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ROZWIĄZANIE KONKURSU
Z WRZEŚNIOWEGO I PAŹDZIERNIKOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”
Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom za udział w konkursie. Publikujemy listę nagrodzonych
oraz zdjęcia (zostaną one również opublikowane na Facebook/Sucholeski).
W konkursie paragonowym nagrodę otrzymuje:
 Agnieszka Rychlica - paleta ekogroszku o wartości ok. 1000 zł ufundowana przez
firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu
W konkursie jaki to grzyb - prawidłowa odpowiedź W konkursie: tradycyjny wypiek świętomarciński to
to purchawka - nagrody otrzymują:
oczywiście rogal - nagrody otrzymują:
 Renata Karolczyk - voucher o wartości 1000 zł na  Małgorzata Archaniołowicz, Aleksandra Wojtalik,
Lidia Plenzler - vouchery po 130 zł każdy na kwiaty
zabieg urządzeniem Accent Prime™ jednej wybranej partii ciała ufundowała firma pani Doroty
cięte i kompozycje z kwiatów ciętych ufundowała
Kwiaciarnia Flora Deco, ul. Obornicka 37, Suchy
Grzebisz: www.jemynietyjemy.pl, www.healthesthetics.pl, tel. 790 400 637, 887 400 637, ul. OborLas, tel. 692 055 636
nicka 104, Suchy Las 104 w Suchym Lesie
 Joanna Sznajder, - voucher na masaż anti-age twa Marta Tomkiewicz, Maria Zółtowska, Emilia
rzy dr Piątkowskiego, Jadwiga Garczyk - masaż całeOrłowska, Elżbieta Fabiś - vouchery, każdy o wargo ciała 1 h, Agnieszka Czabańska - zabieg pielęgnatości 120 zł na treningi w 36 MINUT Suchy Las
cyjny na twarz i dekolt marki Yonelle ufundowane
ufundowala firma 36 Minut ul. Obornicka 104, Suprzez Wspaniały Czas Centrum Kosmetyki Profesjochy Las, tel. 696 933 636
nalnej, ul. Gajowa 14, Suchy Las, tel. 664 744 269
 Ewelina Górka, Ada Ślęzak - vochery każdy po  Magdalena Burdzińska - voucher na 100 zł na bukiet z kwiatów ciętych lub kompozycję ufundowa150 zł na botox włosów ufundowane przez Studio Urody Natalia z Chludowa, ul. Obornicka 4,
ny przez Kwiaciarnię Słonecznik, Pl. Grzybowy 1a,
tel. 888 405 885
Złotniki, tel.606 699 292
 Zosia Sznajder, Iwona Olejniczak - bony na ze-  Łukasz Kowal, Marcin Małecki - bony na zestawy
stawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134
ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134 w Suchym Lesie
w Suchym Lesie
Nagrody prosimy odebrać w ciągu 21 dni od daty wydania Magazynu. W przeciwnym wypadku przepadają.
Nagrodzonych prosimy o kontakt z redakcją, numer telefonu: 669 690 036.
SPONSORZY

REKLAMA

Obornicka 134
Suchy Las
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DOM
ZACZYNA SIĘ
TUTAJ
PODŁOGI - DRZWI - TARASY

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

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ORTOPEDYCZNY
LEK. MICHAŁ SKOCZEK
SPECJALISTA
ORTOPEDA
I TRAUMATOLOG
USG narządu ruchu

z

diagnostyka i leczenie schorzeń
oraz urazów narządu ruchu

z

iniekcje dostawowe, komórki macierzyste

Sucholeski.EU

listopad 2021

DLA DZIECI

zajęcia prowadzone na obiekcie

PARK WODNY OCTOPUS SUCHY LAS

z

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna
„Eumedica”
ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel. 731 332 443
www.ortopeda-skoczek.pl
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KLUB PŁETWONURKOWY

- G RUPA WIEKOWA 8-12
- Z AJĘCIA W GRUPACH 4- OSOBOWYCH
- Z AJĘCIA PROWADZONE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ INTRUKTORSKĄ

ZAPISY: 602 225 668

Szanowni Państwo!

fot. Paulina Dubert, www.paulinadubert.pl

w imieniu gospodarzy Młyńskiej
12 zapraszamy Państwa na grudniowe targi mikołajkowe i świąteczne oraz na wieczór sylwestrowy
w konwencji balu weneckiego.
A jeśli ktoś nie da rady dojechać
do Poznania, to w grudniu będzie
mógł przyjść lub przyjechać na plac
Grzybowy, na spotkanie z Gwiazdorem lub też Wigilię osiedlową.
Z kolei Rezydencja nad Jeziorem,
ze znanej i lubianej Pestkownicy,
oferuje leśne paczki świąteczne. Wystarczy zamówić.
Zabawa zabawą, paczki paczkami, bawimy się i wręczamy
prezenty od święta, ale na co dzień musimy ciężko pracować.
Dość pracowitą sesję mieli ostatnio nasi radni, którzy zajęli się
blisko setką uwag do projektu uchwały zmieniającej studium,
przedyskutowali kwestię przeprowadzki klubu seniora, a także uzgodnili procedurę wspierania naszych gminnych klubów
sportowych.

Przed nami wybory uzupełniające do Rady Gminy, dość
niecodzienne wprawdzie, bo z jednym kandydatem, tym niemniej warto tego kandydata poznać, dowiedzieć się, co w życiu osiągnął, jakim jest człowiekiem. Z pełnym przekonaniem polecam Państwu arcyciekawy wywiad z Jarosławem
Dudkiewiczem, byłym działaczem Szkolnych Kół Oporu
Społecznego, kopaczem złota, przewodniczącym Zarządu
Osiedla Grzybowego.
Jarosław Dudkiewicz działa jako samorządowiec na terenie osiedla, a już wkrótce będzie zapewne działał na terenie gminy. Tymczasem do Poznania przyjechali ostatnio samorządowcy z różnych zakątków Polski, którzy debatowali
o tym, co mogą zrobić nie tylko dla swoich małych ojczyzn, ale
przede wszystkim dla całego kraju. Debata pod nazwą Local
Trends okazała się niezwykle inspirująca!
Ale powróćmy na nasze lokalne podwórko. Powiat poznański, Poznań i nasza gmina podpisały porozumienie dotyczące
projektu mającego na celu integrację węzłów na północnej obwodnicy towarowej Poznania z miejskim transportem zbiorowym. W ramach tego porozumienia naszej gminie powierzono
zarząd czterech ulic... w Poznaniu. Zaniepokoiło to mocno jednego z poznańskich radnych. Czy słusznie? Poczytajcie!
A skoro o Poznaniu mowa, to w samym centrum stolicy
Wielkopolski działa centrum restauracyjno-kulturalno-biznesowe Młyńska 12. Mieści się ono w pięknie odrestaurowanej
kamienicy, która jest prawdziwą wizytówką miasta. Już dziś

Owocnej lektury!
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Coraz mniej czasu na wdrożenie
systemu ochrony sygnalistów

Masaże, które pozwolą Tobie
cieszyć się jędrną i gładką skórą
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Samorządowcy mówili w Poznaniu
o przyszłości i zagrożeniach
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Zawsze będę czuł się
społecznikiem
Z Jarosławem Dudkiewiczem, przewodniczącym Zarządu Osiedla Grzybowego i kandydatem do Rady Gminy,
rozmawiamy o społecznikostwie, altruizmie, komunikacji,
rekreacji, sporcie i kopaniu złota.

fot. Barbara Szymańska (Bobesz Bobesz)

– Kiedy rozmawialiśmy rok temu, mokracji. Jednak w tamtych właśnie
mówił Pan, że czuje się społeczni- latach okrzepłem, zostałem ukształkiem, a nie politykiem. Dziś kan- towany. Polityka to była wtedy dziadyduje Pan do Rady Gminy. Na- łalność podziemna. I tak pojmowana
dal Pan czuje się społecznikiem?
polityka była wszechobecna. Wów– Zdecydowanie tak, potwierdzam czas zajęcie stanowiska w istotnych
swoje słowa sprzed roku. Nadal nie in- sprawach sprawiało, że człowiek poteresuje mnie rola polityka, ani w Ra- dejmował ważne zobowiązanie wobec
dzie Gminy, ani w żadnych innych gre- innych osób, wobec swojego środowimiach. Czy będę w Zarządzie Osiedla ska. Dzięki swojej działalności aktywiczy w Radzie Gminy, czuję się i czuł zowałem też innych ludzi do określosię będę przede wszystkim społeczni- nych, prospołecznych zachowań.
kiem. Jak wiadomo, do rady kandydu- – Wtedy właśnie zrodził się dzisiejję, gdyż jeden z radnych stracił mandat szy społecznik?
i zrobiło się wolne miejsce. Stąd moja
– Tak, z mojej aktywności w latach
decyzja, tym bardziej, że otrzymałem osiemdziesiątych wyrosła cała moja
wsparcie od lokalnej społeczności, późniejsza aktywność, także działalw bezpośrednich czy też telefonicz- ność na osiedlu Grzybowym, gdzie
nych lub internetowych rozmowach 25 lat temu zamieszkałem. Rychło
wsparło mnie w tej decyzji ponad sto trafiłem do tworzących się dopiero co
osób.
struktur samorządu pomocniczego.
– Przypomnijmy może w kilku zda- Członkiem Zarządu Osiedla zostaniach, jak wyglądała Pańska droga łem po 2010 r., a po 2018 r. przewodjako społecznika. Od Szkolnych niczącym tegoż zarządu. Naszą ideą
Kół Oporu Społecznego po funkcję przewodnią stało się zaktywizowanie
przewodniczącego Zarządu Osie- większej grupy ludzi do działań służądla Grzybowego.
cych integracji lokalnej społeczności,
– SKOS-y to moje czasy licealne, poszukiwanie tego co ludzi łączy.
lata tuż po stanie wojennym. Niepo- – Z jakich dokonań w samorządzie
równywalnie gorsze czasy niż dzisiej- pomocniczym jest Pan najbarsze z punktu widzenia zwolennika de- dziej dumny? Na ile udało się

Jarosław Dudkiewicz to doświadczony samorządowiec
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Wam zintegrować osiedle?
łęki, dokąd trafiają dziewczynki z pro– Zacznę od tego, że na pewno blemami rodzinnymi. ,,Jurek” miał
pandemia zweryfikowała nasze chęci poważne problemy finansowe, jedna
i możliwości działania, skłoniła do po drugiej padały firmy sponsorskie.
szukania innych form aktywności. Dlatego przejęliśmy częściowo ich
Bo lockdown zmusił nas do działań rolę, teraz przekazujemy ochronce
plenerowych, które są trudniejsze, bo dary rzeczowe i pieniężne. W czasie
zależne od aury. Do tego jesteśmy pandemii zaczęliśmy też szyć i dystrydość młodym osiedlem, choć dość buować maseczki, pomagać seniorom.
sporą już liczebnie jednostką (ok. Można działać i w czasie zarazy, nie
2000 mieszkańców). Ludzie się nie wolno zamykać się w sobie, usprawieznali, wielu wprowadziło się dopiero dliwiając się zagrożeniem.
w ostatnich latach. Nie mieliśmy pew- – A z bardziej prozaicznych probleności, czy będą skorzy do otwarcia się mów? Najbardziej sporne były i są zana siebie. Ale spróbowaliśmy. Zorga- pewne kwestie komunikacyjne: ruch
nizowaliśmy zajęcia fitnessowo-ta- samochodowy, przebieg trasy, którą
neczne, które nazwaliśmy ,,salsation” jeżdżą autobusy. Czy na tym tle do(tu wielkie podziękowania dla naszej chodzi do nieporozumień pomiędzy
energetycznej prowadzącej Sandry). mieszkańcami osiedla Grzybowego
A w okresie zimowym zaprosiliśmy a sąsiednich sołectw i osiedli?
ludzi na ,,morsation”, czyli po prostu
– Moje przesłanie to szukać tego,
morsowanie w Strzeszynku, uczestni- co łączy. Mój okręg obejmuje połowę
czymy też zresztą w zajęciach morsów osiedla Grzybowego i całe sołectwo
ze Złotnik, organizowanych przez nie- Złotniki Wieś. Ponieważ jestem jesamowitą sołtys Ewę Korek. Na zajęcia dynym kandydatem, na spotkania
z jogi na trawie przychodzi regularnie wyborcze nie przychodzą tłumy, ale
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób są to osoby reprezentatywne dla swo(dziękujemy naszej instruktorce Oli).
ich społeczności. Poza tym od trzech
– A kiedy już odwołano lockdown?
sezonów bywam na sesjach Rady
– Wtedy powróciliśmy do świetli- Gminy i wiem, jakimi problemami
cy, gdzie spotyka się klub brydżowy, żyją sąsiedzi. Sołectwo Złotniki Wieś
odbywają się zajęcia dla dzieci i mło- ma np. problemy formalne związane
dzieży, w tym także zajęcia szczepu z własnościami działek. Chodzi o teharcerskiego Nomada czy klubu se- ren obok stawu czy też oczka wodnego.
niora „Dębowy Liść”. Ale na tym nie Rozmawiałem na ten temat z sołtys
koniec, bo mamy też grupę tai-chi Ewą Korek, jesteśmy w stałym kontak(z mistrzem Jackiem), organizujemy cie. Wiem, że trzeba sprawę wyjaśnić,
też festyny w różnej formule. Ostatnio uporządkować status terenu. Podobbyły to festyny charytatywne, na rzecz ny problem mieliśmy zresztą z polaną
Ani Karolewicz. Krótko mówiąc: uda- pod lasem na osiedlu Grzybowym.
ło się, ludzie się zaktywizowali, zaczęli Do 2019 r. polana była własnością
się do siebie uśmiechać. A wcześniej Lasów Państwowych. Najpierw moja
nie wiedzieliśmy nawet, kto mieszka poprzedniczka, której też jestem
na uliczce obok. W tym roku po raz wdzięczny za zapoczątkowanie wielu
pierwszy nawet „grzybowe było na inicjatyw, a potem ja, staraliśmy się
grzybobraniu”. To już trzeci sezon o wykup tego terenu przez wójta, co się
mojej pracy w charakterze przewod- w końcu stało.
niczącego – przez ten czas udało się – A co do organizacji ruchu na osiewprowadzić formuły, które faktycznie dlu?
aktywizują ludzi. Wiele form aktyw– Zdaję sobie sprawę, że problem
ności związanych było także z ob- nie jest rozstrzygnięty. Dodatkowo
chodami jubileuszu 25-lecia naszego kontrowersyjna była, podjęta bez
osiedla, o czym szeroko informowała konsultacji z mieszkańcami, decyzja
także wasza gazeta.
o wprowadzeniu na osiedle autobu– Słyszę, że nie było Wam jednak su. W przeszłości pojawiały się różne
łatwo funkcjonować w warunkach radykalne pomysły na uspokojenie
pandemii.
ruchu na osiedlu, choć część z nich,
Oczywiście, było to swego rodza- jak pomysł całkowitego zamknięcia
ju wyzwanie. Ale i czas satysfakcji, bo osiedla, trafiły już do lamusa. Jednak
ludzie zaczęli przejawiać postawy al- nadmierna prędkość pojazdów na
truistyczne, chcieli pomagać. Zorgani- dwóch głównych ulicach i związane
zowaliśmy pomoc dla dwóch szpitali, z tym niebezpieczeństwa to problem
w których brakowało m.in. produktów realny. Pomysłów na rozwiązanie tego
spożywczych, ale i medykamentów, problemu pojawia się dużo. Odbyło
a także dla pobliskiego punktu ratow- się w tej sprawie już chyba kilkanaście
nictwa. Zgłosiły się też do nas osoby spotkań. Władze gminy będą się przyzwiązane z ochronką ,,Jurek” ze Staro- glądać sytuacji. Oczywiście wiem, że
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Joga na trawie – polana pod lasem, ul. Muchomorowa

Zajęcia Salsation – boisko, ul. Sosnowa

Grupa Morsation – jezioro Strzeszynek

dystans? Tak, z pewnością. Mam na
przykład szersze spojrzenie na problemy komunikacyjne czy na sprawy samorządowe. Byłem dwukrotnie w RPA,
który to kraj przez ostatnie dekady
bardzo się zurbanizował, rozwinął, postawił na samorządy właśnie. Podróżowałem też przez zachodnią część USA.
Odbywałem tam ciekawe rozmowy
z samorządowcami. Zauważyłem, że
świadomość lokalnej demokracji jest
tam wyższa. Amerykanie nie walczą
o swoje, bo już nie muszą. Oni po prostu biorą sprawy w swoje ręce.
Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Finansowanie: Komitet Wyborczy Wyborców
Jarosław Dudkiewicz

ruch z przyczyn obiektywnych wzrasta, że to zjawisko dotyczące całej aglomeracji. 20 lat temu mówiliśmy o góra
tysiącu pojazdów w skali doby przejeżdżających przez osiedle, teraz jest
ich co najmniej dwa razy więcej. Jako
radni działajmy w kierunku budowy
tzw. Nowej Obornickiej. Cieszymy się
z niedawno podpisanego porozumienia starosty i wójta w sprawie budowy
węzła z wiaduktem na Sucholeskiej.
To dobry kierunek, który jest warunkiem koniecznym dla realizacji tego
pomysłu.
– No to zatrzymajmy się na chwilę
przy zakorkowanej Obornickiej, tej
starej. Budowa Nowej Obornickiej
rzeczywiście pomoże?
– Jestem budowlańcem, inżynie- nie mają się gdzie podziać. Stąd też
rem budownictwa. To pomaga w oce- czasami problemy z dewastacją mienie sytuacji. Uważam, że idea Nowej nia. Dziś polana to duży teren zielony.
Obornickiej jest rozwiązaniem genial- Na naszych internetowych kanałach
nym dla układu w Suchym Lesie. To komunikacyjnych czy też w bezpoodciąży nasze osiedle, ale także Złot- średnich rozmowach dużo pomysłów
niki Wieś i osiedle Suchy Las. Wiado- na zagospodarowanie tego terenu się
mo, że nasze osiedlowe ulice zmieniają już pojawiało.
się, powstają drogi rowerowe, jest – Jakich na przykład?
coraz bardziej nowocześnie. Tym nie– Pomysły te były bardzo różne,
mniej to wciąż drogi lokalne. Ulica od wybiegu dla psów, po plac do gry
Obornicka ciągle jest niewystarczają- w bule. Ostatecznie powstanie tam
ca, bo ruch się zwiększa. Nie zrobimy coś w rodzaju trwałych siedzisk z perz niej czteropasmówki, bo nie ma na to golą, miejsca spotkań na kilkanaście
miejsca, a nowa nawierzchnia i ozna- osób, miejsce na ćwiczenie jogi, na stół
kowanie, pionowe czy poziome, nie do ping-ponga, na ognisko... Teren ma
wystarczy, przepustowość się przez być oświetlony, ma być też WiFi.
to nie zwiększy. Dzięki Nowej Obor- – Wspomniał Pan o ping-pongu. Zanickiej wszyscy odpoczniemy. Oby wsze bliski był Panu sport. Jaki ma
powstała ona nie później niż w ciągu Pan pomysł na sportowy rozwój nanajbliższej dekady.
szej gminy?
– Zostawmy komunikację. Jakie poza
– Rzecz jasna, rolą radnego jest initym pomysły ma Pan pomysły na cjowanie w ramach możliwości budżeswoją działalność w Radzie Gminy?
towych pomysłów na masowe upra– Jako jedyny kandydat mandat wianie sportu. Sam gram w futsal na
otrzymam poniekąd z automatu, sali GOS. Myślę o tym, żeby w naszej
a jako bywalec sesji, radnych już znam. gminie stworzyć lokalną ligę: siatkówProwadzę zatem wstępne rozmowy ki, koszykówki. Mamy już przecież piłw sprawie mojego uczestnictwa w ko- ki nożną. Fajnym pomysłem jest Turmisjach. Interesują mnie komisje, któ- niej im. Piotra Koperskiego, który miał
re mają szansę rozwiązać najbardziej miejsce ostatnio i ma się w Suchym
palące problemy (jak choćby proble- Lesie odbywać cyklicznie. Cieszę się
my komunikacyjne). Rozmawiałem też, że na naszym osiedlu potrafiliśmy
też z członkami Zarządu Osiedla ośmielić kilkadziesiąt osób, żeby wySuchy Las. Chciałbym koordynować szły na plac i uprawiały fitness. Mamy kiewicz prywatnie. Wiem, że Pana
osiedlowe działania mające związek też zresztą zajęcia WF-u dla seniorów pasją są historia i podróże. To poz rekreacją. Myślę o połączeniu sił (tu znów wielkie podziękowania dla maga spojrzeć na lokalną rzeczywiGrzybowego, Suchego Lasu, Jelonka, Krzysztofa). Prowadzi je raz w tygo- stość z większego dystansu?
– Owszem, lubię podróżować, przy
Złotnik Wsi, Złotnik Osiedla – żeby dniu nasz mieszkaniec na boisku przy
zrobić coś jeszcze bardziej ciekawego Sosnowej. Bierze w nich udział 25-30 czym moje podróże powiązane z inną
niż dotąd. Wspomniałem o polanie osób, nie tylko seniorów. Sporo na pasją w postaci płukania złota. Jestem
pod lasem, która znajduje się na gra- tych zajęciach lekkoatletyki. Na sport członkiem Polskiego Bractwa Kopaczy
nicy naszych osiedli. Powierzchnia amatorski akurat środków brakować Złota z siedzibą w Złotoryi. Ściągnątej polany to 2 tys. m2. Jest też Górka nie powinno. Zakup piłki to rzecz łem zresztą innych członków bractwa
Saneczkowa, są siłownie plenerowe. banalna, trzeba tylko wiedzieć, że jest na wrześniowy festyn na rzecz małej
Ani. Pokazy okazały się sporą atrakcją.
Oferta dla młodzieży powyżej 12 roku potrzeba, żeby ją kupić.
życia jest dziś dość słaba. Pandemia za- – Tradycyjnie poproszę Pana na ko- Ostatnio byłem na tego typu zawodach
pędziła młodych ludzi przed kompu- niec, żeby opowiedział Pan kilka na Słowacji i we Włoszech. Czy dzięki
tery. A jeżeli nawet od nich odchodzą, słów o tym, jaki jest Jarosław Dud- wyjazdom do innych krajów mam
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WYDARZENIA

Centrum restauracyjno-kulturalno-biznesowe Młyńska12!
Wyjątkowe eventy, najlepsze restauracje, koktajlbar na dachu, koncerty,
a także ekskluzywne powierzchnie biurowe.

fot. Archiwum M12

Zapraszamy do zapoznania się z tym wyjątkowym
miejscem. Klimat odrestaurowanej kamienicy z końca XIX
w., która powstała z wielkiej pasji i z dbałością o każdy
szczegół. Miejsce z gotową propozycją wielu form spędzenia czasu. Kilkupiętrowa przestrzeń to restauracja The
Time z pięknym dziedzińcem, śniadaniownia Cafe Młyńska z francuską piekarnią Big Bonjour, Cigar Room i Whisky Bar, wine bar Wino na Kieliszki z wyjściem na taras,
restauracja Kuchnia & Wino oraz wyjątkowy koktajlbar na
dachu kamienicy z widokiem na panoramę Poznania. Elegancki i nowoczesny design wnętrz to projekt Pracowni
Autorskiej JESKE Design, Katarzyny Jeske - Jonkisz.
Niekwestionowanym atrybutem miejsca jest wyjątkowa kuchnia, kilka restauracji w jednym miejscu, każda
z odmiennym menu, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
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Restauracja THE TIME inspiruje stylem, atmosferą
oraz pasją do smaku. Karta menu to kierunek grill & wine
w absolutnie nowoczesnym stylu. Dania główne przygotowywane są w piecu opalanym węglem drzewnym.
Ryby zapiekane w soli uzyskują najlepsze walory smakowe, mięsa stają się wyjątkowo soczyste, a warzywa przyrządzane w ten sposób mają niepowtarzalny aromat! Do
dań oczywiście proponowany jest wine pairing, o który
dba Head Sommelier Krystian Blejder.
Szef Kuchni Tomasz Olewski cyklicznie zaprasza do
wspólnego gotowania wielkie i uznane nazwiska kulinarne, w ostatnim czasie były to takie gwiazdy jak Kurt
Scheller, Artur Skotarczyk, który na co dzień odpowiada
za menu restauracji MUGA w Poznaniu czy szef gdyńskiego „Białego Królika” Marcin Popielarz.

WYDARZENIA

fot. Archiwum M12

Kuchnia & Wino to z kolei potrawy śródziemnomorskie, ryby i owoce morza, ale też menu wegańskie. Otwarta
kuchnia daje możliwość podglądania jak powstają dania.
Formuła live cooking jest świetnym urozmaiceniem wizyty.
Restauracja organizuje kulinarne wydarzenia cykliczne KOLACJE CZWARTKOWE, które odbywa się zawsze w ostatni
czwartek miesiąca. Najbliższa kolacja już 25 listopada - dania
na bazie dyni w nieoczywistych wariacjach Szefa Tomasza
Olewskiego z wybitnym wine pairingiem. W każdy czwartek w restauracji posłuchać można saksofonu na żywo.

Niekwestionowaną perełką jest koktajlbar na dachu
kamienicy!
Twelve Cocktails & Co. . to miejsce, które pozwala
odpocząć na najwyższym poziomie. Londyńska atmosfera, światowe trendy i polska gościnność, karta koktajli
zachwyca zarówno propozycjami autorskimi, a także klasykami takimi jak Pornstar Martini czy Hanky Panky. W soboty, na piątym piętrze Młyńska12, koktajlowym wieczorom towarzyszy klubowa muzyka dj’ska.
Przynależący do baru Cristal Room, został uznany
przez magazyn Vogue jednym z dziesięciu najlepiej zaprojektowanych barów w Polsce, pozwala na organizację
spotkań z zachowaniem prywatności i kameralnego, eleganckiego klimatu.
Młyńska12 to także nowoczesne i komfortowe biura,
w kamienicy, która jest wizytówką architektoniczną Poznania. To najbardziej luksusowe centrum konferencyjno
- biznesowe na mapie miasta.
Recepcja czynna 24h / nowoczesne sale konferencyjne /
garaż podziemny / wewnętrzny parking rowerowy / klimatyzacja / czujniki dymu / uchylne okna / tearooms / internet /
nr 11 (118)
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WYDARZENIA / REKLAMA
W grudniu planowany jest Targ Mikołajkowy 5.XII
oraz Targ Świąteczny 12.XII.
Bajkowa sceneria dziedzińca kamienicy Młyńska12,
piękna choinka, padający śnieg, zapach grzanego wina
i pierników, dziesiątki pomysłów na prezenty i ozdoby
świąteczne! Zapraszamy od 10:00 – 16:00, bilety 25 pln,
w cenie kawa i maślany croissant.
Kontakt: a.orwat@mlynska12.pl
Młyńska12 przygotowuje również corocznie wyjątkowe eventy i imprezy na andrzejki oraz wieczór
sylwestrowy. Tegoroczny Sylwester to największa
impreza klubowa w mieście w konwencji balu weneckiego!
Kalendarz wydarzeń:

fot. Archiwum M12

Wszystkie wydarzenia
można znaleźć na stronie
internetowej
www.mlynska12.pl
Zapraszamy
do odwiedzenia tego
magicznego miejsca!
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Zaprojektujemy centrum
przesiadkowe wraz z wiaduktami
„Tu na razie jest klepisko, ale będzie...” sprawniej i bezpieczniej. Suchy Las zaprojektuje nową organizację ruchu na
granicy gminy i Poznania. To krok do budowy dwóch wiaduktów, nowej ulicy łączącej je z siecią drogową Poznania
oraz centrum przesiadkowego przy nieistniejącym jeszcze
przystanku kolejowym Suchy Las.

Nasze ulice
Na początku listopada w sali
„Octopusa” podpisano porozumienie
dotyczące projektu pod nazwą „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim
transportem zbiorowym – dokumentacja”. Gminie powierzono zarządzanie
Nową Obornicką, Szymanowskiego,
Sucholeską i Biskupińską w Poznaniu
– w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa
węzła przesiadkowego przy przystanku
pasażerskim Poznań Suchy Las wraz
z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul.
Sucholeskiej”.
Dokument podpisali starosta Jan
Grabkowski, wiceprezydent Poznania
Mariusz Wiśniewski i wójt Grzegorz
Wojtera. Koszt tej fazy prac sięgnie 7
mln zł, w tym ok. 500 tys. zł z powiatowego budżetu. Ponad 6 mln zł wyłoży
gmina.
– To duży krok w ramach inwestycji, na którą od lat czekają mieszkańcy
całej metropolii. Znów pokazaliśmy,
że działając razem możemy przeprowadzać projekty na dużą skalę – mówi
starosta Jan Grabkowski.
Wójt Wojtera podkreślał, że bez
takiego zaangażowania kluczowa dla
mieszkańców gminy inwestycja nigdy
by się nie rozpoczęła. Gmina ma ponad dwa lata na wykonanie wszystkich
projektów i uzyskanie niezbędnych
pozwoleń.
– Podpisanie porozumienia jest fundamentem przyszłej inwestycji, ale nie
daje gwarancji realizacji. Finał zależny
jest od dziś nieznanego, zewnętrznego
dofinansowania – zastrzega wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.
W górę szlaban!
Niemal każdy mieszkaniec Suchego Lasu zdaje sobie sprawę ze znaczenia komunikacyjnego ulicy Sucholeskiej. Codziennie przekonuje się też
o tym, że oprócz wiaduktu Gabriela
Narutowicza, nie ma drogi do miasta,

której nie przegradzałby kolejowy
szlaban.
– Dla gminy realizacja projektu
zakładającego budowę dwóch wiaduktów nad torami w ciągu ulicy Sucholeskiej ma priorytetowy charakter
– podkreśla wójt Wojtera. – Dla Poznania to też ważna sprawa, ale jedna z kilkudziesięciu innych ważnych spraw.
Dlatego zdecydowaliśmy się zgłosić
naszą kandydaturę na lidera. Tylko
w ten sposób będziemy mogli wpłynąć na tempo realizacji inwestycji.
Gmina będzie rządzić, wyznaczając terminy, zlecając sprawy planistyczne etc.

fot. Tomasz Owczarek, AS-GRAF STUDIO

Wszystkie projekty winny być gotowe w 2024 r. Precedensowe jest tu
m.in. powierzenie nam zarządu czterech ulic w Poznaniu.

Rządy u sąsiada
Wiosną 2024 r. będą gotowe wszystkie projekty inwestycyjne i całość dokumentacji wymaganej dla rozpoczęcia
prac budowlanych. Co dalej? Czy i podczas budowy gmina będzie liderem?
– Na pewno będziemy aktywnym
uczestnikiem również wtedy – odpo- łatwiej pozyskać fundusze zewnętrzne Nie może dojść do puszczenia całego
wiada ostrożnie wójt.
– daje nadzieję.
ruchu z ulicy Sucholeskiej w zabudoNie wszyscy poznańscy samo– Kiedy zakończy się faza projek- wę Podolan i Strzeszyna. Tym bardziej,
rządowcy byli zadowoleni z naszej towania, będziemy wiedzieli co ile że mieszkańcy tych osiedli już dziś
aktywności. Podczas wrześniowych kosztuje i razem będziemy ustalać, mają sporo obaw.
obrad Komisji Transportu i Polityki kto za co zapłaci – dodaje wicepre– Chcemy wyprowadzić ruch
Mieszkaniowej RMP radny Krzysztof zydent Wiśniewski. – Na pewno bez w stronę przystanków szybkiego tramRosenkiewicz pytał, czy powierzenie wsparcia unijnego ciężko będzie waju przy ulicy Szymanowskiego – zanam zarządu „nie jest zbyt szerokie”.
zrealizować tak duże zamierzenie – pewnia M. Wiśniewski. – Tam kierow– Skoro gminie Suchy Las powie- zastrzega.
cy, korzystając z parkingu buforowego,
rzono cztery poznańskie ulice, to gmiPamiętajmy, że wiadukty w ciągu mogliby przesiąść się do komunikacji
na będzie decydować o ewentualnych ulicy Sucholeskiej muszą być budo- miejskiej. Poznań prowadzi politykę
trasach bądź zamknięciach tych ulic wane jednocześnie z ulicą łączącą wia- zrównoważonego transportu – przyw mieście – frasował się radny.
dukt Narutowicza z projektowanym pomina.
Przedstawiciele poznańskiego przebiegiem ulicy Szymanowskiego.
Piotr Górski
magistratu odpowiedzieli, że zarządzanie przez gminę nie wyjdzie poza
cele projektowe.
Zrównoważony transport
Tymczasem starosta Grabkowski
mówił nam zawsze, żebyśmy dogadali
się się z miastem, a później powiat będzie partycypował.
– Do współpracy doszło i z budżetu
powiatu dokładamy 500 tys. zł – zauważa teraz starosta. – To odważne,
że wójt Wojtera wziął na swoje barki
kwestie przewodnictwa na tym etapie realizacji projektu. Kwota ponad 6
mln zł z budżetu gminy też jest niebagatelna. Występując razem, będzie też

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!
PROFESJONALIZM
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi
w autoklawie medycznym

Byliśmy,
jesteśmy,
będziemy...
Zapraszamy!
Galeria Sucholeska
Suchy Las, ul. Obornicka 85
pon. - sob: 10.00-19.00
niedz. handlowa: 10.00-17.00
tel. 509 473 120
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KOSMETYKA
KOSMETOLOGIA
ESTETYCZNA
FRYZJERSTWO
MAKIJAŻ
PERMANENTNY
MEZOTERAPIA
KOSMETYCZNE
WYBIELANIE ZĘBÓW
MANICURE,
PEDICURE

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












ŻEL, HYBRYDA
STYLIZACJA RZĘS
HENNA PUDROWA
LAMINACJA BRWI
MASAŻE
ZABIEGI NA TWARZ
MAKIJAŻE ŚLUBNE
I WIECZOROWE
DEPILACJA
SOLARIUM
ROLLETIC

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

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

Coraz mniej czasu na wdrożenie
systemu ochrony sygnalistów
– 17 grudnia 2021 roku.
Europejska Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. przewiduje,
aby przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 50 pracowników
wdrożyli kanały sygnalizowania o nieprawidłowościach.
Przy obecnym braku regulacji
krajowych można bazować na przepisach unijnych. Oznacza to, że możliwe
będzie bezpośrednie powoływanie
się, przez sygnalistów na przepisy
Dyrektywy także wobec podmiotów
publicznych, tj. podmiotów takich jak
np. gminy, urzędy, agencje czy inspektoraty państwowe, a nawet szkoły, szpitale publiczne czy przedsiębiorstwa
państwowe. Podmioty takie powinny
zatem do 17 grudnia 2021 r. wdrożyć
system ochrony sygnalistów.
Kim jest sygnalista?
Pojęcie sygnalisty już niedługo wejdzie na stałe do porządku prawnego,
a rola sygnalistów w obrocie gospodarczym będzie stale rosła. Sygnalista (whisteblower) jest osobą, która z uwagi na
posiadane informacje dokonuje zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości.
Status sygnalisty będzie przysługiwał
osobom, które miały uzasadnione podstawy sądzić, że informacje przekazane
są prawdziwe. Działanie sygnalisty,
przyczynia się zatem do zwrócenia
uwagi na powstały problem oraz jego
eliminację, co ostatecznie wpływa korzystnie na poprawę funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz jego wizerunek.
Jak pokazują przykłady rynkowe, prowadzenie działalności w oderwaniu od
standardów i dobrych praktyk jest ryzykowne i na dłuższą metę może generować więcej strat niż korzyści zarówno
w sferze publicznej jak i prywatnej.
Na czym polega
ochrona sygnalisty?
Sygnalista powinien być w sposób
skuteczny chroniony przed działaniami odwetowymi, jakie mogłyby być
prowadzone przeciwko niemu. Stąd
istotne jest, aby zgłoszenie o nieprawidłowościach było anonimowe, a sama
procedura transparentna.
Jak wygląda procedura
dokonywania zgłoszeń?
W każdym podmiocie publicznym
oraz prywatnym zatrudniającym powyżej 50 pracowników procedura dokonywania zgłoszeń i prowadzenia działań
następczych powinna zawierać m.in.:
ustanowienia poufnych i bezpiecznych

powinien być uzupełnieniem systemu
compliance, który ma za zdanie wykrycie braków zgodności (prawnej) w całym przedsiębiorstwie i zaprojektowanie mechanizmów, dostosowanych
do rodzaju działalności prowadzonej
przez danego przedsiębiorcę, które
pomogą zapobiec przyszłym nieprawidłowościom. Wśród zadań compliance wymienić należy m. in. prewencję tj.
ochronę przedsiębiorstwa, jego kadry
zarządzającej oraz powiązanych z nim
kontrahentów, przed odpowiedzialnością prawną (na gruncie prawa karnego, cywilnego, czy administracyjnego),
a także kreowanie kultury compliance
między pracownikami oraz partnerami. Podkreślenia wymaga oszczędność kosztów związanych z potencjalnymi akcjami naprawczymi, czy
odbudową dobrej reputacji firmy.

sposobów przyjmowania zgłoszeń
od sygnalistów, wyznaczenie osoby
uprawnionej do weryfikacji zgłoszeń
(Compliance Officer), podjęcia działań
wyjaśniających oraz przekazania osobie sygnalisty w ciągu 7 dni informacji
o przyjęciu zgłoszenia oraz poinformowania go w terminie 30 dni o podjętych
działaniach. Warto zaznaczyć, że podmioty publiczne, czy prywatne powinny
uwzględnić przy opracowywaniu procedury różne sposoby przekazywania in- Wdrożenie systemu ochrony
formacji o potencjalnych naruszeniach. sygnalistów i szkolenia.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że syW opisanej powyżej sytuacji od
gnalistą może być nie tylko pracownik 17 grudnia 2021 roku, sygnaliści będą
ale i osoba trzecia.
mogli żądać od podmiotów publiczDyrektywa wymienia dziedziny nych i prywatnych tego, by realizowały
oraz akty prawne, których zgłaszane one obowiązki wynikające z dyrektynaruszenia mogą dotyczyć. Są to m.in. wy, nawet jeżeli nie będą one zawarte
zamówienia publiczne, ochrona da- w polskich aktach prawnych. Zatem jenych osobowych, kwestie finansowe żeli potrzebujesz szkolenia lub pomocy
i podatkowe, bezpieczeństwo produk- w zaprojektowaniu i wdrożeniu systetów, ochrona środowiska, bezpieczeń- mu ochrony sygnalistów dostosowanestwo transportu, ochrona konsumen- go pod potrzeby Twojego przedsiębiortów przy czym przepisy krajowe mogą stwa koniecznie skontaktuj się z osobą
ten zakres rozszerzyć. Sygnaliści będą Compliance Officera lub przyjdź na
mogli żądać od podmiotów publicz- organizowane przez Kancelarię „DNI
nych i prawnych tego, by realizowały COMPLIANCE”, gdzie wraz z innymi
one obowiązki wynikające z dyrekty- przedsiębiorcami omawiamy ważne
wy, nawet jeżeli nie będą one zawarte dla biznesu strategie bezpieczeństwa
w polskich aktach prawnych.
prawnego oraz prowadzimy szkolenia
dla pracowników.
Korzyści dla podmiotów,
Nie zwlekaj, gdyż został już tylko
które wdrożą system
miesiąc aby dostosować regulacje weochrony sygnalistów.
wnętrzne Twojego przedsiębiorstwa
Przeprowadzenie szkoleń i akcji do wymogów prawa.
informacyjnej dla pracowników jest
MARCIN GRZYBEK
niezbędne przy wprowadzeniu sysAdwokat
temu zgłaszania nieprawidłowości.
Compliance Officer
Bardzo istotny jest aspekt edukacyjny
i budowanie w pracownikach przekonania, że sygnalizowanie problemów
wpływa na poprawę bezpieczeństwa
funkcjonowania pracodawcy i ich samych. Istotne jest również to, iż warto
przekonywać, że zgłoszenie wewnętrzne, jeżeli naruszeniu można skutecznie
zaradzić wewnątrz organizacji, jest
lepszym rozwiązaniem niż zgłoszenie
zewnętrzne - zgłoszenie zewnętrzne
zawsze wiąże się z ryzykiem wyciągnięcia konsekwencji przez organ
w formie sankcji prawnych co może
wpłynąć z kolei na wizerunek podmiotu. Dlatego też, system ochrony
sygnalistów, dla jego pełnej ochrony,

KANCELARIA
ADWOKACKA
ADWOKAT
MARCIN
GRZYBEK
ul. F. Roosevelta 6/7 lok. 3
60-829 Poznań
tel. 694-160-757
e-mail:
grzybek.marcin@gmail.com
www.adwokat-grzybek.pl

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG
I RENOWACJA SCHODÓW
TEL 501 063 672
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Magdalena Osypiuk
Os. Poziomkowe 10a / 1b
tel. 61 652 16 60, 609 450 410

MEDYCYNA ESTETYCZNA
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Magdalena Osypiuk
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+48 571 345 323
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WYDARZENIA

Samorządowcy mówili
w Poznaniu o przyszłości
i zagrożeniach
Locals Trends to projekt zainicjowany przez prezydentów
Jacka Jaśkowiaka i Jacka Karnowskiego. Organizatorzy wydarzenia to Grupa MTP i Centrum Myśli Strategicznych, zaś
główni partnerzy to samorząd województw pomorskiego
i wielkopolskiego, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast
Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP.

fot. Jacek Kordus (2x)

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe to wydarzenie,
którego celem jest cykliczne wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów
i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.
Dwudniowa debata miała wyznaczyć
kierunki współpracy między rządem,
samorządowcami i przedsiębiorcami.

Posłanka Joanna Jaśkowiak

Udział w październikowym wydarzeniu wzięli m.in. marszałek Marek
Woźniak oraz członkowie Zarządu
Województwa Wielkopolskiego – Paulina Stochniałek i Jacek Bogusławski.
A mury runą?
– Międzynarodowe Targi Poznańskie to miejsce zdrowej, otwartej

Marszałek Marek Woźniak

i pełnej szacunku debaty zasypującej
podziały, burzącej mury i budującej
mosty dla dialogu – podkreślił na
wstępie Tomasz Kobierski, prezes
grupy MTP.
– Zacieranie wszystkich podziałów
w tak trudnych czasach jest niemożliwe. Możemy jednak, pamiętając o tym
co nas politycznie dzieli, sprowadzić
spory do zagadnień merytorycznych
– uściślił marszałek Marek Woźniak.
– Ciągle mamy sobie wiele do powiedzenia na temat przyszłości Europy,
głównych wyzwań, jakimi są Zielony
Ład, agenda cyfrowa, kwestie wykluczenia społecznego, imigracji, czy
Funduszu Odbudowy. O tym trzeba
w samorządowym gronie rozmawiać.
Napięcia na linii władze centralne –
samorząd, może nie tak drastyczne jak
w Polsce, w wielu krajach mają miejsce.
Rozmawiajmy, jak je niwelować.
Pierwszego dnia najważniejszym
wydarzeniem było uroczyste podpisanie przez 16 włodarzy polskich miast
Europejskiej Karty Równości Kobiet
i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
– Zasady zawarte w tej karcie to
wartości, którymi od 20 lat kierujemy się w działalności samorządowej
– zaznaczył prezydent Krosna Piotr
Przytocki. – Kwestie równych praw
i równych szans w różnych dziedzinach życia uważam za jeden z fundamentów demokracji.

fot. Agnieszka Łęcka (2x)

Prezes zarządu Fundacji Batorego Edwin Bendyk, wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezes zarządu Fundacji
,,Projekty Edukacyjne” Jan Piosik, członek Zarządu Województwa Paulina Stochniałek, nauczycielka Agnieszka Jankowiak-Maik

Prof. Witold Orłowski, przewodniczący ZGW RP Krzysztof Iwaniuk, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent
Sopotu Jacek Karnowski, prezydentka Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka
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Debata ,,Humanistyka dla demokracji” była reakcją na apel humanistów związanych głównie z UAM.
Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy posłanki Joanny Jaśkowiak
(Koalicja Obywatelska) w odpowiedzi na list adresowany do wielkopolskich parlamentarzystów, który
ukazał się na łamach poznańskiego
wydania „Gazety Wyborczej”.
Otwierając debatę posłanka wyjaśniła, że sygnatariusze zwrócili się
z prośbą do polityków opozycji o podjęcie konkretnych kroków zmierzających do współpracy pomiędzy opozycją a środowiskiem naukowym.
– Zawłaszczanie przez rządzących
sfer kultury i edukacji, próby wpływania na naukę w stopniu niemającym
precedensu w wolnej Polsce – to zjawiska nieakceptowane przez wiele środowisk akademickich – zwróciła uwagę
Joanna Jaśkowiak. – Wobec apelu
tych środowisk nie mogłam pozostać
obojętna. Cieszę się, że i państwo nie
jesteście obojętni, że przyjęliście zaproszenie do dysputy.
Nie lękajmy się
W dyskusji środowisko humanistów reprezentowali m.in. prof. Anna
Wolff-Powęska (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM),
prof. Robert Traba (Instytut Studiów
Politycznych PAN), dr Eliza Kania
(Brunel University London) oraz
prof. Małgorzata Praczyk (Wydział
Historii UAM).
Ponadto wypowiadali się również
senator KO Marcin Bosacki, o. Tomasz
Dostatni (dominikanin), nauczycielka
Agnieszka Jankowiak-Maik, prezydent
Jacek Jaśkowiak, prof. Bogumiła Kaniewska, profesor (rektor UAM).
Rozmawiano m.in. o lęku Polaków
przed przyszłością, patriotyzmie, edukacji czy obywatelskości w sytuacji destrukcji demokracji.
– Jak zaangażować młodych ludzi,
by czuli się odpowiedzialni za to co
ich otacza? – pytała prof. Bogumiła
Kaniewska. – Można to zrobić tylko
w jeden sposób, czyniąc ich odpowiedzialnymi za to, co jest im bliskie.
Dominikanin Tomasz Dostatni
zauważał, że promowany powinien
być patriotyzm kulturowy, a nie etniczny.
– Demokracja nie przetrwa bez
oświeconego obywatela – dodała prof.
Anna Wolff-Powęska. – W obliczu coraz bardziej ograniczonych możliwości odważnego uczestnictwa w życiu
politycznym grozi nam ryzyko wychowywania bezwolnych funkcjonariuszy nowego ładu. Generalnie próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie,

Redaktor Agnieszka Łęcka (w środku) przekazała egzemplarze naszego
,,Magazynu” prezydentowi Białej Podlaskiej Michałowi Litwiniukowi (drugi od
lewej) oraz prezydentowi Sopotu Jackowi Karnowskiemu (pierwszy od prawej)

Przewodnicząca RG Anna Ankiewicz, ekspert WZPP Grzegorz Skibiński, członek
zarządu WZPP Piotr Paisert i z-ca dyr. Muzeum UAM Błażej Kaźmierczak

Równocześnie winniśmy przekonywać ludzi, by nie dali się zwieść szarlatanom politycznym, mówiącym że Polexit jest dobry. Trzeba wyjaśniać, jak
ważne jest, by głosować na osoby kierujące się europejskimi wartościami.
– Nasza demonstracja w Warszawie
nie odbywa się dla kilku prezydentów
miast, ale dla wszystkich mieszkańców gmin – podkreślił prezydent Jacek Karnowski. – To nie nam, ale im
zabiera się pieniądze – zwrócił uwagę.
– Cena gazu wzrosła o 170 procent
– przypomniał wójt Tadeusz Czajka. –
Rosną rachunki za ogrzewanie gazowe, do którego zachęcaliśmy, bo nie
emituje ono zanieczyszczeń. W ostatnich latach udało nam się wymienić
ok. 200 pieców. Jako wójt nie mam
wpływu na koszt gazu, za politykę
cenową odpowiada państwo. Nie
można stawiać obywateli w sytuacji
wyboru: ogrzać dom czy kupić żywność! – grzmiał.
A klucz do sukcesu w tak trudnych
czasach?
– Współpraca, słuchanie mieszkańców i podejmowanie trudnych
decyzji, gdy są konieczne – wyliczał
Jacek Jaśkowiak.
– Jest październik, zwykle o tej porze mieliśmy już wstępny zarys przyszłorocznych wydatków, dochodów.
Jak wszystkie gminy, mamy plany
finansowe na wiele lat. Ale gdy nie wiemy, na czym stoimy, nie możemy
opracować budżetu – rozkładała ręce
Beata Moskal-Słaniewska. – W ciągu kilku miesięcy ceny wzrosły o ok.
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30 procent. Rząd nie słucha naszych
uwag, ignoruje nas. Będziemy musieli
ciąć wydatki. Co wybrać: nie naprawiać chodnika czy zamknąć placówkę
kultury? – pytała retorycznie.
Samorząd to
odpowiedzialność
– Polski Ład nie może polegać na
tym, że niszczy się samorządy, dając
dotacje zamiast dochodów. Dotacje
dziś są, jutro ich nie ma – zwrócił uwagę Jacek Karnowski.
– Mamy rekordowy spadek wartości pieniądza, więc pracownicy
jednostek samorządowych żądają
większych pensji. Jak w takiej sytuacji
zapobiec odpływowi cennych pracowników? – pytała z kolei Hanna
Zdanowska.
– W trakcie kadencji musimy się
mierzyć z wieloma, często bardzo głębokimi zmianami w obowiązujących
przepisach. To w wielu przypadkach
dezorganizuje prace jednostek samorządowych – podsumował dyskusję
Krzysztof Iwaniuk.
Całe dwudniowe wydarzenie podsumował z kolei Marek Woźniak.
– Z naszej dyskusji wynika, że
samorząd to odpowiedzialność, odpowiedzialność za mieszkańców, za
wspólnotę lokalną. Absolutnie nie
zgadzam się na uprzedmiotowienie
samorządu, na wizję finansowania,
którą można zamknąć w słowach:
„Bądź grzeczny i ładnie poproś” –
podkreślił marszałek.
Piotr Górski

Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy
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fot. Agnieszka Łęcka

co humaniści mogą zrobić wspólnie społeczeństwa – podkreśliła w rozmoz politykami i samorządowcami, żeby wie z nami Paulina Stochniałek z Zapropaganda i kłamstwo nie zdomino- rządu Województwa Wielkopolskiego.
wały naszego życia.
– Narzędzi, za pomocą których można
Samorząd wielkopolski był z ko- obywatelsko edukować, jest sporo.
lei gospodarzem debaty pod hasłem Przykładem tego różnorodność dzia„Czy zielona i cyfrowa transformacja łań uczestników tego panelu.
zapewni spójność i rozwój regionów?”
Wśród tych uczestników był
– Jeśli chodzi o Zielony Ład, jeste- m.in. Jan Piosik, reprezentujący deśmy w Polsce w trudnej sytuacji. To baty oksfordzkie, trener wystąpień
efekt wieloletnich zapóźnień i polity- publicznych. Była też nauczycielka
ki prowadzonej przez Polskę, mimo Agnieszka Jankowiak-Maik, aktyświadomości końca epoki węgla, wistka edukacyjna.
która towarzyszyła nam przecież od
– W sumie spotkało się czworo
dawna. Decydowały o tym czynniki panelistów o podobnych poglądach
polityczne, jak lęk przed utratą elekto- i metodach ich przedstawiania. Poszeratu związanego z węglem – ubolewał rzanie się kręgu tych osób powinno
marszałek Marek Woźniak. – Z dru- doprowadzić do tego, że taka postagiej strony młodzi zdają sobie sprawę wa stanie się standardem działania
z zagrożeń dla klimatu. Widać też i wśród samorządów, i nauczycieli,
kalkulację ekonomiczną, niektóre za- i aktywistów, i organizacji pozarządochowania proekologiczne zaczęły się wych. Idzie też o to, aby to uspołeczopłacać. Co może zrobić samorząd? nianie osadzać w realiach ich funkPrzede wszystkim postawić na uczciwy cjonowania, w realiach wyborczych,
dialog z mieszkańcami. Nie wystar- a dalej w realiach naszej sceny policzy przekonywać osób posiadających tycznej. W tej ostatniej nie tyle należy
„kopciuchy” do zmiany paliwa na lepszy patrzeć na barwy partyjne, ale bardziej
gatunek, stosując argument, że będzie odnosić się do sfer wartości, obszarów,
to z korzyścią dla środowiska. Bo wie- którymi zajmują się poszczególne
lu domowych budżetów na to nie stać. ugrupowania polityczne i do wizji jaką
Chodzi nie tylko o koszty wymiany pie- mają w tych kwestiach – wywodziła
ca, ale też opłat za gaz. Trzeba stworzyć nasza rozmówczyni. – Tylko tak bęuczciwy mechanizm kompensowania dziemy mieć świadomość, że wyobrakosztów – nie ukrywał.
żenie polityków dotyczące przyszłości
Oprócz marszałka w debacie naszego osiedla, miejscowości, powiauczestniczyli prof. dr hab. Paweł Chur- tu, regionu i kraju jest zgodne z tym,
ski z Wydziału Geografii Społeczno- czego i my byśmy chcieli.
-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz europoseł EPP Nie wierzmy szarlatanom
W trakcie Debaty Liderów SamoJan Olbrycht.
rządów pod hasłem „Mapa trendów
Jesteśmy Europejczykami
i wyzwań systemowych dla samorząW czasie wydarzenia nie zabra- dów lokalnych” starano się odpowiekło nawiązań do bieżących spraw dzieć na pytanie, jakie największe wypolitycznych. Niedawno przez Pol- zwania stoją przed samorządem. I jak
skę przetoczyła się fala manifestacji poradzić sobie z nimi w sytuacji braku
w obronie naszej obecności w Unii stabilizacji.
Europejskiej.
Uczestnikami dysputy byli wójt
– Kto nam da gwarancję, że władze Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajnie wyprowadzą nas z UE? – pytał ka, przewodniczący Związku Gmin
marszałek Marek Woźniak. – W Eu- Wiejskich RP Krzysztof Iwaniuk (takropie cały czas toczy się dyskusja do- że wójt Terespola), prezydent Poznatyczącą przyszłości Unii. Dyskusja, nia Jacek Jaśkowiak, prezydent Sopotu
która nie jest jednoznaczna i jedno- Jacek Karnowski, prezydentka Świdkierunkowa. Wszyscy jednak zgadza- nicy Beata Moskal-Słaniewska i premy się, że Unia Europejska stanowi zydentka Łodzi Hanna Zdanowska.
wspólną wartość, związaną z bezpie- Debatę moderował prof. Witold Orczeństwem i zasadami.
łowski, główny doradca ekonomiczny
Sporym zainteresowaniem cieszy- globalnej sieci przedsiębiorstw Priceła się też debata pod hasłem „Kształto- waterhouseCoopers.
wanie wspólnoty lokalnej i regionalnej
– Przy dzisiejszym zupełnym braprzez edukację obywatelską”. W trak- ku stabilizacji i ciągłych zmianach
cie dyskusji przypomniano słowa Jana podatkowych wyzwaniem jest samo
Zamoyskiego: ,,Takie będą Rzeczypo- funkcjonowanie samorządów – nie
spolite, jakie ich młodzieży chowanie”. ukrywał prezydent Jacek Jaśkowiak. –
– Mówmy nie tylko o młodzieży, Musimy więc robić dla mieszkańców
ale o edukacji obywatelskiej całego tyle, ile się da i tak długo, jak się da.

fot. Hieronim Dymalski
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Jak oceniam debatę Local Trends?

Widać, że profesjonalizuje się sawiak, prof. Anny
morząd w Polsce, choć w niektórych
Wolff-Powęskiej
regionach dzieje się to szybciej.
oraz Agnieszki
Grzegorz Skibiński
Jankowiak-Maik,
Ekspert ds. Architektury
znanej też jako
i Urbanistyki Miejskiej
Babka od histy.
w Wielkopolskim Związku
Profesor WolffPracodawców Prywatnych
-Powęska słusznie zauważyła, że deim. Cyryla Ratajskiego
mokracja nie przetrwa bez oświecoLocal
Trends nego obywatela. Paulina Stochniałek
z mojego punk- rozwinęła tę myśl. Podkreślała, że
tu widzenia to chodzi o edukację obywatelską nie
kluczowa inicja- tylko młodzieży, ale całego społetywa prezyden- czeństwa.
tów miast. Panele
A narzędzi, za pomocą których
konferencyjne do- można edukować, nie brakuje. Urząd
tyczące problemów związanych Marszałkowski wprowadza teraz np.
z urbanistyką, architekturą miast były pilotażowo projekt pod nazwą „Buduprowadzone w sposób rzeczowy oraz jemy społeczeństwo obywatelskie”. Bo
merytoryczny. Dało to możliwość po- świadomy obywatel powinien mieć
znania problemów oraz ich rozwiąza- wiedzę, jakie istnieją instytucje sania dla wszystkich zainteresowanych.
morządowe i jakie mają uprawnienia.
Każda z aglomeracji miejskich Dzięki temu będzie mógł podejmoboryka się ze swoimi problemami ale wać świadome decyzje.
jest też wiele wspólnych mianowniAle słuchanie mądrych wypowieków, które dzięki takiej inicjatywie dzi to nie wszystko, bo fajnie było
mogą zostać wspólnymi siłami roz- też spotkać samorządowców z całej
wiązane. Przykładem takiego wspól- Polski. Np. prezydenta Sopotu Jacka
nego mianownika dla wszystkich Karnowskiego, którego poznałam,
gmin i powiatów są problemy legisla- kiedy morsował wspólnie z sołtys
cyjne związane chociażby z nowymi Ewą Korek. Od tego czasu wysyprzepisami dotyczącymi pozwoleń łam do Sopotu nasz „Magazyn”, pan
na budowę etc.
prezydent zresztą sam napomknął,
że periodyk czyta. Kilka słów zaAgnieszka Łęcka
mieniłam też z prezydentem Białej
Redaktor naczelna
Podlaskiej Michałem Litwiniukiem,
„Sucholeskiego Magazynu
który bardzo chwalił świetny pomysł
Mieszkańców Gminy”
naszego wójta dotyczący rejestracji
Bardzo fajne, dwudniowe spotkanie. pojazdów. Bo jak się okazuje, także
Najbardziej podobały mi się wypo- mieszkańcy Białej Podlaskiej rejewiedzi Pauliny Stochniałek z Zarządu strują u nas swoje auta.
Województwa, posłanki Joanny JaśkoZebrał K. U.

Dziś mój pilot ewidentnie
mi nawala

zagłosował tylko radny Krzysztof
Łączkowski.

Anna Ankiewicz
Przewodnicząca Rady Gminy
Local Trends to
okazja do wysłuchania ciekawych
debat, wymiany
poglądów
znanych liderów samorządu, posłów,
ekonomistów i wielu wybitnych specjalistów różnych branż z całego kraju.
Poruszono wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu,
ekologią, edukacją, transportem, ekonomią oraz ładem przestrzennym
w miastach i wsiach. Zawodowo było
dla mnie niezwykle interesujące.
Wyjątkowo ciekawe spojrzenie na
potrzebę szerzenia wiedzy samorządowej we wszystkich grupach wiekowych społeczeństwa przedstawiono
w panelu „Kształtowanie wspólnoty
lokalnej i regionalnej przez edukację
obywatelską".
Generalnie impreza zorganizowana na bardzo wysokim poziomie.
Błażej Kaźmierczak
Zastępca dyrektora Muzeum
UAM w Poznaniu, ekspert
WZPP ds. współpracy na
linii Polska-Niemcy
Organ izatorz y
pokazali
realistyczne podejście,
analizowana
w ramach Local
Trends problematyka samorządowa to były ważne zagadnienia społeczno-gospodarcze.

Poznań jest w skali Europy Środkowej mocno zwesternizowany, stosunkowo zamożny, nowoczesny. Ale
wciąż na dorobku.
Poziom merytoryczny konferencji
zgodny był z zachodnioeuropejskimi
standardami. Nawet przewyższający
wiele eventów na Zachodzie. Tam
debaty często są zbyt zideologizowane, a wnioski końcowe mają mniejszą
wartość praktyczną.
Utrata czy złe wykorzystanie części środków pieniężnych jest w bogatych regionach Europy Zachodniej
mniej zauważalna.
Polskie regiony muszą się szybko
rozwijać, a decyzje podejmowane
przez samorządowców mają równie
duży wpływ na jakość życia, co te podejmowane na szczeblu centralnym.
Bez wymiany doświadczeń, współpracy między Poznaniem, Wrocławiem,
Łodzią, Sopotem czy Lublinem nastąpiłby regres.
Interesujące były głosy przedstawicieli gmin, np. z Wielkopolski czy
Polski Wschodniej. Bardzo ważne są
kontakty z reprezentantami jednostek
z innych państw UE.
Samorządowcy wszystkich szczebli muszą myśleć, jak wykorzystać
szanse dawane przez kolejne rządy,
bądź jak usunąć kłody rzucane przez
władzę centralną.
Na wzrost świadomości pozytywny wpływ miały dotacje unijne. One
nie tylko podnoszą jakość naszego
życia, ale też przez lata dały Polakom
duże doświadczenie. To był praktyczny kurs przyspieszony.

Pierwsza część październikowej sesji Rady Gminy Suchy
Las upłynęła pod znakiem głośnych protestów rolników.
W części kolejnej rozmawiano m.in. o nowej siedzibie
klubu seniora, o pieniądzach dla klubów sportowych oraz
o podatku poligonowym.
Sesja rozpoczęła się od wystąpienia wójta Grzegorza Wojtery, który
zaproponował wycofanie z porządku
obrad punktu 11. Chodzi o uchwalenie stawek podatkowych na 2022 r.
– Projekt przygotujemy na kolejną
sesję – zapewnił wójt. – Chcielibyśmy
jedną ze stawek przedyskutować w gronie gmin, które razem z nasza gminą
– mam nadzieję – powołają stowarzyszenie.
Wniosek wójta przyjęto 11 głosami.
Wstrzymała się tylko radna Joanna Pągowska, która zaraz potem wyjaśniła
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do protokołu, że pomyliła się podczas
wduszania przycisku.
Protokół z wrześniowej sesji przyjęto jednomyślnie, bez żadnych uwag.
Nadszedł czas na projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części Biedruska. W pierwszej kolejności Wysoka
Rada zagłosowała w sprawie uwagi
mieszkańca. Uwaga nie została wcześniej przyjęta przez wójta, a dotyczyła
rozszerzenia planu o fragment ulicy 7
Pułku Strzelców Konnych. Mieszkaniec nie przekonał rajców. Za uwagą
nr 11 (118)

Rolnik z syreną
Zaraz potem przystąpiono do dyskusji o zmianie Studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
– Nasza komisja jednogłośnie zaaprobowała ten projekt – oświadczyła
na wstępie radna Joanna Pągowska,
przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. –
Wzywam radnych do odrzucenia uwag.
Tymczasem jednak z ław dla publiczności wstał radca prawny, który
reprezentuje Stowarzyszenie Rolników Indywidualnych oraz Producentów Żywności ,,Razem”.
– Sam składałem uwagi do projektu
– oświadczył prawnik. – Jestem pełen
obaw, czy państwo zapoznali się z nimi.
Próbujecie państwo faktycznie pozbawić rolników możliwości prowadzenia
swoich gospodarstw. Ale na pewno nie

zniechęcicie rolników do obrony swoich praw i interesów – zadeklarował.
–Musicie mieć państwo świadomość, że
będziecie ponosić polityczną odpowiedzialność za swoje decyzje – grzmiał.
W tym momencie jeden z mężczyzn siedzących w ławach dla publiczności uruchomił syrenę. Natychmiast
został przywołany do porządku przez
przewodniczącą Annę Ankiewicz.
Chwilę potem mikrofon do ręki
wzięła autorka projektu, która zapewniła, że zmiany w studium w żaden
sposób nie utrudnią rolnikom prowadzenia działalności.
Polemizował z nią jeden z mieszkańców, który poskarżył się, że starał się o budowę chlewni, dostał odmowę, a potem
kilka metrów obok jego sąsiad otrzymał
pozwolenie na rozbudowę domku.
Zaraz potem Wysoka Rada przystąpiła do głosowania nad 95 uwagami
nieuwzględnionymi lub uwzględnionymi tylko w części przez wójta.

Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA
Wszystkie te uwagi zostały odrzucone
jednomyślnie, ewentualnie zdecydowaną większością głosów.
W dalszej kolejności głosowano
nad całą uchwałą, którą przyjęto 10
głosami. Przeciwko głosowała radna
Joanna Pągowska, zaś wstrzymała się
radna Joanna Radzięda.
– Jestem absolutnie za przyjęciem
uchwały, ale dziś mój pilot ewidentnie
mi nawala – oświadczyła chwilę później zmartwiona J. Pągowska.
Z ław dla publiczności znów rozległ się głos syreny, zaś przewodnicząca Ankiewicz zarządziła 15 minut
przerwy.

gę ewentualny konflikt z mieszkaniówką – wyjaśnił wójt Wojtera. – Wszyscy
bywamy na imprezach seniorów, wiemy, że seniorzy są kreatywni. Jednak
imprezy w klubie nie zawsze konweniują z funkcją mieszkaniową – zwrócił
uwagę. – Z drugiej strony chcemy, żeby
seniorzy czuli się u siebie, nie chcemy
wynajmować im niczego tymczasowego – dodał. – Chcieliśmy też znaleźć
miejsce, gdzie nie będzie kłopotów
z parkowaniem etc. Szkoda tego miesiąca, bo przed seniorami andrzejki, mikołajki... – przypomniał na końcu.
– Dziś widziałam, że płytkarz
w tym lokalu kładzie jeszcze płytki.
Marnie to widzę, żeby seniorzy się tam
wprowadzili 1 listopada. Podtrzymuję
swój wniosek – powiedziała twardo
radna Pągowska.
Wójt zaproponował autopoprawkę,
zgodnie z którą okres najmu zostałby
skrócony z ośmiu do czterech lat. Jednak i ta propozycja nie spotkała się
z aprobatą całej rady. Za przyjęciem
autopoprawki głosowali radni Anna
Ankiewicz, Wiesława Prycińska, Robert Rozwadowski i Maciej Jankowiak.
Wstrzymał się Radosław Banaszak.
Ostatecznie Wysoka Rada zdecydowała, że punkt dotyczący seniorów
zostanie usunięty z projektu zmian
w WPF-ie. Za głosowało dziewięcioro
radnych, wstrzymało się troje (Maciej
Jankowiak, Wiesława Prycińska i Robert Rozwadowski).
Za całym projektem zagłosowało
siedem osób. Wstrzymało się pięcioro
rajców. Poza wyżej wymienioną trójką
również Michał Przybylski i Grzegorz
Słowiński.

ki, który podkreślił, że kluby opiniowały projekt uchwały i znają jego treść.
– Zapewniam też, że szybko złożymy wnioski – obiecał. – Myślę, że
data 10-15 grudnia będzie najbardziej
racjonalna.
Ostatecznie propozycję radnej Pągowskiej przyjęto zdecydowaną większością głosów. Wstrzymała się tylko
radna Anna Ankiewicz. Całą uchwałę
przyjęto już bez przeszkód.

Ochrona doliny
Samicy Kierskiej
W dalszej kolejności radni wyrazili
zgodę na prace pielęgnacyjne na dębie szypułkowym rosnącym na ulicy
Całym sercem za seniorami
Gajowej w Suchym Lesie. Zgoda rady
Po przerwie jednomyślnie przebyła konieczna, gdyż dąb ten jest pogłosowano uchylenie uchwały w spramnikiem przyrody.
wie zaciągnięcia pożyczki na budowę
W ramach informacji wójta gmisieci kanalizacyjnej na ulicy Słoneczny jako pierwszy głos zabrał wicewójt
nej w Chludowie. Chwilę potem
Marcin Buliński, który opowiedział
przegłosowano pożyczkę na budowę
m.in. o budowie węzłów przesiadkokanalizacji na ulicy Śnieżnej w Suwych.
chym Lesie.
– Trwają prace wykończeniowe,
Również jednomyślnie zagłosowykonujemy konieczne poprawki na
wano za zmianą uchwały o pomocy
chodnikach etc – wyliczał włodarz.
finansowej dla województwa wielkoZastępca wójta wspomniał też
polskiego.
o budowie świetlicy w Złotnikach. Na
Za uchwałą o zmianie uchwały
ukończeniu są prace projektowe.
budżetowej na 2021 r. zagłosowało 10
– W listopadzie można się spodzierajców. Wstrzymali się radni Michał
wać złożenia wniosku o pozwolenie na
Przybylski i Grzegorz Słowiński.
budowę. Prace będą mogły ruszyć doRadna Pągowska zaproponowała,
piero potem – tłumaczył mówca. Wyżeby głosowanie w sprawie wynajmu
brano już też wykonawcę, który zajmie
lokalu dla klubu seniorów Dębowy
się budową parku przy ulicy Nizinnej
Liść przełożyć na listopad.
w Suchym Lesie.
– Nie widzę podstaw, wszystko moPotem głos zabrał wójt Grzegorz
żemy przedyskutować dziś, ja też tu
Wojtera.
jestem po to, żeby wyjaśnić wszystkie
– Nasza gmina znalazła się
ewentualne wątpliwości – przekonyw grupie gmin, które mają otrzymać
wał wójt Wojtera.
Pieniądze pod choinkę?
środki z programu „Polski Ład” –
– Podtrzymuję swój wniosek –
Sprawa pomocy finansowej dla poinformował. – Zapraszam też 4
oświadczyła krótko Joanna Pągowska. powiatu poznańskiego na rok 2022 listopada w imieniu prezesa spółki
– Pamiętajcie, że głosując o przeło- już takich kontrowersji nie wzbudziła. LARG na podpisanie porozumienia
żenie głosowania o miesiąc, nie gło- Uchwałę przyjęto jednomyślnie.
z powiatem i Poznaniem. Chodzi
sujemy przeciwko seniorom – uczulił
W przypadku projektu uchwały o wiadukt i Nową Obornicką – doradnych wiceprzewodniczący Rady zmieniającej uchwałę w sprawie okre- powiedział.
Gminy Radosław Banaszak. – Mnie ślenia warunków oraz trybu finanW dalszej kolejności przewodnitrochę dziwi, że jeszcze nie głosowa- sowego wspierania rozwoju sportu cząca Rady Gminy Anna Ankiewicz
liśmy, a lokal już się przebudowuje. w gminie spierano się głównie o ter- odczytała pismo z Zarządu Wojemin składania przez kluby sportowe wództwa Wielkopolskiego. Chodzi
Chciałbym to wyjaśnić.
– Proszę mi jednak niczego nie wkła- wniosków o dotację.
o obszar ochrony doliny rzeki Samica
– Kierowaliśmy się przekonaniem, Kierska.
dać w usta, bo ja nie powiedziałam, że
jesteście państwo przeciwko seniorom że kluby nie opierają swojej działalno– Referat Ochrony Środowiska nie
– twardo i dobitnie przemówiła radna ści wyłącznie na dotacji, ale braliśmy wnosi uwag do treści proponowanego
Wiesława Prycińska. – Powiedziałam też pod uwagę kwestie techniczne – projektu uchwały – zapewniła przetylko, że mój klub, Miejscowa Grupa wyjaśniał radca prawny Henryk Kuli- wodnicząca. – Możemy milcząco się
Radnych, stanie za seniorami, którzy gowski. – Chcieliśmy dać klubom czas zgodzić na uchwałę samorządu wojena powzięcie informacji o uchwale i na wódzkiego, jeśli przez miesiąc nie zapotrzebują pilnie miejsca.
– Klub Radni Niezależni też całym przygotowanie wniosku. Stąd ostatni bierzemy głosu.
sercem za seniorami – zapewniła rad- dzień stycznia.
Zaraz potem Anna Ankiewicz
– A może do 15 grudnia? – zasuge- odczytała pismo radnej Pągowskiej
na Iwona Koźlicka. – Chcemy się jedrowała radna Pągowska.
nak sprawie przyjrzeć.
o rezygnacji z członkostwa w KomiW imieniu stowarzyszenia Suchary sji Skarg, Wniosków i Petycji. A tak– Zastanawiając się nad nową lokalizacją klubu seniora, braliśmy pod uwa- Suchy Las głos zabrał Mariusz Rembic- że pismo z Prokuratury okręgowej
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w Koninie, która pod koniec września
skierowała do poznańskiego sądu akt
oskarżenia przeciwko Grzegorzowi
Wojterze.
Zjazd gmin poligonowych
W ramach wolnych głosów i wniosków głos zabrała sołtys Golęczewa
Katarzyna Kachel, która zaprosiła
wszystkich na obchody Święta Niepodległości, które w Golęczewie
tradycyjnie odbywają się pod figurą
NMP.
Sołtys Chludowa Halina Gramsch
również zaprosiła na świąteczne
uroczystości do swojej miejscowości,
a ponadto poskarżyła się na bałagan
na ulicy Dworcowej.
– To bałagan poinwestycyjny, jesteśmy na razie przed odbiorem prac
– wyjaśnił w odpowiedzi wicewójt Buliński. – Wiem, że są tam pozostawione palety, znaki. Widziałem je, nawet
zrobiłem zdjęcia.
– Zaprosimy panią sołtys na komisję odbiorową, wiemy o poważnych
usterkach do usunięcia – dodał wójt
Wojtera.
Przewodniczący Grzegorz Słowiński z Zarządu Osiedla Złotniki interweniował w sprawie wymiany lamp na
swoim osiedlu.
Zaraz po nim głos ponownie zabrał reprezentujący Suchary Suchy
Las Mariusz Rembicki, który podziękował władzom gminy za kontener.
– Mam nadzieję, że teraz ENEA się
uwinie i kontener będzie zaczątkiem
dalszej rozbudowy infrastruktury
w naszej gminie – uśmiechnął się.
Pod sam koniec sesji wójt Grzegorz Wojtera poinformował zgromadzonych o zjeździe gmin poligonowych. Chodzi oczywiście o walkę
o pieniądze z podatków za grunty pod
poligonami. Dla wszystkich gmin poligonowych jest to niebagatelna część
budżetu, a dla niektórych z nich niemalże „być albo nie być”.
Krzysztof Ulanowski
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Informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las

Umów wizytę w urzędzie poprzez aplikację
Nowością w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie, w zakresie sposobu obsługi klientów ewidencji ludności
jest uruchomienie usługi umawiania wizyt przez Internet.
Wchodząc na stronę suchylas.ustaltermin.pl można wybrać sprawę do załatwienia, wybrać dzień i godzinę, które nam odpowiadają,
wpisać imię i nazwisko oraz adres e-mail i zarezerwować wizytę. Na
podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji i – po dokonaniu tej czynności – wizyta już będzie
zatwierdzona, a Państwo będą pewni, że w zarezerwowanym terminie
zostaną przyjęci przez pracownika, bez konieczności stania w kolejce
i długiego oczekiwania.
Termin wizyty, tak jak do tej pory, można umówić także telefonicznie, pod numerami 61 8926 250 i 61 8926 278.
Regulamin rezerwacji wizyt do
Ewidencji ludności i dowodów osobistych
1. Dokonując rezerwacji wizyty w polu „Imię i nazwisko” należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku/ odbiór dowodu/
uzupełnienia/ odcisków palców/ innych dokumentów.
2. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać dane,
o których mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu oraz adres
email. W ciągu 4 godzin od dokonania wstępnej rezerwacji wizyty
należy ją potwierdzić korzystając z linku wysłanego automatycznie
na podany adres mailowy.
3. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych
w polu „Imię i nazwisko” nie będą obsługiwane.
4. W celu realizacji umówionej wizyty, należy przybyć do Urzędu 10
minut przed planowaną wizytą i zgłosić się do Biura Obsługi Interesanta podając kod otrzymany w mailu potwierdzającym.
5. Na wizytę należy przyjść z przygotowanymi dokumentami, wypełnionymi wnioskami oraz – jeśli wymaga tego sprawa – z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej. Informacje o niezbędnych
dokumentach znajdują się na stronie www.gov.pl lub można je
uzyskać dzwoniąc pod numery 61 8926 250 i 61 8926 278. Niekompletna dokumentacja spowoduje brak możliwości załatwienia
sprawy w zarezerwowanym terminie.
6. Spóźnienie, tj. stawienie się w Urzędzie po upływie wyznaczonej
godziny spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

7. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
8. Jedna zarezerwowana wizyta to jedna sprawa. Jeżeli chcesz załatwić więcej spraw – zarezerwuj więcej wizyt.
9. Jedna zarezerwowana wizyta to jedna osoba. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (np. członkowie rodzin) wymaga uzyskania
osobnych rezerwacji dla każdej z osób (w tym małoletnich dzieci). Jedynie w sprawach wydania zaświadczenia o zameldowaniu
wszystkich osób pod danym adresem, dopuszczalne jest złożenie
jednego wniosku na podstawie jednego terminu wizyty.
10. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za
korzyści majątkowe lub inne).
11. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym
w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą
zgłaszane organom ścigania.
Zarezerwowanie wizyty oznacza akceptację powyższego regulaminu

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy
Wójt Gminy Suchy Las zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących Strategii Rozwoju Gminy
Suchy Las na lata 2022-2030.
Na podstawie Uchwały nr XXXI/345/21 Rady Gminy Suchy Las w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030, w tym
trybu jej konsultacji, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz.
1057) Wójt Gminy Suchy Las informuje o konsultacjach społecznych
projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.
1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców, instytucji
społecznych oraz podmiotów gospodarczych odnośnie propozycji kierunków rozwoju gminy Suchy Las oraz przyjmowanie uwag,
dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Suchy
Las na lata 2022-2030. Konsultacjami objęty jest obszar całej gminy.
2. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 października
2021 r. do 6 grudnia 2021 r.
Sposoby opiniowania dokumentu Strategii:
2.1 Uwagi można zgłaszać:
• drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@suchylas.pl,
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las,
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las (decyduje data wpływu).
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2.2. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Suchym Lesie ul. Szkolna 16.
Z uwagi na stan epidemii spotkanie odbędzie się w również w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM.
3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030
dostępny będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji w następujących
lokalizacjach:
• na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las www.suchylas.pl,
w zakładce Samorząd Gminny – Strategia Rozwoju
– www.suchylas.pl/category/strategia-rozwoju,
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las
bip.suchylas.pl.
4. Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg wraz z ustosunkowaniem się do zgłoszonych uwag.
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

REKLAMA

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

Paczka świąteczna
dla klientów lub pracowników

Święta tuż tuż ! Podaruj swoim pracownikom, klientom prezenty z Rezydencji Nad Jeziorem.
Oferujemy paczki w trzech wariantach cenowych. W paczkach smaczne produkty, sianko
pod wigilijny obrus, wszystko starannie i ładnie zapakowane - gotowe do wręczenia.
Wariant 1
- słoiczek domowego smalcu z miętą i escargot
- zielone pesto na bazie fasoli z dodatkami
- pumpernikiel
- słodycze z lokalnej manufaktury
Cena: 69 zł netto
Wariant 2
- słoiczek domowego smalcu z miętą i escargot
- zielone pesto na bazie fasoli z dodatkami
- pumpernikiel
- słodycze z lokalnej manufaktury
- butelka wina
Cena: 99 zł netto
Wariant 3
- słoiczek domowego smalcu z miętą i escargot
- zielone pesto na bazie fasoli z dodatkami
- butelka polskiego wina z pobliskiej winnicy
- pumpernikiel
- słodycze z lokalnej manufaktury
Cena: 129 zł netto
nr 11 (118)

Leśne paczki są zapakowane w pudełko prezentowe,
gotowe do wręczenia. Istnieje możliwość
indywidualnego skomponowania paczek.
Wysyłka w cenie 16 zł/paczka.
Koszt ewentualnego dowozu paczek do
Państwa firmy ustalany indywidualnie.

Zadzwoń i zamów!
tel. 502 606 847
tel. 570 019 070

/ Pestkownica

Zamówienia
przyjmujemy
do 10.12.2021 r.
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REKLAMA

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

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159
www.lipka-wegiel-wargowo.pl
UCZCIWY SPRZEDAWCA
TO ZAWSZE
ZADOWOLONY KLIENT

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

- drewno kominkowe,
- transport drogowy do 25 t,
- usługi rolnicze
MENU
DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ

solanka................................................................ 11
barszcz ukraiński .......................................... 11

CODZIENNIE INNE DANIE DNIA
NA WYNOS I NA MIEJSCU
ZUPA + DRUGIE DANIE 23,00 ZŁ
DRUGIE DANIE 20,00 ZŁ

WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA 20,00 ZŁ
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ
DO SPRÓBOWANIA DAŃ
KUCHNI UKRAIŃSKIEJ:
SOLANKA
PIELEMENI
FRYKADELKA
CZEBUREKI
ZADZWOŃ - ZAMÓW - ODBIERZ W LOKALU
Suchy Las ul. Sucholeska 1

Tel.: 693 900 282

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

/SMACZNY ZAKĄTEK
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CZEBUREKI ( 2 szt.)

z farszem mięsnym .................................... 21
z farszem warzywnym
z kurczakiem.................................................... 21
z farszem ziemniaczanopieczarkowym............................................ 21
z farszem szpinakowym........................... 21

PIELMIENI (16 szt.).................................. 23
PLACKI ZIEMNIACZANE

bez dodatków................................................ 18
ze śmietaną...................................................... 20
z powidłami .................................................... 20
z pieczarkami ................................................. 20
z sosem myśliwskim .................................. 20

PIEROGI ( 8 szt.)

z mięsem............................................................ 21
ruskie.................................................................... 21
ze szpinakiem i serem feta .................... 21
z kapustą i grzybami ................................. 21
z twarożkiem .................................................. 21
z truskawkami ................................................ 21

ZUPY

rosół z makaronem ...................................... 8
pomidorowa .................................................... 8
żurek .................................................................... 10
ogórkowa ......................................................... 10
żurek z jajkiem ............................................... 11

MIĘSA

rumsztyk z cebulką .................................... 13
kotlet schabowy .......................................... 13
filet z kurczaka w panierce .................... 13
filet z kurczaka w panierce
z nasionami ................................................. 13
stripsy ................................................................. 13
pieczeń z karkówki
w ciemnym sosie ..................................... 13
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................................................... 15

DODATKI

ziemniaki / ryż ................................................. 6
zestaw surówek / mizeria ......................... 6
kapusta zasmażana ...................................... 6
frytki / kasza ...................................................... 7
pyzy drożdżowe ............................................. 7
pyzy z sosem pieczeniowym .............. 10
pyzy z sosem myśliwskim....................... 12
ketchup................................................................. 1
sos czosnkowy................................................. 2
opakowanie na wynos .............................. 1
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laserotera-twarz oraz/ zastosowaniu
Klinika PięknalaseroteraDerm Expert / Klinika
//healthesthetics
derm_expert
Piękna Derm Expert
ciało, nadaje
światowych2021
liderów, nr
zapewniaU czerwiec
2021
10młodszy
nr
Sucholeski.EU
6 wygląd
(113) skó- od czerwiec
6 (113)
ię nowoczesnymi
technologiami.
pii.
Fascynuję
Uważam,
się
nowoczesnymi
że
jest
to
technologiami.
Uważam, że jest to
rze oraz ją wygładza. Kolejnymi jąc tym samym najwyższą jakość

U

fot. Arch. jemynietyjemy.pl

fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com

Masaże, które pozwolą tobie
cieszyć się jędrną i gładką skórą

Klinika Piękna
Derm
KlinikaExpert
Piękna
Derm Expert

efektami, jakich możemy spodzie-

czerwiec 2021
10

nr
Sucholeski.EU
6 (113)

czerwiec 2021

Klinika Pi
Derm
KlinikaExp
Pi

Derm Exp

Beata Staszak
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Sądowe ustalenie ojcostwa

Na wstępie należy odróżnić sytuację
dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa od sytuacji dziecka pozamałżeńskiego. W pierwszym przypadku
obowiązuje domniemanie, że jeśli dziecko
urodziło się w czasie trwania małżeństwa
albo przed upływem trzystu dni od jego
ustania, pochodzi ono od męża matki.
Natomiast w drugim przypadku, gdy
dziecko nie urodziło się w czasie trwania
małżeństwa, stwierdzenie jego pochodzenia jest możliwe poprzez uznanie bądź
sądowe ustalenie ojcostwa.
Uznanie ojcostwa
Uznanie ojcostwa następuje, gdy
mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem

dwuczłonowe, w którym pierwszym
członem będzie nazwisko matki, a drugim nazwisko ojca.
Jak ustalić ojcostwo, jeśli dziecko nie urodziło się w czasie trwaWskazać również należy, że wraz
nia małżeństwa, a ojciec dziecka nie uznał? Zarówno dziecko,
z ustaleniem ojcostwa dochodzić możmatka i ojciec mogą żądać ustalenia ojcostwa przez sąd.
na przysługujących matce roszczeń majątkowych
związanych z ojcostwem. Art.
urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem
Mężczyzna wobec, którego wszczędziecka, a matka dziecka potwierdzi jed- to postępowanie o sądowe ustalenie 141 k.r.o. przewiduje, że ojciec niebędący
nocześnie albo w ciągu trzech miesięcy ojcostwa może to domniemanie obalić mężem matki obowiązany jest przyczyod dnia oświadczenia mężczyzny, że oj- poprzez przedstawienie dowodów, które nić się w rozmiarze odpowiadającym
cem dziecka jest ten mężczyzna.
wskazywać będą na to, iż nie jest ojcem okolicznościom do pokrycia wydatków
związanych z ciążą i porodem oraz koszNatomiast sądowe ustalenie ojcostwa dziecka.
wchodzi w rachubę wówczas, gdy zachoSąd po wniesieniu pozwu o sądowe tów trzymiesięcznego utrzymania matki
dzi spór co do tego, czy wskazany mężczy- ustalenie ojcostwa bierze pod uwagę w okresie porodu.
Z ważnych powodów matka może
zna jest ojcem dziecka. Sądowego ustale- dowód z przeprowadzonego badania
nia ojcostwa może żądać dziecko, matka DNA, który ma kluczowe znaczenie dla żądać udziału ojca w kosztach swego
utrzymania przez czas dłuższy niż trzy
oraz domniemany ojciec dziecka. Istot- rozstrzygnięcia sprawy.
miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub poronym jest, że ani matka, ani domniemany
du matka poniosła inne konieczne wyojciec nie mogą wystąpić z żądaniem Skutki wyroku
ustalenia ojcostwa po śmierci dziecka lub
Prawomocny wyrok ustalający oj- datki albo szczególne straty
po osiągnięciu przez nie pełnoletniości.
costwo stanowi potwierdzenie, że mężczyzna jest ojcem dziecka, a do jego najDomniemanie ojcostwa
ważniejszych skutków prawnych należą:
Artykuł 85 § 1 k.r.o. zawiera domnie- przyznanie ojcu władzy rodzicielskiej
manie, zgodnie z którym ojcem dziecka nad dzieckiem, chyba że ojciec zostanie
jest ten, kto obcował z matką dziecka nie jej pozbawiony albo zostanie ona jemu
dawniej niż w trzechsetnym, a nie później ograniczona; powstanie prawa do dzieniż w sto osiemdziesiątym pierwszym dziczenia; nabycie prawa do alimentów; Kancelaria Adwokacka
Iwona Kęsik-Sójka
dniu przed urodzeniem się dziecka albo nadanie nazwiska dziecku.
ten, kto był dawcą komórki rozrodczej
Jeżeli rodzice są zgodni, dziecko ul. Młyńska 6/5, 61-730 Poznań
w przypadku dziecka urodzonego w wy- może nosić nazwisko matki lub ojca. tel. 790 739 689
niku dawstwa partnerskiego w procedu- W braku porozumienia między rodzi- kancelaria@adwokat-kesiksojka.pl
rze medycznie wspomaganej prokreacji.
cami, dziecko będzie nosiło nazwisko www.adwokat-kesiksojka.pl

A

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”
z
z
z
z
z
z
z
z

ORTOPEDA
FIZJOTERAPEUTA
KARDIOLOG
RADIOLOG
LARYNGOLOG
PSYCHIATRA
ENDOKRYNOLOG
PSYCHOLOG
DLA DZIECI

z
z
z
z
z
z
z
z

ONKOLOG
INTERNISTA
CHIRURG
NEUROLOG
MEDYCYNA
SPORTOWA
MEDYCYNA PRACY
PSYCHOTESTY
DIETETYK

PUNKT POBRAŃ KRWI CZYNNY od PON-PT od 8-11
Pielęgniarka pediatryczna pon-śr

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna
„Eumedica”
ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 791 889 916, www.przychodniaeumedica.pl
@: recepcja@przychodniaeumedica.pl
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GRAFIKA REKLAMOWA
GRAFIKA UŻYTKOWA
REKLAMA WIZUALNA
KREACJA ARTYSTYCZNA
BRANDING

od 2007 r.
www.as-grafstudio.pl
504 704 666

WYDARZENIA / REKLAMA

Kto ty jesteś? Obywatel mały
Parafraza popularnego niegdyś w Wielkopolsce „Katechizmu młodego Polaka” Władysława Bełzy nasuwa się sama,
gdy Paulina Stochniałek z Zarządu Województwa przedstawia projekt edukacyjny pn. „Budujemy społeczeństwo
obywatelskie”. Jego pilotaż realizowany jest już przez Urząd
Marszałkowski w Poznaniu.
Projekt powstał dzięki współpracy
samorządowców z Wydziałem Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych oraz Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Lesznie.
– Zależy mi, aby włączyć w ten projekt Wielkopolan w różnym wieku. To
konkretna wiedza o tym, czym zajmuje się samorząd województwa, marszałek czy urząd marszałkowski, a nie
ideologia polityczna. Wiedza, która
przybliża każdemu mieszkańcowi
Wielkopolski, jak może wpływać na
swoje otoczenie – argumentuje Paulina Stochniałek. – Chodzi tu przede
wszystkim o popularyzację i usystematyzowanie wiedzy o kompetencjach i działaniach samorządu województwa – podkreśla.
Bo każdy mieszkaniec Wielkopolski i każdy człowiek jest obywatelem
od swego urodzenia. Mało kto zdaje
sobie jednak sprawę, co to właściwie
oznacza i ma odpowiednią wiedzę by
być obywatelem świadomym swych
praw i obowiązków.
– Chcemy to zmienić – deklaruje
polityczka.

uczycieli na scenariusz lekcji edukacji obywatelskiej.
– Ta obywatelska edukacja nie
może ograniczać się do mieszkańców dużych miast – zauważa Paulina
Stochniałek. – Istotne jest, by każdy
mieszkaniec Wielkopolski posiadał
wiedzę na ten temat i był świadomy,
jakie decyzje zależne są od niego.
Jeśli ktoś swe życiowe centrum ma
w małym miasteczku lub na wsi, to powinien wiedzieć, że są takie instytucje
jak sołtys, wójt czy burmistrz. Oprócz
tego niezbędna jest świadomość
funkcjonowania ciał kolegialnych, jak
Rada Gminy, Rada Miasta i Sejmik
Wojewódzki, a także znajomość ich
kompetencji.
– Zwłaszcza ten sejmik, pomimo
kluczowego znaczenia dla finansowania lokalnych, czy regionalnych

inwestycji, znika ze świadomości
mieszkańców – ubolewa działaczka
samorządowa. – Widać to choćby
w wyborach, w których wyłonieni radni albo są całkowicie anonimowi, albo
zupełnie niekojarzeni z taką sprawczością, jaką faktycznie mają.
Samorządy wszystkich
szczebli
Chodzi więc o to, aby tę wiedzę
usystematyzować i pokazać, że tak
naprawdę mieszkańcy mają wpływ
na decyzje samorządów na każdym
poziomie. Tymczasem wybory na
jednoosobowe stanowiska (wójt, starosta, burmistrz, prezydent miasta)
cieszą się bardzo dużą popularnością,
natomiast wybory radnych, czy to
gminy, powiatu czy województwa frekwencji takiej nie mają. Zwyczajnie
nie dostrzega się olbrzymiej sprawczości, jakie mają radni.
– W związku z tym chcemy poszerzyć wiedzę mieszkańców, tak by
wiedzieli czego się spodziewać po
osobach zasiadających w ławach kolegialnych ciał samorządowych na
wszystkich szczeblach – tłumaczy
Paulina Stochniałek. – Naturalnie,

Sejmik ma znaczenie
Projekt skierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców, począwszy od
uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych
aż po słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach projektu
odbywają się konkursy i webinaria,
m.in. konkurs świadomego obywatelstwa „Głosuje decyduje”, ligi
przedmiotowe czy konkurs dla na-

największą uwagę skupiamy na znaczeniu sejmiku, bo do tego samorządu zostaliśmy wybrani, jak również
dlatego, że pełni on doniosłą rolę
w całym społeczeństwie obywatelskim - podsumowuje.
– Chcemy kształtować świadomego i odpowiedzialnego obywatela, który podejmuje racjonalne decyzje na
rzecz miejsca w którym żyje – dodaje
Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. – Aktualnie trwający
projekt jest pilotażowy, ale będziemy
go kontynuować i realizować co roku.
Dorota Kinal informuje też, że
w obecnie prowadzonych działaniach
zaznaczono osiem głównych celów
projektu, od kształtowania świadomości obywatelskiej, postawy szacunku
i odpowiedzialności za własne państwo, województwo, gminę, poprzez
popularyzację idei aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, aż po odpowiedzialność za działalność obywatelską społeczeństwa
(wybory samorządowe).
Podsumowanie pilotażu planowane jest na 6 grudnia tego roku.
Piotr Górski

Dyr. Dorota Kinal z Departamentu Edukacji UM, członek Zarządu Województwa
Paulina Stochniałek, rzecznik prasowy UM Anna Parzyńska-Paschke

(

)

Podaruj VOUCHER na Gwiazdkę
Adres: Gajowa 42, Suchy Las, tel. 690 494 192
www.zabiegane.eu, rezerwacje elektroniczne www.zabiegane.versum.com
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„Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą”
ks. Jan Twardowski

29 października 2021 r. zmarł

PIOTR BRUŹDZIŃSKI
wieloletni pracownik ZKP Suchy Las,
nasz serdeczny kolega.
Rodzinie i przyjaciołom zmarłego
składamy najszczersze wyrazy
współczucia
Edward Misko
prezes ZKP Suchy Las
wraz z Pracownikami

SPECJALISTA
GINEKOLOG
- POŁOŻNIK

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska
zaprasza do gabinetu
ginekologicznego
ul. Rubież 14b / 54,
Poznań (Naramowice)
tel. 600

11 66 76

SKRACANIE
FORMOWANIE
WYCINANIE
DRZEW
OGRODY

BRUDNA
ROBOTA
Aleksander Zaporowski

506 122 506

www.brudnarobota.pl
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POMOC
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH

501 063 672

W metropolii jest klimat
dla… rowerów!
Rowerzyści z metropolii Poznań są zadowoleni z warunków drogowych i chętnie wsiadają na „dwa kółka” – podsumowali samorządowcy i referenci wyników Badania
Klimatu Rowerowego 2020, ogólnopolskiej ankiety obejmującej cyklistów z 49 samorządów.
Ankieta zawierała 37 pytań dotyczących ruchu rowerowego, postrzegania rowerzystów, bezpieczeństwa,
komfortu, infrastruktury. Dodatkowe
zagadnienia odnosiły się do użytkowania jednośladów w czasie pandemii.
– Kwestionariusze złożyły wszystkie
samorządy poznańskiej metropolii.
To najwyższy odsetek wśród jednostek biorących udział w próbie. Co
więcej, gmina Skoki osiągnęła najwyższą frekwencję w ogóle – wskazywał
Rafał Glazik, sekretarz generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, która
koordynowała badanie w kraju.
Mieszkańcy aglomeracji najlepiej
ocenili inkluzywność jazdy na rowerze
(wszyscy mogą jeździć!). Najgorzej wypadły kwestie związane z bezpieczeń-

stwem i komfortem (stosunek innych
użytkowników drogi czy konieczność
przemieszczania się objazdami).
Tylko rowerzyści z Gdańska i Białegostoku lepiej niż poznaniacy widzieli swoją sytuację w wielkim mieście. Wysoko uplasował się Swarzędz,
zajmując drugie miejsce w kategorii
średnich samorządów. Klimat do jazdy rowerem najbardziej chwalą sobie
w Tarnowie Podgórnym, Obornikach
i Czerwonaku.
– Na przestrzeni ostatnich lat rower
jako środek lokomocji zyskał na popularności. To istotny element promocji
turystycznej. Jednak dla powiatu ważne
jest tez bezpieczeństwo. Dlatego tam,
gdzie jest to możliwe, przy naszych nowych inwestycjach drogowych biegnie

Prymusi otrzymali stypendia

ścieżka rowerowa lub pieszo-rowerowa. To dziesiątki kilometrów, na które
wydajemy miliony złotych. Pięknymi,
asfaltowymi ciągami można dojechać
np. do Swarzędza, z Buku do Szewc czy
z Radojewa do Bolechowa. Malownicze
tereny znajdują się w Puszczy Zielonce,
a także przy naszej najnowszej inwestycji – drodze Iwno-Pobiedziska. Dla

miłośników tego typu rekreacji do czasu pandemii uruchamialiśmy autobus
z przyczepą rowerową – mówił podczas
prezentacji raportu starosta poznański,
Jan Grabkowski.
Szczegóły dotyczące raportu oraz
jego pełną treść można znaleźć na
stronie www.rowerowyklimat.pl
KW

Pieszo lub rowerem przez Wartę

– Stawialiśmy już mosty w powiecie, łączyliśmy gminy
drogami, ale kładka będzie pierwsza – mówił Piotr Zalewski,
członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, na spotkaniu, podczas którego zawarto umowę na „Rozbudowę systemu
dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową
– Co rok z radością czekam na ten Dezyderego Chłapowskiego w Bo- kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”. Podpisy złożyli
dzień. Pokazuje on, że nasze wysiłki lechowie (23 stypendia). A najwyż- Marcin Wojtkowiak, wójt Czerwonaka oraz wykonawca
wkładane w budowanie dobrej at- szą średnią ocen uzyskali: Michał Zbigniew Jaworski, prezes sopockiej spółki MOST.

Na minionej sesji Rady Powiatu w Poznaniu, jak co roku,
przedstawiono informacje o wyróżnieniach dla najzdolniejszych uczniów. Tym razem dla 161 stypendystów Rady
Powiatu oraz 34 laureatów nagrody starosty poznańskiego
przeznaczono łącznie ponad 430 tys. zł.

Przeprawa przez Wartę połączy
gminy Czerwonak oraz Suchy Las
i przyczyni się do rozwoju Wartostrady w północnej części powiatu.
Malownicza trasa wzdłuż rzeki prowadzi bowiem dalej w stronę Puszczy
Zielonki. Kładka pozwoli również
na sprawne dotarcie z zachodniego
brzegu do turystycznie i przyrodniczo
atrakcyjnych Owińsk.
Samorządowcy po podpisaniu umowy podkreślali, że kładka będzie miała
charakter nie tylko metropolitalny, ale
przede wszystkim regionalny. Wartość
inwestycji to niemal 23 mln zł. Powiat
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poznański dołoży ze swego budżetu
2 mln zł. Na zadanie pozyskano środki
z Czerwonaka, Suchego Lasu i Poznania
oraz finansowanie zewnętrzne.
W tym roku po stronie Owińsk
powstała przystań kajakowa. Poprowadzono drogi dojazdowe, zamontowano latarnie oraz monitoring. Brzeg
rzeki umocniono. W sezonie od kwietnia do października przystań będzie
wyposażona w 18-metrowy pomost
pływający, pozwalający cumować
małe jednostki. Nie zabraknie także
miejsc piknikowych.
KW

Wizualizacja: UG Czerwonak

mosfery i doskonałej bazy oświatowej Pytel (5,80) i Patryk Jankowski
przynoszą efekty – mówił Jan Grab- (5,73) z Zespołu Szkół w Bolechowie
kowski, starosta poznański. – Ser- oraz Damian Fechner (5,72) z Zedecznie gratuluję uczniom, nauczy- społu Szkół w Kórniku.
cielom oraz dyrektorom placówek.
Nagrody starosty poznańskieTak duża liczba wyróżnień pokazuje, go można natomiast otrzymać za
że doskonale korzystacie z zapew- wybitne osiągnięcia w nauce oraz
nianych przez powiat warunków do tytuł laureata w konkursach czy
nauki i pracy.
olimpiadach szczebla krajowego
O stypendium Rady Powia- i międzynarodowego. Wyróżnienia
tu w Poznaniu mogli ubiegać się te przyznaje się również kształcąuczniowie szkół, w których eduka- cym się w „branżówkach”, za uzycja kończy się egzaminem matu- skaną średnią ocen co najmniej
ralnym. Warunkiem jest uzyskanie 4,25 z przedmiotów zawodowych
średniej ocen równej co najmniej i 4,0 z ogólnokształcących. Warun5,0 w poprzednim roku nauki. kiem jest także wzorowe zachowaW roku szkolnym 2021/2022 wy- nie oraz brak oceny niedostatecznik taki uzyskało aż 161 osób, nej. Tym razem laury trafiły do 28
którym szkoły wypłacą po 250 uczniów szkół branżowych, m.in.
zł netto przez 10 miesięcy. Naj- z Bolechowa, Swarzędza czy Mosiwięcej prymusów uczy się w LO ny, którzy otrzymali po 600 zł oraz
im. Mikołaja Kopernika w Pusz- 6 uczennic z zespołów szkół w Swaczykowie (42 stypendia), Zespół rzędzu, Rokietnicy i w Bolechowie,
Szkół nr 1 im. Powstańców Wiel- dla których nagrody wyniosły od
kopolskich w Swarzędzu (32 sty- 900 do 3000 złotych.
JF
pendia) oraz Zespół Szkół im. Gen.

listopad 2021

Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy

29

REKLAMA / KONKURS

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

POŚPIESZ SIĘ PRZED
ZMIANĄ PRZEPISÓW!!!
FOTOWOLTAIKA W NAJLEPSZYCH
PROMOCJACH POD SŁOŃCEM!
Tablet w
prezencie!

2%, min. 500 zł
za polecenie!

SOLAR-PROJECT SP. Z O.O.
ul. Prosta 30, 62-002 Złotniki
biuro@solar-project.pl www.solar-project.pl

Jeden panel
gratis!

Zadzwoń! 512 267 350
798 290 260

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Zapraszamy Was do kolejnego konkursu!
Największy pumptrack w Wielkopolsce mieści się w naszej gminie. Podaj gdzie i ile metrów maja tory Flow Track i Mini Pump.
Na odpowiedzi czekamy do 15 grudnia br. Przesyłajcie je na adres konkurs@sucholeski.eu z podaniem danych osobowych i numerem kontaktowym i zgodą na publikację.
Do wygrania:
 młotowiertarka 2,7J GBH 2-40 DRE Bosch o wartości 499 zł brutto,
ufundowana przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu,
 trzy klucze, każdy o wartości 100 zł na automyjnie bezdotykowe
Ehrle zlokalizowane w Suchym Lesie przy ul. Sucholeskiej i Nektarowej oraz w Chludowie, przy ul. Golęczewskiej,
 dwa vouchery, każdy po 150 zł na botoks włosów, ufundowane
przez Studio Urody Natalia z Chludowa, ul. Obornicka 4, tel. 888 405 885,
 bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134
w Suchym Lesie.
 dwa vouchery, każdy po 150 zł. na usługi kosmetyczne, ufundowane przez Salon Mona Bella, zlokalizowany przy ul. Bogusławskiego 15a w Suchym Lesie, tel. 667 110 563

Suchy Las Sucholeska
Suchy Las, Nektarowa
Chludowo, Golęczewska
Obornicka 134
Suchy Las
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