
Sam fakt myślenia o wakacjach daje 
nam poczucie szczęścia. Jeden z mo-
ich kolegów powiedział, że najlepsze 
jest samo oczekiwanie na miłe wyda-
rzenie - ten stan, który temu towarzy-
szy. Ktoś inny powiedział kiedyś, że 
zakup wakacji jest dla niego „pigułką 
szczęścia” – wstając rano, ma po co żyć 
i jak tylko pomyśli sobie o tym, że dzi-
siejszy dzień przybliża go o kolejny do 
wymarzonego urlopu – już mu się robi 
miło na duszy i uśmiech pojawia się na 
jego twarzy! 

Jakie są zalety wcześniejszego pla-
nowania wakacji? 

Termin odległy i elastyczny
Planując teraz urlop, nawet na dość 

odległy termin, jakim są letnie waka-
cje – mamy gwarancję upolowania 

oferty w naprawdę korzystnej cenie. 
Składający się z dwóch pomieszczeń 
apartament w Portugalii dla cztero-
osobowej rodziny, z przelotem samo-
lotem z Poznania, ośrodek z basenem 
w bardzo dobrym standardzie, z no-
woczesnymi wnętrzami  za 5950 zł 
za wszystkich? Te i wiele innych ofert 
tylko teraz… 

Organizator, z którym współpra-
cujemy zadbał o komfort psychiczny 
klientów, którzy obawiają się przyszło-
ści i zmian w ich życiu, na które nie 
będą mieć wpływu i wprowadził tzw. 
gwarancję elastycznej zmiany termi-
nu, która to umożliwia klientom wie-
lokrotną zmianę rezerwacji do 25 dni 
przed rozpoczęciem wakacji… Dobre 
rozwiązanie, prawda? 

Ubezpieczenia 
i reżim sanitarny

Każdy klient wakacje może 
ubezpieczyć na wypadek rezygnacji 

– ubezpieczyciel w razie zachorowa-
nia (w tym na COVID lub w wyniku 
chorób przewlekłych) wypłaci 100 
proc. kosztów nawet jeśli rezygnacja 
nastąpi w dniu wyjazdu… Wiedzieli-
ście o tym? 

Ubezpieczenie pokrywa również 
koszty kwarantanny, gdyby taka Was 
spotkała w miejscu wypoczynku 
i Wasz powrót do kraju się opóźnił… 

Ubezpieczenia zdrowotne na czas 
pobytu za granicą natomiast bardzo 
szeroko i bez żadnych wyłączeń obej-
mują wszelkie zachorowania za grani-
cą, gdyby takie nastąpiły. 

Hotele oraz restauracje  za granicą, 
np. w Hiszpanii na Wyspach Kanaryj-
skich czy w Turcji bądź na Maderze 
pracują w reżimie sanitarnym na dużo 
wyższym poziomie niż obserwujemy 
u nas w Polsce. Zostało to zweryfiko-
wane przez naszych klientów oraz pra-
cowników, którzy wypoczywali w do-
bie COVID w hotelach za granicą. 

Wycieczki i kąpiel w morzu
W każdej destynacji wakacyjnej 

klient wcale nie musi siedzieć wyłącz-
nie w hotelu, może korzystać z wycie-
czek fakultatywnych organizowanych 
w reżimie sanitarnym lub wynająć 
auto i zwiedzać samodzielnie, bez in-
nych gości, tylko ze swoimi bliskimi. 

W destynacjach wakacyjnych obec-
nie nie ma tłumów turystów, zatem dy-
stans społeczny tworzy się samoistnie… 

Planując teraz wakacje np. na lato 
– wpłaca się tylko i wyłącznie zaliczkę, 

wraz z ubezpieczeniem na wypadek 
rezygnacji, które rekomendujemy 
wszystkim bez wyjątku oraz gwaran-
cją elastycznej zmiany rezerwacji! 

Naprawdę nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby zakupić sobie „pigułkę szczę-
ścia” w postaci wakacji i cieszyć się wspa-
niałym czasem oczekiwania, oddalić 
troski i oddać się pozytywnym myślom, 
jak to będzie cudownie dzielić z bliskimi 
czas w promieniach słońca, maczając 
stopy w cudownie ciepłym morzu. 

Bon wakacyjny
A jeśli obawiacie się zaplanowania 

wakacji, to idealnym rozwiązaniem, 
wspierającym nasz turystyczny biz-
nes – będzie zakup bonu wakacyjnego, 
który zrealizować można na wybrane 
przez siebie wakacje. Jest to też dobry 
sposób na odkładanie środków na wy-
marzony urlop. 

Zapraszamy do śledzenia naszego 
profilu na Facebooku, gdzie zamiesz-
czamy wszelkie informacje dotyczące 
podróżowania na bieżąco, jak również 
inspiracje wakacyjne i ciekawe oferty 
oraz na Instagramie: tui_by _happy.

We wszystkich naszych salonach 
pracujemy obecnie zdalnie, ale z chę-
cią służymy radą i pomocą lub po pro-
stu z przyjemnością porozmawiamy 
z Państwem o przyszłych wakacjach! 

Zapraszamy: TUI Biura 
Franczyzowe Poznań 
TUI Galeria Sucholeska 
tel: 509 236 858 , 509 236 525, 570 
709 607, 509 911 402 513 091 922 
mail: suchylas@happy-holiday.com.pl 
https://www.facebook.com/
BiuraFranczyzoweTUIPoznan 
Instagram: tui_by _happy 

Pozostałe nasze salony: 
TUI King Cross Marcelin, TUI Galeria 
Pestka, TUI Auchan Komorniki, TUI 
Auchan Swadzim, TUI Kaufland Swa-
rzędz,  TUI Eurospar Promienista 160.
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REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

KASACJA POJAZDÓW
Forteczna 14a, POZNAŃ
tel. 61 88 700 24
www.eco-cars.pl 
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