
Drodzy Sąsiedzi,

Przełom roku to zawsze czas podsumowań i planowania, dlatego chciałbym krótko zrekapitulować
zakończony 2020 i wskazać zamierzenia do zrealizowania w 2021.

Nie będę Wam pisał, że 2020 był trudny, bo każdy z nas to wie, niemniej jednak w wymiarze naszej
wsi udało się zrealizować kilka ważnych projektów:

 zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej rozpoczęte w 2017 roku, które
sprawiły, że zdecydowana większość z nas ma możliwość korzystania z tej jakże przydatnej
zdobyczy cywilizacji. Wiem, że jeszcze nie wszyscy, ale o tym niżej.

 zakończono prace przy budowie oświetlenia ulicy Morwowej,
 zmodernizowano i uzupełniono oświetlenie ulicy Krótkiej,
 kilka kolejnych ulic utwardzono płytami drogowymi, 
 firma Inea zbudowała światłowód,
 w  ramach  inwestycji  pod  nazwą  „Realizacja  węzłów  przesiadkowych  w  Chludowie  i

Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań – Piła” wybudowana
została ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Dworcowej, od skrzyżowania przy remizie do dworca
PKP w Chludowie. Prace będą jeszcze kontynuowane w 2021 na terenie Chludowa, ale wydaje
się, że zmierzają już do szczęśliwego zakończenia (przyczyny wydłużenia czasu realizacji leżały
daleko poza granicami naszej gminy).

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o najbardziej doniosłej, w ostatnich kilku latach, chwili dla
naszych druhen i druhów z OSP. W pierwszych dniach października powitaliśmy … i tu mam duży stres,
gdyż już tyle razy mówili mi co to za samochód, a ja nadal nie pamiętam, dlatego ograniczę się tylko
do stwierdzenia … ładny, czerwony, duży (choć podobno średni) i Mercedes. A poważnie … to należą
się w tym miejscu przede wszystkim ogromne podziękowania wszystkim Mieszkańcom naszej gminy
za liczny udział w wyborach (ciekawostka: w naszym obwodzie frekwencja była najniższa – musimy się
poprawić  przy  kolejnej  okazji),  dzięki  czemu  udało  nam  się  wygrać  wyborczą  „Bitwę  o  wozy”
i samochód mógł trafić do OSP Zielątkowo. Podziękowania należą się również Panu Wójtowi (łubu
dubu, łubu dubu … ) za podjęcie przychylnej dla nas decyzji oraz wszystkim przyjaciołom Zielątkowa,
którzy zaangażowali się w lobbowanie za tym, aby to w naszym garażu pojawił się ten wóz. Kilka dni
po ogłoszeniu decyzji o przyznaniu samochodu gminie Suchy Las, a przed ogłoszeniem, że trafi on do
Zielątkowa to był czas wielu rozmów, spotkań i zbierania deklaracji poparcia. Jeszcze raz w imieniu
swoim i wszystkich członków OSP serdecznie wszystkim stronnikom DZIĘKUJĘ.

A co w 2021? Pierwsza i najważniejsza sprawa to, mam nadzieję, zakończenie pandemii i powrót do
normalności. Jak już będzie normalnie to zamierzenia są bardzo ambitne:

 budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wspólnej, Słonecznej, Morwowej z Wierzbową oraz
Wyrzykowskiej wraz z budową przepompowni ścieków. Według wstępnych deklaracji przetarg
planowany jest w drugiej połowie pierwszego kwartału. 

 budowa  ulicy  Świerkowej  od  ulicy  Leśnej  do  Wierzbowej.  Według  wstępnych  deklaracji
materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu powinny zostać skompletowane na przełomie
pierwszego i drugiego kwartału.

 projekt  i  budowa  urządzeń  uspokojenia  ruchy  na  ulicach  Leśnej,  Szkolnej  i  Dworcowej
(automatyczne  sygnalizacje  świetlne  „nagradzające”  sygnałem  zielonym  za  poruszanie  się
z prawidłową prędkością). Temat ten żyje już od kilku lat i krok po kroku zmierza do realizacji,
Na  obecnym  etapie  mamy  wytypowane  trzy  lokalizacje  sygnalizatorów.  Znacznym
utrudnieniem jest fakt, iż ulice, o których rozmawiamy są drogami powiatowymi i budowa
wszelkich instalacji powinna być finansowana przez Powiat Poznański. Oczywiście nie liczymy
na to, że uzyskamy finansowanie (praktycznie to się nie zdarza, gdyż powiat zawsze ma inne
ważniejsze sprawy do załatwienia), ale oczekujemy przychylnego zaakceptowania koncepcji



i wyrażenia  zgody  na  prowadzenie  prac  w  ramach  naszego budżetu  gminnego.  Stosowne
pisma zostały skierowane do adresata w ubiegłym roku, a środki finansowe zabezpieczone.
Czekamy i pilotujemy temat dalej.

 opracowanie  koncepcji  ścieżki  rowerowej  pomiędzy  Zielątkowem a  Golęczewem.  Z  grupą
współpracujących Radnych postawiliśmy w 2021 na intensyfikację projektowania (w kolejnych
latach będzie realizowana budowa) ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy. Koncepcję
komunikacji  rowerowej  chcemy  oprzeć  o  trzy  kręgosłupy.  Patrząc  od  południa  będzie  to
kręgosłup wschodni poprowadzony (w przybliżeniu i ogólnie rzecz ujmując) żółtym szlakiem
rowerowym biegnącym od os. Sobieskiego w Poznaniu po wschodnich obrzeżach Suchego
Lasu i Złotnik dalej do Złotkowa i Chludowa, kręgosłup centralny wzdłuż ulicy Obornickiej oraz
kręgosłup zachodni biegnący od torów kolejowych na ulicy Sucholeskiej, ulicami Szkółkarską
w  Suchym  Lesie,  Muchomorową  wzdłuż  osiedla  Grzybowego,  Mosiężną,  Dworcową  i
Kochanowskiego  w  Złotnikach  i  dalej  do  Soboty,  Golęczewa  i  Chludowa.  Odgałęzieniem
ostatniego  z  kręgosłupów  ma być  ścieżka  pomiędzy  Golęczewem i  Zielątkowem,  która  w
połączeniu  ze  ścieżką  wzdłuż  Dworcowej  w  Zielątkowie  i  Chludowie  oraz  łącznikiem  do
Golczewskiej w Chludowie, a także szlakiem w ulicy Tysiąclecia w Golęczewie udostępni nam
ciekawą możliwość odbywania spacerów rowerowych.  Oczywiście sieć dróg, szczególnie w
Suchym Lesie,  gdzie  gmina jest  „najszersza”,  zostanie  uzupełniona o szlaki  poprowadzone
równoleżnikowo (ze wschodu na zachód), ale to już temat na inną opowieść. Trzymajcie kciuki
za powodzenie naszych planów.

 doposażenie nowego samochodu gaśniczego OSP o niezbędny sprzęt,
 budowa krótkiego odcinka wodociągu w ulicy Pogodnej (od Sportowej),
 projekt uzupełnienia oświetlenia ulicy Leśnej o dodatkową lampę na wysokości OSP,
 zagospodarowanie  ternu  wokół  górki  na  placu  zabaw przy  ulicy  Sportowej  –  w  budżecie

centralnym zabezpieczono dodatkowe 10 000 zł, które razem z środkami z zadania lokalnego
wpłyną na przyspieszenie zagospodarowania tego terenu.

Poza  wspomnianymi  pozycjami,  które  znalazły  się  w  „dużym”  budżecie  gminnym  wieś  ma  do
dyspozycji  środki  z zadania  lokalnego,  o  których  przeznaczeniu  rokrocznie  decyduje  zebranie
mieszkańców. We wrześniu ubiegłego roku wszyscy (obecni na zebraniu) zgodnie zdecydowaliśmy, że
środki zaplanowane na 2021 przeznaczone zostaną na:

 integrację społeczności – mamy nadzieję, że w tym roku pandemia pozwoli nam na powrót do
naszych tradycyjnych aktywności,

 budowę nowej alejki asfaltowej wokół górki na placu zabaw przy Sportowej,
 ustawienie 5 ławek przy nowej alejce asfaltowej poprowadzonej wokół górki na placu zabaw

przy Sportowej,
 budowę osłon przeciwsłonecznych na 2 ławkach i 2 bokach piaskownicy na placu zabaw przy

Sportowej,
 zakup  przenośnego  stoiska  do  prezentacji  wyrobów  lokalnych  –  Pani  Sołtys  wraz  z  Radą

Sołecką mają pomysł, aby podczas naszych aktywności integracyjnych lokalni producenci mieli
możliwość  wystawiania  swoich  produktów  na  stoisku,  abyśmy  poznali  ofertę  sąsiadów
i korzystali z niej na co dzień, 

 instalację (przy remizie OSP) pojemnika w kształcie serca na nakrętki po napojach.

Korzystając  z  okazji,  chciałem  Wam  wszystkim,  drodzy  Sąsiedzi,  życzyć  wszelkiej  pomyślności
w rozpoczętym roku, wielu sukcesów zarówno prywatnych, jak i zawodowych.

Z pozdrowieniami
Tomasz Sztolcman


