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POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Chcesz poznać je wszystkie? 
Zapraszamy do sklepu ALDI 

przy ul. Obornickiej 136 w Suchym Lesie.
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N O W A  C U P R A  F O R M E N T O R

 

CUPRAOFFICIAL.PL

POL-CAR - OBORNICKA 150 - SUCHY LAS T. 61 87 32 280  M. cupra.salon@pol-car.pl   

Nowa CUPRA Formentor idealnie wpisuje się w DNA marki. Unikalny 
SUV coupé, wyjątkowy, odważny i innowacyjny – zapewni Ci to,
co najlepsze w marce CUPRA. Inaugurujący model o nazwie Veloz 
(hiszp. „szybki”), wyposażony jest w silnik 2.0 TSI o mocy 310 KM, 
automatyczną skrzynię 7-biegową oraz napęd 4Drive. 

Auto rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy, a jego 
prędkość maksymalna wynosi 250 km/h.

NADJEŻDŻA MOC
310 KM.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,5 l/100 km do 8,7 l/100km. Emisja CO2 od 192 g/km do 1 9 7  g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki CUPRA - POL-CAR lub sprawdź na stronie www.cuprao�icial.pl/wltp.html



	� Klucze na myjnię bezdotykową ,,Ehrle” otrzymują Renata Karol-
czyk i Adam Wawrzyniak.
	� Vouchery do KFC dostają Mirek Czyżak i Roman Szymański.
	� Vouchery do Studia Urody ,,Natalia” wygrały Elżbieta Konieczka-

-Czyż i Kamila Baranowska. 
	� Vouchery do gabinetu ,,Mona Bella” otrzymują Kinga Stanicka i 

Martyna Adamczyk.
	� Vouchery do Salonu Urody ,,Lejla” dostają Magdalena Burdzińska 

i Natalia Kaczmarek.
Nagrodzonych prosimy o kontakt z redakcją, numer telefonu:  
669 690 036.

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

 � 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

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!

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

Obiady Domowe Suchy Las

ROZWIĄZANIE KONKURSÓW Z LISTOPADOWEGO  
I GRUDNIOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”

SPONSORZY

Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom za udział w konkursach. Publikujemy listę nagro-
dzonych oraz wybrane zdjęcia (wszystkie zostaną opublikowane na Facebook/Sucholeski).
Nagrody główne to wiertarka i paleta z ekogroszkiem, ufundowane 
przez firmę Bricoman.
	� Wiertarkę wygrała Olga Karolczyk, a paletę otrzymuje Tomasz Nawrocki.
	� Vouchery do Salonu Urody ,,Sisel” dostają Agnieszka Frąckowiak i 

Barbara Dębowska. 
	� Vouchery do ,,Smacznego Zakątka” wygrały Julia Skoblova i Karo-

lina Sobocińska.
	� Vouchery do Cukierni ,,Jagódka” otrzymują Agnieszka Sierecka, 

Kamila Jankowiak, Paulina Dubert i Magdalena Osypiuk.
	� Zabawki ufundowane przez sklep „Zabawkarnia” wygrała Joanna 

Paduch.
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Szanowni Państwo!

Coraz bliżej Mielno! Powoli, małymi kroczkami budujemy drogę ekspre-
sową, którą Ślązacy i Wielkopolanie szybko, bezpiecznie i wygodnie dojadą 
nad Bałtyk, np. do Mielna albo do Kołobrzegu. Oba miasta to dla mieszkań-
ców naszego regionu ulubione letnie miejscowości wypoczynkowe.

O szczegółach związanych  trasą S11 i jej znaczeniem dla naszej gminy 
rozmawiamy z dyrektorem Markiem Napierałą z GDDKiA, wójtem Grze-
gorzem Wojterą oraz posłem Bartłomiejem Wróblewskim, szefem parlamen-
tarnego zespołu zajmującego się tą właśnie trasą. Jak podkreśla poseł, jede-
nastka to nasze wspólne marzenie, niezależnie od podziałów politycznych. 

A trzeba w tym miejscu podkreślić, że do Mielna mieszkańcy Poznania 
czy gminy Suchy Las jeżdżą nie tylko latem. Bo nie tylko latem nasi mieszkań-
cy lubią kąpać się w Bałtyku. Mowa oczywiście o morsach, którzy w Mielnie 
mają swoje zloty. Choć czasem nasze morsy lubią też skoczyć na południe, 
do karkonoskiej Przesieki. Przez tę wieś przepływa górski potok Podgórna, 
a nieopodal wsi znajduje się wodospad, który wielkopolskie morsy uważają za 
swoją mekkę. Ostatnio kąpała się tam sołtys Złotnik Wsi Ewa Korek ze swoją 
ekipą, a dosłownie kilka minut później prezydenci Jacek Jaśkowiak z Pozna-
nia, Jacek Karnowski z Sopotu i Jacek Sutryk z Wrocławia.

Komunikacja jest ważna, dlatego cieszymy się z nowych dróg ekspreso-
wych. Ale komunikacja to nie tylko samochody osobowe, to także transport 
publiczny: kolej i autobusy. Nasi radni dyskutowali podczas styczniowej sesji 
o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Re-
gionalny”. Jak podkreślił rady powiatowy Jerzy Świerkowski, biznesu z tego 
nie będzie, ale pieniądz nie zawsze jest najważniejszy. Bardzo ważna jest też 
dostępność komunikacyjna.

Jerzy Świerkowski występuje też na naszych lamach w innej roli, jako prezes 
spółki ZGK. I w tej roli tłumaczy naszym mieszkańcom oraz zarządcom bu-
dynków, gdzie i jak powinno ustawiać się pojemniki na odpady, a także na czym 
polega właściwa segregacja odpadów. Przyziemne? Może i tak, ale ważne.

Samochód, pociąg czy autobus służą 
nam do komunikacji. Do komunikacji słu-
ży też rower, który jednakże równie często, 
o ile nawet nie częściej, wykorzystywany jest 
jako narzędzie rekreacji. Paradoksalnie ko-
munikacyjnie poruszamy się rowerem naj-
częściej w ramach miejscowości i rzadziej 
zimą. Co innego rekreacyjnie. Ekipa sołtys 
Ewy Korek zafundowała sobie w sylwestra 
fantastyczną wyprawę rowerową, podczas 
której nasi cykliści objechali kilka miejsco-
wości i dwa jeziora: Kierskie i Strzeszyńskie. 
W eskapadzie brał udział także przedsta-
wiciel naszej redakcji – Maciej Łuczkowski. 

Nie było łatwo, bo było ślisko. Ale jeśli chodzi o dystans, nie było też re-
kordowo, bo jeden z uczestników wyprawy – Werner Haibach – ma za sobą 
o wiele dłuższe trasy. Jego rekord jazdy bez wypoczynku to prawie pół tysiąca 
kilometrów. Proszę Państwa, to już nie rekreacja, to wyczyn, dla większości 
z nas raczej nieosiągalny.

Chociaż… granice są przecież w nas. I granice należy przekraczać.
Ale jeszcze ważniejsze od przekraczania granic jest pomaganie ludziom. 

W środku numeru przeczytacie, jak pomóc fotograficzce Dorocie i Jarkowi, bratu 
Barbary Stachowiak z Urzędu Gminy. I Dorota, i Jarek zmagają się z poważny-
mi chorobami. A pomóc można różnorako: poprzez udział w licytacji, wpłatę na 
stronie siepomaga.pl czy też wreszcie przekazanie 1 proc. podatku.   

Miłej lektury!
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Media Consulting 
ul.  Borówkowa 2b/3,  
62-002 Suchy Las 
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Stawiamy na komfort pasażerów
ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

Strażacy i strażnicy  
będą wozić ludzi na szczepienia

14
Sylwestrowa wyprawa 
rowerowa z sołtys 
Ewą Korek

10

List do mieszkańców  
od prezesa ZGK

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

Kompleksowa
obsługa poligraficzna

Twojej firmy 

Zapraszamy! Zadzwoń 501 780 568
Expresowa realizacja z Druk+ !

Jeśli pilnie potrzebujesz
wizytówki • ulotki • folderu
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Budowa drogi ekspresowej 
S11 ma oczywiście dla gminy 
Suchy Las ogromne znaczenie. 
Po pierwsze, utrwalony zosta-
nie schemat bezkolizyjnego 
dojazdu do południowo-za-
chodniej części miasta oraz do 
autostrady A2. 

Po drugie, pojawią się 
wreszcie szanse na szybkie 
zagospodarowanie terenów 

usługowych i przemysło-
wych pomiędzy Złotkowem 
i Chludowem. Warto w tym 
miejscu dodać, że większość 
z nich objęta jest planami za-
gospodarowania, co znacznie 
ułatwi inwestorom realizację 
zamierzeń inwestycyjnych. 
Aby warunki do inwestowania 
były optymalne, uzgodniliśmy 
z GDDKiA ponadstandardowe 

szerokości dróg serwisowych, 
które zapewnią prawidłową 
obsługę firm, ale także kom-
fortowy i bezpieczny ruch 
lokalny.

Jestem przekonany, że już 
za cztery lata będziemy mogli 
cieszyć się nową, ważną drogą 
w gminie i szybszym dojaz-
dem nad morze.

Wysłuchał Krzysztof Ulanowski 

WYDARZENIAWYDARZENIA

Jakie znaczenie ma dla naszej gminy budowa S11?
Grzegorz Wojtera, wójt Suchego Lasu

– Czy możemy już powiedzieć że 
trasa S11 do Parkowa na pewno 
powstanie?

A ktualnie trwa proces przygoto-
wawczy dla całej drogi ekspresowej 
S11 dla województwa wielkopol-
skiego. To ponad 300 km trasy do 
zaprojektowania i w ybudowania. 
Wspomnieć należy, że przygoto-
wanie realizacji każdej inwestycji 
w ymaga przeprowadzenia prac pro-
jektow ych, uzyskania stosownych 
decyzji i zapewnienia finansowa-
nia. Dopiero wtedy można ogłaszać 
przetarg na w yłonienie w ykonawcy.  

– Jak w ygląda ten proces przygoto-
wawczy?

Cykl realizacji inwestycji dro-
gowej zaczyna się od prac przygo-
towawczych. Jest to proces złożony 
i długotrwały, który w ymaga ścisłej 
współpracy urzędów oraz współ-
działania z podmiotami zewnętrz-
nymi. To na tym etapie ustalamy 
korytarz drogi, analizujemy, gdzie 
i dlaczego będziemy budować nową 
drogę albo gdzie na pewno nie mo-
żemy budować, ponieważ realizowa-
na inwestycja miałaby negaty wny 
wpły w, np. na środowisko naturalne.

– A spotkania z mieszkańcami?
W mijającym roku zorganizo-

waliśmy wiele spotkań i konsultacji 
z mieszkańcami oraz władzami sa-
morządowymi z terenu województwa 
wielkopolskiego, zarówno spotkania 
bezpośrednie, oczywiście przy za-
chowaniu reżimów sanitarnych, jak 
również wiele spotkań online.

– Jakie odcinki objęte są pracami 
studialnymi?

Inwestycja ta została uję-
ta w Programie Budow y Dróg 
K rajow ych na lata 2014-
2023 (z perspekty wą 2025 r.)  
na liście zadań inwestycyjnych re-
alizowanych w ramach w yżej w y-
mienionego programu.

Pracami studialnymi objęte są 
następujące odcinki drogi ekspre-
sowej S11: Szczecinek - Piła, Piła 

- Ujście, Ujście - Oborniki, Oborniki 
- Poznań wraz z obwodnicą Obor-
nik, Kórnik - Ostrów Wielkopolski, 
Ostrów Wielkopolski - Kępno. 

W związku z tym dotyczy to 
również trasy do Parkowa, która 
ujęta jest w odcinku Oborniki – Po-
znań wraz z obwodnicą Obornik.

Dla tego odcinka prace są najbar-
dziej zaawansowane. Złożyliśmy już 
wniosek o w ydanie decyzji o śro-
dowiskow ych uwarunkowaniach 
(DŚU).

– Jak będzie przebiegał interesują-
cy nas odcinek trasy?

We wniosku o DŚU jako prefero-
wany do realizacji został wskazany 
w ynikow y wariant przebiegu trasy. 
Przewidziano zaprojektowanie ob-
wodnicy Obornik po wschodniej 
stronie miejscowości z ominięciem 
zabudow y mieszkalnej. Początek 
trasy znajduje się w okolicy istnie-
jącej drogi krajowej nr 11. W km 
0+082 planowanej drogi ekspre-
sowej S11 przewidziano budowę 
obiektu nad linią kolejową nr 354 
relacji Poznań Główny - Piła Głów-
na. Dalej droga będzie przebiegać 
po północno-wschodniej stronie 
miejscowości Rożnowo, a następ-
nie po wschodniej stronie miej-
scowości Kowanowo. W km 7+417 
na przecięciu z drogą wojewódzką 
nr 187 łączącą Pniew y z Murowa-
ną Gośliną przewidziano węzeł 
drogow y Oborniki umożliwiający 
zapewnienie połączenia komuni-
kacyjnego z projektowaną drogą 
ekspresową S11. W km 8+733 po za-
chodniej stronie miejscowości Go-
łaszyn przewidziano budowę mostu 
nad rzeką Wartą.

– A po naszej stronie rzeki?
Po przekroczeniu doliny Warty 

planuje się po obu stronach drogi 
ekspresowej wybudowanie miejsc ob-
sługi podróżnych (kat. II i III). W km 
16+737 na przecięciu z istniejącą drogą 
krajową nr 11 przewidziano węzeł dro-
gowy Chludowo umożliwiający za-
pewnienie połączenia komunikacyj-
nego z planowaną drogą ekspresową 
S11. Następnie trasa będzie przebiegać 
po zachodniej stronie miejscowości 
Chludowo pomiędzy linią kolejową 
nr 354 i istniejącą drogą krajową nr 11, 
omijając Zakład Gospodarki Komu-
nalnej Suchy Las. Proponowany prze-
bieg łączy się przez istniejący węzeł Po-
znań Północ z istniejącym odcinkiem 
drogi ekspresowej S11.

– Jaką długość będzie miał w ybu-
dowany odcinek? 

W zależności od zatwierdzonego 
decyzją o środowiskow ych uwarun-
kowaniach (DŚU) wariantu długość 
będzie w ynosiła około 21-22 km.

– Ile będzie węzłów na tym odcinku?
Dla każdego wariantu przewi-

dziano po dwa węzły drogowe: węzeł 
„Oborniki” (na przecięciu z drogą wo-
jewódzką 187) oraz węzeł „Chludowo” 
(na przecięciu z drogą krajową 11).

– Kiedy nastąpi realizacja?
Spodziewany termin uzyskania 

DŚU to druga połowa 2021 r. Dal-
szy etap przygotowań to opracowa-
nie Koncepcji programowej, która 
uszczegółowi rozwiązania projekto-
we dla zatwierdzonego w DŚU wa-
riantu S11. Jest to ostatni etap prac 
studialnych, po zakończeniu któ-
rego można będzie rozpocząć etap 
opracowania projektu budowlanego, 
umożliwiającego uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZR ID), a w dalszej kolej-
ności rozpoczęcie prac w terenie.

– Rozpoczęcie robót w którym 
roku?

Postępowanie przetargowe na 
realizację zadania w systemie Pro-
jektuj i buduj planujemy ogłosić 
w IV kwartale 2022 r. Roboty reali-
zowane będą w latach 2024-2026.

Podpisanie umow y z w ykonaw-
cą przewiduje się obecnie na połowę 
2023 r.

Samo rozpoczęcie robót dla 
przedmiotowej inwestycji planowa-
ne jest na koniec 2024 r.

– Jaki jest przewidywany koszt bu-
dowy?

Szacuje się go na poziomie ok. 1,3 
mld zł. Jest to szacunek według obec-
nych cen rynkowych.

– Kiedy rozpoczną się wywłaszcze-
nia gruntów pod budowę?

Procedura wywłaszczeń rozpocz-
nie się dopiero po wydaniu decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, zwanej „decyzją ZRID”. 
Decyzję tą planujemy uzyskać na ko-
niec 2024 r.

– Kiedy pojedziemy trasą S11 do sa-
mego Kołobrzegu?

Na chwilę obecną zakończenie re-
alizacji drogi ekspresowej S11 na tere-
nie województwa wielkopolskiego  
z Poznania w kierunku północnym 
planowane jest na pierwszą połowę 
2028 r.

– Jaki wpły w będzie miała trasa 
S11 na rozwój gminy Suchy Las?

Budowa drogi ekspresowej S11 
ma poprawić warunki i bezpieczeń-
stwo ruchu na drodze, ułatwić ruch 
tranzytowy i turystyczny w rejonie 
(w znacznej części przejmie ruch 
tranzytowy z istniejącej drogi krajo-
wej nr 11), a także stworzyć podstawy 
rozwoju regionu położonego w są-
siedztwie projektowanej drogi S11. 

Wysłuchał Krzysztof Ulanowski
Użyte w wywiadzie skrótowce 
i symbole w profesjolekcie dro-
gowców oznaczają odległość od 
początku odcinka podaną w kilo-
metrach i metrach. Np ,,km 7+417” 
oznacza 7 km 417 m od początku.

–Jaka jest rola i znaczenie zespołu 
parlamentarnego S11?

Zespół powstał w 2015 r. i zrzesza 
parlamentarzystów, którzy wspierają 
budowę dróg ekspresowych S6 i S11. 
Z poznańskiego punktu widzenia to 
kluczowe drogi, aby dojechać z jed-
nej strony na północ, nad morze, do 
północnej Wielkopolski, na Pomo-
rze Zachodnie i Pomorze Gdańskie, 
do Koszalina i Słupska, w kierunku 
Szczecina i do Gdańska, a z drugiej 
strony na południe, do południowej 
Wielkopolski, w góry, na Śląsk i do 
Małopolski, do Opola, Katowic, Kra-
kowa. Droga S11 ma w Wielkopolsce 
ponad 300 km, to najdłuższy odcinek 
drogi ekspresowej w kraju na tere-
nie jednego województwa. Czasami 
nazywana jest „cięciwą Wielkopol-
ski”. W poprzedniej kadencji byłem 
wiceprzewodniczącym zespołu od-
powiedzialnym za sprawy drogi S11, 
bo to w mojej ocenie najważniejsza 

infrastrukturalna inwestycja w Wiel-
kopolsce. Celem było nadrobienie 
zaległości w związku z brakiem prac 
projektowych, które są długotrwałe, 
ale potrzebne i konieczne, aby drogę 
zbudować. Ponieważ nie udało się ich 
przeprowadzić przed 2015 r., choć 
docenić trzeba, że zostały zbudowane 
niektóre obwodnice, o całej inwesty-
cji nie mogliśmy myśleć. 

– Największy sukces zespołu?
Największym naszym jako ze-

społu i moim osobiście jako posła 
sukcesem było w y walczenie 40 mln 
zł na prace projektowe na wszyst-
kich sześciu odcinkach S11. To się 
udało w 2017 r., a już w styczniu 
2018 r. zostały podpisane – dzięki 
dużemu zaangażowaniu dyrektora 
Marka Napierały – przez wielko-
polski oddział GDDK i A umow y na 
prace projektowe.

– Jakie znaczenie ma fakt, że jest 
Pan przewodniczącym zespołu?

Po w yborach parlamentarnych 
2019 r. zostałem w ybrany na prze-
wodniczącego zespołu. Moim za-
daniem i priorytetem jest, aby na 
wszystkie wielkopolskie odcinki S11 
były pieniądze, aby bezpośrednio 
po zakończeniu prac projektow ych 
nastąpiła budowa. Zgodnie z pla-
nem i najszybciej posuwają się prace 
dotyczące odcinka obornickiego, 
czyli od Złotkowa do Obornik, wraz 
z obwodnicą Obornik. To też naj-
bardziej potrzebny odcinek. 

– Natężenie ruchu jest znaczne…
Natężenie ruchu to około 20 000 

samochodów dziennie. Dla miesz-
kańców Poznania, gminy Suchy 
Las czy Obornik to kluczowa spra-
wa. Ważnym momentem było w y-
stąpienie 21 grudnia 2020 r. przez 
GDDK i A o w ydanie decyzji środo-
wiskowej. To jeden z kluczow ych 
momentów w procesie inwestycji. 
Notabene wkrótce podobne wnio-
ski będą złożone na inne odcinki: 
Oborniki-Ujście, Piła-Szczecinek 
oraz Ostrów-Kępno.

– Czy istnieje ryzyko, że zabraknie 
pieniędzy na tę inwestycję?

Niewielkie, z trzech powodów. Po 
pierwsze, bo inwestycja jest obiek-
tywnie ważna dla Polski, łączy północ 
z południem, Śląsk z Pomorzem. Po 
drugie, rząd Mateusza Morawieckie-
go wynegocjował duży budżet w Unii 
Europejskiej. Po trzeciej, nasz zespół 
skupia skutecznych parlamentarzy-
stów z Prawa i Sprawiedliwości, od 
Pawła Szefernakera, przez Marcina 
Porzucka aż do Tomasza Ławniczaka. 
Osobiście jestem zdeterminowany 
w tej sprawie. Nie widzę możliwości, 
aby to brak pieniędzy mógł zatrzy-
mać inwestycję. Obiecałem to w kam-
panii wyborczej, dotrzymuję i dotrzy-
mam tego zobowiązania.

– Czy pandemia może wpłynąć na 
tempo prac?

Raczej nie, choć ta sprawa jest 
w dużym stopniu od nas niezależ-
na. Wygląda jednak, że w związku 

z szczepionką zaczynamy sobie jako 
świat pomału radzić z pandemią. 
Choć efekty poznamy dopiero za parę 
miesięcy i zobaczymy na ile działa 
szczepionka. To jednak zupełnie inna 
sprawa. Są też inne czynniki na które 
nie mamy wpływu, ale na razie poza 
dwoma odcinkami, gdzie pojawiły się 
trudności techniczne (Ujście-Piła) 
bądź inwestycyjne (Kórnik-Ostrów) 
i jest pewne opóźnienie – sprawy idą 
zgodnie z planem.

– Czy inne ugrupowania będą 
wspierać ideę budowy S11?

Nikt się nie sprzeciwia, ale też 
specjalnie nie pomaga. Mamy tro-
chę żalu, bo wielkopolscy parla-
mentarzyści powinni działać ponad 
podziałami. Natomiast istotne są 
konkurujące interesy innych regio-
nów. Jest wiele ważnych dróg eks-
presow ych oraz innych inwestycji 
infrastrukturalnych w Polsce do 
zrealizowania. Przed 2015 r. jako 
Wielkopolska przegry waliśmy. 
W poprzedniej kadencji w odnie-
sieniu do drogi S11 udało się nam 
uzyskać wszystko, co było możliwe. 
Teraz w ydaje się, że wszystko jest na 
dobrej drodze, aby były pieniądze 
i od 2023 żeby został w yłoniony 
w ykonawca dla odcinka obornickie-
go, a niedługo później dla kolejnych 
odcinków S11.

– Jaki wpły w nowa trasa S11 będzie 
miała na dalszy rozwój gminy Su-
chy Las?

To najważniejsza duża inwesty-
cja dla gminy Suchy Las, a szerzej 
dla aglomeracji poznańskiej i Wiel-
kopolski. Skróci drogę na północ 
i południe i wzmocni i rozwój naszej 
gminy i całej naszej aglomeracji. Aż 
trudno uwierzyć, ale nad morze bę-
dziemy jechać dwie godziny, a także 
dużo krócej niż obecnie do Zakopa-
nego i w Beskidy. Wszyscy kochamy 
morze i/lub góry, więc to wspólne 
marzenie, niezależnie od poglądów 
politycznych. Bardzo na to czekamy.

Wysłuchał Jerzy Berger

Wspólne marzenie  
o cięciwie Wielkopolski
Z posłem Bartłomiejem Wróblewskim rozmawiamy o tym, 
że trasa S11 to kluczowa sprawa dla mieszkańców Pozna-
nia, gminy Suchy Las czy Obornik Wielkopolskich. Niezależ-
nie od poglądów politycznych tychże mieszkańców.

Szybko i bezpiecznie do 
Mielna lub Kołobrzegu
Z Markiem Napierałą, dyrektorem poznańskiego oddziału 
Krajowej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozmawiamy 
o tym kiedy i którędy będziemy mieli szansę wygodnie 
pojechać nad morze.
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Sesja Rady Gminy rozpoczęła 
się od przyjęcia protokołów z trzech 
poprzednich sesji. Pierwszy przyjęto 
trzynastoma głosami, przy jednym 
przeciwnym (radnej Joanny Radzię-
dy). Jednemu radnemu nie udało się 
oddać głosu (sesja odbywała się zdal-
nie). Drugi i trzeci protokół przyjęto 
już jednomyślnie. 

Pomoc w czasie zarazy
W dalszej kolejności głosowano 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy 
Śnieżnej. I w tym przypadku głosowa-
no jednomyślnie. 

W sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2021-
2031 najpierw wypowiedziała się 
skarbnik Monika Wojtaszewska, która 
zapewniła, że gmina spełnia wszystkie 
wskaźniki dotyczące zadłużenia. 

– Dopisaliśmy też, że pierwszym 
etapem budowy nowej ścieżki rowero-
wej będzie odcinek Nizinna-Nektaro-
wa – dodała pani skarbnik. 

– W tabeli nie widać jednak wzro-
stu wydatków bieżących – miał wąt-
pliwości radny Tomasz Sztolcman.

– W załączniku numer 1 jest mowa 
o zwiększeniu wydatków o kwotę 259 
284 zł 48 gr – odparła skarbnik Woj-
taszewska.

 Ostatecznie uchwałę przegłoso-
wano trzynastoma głosami. Wstrzy-
mali się radni Zbigniew Hącia i Grze-
gorz Słowiński.

Zaraz potem przyjęto uchwałę 
zmieniającą budżet na 2021 r. Za gło-
sowało 14 radnych, wstrzymał się rad-
ny Włodzimierz Majewski.

Projekt uchwały w sprawie zwol-
nienia z podatku przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z pandemią 
COVID-19 niczyjej wątpliwości już 
nie budził. Uchwałę przyjęto jedno-
myślnie.

Pieniądz nie jest 
najważniejszy

Do krótkiej dyskusji doszło 
w sprawie projektu uchwały dotyczą-
cej utworzenia związku powiatowo-

-gminnego „Wielkopolski Transport 
Regionalny”.

– Nasze wysiłki podejmujemy w naj-
trudniejszym momencie dla takiego 

przewoźnika, jak PKS – zauważył wójt 
Grzegorz Wojtera. – nie powinniśmy 
w tym najtrudniejszym momencie 
pasować – apelował. – Wesprzyjmy 
ten projekt! Nie bójmy się szukania 
rozwiązań w ramach związku, w mojej 
ocenie bardziej nowoczesnego i demo-
kratycznego niż GOAP – przedstawił 
opinię. – W tym związku nie ma two-
rzenia jakiegoś monopolu, przewagi. 
Sytuacja PSK-u jako przewoźnika 
związkowego będzie zupełnie inaczej 
wyglądała – wyraził przekonanie.

– Dyskutujemy o tym już po raz ko-
lejny, co świadczy o tym, że większość 
radnych jest w rozterce – westchnęła 
radna Iwona Koźlicka. – Czy to w ja-
kiś sposób rozwiąże nasze problemy 
komunikacyjne? Zapewne nie. Ale są 
i inne przesłanki, którymi powinni-
śmy się kierować. Kwestia budowania 
wizerunku gminy, solidarność. Czyn-
niki nieekonomiczne też są istotne. 
Mnie przekonują.

– Biznesu z tego nie będzie – po-
kiwał głową radny powiatowy Jerzy 
Świerkowski. – Jesteśmy jednak jed-
ną aglomeracją, a nie wszyscy mają 
Kolej Metropolitarną. Myślę, że to 
nie będzie duży koszt, poza tym ko-
munikacja zbiorowa w całej Europie 
jest dofinansowywana. Pieniądz 
ważna rzecz, ale przecież nie najważ-
niejsza. Chociażby ze względów wi-
zerunkowych warto się w ten projekt 
zaangażować.

– Dla mieszkańców Chludowa waż-
ne są dodatkowe połączenia zarówno 
w kierunku Poznania, jak i Obornik 

– wsparł swoich przedmówców radny 
Zbigniew Hącia. – Ja zagłosuję za!

– Cały nasz klub zagłosuje za – do-
dał radny Michał Przybylski z klubu 
Inicjatywa Mieszkańców-Gmina 
Razem. – PKS to krok we właściwym 
kierunku, choć nie można oczekiwać, 
że na początku jakiegokolwiek bizne-
su będą wyłącznie profity. Ale każdy 
dodatkowy autobus w jakimś stopniu 
odciąży ulicę Obornicką.

– Popieram Michała, ale chciałbym 
wiedzieć, jaki jest koszt? – zaintereso-
wał się radny Włodzimierz Majewski.

– Koszt roczny to ok. 50 tys. – od-
parł wójt Wojtera.

Przystąpiono do głosowania, któ-
rego wynik okazał się dość nietypo-
wy. Projekt wsparło siedmioro rajców 

(poza Iwoną Koźlicką i członkami 
klubu Inicjatywa Mieszkańców-Gmi-
na Razem, byli to także Marian Bajer 
i Krzysztof Łączkowski). Przeciw za-
głosowała tylko jedna osoba – radna 
Joanna Radzięda. Natomiast wstrzy-
mało się aż… siedmioro radnych. 

Tyle ciepłych słów
Naturalną konsekwencją przyjęcia 

powyższej uchwały było głosowanie 
w sprawie przyjęcia statutu związku 

„Wielkopolski Transport Regionalny”. 
Tym razem obyło się bez dyskusji. 
Tu jedenastu rajców było za, nikt nie 
głosował przeciw, wstrzymało zaś się 
czworo radnych: Radosław Banaszak, 
Joanna Pągowska, Wiesława Pryciń-
ska i Joanna Radzięda.

W dalszej kolejności radny Maciej 
Jankowiak oświadczył, że z przyczyn 
osobistych, zdrowotnych i zawodo-
wych zmuszony jest zrezygnować 
z przewodniczenia Komisji Rewizyj-
nej. W tej sytuacji Wysoka Rada mu-
siała dokonać wyboru nowego prze-
wodniczącego tegoż ciała.

– Na podstawie dotychczasowej 
pracy komisji przypuszczam, że naj-
lepszą osobą na tym stanowisku bę-
dzie pan Tomasz Sztolcman – wyra-
ziła opinię radna Wiesława Prycińska.

– Będę głosował za tą kandydaturą 
– zgodził się radny Michał Przybylski. 
– Wiesia też byłaby dobrą przewodni-

czącą, ale skoro proponuje Tomasza, 
to rozumiem, że nie siebie – przepro-
wadził logiczny wywód.

– Skoro słyszę tyle ciepłych słów, to 
wyrażam zgodę – uśmiechnął się rad-
ny Sztolcman.

Kandydaturę przyjęto czternasto-
ma głosami, przy jednym wstrzymu-
jącym się (samego zainteresowanego).

– Gratuluję i życzę owocnej pra-
cy – skłoniła się przewodnicząca rady 
Anna Ankiewicz.

– Mam nadzieję, że sprostam ocze-
kiwaniom, że będzie nam się pracować 
niemal tak dobrze, jak pod kierownic-
twem Macieja – odparł nowo wybrany 
przewodniczący komisji.  

– Życzę Tomkowi samych sukce-
sów – odwdzięczył się za komplement 
radny Maciej Jankowiak.

Obrażają i ośmieszają
Nadszedł czas na przyjęcie spra-

wozdań komisji stałych Rady Gminy.
– Nie zagłosuję na sprawozdanie Ko-

misji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych – uprzedził radny Zbi-
gniew Hącia. – Bo to bardzo lakoniczne 
sprawozdanie, obrażające członków, 
którzy przez cały rok pracowali w tej 
komisji. Te dwa zdania sprawozdania 
ośmieszają nas – wyraził opinię.

 – Sprawozdanie zostało już przeze 
mnie przedstawione podczas posie-
dzenia Komisji Oświaty – odparła 
Joanna Radzięda, przewodnicząca 
rzeczonej komisji. – Wielka szkoda, 
że wtedy nie miał pan uwag, panie 
Zbigniewie. Wzięłabym to pod uwa-
gę. Uważam, że w sposób zwarty zo-
stały w sprawozdaniu przedstawione 
wszystkie informacje.

Sprawozdania Komisji Budżetu, 
Finansów i rozwoju Budżetowego 
oraz Komisji Rewizyjnej zostały 
przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
zostało przyjęte 14 głosami. Wstrzy-
mał się radny Michał Przybylski. 
Sprawozdanie Komisji Porządku 
Publicznego, Ochrony Środowiska 
i Spraw Komunalnych zostało przy-
jęte 12 głosami. Wstrzymali się radni 
Zbigniew Hącia, Michał Przybylski 
i Grzegorz Słowiński. Sprawozdanie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych zostało przyjęte 
11 głosami. Przeciwko głosowali rad-
ni Zbigniew Hącia, Michał Przybyl-
ski i Grzegorz Słowiński. Wstrzymał 
się radny Włodzimierz Majewski.

Likwidacja źródeł emisji
W ramach punktu pod nazwą „In-

formacje wójta gminy” głos zabrał wi-
cewójt Marcin Buliński.

– W Suchym Lesie trwa rozbudowa 
sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 – rozpoczął. – Czekamy też 
na warunki atmosferyczne, by położyć 
nawierzchnię bitumiczną na drodze 
rowerowej wzdłuż ulicy Stefańskiego. 
W Biedrusku stawiamy nowy budy-
nek szkolny. W Golęczewie budujemy 
kanalizację sanitarną. Trwają prace 
wykończeniowe i porządkowe przy 
modernizowanym budynku dworca 
w Złotnikach.

W Złotnikach Wsi, jak wiadomo, 
ma powstać też świetlica wiejska.

– Spotkaliśmy się w tej sprawie 
z panią sołtys Ewą Korek oraz z Radą 
Sołecką – poinformował wicewójt. – 
Przedstawiliśmy koncepcję świetlicy, 
kilka dni temu wpłynęły uwagi do 
koncepcji, które przekazaliśmy projek-
tantowi do uwzględnienia.

Włodarz wspomniał też, że Referat 
Ochrony Środowiska przyjmuje też 
kolejne wnioski o wymianę systemu 
ogrzewania dla najuboższych miesz-
kańców gminy. Chodzi oczywiście 
o likwidację źródeł niskiej emisji.

– Konkurs ogłosił również powiat 
poznański, a nabór będzie trwać od 8 
do 28 lutego – dodał mówca.

Wnioski można składać w staro-
stwie przy ulicy Jackowskiego w Pozna-
niu, osobiście bądź korespondencyjnie.

Z SESJI RADY GMINY / REKLAMAZ SESJI RADY GMINY

Strażacy i strażnicy będą 
wozić ludzi na szczepienia
W czasie czterogodzinnej, styczniowej sesji Rady Gminy 
samorządowcy poruszyli szereg kwestii, jak walka z pan-
demią, transport publiczny, drogi rowerowe, źródła niskiej 
emisji zanieczyszczeń czy konflikt ludzi i dzików.

Zawiozą na szczepienie
W ramach wolnych głosów i wnio-

sków rady Marian Bajer zapytał o ulicę 
Golęczewską.

– Różnica pomiędzy poziomem 
asfaltu i pobocza sięga tam pół metra 

– alarmował. – Kiedy to będzie napra-
wione? – dociekał.

Radny zapytał też o to, jak będą 
wyglądać szczepienia osób obłożnie 
chorych i niepełnosprawnych.

– Gmina nie zajmuje się samymi 
szczepieniami, to program centralny 

– sprecyzował wójt Grzegorz Wojtera. 
– Samorządy mają za zadanie zorga-

nizować dowóz osób, które same nie 
mogą dostać się do punktów szczepień. 
Samorząd może też powołać lokalnie 
dodatkowy punkt szczepień. Jeżeli cho-
dzi o tę pierwszą kwestię, do wojewody 
zgłosiły się wszystkie ochotnicze straże 
pożarne z terenu naszego powiatu. 

Niezależnie od tego dowozem 
może zająć się także straż gminna.

– Na pewno sobie z tym proble-
mem poradzimy – podsumował wójt.

Jeżeli chodzi o lokalny punkt 
szczepień, odbyła się już wizja lokalna 
w Chludowie. 

– Lokal musi otrzymać certyfikat 
NFZ – poinformował wójt Wojtera. 

– na razie jednak brak szczepionek 
nie ma więc sensu uruchamiać do-

datkow ych punktów.
– A jeśli który z seniorów załatwi 

sobie szczepienie poza terenem gmi-
ny? Czy gmina też zapewni transport? 

– dopytywała radna Iwona Koźlicka.
– Jeżeli to będzie Poznań czy Obor-

niki, wójt może wyrazić zgodę – od-
parł Grzegorz Wojtera. – Ale jeśli to 
będą setki czy choćby dziesiątki kilo-
metrów od naszej gminy, to transportu 
nie zapewnimy – rozwiał nadzieje. 

Przejścia dla pieszych
Radna Joanna Radzięda po raz 

kolejny zapytała o Młodzieżową Radę 
Gminy

– Panie wójcie, młodzież dopytuje, 
jest już naprawdę zniecierpliwiona 

– zmarszczyła brwi. – Czas, kiedy bę-
dzie można zorganizować sesję stacjo-
narną, wydaje się wciąż bardzo odległy. 
Może więc jednak warto pomyśleć 
o sesji zdalnej? – zasugerowała.

– Proszę zwrócić uwagę, że za nami 
już kilka sesji w trybie telekonferencji 
i nadal mamy różne problemy natury 
technicznej – zwrócił uwagę wójt Woj-
tera. – Mam więc prośbę, żeby jeszcze 
trochę poczekać, a docelowo zorgani-
zować bezpieczną sesję dla młodzieży 
np. w Hali Widowiskowo-Sportowej.

Radna Wiesława Prycińska zapyta-
ła o ulicę Szkółkarską i o światłowód na 

odcinku od Borówkowej do Jagodowej.
– Mieliśmy krótkie, robocze spo-

tkanie dotyczące inwentaryzacji prze-
wodów, które pozwalają na dokonanie 
przyłączeń – odparł wójt Wojtera. – 
Spotkaliśmy się z przedstawicielami 
trzech firm telekomunikacyjnych. 
Firmy te wyrażają gotowość na doko-
nanie przyłączeń.

Sołtys Golęczewa Katarzyna 
Kachel zapytała o przejścia dla pie-
szych na ulicach Lipowej, Tysiąclecia 
i Dworcowej.

–  Najważniejsze są przejścia przy 
przedszkolu i szkole, mieszkańcy 
wciąż mnie o nie pytają – zaznaczyła. 

– Interesuje mnie też, jak wygląda kwe-
stia uruchomienia sygnalizacji świetl-
nej przy przedszkolu.

– Dziś nawet rozmawiałem o orga-
nizacji ruchu z panem Józefem Klim-
czewskim, który jest po rozmowie ze 
starostwem i uzgodnieniach z policją 

– wyjawił zastępca wójta Marcin Bu-
liński. – Będziemy w miarę możliwo-
ści pogodowych przejścia dla pieszych 
wyznaczać. Co do sygnalizacji, myśli-
my o takiej z przyciskami, uruchamia-
nej na żądanie pieszego.

W obronie młodych
Radny Krzysztof Łączkowski za-

pytał o dziki.

– Wiem, że jesteśmy w środku lasu 
i to my im przeszkadzamy – zastrzegł. 

– Ale może warto by zabezpieczyć 
śmietniki, które przyciągają zwierzęta. 
Tym bardziej, że mamy lochę z młody-
mi, która zaczyna być lekko agresywna, 
że ktoś jej wchodzi w drogę.

– Mamy podpisaną umowę, będzie-
my mieć rozszerzoną decyzję i będziemy 
się starali na bieżąco eliminować osob-
niki, które można odstrzelić – odpowie-
dział wójt Wojtera. –  Zamówiliśmy też 
większą ilość repelentów, które będzie-
my stosowali na terenie publicznym.

Radny Robert Rozwadowski zwró-
cił uwagę na słupek sterczący na wyso-
kości osiedla Platanowego, w miejscu, 
gdzie powstaje droga rowerowa.

– Czy można coś z tym zrobić? – 
dopytywał. – Bo może się zdarzyć, że 
rowerzysta wjedzie w ten słupek.

  – To nie jest błąd wykonawcy, 
raczej projektanta – zastrzegł wójt. – 
Przypuszczam, że przed oddaniem in-
westycji uda nam się ten błąd naprawić.

– Widzimy już na ulicach nowy 
samochód straży gminnej. A co ze 
starym? – dopytywała radna Anna 
Ankiewicz.

– Z tego co wiem, stary samochód 
pozostaje w służbie – odparł z waha-
niem wójt Wojtera.

Krzysztof Ulanowski
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Akcja rozpoczęła się w połowie 
października i trwała do świąt Boże-
go Narodzenia. - Początkowo zbiórka 
miała trwać dwa tygodnie, ale została 
przedłużona. Organizatorzy zbiórki 
zbierali m.in. wodę mineralną, herbatę, 
środki czystości. 

– Chcemy pomóc ratownikom 
i medykom ze Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w Suchym Lesie oraz ze szpi-
tala MSW przy ul. Dojazd w Poznaniu, 
którzy bardzo ciężko pracują podczas 
pandemii, często ponad siły. Brakuje 
tam podstawowych produktów, ta-
kich jak artykuły spożywcze, chemia 
gospodarcza, która jest potrzebna przy 

czyszczeniu sprzętu, woda. Dary trafia-
ją także na oddział dziecięcy w szpitalu 
onkologicznym i oddział dziecięcy na 
ul. Szpitalnej – mówi Jarosław Dudkie-
wicz, przewodniczący Zarządu Osiedla 
Grzybowego. – Cieszymy się, że do tej 
inicjatywy włączają się kolejne sklepy, 
obiekty handlowe, pizzerie. Dzięki temu 
zbieramy tych darów bardzo dużo. 

Przedsięwzięcie spotkało się z du-
żym zainteresowaniem społeczności 
lokalnej.

– Mieszkańcy Suchego Lasu chętnie 
pomagają, przychodzą, pytają, co jest 
potrzebne, przywożą nawet dary do 
mojego domu. Takie akcje jednoczą i in-

tegrują ludzi – podkreśla J. Dudkiewicz.
– Mamy to szczęście, że pracuje-

my, chcemy więc dzielić się z innymi, 
a zwłaszcza z tymi, którzy dbają o nasze 
zdrowie – mówi Jarosław Wojciechow-
ski, współwłaściciel sieci Pracownia 
Pizzy. – Joanna Wójcicka, managerka, 
która zarządza obiektem w Suchym 
Lesie, poinformowała mnie o zbiórce 
dla medyków i ratowników w tejże 
miejscowości. Zapytała mnie też, czy 
nasza firma mogłaby wesprzeć tę akcję, 
a także o to, jakie są możliwości pomo-
cy w sensie magazynowania. Cieszę się, 
że jesteśmy zaangażowani w tę akcję. 
Staramy się być solidarni, tak powinno 
być po prostu – dodaje. 

– Akcję zaproponował nam przewod-
niczący osiedla Grzybowego w Suchym 
Lesie, oczywiście wyraziłam chęć po-
mocy. Czujemy ogromną radość z tego, 
że możemy pomagać, zwłaszcza tym 
osobom, które dbają o nasze zdrowie, 
zwłaszcza w tym trudnym czasie – pod-
kreśla Joanna Wójcicka, manager. 

Agata Czyżak

Takie akcje jednoczą ludzi
Pandemia koronawirusa postawiła służbę zdrowia 
w trudnej sytuacji. Na pomoc sucholeskim i poznań-
skim medykom oraz ratownikom z Suchego Lasu ruszyli 
przedstawiciele Zarządu Osiedla Grzybowego wraz z 
członkami załóg Pracowni Pizzy, osiedlowego sklepu 
Żabka i sklepu Spar z Suchego Lasu, organizując zbiórkę 
najpotrzebniejszych darów. 

Grzybowe to niezwykłe miejsce
Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku 
nasza gmina wydała kalendarz. Tegoroczny kalendarz ma 
związek z 25-leciem osiedla Grzybowego. W ramach jubi-
leuszu wydano też folder. Z uwagi na obostrzenia sanitar-
ne, oba materiały zaprezentowano mieszkańcom online.

Kalendarz powstał z inicjatywy ko-
mitetu organizacyjnego 25-lecia osie-
dla Grzybowego. Wernisaż odbył się 
w grudniu w Centrum Kultury i Biblio-
tece Publicznej w Suchym Lesie. Rela-
cję na żywo z tego wydarzenia można 
było śledzić przez internet. Uczestni-
ków spotkania powitał Jarosław Dud-
kiewicz, przewodniczący osiedla. 

– Osiedle zostało wpisane w samo-
rządową mapę gminy kilkanaście lat 
temu, chociaż śmiało można przyjąć, 
że nasza historia trwa już ćwierć wieku 

– wyjaśnił samorządowiec.

Wyjątkowe zdjęcia
Piękne zdjęcia zostały zrobione 

przez utalentowanych fotografów 
i mieszkańców osiedla: Pawła Młod-
kowskiego, Mikołaja Kamieńskiego, 
Artura Domagałę.

Autorzy podzielili się wrażeniami 
na temat zdjęć z mieszkańcami. Zapre-
zentowano je internautom w formie 
nagrania wideo. 

– Zrobiłem cztery fotografie, w tym 
dwie z lotu ptaka – opowiadał Paweł 
Młodkowski. – Chciałbym skupić się 
na ujęciu lisa, który przekracza rzekę Sa-
micę. Zobaczyłem tego lisa stojącego na 
jednym z brzegów. Zwierzak ewidentnie 
zastanawiał się co zrobić, rozglądał się. 
Pomyślałem, że byłoby świetnie, gdyby 
właśnie przeszedł po zwalonym pniu 
przez rzekę. I tak się stało. 

– Wybór moich zdjęć związany był 
z trzema tematami. Pierwszy z nich 
dotyczy spędzania wolnego czasu na 
powietrzu. Wybrałem drogę złotnic-
ką, czyli miejsce, które znajduje się 
przy działkach w Złotnikach Wsi. Są 
to przepiękne aleje drzew, szczególnie 

magiczne podczas wschodu i zachodu 
słońca – relacjonował Mikołaj Ka-
mieński. – Drugi temat miał podkre-
ślać rolniczy charakter naszej gminy. 
Starałem się pokazać obraz surowego 
pola. Trzeci temat to piękny, neorene-
sansowy pałac w Biedrusku.

– Przygotowałem cztery zdjęcia. 
Jedna z fotografii przedstawia Wartę – 
zaznaczał Artur Domagała. – Kolejne 
zdjęcia przedstawiają pola złotnickie 
i kościół w Chludowie. To zabytek z po-
czątku XVIII wieku  – przypomniał.

Wspaniali ludzie
Pierwszy egzemplarz kalendarza 

wręczono wójtowi Grzegorzowi Woj-
terze. Drugi trafił do dyrektora CKiBP 
Andrzeja Ogórkiewicza. 

– Grzybowe to miejsce niezwy-
kłe, dla wielu z państwa miejsce waż-
ne, gdzie mieszkają wspaniali ludzie, 
dzieją się wspaniałe rzeczy. Osiedlu 
i mieszkańcom życzę kolejnych wspa-
niałych lat – mówił Grzegorz Wojtera. 

– Fantastycznie, że pokazano osiedle 
na tle innych, wspaniałych, nowocze-
snych, przyrodniczo ciekawych miejsc, 
które znajdziemy w naszej gminie. 

– Miałem zaszczyt uczestniczyć 
w pracach komitetu. Wspólnie zaini-
cjowaliśmy mnóstwo różnego rodzaju 
działań, które będą miały wpływ na 
życie naszej gminy przez cały rok – 
mówił dyrektor Andrzej Ogórkiewicz.

– Naszym lokalnym fotografikom 
udało się uchwycić interesujące miejsca. 
Efekt jest niesamowity – podkreślał 
przewodniczący Jarosław Dudkiewicz. 

W grudniu zaprezentowano miesz-
kańcom także jubileuszowy folder. 
W spotkaniu wzięli udział związani 
z osiedlem samorządowcy.

Niełatwe początki
Początki były trudne. Brakowało 

chociażby dróg.
– Z pierwszymi mieszkańcami 

stworzyliśmy wspólną Radę Sołecką, 
w której skład z ramienia Grzybowego 

weszli Stanisław Wróbel, Andrzej Ra-
kowski i Krzysztof Brzeziński – wspo-
minał Ryszard Janasik, pierwszy sołtys. 

– Moja przygoda z samorządem 
rozpoczęła się od członkostwa w Ra-
dzie Sołeckiej w Złotnikach Wsi. Są-
siedzi poprosili, żeby rada rozważyła 
utworzenie nowego osiedla. Przyjęto 
uchwałę i powstało osiedle jako jed-
nostka pomocnicza – mówił z uśmie-
chem Stanisław Wróbel, pierwszy 
przewodniczący Zarządu Osiedla.

Pierwszy egzemplarz folderu prze-
kazano Annie Ankiewicz. 

– Pamiętam początki osiedla, 
pierwsze domy wrastały w pola, które 
tu się rozciągały. Dziś to przepiękne, 
zielone osiedle. Przepiękne ulice, które 
stworzyli mieszkańcy – chwaliła prze-
wodnicząca. 

Podczas spotkania zaprezento-
wano życzenia bożonarodzeniowe 
w formie nagrania wideo od wójta 
Grzegorza Wojtery oraz od ks. Jakuba 
Knychały, proboszcza parafii św. Joan-
ny Beretty Molli w Złotnikach.

Życzenia świąteczne na żywo 
przekazali także radni Iwona Koźlicka 
i Włodzimierz Majewski. 

Folder zatrzymuje w kadrze pierw-
sze 25 lat istnienia osiedla. Stare zdję-
cia sprzed lat porównane są tam do 
zdjęć współczesnych tych samych 
miejsc. W projekt zaangażowali się 
osiedlowi fotograficy.

Zdjęcia tworzące folder można po-
dziwiać na boisku przy Sosnowej. 

Kalendarz i folder zostały dostar-
czone przez członków zarządu i komi-
tetu obchodów jubileuszu do domów 
mieszkańców Grzybowego. Wydaw-
nictwa te trafiły również do samorzą-
dowców i innych osób.

Zdjęcia, zaprezentowane w kalen-
darzu gminnym, można oglądać w ga-
lerii na dziedzińcu CKiBP w Suchym 
Lesie. Kalendarz wydano w nakładzie 
800 sztuk, natomiast folder – 700 eg-
zemplarzy. 

Agata Czyżak

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81 
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159  

- węgiel najwyższej jakości  
   z Polskich Kopalni 
   (dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

- drewno kominkowe,
- transport drogowy do 25 t,
- usługi rolnicze

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA  
TO ZAWSZE  

ZADOWOLONY KLIENT
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Jarosław Dutkiewicz, przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego
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Sylwestrowa wyprawa 
rowerowa z sołtys Ewą Korek
Ewa Korek na pomysł objechania Jeziora Kierskiego wpadła 
spontanicznie. Bo dlaczego nie zakończyć starego roku 
z przytupem? Łatwo nie było, bo kolarze pokonywali stro-
mizny, a przymrozek sprawił, że nie brakowało odcinków 
bardziej śliskich. Można też było wywrócić się na zmrożo-
nych nierównościach terenu.

W rajdzie udział wzięła znana i lu-
biana ekipa kolarska z naszej gminy, 
a w tym m.in. siostra i mąż pani sołtys, 
czyli Maja Krause i Stanisław Korek, 
rowerowy wyczynowiec z osiedla 
Grzybowego Werner Haibach, prze-
wodniczący zarządu tegoż osiedla 
Jarosław Dudkiewicz, nasz fotorepor-
ter Maciej Łuczkowski, Michał Wojt-
kowiak i Łukasz Napierała, a także 
Krzysztof Pilas, były radny i były 
przewodniczący Zarządu Osiedla 
Suchy Las. 

Podwójny spontan
– Plan zakładał objechanie tylko 

jednego jeziora, ale towarzystwo i po-
goda były idealne, po drodze zrodził 
się więc kolejny spontan, czyli ob-
jechanie także Strzeszynka – mówi 
nam sołtys Ewa Korek. – W sumie 
pokonaliśmy 31 km. Niby niedużo, 
ale nad Kierskim są całkiem wyma-
gające podjazdy i zjazdy, więc trasa 
nie jest łatwa.

– To prawda, trasa była na tyle wy-
magająca, że w pewnym momencie 
spuchł nawet Werner, który kiedyś 
pokonał jednego dnia prawie 500 km 

– kiwa głową Maciej Łuczkowski. – 
Zszokowało mnie to, bo skoro mistrz 
się zmęczył, to musiało być naprawdę 
trudno.

 Z drugiej strony trzeba dodać, że 
wyczynowiec z Grzybowego zrobił 
dzień wcześniej trzygodzinną trasę na 
rowerze. 

– I zamiast kolejnego dnia odpo-
cząć, pojechał z nami – mówi z du-

żym uznaniem Maciej. – Żartowałem 
nawet ze Staszkiem, że Werner powi-
nien jechać z obciążoną przyczepką, 
żeby pozostali mieli równe szanse – 
puszcza oko.

Ewa Korek jechała bez przyczepki, 
ale stromizny i tak dały jej się we znaki.   

– W pewnym momencie gramo-
liłam się na tak stromą górkę, że my-
ślałam, że gibnę się do tyłu – śmieje 
się pani sołtys. – Chciałam już zsiąść 
z roweru i podejść. Ale pomyślałam, że 
to ostatni raz w tym roku, że dam radę. 
I dałam! Byłam z siebie dumna!

Idealna pogoda dla każdego może 
znaczyć coś innego. W sylwestra 
przygrzewało słońce, ale wciąż trzy-
mał przygruntowy przymrozek. Nie 
ułatwiało to jazdy, bo można było po-
ślizgnąć się na oblodzonej stromiźnie, 
zamarzniętej kałuży lub stwardniałej 
koleinie.

– Kiedy jechaliśmy z Krzyżownik 
w stronę Kiekrza, przeskoczyliśmy 
taką dość ostrą górkę – wspomina 
Stanisław Korek. – Na zjeździe roz-
pędziłem się. Kiedy zobaczyłem idą-
cą przede mną parę i zacząłem lekko 
hamować, ustawiło mi rower w po-
przek. Trasa była zdecydowanie wy-
magająca, a że jechali z nami też nieco 
mniej doświadczeni kolarze, ominę-
liśmy dwa najtrudniejsze odcinki.

W tym miejscu dodajmy, że 
kiedy o w ymagającej trasie mówi 
kolarz, da którego sto kilometrów 
nie jest w yczynem, to raczej wie, 
o czym mówi.

– Moje średnie tempo na 130 km, 

z przerwami, to 23 km/godz. – pod-
kreśla pan Stanisław. – Oczywiście nie 
miałem wtedy ciężkich sakw na bagaż-
niku, jechałem na lekko. Miałem tylko 
kurtkę przeciwdeszczową, łatki i pod-
stawowe narzędzia – wszystko w małej 
sakwie pod ramą.

Płuca dotlenione
Jeden ze wspomnianych wyżej od-

cinków to zjazd na tyle stromy, że ro-
werzyści rozpędzają się na nim nawet 
wtedy, kiedy ostro hamują. Drugi to 
wąska, kręta, ścieżka w lesie. Również 
stroma i rzecz jasna pełna niespodzia-
nek w postaci korzeni.

Ci nieco mniej doświadczeni ko-
larze, o których mogło chodzić panu 
Staszkowi, to m.in. Krzysztof Pilas. 
Pan Krzysztof lubi sport; od dawna 
uprawia nordic walking. Natomiast do 
roweru przekonał się dopiero ostatniej 
jesieni. Nie ukrywa też, że z uwagi na 
wiek i doświadczenie był ciut wolniej-
szy np. od pani Ewy.

– Nikt jednak nie zostawał z tyłu, 
pilnowała tego zarówno Ewa, jak i ja – 
zastrzega Maciej Łuczkowski. – Waż-
ne, żeby szybsi dostosowali prędkość 
do wolniejszych i grupa trzymała się 
razem – przypomina.

– Jazda na rowerze to inny rodzaj 
ruchu niż podczas marszu z kijami – 
dodaje Krzysztof Pilas. – Ale też płuca 
pracują wydajniej niż w czasie nordic 
walkingu. Człowiek czuje się niesamo-
wicie dotleniony. Z pewnością będę 
wyruszał na kolejne wypady rowero-
we, zarówno sam, jak i z ekipą Ewy. Bo 
mam nadzieję, że mnie jeszcze zapro-
szą – uśmiecha się.

Trzeba dodać w tym miejscu, że 
nasz rozmówca co prawda szaleje na 
rowerze od niedawna, ale już przed 
rajdem sylwestrowym nakręcił sporo 
kilometrów. Samotnie. 

– Zrobiłem kilka pięćdziesiątek 
brzegami Strzeszynka i Rusałki – 
mówi skromnie. – Z ekipą Ewy Korek 
jechałem po raz pierwszy, ale mnie ła-

two namówić do dobrych projektów, 
a projekty Ewy są dobre – chwali.  – 
Warunki techniczne były faktycznie 
trudne, ale w grupie zawsze raźniej; 
w sytuacji awaryjnej ktoś ci przecież 
pomoże.

Superbohaterka Maja
Maja Krause  w czasie sylwestro-

wego rajdu nie miała akurat awaryj-
nych sytuacji. Ale takowe zdarzały się 
jej w czasie samotnych wypraw rowe-
rowych.

– Jestem osobą z dysfunkcją wzro-
ku – informuje. – Nie widzę takich 
szczegółów terenu, jak koleiny, nie 
widzę też dobrze z bliska, nie widzę 
z boku. W czasie grupow ych rajdów 
Ewa albo ktoś z ekipy zawsze ostrze-
że mnie przed przeszkodą. Ale by-
wało już, że jechałam sama i potrącił 
mnie samochód lub inny, w yprze-
dzający mnie rowerzysta. Glebę nie-
raz zaliczyłam, a że nie lubię jeździć 
wolno, krew też się nieraz polała 

– śmieje się. – Po kilku w ypadkach 
w sezonie, w czasie którego pokona-
łam kilka tysięcy kilometrów, zdecy-
dowałam się kupić kask.

Przygoda z samochodem? Np. ta 
na przejeździe kolejowym na ulicy Bi-
skupińskiej, gdzie samochód zaczepił 
panią Maję lusterkiem, wbijając ją po-
między słupek a rogatkę. Zatrzymała 
się, bo pedały wcisnęły się w przeszko-
dę. Sprawca odjechał, ale zatrzymali 
się inni kierowcy i poobklejali naszą 
bohaterkę plastrami.

Zawsze ktoś pomoże – zaznacza 
nasza rozmówczyni. – Bywało, że pe-
dałowałam sama, a 15 lub 20 km od 
domu spadł mi łańcuch albo złapałam 
gumę. Wielu rowerzystów przejeżdża-
ło obojętnie, a ja już chciałam prowa-
dzić niesprawny rower do domu, kiedy 
ktoś się zatrzymywał i mi pomagał.

Pani Maja nie przejmuje się wadą 
wzroku. Śmiga nie tylko na rowerze, 
ale i na rolkach. Bierze też udział w za-
wodach biegowych. 

– Kiedyś biegłam w Poznaniu pół-
maraton, ramię w ramię z Ewą – opo-
wiada. – Na finiszu wyprzedziłam jed-
nak Ewę i jako pierwsza wpadłam do 
hali targowej, gdzie usytuowana była 
meta. Tam po oczach waliło czerwone 
światło, a ja natychmiast przestałam 
cokolwiek widzieć. W końcu zagad-
nęłam innych biegaczy i dowiedzia-
łam się, że już linię mety przecięłam 

– wspomina.
Kiedy indziej Maja Krause jechała 

na rolkach po asfaltowej drodze. Dro-
ga opadała, więc zahamować lub za-
wrócić byłoby trudno.

– W pewnym momencie zauważy-
łam przed sobą dwa prostokątne spo-

walniacze – opowiada. – Pomiędzy 
nimi była wąska przerwa. Może na 
jedną rolkę. Wcześniej niejednokrot-
nie biegam tędy lub szłam z kijami, 
ale na te spowalniacze nie zwróciłam 
uwagi. Bo wtedy, rzecz jasna, nie były 
dla mnie żadną przeszkodą.

Co robić? Pani Maja podjęła decy-
zję i wykonała… piękny skok.

– Skoczyłam telemarkiem, jak 
Małysz – śmieje się. – Wylądowałam 
bezpiecznie i pojechałam dalej. Ludzie 
pracujący w ogródkach wzdłuż drogi 
zaczęli bić mi brawo.

– Maję podziwiam z całej ekipy 
najbardziej – przyznaje Maciej Łucz-
kowski.

Zdrowy styl życia
Ale powróćmy do rajdu sylwestro-

wego. Kiedy ekipa pani sołtys opuściła 
już okolice Jeziora Kierskiego i dotarła 
nad Strzeszynek, nasi kolarze musieli 
przebijać się przez tłumy innych ro-
werzystów, ludzi z kijkami i spacero-
wiczów. 

– W większości byli to sześćdziesię-
ciolatkowie i starsi – ocenia Krzysztof 
Pilas. – To budujące, że mnóstwo lu-
dzi stara się nabyć odporność poprzez 
uprawianie sportu – chwali. 

Sport, promowanie zdrowego sty-
lu życia to pasja Jarosława Dudkiewi-
cza, przewodniczącego Zarządu Osie-
dla Grzybowego.

– Promowanie takiego, a nie inne-
go stylu życia powinno być ważne dla 
samorządowców – przekonuje. – Bo 
mieszkańcy na nas patrzą. A takie raj-
dy mają też swój wymiar integracyjny. 
W tym sylwestrowym udział wzięli 
przecież sąsiedzi: ze Złotnik Wsi 
i Złotnik Osiedla, z Grzybowego oraz 
z Suchego Lasu.

– Ekipa zna się coraz lepiej, dzięki 
czemu jest coraz ciekawiej – kiwa 
głową Maciej Łuczkowski. – Towa-
rzystwo się integruje i ludzie są coraz 
bardziej w stosunku do siebie otwar-
ci – chwali. – Ewa i Staszek to ludzie 

bardzo weseli, fajni. Krzysztof Pilas 
niby dopiero teraz do nas dołączył, ale 
przecież wszyscy go znamy. 

Integracja jest oczywiście ważna, 
ale Jarosław Dudkiewicz jeździ też 
sam.  

– Mam swoje ulubione trasy – za-
znacza – Nazywam to tour de gmi-
na: najpierw wzdłuż poligonu aż za 
Chludowo, potem do Zielątkowa i do 
pradoliny Samicy. W sumie 50 km. 
Sylwestrowa trasa dwóch jezior to dla 
mnie nowość, choć jej odcinki oczy-
wiście znałem. Cieszę się, że pojecha-
łem z ekipą Ewy, bo fajnie zakończony 
stary rok prognozuje fajny nowy rok 

– podkreśla.

Molo sołtys Ewy
Jakieś rowerowe plany na przy-

szłość?
– Najchętniej pojechałbym z eki-

pą przez dolinę Samicy, bo to tereny 
bardzo odludne – wyznaje Jarosław 
Dudkiewicz. 

– Gdyby była jakaś bezpieczna trasa 
z Suchego Lasu do Radojewa, chętnie 
przetestowałbym trasę Radojewo-Bie-
drusko – deklaruje z kolei Krzysztof 
Pilas. – Szkoda, że już przez poligon 
przejechać nie można… – wzdycha.

Na szczęście w naszej gminie i jej 
okolicach nie brakuje innych, atrak-
cyjnych miejsc. Nawet na znanym 
odcinku trasy można trafić na niespo-
dziankę.

– Dla mnie taką niespodzianką 
było molo w Chybach – wyznaje soł-
tys Ewa Korek. – A konkretnie przy-
twierdzona do tego mola tabliczka, 
że inwestycję zawdzięczamy… soł-
tys Ewie… nie, nie Korek – śmieje 
się. – Tamtejsza pani sołtys nazywa 
się Jurasz. Ale skoro jej się udało, to 
może i mi się kiedyś uda wybudować 
pomost na naszym złotnickim stawie 

– zastanawia się głośno. – Kiedyś, bo 
w tej chwili najważniejsza jest budowa 
świetlicy – dodaje od razu. 

Krzysztof Ulanowski
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Byliśmy,  
jesteśmy,  

będziemy...

Zapraszamy!
Galeria Sucholeska

Suchy Las, ul. Obornicka 85
pon. - sob: 9.30-19.30

niedz. handlowa: 10.00-17.00
tel. 509 473 120

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

/ MĄŻ NA TELEFON
Nad stawem w Złotnikach. Od lewej Jarosław, Maciej, Maja, Ewa, Werner, Stanisław, Łukasz, Krzysztof

Ta sama ekipa, ale już nad Jeziorem Kierskim

Stanisław i Jarosław, również 
nad Jeziorem Kierskim

Tabliczka na cześć sołtys Ewy Jurasz.  
Bo wiadomo, że Ewy to najlepsze sołtyski.
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Sołtyska i trzech prezydentów 
pod górskim wodospadem
Samorządowcy ze Złotnik i Poznania spotykają się w czasie 
zimnych kąpieli nie tylko nad Jeziorem Kierskim, ale i nad 
karkonoskim potokiem. W Karkonoszach można zresztą 
spotkać morsujących samorządowców z całej niemal 
Polski. 

O poznańskich i złotnickich mor-
sach, spotykających się na Plaży Łabę-
dziej nad Jeziorem Kierskim pisaliśmy 
już sporo. Wiemy więc wszyscy, że są to 
twardzi ludzie, którym chłodna woda 
niestraszna. Czy jednak w czasie stycz-
niowych mrozów, sięgających minus 
dziesięciu stopni, nasze morsy nie zrobi-
ły sobie przerwy? Pewnie tak…

– Na pewno nie! – zaprzecza ze 
śmiechem Ewa Korek, sołtys Złotnik 
Wsi i szefowa klubu Morsy Złotniki. 

– Morsowaliśmy jak zawsze, do tego 
w dobrym towarzystwie, bo na Łabę-
dziej pojawiał się m.in. prezydent Po-
znania Jacek Jaśkowiak.

Uwaga na lód!
Jak się jednak morsuje w aż tak ni-

skich temperaturach? Przecież samo 
zrzucenie ubrania musi oznaczać szok 
termiczny.

– Nie jest aż tak źle – pociesza na-
sza rozmówczyni. – Trzeba się szybko 

rozebrać, a samo wejście do wody jest 
łatwiejsze niż wtedy, kiedy tempera-
tura powietrza oscyluje wokół zera. 
W porównaniu z mroźnym powie-
trzem woda wydaje się wręcz ciepła 
– zwraca uwagę. Oczywiście wyjście 
jest już mniej przyjemne, no ale wtedy 
trzeba się szybko wytrzeć, ubrać i roz-
grzać delikatnym truchtem.

Jednak tęgie mrozy oznaczają też 
pewne niebezpieczeństwa. Jakie?

– Lód – odpowiada krótko pani 
sołtys. – Silne mrozy nie trwały 
wprawdzie aż tak długo, żeby jezioro 
zamarzło i trzeba było rąbać przerę-
bel, ale przy samym brzegu pojawiała 
się cienka warstwa przezroczystego, 
a zatem ledwie widocznego lodu. Pod-
czas wchodzenia trzeba więc uważać, 
żeby nie pokaleczyć nóg. Wchodzimy 
powoli, ostrożnie, bez rozpędzania się 
czy wskakiwania – tłumaczy. 

Szczęśliwie nasza rozmówczyni 
należy do osób rozważnych, czuje też 
się odpowiedzialna za swoich klubo-
wiczów. Weszła więc do wody jako 
pierwsza, a kiedy zauważyła warstew-
kę lodu, odwróciła się, żeby ostrzec 
pozostałych. 

Jacków trzech
W poszukiwaniu pokrywy lodowej 

na tyle grubej, żeby trzeba rąbać w niej 
przerębel, wielkopolskie morsy chęt-
nie jeżdżą do Przesieki w Karkono-
szach. Tamtejszy potok z wodospadem 
to miejsce, gdzie amatorzy zimnych 
kąpieli mogą pluskać się w pięknych 
okolicznościach przyrody.

– W tym sezonie też byliśmy – 
kiwa głową Ewa Korek. – Tym razem 
nie autokarem, bo pandemia. To był 
spontaniczny wyjazd, w kilka samo-
chodów. Lodu na potoku nie było, ale 
nie czuliśmy rozczarowania. Samo za-
nurzenie w tak bajkowym miejscu to 
niezapomniane przeżycie – podkreśla. 

Złotnicka ekipa była nawet wstęp-
nie umówiona w Przesiece z prezyden-
tem Jackiem Jaśkowiakiem. Prezydent 
ma w Karkonoszach domek i doradził 
naszym morsom, gdzie w okolicy moż-
na zaparkować, żeby spacer nad potok 
był przyjemny i niezbyt długi.

– Zdradził nam też, że być może bę-
dzie morsował razem z prezydentami in-
nych miast – dodaje nasza rozmówczyni. 
– Tak naprawdę nie mieliśmy jednak 
pewności, czy uda nam się spotkać.

Udało się, ale właściwie cudem. 
Ekipa Ewy Korek wychodziła właśnie 
z kąpieli, kiedy nad brzegiem potoku 
pojawili się trzej prezydenci: Jacek Jaś-
kowiak z Poznania, Jacek Karnowski 
z Sopotu oraz Jacek Sutryk z Wrocławia.

– Morsowanie po raz drugi nie 
byłoby rozsądne, więc tylko przywi-

tałam się serdecznie z prezydentem 
Jaśkowiakiem, a także z pozostałymi 
prezydentami, a potem jeszcze zrobi-
łam wszystkim panom kilka zdjęć już 
podczas morsowania – relacjonuje 
pani sołtys. – No i w sumie tyle było 
ze spotkania, bo jeszcze tego samego 
dnia wracaliśmy do Złotnik.

– Z przyjemnością przedstawiłem 
piękną panią sołtys obu prezydentom 
– mówi nam z kolei Jacek Jaśkowiak. 
– Spotkania ze złotnickimi morsa-
mi są zawsze miłe, a w tak kultowym 
miejscu dla wszystkich morsujących 
jak Wodospad Podgórnej w Przesiece 
cieszą jeszcze bardziej.

Poznał dzięki poznaniakowi 
Prezydent Jaśkowiak podkreśla też, 

że Szklarska Poręba i okolice to jego 
drugi dom.

– Zdarza się, że zapraszam tam 
kolegów prezydentów z innych miast – 
dodaje. – Zdążyli się przyzwyczaić, że 
zawsze jest to aktywny wypoczynek. 
Zarówno Jacek Sutryk jak i Jacek Kar-
nowski mają już w morsowaniu pewne 
doświadczenia. Prezydent Sopotu ma 
to szczęście, że może korzystać z mroź-
nych kąpieli w morzu. Regularnie, 
z tego co wiem, morsuje też Jacek Su-
tryk. Cieszę się, że udało mi się zachę-
cić go do tej aktywności. W Przesiece 
był ze mną już po raz trzeci. Pierwszy 
raz zaprosiłem go rok temu. Zabrałem 
go wówczas na biegówki – wspomina.

Zaraz, zaraz, czyli Jacek Sutryk 
poznał Przesiekę dzięki Jackowi Jaś-
kowiakowi? Wielkopolanin był prze-
wodnikiem Dolnoślązaka po Karko-
noszach? 

– Tak – kiwa głową nasz rozmów-
ca. – Może to dziwne, że prezyden-
towi Wrocławia ciekawe miejsca na 
Dolnym Śląsku pokazuje prezydent 
Poznania. Jednak wielu mieszkańców 
Szklarskiej Poręby czy okolic traktuje 
mnie jak miejscowego. Kiedy w ze-
szłym roku byłem tam na biegówkach, 
jeden narciarz zapytał mnie, skąd się 
wziąłem w tym Poznaniu. Tłumaczy-
łem mu, że urodziłem się w Poznaniu, 
mieszkałem w tym mieście całe życie, 
a narciarz na to: „No co pan, pan jest 
nasz, karkonoski. Ja przecież panu po-
magałem przy organizacji zawodów 
Pucharu Świata w biegach narciar-
skich w Szklarskiej Porębie”.

Twardy zawodnik
Tak, czy inaczej prezydent Jacek 

Sutryk doskonale odnalazł się w Sude-
tach jako biegacz narciarski i nie tylko.

– Okazał się twardym zawodni-
kiem, przejechaliśmy ponad 20 km 
– wspomina prezydent Jaśkowiak. – 
Dzień później, w ramach regeneracji, 

namówiłem go na kąpiel w Wodospa-
dzie Podgórnej. W Szklarskiej Porębie 
spotkaliśmy się też latem, by pojeździć 
rowerami po Izerach. Przejechaliśmy 
łącznie 50 km, a dzień później weszli-
śmy na Szrenicę. Po takim wysiłku ką-
piel w Przesiece była absolutną koniecz-
nością – podkreśla nasz rozmówca.

Ale powróćmy może do naszych 
morsów ze Złotnik. Jak wiemy, dzielna 
ekipa powróciła już z Dolnego Śląska 
do Wielkopolski. I choć może Plaża 
Łabędzia nie jest aż tak urokliwym 
miejscem, jak karkonoska Przesieka, to 
pani sołtys wraz z innymi amatorami 
orzeźwiających kąpieli nadal chętnie 
ją odwiedza. Ostatniego dnia stycznia 
poznańskie i złotnickie morsy połą-
czyły chłodną kąpiel w Jeziorze Kier-
skim ze zbiórką pieniędzy na Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W tym miejscu warto by się zasta-
nowić nad jedną rzeczą: morsy dobrze 
się bawią, hartują ciało i ducha, a przy 
tym pomagają chorym dzieciom i se-
niorom. Pomimo to w ostatnim czasie 
miłośnicy zimnych kąpieli często spo-
tykają się z hejtem. Dlaczego?

– Ponieważ morsowanie jest coraz 
bardziej popularne – odpowiada Ewa 
Korek. – Z mojego doświadczenia 
wynika, że ludzie, którym nie chce się 
wstać z kanapy, chętnie hejtują tych, 
którym chce się coś robić: chodzić 
z kijkami, biegać, jeździć na rowerze 
czy właśnie morsować. A przecież 
nikt nikomu nie broni ruszyć się 
sprzed telewizora i zacząć samemu 
uprawiać sport.

Jak z hejtem walczyć?
– Nie przejmować się – wzrusza 

ramionami pani sołtys. – Staram się 
pamiętać o złotej myśli, którą kiedyś 
wyczytałam w serwisie „Trening bie-
gacza”: „Mali ludzie zawsze będą za-
zdrościć ci twoich osiągnięć, bo nie 
potrafią zapracować na własne. Wielcy 
będą bili ci brawo”.       

Krzysztof Ulanowski

Podziękowanie

W imieniu klubu Morsy Złotniki chciałabym bardzo serdecznie 
podziękować „Sucholeskiemu Magazynowi Mieszkańców Gminy”, 

jak również imiennie redaktor naczelnej Agnieszce Łęckiej za częste 
i życzliwe relacjonowanie naszych klubowych wydarzeń. Dziękuję 

także fotoreporterowi Maciejowi Łuczkowskiemu za pięknie zdjęcia 
znad Jeziora Kierskiego oraz redaktorowi Krzysztofowi Ulanowskie-
mu za jego rzetelne relacje z morsowych imprez. I za cierpliwość, 
bo mamy za sobą wiele długich rozmów telefonicznych, podczas 

których Krzysztof zawsze z uwagą słucha moich opowieści. 

Szefowa klubu Ewa Korek
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Samorządowcy z całej niemal Polski spotkali się w Przesiece

Prezydentów trzech: Jacek Sutryk, Jacek Karnowski i Jacek Jaśkowiak

Karkonoska kąpiel wielkopolskich morsów

 Sołtys Ewa Korek i prezydent Jacek Jaśkowiak w towarzyswie zagorzałych morsów.Maja i Tomasz na Plaży Łabędziej

Po morsowaniu, już w ciepłym ubraniu najlepiej oddać się lekturze naszego ,,Magazynu”

Sołtys Ewa Korek i prezydent Jacek Jaśkowiak. 
Oboje są czytelnikami naszego miesięcznika.
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Wracam do tematu jaki poruszy-
łem w styczniowym numerze Gazety 
Sucholeskiej, który dotyczył omówie-
nia tzw. dostępności do pojemników 
na odpady. Dzisiaj pragnę przedstawić 
problematykę owej dostępności w za-
budowie wielorodzinnej opisując jak 
te miejsca gromadzenia odpadów po-
winny być przygotowane.

Co mówią przepisy?
W Rozporządzeniu Ministra In-

frastruktury i Rozwoju w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie. W rozdziale 4 znajduje się zapis:

 § 22. [Miejsca na pojemniki do 
gromadzenia odpadów stałych]

1.  Na działkach budowlanych na-
leży przewidzieć miejsca na pojemniki 
służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, z uwzględnieniem 
możliwości ich segregacji.

2.  Miejscami, o których mowa 
w ust. 1, mogą być:

1) zadaszone osłony lub pomiesz-
czenia ze ścianami pełnymi bądź ażu-
rowymi;

2) wyodrębnione pomieszczenia 
w budynku, mające posadzkę powyżej 
poziomu nawierzchni dojazdu środka 
transportowego odbierającego odpa-
dy, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym 
także dolne komory zsypu z bezpo-
średnim wyjściem na zewnątrz, za-
opatrzonym w daszek o wysięgu co 
najmniej 1 m i przedłużony na boki 
po co najmniej 0,8 m, mające ściany 
i podłogi zmywalne, punkt czerpalny 
wody, kratkę ściekową, wentylację 
oraz sztuczne oświetlenie;

3) utwardzone place do ustawiania 
kontenerów z zamykanymi otworami 
wrzutowymi;

4) utwardzone place z nadziemny-
mi otworami wrzutowymi i podziem-

nymi lub częściowo podziemnymi 
kontenerami.

3.  Między wejściami do pomiesz-
czeń lub placami, o których mowa 
w ust. 2, a miejscem dojazdu samo-
chodów śmieciarek wywożących od-
pady powinno być utwardzone dojście, 
umożliwiające przemieszczanie po-
jemników na własnych kołach lub na 
wózkach.

4.  Miejsca do gromadzenia odpa-
dów stałych przy budynkach wieloro-
dzinnych powinny być dostępne dla 
osób niepełnosprawnych.

Tyle jeśli chodzi o przepisy mini-
sterialne mówiące o tym jak ww. miej-
sca powinny wyglądać. Odpowiednio 
przygotowane MGO ( miejsce groma-
dzenia odpadów ) związane jest z moż-
liwością odbioru odpadów.   

Jaka jest praktyka?
A teraz z naszego gminnego po-

dwórka - jak same miejsca oraz we-
wnątrz tych miejsc wygląda. Mam 
świadomość, że często nie organizują 
ich mieszkańcy, tylko właściciele nie-
ruchomości – inwestorzy czy dewe-
loperzy. Z zabudowy wielorodzinnej, 
na końcu procesu inwestycyjnego 
powstaje wspólnota mieszkaniowa 
właścicieli. W następstwie powstaje 
zarząd wspólnoty,  administrator lub 
zarządca.

Szanowni Państwo, mogę wska-
zać lokalizacje na terenie gminy, gdzie 
ww. miejsca zostały wykonane bardzo 
dobrze i w odpowiedniej wielkości. 
Niestety, w wielu przypadkach są one 
tragiczne. Twórcy takich (niewłaści-
wych) miejsc niestety nie wykazali się 
wyobraźnią licząc, że obsługa śmiecia-
rek będzie targać pojemniki o pojem-
ności 1100 litrów o nie małej wadze i to 
w dodatku po błocie i nie tylko.   Jeśli 
jest ktoś taki co twierdzi , że jest OK, to 
zapraszam na jeden dzień do obsługi 
śmieciarki. 

Dostępność w przypadku zabu-
dowy wielorodzinnej to nie wysta-
wianie pojemników przed nierucho-

mość, ale możliwość podjechania 
pod miejsce gromadzenia odpadów 
(MGO) i swobodnego transpor-
tu/przetoczenia pojemników po 
utwardzonej powierzchni - w miarę 
gładkiej.  Ustawienie pojemników 
na powierzchni wykonanej z płyt 
ażurowych to pomyłka, bo każdy 
z nas wie, że np. obciążonego pojem-
nika ze szkłem nie da się przeciągnąć 
pod śmieciarkę w celu opróżnienia, 
podobnie jak z innymi odpadami. 
Choć szkło jest najcięższe.  Nato-
miast ustawienie czy wyznaczenie 
takiego miejsca na samym gruncie 
bez jakiegokolwiek utwardzenia to 
kompletne nieporozumienie. W jaki 
sposób dwuosobowa załoga ma prze-
ciągnąć pojemnik pod samochód 
w celu opróżnienia? Czy pracownicy 
mają się „poobrywać” z nadmiernego 
wysiłku przy szarpaniu pojemników? 
Pełen pojemnik szkła waży około 300 
do 400 kg.  Oczekujemy zrozumienia 
ze strony mieszkańców, a przede 
wszystkim zarządców nieruchomo-
ści. A w związku z tym wykonania 
i zorganizowania  właściwych miejsc 
na odpady. 

Spotkajmy się!
Niestety, w wielu przypadkach 

wyznaczone miejsca są powierzch-
niowo za małe. Z zabudowy wielo-
rodzinnej odpady zmieszane wywo-
żone są zgodnie z harmonogramem 
raz w tygodniu, selektywne raz na 
dwa tygodnie za wyjątkiem odpadów 
szklanych które odbierane są raz na 
cztery tygodnie.

Każdemu zarządcy jesteśmy wsta-
nie policzyć, ile powinno być wsta-
wionych pojemników na dany rodzaj 
odpadu, a co za tym idzie, powiedzieć, 
jak duża powinna być powierzchnia 
tych miejsc gromadzenia odpadów. 
To zarządcy wiedzą, ilu ludzi mieszka 
w danym budynku lub zespole bu-
dynków. 

Chętnie jestem w stanie zorgani-
zować spotkania, sukcesywnie z za-

rządcami, aby te problemy omówić  
i poprawić na przyszłość. Jest okres zi-
mowy i wiem, że to nie pora na pewne 
prace w terenie, utwardzenie miejsc 
czy dojść. Liczę na to, że zarządcy 
w tej sprawie będą w kontakcie z ZGK 
Suchy Las i w miarę szybko, wiosną 
poprawią stan miejsc gromadzenia 
odpadów, jak również komunikację 
(dojazdy do śmieciarek czy chodniki 
do przemieszczania pojemników).

Szanowni Państwo, następna 
rzecz to tzw. dostępność w altanach 
na odpady, czy w miejscach na groma-
dzenie odpadów. I tu kilka zdjęć jak to 
wygląda w niestety wielu miejscach.

Czym jest segregacja?
Jeżeli była by odpowiednia ilość 

pojemników w danym miejscu i od-
powiednio duże tzw. altany na odpady, 
to pewnie wyglądało by to znacznie 
lepiej. Choć jak widać, chyba nie wszy-
scy mieszkańcy wiedzą co to segre-
gacja i jak należy to robić. Jeżeli ktoś 
ma wątpliwości, jaki odpad wrzucić 
do jakiego pojemnika, to zapraszam 
do skorzystania z naszej strony www.
zgksuchylas.eu oraz aplikacji na smart-
fony. W aplikacji dostępny jest har-
monogram wywozu oraz informacje 
o tym, jaki odpad wrzucać do jakiego 
pojemnika/worka oraz wiele innych 
informacji związanych z odpadami. 
Informacje o aplikacji znajdują się pod 
adresem: https://zgksuchylas.eu/har-
monogramy/ 

 Dostępność w zabudowie wie-
lorodzinnej poza wcześniejszymi 
uwagami to swoboda dostępu do 
pojemników  w altankach. Pojem-
niki  pozasypy wane stertą różnych 
odpadów, odpadami wielkogabary-
tow ymi, których tam być nie powin-
no - TO NIEDOSTĘPNOŚĆ.  Nie 
mamy obowiązku „odkopy wania” 
pojemników i tym bardziej sprząta-
nia w tych miejscach. A przyznacie 
Państwo- ani efektownie ani este-
tycznie to nie w ygląda, wręcz nie-
chlujnie. 

Nie oczekujemy „cudów”, tylko 
przyzwoitych, normalnych warunków 
pracy dla pracowników.

Liczę na  współpracę z admini-
stratorami i zarządcami, a mieszkań-
ców proszę o właściwą segregację. 
Spółka ma obowiązek zgłaszania nie-
prawidłowości w segregacji do Urzę-
du Gminy. Urząd ma prawo wszcząć 
postępowanie w sprawie naliczenia 
podwyższonej opłaty, a ta wynosi 
100 zł od osoby miesięcznie. Niestety 
jest to odpowiedzialność zbiorowa 
w przypadku zabudowy wielorodzin-
nej, ale proszę wierzyć - to również 
odpowiedzialność za jakość środowi-
ska, a jak słyszę - wszystkim podobno 
zależy na czystym środowisku. Nie 
będę tutaj opisywał drogi odpadów 
aż do utylizacji czy ponownego wy-
korzystania w procesie recyklingu. 

Właściwa segregacja to też dbanie 
o środowisko. Ale to już najwyżej te-
mat na inny artykuł.

 Jestem  wraz pracownikami  jako 
spółka ZGK do Państwa dyspozycji. 

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o
Jerzy Świerkowski

INFORMACJE ZGKINFORMACJE ZGK

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy gminy Suchy Las!
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 Agnieszka Łęcka � tel. 669 69 00 36 � e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMA

Toyota zarejestrowała w styczniu 
2021 roku 5 857 samochodów oso-
bowych, zajmując niekwestionowane 
pierwsze miejsce z przewagą ponad 
1700 egzemplarzy nad kolejną marką. 
Najpopularniejszymi modelami w mi-
nionym miesiącu były Corolla Toyota 
potwierdziła w styczniu 2021 roku swoją 
pozycję lidera na polskim rynku samo-
chodów osobowych po tym, jak w 2020 
roku zajęła pierwsze miejsce w kraju. 
W pierwszym miesiącu roku marka zare-

jestrowała 5 857 nowych samochodów 
osobowych, co stanowi 18% rynku.

Dominująca pozycja Toyoty na pol-
skim rynku znajduje odzwierciedlenie 
w rankingu rejestracji modeli. Corolla 
zajęła w minionym miesiącu pierwsze 
miejsce, po zarejestrowaniu 1 628 sa-
mochodów, zaś tuż za nią znalazł się 
Yaris z wynikiem 1 543 aut. Piąte miej-
sce w kraju zajął SUV Toyota RAV4 
(929 rejestracji), zaś dziewiąte – Toyota 
C-HR (685 rejestracji).

Co piąty nabywca prywatny 
wybiera Toyotę

Siłę Toyoty na polskim rynku szcze-
gólnie wyraźnie widać w wyborach 
klientów indywidualnych. Samochody 
marki wybrało w styczniu 21,8% na-
bywców prywatnych, rejestrując 2 270 
egzemplarzy. To o ponad 90% więcej 
niż marka zajmująca drugie miejsce.

Zdecydowanym faworytem pry-
watnych klientów był Yaris, którego 
wybrały 803 osoby. Corolla znalazła 
się na trzecim miejscu z wynikiem 475 
aut, RAV4 na szóstym (319 aut), Toyota 
C-HR na ósmym (297 aut), zaś AYGO 
na dziewiątym (277 aut).

Toyota najpopularniejszą 
marką flotową

Klienci firmowi zarejestrowali 
w styczniu 3 587 samochodów To-
yoty, co dało marce pierwsze miejsce 
i 16,4-procentowy udział w rynku. 
Najczęściej wybieranym samochodem 
w Polsce była Corolla (1153 rejestra-
cje), zaś Yaris zajął trzecie miejsce (741 
rejestracji). Tuż za Yarisem znalazła się 
Toyota RAV4 (610 rejestracji), zaś Toyo-
ta C-HR zajęła dziewiąte miejsce (388 
rejestracji).

Toyota na pierwszym 
miejscu w polskim 
rankingu niezawodności

Bardzo dobre wyniki Toyoty 
w 2020 oraz 2021 roku to efekt kilku 
czynników. Marka oferuje szeroką 
gamę nowych modeli opracowanych 
w architekturze TNGA, zapewnia peł-
ną dostępność swoich modeli oraz duży 
wybór niskoemisyjnych hybryd. Toyo-
ta szybko dostosowała się do zmiany 
warunków na rynku w związku z pan-
demią i już w marcu 2020 roku urucho-
miła nowy kanał sprzedaży przez salony 
internetowe. Duży wpływ na popular-

ność Toyoty mają także takie czynniki 
jak niezawodność oraz wysoka wartość 
rezydualna jej samochodów.

Potwierdzeniem tych atutów jest 
badanie „Marka nr 1” portalu Wybór 
Kierowców, oparte na 100 tys. opinii pol-
skich użytkowników samochodów. To-
yota po raz piąty z rzędu zwyciężyła w ka-
tegorii najbardziej niezawodnych marek 
z oceną 90,9%. Marka zajęła pierwsze 
miejsce także w kategorii „Serwisy ASO”. 
i Yaris, a w pierwszej dziesiątce znalazły 
się także RAV4 i Toyota C-HR. Toyota 
zarejestrowała najwięcej samochodów 
na rynku flotowym i całkowicie zdomi-
nowała rynek klientów indywidualnych. 
Najpopularniejszym samochodem flo-
towym jest Corolla, a faworytem nabyw-
ców prywatnych jest model Yaris.

Sucholeska cegiełka
Do sukcesów Toyoty w Polsce 

swoją cegiełkę oczywiście regularnie 
dokładają nasze salony w Suchym 
Lesie i Ujściu powiedział nam Paweł 
Ukleja, prezes Grupy Toyota Ukleja, 
w których oferujemy naszym szanow-
nym klientom pełen wachlarz usług 
zarówno przy zakupie samochodu jak 
i w obsłudze posprzedażnej. Przy kup-
nie można skorzystać z usług finanso-
wych, ubezpieczeniowych, można też 
oczywiście pozostawić w rozliczeniu 
obecne swoje auto bez względu na 
wiek i pochodzenie pojazdu. Nasze 
serwisy również zapewniają wszystkie 
potrzeby związane z użytkowaniem 
i utrzymaniem w bezpiecznym stanie 
aut naszych klientów – serwis mecha-
niczny i blacharsko-lakierniczy, auto 
detailing, przechowalnia opon, bada-
nia techniczne. Zapraszamy do korzy-
stania z naszych usług w realizacji któ-
rych doświadczenie zdobywamy już 
od ponad 40 lat dodał na zakończenie 
Paweł Ukleja.

MOTORYZACJA

Toyota liderem rynku w styczniu 2021.  
Corolla i Yaris najczęściej rejestrowanymi 
modelami w Polsce.
Toyota zarejestrowała w styczniu 2021 roku 5 857 samochodów osobowych, zajmując nie-
kwestionowane pierwsze miejsce z przewagą ponad 1700 egzemplarzy nad kolejną marką. 
Najpopularniejszymi modelami w minionym miesiącu były Corolla i Yaris, a w pierwszej dzie-
siątce znalazły się także RAV4 i Toyota C-HR. Toyota zarejestrowała najwięcej samochodów na 
rynku flotowym i całkowicie zdominowała rynek klientów indywidualnych. Najpopularniejszym 
samochodem flotowym jest Corolla, a faworytem nabywców prywatnych jest model Yaris.

Toyota Ukleja zaprasza do salonów!
ul. Obornicka 132, 62-002 Suchy Las k/Poznania, tel. +48 61 811 75 70

ul. Pilska 45, 64-850 Ujście k/Piły, tel. +48 67 210 51 00
ul. Zawady 38, 61-002 Poznań, tel. +48 61 629 90 00

www.toyota-poznan.pl    www.toyota-ukleja.pl    www.uzywane-ukleja.pl

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

DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ
solanka ............................................................... 10
frykadelka ......................................................... 10
barszcz ukraiński  ......................................... 10

CZEBUREKI ( 2 szt.)
z farszem mięsnym  ................................... 20
z farszem warzywnym 
z kurczakiem ................................................... 20
z farszem ziemniaczano- 
   pieczarkowym ........................................... 20
z farszem szpinakowym .......................... 20

PIELMIENI (16 szt.) ................................. 22

PLACKI ZIEMNIACZANE
bez dodatków ............................................... 16
ze śmietaną ..................................................... 18
z powidłami  ...................................................  18
z pieczarkami  ................................................  18
z sosem myśliwskim  ................................. 18

PIEROGI ( 8 szt.)
z mięsem ........................................................... 18
ruskie ................................................................... 18
ze szpinakiem i serem feta  ................... 18
z kapustą i grzybami  ................................  18
z twarożkiem i truskawkami  ................ 18

ZUPY
rosół z makaronem  .....................................  6
pomidorowa  ...................................................  6
żurek  .....................................................................  9
ogórkowa  ..........................................................  9
żurek z jajkiem  .............................................. 10

MIĘSA
rumsztyk z cebulką  ...................................  12
kotlet schabowy  .........................................  12
filet z kurczaka w panierce  ...................  12
filet z kurczaka w panierce  
   z nasionami  ................................................  12
stripsy  ................................................................  12
pieczeń z karkówki  
   w ciemnym sosie  ....................................  12
zraz wieprzowy  
   w ciemnym sosie  ..................................... 14
filet z kurczaka w płatkach  
   kukurydzianych ........................................ 14
de volaille  ........................................................ 14
szwajcar  ............................................................ 14
panierowany filet z dorsza  ...................  14
kotlet schabowy  
po belwedersku  .......................................... 14
   (zapiekany z pieczarkami  
   i serem mozarella)  .................................. 14
filet z kurczaka po parysku
   (zapiekany z pomidorami  
   i serem mozarella)  .................................. 14
szare kluski z kapustą 
   zasmażaną............................................   13,90

DODATKI
ziemniaki / ryż  ................................................  5
zestaw surówek / mizeria  ........................  5
kapusta zasmażana  .......................................5 
frytki / kasza  .....................................................  6
pyzy drożdżowe  ............................................  6
pyzy z sosem pieczeniowym  ...............  8
pyzy z sosem myśliwskim ...................... 10 
ketchup ................................................................  1
sos czosnkowy ................................................  2
opakowanie na wynos  .............................  1

MENU

POMÓC MOŻNA NA 4 SPOSOBY

za każdE wsparcie, serdecznie dziękujemy.

Na początku grudnia pojawiły się pierwsze niepokojące 
oznaki, sugerujące, że ze zdrowiem Jarka jest coś nie tak. 
Jarek zaczął odczuwać ból szyi, karku i pleców. Powiedział 
nam wtedy, że wystarczy mu kilka dni odpoczynku, bo chce 
jak najszybciej wrócić do pracy.
8 grudnia, przed badaniem diagnostycznym, serce Jarka 
zatrzymało się. Lekarze natychmiast podjęli interwencję, 
ratując Jarkowi życie. Kolejne badania wykazały krwiaka 
kanału kręgowego. Przeprowadzono udaną, kilkugodzinną 
operację. Jednak krwiak zdążył już uszkodzić rdzeń kręgowy, 
powodując paraliż czterokończynowy i uniemożliwiając 
samodzielny oddech.
Jarek przetrwał najtrudniejszy moment. Teraz potrzebna jest 
intensywna rehabilitacja, która może przywrócić mu 
sprawność.

POMAGAMY
Jarkowi

Wsparcie można udzielić poprzez portal internetowy Siepomaga:
https://www.siepomaga.pl/jaroslaw-stachowiak

Darczyńcy mogą też wpłacać środki na udostępnione konto przez Fundację 
VOTUM   z dopiskiem dla (Jarosław Stachowiak)
Santander Bank Polska S.A., 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000, 
KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP, Tytuł przelewu: dla Jarosława Stachowiaka

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w deklaracji PIT, w rubryce poświęconej 
OPP wpisać dane: KRS: 0000272272 Cel szczegółowy: dla (Jarosław Stachowiak)

Zapraszamy też na licytacje na facebooku: www.facebook.com/groups/dlajarka
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Prezentacja autobusów odbyła 
się w siedzibie spółki ZK P przy ul. 
Tysiąclecia w Chludowie. W w yda-
rzeniu wziął udział wójt Grzegorz 
Wojtera. Podczas spotkania wójt 
chwalił dobrą współpracę z polskim 
producentem autobusów miejskich 
z Bolechowa, Solaris Bus & Coach 
Sp. z o.o.

– Współpracując z tak doskona-
łą firmą, jak Solaris, realizujemy 
systematycznie plan w ymiany, mo-
dernizacji taboru. Cały czas to part-
nerstwo jest dla nas korzystne i na 
pewno będziemy je kontynuowali 

– mówił. – Niedługo ostatnie auto-
busy starej generacji zostaną sprze-
dane albo zezłomowane. Wówczas 
będziemy mieć tylko w yłącznie 
nowoczesne, niskopodłogowe auto-
busy podmiejskie. 

Mocniejsze silniki
Nowe pojazdy to Solaris Urbino 

12. Są one w ygodne, w yposażone 
w mocniejsze silniki, zapewnią wie-
loletnią eksploatację. Zakupione 
autobusy pochodzą z rynku wtórne-
go (wcześniej służyły w Austrii). Są 
w bardzo dobrym stanie.

– Do naszej gminnej f loty komu-
nikacyjnej dołączył 15., 16. i 17. au-
tobus zastępując w ysłużone M A N-y. 
Jeden z nich jest starszy, pochodzi 
z 2013 roku i ma przebieg 420 000 
km. Pozostałe dwa autobusy są na-
tomiast z 2014 r., mają one przebiegi: 
256 000 i 367 000 km – w yjaśniał 
prezes ZK P Edward Miśko. 

Zakupione pojazdy spełniają ry-
gorystyczną normę spalin EURO 
6. Jeden z autobusów  może pomie-
ścić 36 osób siedzących i 52 stojące. 
Z kolei w pozostałych dwóch auto-
busach mogą podróżować 32 osoby 
siedzące i 48 stojących. 

– Autobusy te w naszej komunika-
cji sprawują się bardzo dobrze. K ie-
rowcy je chwalą – mówił E. Miśko.

W planach jest zakup kolejnych 
nowszych niskoemisyjnych auto-
busów.

– Mamy zamiar kupić jeszcze je-
den lub dwa nowsze autobusy, aby 
całkowicie w ymienić już nasze star-
sze pojazdy – informował E. Miśko.   

Udogodnienia  
dla pasażerów

 Specjalnie z myślą o pasażerach 
autobusy są w yposażone w szereg 
udogodnień, jak w ygodne fotele, 
przyklęk i rampa dla wózków in-
walidzkich, 38-calow y w yświetlacz 
LCD, informujący o przystankach, 
system monitoringu, system opłat 
zgodny ze standardem Peki Po-
znańskiej. Posiadają rozbudowany 
system elektroniczny, który zapew-
nia bezpieczeństwo podróży. 

– Mamy przyjemność zaprezen-
tować trzy autobusy Solaris Urbino 
12. Wnętrze oferuje w ysoki stan-
dard komfortu i bezpieczeństwa 
zarówno pasażerom, jak i kierow-
com – mówił  A ndrzej Sienkiewicz, 
dyrektor sprzedaży krajowej Solaris 
Bus & Coach S. A. – Autobusy są 
w yposażone w w ygodne, w yższe 
niż zazw yczaj oparcia siedzeń, co 
szczególnie ważne dla osób, które 
dłużej podróżują. Autobusy są po 
kompleksowej inspekcji technicz-
nej i są serwisowane przez naszą fir-
mę. Pojazdy są w yposażone zgodnie 
ze standardami obowiązującymi 
w ZTM Poznań. Między innymi 
posiadają urządzenia zintegrowa-
ne z systemem Peka, system mo-
nitoringu i tablic informacyjnych. 
Jestem przekonany, że będą przez 
wiele lat dobrze służyć mieszkań-
com gminy.

Autobusy mają w ydajną klima-
tyzację, przyciemniane, podwójne 
szyby, miejsca  przeznaczone dla 
wózka inwalidzkiego i dla matki 
z dzieckiem. Każdy z tych autobu-
sów w yposażony jest także w pełen 
system informacji pasażerskiej. 

Wydarzenie było okazją do 
w ymiany doświadczeń, poglądów 
i propozycji związanych z potencja-
łem komunikacji miejskiej w gminie 
Suchy Las. Uczestnicy spotkania 
w składzie: przedstawiciele Zakładu 
Komunikacji Publicznej, dyrektor 
A ndrzej Sienkiewicz z firmy Solaris, 
dziennikarka Agata Czyżak i fotore-
porter Maciej Łuczkowski z naszego 

„Magazynu” byli zachw yceni now y-
mi autobusami. 

Agata Czyżak

WYDARZENIA / REKLAMA

Stawiamy na komfort 
pasażerów
W ciągu ostatnich lat Zakład Komunikacji Publicznej suk-
cesywnie wymienia stare, wysłużone autobusy na nowsze 
i ekologiczne. Ostatnio, gminna flota komunikacyjna wzbo-
gaciła się o trzy autobusy, wyprodukowane przez wielko-
polską firmę Solaris. Charakteryzują się one najwyższym 
standardem.
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Prezentacja autobusów Solaris Urbino 12

Od lewej prezes ZKP Edward Miśko, wójt Grzegorz Wojtera  
i Andrzej Sienkiewicz, dyrektor sprzedaży krajowej z firmy Solaris

Uczestnicy spotkania są zachwyceni nowymi pojazdami

Wnętrze autobusu  

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

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

LOKAL NA WYNAJEM

Telefon: 608 040 131
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PRAWNIK RADZI / REKLAMA

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

Informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las 

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

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

tel. 600 11 66 76

SISMS – Mobilny System Informacji Lokalnej 

e-Urząd – Portal Interesanta

SISMS – SMS – Krótkie wiadomości tekstowe 

Aplikacja Blisko 

1. Rejestracja przez formularz online - sisms.pl 
•  Wpisz numer telefonu komórkowego i wybierz serwisy, 

z których chcesz otrzymywać powiadomienia SMS.
•  W celu bezpieczeństwa pobierz kod SMS, aby potwierdzić numer telefonu.

•  Na Twój numer telefonu zostanie wysłany SMS z kodem. 
Wpisz go i potwierdź rejestrację.

2. Rejestracja poprzez kod SMS
•  Wyślij SMS-a o treści wybranego kodu rejestrującego na numer 661 000 112 

(kody serwisów informacyjnych: htt ps://sisms.pl/rejestracja/kody/0eaab03b/
Gmina-Suchy-Las).

•  Przy pierwszej rejestracji Twojego numeru w systemie na Twój numer zostanie 
przesłany SMS z prośbą o zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacją.

•  Jeśli zaakceptujesz zapisy w regulaminie odeślij SMS o treści ZGODA.
•   Po poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem.

Rejestracja poprzez kod SMS
•  Pobierz bezpłatną aplikację BLISKO.

•  Wpisz miejscowość, a aplikacja pokaże Ci listę lokalnych nadawców. 

•  Wybierz „Gmina Suchy Las” i otrzymuj Gazetę Sucholeską na telefon.

KORZYSTAJ I OTRZYMUJ INFORMACJE Z GMINY

Strona internetowa (htt ps://eurzad.suchylas.pl)   
Aplikacja mobilna (bezpłatna ze sklepu Google Play)

Bez logowania do Portalu
•  budżet Gminy Suchy Las

•  podatki lokalne:
• wymagane dokumenty
• miejsce złożenia dokumentów
• terminy płatności
• wydawane zaświadczenia 

•  gospodarka odpadami:
• terminy płatności
• stawki opłaty

Po zalogowaniu do Portalu
Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platf ormie usług 
administracji publicznej ePUAP.

•  dostęp do danych o swoich zobowiązaniach podatkowych, opłatach 
i rozrachunkach z urzędem itp. 

•  możliwość realizacji płatności należności poprzez usługę PayBy-Net, 
takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, 
podatek od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami, 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dzierżawę/użytkowanie wieczyste

•  dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznych

•  wymiana informacji między Urzędem a Klientem

•  otrzymywanie wiadomości SMS lub e-mail po samodzielnym wybraniu 
kategorii – np. przypomnienia

Aplikacja mobilna (bezpłatna ze sklepu Google Play)

Samowola budowlana
W ustawie Prawo budowlane nie znajdziemy definicji 
pojęcia samowoli budowlanej, jednak analizując przepisy 
możemy tę definicję ustalić.

Na podstawie treści przepisów mo-
żemy mianowicie ustalić, iż samowola 
będzie miała miejsce w sytuacji, gdy 
obiekt budowlany lub jego część zo-
stanie wybudowana bez wymaganej 
decyzji o pozwoleniu na budowę, bez 
wymaganego zgłoszenia czy też pomi-
mo wniesienia przez organ sprzeciwu 
do tego zgłoszenia. 

Również rozbudowa
Należy w tym miejscu podkreślić, iż 

samowola budowlana będzie występo-
wać również w przypadku rozbudowy 
obiektów bez wymaganego pozwalania 
bądź zgłoszenia.

Od 19 września 2020 r. obowiązują 
istotne zmiany w postępowaniu doty-
czącym samowoli budowlanych prowa-
dzonym przez organ nadzoru budow-
lanego. Wprowadzone zmiany mają na 

celu ułatwienie inwestorom ustalenie, 
jakie roboty budowlane wymagają do-
konania zgłoszenia zamiast uzyskania 
pozwolenia na budowę, a jakie nie wy-
magają ani pozwolenia na budowę, ani 
nawet zgłoszenia. Wcześniejsza kon-
strukcja przepisów nie sprzyjała przej-
rzystości ustawy, co powodowało, że in-
westor niejednokrotnie nie był w stanie 
odczytać, czy jego inwestycja wymaga 
pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy 
też jest zwolniona z tych obowiązków.

Decyzje, czy w danej sprawie doszło 
do samowoli budowlanej, jak również 
o ewentualnym postępowaniu legali-
zacyjnym czy też o rozbiórce obiektu 
podejmuje właściwy miejscowo organ 
nadzoru budowlanego.

Możliwość legalizacji
W ramach nowelizacji Prawa Bu-

dowlanego, obowiązującej od września 
2020 r., doszło do ujednolicenia proce-
dury legalizującej samowolę budow-
laną, co obecnie zostało uregulowane 
w art. 48 Prawa  budowlanego. Wskaza-
ny artykuł  reguluje kwestię samowoli 

budowlanej i możliwości jej legalizacji, 
co poprzedzone jest wydaniem posta-
nowienia o wstrzymaniu budowy.

Po wprowadzonych zmianach arty-
kuł ten nie dotyczy już nakazu rozbiór-
ki w drodze decyzji administracyjnej, 
a jedynie wstrzymania budowy w dro-
dze postanowienia. W postanowieniu 
o wstrzymaniu budowy organ informu-
je stronę o możliwości złożenia wniosku 
o legalizację obiektu budowlanego lub 
jego części oraz o konieczności wniesie-
nia stosownej opłaty legalizacyjnej.

Ponadto jeżeli w wyniku budowy 
występuje stan zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzi to w postanowieniu 
o wstrzymaniu budowy organ nadzoru 
budowlanego nakazuje bezzwłoczne za-
bezpieczenie obiektu budowlanego lub 
terenu, na którym prowadzona jest bu-
dowa, oraz usunięcie stanu zagrożenia.

Termin do złożenia wniosku 
o legalizację samowoli budowlanej wy-
nosi 30 dni od doręczenia postanowie-
nia o wstrzymaniu budowy. Jeżeli taki 
wniosek przez inwestora nie zostanie 
złożony wówczas organ nadzoru budow-

lanego zadecyduje o nakazie rozbiórki. 
Po złożeniu wniosku o legalizację organ 
nadzoru budowlanego nałoży, w drodze 
postanowienia, obowiązek przedłożenia 
dokumentów wymaganych do legaliza-
cji, w terminie nie krótszym niż 60 dni 
od dnia doręczenia tego postanowienia. 

Wznowienie budowy
Po przedłożeniu wskazanych do-

kumentów organ nadzoru budowla-
nego sprawdza ich kompletność oraz 
zgodność projektu zagospodarowania 
działki lub terenu z przepisami tech-
niczno-budowlanymi. Natomiast jeżeli 
budowa została już zakończona, bada-
na jest również zgodność z przepisami 
obowiązującymi w chwili zakończenia 
budowy.

W przypadku stwierdzenia przez 
organ nadzoru budowlanego nieprawi-
dłowości w przedłożonych dokumen-
tach legalizacyjnych wydane zostanie 
postanowienie zobowiązujące do ich 
usunięcia w wyznaczonym terminie.

Natomiast w przypadku, gdy organ 
nadzoru budowlanego nie stwierdził 
nieprawidłowości w przedłożonej 
dokumentacji legalizacyjnej lub gdy 
inwestor usunął nieprawidłowości na 
żądanie organu, nakłada obowiązek 
uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Po jej 
uiszczeniu zostanie sporządzona decy-
zja o legalizacji, która zatwierdzi projekt 
budowlany albo projekt zagospodaro-
wania działki lub terenu oraz zezwoli na 
wznowienie budowy, jeżeli budowa nie 
została zakończona.
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Takie niezwykłe miejsce – jedyne 
w Europie – „tyflobiblioteka zapachów” 

– powstaje w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach i pozwoli 
na rozwijanie kompetencji poznaw-
czych przez stymulację zmysłu węchu. 
Zbiory mają być dostępne od przyszłe-
go semestru. Docelowo biblioteka bę-
dzie się znajdować w zaadaptowanych 
pomieszczeniach piwnicznych. 

Zapach słonia
Na razie trwa kompletowanie pró-

bek zapachowych. Zbierane są przede 
wszystkim wody toaletowe, ale nie 
brakuje także niecodziennych aroma-
tów, np. smaru osi parowozów czy… 
odchodów słonia. Przesyłane są też 
pudełeczka po rozmaitych substan-
cjach chemicznych i naturalnych. Do 
tej pory do Owińsk trafiło kilka tysię-
cy próbek z całej Polski. W inicjatywę 
włączyły się setki osób, sklepów i firm, 
deklarując wysyłkę najróżniejszych 
zapachów, poczynając od perfum 
poprzez wonie roślin, olejków ete-
rycznych, zwierząt, środków technicz-
nych, leków, gatunków drewna i wie-
lu innych. Ponadto duże koncerny 
przesyłają próbki swoich pachnących 
produktów. Nawet senselierzy, perfu-

miarze oraz inni specjaliści z branży 
deklarują pomoc w profesjonalnym 
urządzeniu biblioteki. 

– W organizację zbiorów oraz ma-
teriałów tyflologicznych zaangażo-
waliśmy również rodziców naszych 
uczniów, którzy wraz z nimi współ-
tworzą nietypową grę – „memory 
zapachowe”, wykorzystując w niej np. 
dostępne w kuchni zioła i przyprawy – 
mówi Marek Jakubowski, inicjator ak-
cji i tyflopedagog z owińskiego SOSW. 
Jak przyznaje, będzie to kolejny uni-
katowy projekt edukacyjny na skalę 
europejską. Istniejące w ośrodku Park 
Orientacji Przestrzennej czy Muzeum 
Tyflologiczne nie tylko służą naucza-
niu wychowanków, ale też stanowią 
niecodzienne atrakcje turystyczne. 

Makieta na orientację
W szkole stanęła ostatnio kolejna 

z makiet wykonanych w ramach rewa-
loryzacji pomieszczeń placówki. Usta-
wiona bezpośrednio przed ośrodkiem, 
przedstawia wszystkie jego budynki 
z placu Przemysława, zawiera też opisy 
w piśmie brajla oraz druku powiększo-
nym. Drugi z modeli znajduje się przed 
wejściem do Parku i ilustruje jego 
przestrzeń. Obie makiety są przezna-
czone do nauki orientacji przestrzen-

nej przez uczniów. Prezentują także 
placówkę odwiedzającym. Autorem 
prac jest ceniony artysta rzeźbiarz, 
profesor Karol Badyna, którego dzieła 
można podziwiać w wielu miastach 
Polski i całego świata. O jego talencie 
świadczy kunszt z jakim, na potrze-
by niewidomej młodzieży, przełożył 

„Damę z łasiczką” Leonarda da Vinci 
z płaskiego płótna na medium trój-
wymiarowe. Zainspirowana obrazem 
rzeźba pozwoli dzieciom „zobaczyć” 
dzieło mistrza włoskiego renesansu.  

Szkoła w Owińskach została nie-
dawno wyposażona w unikalny system 
planów tyflokartograficznych pięter 
budynku. Jest on dostępny nie tylko dla 
uczniów ośrodka, ale także dla wszyst-
kich gości, również dla widzących. Pla-
ny zostały ponadto udźwiękowione 
przy pomocy systemu kodów QR.  Za-

montowane wcześniej makiety doty-
kowe i mapy wnętrz przede wszystkim 
służą do profesjonalnej nauki orientacji 
przestrzennej. Jednocześnie pozwalają 
zarówno wychowankom, jak i odwie-
dzającym dokładnie poznać teren ze-
wnątrz i wewnątrz szkoły oraz internatu, 
a tym samym zaspokajają ich naturalną 
ciekawość. 

KW
Po więcej informacji o Ośrod-
ku i projekcie zapraszamy na:  
facebook.com/SOSWDNOwinska 
Natomiast każdy, kto zechce się włą-
czyć w tworzenie zbiorów, może nad-
syłać zapachy na adres: Specjalny  
Ośrodek Szkolno–Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych im. Sy-
nów Pułku, Plac Przemysława 9,  
62-005 Owińska lub zostawić je 
osobiście w portierni szkoły. 

Fotografowie i reżyserzy, zespoły 
muzyczne i indywidualni twórcy, po-
etka i tancerz breakdance. Tacy wła-
śnie artyści znaleźli się wśród osób wy-
różnionych do tej pory. W ubiegłych 
latach do grona laureatów dołączyło 
m.in. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta 
Chludowo, Stowarzyszenie Zespół 
Pieśni i Tańca Chludowianie, reżyser 
Bogdan Żyłkowski czy młody break-
dancer, Robert Krajewski.  

Choć trwająca epidemia unie-
możliwiła osobiste spotkania ze sztu-
ką, część działań przeniosła się do 
przestrzeni wirtualnej, a artystyczna 
ekspresja znalazła inne środki wyrazu. 
Niewątpliwie to nieoczekiwane wy-
zwanie wymusiło na twórcach poszu-

kiwanie nowych form i treści. Warto 
więc docenić ich starania.  

– To są nagrody za rok 2020, ale 
także za całokształt aktywności. Dba-
my, żeby wesprzeć tych, którzy działają 
w kulturze, a którzy odczuli skutki 
pandemii, także te finansowe – mówi 
Tomasz Łubiński, wicestarosta poznań-
ski. – Mamy nagrody trzech stopni, 
najwyższa wynosi 9,5 tys. zł – dodaje. 

Wyróżnienia mogą otrzymać oso-
by fizyczne lub prawne, a także inne 
podmioty na podstawie znaczących 
osiągnięć artystycznych, mieszkające 
na terenie powiatu poznańskiego czy 
działające na jego rzecz. Brany jest pod 
uwagę charakter działalności oraz ran-
ga dotychczasowych dokonań w za-

kresie twórczości, promocji i ochrony 
kultury. Rozstrzygnięcie nastąpi w po-
łowie roku. 

Podania przyjmuje kancelaria Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu, przy 
ul. Jackowskiego 18, od 15 lutego do 
8 marca br. w godzinach pracy urzę-

du lub korespondencyjnie na adres 
siedziby. Szczegółowe informacje, re-
gulamin akcji oraz wzory wniosków 
można znaleźć na stronach:  www.bip.
powiat.poznan.pl lub www.powiat.po-
znan.pl/nagrody-kulturalne/

KW
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Poznaj Owińska dotykiem, 
a świat – węchem
Biblioteka, która pachnie pociągiem, kwiatowymi perfu-
mami, a nawet smarem i czosnkiem. Na regałach – zamiast 
książek – tysiące próbek, pudełek, z których unosi się woń 
całego naszego życia i wszystkiego, co nas otacza.

Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Po-
znańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020 
– można je składać do 8 marca br.

Artyści po nagrody

Bogdan Żyłkowski od ponad 30 lat inicjuje projekty edukacyjne oraz artystyczne – nagrodę odebrał w 2019 r.

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las, rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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Klub stworzyli dotychczasowi rad-
ni Prawa do Miasta, Lewicy, KO oraz 
PiS-u. Dziwne? Spójrzmy co sami o so-
bie piszą: Jesteśmy grupą aktywnych, 
niezależnych radnych, mamy różne 
poglądy i pomysły, ale łączy nas wspól-
ny cel – dobro naszego miasta. Chcemy, 
by Rada Miasta znów stała się miej-
scem debaty i dialogu, dzięki którym 
będzie można wspólnie znajdować naj-
lepsze rozwiązania dla mieszkańców 
i dla rozwoju Poznania. Niezależność, 
nieskrępowana partyjnymi interesami 
debata, wielość opinii, różnorodność 
światopoglądowa, kreatywność, otwar-
tość na mieszkańców – te wartości 
przyświecają naszym działaniom. Są 
wśród nas osoby o różnych światopo-
glądach, od liberalnych, lewicowych 
po konserwatywne. Pracę w Radzie 
Miasta traktujemy jako zaszczyt i zobo-
wiązanie względem mieszkańców. To 
Państwo wybierając nas, powierzyliście 
nam swoje nadzieje i problemy – to Wy 

nadajecie sens naszej obecności w Ra-
dzie Miasta Poznania. 

Rura jest apolityczna
„Wspólny Poznań” poza inicjatywa-

mi rozwiązującymi codzienne proble-
my mieszkańców, chce zająć się szcze-
gólnie ważnymi dziedzinami: ochroną 
środowiska, rozwojem lokalnej demo-
kracji, zrównoważonej mobilności, po-
zyskiwaniem pieniędzy dla Poznania 
i aglomeracji oraz wspieraniem miesz-
kańców, zwłaszcza w zakresie edukacji, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej.

Proponowane działania to: ochrona 
drzew przy inwestycjach, klinów zie-
leni przed zabudową, rozwój systemu 
parków kieszonkowych, mała retencja, 
walka ze smogiem przez stopniową 
eliminację nieekologicznych źródeł 
ciepła, wsparcie dla organizacji pozarzą-
dowych, sektora kultury. Do ciekawych 
propozycji można zaliczyć: stworzenie 
korzystnej cenowo Taryfy Poznańskiej 
dla transportu publicznego, promocji 
komunikacji miejskiej wśród najmłod-
szych (darmowe przejazdy dla uczniów 
szkół podstawowych), wsparcie rozwo-
ju kolei metropolitalnej czy też wprowa-
dzenie tzw. Karty Poznaniaka.

Czy klub ma szansę zostać przed-
stawicielem społeczników niezwiąza-
nych z partiami? Głosy społeczników 
dotąd słyszane były tylko w mediach 
i to rzadko. Jako przewodniczący klu-
bu powiedziałem – „Chcielibyśmy 
wzmocnić głos lokalnej społeczności. 
Nawet jeśli będą to różne głosy. Niech 
one będą słyszalne”. Pozostali nasi 
radni przytaczają słowa nieżyjącego 
prezydenta Wojciecha Szczęsnego 
Kaczmarka: „rura nie ma barw poli-

tycznych”, dodając przy tym: „przecie-
kająca rura denerwuje wyborcę każdej 
partii”. Nie chcemy wielkiej polityki, 
wojen światopoglądowych, chcemy 
rozmawiać o konkretach.

Nasi radni to nie politycy, a znani 
w Poznaniu społecznicy. O traktowa-
nie samorządu jako wstępu do karie-
ry krajowej posądzać ich nie można. 
Dwoje z nich zrezygnowało z członko-
stwa w dwóch największych klubach 
KO i PiS.

Przebić mur
Wiceprzewodnicząca klubu Dorota 

Bonk-Hammermeister to współzaloży-
cielka Stowarzyszenia Wildecka Inicja-
tywa Lokalna WILdzianie, współtwór-
czyni i prezeska  Stowarzyszenia Prawo 
do Miasta. Henryk Kania – długoletni 
osiedlowiec, kreuje politykę społeczną 
dostosowującą struktury miasta do 
potrzeb ludzi starszych i młodych oraz 
osób niepełnosprawnych. Wiceprze-
wodniczący Łukasz Kapustka – autor 
zwycięskich projektów zgłoszonych 
w ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego, znawca samorządów 
pomocniczych, o których pisał pracę 
magisterską. Halina Owsianna – przez 
dwie kadencje przewodniczyła Po-
znańskiemu Porozumieniu Osiedli, 
autorka projektów zgłaszanych do Po-
znańskiego Budżetu Obywatelskiego, 
pomysłodawczyni nagradzanych kon-
kursów grantowych, działa w Stowa-
rzyszeniu Miłośników Parku Cytadela. 

Paweł Sowa to współzałożyciel Stowa-
rzyszenia Inwestycje dla Poznania. 
Starał się o budowę tramwaju na Na-
ramowice, tworzenie nowych połączeń 
lotniczych z Ławicy, rozwój turystyki, 
komunikacji publicznej, o przywróce-
nie blasku staremu gmachowi dworca 
Poznań Główny. Z kolei ja jestem nie 
tylko przewodniczącym klubu, ale też 
inicjatorem powołania pierwszej w Pol-
sce Rady Seniorów Osiedla, współza-
łożycielem Koalicji Północno-Zachod-
nich Osiedli Miasta Poznania, Koalicji 
Bye Bye Smog, sygnatariuszem uchwa-
ły powołującej Powszechny Samorząd 
Gospodarczy MSP.

Czy do klubu przystąpią inni rad-
ni? To oznacza rzucenie legitymacji 
partyjnych. Niełatwa decyzja, jeżeli 
legitymacja przynosi korzyści. Jednak 
powstanie klubu pokazało, że istnieje 
wspólne miejsce współpracy ruchów 
miejskich, społeczników, ludzi, którzy 
z dala od partyjnych interesów chcą 
działać dla lokalnej społeczności. 
Dotąd ludzie, którzy chcieli coś zro-
bić, musieli zasilić listy największych 
partii, przebić się przez mur. Dziś taka 
możliwość pojawiła się dla wszystkich 
bezpartyjnych kandydatów. Jak to 
w jednym z wywiadów stwierdził pre-
zydent Jacek Jaśkowiak – „zaletą no-
wego klubu jest to, że zrzesza on osoby 
o różnych poglądach politycznych, ale 
takie, które przede wszystkim będą się 
kierowały dobrem Poznania”.

Przemysław Polcyn, Wspólny Poznań

INFORMACJE - U SĄSIADA / REKLAMA

Wzmocnić głos lokalnej 
społeczności
W Radzie Miasta Poznania wydarzyła się rewolucja. Powstał 
nowy klub „Wspólny Poznań”. Tworzą go radni, którzy mają 
dość wielkiej polityki w samorządzie.

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

Plac Grzybowy, Złotniki 
vis-a-vis Poczty Polskiej

tel. 735 530 161 
wloszczyznapizza.pl www.brudnarobota.pl

506 122 506506 122 506

BRUKARSTWO
OGRODZENIA
DACH I ELEWACJA
TERENY ZIELONE
STOLARKA 
OGRODOWA 

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski
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Przedmieścia godne 
Poznania

Mieszkania z balkonem 
lub tarasem i ogrodem 
w Dąbrówce już od 5 600 zł/m2

Rozkoszuj się widokiem. 
Codziennie.

Mieszkania z dużym 
balkonem lub loggią 
już od 6 930 zł/m2


