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Drzwi otwarte do szkoły i przedszkola!
MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA I PRZEDSZKOLE W SUCHYM LESIE
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Program drzwi otwartych:

5.02.2022 i 26.02.2022
PRZEDSZKOLE MAGIC WORLD PRESCHOOL
10:00-12:30
SZKOŁA WORLD PRIMARY SCHOOL
12:30-15:00

➡
➡

WWW.WORLD-SCHOOL.PL

KAŻDĄ UŁOMNOŚĆ MOŻNA
PRZEKUĆ W SUKCES s. 8

MORSY ŚWIĘTOWAŁY
URODZINY W MORSOWEJ
MEKCE s. 12

MILIONY POD CHOINKĘ,
CZYLI SIŁA SAMORZĄDOWEJ
SOLIDARNOŚCI s. 18
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NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!
PROFESJONALIZM
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi
w autoklawie medycznym








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

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
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ROZWIĄZANIE KONKURSU
Z GRUDNIOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”

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

REKLAMA

Dziękujemy naszym Czytelnikom za udział w konkursie. Publikujemy listę nagrodzonych
i wybrane zdjęcia.
Nagrody otrzymują:
 Hubert Dziurla - odkurzacz warsztatowy 1000W
Uniwersal Vac 15 Bosch ufundowana przez firmę
Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu
 Paulina Witoń, Arkadiusz Bryś, Sebastian Łucz
- 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,

 Barbara Lipka, Katarzyna Nawrocka vouchery,
każdy po 150 zł na usługi kosmetyczne ufundowane przez Studio Urody Natalia z Chludowa,
ul. Obornicka 4, tel. 888 405 885,
 Julia Korek, Marcin Kozłowski bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134
w Suchym Lesie.
 Daria Nawrocka, Agnieszka Rychlica vouchery,
każdy po 100 zł. na usługi ufundowane przez
CasaBlanca, ul. Jodłowa 1a, tel. 666360590

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
Suchy Las Sucholeska
Suchy Las, Nektarowa
Chludowo, Golęczewska

Obornicka 134
Suchy Las
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REKLAMA

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

„SŁONECZKO”

podaruj swój

1%
podatku

na rehabilitację
dla FABIANKA
chorego
na autyzm
c
Nr KRS: 0000186434
cel szczegółowy: FABIAN KALEMBA 679/K

POMAGAMY
Jarkowi

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.

POMÓC MOŻNA NA 4 SPOSOBY
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

podaruj swój 1%

za każdE wsparcie, serdecznie dziękujemy.

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ORTOPEDYCZNY
LEK. MICHAŁ SKOCZEK
SPECJALISTA
ORTOPEDA
I TRAUMATOLOG
z

USG narządu ruchu

z

diagnostyka i leczenie schorzeń
oraz urazów narządu ruchu

z

iniekcje dostawowe, komórki macierzyste
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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

sołtyska Złotnik Wsi Ewa Korek. Chyba
nawet ona sama nie liczy już, ile osób namówiła do morsowania, zaś członkowie
jej klubu morsów mówią o niej wyłącznie
z szacunkiem i miłością.
A skoro o Złotnikach mowa, pochwalić trzeba budowlańców, którzy pod
koniec poprzedniego roku zakończyli
przebudowę budynku stacyjnego w tej
miejscowości. Obiekt służy dziś nie tylko
jako dworzec kolejowy, ale także jako
biblioteka i placówka Straży Gminnej.
Nietypowe? Zapewne, ale skoro w gmachu jest wystarczająco dużo miejsca, to
dlaczego miejsce to nie miałoby zostać wykorzystane z pożytkiem dla
lokalnej społeczności?
Komunikacja publiczna jest bardzo ważna, nie tylko dlatego, że
umożliwia przemieszczanie się niezmotoryzowanym mieszkańcom, ale
także dlatego, że im więcej ludzi wybiera transport zbiorowy, tym lepiej
dla środowiska naturalnego. Dlatego cieszy, że wielkopolscy samorządowcy otrzymali 15 mln zł na komunikację autobusową.
Drodzy Państwo, niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się konkursy dla naszych Czytelników. W zabawie wziął udział m.in. pan Stanisław
ze Złotnik, który na konkurs przysłał zdjęcie o tyle nietypowe, że bez trudu zapewniło mu zwycięstwo. Ludzie bowiem najczęściej fotografują się
na lądzie lub w wodzie. Pan Stanisław natomiast pozował do fotografii...
w powietrzu.
Owocnej lektury!

W numerze polecamy:

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”

z

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

Co jest najważniejsze, kiedy nie cierpimy niedostatku? Oczywiście,
zdrowie. Dobrze wiemy, że w czasie zarazy zaniedbywane są inne sfery
działalności służby zdrowia niż walka z COVID-19. Zaniedbywane są
z różnych powodów: bo brakuje lekarzy, bo ludzie się boją. Dlatego cieszy spokojny i wyważony artykuł dr n. med. Anety Olszewskiej ze spółki
MIO-DENT, która krok po kroku radzi jak w dobie pandemii zadbać
o piękne i zdrowe zęby. Koniecznie przeczytajcie, a potem wybierzcie się
do dentysty, sami lub z dzieckiem. Wybierzcie się z jakimś zadawnionym
problemem lub po prostu do kontroli.
A co jest najważniejsze, kiedy jesteśmy zdrowi i czujemy się bezpieczni?
Oczywiście, kultura. Dlatego cieszy współpraca samorządów z terenu naszej aglomeracji z Teatrem Muzycznym z Poznania. Być może już niedługo nie będziemy musieli jeździć na spektakle teatralne, bo teatr będzie przyjeżdżał do nas. Mówiąc metaforycznie – wysoka kultura trafi pod strzechy.
Cieszy chemia pomiędzy samorządowcami i ludźmi sztuki. Czasem
jest jednak tak, że chemii brakuje pomiędzy radnymi a urzędnikami.
Wtedy sytuacja się komplikuje. Nie ma jednak takiej komplikacji, z której by nie można wyjść. W czasie grudniowej sesji nasi radni z sukcesem
uchwalili budżet. Bez którego gmina nie mogłaby przecież normalnie
funkcjonować. Warto dodać, że budżet przyjęła też Rada Powiatu.
Zaś wracając do naszej gminy, odnotować należy, że do grona rajców przyjęto nowego radnego – Jarosława Dudkiewicza, dobrze naszym
Czytelnikom znanego z działalności na osiedlu Grzybowym.
Przewodniczący Dudkiewicz nadal zresztą na osiedlu Grzybowym
działa. W grudniu np. zorganizował tam aż dwie imprezy wigilijne, na
które ściągnął dwie gwiazdy z Poznania. Dzięki obecności tychże gwiazd
nabrała tempa zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację małej Ani.
Ogromne brawa!
Co robią samorządowcy po pracy? Niektórzy morsują. Do miłośników chłodnych kąpieli należy wyżej wspomniany Jarosław Dudkiewicz.
Jednak prawdziwą morsową trendsetterką jest w naszej małej ojczyźnie

fot. Paulina Dubert, www.paulinadubert.pl

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Szanowni Państwo!
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Wigilia integruje
osiedlową społeczność

PKS wyjedzie na 110 tras
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Białe zęby w czasach zarazy
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Każdą ułomność można
przekuć w sukces
Spotkanie starosty Jana Grabkowskiego, zastępcy prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego i dyrektora Teatru
Muzycznego w Poznaniu Przemysława Kieliszewskiego
było okazją do porozmawiania o wsparciu dla teatru.
Spotkanie odbyło się w starej siedzibie teatru, a dotyczyło m.in. przeprowadzki do nowej, większej i wygodniejszej – przy ulicy Święty Marcin,
na rogu Skośnej.
W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, a w tym m.in. wójt Suchego
Lasu Grzegorz Wojtera i przewodnicząca Rady Gminy Anna Ankiewicz,
wójt Rokietnicy Bartosz Derech, wójt
Dopiewa Paweł Przepióra oraz inni gospodarze miast i gmin z terenu powiatu. Pojawił się też Przemysław Trawa
z Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.
Teatr reprezentował nie tylko dyrektor
Przemysław Kieliszewski, ale i jego zastępca Andrzej Hamerski.
Teatr jest jak klej
Z kolei starostwo powiatowe reprezentował nie tylko starosta Jan Grab-

kowski, ale także wicestarosta Tomasz
Łubiński i członek Zarządu Powiatu
Piotr Zalewski.
Dyrektor Kieliszewski zwrócił
się do samorządowców z propozycją
współpracy z teatrem. Jakiego rodzaju
współpracy? Mogą to być chociażby
zaproszenia do występów w obiektach
na terenie gmin. W ten sposób mieszkańcy tych gmin uzyskają przecież
łatwiejszy dostęp do kultury wysokiej.
Sam powiat poznański zdecydował się teatr dofinansować (kwotą 2,5
mln zł), choć nie ma przecież takiego Dramatyczna historia
obowiązku.
Podczas spotkania nie tylko
– Jednak tego typu instytucja przemawiano. Nie mogło zabrakw sercu aglomeracji działa miasto- nąć wydarzeń stricte kulturalnych.
twórczo – zwrócił uwagę dyrektor I tak Anna Lasota zaśpiewała utwory
teatru Przemysław Kieliszewski. – z musicalu „Kombinat”, z repertuaru
Może też być czymś w rodzaju kleju, Grzegorza Ciechowskiego i zespołu
wpływać na integrację podpoznań- Republika. Na tym się zresztą pro-

Dyr. Przemysław Kieliszewski, starosta Jan Grabkowski, wiceprezydent Jędrzej Solarski
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Zastępca dyrektora Andrzej Hamerski

gram artystyczny nie skończył, bo
potem wystąpili dla nas także Oksana Hamerska i Patryk Kośnicki. Pod
koniec spotkania artyści zaśpiewali
z towarzyszeniem znakomitego zespołu instrumentalistów.
– Ostatni publiczny koncert Republiki odbył się w Poznaniu przed
Zamkiem, czyli właśnie przy ulicy
Święty Marcin – przypomniał dyrektor Kieliszewski. – Tym samym Grzegorz Ciechowski stał się w pewnym
sensie patronem naszej przeprowadzki na tę ulicę.
Dlaczego właściwie teatr się przeprowadza?
– Dziś mieścimy się w przedwojennym budynku, który pierwotnie
został otwarty jako Dom Żołnierza, a w czasach okupacji został
przekształcony w siedzibę Gestapo
– przypomniał zastępca dyrektora
Andrzej Hamerski. – Historię mamy
więc dramatyczną, dziś natomiast towarzyszy nam wiele niedogodności.
Scena jest zbyt mała, nieprzystosowana do wystawiania musicali. Mało
tego, również rury i grzejniki są już na
tyle leciwe, że często ulegają awariom.
Budynek ma 1500 m2. Trudno w takich warunkach artystom rozwinąć
skrzydła. Zdecydowanie potrzebujemy nowej siedziby!
Przypomnijmy w tym miejscu, że
miasto rozpisało konkurs na projekt
budynku już w 2018 r.
A jakie będą warunki w nowym
obiekcie? Za wcześnie na razie, żeby
przesądzać coś na sto procent, bo
wciąż trwają rozmowy z wykonawcami, ale przewidywana powierzchnia
sceny w nowym budynku to aż 250
m2, zaś powierzchnia całego gmachu
– 21 tys. m2.
Energia prosto ze Słońca
Ponadto teatr chce postawić na
energię odnawialną. Będzie to zapewne fotowoltaika. Ponieważ jednak tradycyjne panele słoneczne niekoniecznie pasowałyby do teatralnego dachu,

Jan Babczyszyn i Liliana Kubiak z Instytutu Skrzynki, przewodnicząca Rady
Gminy Anna Ankiewicz, Hieronim Jurga z restauracji 3Kolory, ABC Kuchni

Dyr. Przemysław Kieliszewski, przewodnicząca Rady
Gminy Rokietnica Izabela Dziamska, wójt Bartosz Derech

8

skich gmin z powiatem i Poznaniem
– wyraził przekonanie. – Realizujemy
ok. 200 spektakli w sezonie. Mamy
jedną scenę, a zatem jest to spora
liczba. Staramy się, żeby te spektakle
nie tylko stały na wysokim poziomie,
ale żeby także przynosiły przychody
– zaznaczył. – Chcemy też, żeby nasz
teatr stał się centrum polskiego musicalu. Pragniemy, żeby ludzie, którzy
dotąd nie chodzili do teatru czy na
koncerty, zaczęli u nas bywać.
– Instytucje, jakimi są powiaty, są
dosyć ułomne – zauważył z kolei starosta Jan Grabkowski. – Ale tę ułomność
można przekuć w sukces. I my to właśnie czynimy, m.in. wspierając Teatr
Muzyczny. Daliśmy te 2,5 mln zł, bo
chcemy przekonać wszystkich mieszkańców metropolii poznańskiej, że
warto coś robić dla dobra wspólnego.
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dyrektor Hamerski nie wyklucza
wykorzystania perowskitów, czyli cieniutkich, przezroczystych paneli, które można zamontować np. na ścianach
zewnętrznych. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że metodę pozwalającą
na zastosowanie materiału perowskitowego na dowolnym podłożu opracowała młoda polska uczona Olga
Malinkiewicz.
Jest też pomysł na odzyskiwanie
spadającej na budynek wody deszczowej. Na tyłach budynku ma powstać
zbiornik retencyjny i zasilany wodą
retencyjną park.
– Bardzo nam zależy na ekologii,
a jak powiedział prezydent Jacek Jaśkowiak, teatr ma być perłą w koronie
miasta Poznań – uśmiechnął się dyr.
Andrzej Hamerski.
Szlakiem ślepych ryb
W spotkaniu wziął też udział Jan
Babczyszyn z Instytutu Skrzynki, tego
samego, któremu zawdzięczamy Szlak
Kulinarny ,,Smaki Powiatu Poznańskiego”. Chcesz wiedzieć, co oznaczają określenia „al dente”, „eintopf ” czy
też nazwy „rumpuć” lub „ślepe ryby”?
Udaj się na wyżej wspomniany szlak!
Jednym z punktów na szlaku jest
dobrze znana naszym czytelnikom
restauracja 3Kolory, ABC Kuchni, pracownicy której przygotowali
poczęstunek dla uczestniczących
w spotkaniu gości. W siedzibie teatru
pojawił się zresztą sam szef restauracji
Hieronim Jurga.
A skąd nazwa instytutu? To bardzo proste: ma on swoją siedzibę
w miejscowości Skrzynki w gminie
Stęszew. Co jednak mają wspólnego

Wójt Paweł Przepióra, wicestarosta Tomasz Łubiński, red. Agnieszka Łęcka, starosta Jan Grabkowski, wójt Grzegorz Wojtera, wójt Bartosz Derech

Występujący artyści: Patryk Kośnicki, Anna Lasota, Oksana Hamerska

kulinaria z Teatrem Muzycznym? No
cóż, muzyka jest wszak pokarmem
duszy, mówca zaś zapewnił, że jest
otwarty na współpracę merytoryczną
z teatrem.
Uczestnictwo w różnorakich, ważnych dla metropolii poznańskiej wydarzeniach nie jest zresztą dla ludzi ze
Skrzynek niczym nowym; brali oni już
udział chociażby w targach Tour Salon
na terenie MTP.
Krzysztof Ulanowski

Teatr Muzyczny
w Poznaniu
ul. Niezłomnych 1e
61-894 Poznań
tel.: +48 61 852 29 27
www.teatr-muzyczny.poznan.pl

Sonda

Jak wyobrażam sobie współpracę mojej gminy z Teatrem Muzycznym?
Grzegorz Wojtera
wójt Suchego Lasu

przecież nowoczesny gmach
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, a w nim salę, w której
z powodzeniem mogą być wystawiane spektakle. Gdyby aktorzy Teatru Muzycznego przyjechali do nas, nasi mieszkańcy
nie musieliby jeździć do centrum
Poznania. Z pewnością porozmawiam o tym z dyrektorem CKiBP
Andrzejem Ogórkiewiczem.

resowani współpracą z Teatrem
Muzycznym. Teraz trwa ją jednak
ferie, mamy też sezon urlopowy.
Myślę, że wrócimy do sprawy
w lutym tego roku. Najpierw
porozmawiam o tym ze swoimi
pracownikami, a potem uzgodnimy szczegóły z kierownictwem teatru.
wiście chętnie zaprosimy teatr
na spektakle u nas. Mamy odpowiednie obiekty, jak hala sportowa czy aula w szkole. Myślę, że
hala będzie lepszym miejscem.

Bartosz Derech
wójt Rokietnicy
Póki co nie otrzymaliśmy konkret- Rzecz jasna jesteśmy otwarci na
nej oferty, to była tylko luźna roz- współpracę z Teatrem Muzyczmowa. Tym niemniej propozycja nym, pamiętajmy jednak że wciąż
jest ciekawa; warto pomyśleć nad panuje epidemia i trudno jest Paweł Przepióra
przybliżeniem naszym miesz- zorganizować normalny występ. wójt Dopiewa
kańcom kultury wysokiej. Mamy Kiedy to się stanie możliwe, oczy- Tak, jesteśmy wstępnie zaintenr 1 (120)
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Kiedy pomiędzy radnymi
a urzędnikami brakuje chemii
Grudniowa sesja Rady Gminy Suchy Las miała być sesją
budżetową, więc budżetem zajmowano się przede wszystkim. Ale bynajmniej do spraw stricte finansowych się nie
ograniczano. Powitano nowego radnego, uzupełniono
skład jednej z komisji, krótko przedyskutowano sprawę
sądową wójta.
Sesja rozpoczęła się od informacji
o tym, że nowym radnym został Jarosław Dudkiewicz z osiedla Grzybowego.
Formuła bezpieczna
Zgromadzeni uhonorowali swojego nowego kolegę powstaniem
z miejsc. Zaraz potem radny Dudkiewicz złożył ślubowanie.
– Dziękuję za wsparcie mieszkańców, które nieustannie odczuwam –
skłonił się główny bohater tej krótkiej
uroczystości. – Postrzegam sam siebie
jako społecznika, którym czułem się
dotąd jako przedstawiciel samorządu
pomocniczego, ale nadal tak się czuję
jako radny – zapewnił.
W dalszej kolejności radni jednomyślnie zdecydowali o zmianie porządku obrad. Bez głosów sprzeciwu
przyjęto też protokół z sesji październikowej i podjęto decyzję o pomocy

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Przewodnicząca Anna Ankiewicz
otworzyła dyskusję nad budżetem

finansowej dla powiatu poznańskiego
w roku 2022.
A potem nadszedł czas na budżet
gminy.
– Projekt budżetu na przyszły rok
przygotowaliśmy w formule bezpiecznej – zapewnił wójt Grzegorz Wojtera.
Szczegóły zaś już przedstawiła
zgromadzonym skarbnik Monika
Wojtaszewska.
– Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu – poinformowała radna Joanna Pągowska,
przewodnicząca rzeczonej komisji.
Projekt zaopiniowały pozytywnie
także Komisja Rewizyjna, Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych. Część z tych komisji
złożyło też własne wnioski do budżetu.
Skarbnik Wojtaszewska poinformowała następnie, które wnioski nie
zostały uwzględnione przez wójta.
– W sprawie modernizacji boiska
w Chludowie decyzja jest negatywna,
bo gmina zaplanowała ubieganie się
o środki zewnętrzne – dała przykład.
– W przypadku finansowania programu in vitro decyzja jest negatywna do
momentu przedstawienia rzeczonego
programu.
Wójt odrzucił też m.in. wniosek
o dofinansowanie patroli policyjnych,
a to z tego powodu, że jak twierdzi ko-

Sucholeski.EU
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Narażeni na turbulencje
W dalszej kolejności pani skarbnik
przedstawiła autopoprawki wójta do
projektu. Wśród tych autopoprawek
znalazła się m.in. kwota 20 tys. zł na
budowę drogi rowerowej z Golęczewa
do Zielątkowa.
– Otwieram dyskusję nad projektem budżetu – zachęciła przewodnicząca Rady Gminy Anna Ankiewicz.
Ze swego miejsca powstał radny
Michał Przybylski, który zabrał głos
w sprawie spółki LARG.
– Spółka działa od 10 lat – przypomniał. – W lipcu tego roku Rada
Gminy dofinansowała spółkę kwotą
250 tys. zł. Na początku listopada próbowaliśmy zainicjować rozmowę z nowym prezesem LARG. Radny Sztolcman pytał, na co konkretnie poszły
pieniądze, ale odniosłem wrażenie, że
samo pytanie oburzyło pana prezesa.
Podsumowując – mówca zaproponował, żeby 250 tys. zł przeznaczyć na
promocję gospodarczą, zaś 500 tys. zł
zdjąć z budżetu.
– Apeluję jednak do państwa
o utrzymanie tej kwoty, która dotyczy
inwestorstwa zastępczego – ad vocem
odparł wójt Grzegorz Wojtera. – Nie
chodzi tylko o wiadukt w ulicy Sucholeskiej i Biskupińskiej, ale i o pozostałe
elementy porozumienia, gdzie nasza
gmina jest liderem. Chodzi o trzy odcinki dużego projektu ulicy Nowej
Obornickiej. Po latach projekt zyskał
szanse ziszczenia i nie wolno narażać
go na turbulencje – ostrzegł. – Ponadto
dyskusja ta winna być dyskusją o zaufaniu, o pozostawieniu wójtowi gminy
decyzji o szczegółach realizacji zadania.
Konstruktywny budowlaniec
Z kolei radna Joanna Radzięda
wróciła do kwoty 130 tys. zł na dwa
etaty w Wydziale Komunikacji starostwa powiatowego, a radny Radosław
Banaszak zapytał o budowę infrastruktury w Biedrusku.
– Czy kwota ta została skorygowana? – dociekał R. Banaszak.
– Owszem, zostało to potraktowane jako oczywista omyłka pisarska –
odparła skarbnik Wojtaszewska.
Radny Jarosław Dudkiewicz nawiązał do słów wójta o ulicy Nowej
Obornickiej.

Nowy radny Jarosław Dudkiewicz złożył ślubowanie
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mendant – z uwagi na pandemię policja cierpi na braki kadrowe.
W niektórych innych przypadkach wójt zaproponował zmniejszenie
wnioskowanej kwoty. Na przykład na
sygnalizację spowalniającą ruch na
ulicach Muchomorowej i Sosnowej
na osiedlu Grzybowym miałoby pójść
nie 280, lecz 180 tys. zł.

nr 1 (120)

– Jako budowlaniec proszę szanowną radę, żebyśmy myśleli o tym konstruktywnie – skłonił głowę. – Trzeba
myśleć o wyjściach w kierunku północnym do tej Nowej Obornickiej.
Zaraz potem rajcy zajęli się głosowaniem nad kolejnymi autopoprawkami wójta, a także nad wnioskami
komisji stałych, których wójt nie
uwzględnił lub też uwzględnił jedynie w części. I tak w kolejnych głosowaniach przepadła m.in. modernizacja boiska w Chludowie za 400 tys. zł,
zakup bramek na potrzeby klubu Złoci Złotkowo, współfinansowanie programu in vitro czy przebudowa ulicy
Leśnej. Uwzględniono za to wniosek
o dofinansowanie patroli policyjnych.
Przed głosowaniem wniosku
o zmniejszenie budżetu na publikacje w mediach (czyli także w naszym
,,Magazynie”) o głos poprosiła radna
Joanna Pągowska, przewodnicząca
komisji budżetu. Wniosek zakładał
zmniejszenie przeznaczonej na ten cel
kwoty ze 135 tys. do 60 tys. zł.
– Nie zmieniamy nazwy zadania,
ale co do kwoty podtrzymujemy swój
wniosek – poinformowała radna J. Pągowska.
W głosowaniu wniosek przyjęto
dziesięcioma głosami. Przeciwko głosowała radna Anna Ankiewicz oraz
radni Maciej Jankowiak i Robert Rozwadowski.
Kamienie milowe
Do dłuższej dyskusji doszło też
przed głosowaniem w sprawie dofinansowania dla spółki GCI.
– Nie widzę powodu, żeby zwiększać tę kwotę do 150 tys. zł, spółka ma
już oprogramowanie – zauważyła radna Radzięda.
– Kwota będzie wynikała z państwa głosowania – pokiwał głową wójt
Wojtera. – Ale proszę nie opowiadać,
że państwo będziecie analizowali zadanie, bo kamienie milowe znajdują
się w umowie pomiędzy mną a spółką.
Nie ma możliwości, żeby rada w jakimś
trybie nadzwyczajnym analizowała
zadanie – zżymał się gospodarz gminy.
– Najwyżej paszportyzacji nie będzie,
z czym też sobie poradzimy – zapewnił.
– Ale jeśli traktowanie spółki ma zależeć
od tego, czy pomiędzy pracownikami
tej firmy a radnymi jest chemia, to może
w ogóle zrezygnujmy ze spółek w gminie – podsunął pomysł.
– Rada musi jednak kierować się
celowością – zauważył radny Przybylski. – Proszę się nie dziwić radzie, bo
ostrożność jest uzasadniona – wyraził
opinię. – Bez obaw, nie chcemy pozbawić spółki należnej autonomii – zadeklarował.

– Nie mylmy jednak ostrożności
z niekompetencją, a Rady Nadzorczej
z Radą Gminy – wójt pozwolił sobie
na drobną złośliwość.
Ostatecznie dziesięciu radnych
zagłosowało za wnioskiem zakładającym zmniejszenie kwoty na paszportyzację i inwentaryzację sieci
światłowodowej. Wstrzymali się rajcy
Jankowiak i Rozwadowski. Przeciw
głosowała radna Ankiewicz.
Radny z taczką
Wójt sprzeciwił się sfinansowaniu
z budżetu podjazdu do ośrodka zdrowia w Chludowie. Uzasadnił swoją
opinię tym, że gmina zwróci się w tej
sprawie do wspólnoty.
– Dla mnie to jest śmieszne – zabrał
głos radny Zbigniew Hącia, mieszkaniec Chludowa. – Rozpatrywanie
tego potrwa teraz pół roku, a gdybym
był zdrowy, wziąłbym taczkę z betonem i sam tę dziurę wyrównał. Bo
w tej chwili osoba niepełnosprawna
wózkiem nie podjedzie.
– Mam nadzieję, że wójt nie będzie
zwlekał i jak najszybciej doprowadzi
do tego, że niepełnosprawni będą mogli korzystać z podjazdu – pokiwał głową radny Przybylski.
Ostatecznie rajcy zaufali wójtowi
i jednogłośnie odrzucili wniosek komisji.
Wójt częściowo uwzględnił wniosek o zmniejszenie kwoty na budowę
parku przy ulicy Nizinnej. Komisja
chciała z miliona złotych pozostawić
tylko 50 tys., wójt natomiast w tej sytuacji zaproponował 150 tys. Wysoka
Rada przyjęła tę propozycję.
Po zakończeniu tej rundy głosowań wójt Wojtera zaproponował, żeby
zmienić kolejność punktów w porządku obrad i głosować na Wieloletnią
Prognozę Finansową przed głosowaniem nad budżetem.
– Jest to zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych – pokiwał głową radca prawny Henryk Kuligowski.
W tej sytuacji rajcy kolejność zmienili. WPF przegłosowano jednomyślnie. Chwilę potem głosowano nad
uchwałą budżetową na 2022 r. I w tym
przypadku nie było głosów przeciwko,
nikt się też nie wstrzymał.
Zapomniane osiedle
Po przerwie przystąpiono do pracy
nad projektem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego.
– Zaopiniowaliśmy ten projekt
jednomyślnie pozytywnie – poinformowała radna Joanna Pągowska, przewodnicząca komisji budżetowej.

Tak samo też chwilę później zagło- myślę, początek maratonu. Cóż, oby
sowała cała Wysoka Rada.
ten maraton był jak najkrótszy. Oby
Kilka minut później jednomyślnie emocje wygasały.
zdecydowano o zmianie statutu Mło– W tej sytuacji nie będziemy pana
dzieżowej Rady Gminy, bez sprzeci- wójta już na posiedzenie Komisji Rewów przyjęto też Regulamin dostar- wizyjnej zapraszać – zadeklarował
czania wody i odprowadzania ścieków radny Tomasz Sztolcman, przewodnina terenie gminy.
czący rzeczonej komisji.
Ponieważ radna Wiesława Pryciń– Tym niemniej może pan wójt
ska zrezygnowała z udziału w Komisji przyjść i przedstawić swój punkt wiWójt Grzegorz Wojtera mówił o kamieniach milowych
Rewizyjnej, przewodnicząca Anna dzenia, bo w świetle prawa przed wyAnkiewicz zaproponowała uzupełnie- rokiem każdy jest niewinny – zauwanie wakatu poprzez wybór na członka żył radny Michał Przybylski.
komisji radnego Jarosława Dudkiewi– Ja jednak składam formalny wniocza. Z propozycją tą zgodzili się wszy- sek o wykreślenie tego punktu z planu
scy obecni na sali obrad rajcy.
pracy – przewodnicząca Anna AnkieNie było też zbyt wielu wątpliwo- wicz była stanowcza.
ści w przypadku Gminnego Programu
– Przychylam się do wniosku, bo
Przeciwdziałania Przemocy w Ro- nie czuję się upoważniony składać kodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy misji wyjaśnień w sprawie przekazania
w Rodzinie na lata 2022-2026.
aktu oskarżenia przez prokuraturę –
– Komisja jednogłośnie zaopinio- rozłożył ręce wójt. – Może wystąpcie
Radny Michał Przybylski krytykował spółkę LARG
wała projekt pozytywnie – poinfor- państwo jako komisja o te wyjaśnienia
mowała radna Joanna Radzięda, prze- do prokuratora – zasugerował.
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Wniosek jednak nie przeszedł. Za
Sportu i Spraw Społecznych.
głosowała radna Anna Ankiewicz
– W dokumencie wymieniono sie- i radny Zbigniew Hącia, ośmioro rajdem świetlic opiekuńczo-wychowaw- ców przeciw, wstrzymali się radni Jaczych, ale pominięto osiedle Grzybo- rosław Dudkiewicz, Maciej Jankowiak
we – zwrócił uwagę radny Jarosław i Robert Rozwadowski.
Dudkiewicz. – Czy to pomyłka pisarska? – dociekał.
Świetlica w Złotnikach
Radny Tomasz Sztolcman pytał
– Nie zauważyliśmy tego na komisji
Cały plan pracy Komisji Rewizyjo pieniądze dla spółki LARG
– przyznała radna Joanna Radzięda.
nej na rok 2022 przyjęto dwunastoma
– Może napiszmy „Złotniki” za- głosami. Wstrzymała się tylko radna
miast „Złotniki Osiedle” – podsunęła Ankiewicz.
salomonowe rozwiązanie przewodniPlany pracy pozostałych komisji
cząca Ankiewicz.
stałych przyjęto już bez komplikacji.
Tymczasem jednak radna RadzięW ramach informacji wójta gminy
da rzecz sprawdziła i oświadczyła, że głos zabrał wicewójt Marcin Buliński,
mamy do czynienia ze zwykłym prze- który wspomniał m.in. o budowie
oczeniem. Zajęcia zatem będą realizo- świetlicy wiejskiej w Złotnikach.
wane również na osiedlu Grzybowym.
– Są złożone dokumenty i spodzie– Oficjalnie zgłaszam korektę – do- wamy się, że do końca stycznia zostapełnił formalności wójt Wojtera.
nie wydane pozwolenie na budowę
Po tej korekcie Wysoka Rada pro- – zatarł ręce.
gram przyjęła jednogłośnie.
Włodarz poinformował też o ogłoRadna Joanna Pągowska poinformowała, że jej
szonym przetargu na budowę ulic
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu
Nie wyręczajmy prokuratury
Modrakowej i Świerkowej w Suchym
Nadszedł czas na zatwierdzenie Lesie, a także o wyposażeniu szkół
Z kolei przewodnicząca Joanna
planu pracy komisji stałych. W tym w laboratoria przyszłości.
Radzięda z Komisji Oświaty, Kulmomencie wójt Wojtera zabrał głos
Następnie przewodnicząca Rady tury, Sportu i Spraw Społecznych
w sprawie sprawy karnej, która prze- Gminy Anna Ankiewicz przekazała napomknęła, że jej komisja zwróciła
ciwko niemu się toczy. Wytłuma- zgromadzonym informację o tym, że się do kuratorium w sprawie kontroczył, dlaczego nie widzi sensu swojej Stowarzyszenie Rolników Indywidu- li jakości nauczania w Zespole Szkół
obecności na posiedzeniu Komisji alnych i Producentów Żywności „Ra- w Chludowie.
Rewizyjnej.
zem” złożyło skargę zarazem na wójta,
W ramach wolnych głosów i wnio– Nie czuję się w żaden sposób upo- jak i na Radę Gminy.
sków głos zabrał m.in. radny Jarosław
ważniony, by wyręczać prokuraturę
– W tej sytuacji skargę przekazuje- Dudkiewicz, który w imieniu mieszi analizować, dlaczego sprawa została my do wojewody – wyjaśniła.
kańców osiedla Grzybowego zapytał
przekazana z Konina do Poznania –
W ramach informacji przewodni- o sprawy komunikacyjne, a w tym
zastrzegł. – Występuję w sprawie jako czących poszczególnych komisji głos o budowę drogi rowerowej.
oskarżony o narażenie gminy na dużą zabrała m.in. radna Joanna Pągowska,
Przed zamknięciem sesji przewodstratę, nie mogę więc tejże sprawy ko- przewodnicząca Komisji Budżetu, nicząca Anna Ankiewicz złożyła zgromentować, mogę tylko kwestionować Finansów i Rozwoju Gospodarczego. madzonym życzenia spokojnych świąt
zarzuty – zauważył. – Pierwsza rozpra- Pracy przed głosowaniem uchwały i dobrego nowego roku.
wa jutro w sądzie o godz. 9.00. Jest to, budżetowej komisji nie brakowało.
Krzysztof Ulanowski
nr 1 (120)
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WYDARZENIA
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W pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku pogoda była
już zimowa. A skoro pogoda jest zimowa, to po pierwsze
jest zimno, a po drugie Morsy Złotniki peregrynują do
karkonoskiej Przesieki. Takie jest wszak odwieczne prawo
natury.
Rok temu przez obostrzenia związane z lockdownem do Przesieki mogło pojechać zaledwie 26 osób. Tym
razem autokarem firmy Dom-Jan
wybrało się na Dolny Śląsk blisko pół
setki osób, a w tym nasz fotoreporter
Maciej Łuczkowski.

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Na pełnej petardzie
Ludzi byłoby nawet więcej, ale kilkoro chętnych akurat się przeziębiło
lub właśnie wyszło z choroby. Morsy
starają się zachowywać odpowiedzialnie i nie narażać własnego zdrowia.
W autokarze znalazły się osoby nie
tylko ze Złotnik, bo Morsy Złotniki to
nie tylko mieszkańcy tej miejscowości.
– Powiem więcej, to nie tylko ludzie
z gminy Suchy Las, ale także z sąsiednich gmin, a nawet z sąsiednich powiatów – zaznacza Ewa Korek, szefowa
klubu i organizatorka wyjazdu. – Jechała też z nami jedna osoba absolutnie początkująca, moja koleżanka
z pracy – dodaje.
Koleżanką z pracy jest też Anna
Maszek, która morsuje od trzech sezonów, a do Przesieki wybrała się po
raz drugi.
– Oczywiście to Ewa mnie namówiła – nie ukrywa pani Anna. – Nie
od razu jej się udało, bo przez cały
sezon się wahałam, przesuwałam
wyjazd nad jezioro z niedzieli na
niedzielę – śmieje się. – Aż weszłam
na pełnej petardzie. Zresztą nasza
morsowa ekipa w pracy cały czas rośnie. Bo my, morsy, zarażamy swoim
entuzjazmem – podkreśla. – Ewa

ma też zresztą swoje „macki” również gdzie indziej, nie tylko w naszej
firmie. Przyciąga ludzi, bo zaraża
optymizmem. Nie znam drugiej tak
pozytywnej osoby, która nikogo nie
ocenia, nie krytykuje, cieszy się z każdego, kto do nas dołącza, choć przecież nie każdy od razu złapie bakcyla.
Bo Ewa jest po prostu wyjątkowa. To
samo zresztą mówi mój mąż. Sam nie
morsuje, Ewę zna tylko przeze mnie,
ale powtarza mi, że to jedna z najfajniejszych, najbardziej społecznych
osób, jakie poznał.
Kolegą z pracy jest też Artur Gembiak, który morsuje od 2020 r.
– Znajomi namawiali mnie przez
trzy lata, a Ewa przez rok – przyznaje. – Długo się opierałem, aż w końcu
wjechano mi na ambicję, że niby nie
dam rady. Że niby ja nie dam rady?! –
śmieje się. – Poszedłem raz i złapałem
bakcyla. Paradoksalnie złapać tego
bakcyla pomogła też pandemia, bo
przecież pozamykano fitnessy, pozamykano siłownie. A morsowanie było
dostępne – zwraca uwagę.
Andrzej Krysiak na ekipę Morsów
Złotniki trafił przez Facebooka. Choć
mieszka na Świerczewie, z ciekawości
pojechał na plażę Łabędzią nad Jeziorem Kierskim.
Morsowa rodzina
Nad Kierskim Ewa Korek wdrażała pana Andrzeja w tajniki morsowania.
– I już zostałem Łabędziej wierny, ze
względu na urok osobisty Ewy i wyjąt-
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Nawet niebo świętowało
Podróż na Dolny Śląsk minęła spokojnie, na śmiechach i wesołych przekomarzaniach.
– Bo nasz autobus zawsze jest wesoły – podkreśla pani Anna.
– Było nas sporo, ale wszyscy znaliśmy się przynajmniej z widzenia,
z Kierskiego – zwraca uwagę pan Ar-

tur. – Oczywiście w czasie wspólnej
podróży zintegrowaliśmy się mocniej
– dodaje.
A w Karkonoszach zrobiło się jeszcze weselej, bo na naszych bohaterów
czekała tam piękna zimowa pogoda.
– Pogoda rzeczywiście trafiła się
przepiękna – cieszy się Anna Maszek.
– W czasie poprzedniego wyjazdu po
prostu lało. Najwyraźniej niebo wiedziało, jak się zachować z okazji naszych piątych urodzin – żartuje.
– To był mój trzeci wyjazd do Przesieki i trzeba przyznać, że tym razem
pogoda rzeczywiście zrobiła nam
wspaniały prezent – przytakuje Andrzej Krysiak. – Był śnieg, było słońce,
po prostu cudownie.
– Było zimowo, przepięknie, delikatny mrozik, napadało śniegu. Klimat, góry, wodospad, słońce. Nastrój
nie do odtworzenia – zachwyca się
Bolesław Stutko, który w Przesiece był
po raz drugi.
– Dla mnie ten morsowy pobyt
w Karkonoszach był wyjątkowy, bo
pierwszy i do tego z wyjątkowymi
ludźmi – docenia Artur Gembiak. –
Świetna, zimowa pogoda też oczywiście miała wpływ na dobrą atmosferę.
Śnieg na kamieniach
Temperatura powietrza wynosiła
około minus dwóch stopni, zaś na kamienistej ścieżce schodzącej w kierunku wodospadu Podgórnej, leżało sporo
śniegu.
– Trzeba było schodzić powoli
i ostrożnie, gęsiego, pomagając sobie
nawzajem – podkreśla pani Ewa. – Łatwo w takich warunkach o stłuczenia
lub nawet groźniejsze obrażenia.
– Ekscytacja czekającym nas morsowaniem sprawiła, że nie do końca
zwracałem uwagę na niebezpieczeństwo grożące nam na ścieżce, choć
chyba już podświadomie zachowuję ostrożność, zawsze trzeba być
ostrożnym – kiwa głową pani Anna.

– W każdym razie przyjemniej się szło „5 lat Morsy Złotniki”. Nikt poza moją
w słońcu, a nie w deszczu.
najbliższą rodziną o tym nie wiedział,
Wodospad Podgórnej to mekka kiedy więc tort wyjechał na salę, lupolskich morsów, choć obiektywnie dzie byli zaskoczeni i uradowani.
rzecz biorąc warunki do morsowania
– Tort był niespodzianką, choć nie
nie są jakoś szczególnie komfortowe. do końca, bo Ewa wcześniej prosiła,
Nie ma tam miejsca, żeby przed ką- żebyśmy już nie zamawiali sobie jepielą potruchtać i się rozgrzać. Musi dzenia – mruży oko Anna Maszek.
wystarczyć sam marsz kamienistą
– Ewa coś wspominała o niespościeżką. Do wody też trzeba zejść po dziance, ale tortu się nie spodziewakamieniach, a potem dno dość szybko łem. To był duży tort i duże zaskoczesię zagłębia. Za to wykąpiecie się tam nie – śmieje się pan Andrzej.
w pięknych okolicznościach przyrody.
– Mnie też tort zaskoczył – przyNo i w porządnie schłodzonej wodzie. znaje pan Artur.
– Dla mnie ta kąpiel pod górskim
– Duża niespodzianka od Szefowej,
wodospadem, w dużej, zwartej grupie coś cudownego – mówi krótko pan
była fajniejsza niż w jeziorze, gdzie też Bolesław.
jest sporo ludzi, ale mijamy się, nie ma
No dobrze, a ta druga niespotakiej integracji – ocenia pan Artur. – dzianka? W pewnym momencie do
Z pewnością jeszcze do Przesieki poja- pani Ewy, przyodzianej w T-shirt
dę – deklaruje.
z nadrukiem „Szefowa”, podeszło kilku mężczyzn, którzy podnieśli ją na
Rozgrzewały emocje
rękach i zaczęli podrzucać pod sufit.
Tym razem temperatura w akwe– Z wrażenia zamknęłam oczy, ale
nie sięgnęła plus jednego stopnia.
potem powiedziano mi, że sufit był
– To dość zimno – kiwa głową Ewa bardzo blisko mojej głowy – relaKorek. – A przy tym potok Podgórna cjonuje Ewa Korek. – Na szczęście
to nie Jezioro Kierskie, ani Morze wszystko zakończyło się dobrze. Cała
Bałtyckie. Kiedy wchodzi tam kilka- i zdrowa powróciłam na ziemię, a ludziesiąt osób, nie ma za bardzo miejsca, dzie podchodzili do mnie, dziękowali
żeby się ruszać. Trzeba stać.
mi i wyznawali, że nigdy by nie zaczęli
Dla mnie, autora niniejszego tekstu, morsować, gdybym ich nie zachęciła.
byłby to dyskomfort. Bo kiedy wcho- To było naprawdę szalenie miłe!
dzę zimą do Bałtyku, staram się skakać
Nic jednak co dobre, nie trwa
przez fale, żeby trochę się rozgrzać.
wiecznie. Trzeba było ponownie
– Nas jednak rozgrzewały emo- wsiąść do autokaru i wracać do domu.
cje – śmieje się nasza rozmówczyni. Już jednak kolejnego dnia część ekipy
– Świętowaliśmy bowiem pięciolecie tradycyjnie przyjechała na plażę Łanaszego klubu. Przez cały czas krzy- będzią i wykąpała się w Jeziorze Kierczeliśmy coś radośnie, śpiewaliśmy skim. Tym razem woda była o wiele
„Sto lat”. Nowicjuszka z mojej pracy za- cieplejsza – temperatura sięgała plus
pewniała podekscytowana, że nie czu- pięciu stopni. Powietrze było zaś od
je żadnego zimna, że jest super. Kilku wody o sześć stopni chłodniejsze.
panów podeszło nieco bliżej wodospaNatomiast tydzień później złotnicdu, gdzie jest głębiej i dało nura razem kie morsy spotkały się wyjątkowo nad
z głowami. Ja tym razem nie chciałam Rusałką, żeby w mikołajkowych czapryzykować, bo mam długie włosy, kach morsować dla Drużyny Szpiku.
a nie mieliśmy rezerwacji w żadnym
Krzysztof Ulanowski
hotelu czy pensjonacie, więc nie byłoby gdzie głowy wysuszyć – tłumaczy.
Po kąpieli, wytarciu się i przyodzianiu w ciepłe ciuchy, wesoła ekipa powróciła kamienistą, zaśnieżoną ścieżką do autokaru.
Szefowa pod sufitem
Pojazd ruszył w kierunku Wielkopolski, jednak już kilka kilometrów za
Przesieką zatrzymał się na parkingu
zarezerwowanej uprzednio restauracji.
Tam morsy kontynuowały świętowanie swojego pięciolecia.
– I tam sprawiliśmy sobie nawzajem
bardzo miłe niespodzianki – uśmiecha się Ewa Korek. – Ja swojej ekipie,
a moja ekipa mi. Wcześniej zamówiłam duży tort ze świeczkami i napisem

Do Przesieki wybrało się blisko pół setki osób
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kową atmosferę morsowania z tą ekipą.
Nic i nikt nie zastąpi Ewy i jej towarzystwa – podkreśla z mocą. – Bliżej
bym miał z domu do Mosiny, ale wolę
jechać przez całe miasto nad Kierskie.
Z uwagi na różnicę wieku Ewa nazywa
mnie na poły żartobliwie tatą, co traktuję jako duży komplement.
Bolesława Stutko pani Ewa nazywa z kolei morsowym bratem. To braterstwo oboje zawdzięczają pośrednio... Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy. Jak to możliwe? Po kolei.
– Na morsowanie namówił mnie
kolega, rok temu, jakoś w styczniu lub
w lutym – wspomina pan Bolesław. –
Razem wtedy pojechaliśmy wykąpać
się gdzieś pod Szamotułami. Tydzień
później kwestowałem dla WOŚP.
Ewa wtedy podeszła do mnie z ekipą.
Wrzucili do puszki sporo pieniędzy.
Spytałem, czy mogę do nich dołączyć.
Serdecznie zaprosili. Dołączyłem
i nie żałuję, bo jest fantastycznie, fajna zabawa, fajna ekipa, rewelacyjni,
zakręceni ludzie.
W efekcie „morsowy brat” co tydzień jest na plaży na Łabędziej. Jeździ
tam z Rataj.
– Czyli też przez całe miasto, ale
warto się trudzić – nie ma wątpliwości. – Dla zdrowia, bo od kiedy morsuję, nie łapię już kataru zimą. Ale
warto też dla tej przesympatycznej
drużyny. Ewa dzięki swojej osobowości zaraża wszystkich entuzjazmem.
Aż się chce żyć. W każdą niedzielę po
morsowaniu czekam już na następną
niedzielę – wyznaje.
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W drodze do wodospadu, pełni werwy

Kąpiel w Przesiece. Na pierwszym planie Asia, Iza, Sylwia, Angelika i Magda.

Oliwia i Julia (młoda fotografka klubowa)

Ewa kroi urodzinowy tort

nr 1 (120)

Tomasz, Maciej i Bolek tuż po pełnym zanurzeniu

Na pierwszym planie Ewa (w środku, w barwnej czapce) z czworgiem znajomych z pracy. Dorota
(w czarnym kostiumie i jasnej czapce) morsuje po raz pierwszy, Daria (w okularach) też jest
początkująca. Danka (w niebieskich rękawiczkach) i Artur (w okularach) to już doświadczone morsy
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fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Morsy świętowały urodziny
w morsowej mekce

WYDARZENIA / REKLAMA

Gmach dworca
w Złotnikach jest jak nowy
Ponad dwa lata trwała przebudowa budynku stacyjnego
w Złotnikach, dziś będącego własnością gminy. Wstęgę
uroczyście przecięto pod koniec listopada, w dniu św.
Katarzyny, patronki kolejarzy.
Odbiór techniczny unowocze- Agnieszka Szczepaniak wyjawia, że
śnionego obiektu miał miejsce w lipcu największą popularnością cieszy się
2021 r. Koszt całości przeprowadzo- literatura dziecięca. Na półkach znajnych prac to ok. 3,5 mln zł, w tym duje się ponad 13 tys. książek. Jest tu
blisko 369,8 tys. zł dała UE. W odno- też ok. 140 audiobooków, jest też szewionym budynku znalazła się siedziba roka oferta czasopism. Na zewnątrz,
Straży Gminnej, biblioteka publiczna pod oknami stoi ławeczka w kształcie
oraz poczekalnia dla pasażerów.
otwartej książki.
Przecięcia wstęgi w listopadzie doFilia biblioteczna jest w całości
konali marszałek Marek Woźniak, sta- skomputeryzowana. Z katalogu korosta Jan Grabkowski, wójt Grzegorz rzysta się wyłącznie przez internet, tak
Wojtera i Mikołaj Grzyb z Zarządu samo zamawia się książki.
Kolei Wielkopolskich. Na uroczystoPrzez ścianę z biblioteką sąsiaduje
ści obecni byli też komendant Straży Straż Gminna. Strażnicy mają do dysGminnej Marek Dłużewski, kierow- pozycji 250 m 2 powierzchni.
nik Referatu Promocji Gminy Paweł
– To trzy razy więcej niż mieliśmy
Andrzejewski oraz dyr. Andrzej Ogór- przy ulicy Poziomkowej – cieszy się
kiewicz z Centrum Kultury i Bibliote- komendant Marek Dłużewski.
ki Publicznej.
Na stronie www.bazakolejowa.pl
znajdziecie fotografię z 1920 r. Pięciu
W kształcie książki
mężczyzn w mundurach na tle buCiekawostką jest połączenie funk- dynku z napisem „ZŁOTNIKI (pow.
cji dworca i biblioteki. Bibliotekarka Pozn.)”. Przed nimi prowizoryczna,

zbita z desek tablica. Na niej tekst (pisownia oryginalna): „Objęcie stacji
Złotnik! przez pierwszych polskich
urzędników dnia I kwietnia 1920”.
Stacja Złotniki otwarto w 1879
r., budynek wpisany jest do Gminnej
Ewidencji Zabytków. Dlatego niedawne prace musiały być uzgodnione
z konserwatorem zabytków.

Z kolei wójt Grzegorz Wojtera podkreślił, że gmach ma być przyjaznym
miejscem także dla tych przychodzących tutaj, aby ,,na przykład odebrać
mandat albo wypożyczyć książki”.

Szachulec zachowany
Budynek starego dworca został
podzielony na trzy niezależne moduły. Nastawnię zamieniono na
poczekalnię. Główną część budynku
Starosta pod wrażeniem
– Pamiętam opłakany stan tego z pomieszczeniem dawnej poczekalobiektu. Jestem pod wrażeniem zmian. ni przeznaczono na siedzibę Straży
Jako środowisko samorządowe jeste- Gminnej. Magazyn i podpiwniczenie
śmy zupełnie w innym miejscu niż przekształcono w wypożyczalnię
10-lat temu. Dbamy teraz o przeszłość i czytelnię.
Do biblioteki prowadzą dwa wej– podkreślał w przemówieniu starosta
Jan Grabkowski. Umiemy rewitalizo- ścia, jedno od ulicy Dworcowej, a druwać historyczne obiekty. Nie byłoby gie od strony peronu i poczekalni. Podróżni mogą więc sięgnąć po lekturę
tego, gdyby nie środki unijne.
Sporo ułatwiło powstanie w 2007 bez wychodzenia na zewnątrz.
A jeśli ktoś czeka na pociąg na
r. Metropolii Poznańskiej, która związała stolicę Wielkopolski z otaczający- zewnątrz? Na odnowionym peronie
mi ją miastami, gminami i powiatami. znajduje się wiata, pod którą stoi ławka.
Prościej teraz uzyskać środki z UE czy Są bezpieczne dla niepełnosprawnych
parkingi dla aut i rowerów oraz przyz Urzędu Marszałkowskiego.
– Życzę jednak Straży Gminnej, stanek autobusowy.
Gmach wyremontowano z dbałożeby nie wystawiania zbyt wielu
mandatów. Żeby nie było związku, że ścią o zachowanie elementów szachulwięcej mandatów to więcej nowych cowej konstrukcji.
Gmina Suchy Las pozyskała
książek dla biblioteki. Nie tą drogą –
w perspektywie UE na lata 2014-2021
zażartował na koniec starosta.

środki współfinansujące 10 różnych
projektów – podkreślał marszałek województwa Marek Woźniak. – Łączna
kwota wsparcia wynosi ok. 30 mln
zł. W sumie wartość zrealizowanych
zamierzeń tutejszego samorządu wyniosła 45 mln zł – chwalił. – Wydatki
te wiążą się z poprawą transportu zbiorowego i infrastruktury drogowej.
Szybko i ekologicznie
W wystąpieniu marszałek zaznaczał proekologiczne działania gminy,
w tym inwestycje w węzły przesiadkowe. Podkreślał rolę zmodernizowanej
linii kolejowej z Poznania do Piły.

– Jeśli lokalną komunikacją dojedziemy do stacji, a tam wsiądziemy
do pociągu, to do centrum Poznania
dotrzemy szybciej niż autem. Zmniejszając przy tym emisję pyłów i dwutlenku węgla – wskazywał Marek
Woźniak.
Po uroczystości urzędnicy mieli
kilka minut dla dziennikarzy. Zapytałem wójta, czy napis „Złotniki” na
budynku dworca nie powinien być
bardziej widoczny. Włodarz przyznał,
że rzecz jest istotna i obiecał, że po
przemyśleniu sprawy podejmie właściwe decyzje.
Piotr Górski

Galeria Sucholeska
Suchy Las, ul. Obornicka 85
pon. - sob: 10.00-19.30
niedz. handlowa: 10.00-17.00
tel. 509 473 120
fot. Adam Michta, Tomasz Owczarek. Więcej na FB/Sucholeski

Oferujemy pełen
zakres usług
f lorystycznych.
Serdecznie
zapraszamy
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fot. Adam Michta, Tomasz Owczarek. Więcej na FB/Sucholeski
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www.przychodniaeumedica.pl

tel: 791 889 916
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Modelowanie sylwetki / Dietetyk
www.healthestethics.pl
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Złotniki, ul. Krzemowa 1
Nickel Technology Park
kontakt@cherryads.pl
tel. 518 619 690
www.cherryads.pl
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Miliony pod choinkę, czyli siła
samorządowej solidarności
Przed Wigilią do starostwa powiatowego w Poznaniu
przyjechał Gwiazdor na wózku inwalidzkim, który podpisał
akt notarialny, ofiarowując wielkopolskim samorządowcom
blisko 15 mln zł. Dar przeznaczony jest na publiczną komunikację autobusową.

Integrująca rola dworców
Dyrektor Zbigniew Rusak z biura
związku wyraził przekonanie, że linie
autobusowe PKS winny być zsynchronizowane z miejscowymi środkami
komunikacji zbiorowej oraz z pasażerskim ruchem kolejowym.
– Przejęcie dworców w Śremie i Nowym Tomyślu umożliwi tym obiektom pełnienie docelowo funkcji lokalnych centrów przesiadkowych – dał
przykład. – W przypadku Śremu dworzec zintegruje zarówno komunikację
regionalną łączącą Śrem z Poznaniem,
Czempiniem, Kościanem i Gostyniem z komunikacją miejską i gminną.
Dyrektor Rusak nie ukrywał też,
że ewentualny sukces organizacji musi
wiązać się ze zwiększaniem liczby
kursów na danej trasie (do minimum
sześciu) oraz – co się z tym łączy –
z przyjęciem do pracy większej liczby
kierowców.
Organizację tworzą 22 samorządy terytorialne, a w tym Poznań,
powiat poznański, grodziski, kościański, nowotomyski i obornicki
oraz gminy: Buk, Czempiń, Dopiewo,
Duszniki, Grodzisk Wlkp., Kórnik,
Kuślin, Miedzichowo, Międzychód,
Mosina, Oborniki, Rogoźno, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, Śrem i Tarnowo Podgórne.

Pozbądź się blizn
i rozstępów z Pixel RF

fot. Arch. jemynietyjemy.pl

W rolę ofiarodawcy wcielił się pre- utrzymanie sprawnej międzygminnej
zydent Jacek Jaśkowiak, który porusza komunikacji autobusowej. Regularnie
się na wózku, bo jak wiadomo nie- kursy autobusowe to mniejsza liczba
dawno złamał nogę na warszawskim aut wjeżdżających codziennie do nabruku. Co do Gwiazdora, autora ni- szego miasta.
niejszego tekstu poniosła jednak troTo z kolei przekłada się na większą
chę fantazja, bo prezydent nie założył płynność ruchu i czystsze powietrze
nawet czerwonej czapki.
Dlatego bez wahania Poznań powiePrzyniósł jednak dar, którym jest rzył akcje spółki związkowi.
spółka transportowa PKS Poznań.
Wątek kontynuował przewodniMajątek spółki sięga 15 mln zł. Pre- czący Piotr Hojan z Zarządu Związku
zent odebrali samorządowcy zrzesze- „Wielkopolski Transport Regionalny”
ni w niedawno powstałym Związku (i jednocześnie burmistrz Grodziska
Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Wlkp.), który zapewniał, że cały czas
Transport Regionalny”.
czynione są starania związane z rozPoznań nieodpłatnie przekazał wojem połączeń autobusowych w naakcje o wartości 10,8 mln zł oraz 76 szym regionie.
autobusów i dwa dworce autobusowe:
– Gdyby nie poznański PKS to i tew Nowym Tomyślu i w Śremie.
raz byłby kłopot z dojazdem z Grodziska Wlkp. na spotkanie w starostwie
Interes poznaniaków
poznańskim – przyznał. – W grudniu
– Już przykład funkcjonowania złożyliśmy wniosek w ramach FunduKolei Metropolitalnej pokazał, jak po- szu Rozwoju Połączeń Autobusowych
trafimy razem współpracować. Tamto o dofinansowanie kwotą 2,5 mln złoprzedsięwzięcie dało pewność, że tych 60 linii. Jeśli otrzymamy to wsparcie,
wielkopolscy samorządowcy są kon- to w 2022 r. liczba linii obsługiwanych
kretni w działaniu i skuteczni w reali- przez PKS Poznań zwiększy się do 110.
zacji zamierzeń – podkreślał podczas
Istnieje też konieczność sukceuroczystości Jacek Jaśkowiak. – W in- sywnej modernizacji taboru. Zwiąteresie mieszkańców Poznania leży zek chce osiągnąć standard podróży

zbliżony do świadczonego przez
Poznańską Kolej Metropolitalną.
Transport autobusowy kierowany
ma być szczególnie do mieszkańców
tych obszarów, które są pozbawione
dostępu do kolei.

fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com
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jestilość
imzastosowanie
przeciwdziałać,
jest
zastosowanie
pii. Fascynuję
się nowoczesnymi
technologiami.
pii. Fascynuję
Uważam,
się nowoczesnymi
że terapii
jestnieocenione
to technologiami.
Uważam, że terapii
jest to
rozstępów,
zmarszczek
i
przebarrowych,
pozwalających
osiągnąć
zbliport zbiorowy na terenie łączonych,
naszego
które są najbliższe memułączonych,
sercu, szczególnie
które są najbliższe
jeśli mowamemu sercu, szczególnie jeśli mowa
wień, wyrównać
skóry, odmładzających
żone rezultaty,
Pixel twarz
wykazuje
brakzastosowaniu laseroterawojewództwa będzie się jeszcze
lepiej
o zabiegach
odmładzających
twarzfakturę
ooraz
zabiegach
zastosowaniu
laseroteraoraz
Klinika Piękna Derm Expert / Klinika
//healthesthetics
derm_expert
Piękna Derm Expert
Sucholeski.EU
czerwiec
2021
10
nr
Sucholeski.EU
6 (113)pory powinowactwa
czerwiec
2021 (barwninr 6 /(113)
oraz zadziałać
na rozszerzone
z melaniną
rozwijał – wtórował10
mu Bartosz
Guss,
pii. Fascynuję się nowoczesnymi technologiami.
pii. Fascynuję
Uważam,
się nowoczesnymi
że jest to technologiami. Uważam, że jest to

Klinika Piękna
Derm
KlinikaExpert
Piękna
Derm Expert

zastępca prezydenta Poznania.
Piotr Górski
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WYDARZENIA

Spontaniczne wydarzenia sprzed cunkiem głowę przewodniczący Zalat miały miejsce na pierwszym zbu- rządu Osiedla Grzybowego Jarosław
dowanym odcinku ulicy Koźlarzowej. Dudkiewicz. – Trzeba sobie pomagać;
Z kolei obie imprezy wigilijne z 2021 r., my z kolei udostępniamy naszym złotz uwagi na pandemiczne obostrzenia nickim sąsiadom nasz plac na wspólne
miały miejsce na wolnym powietrzu imprezy, jak choćby w czasie festynów
na placu Grzybowym.
– dodaje tytułem informacji.
Przewodniczący
Dudkiewicz
Sąsiedzka pomoc
chciałby za naszym pośrednictwem
To i tak postęp w porównaniu do podziękować za pomoc nie tylko Ewie
poprzedniego roku, kiedy z Wigilii Korek, ale także wszystkim społecznitrzeba było zrezygnować. Były za to kom, którzy wzięli udział w organizacji
wtedy prezenty dla dzieci, które do- Wigilii.
starczono do 80 domów.
– Ludzie z osiedla są bardzo aktyw– Organizacja grudniowego wy- ni zawodowo, poza tym mają przecież
darzenia na wolnym powietrzu to rodziny, dzieci, swoje życie prywatne,
jednak pewne wyzwanie. I tu wielkie a jednak poświęcili czas, żeby zrobić
podziękowania dla sołtys Ewy Ko- coś dla osiedlowej społeczności – zarek z sąsiednich Złotnik Wsi, która uważa wzruszony – I nie mówię tu
udostępniła nam odpowiedni sprzęt: tylko o członkach Zarządu Osiedla,
namioty i ławostoły – pochyla z sza- którzy z racji pełnionej funkcji czuli się

Ciepło ogniska
Jakie atrakcje przyciągnęły taką liczbę mieszkańców i przyjaciół osiedla?
– Jak to na Wigilii, były wigilijne
potrawy: barszcz, pierogi, ryba, grzaniec – wylicza przewodniczący Dudkiewicz. – Było mini-ognisko na metalowej płycie, żeby ludzie choć trochę
mogli się ogrzać. Opłatka tym razem
nie mieliśmy, z uwagi na pandemię.
Zaszczycił nas za to swoją obecnością
proboszcz Jakub Knychała, który złożył nam wszystkim życzenia bożonarodzeniowe.
Dla katolików obecność księdza jest
oczywista i zrozumiała – to ich duszpasterz. A dla wierzących niebędących katolikami, agnostyków i ateistów?
– Dla wielu mieszkańców osiedla,
niezależnie od ich wiary czy niewiary,
ksiądz Kuba jest osobą, która integruje
naszą społeczność – nie ma wątpliwości Jarosław Dudkiewicz. – Bo Kuba
jest po prostu dobrym, ciepłym człowiekiem. Jest też człowiekiem, który
doskonale rozumie, że nie wszyscy na
osiedlu są praktykujący, że niektórzy
nawet oficjalnie wystąpili z Kościoła.
Osobiście bardzo sobie cenię znajomość z proboszczem, bo cenię go jako
człowieka, stał się on częścią naszej
społeczności. I życzę wielu innym
duszpasterzom, żeby mieli do ludzi takie podejście jak nasz ksiądz.

Proboszcz Jakub Knychała reprezentował władzę kościelną, władzę
świecką zaś – sekretarz gminy Marcin
Kołodziejczak, który przybył na Grzybowe w zastępstwie wójta.
Dla ludzi w potrzebie
Pojawiło się też kilku poznaniaków. I to nie byle jakich. Piotr Kuźniak to członek zespołu Trubadurzy.
Marek Łbik to kajakarz i medalista
olimpijski z 1988 r. Zarówno muzyk,
jak i sportowiec nie poprzestali na
samej tylko obecności, ale czynnie
zachęcali zgromadzonych do udziału
w zbiórce pieniędzy na rzecz małej
Ani, chorej dziewczynki, którą czeka
zagraniczne leczenie, a potem długa
rehabilitacja.
– Pan Marek Łbik zebrał pieniądze
wśród rodziny, a potem na oczach
wszystkich wrzucał do puszki banknoty o dużych nominałach. Dał dobry przykład – chwali Jarosław Dudkiewicz. – Z kolei Piotr Kuźniak dał
darmowy koncert kolęd. Też wrzucił
pieniądze do puszki, a za jego zachętą
wrzucało je wiele innych osób. Obaj
panowie są przyjaciółmi osiedla – dodaje wzruszony.
Warto dodać, że ktoś anonimowo
wpłacił wcześniej też na rzecz Ani 50
tys. zł. Czy hojnym darczyńcą był jeden z dwóch sławnych przyjaciół osiedla czy ktoś zupełnie inny? Nie wiemy,
możemy tylko snuć domysły.
Sama Ania była obecna na Wigilii dla dzieci. Wraz z innymi małymi
uczestnikami żywo reagowała na występ Teatru WARIATE.
Zbiórka pieniędzy dla Ani nie
była jedyną tego typu akcją podczas
obu Wigilii. Organizatorzy prosili też
o dary dla ochronki „Jurek” oraz dla
Caritasu.
– Do ,,Jurka” pojechałem potem
samochodem z bagażnikiem pełnym
darów: chemii gospodarczej, kosmetyków, a także słodkości – relacjonuje nasz rozmówca. – Caritas z kolei

otrzymał trwałą żywność i słodycze.
Ksiądz Knychała zdecyduje, kto otrzyma dary.
Jedna z sympatyczek osiedla podarowała też sześć bonów do profesjonalnej sieci sklepów. Każdy z tych bonów
ma wartość kilkuset złotych.
– Bony trafią do dziewczynek z „Jurka”, w wieku 11-17 lat – informuje przewodniczący Dudkiewicz.
Dobry duch
A jak wyglądały Wigilie oczyma
zwykłych uczestniczek?
– Jestem mieszkanką Grzybowego,
ale w tej imprezie brałam udział po
raz pierwszy – przyznaje Agnieszka
Pachała. – Z pewnością jednak nie po
raz ostatni, bo było po prostu rewelacyjnie! – podkreśla z uznaniem. – Pan
Jarek to dobry duch tego osiedla, bo
atmosfera na obu Wigiliach była wspaniała, rodzinna – chwali.
Nasza rozmówczyni dodaje, że najbardziej podobał jej się koncert Trubadura i zbiórka dla małej Ani.
– Dzięki takim akcjom pieniędzy
na leczenie i rehabilitację jest więcej –
uzasadnia.
Katarzyna Nawrocka mieszka
w Złotnikach, ale chętnie uczestniczy
w życiu społecznym całej gminy. Bywa
na imprezach w Chludowie, Golęczewie...
– Na osiedlu Grzybowym było
rewelacyjnie – nieświadomie powtarza zdanie wypowiedziane wcześniej
przez panią Agnieszkę. – Cieszę się,
że zostałam zaproszona na Wigilię,
bo pan Jarek jest bardzo dobrym
organizatorem,
zaangażowanym
społecznikiem. Wydarzenie zostało mega sprawnie zorganizowane.
Zresztą i inni mieszkańcy Grzybowego są bardzo fajni. Chciałabym wszędzie spotykać tak otwartych, przyjaznych ludzi...
Pani Katarzyna wzięła też udział
w akcji na rzecz małej Ani. Nie po raz
pierwszy zresztą.

– Sprawa jest bliska mojemu sercu,
bo tata Ani to mój kolega od podwórka – wyjaśnia.
Krzysztof Ulanowski
Kalendarz dla Ani
Samorząd pomocniczy, przy sąsiedzkim wsparciu firmy YouNick, przygotował z okazji 25-lecia osiedla
Grzybowego kalendarz trójdzielny
z grafiką nawiązującą do odbywających się na Grzybowym cyklicznych
wydarzeń. Kalendarz wykonano
z ekologicznego papieru. Trafił on
do mieszkańców oraz sympatyków
osiedla. Wydanie kalendarza jest też
formą wsparcia dla małej Ani, gdyż
obdarowani wpłacali „co łaska” na
rzecz rehabilitacji dziewczynki.

Oferujemy

SKŁAD OPAŁU

- węgiel najwyższej jakości
z Polskich Kopalni

fot. Tomasz Owczarek - AS-GRAF Studio

WARGOWO II 81
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159

(dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

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

UCZCIWY SPRZEDAWCA
TO ZAWSZE
ZADOWOLONY KLIENT
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fot. Tomasz Owczarek - AS-GRAF Studio

Wigilia na osiedlu Grzybowym to tradycja sięgająca lat 90.
XX wieku. Na początku wszystko działo się oddolnie; ludzie
spontanicznie ustawiali stoły i dzielili się jadłem, ciastem
oraz grzańcem. Po kilku latach wydarzenie organizować
zaczął Zarząd Osiedla. W grudniu 2021 r. odbyły się aż dwie
imprezy wigilijne: dla dzieci oraz dla dorosłych. Przy okazji
zbierano pieniądze dla małej Ani.

w obowiązku wziąć udział w przygotowaniu obu wydarzeń. Wsparła ich jednak niemała grupa zwykłych mieszkańców, którzy nie tylko szykowali
stoły, ale także zostali po zakończeniu
imprez, żeby pomóc w sprzątaniu. Dotyczy to zresztą nie tylko tej imprezy
integracyjnej. To budujące – docenia
nasz rozmówca.
Na Wigilii dla dzieci pojawiło
się około setki małych mieszkańców,
a także ich rodzice. W sumie mogło
być 200 osób. Na Wigilii dla dorosłych w szczycie było ok. 120 osób.
Całkiem nieźle, prawda?

fot. Lucius Corvus (5x)

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

PIT należy rozliczyć
w miejscu zamieszkania
Początek roku oznacza, że zbliża się okres rozliczeniowy
z Urzędem Skarbowym. Od 15 lutego można już rozliczać PIT
za 2021 rok. Zeznanie podatkowe należy złożyć w urzędzie
skarbowym właściwym dla miejsca ZAMIESZKANIA podatnika.
W tym roku z uwagi na to, że 30 kwietnia wypada w sobotę,
termin złożenia zeznań podatkowych, zgodnie z Ordynacją
podatkową, przesuwa się na poniedziałek 2 maja.
Twój PIT ma istotne znaczenie dla
gminy, w której mieszkasz!
Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego obejmują dochody
bieżące i dochody majątkowe. Wśród
tych dwóch kategorii ważniejszą rolę odgrywają dochody bieżące, na które składają się m.in. wpływy z podatków i opłat
lokalnych, czy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
i osób fizycznych.
W 2022 roku wielkość udziału gmin
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34%!
Ponad 38% Twojego podatku dochodowego zasili budżet gminy, w której
mieszkasz i z której dóbr korzystasz, jeżeli prawidłowo wypełnisz roczne zeznanie podatkowe. Wypełniając PIT należy
wpisać miejsce swojego ZAMIESZKANIA i wskazać urząd skarbowy właści-



ÐÑ

Z wielkim żalem i smutkiem
na początku stycznia pożegnaliśmy

Z wielkim żalem i smutkiem
żegnamy naszego Kolegę.

Śp. Zygmunta Urbaniaka

Andrzej Klepka
zmarł w wieku 45 lat.

Pan Zygmunt był osobą aktywną społecznie.
Niezwykle pozytywną i uczynną. Angażował się
w szereg inicjatyw na rzecz gminy i jej mieszkańców.
Znany i ceniony m.in. za działalność w środowisku
senioralnym i artystycznym.
Był członkiem Klubu Seniora „Dębowy liść”
oraz inicjatorem powstania i kierownikiem chóru
„Dębowy liść”, działającego przy klubie.

wy miejscowo dla Twojej gminy.
Pamiętaj! Urzędy skarbowe „pracują”
tylko i wyłącznie na adresach ZAMIESZKANIA a nie zameldowania.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik
zobowiązany jest złożyć roczne zeznanie podatkowe (tradycyjnie lub drogą
elektroniczną), w urzędzie skarbowym
właściwym dla jego miejsca ZAMIESZKANIA, a dokładnie miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego,
którego zeznanie to dotyczy.
Dla osób zamieszkałych w gminie
Suchy Las właściwym urzędem jest
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady.
Przepisy kodeksu cywilnego wyjaśniają, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.

KONDOLENCJE / REKLAMA

W Urzędzie Gminy w Suchym Lesie,
w Referacie Budowlano – Inwestycyjnym
pracował od 2018 roku.
Był sumiennym pracownikiem, skromnym
i miłym człowiekiem
– takim pozostanie w naszej pamięci.
Żonie, Córce i pozostałym Bliskim
szczere wyrazy współczucia i słowa wsparcia

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Przyjaciołom

składa

składa

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
z Pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las

Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera
z Pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las

Informacja dla mieszkańców gminy,
którzy w 2022 roku obchodzą
50-tą rocznicę ślubu

Pary małżeńskie obchodzące w 2022 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu
osobiście przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu
Cywilnego, w terminie do 28 lutego 2022 roku.
Zgłoszenie to będzie podstawą do
sporządzenia wniosku do Prezydenta
RP o nadanie medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” i zorganizowania uroczystości ich wręczenia.
W myśl ustawy, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, Urząd
Stanu Cywilnego nie ma uprawnień
do skierowania do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dlatego Jubilaci muszą ten fakt zgłosić osobiście.

PROFESJONALNY AUTO DETAILING

Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną
ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody
Wielkopolskiego do Prezydenta RP.
W celu zgłoszenia zgody zapraszamy do USC Suchy Las po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji wizyty
pod nr telefonu 678 926 277.
Marlena Kuziemska
Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego











tel. 508 402 609

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
22
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ZDROWIE

Zwycięzcy naszych
konkursów otrzymali
nagrody od firmy Bricoman
Przedstawiamy dwoje kolejnych zwycięzców: Agnieszkę
Rychlicę i Stanisława Korka. Oboje są bardzo z nagród
zadowoleni.
Agnieszka Rychlica wygrała w kon- w domu ścianki działowe, kupiliśmy
kursie paragonowym. Zrobiła w Brico- więc bloczki z betonu komórkowego
manie zakupy na niebagatelną kwotę H+H. Z transportem wyszło akurat tyle
6 tys. zł. To chyba musiały być bardzo – tłumaczy.
zróżnicowane sprawunki?
Nasza rozmówczyni dodaje, że
– Wcale nie! – śmieje się pani w Bricomanie robi zakupy średnio trzy
Agnieszka. – Budowaliśmy akurat razy w miesiącu.

Mieszkamy wprawdzie w Zieląt- znacząco. Zdecydowałem się, choć
kowie, więc bliżej byśmy mieli cho- miałem pękniętą kość w ręce i obite
ciażby do Obornik, ale do Bricomana żebra po kraksie na rowerze – śmieje
wstępujemy niejako po drodze, jadąc się. – Obawiałem się szarpnięcia przy
w różnych sprawach do centrum Po- otwarciu spadochronu, ale szelki trzyznania – dodaje. – Poza tym Bricoman mały sztywno i wszystko odbyło się
ma dobre ceny, a bloczki są dostępne delikatnie.
na miejscu. Nie trzeba zamawiać i czeSkok z czterech kilometrów trwał
kać – przedstawia argument.
trzy minuty, z czego swobodne opadaPrzypomnijmy przy tej okazji, że nie przez 2,5 km – 20 sekund.
sklep znajduje się przy ulicy Wojcie– Lecieliśmy z instruktorem niczym
chowskiego, a zatem na północy mia- pocisk – kiwa głową nasz rozmówca. –
sta i stosunkowo blisko naszej gminy.
Dostałem potem film, na którym widać,
Wygraną w konkursie była paleta jak na rękach i twarzy odkształcała
ekogroszku o wartości ok. 1000 zł. mi się skóra. To był sierpień, ja byłem
Czy nagroda się przydała?
w szortach i koszulce z krótkim ręka– Bardzo i już ją częściowo spożyt- wem. Na górze było chłodno, plus trzy
kowaliśmy. Mamy piec na ekogroszek stopnie. Ale trzymała mnie adrenalina.
– wyjaśnia pani Agnieszka.
A po otwarciu czaszy spadochronu
Z kolei Stanisław Korek wziął udział ogarnęła mnie cisza i spokój.
w konkursie zdjęciowym. Zrobił prawPan Stanisław dodaje, że chętnie
dziwą furorę, ponieważ wszyscy wy- by skok powtórzył.
syłali zdjęcia zrobione na ziemi lub też
– Czy się bałem? – zastanawia się
w wodzie. Pan Stanisław zaś miał zdję- głośno. – Raczej nie, miałem zaufanie
cie w powietrzu, tuż pod podwoziem do instruktora, który ma na koncie ok.
lecącego samolotu. Zdjęcie wykonano 1800 skoków.
w czasie skoku ze spadochronem.
Wygraną w konkursie zdjęciowym
– Pojechałem do Ligowca ze swoją były nożyce akumulatorowe. Przydaszwagierką Mają, która dostała skok dzą się?
w prezencie na urodziny – opowiada
– No pewnie, na naszej działce ronasz Czytelnik. – Na miejscu okazało śnie żywopłot z ligustrów, więc jest co
się, że w samolocie jest jeszcze jed- ciąć – odpowiada nasz rozmówca.
no miejsce. Żona spojrzała na mnie
KRUL

Białe zęby w czasach zarazy
W 2020 roku na początku pandemii drastycznie spadła
liczba wizyt stomatologicznych dzieci – znaczna część
rodziców zrezygnowała z dalszego leczenia dzieci czy
profilaktyki, obawiając się zakażenia w gabinecie stomatologicznym.
Dodatkową barierą były sytuacje,
gdy ich gabinet był zamknięty lub przyjmował tylko pilne przypadki, oraz przekonanie, że ich dziecko nie wymagało
leczenia stomatologicznego.
Uwaga: próchnica!
Nastąpiło to i tak już w bardzo
trudnym okresie dla stomatologii
dziecięcej, kiedy wskaźniki występowania próchnicy u dzieci w Polsce były
alarmująco wysokie.
Próchnica zębów mlecznych
i stałych u dzieci i młodzieży jest
powszechnym problemem na całym
świecie, a Polska, jak wynika z prowadzonych badań epidemiologicznych,
należy do krajów o jej wysokiej zapadalności i intensywności. Szczególnie niepokojący jest fakt, że choroba
próchnicowa pojawia się już w najwcześniejszym okresie życia i dotyczy
najmłodszych dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym.
Jak pokazują badania epidemiologiczne, w Polsce ponad 50 proc. dzieci
w wieku trzech lat ma zęby dotknięte
ubytkami próchnicowymi. Za stan
ten odpowiadają głównie: brak świadomości prozdrowotnej rodziców/
opiekunów, niepodejmowanie badań kontrolnych i leczenia uzębienia
mlecznego, co uniemożliwia skuteczne zapobieganie i wczesne leczenie
minimalnie inwazyjne próchnicy
u dzieci w wieku przedszkolnym. Z badań ankietowych wynika, że w Polsce
ponad 60 proc. rodziców dzieci w wieku do trzech lat nie było z dzieckiem
u stomatologa, a pierwsza wizyta związana była z sytuacja nagłą, bólową lub
urazem zębów.
Lecz mleczne!
Należy zdawać sobie sprawę, że
próchnica zębów mlecznych rozprzestrzenia się u dzieci wyjątkowo szybko, a skutki braku regularnych wizyt
u dentysty są nieodwracalne.
Według rekomendacji międzynarodowych i polskich towarzystw
stomatologicznych, pierwsza wizyta
w gabinecie stomatologicznym powinna się odbyć między szóstym a 12.
miesiącem życia. Jak wynika z raportu
„Zęby na 6!“, jedynie mniej niż 5 proc.
dzieci odbyło pierwszą wizytę stomatologiczną w zalecanym wieku. Rodzice zgłaszają się natomiast do gabinetu
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stomatologicznego z dzieckiem zbyt
późno, zwykle dopiero między drugim
a czwartym rokiem życia, kiedy stwierdza się już znaczne nasilenie choroby
próchnicowej. Prowadzi to w efekcie
do obserwowanych często sytuacji,
gdy wśród dzieci w wieku szkolnym są
takie, które nigdy nie były jeszcze u dentysty lub zgłaszają się nieregularnie, wyłącznie z powodu bólu zęba.
W Polsce wciąż powszechne jest
przekonanie wśród rodziców, że zębów
mlecznych nie należy leczyć. Niestety
świadomość, że o zęby mleczne należy
dbać, jest często niewystarczająca również wśród lekarzy rodzinnych, pediatrów, a nawet części dentystów, którzy
w efekcie nie prowadzą prawidłowej
edukacji rodziców/opiekunów o ważnej roli zdrowia jamy ustnej dla ogólnego stanu zdrowia dziecka.
Dzieci z ubytkami próchnicowymi w uzębieniu mlecznym są ponad
czterokrotnie bardziej narażone na
wystąpienie próchnicy w zębach stałych i jej bardziej agresywny przebieg
niż dzieci zdrowe.
Odpowiedzialność rodziców
Za stan zdrowia jamy ustnej dzieci odpowiedzialni są rodzice, szczególnie w czasie pandemii i obecnych
ograniczeń w dostępie do regularnych
wizyt profilaktycznych, od nich zależy
kontrolowanie zabiegów higienicznych, a także dostarczanie zdrowej dla
zębów diety.
Nieleczone ubytki próchnicowe, zęby z martwą lub zgorzelinową
miazgą, procesy zapalne w przyzębiu
mogą prowadzić do bardzo poważnych powikłań, z sepsą włącznie,
o gwałtownym i szybkim przebiegu,
zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
często wymagających hospitalizacji.
Jak wskazują badania spośród istniejących w organizmie ognisk zakażenia
80 proc. znajduje się w obrębie głowy,
z czego ponad 90 proc. w jamie ustnej.
Obecnie sytuacja nie jest prosta.
Gabinety muszą ograniczyć liczbę
przyjmowanych pacjentów, a przecież
doskonale wiemy jaki olbrzymi problem mamy w naszym kraju, jeśli chodzi o zdrowie jamy ustnej dzieci. Jakie
będą skutki zdrowotne tej pandemii?
Nie ma profilaktyki, nie ma planowego leczenia, stąd perspektywy wyglądają niepokojąco.

Aneta Olszewska

W zawieszeniu
Prowadzone na szeroką skalę programy profilaktyczne opierające się
na profilaktyce zbiorowej w czasie
pandemii zostały zawieszone mimo
istniejących ogromnych potrzeb
w populacji dzieci i młodzieży. Wraz
z zamknięciem szkół przestały działać
gabinety szkolne, a także nadzorowane szczotkowanie zębów prowadzone
w szkołach przez higienistki. Szkolne
programy zdrowia jamy ustnej, dla
wielu jedyne źródło profilaktycznej
higieny jamy ustnej dzieci z grup wrażliwych - podobnie zostały zawieszone
z powodu zamykania szkół.
Należy informować rodziców, że
wizyta u dentysty dziecka jest bezpieczna i ważna dla zachowania zdrowia jamy ustnej.
We współpracy z Wielkopolskim
Oddziałem Narodowego Funduszu
Zdrowia, Polskim Towarzystwem
Studentów Stomatologii oddział Poznań oraz konsultantem wojewódzkim
w dziedzinie stomatologii dziecięcej
przygotowano broszury z informacjami: czego dzieci mogą się spodziewać
w gabinecie, jak między innymi będą
ubrani lekarze w czasie pandemii, czy
też jak przygotować się do wizyty.
Wszystko to ma na celu zmniejszyć
strach dzieci i uspokoić rodziców, którzy obawiają się zakażenia w trakcie
wizyty stomatologicznej.
Obecnie wizyta stomatologiczna
wygląda inaczej niż przed pandemią.
Dzieci są przyzwyczajone do bardzo
uważnego obserwowania wyrazu
twarzy dentysty, a uśmiech i spokojna rozmowa pomaga im opanować
strach i stres związany z wizytą. NoMIO-DENT STOMATOLOGIA
UL. MŁODZIEŻOWA 11
62-002 SUCHY LAS
+48 662 821 515
WWW.MIO-DENT.PL
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Zuzanna Cybulska

sząc maskę, gogle i przyłbicę lekarz ma
utrudnioną możliwość nawiązania
kontaktu wzrokowego z dzieckiem
i komunikacji, a także głos osoby noszącej maskę jest tak zmieniony, że
dziecku trudno jest rozpoznać dentystę. Wreszcie, sama obecność opiekunów, z którymi dentysta dziecięcy
musi współpracować, zwiększa możliwość transmisji wirusa. W warunkach pandemii ograniczanie ryzyka
kontaktu i potencjalnego zakażenia
w trakcie wizyty stomatologicznej
wskazuje na nową zasadę: jeden rodzic/opiekun towarzyszący dziecku.
Obecność uspokaja
W przypadku dzieci niechętnych do współpracy/niespokojnych,
z wysokim poziomem lęku stomatologicznego obecność rodziców jest
konieczna, gdyż obce otoczenie, stosowanie środków ochrony indywidualnej przez lekarza może dodatkowo
zwiększyć strach i niepokój.
Duże znaczenie ma odpowiednie
przygotowanie dziecka do wizyty
w czasie pandemii, wytłumaczenie
roli i pokazanie na fotografiach jak
w obecnych warunkach wygląda zespół stomatologiczny, aby młody pacjent oswoił się z nową sytuacją i miał
szansę zadać pytania, aby złagodzić
obawy i pokonać lęk przed nowym,
nieznanym dotąd środowiskiem gabinetu stomatologicznego.
Warto więc, już dziś zadbać o zdrowie jamy ustnej swoich pociech. Zapraszamy wszystkich Małych (jak
i Dużych) Pacjentów na badanie kontrolne jamy ustnej. Zapraszamy!
dr n. med. Aneta Olszewska
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Odpowiedzialność pracownika za
szkodę w powierzonym mieniu

pracodawca może dochodzić odszkodowania nie tylko kwoty za zaginione
czy zniszczone mienie, ale również za
utracone z tego tytułu korzyści.

Wiele firm oferuje swoim pracownikom różnego rodzaju
sprzęty niezbędne do wykonywania ich obowiązków służbowych. Czasami jednak może się zdarzyć, że powierzony
pracownikowi sprzęt ulegnie uszkodzeniu.

Zgodnie z przepisami kodeksu
pracy jeżeli przekazaniu mienia towarzyszy obowiązek zwrotu lub wyliczenia się, pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
w przedmiotowym mieniu. Wówczas
szkoda w powierzonym mieniu powinna zostać pokryta przez osobę
zatrudnioną w pełnej wysokości.
Ważny sposób powierzenia
W przypadku kiedy dojdzie do
uszkodzenia powierzonego sprzętu
bardzo ważna będzie analiza tego, czy
mienie zostało właściwie powierzone.

Pracodawca powinien powierzyć -odbiorczy bądź pokwitowanie popracownikowi mienie w taki spo- twierdzające odbiór mienia.
sób, aby nie było wątpliwości co do
tego, że przedmioty podlegają zwro- Kiedy dojdzie do szkody
towi. Ponadto osoba przyjmująca
Jeżeli dojdzie do powstania szkody
przedmioty musi mieć możliwość w powierzonym mieniu, podstawową
zapoznania się z ich liczbą i stanem przesłanką uchylenia się od odpowiew momencie przekazania. Pracodaw- dzialności za ujawnione straty jest wyca musi również zapewnić warunki kazanie przez pracownika, że przyczydające możliwość kontrolowania ny wystąpienia szkody były od niego
ilości i jakości mienia w okresie jego niezależne. Argumentem działającym
powierzenia.
na korzyść pracownika będzie wykaZ przepisów nie wynika obowią- zanie faktu, że przyczyną szkody było
zek dokumentowania powierzenia niezapewnienie przez pracodawcę odsprzętu. Należy jednak pamiętać, że powiednich warunków powalających
lepiej dysponować dokumentem na zabezpieczenie powierzonych rzeczy.
potwierdzającym przyjęcie przez Wadliwe powierzenie mienia pozbawia
pracownika odpowiedzialności za pracodawcę możliwości pociągnięcia
powierzone mienie, który będzie pracownika do odpowiedzialności na
świadczył zarówno o wyrażeniu zasadzie art. 124 kodeksu pracy.
zgody, jak i o przekazaniu mienia.
W przypadku gdy pracownik wyNajczęściej strony w tym przypadku rządził szkodę w prawidłowo powiepodpisują umowę o odpowiedzial- rzonym mieniu, powinien pokryć ją
ności materialnej, protokół zdawczo- w pełnej wysokości. Oznacza to, że
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Kącik literacki
Paweł Widomski, pięćdziesięciopięciolatek, absolwent polonistyki, pisarz i felietonista. Jest autorem thrillerów erotycznych i opowieści kryminalnych, jak ciepło przez czytelników
przyjęta książka pt. „Byłem bogiem”. Ale pisze również krótkie,
przepojone czarnym humorem opowiadania, które publikuje w kolejnych tomach pod wspólnym tytułem „Powiedz jak
mnie zabijesz”. Za zgodą autora sukcesywnie publikujemy te
literackie miniatury.
wić się, gdy byłem zajęty oglądaniem
Nowe życie
Na trawniku leżała foliowa toreb- znaleziska. – Ekolog? – spytała.
– Ekolog.
ka. Taka z hipermarketu, którą wielu
– Ja także. Nie mogę patrzeć, jak
nazywa reklamówką, choć niczego
durnie
zaśmiecają planetę.
nie reklamuje. Ruszyłem po nią na
Pokiwałem
głowa i skierowałem
paluszkach, by nie uszkodzić młosię
w
jej
stronę.
dziutkiej, ledwie kiełkującej trawy.
– Najgorzej – powiedziała, gdy
Torebka była całkiem nowa, pewnie
podszedłem
– że to paskudztwo rozużyta tylko raz. Nawet nie zdążyła się
kłada
się
latami.
Wie pan, ile trzeba
rozciągnąć. Gdy podniosłem ją z zieczasu,
żeby
pozbyć
się takiej torby?
mi, zaszeleściła.
–
Oczywiście,
że
wiem.
Czterystu lat.
– Co za marnotrawstwo – mruk–
Właśnie.
nąłem do siebie. – Ludzie płacą za nią
W tym momencie zza zakrętu
przy kasie, fakt, tylko parę groszy, ale
wyłonił
się młody mężczyzna. Jadł
w skali miasta to już są duże pieniąpączka,
trzymając
go w cieniutkiej fodze, i bez sensu prawie natychmiast
liowej
torebce.
Gdy
skończył, upuścił
wyrzucają. A potem się dziwią, że im
opakowanie
na
chodnik.
brakuje na czynsz.
Aż się we mnie zagotowało. Spoj– Ma pan całkowitą rację – usłyrzałem
wymownie na biegaczkę.
szałem za sobą. Odwróciłem głową.
–
To
co,
może damy jej nowe życie?
Na chodniku stała młoda dziewczy–
zapytałem,
wręczając reklamówkę
na w stroju do biegania. Musiała poja-
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dziewczynie. W lot pojęła, o czym
mówię. Uśmiechnęła się filuternie.
Przytrzymałem
bałaganiarza,
a dziewczyna zarzuciła mu torbę na
głowę.
Bolesne rozstania
Mężczyzna wszedł do bloku. Zerknął na tablicę ogłoszeń wiszącą przy
windzie, lecz prócz reklamy firmy
piorącej dywany, nie było nic nowego. Już prawie trzymał palec na przycisku, gdy nagle o czymś sobie przypomniał. Pogrzebawszy w kieszeni,
wyjął pęk kluczy, otworzył skrzynkę
na listy. Wśród kolorowych folderów
znalazł kopertę.
Drżącymi rękami rozerwał papier.
Począł czytać i natychmiast zbladł.
Chwycił balustradę, by nie upaść. Powoli osunął się na schody, zaszlochał.
Dobrych kilka minut tkwił w bezruchu, a wielkie łzy kapały na szare
lastryko. W końcu otarł twarz rękawem i poczłapał do windy.
Na szóstym piętrze, gdzie mieszkał, panowała niczym niezmącona
cisza. Zwykle o tej porze sąsiedzi
hałasowali. Sprzątali, prali, słuchali
muzyki. Ale nie dziś...
Mężczyzna przekręcił klucz
w zamku.
– Dzień dobry, kochanie – rzucił

w głąb mieszkania, zdejmując buty. –
Muszę ci coś powiedzieć.
Chyba przeczuwała, co się święci, bo gdy ją ucałował na powitanie,
przyjęła to nad wyraz chłodno.
Usiadł na krześle.
– Rozstajemy się... Tylko, proszę
cię, nie rób scen. Jest mi i tak wystarczająco smutno.
Pokazał jej kopertę.
– Wiesz, co to jest?
Nie odpowiedziała. Niby skąd
miała wiedzieć?
– Rachunek za prąd – wyjaśnił. –
Nie muszę ci nic więcej tłumaczyć,
prawda?
Wstał. Znów szlochając, pochylił
się nad otwartą zamrażarką. Pocałował kobietę w czoło, po czym wyciągnął wtyczkę z kontaktu.

/PowiedzJakMnieZabijesz
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Dotacje na wymianę kotłów
Od 8 lutego do końca miesiąca można składać wnioski
o dofinansowanie wymiany starych pieców na ogrzewanie
proekologiczne. W zależności od spełnianych warunków
można maksymalnie otrzymać nawet 7 tys. lub 14 tys. zł.

28

Spalanie węgla, koksu, a co gorsza różnego rodzaju odpadów, jest
bardzo szkodliwe. Dlatego od kilku
lat powiat poznański dofinansowuje
likwidację starych kotłów i zamianę
ich na urządzenia wykorzystujące paliwa bardziej przyjazne środowisku.
W tym roku wysokość dotacji
może wynieść 80 procent zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie
więcej niż 7 tys. zł złotych na lokal.

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej to 14 tys. zł. Dokumenty
można składać od 8 lutego do 28
lutego 2022 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub
wysyłając je pocztą na adres: ul.
Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Datą złożenia wniosku jest dzień
jego wpływu do kancelarii. Więcej
informacji na stronie internetowej
www.powiat.poznan.pl
AS
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Jednogłośnie za budżetem
Budowa przejazdu pod torami na Grunwaldzkiej czy
obwodnicy Swarzędza. Inwestycje drogowe na terenie
gminy Suchy Las. Prowadzenie domu dla rodziców samotnie wychowujących dzieci i kobiet w ciąży. Bezpłatnie
szczepienia, programy ekologiczne, ochrona zabytków,
a także wsparcie Teatru Muzycznego i poprawa bezpieczeństwa. Powiat poznański ma budżet na 2022, który
przyjęty został jednogłośnie!

fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

nymi. Działamy na zasadzie solidarności między samorządami i wszyscy
ponosimy koszty związane z utrzymaniem linii.
Dziś Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” tworzą 23 jednostki samorządu
terytorialnego: miasto Poznań, powiaty: poznański, grodziski, kościański,
nowotomyski i obornicki oraz gminy:
Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski, Kórnik,
Kuślin, Miedzichowo, Międzychód,
Mosina, Oborniki, Rogoźno, Stęszew,
Suchy Las, Śmigiel, Śrem i Tarnowo
Podgórne. Obecnie trwają rozmowy,
aby poszerzyć współpracę w ramach
przewozów pasażerskich z Komornikami, Nowym Tomyślem, Lwówkiem,
Opalenicą i Trzcielem oraz powiatem
międzychodzkim.
Do najważniejszych zadań
związku należą m.in.: opracowanie
Planu Zrównoważonego Rozwoju
Transportu Publicznego, odnowienie taboru PKS Poznań przy wykorzystaniu środków unijnych, budowa siatki połączeń zintegrowanej
z siecią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, a także zwiększanie udziału
miejscowości w dostępie do transportu zbiorowego.
TS

– Nigdy wcześniej nie przyszło drogowego nad torami kolejowymi
nam konstruować budżetu z tyloma w ciągu ul. Sucholeskiej, który zapewniewiadomymi. Niestety ustawy ni bezkolizyjny i sprawny przejazd zawodowe nauczycieli, wynagrodze- naniu (800 tys. zł). Nie będzie też
związane z tak zwanym Polskim między Poznaniem a gminą.
nie kadry czy stypendia dla prymusów. szczędził na ratowanie zabytków. Na
Ładem w konsekwencji mogą ograPodobne inwestycje powstaną
Aż 62 mln zł to wydatki na poli- prace konserwatorskie i restauratorniczyć samorządom znaczną część wkrótce w powiecie, który zabezpie- tykę społeczną. – Im bardziej zasob- skie w budżecie zaplanowano 2,5 mln
dochodów z podatku PIT. Dla nas czył 3,7 mln zł na zintegrowany węzeł ny samorząd, tym więcej wagi musi zł. Mieszkańcy mogą wciąż liczyć na
oznacza to wpływy mniejsze o 50 transportowy na przecięciu ul. Grun- przykładać do kwestii socjalnych dopłaty w ramach dwóch programów
mln złotych – mówił Jan Grabkowski, waldzkiej z linią kolejową E-20 oraz – podkreślał starosta poznański. Po ekologicznych. 1,5 mln zł zarezerstarosta poznański. – Do tej pory do- ponad 13 mln zł na wiadukt pod to- raz kolejny będzie można skorzystać wowano na wymianę „kopciuchów”,
chody były przewidywalne, teraz jest rami kolejowymi w Kobylnicy (cała z bezpłatnych programów profilak- a 403 tys. zł na likwidację wyrobów
wielka niewiadoma. Musieliśmy po- inwestycja to niemal 45 mln zł).
tycznych: szczepień przeciwko HPV, azbestowych.
dejmować odważne decyzje. To cena
Ponad 100 mln zł wydanych grypie czy badań mammograficznych.
Bezpieczeństwo publiczne zostademokracji i warto ją ponosić.
zostanie m.in. na przebudowę dro- Wsparcie otrzyma szpital w Puszczy- nie wsparte kwotą 3,6 mln zł. Dzięki
Bieżący rok dla powiatu oznacza gi Napachanie – Rokietnica, „po- kowie. Nie zabraknie pieniędzy na pro- dotacji samorządowej komendy ponie tylko mniejsze wpływy z PIT-u, ale wiatówki” w Długiej Goślinie czy wadzenie DPS w Lisówkach (7 mln zł) wiatowe PSP i jednostki OSP zakupią
również zwiększony aż o 9 mln zł (do dwóch mostów na drodze Buk oraz domu dla samotnych rodziców pojazdy ratowniczo-gaśnicze, sprzęt
53,7 mln zł) tzw. podatek janosikowy, – Wiktorowo. Rozpocznie się reali- z dziećmi i kobiet w ciąży – 890 tys. zł. pożarniczy oraz medyczny, przeproktóry samorząd oddaje do budżetu zacja długo oczekiwanych zadań,
Powiat nadal wspierać będzie dzia- wadzą szkolenia specjalistyczne.
państwa. Dochody zaplanowano na po- w tym budowy obwodnicy Swarzę- łalność Teatru Muzycznego w PozKG
ziomie 428 mln zł, wydatki 466 ml zł. dza (6,5 mln zł, całość 25 mln zł),
Tym samym deficyt wyniesie 38 mln zł. łączącej wiadukt w Jasinie z nowym
rondem w Rabowicach. 1,7 mln zł
pozwoli zwiększyć liczbę połączeń
Co dla Suchego Lasu?
Od lat powiat przeznacza najwię- kolejowych w ramach Poznańskiej Aż 383 oferty wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych w 2022 roku. O dofinansowacej na zarządzanie drogami. I tym ra- Kolei Metropolitalnej.
nie mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, działające
zem nie zabraknie inwestycji, zaróww siedmiu obszarach: edukacji, kultury i sztuki, turystyki, pono wielkich, jak i nieco mniejszych. Na szkoły, instytucje kultury
mocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa
Samorząd dołoży połowę (2,75 mln i kwestie społeczne
zł) kwoty potrzebnej na rozbudowę
Na edukację powiat wyda łącznie i ochrony ludności oraz kultury fizycznej. W ostatniej kategoskrzyżowania ulic Sucholeskiej z Per- 99,6 mln zł – przy subwencji oświa- rii wpłynęło najwięcej wniosków, bo aż 153.
łową. Drugą część przekaże gmina. towej 65,3 mln zł, która nie wystarCałkowita liczba robi duże wraże- W sumie dotację otrzymało 248 zadań.
Z powiatowego budżetu sfinansowa- czy nawet na wynagrodzenia (76,7 nie, ponieważ, mimo panującej pan- Zostanie na nie przekazanych prawie
na (350 tys. zł) zostanie dokumenta- mln zł)! Najwięcej kosztować będzie demii, propozycji zgłoszono o 51 wię- 2 mln zł, a więc niemal cała pula przecja innego dużego projektu – budowy utrzymanie szkół. 92 mln zł pochłoną cej niż w roku ubiegłym. To pokazuje, znaczonych na ten cel środków.
węzła przesiadkowego Suchy Las. Za- m.in. modernizacje placówek, zajęcia że organizacje pozarządowe w jeszPowiat poznański nie szczędzi
kłada on także powstanie wiaduktu dodatkowe dla młodzieży, szkolenia cze większym stopniu dostrzegają pieniędzy na ciekawe inicjatywy i proswoją rolę w aktywnym działaniu na jekty wzbogacające ofertę kulturalrzecz mieszkańców powiatu poznań- ną, edukacyjną czy też sportową dla
skiego.
mieszkańców. Ze szczegółowymi wyWarto podkreślić, że w konkursie nikami konkursów można się zapowystartowało aż 30 nowych organiza- znać na stronie www.powiat.poznan.
cji. 94 oferty zostały złożone przez pod- pl/wyniki-oko-2022/
mioty spoza powiatu poznańskiego.
PR

Mamy OKO na ciekawe pomysły

fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

tej dotacji dofinansowanych zostanie
60 linii obsługiwanych w naszym regionie przez PKS. To oznacza, że łącz2,5 miliona złotych otrzyma Związek Powiatowo-Gminny
nie będziemy mogli utrzymywać 110
„Wielkopolski Transport Regionalny” w ramach Funduszu
tras. Oczywiście przy takiej liczbie
Rozwoju Połączeń Autobusowych.
kursów kolejnym bardzo ważnym
W czwartek, 20 stycznia, umowę Michał Zieliński. – Pod względem za- krokiem będzie modernizacja taboru –
w tej sprawie podpisali przedstawicie- sięgu i oddziaływania związek jest naj- wyjaśnił Piotr Hojan, przewodniczący
le związku i wojewoda wielkopolski, większym tego typu w Polsce. Dzięki Zarządu Związku, burmistrz Grodziska Wielkopolskiego.
Przypomnijmy, że pod koniec
2021 roku Poznań przekazał bezpłatnie akcje spółki PKS na rzecz Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny”. Tak stał się on
właścicielem m.in. dwóch dworców
autobusowych w Śremie i Nowym Tomyślu, 76 autobusów i akcji wartości
10,8 mln zł.
– Naszym celem jest stworzenie takich warunków, by mieszkańcy mogli
wygodnie dojechać do pracy, szkoły
czy lekarza – mówił Tomasz Łubiński,
wicestarosta poznański i jednocześnie
zastępca przewodniczącego Zarządu
Związku. – Kolejnym krokiem jest
wymiana taboru. Planujemy zakup autobusów niskoemisyjnych i będziemy
już wkrótce występować o dotację na
łączną kwotę blisko 100 mln złotych.
Zależy nam na tym, aby uzupełniać,
a nie konkurować z innymi, dobrze
rozwiniętymi liniami komunikacyj-

Źródło: Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

PKS wyjedzie na 110 tras

nr 1 (120)

styczeń 2022

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
Konkurs fotograficzny dla Czytelników!

Kolejny konkurs paragonowy!
Zrób zakupy w sklepie Bricoman na Wojciechowskiego
7/17 w Poznaniu za minimum
200 zł i prześlij zdjęcie paragonu lub faktury na na adres
konkurs@sucholeski.eu do
15 lutego 2022 r.
Do wygrania:
 Drabina Faraone 7 stopni
SDOMUS 7 profesjonalna
jednostronna drabina aluminiowa wysokość robocza
3,36m o wartości 1300 zł

Pokażmy, że jesteśmy przyjaciółmi zwierząt! Czekamy
na zdjęcia z Waszymi pupilami. Pochwalcie się swoimi
psami, kotami, rybkami i nie tylko. Najładniejsze zostaną nagrodzone.
Zdjęcia, dane osobowe numer telefonu oraz zgodę na
publikację fotografii prześlijcie do 15 lutego 2022 r.
na adres konkurs@sucholeski.eu
Do wygrania:
 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.
 2 vouchery po 150 zł - zabiegi na twarz Studio Urody
Venus, Plac Grzybowy 21 62-002 Złotniki tel. 511 981 166

Obornicka 134
Suchy Las
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CODZIENNIE INNE DANIE DNIA
NA WYNOS I NA MIEJSCU
ZUPA + DRUGIE DANIE 24,00 ZŁ
DRUGIE DANIE 22,00 ZŁ

WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA 22,00 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

DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ

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

CZEBUREKI ( 2 szt.)

z farszem mięsnym ................................... 24
z farszem warzywnym
z kurczakiem ................................................... 24
z farszem ziemniaczanopieczarkowym ........................................... 24
z farszem szpinakowym .......................... 24

PIELMIENI (16 szt.)................................. 25
PLACKI ZIEMNIACZANE

bez dodatków ............................................... 20
ze śmietaną ..................................................... 22
z powidłami ................................................... 22
z pieczarkami ................................................ 22
z sosem myśliwskim ................................. 22

PIEROGI ( 8 szt.)

z mięsem........................................................... 24
ruskie ................................................................... 24
ze szpinakiem i serem feta ................... 24
z kapustą i grzybami ................................ 24
z twarożkiem ................................................. 24
z jagodami ...................................................... 24

ZUPY

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

MENU

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
(zapiekany z pieczarkami
i serem mozarella) .................................. 16
filet z kurczaka po parysku
(zapiekany z pomidorami
i serem mozarella) .................................. 16
szare kluski z kapustą
zasmażaną................................................... 15

DODATKI

ziemniaki / ryż ................................................ 6
zestaw surówek / mizeria ........................ 6
kapusta zasmażana ..................................... 6
frytki / kasza ..................................................... 8
pyzy drożdżowe ............................................ 8
pyzy z sosem pieczeniowym ............. 12
pyzy z sosem myśliwskim ...................... 14
ketchup ................................................................ 1
sos czosnkowy ................................................ 2
opakowanie na wynos ............................. 1
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