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Tyle ich jest! Chcesz poznać je wszystkie?
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MIO-DENT STOMATOLOGIA
UL. MŁODZIEŻOWA 11
62-002 SUCHY LAS 
+48 662 821 515
WWW.MIO-DENT.PL

Z okazji zbliżających się 
Świat Wielkiej Nocy
życzymy Wszystkim dużo 
zdrowia,  spokoju, odpoczynku
i czasu spędzonego z rodziną 

Zespół  
MIO-DENT STOMATOLOGIA

Pragniemy złożyć życzenia zdrowych i pogodnych  
Świąt Wielkanocnych, obfitości na świątecznym  
stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju  

w rodzinnym gronie.
Prezes Zarządu Edward Miśko
i Pracownicy Zakładu Komunikacji  
Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.
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Szanowni Państwo!

Nie każdy wie, że na terenie naszej gminy mieszka prof. Piotr Tryjanowski, ornito-
log, członek międzynarodowego zespołu naukowców, który to zespół w 2007 r. został 
uhonorowany Noblem za upowszechnianie wiedzy o zmianach klimatu. Nasz dzienni-
karz Krzysztof Ulanowski przeprowadził arcyciekawy wywiad z profesorem o naszych 
skrzydlatych braciach. Wiecie, gdzie w naszej gminie możecie spotkać bielika albo żura-
wia? Nie? No to poczytajcie! Z profesorem rozmawiamy także o nowo wydanej książce 
opowiadającej o wpływie ptasich treli na naszą psychikę. A zdrowie psychiczne to w trud-
nych czasach pandemii rzecz bardzo ważna.

Profesor brodzi w trawie, żeby spotkać ciekawe ptaki, a nasz wspomniany wyżej dzien-
nikarz zanurzył się w lodowatych odmętach Bałtyku, żeby porozmawiać o morsowaniu 
ze złotnickimi morsami, a przy okazji samemu poczuć igiełki zimna, o których tyle razy 
i z taką pasją opowiadała nam sołtys Ewa Korek. Oj, coś czuję, że w lutym przyszłego roku 
sama pojadę wykąpać się w Mielnie z naszą ulubioną sołtyską i jej dzielną drużyną!

Morsowanie hartuje nasze organizmy, dzięki czemu służba zdrowia ma mniej pra-
cy. Co nie oznacza, że służba ta nie jest potrzebna. Z przyjemnością informujemy, że 
samorządy zrzeszone w Metropolii Poznań przekażą szpitalom z Poznańskiego aż 13 
mln zł na zakup środków i sprzętu do walki z pandemią.

Służba zdrowia to rzecz bardzo ważna, ale w życiu liczą się także drobne przyjem-
ności, jak np. wizyta w salonie kosmetycznym. Warto wspomnieć, że w gminie Suchy 
Las mieszka nie tylko ornitolog-noblista, ale także autentyczna Brazylijka, z zawodu 
kosmetyczka. Pani Carla prowadzi swój salon w Złotkowie, a doświadczenie zawodowe 
zdobywała nie tylko w ojczystej Brazylii, ale także i w Londynie.

Inny pomysłowy biznes prowadzony na terenie naszej gminy? Ot, chociażby 
szkoła nurkowania dla dzieci. Zajęcia odbywają się na pływalni Octopus w Suchym 
Lesie. Już dziś można zapisać swoje pociechy.  Żeby było, ciekawiej nurkową ekipę, 
która zajęcia prowadzi, poznaliśmy na Plaży Łabędziej nad Jeziorem Kierskim, gdzie 
kibicowaliśmy złotnickim morsom. Morsy morsowały, a nurkowie w tym czasie… 
nurkowali, rzecz jasna. 

To bynajmniej nie koniec tematów gospodarczych w tym numerze naszej gazety. 
Prezes Dagmara Nickel i prof. dr hab. Marian Gorynia debatowali w ramach Klubu 
Obywatelskiego Poznań o gospodarce w czasie i już po pandemii.

Z kolei wójt Tadeusz Czajka, przedsiębiorca Hieronim Jurga (3 Kolory ABC Kuch-
ni), prof. Robert Kmieciak, przedsiębiorca Wojciech Kruk i inni znamienici dyskutanci 

zastanawiali się nad możliwością powołania 
w naszym kraju Powszechnego Samorządu Go-
spodarczego. Jak być może Państwo pamiętacie, 
problem ten już w 2018 r. poruszał mecenas 
Michał Wawrykiewicz z Wolnych Sądów, który 
startował wówczas do Parlamentu Europejskiego 
i spotykał się w związku z tym ze swoimi wybor-
cami w Poznaniu.

W numerze niniejszym, jak niemal zawsze, 
relacjonujemy też dla Państwa przebieg sesji Rady 
Gminy. Tym razem samorządowcy rozmawia-
li m.in. o kosztach zimowego utrzymania dróg 
(a przypominam, że zimę mieliśmy w tym roku 
jak przed laty), o walce z dzikimi wysypiskami 
śmieci, a także o nowej Świetlicy Wiejskiej, która 
powstanie w Złotnikach Wsi.     

Proszę Państwa, przed nami najważniejsze święto w chrześcijaństwie, święto Zmar-
twychwstania Pańskiego.  Obyśmy  z tej okazji mogli na chwilę zapomnieć o naszych 
pandemicznych problemach. A z okazji nadchodzącego święta proponujemy Państwu 
nasz nowy konkurs fotograficzny – na najpiękniejszy koszyczek wielkanocny. 

Z okazji świąt życzenia naszym Czytelnikom składają m.in. starosta Jan 
Grabkowski, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, wójt Grzegorz Wojtera, wójt Komor- 
nik Jan Broda,wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, sołtys Złotnik Wsi Ewa 
Korek,a także inni samorządowcy, szefowie gminnych jednostek i przedsiębiorcy.

I na koniec! Przypominamy, że cały czas trwa akcja pomocy dla Jarka Stachowia-
ka, brata  Barbary Stachowiak z Urzędu Gminy w Suchym Lesie. Możemy to uczynić 
w czworaki sposób. Ogłoszenie wewnątrz numeru. Otwórzmy nasze serca i portfele. 

Zdrowych i spokojnych Świąt!
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Metropolia wspiera szpitale
ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

Śnieg sypnął, lód popękał,
nasadzenia znikają

15
Przygotuj swoje ciało  
na lato z Kliniką  
Derm Expert 
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Nasza gmina ponownie
zagrała z WOŚ
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– Jest Pan ornitologiem, ale książkę 
napisał Pan razem z psychiatrą dr. 
Sławomirem Murawcem. Piszecie Pa-
nowie o wpływie ptaków i obserwacji 
ptaków na naszą, ludzką psychikę. Do 
tego wrócimy, ale na wstępie chciał-
bym zapytać, jakie ptaki można zaob-
serwować w gminie Suchy Las.

– Najłatwiej rzecz jasna zaobser-
wować takie, które bytują na obszarze 

zabudowanym, ale pewnie nie te są naj-
bardziej interesujące. Sporo gatunków 
znajdziemy na terenie poligonu, gdzie 
obecnie, niestety, nie można legalnie 
wejść. Można jednak dokonywać ob-
serwacji na skraju poligonu. Zresztą cza-
sem udaje się zobaczyć rzadkiego ptaka 
w nieoczekiwanym miejscu Niedawno 
widziałem dzierlatkę na stacji benzy-
nowej w Chludowie. Zaś koło swojego 
domu w Złotkowie widuję i dzierlatkę, 
i dwa inne gatunki skowronków. To już 
rzadkość w Europie, więc można po-
wiedzieć, że mała rzecz, a cieszy.
– A jaką większą „rzecz” udało się 
Panu zaobserwować ze swojego 
domu?

– Bielika. Natomiast na polach 
koło Złotkowa, na skraju poligonu, 
pomiędzy Złotkowem a Sobotą czy 
Golęczewem a Zielątkowem widuję 
też żurawie. To optymistyczne, bo te 
ptaki kiedyś były rzadkie. Podobnie 
jest zresztą z łabędziami. W latach 60. 
Włodzimierz Puchalski [znany fotograf 
przyrody, autor określenia „bezkrwawe 
łowy”– przyp. red.] poszukiwał łabędzia 
niemego po całej Polsce. Dziś ten gatu-
nek łabędzia spotkać bardzo łatwo. 
– Z czego wynikają te zmiany? Z sy-
nantropizacji, z ocieplenia klimatu?

–  Różne czynniki decydują. Ocie-
plenie klimatu większości gatunków 
szkodzi, ale niektórym sprzyja. Ge-
neralnie przyrodą ożywioną kierują 
dwie przeciwstawne siły: pęd do roz-
mnażania i stojące temu na przeszko-
dzie różnorakie ograniczenia, jak np. 
zanikające siedliska.  
– Za wiele z tych ograniczeń odpo-
wiada człowiek, ale człowiek też 

cieszy się z obcowania z przyrodą. 
Dlaczego więc Panowie napisaliście 
książkę o terapeutycznej funkcji 
ptaków, a nie np. ssaków? Albo przy-
rody po prostu?

– Przede wszystkim ptaki to nasza 
pasja. Zajmuję się ich obserwacją już 
od 38 lat. Po drugie, jeśli obserwator-
-amator, nie biolog, będzie chciał zna-
leźć w plenerze coś, co zna, to ptaki 
będą najłatwiejszym celem. Ssaków 
jest w Polsce ok. 120 gatunków, ko-
munikują się w dużej mierze węchem 
i raczej ukrywają się przed ludźmi. 
Owadów mamy w naszym kraju co 
najmniej ok. 30 tys. gatunków. To 
o wiele za dużo jak na amatora. Ob-
serwacją owadów zajmują się raczej 
specjaliści, a amatorzy wolą bardzo 
charakterystyczne grupy, jak duże 
chrząszcze, motyle dzienne czy ważki. 
Natomiast ptaków, wraz z tymi naj-
bardziej rzadkimi, mamy ok. 500 ga-
tunków. Moim zdaniem w sam raz na 
tyle, żeby ich obserwacja i poznawanie 
zajęły całe życie. Poza tym ptaki komu-
nikują się podobnie, jak my, czyli za po-
mocą wzroku i słuchu. Łatwo usłyszeć 
ich śpiew, dość łatwo je też zobaczyć, 
choć zazwyczaj z daleka.
– 500 gatunków… Rozpoznałbym 
niewielką część z nich…

– Wszystko przed panem. Ludzie 
lubią wiedzieć, z czym mają do czy-
nienia. Lubią nazywać i rozpozna-
wać. Doświadczalnie udowodniono, 
że układ nagrody w naszym mózgu 
reaguje tak samo, kiedy rozpoznaje-
my markę jakiegoś samochodu, jak 
i wtedy, kiedy rozpoznajemy gatunek 
ptaka. A rozpoznawanie ptaków rze-
czywiście stanowi czasem niemałe 
wyzwanie. Z drugiej strony dziś jest 
łatwiej niż cztery dekady temu. Sprzęt 
optyczny jest lepszy i tańszy. Całe 
wyposażenie można zdobyć za kilku-
miesięczną pensję, a książki znaleźć 
w internecie, nawet za darmo. Wy-
starczy chcieć!
– Jakich ludzi można spotkać wśród 
obserwatorów ptaków? Poza zawo-
dowymi ornitologami?

– Najróżniejszych. Księdza, po-
licjanta i polityków różnych partii. 
Polacy są podzieleni politycznie, ale 
ptaki łączą ludzi. W innych krajach 
widać to jeszcze wyraźnej niż w Pol-
sce. W Wielkiej Brytanii mówi się, 
że lobby ptasiarskie jest najsilniejszą 
partią w parlamencie. Ale tam ob-
serwowanie ptaków stanowi element 
tożsamości i ważny składnik eduka-
cji. Kiedyś obserwatorzy ptaków mu-
sieli być ludźmi sprawnymi fizycznie, 
zdrowymi, w ogromnej większości 
byli to też mężczyźni. Dziś połowa to 
kobiety, a w terenie wyznacza się szla-
ki dla ludzi na wózkach czy dla słabo 
widzących, z informacjami w alfabe-
cie Braille’a. 
– Rozumiem, że obserwowanie pta-
ków to pasja, ale czasami ta pasja wyda-
je mi się przesadą. Słyszałem o ptasia-
rzu, który w poszukiwaniu rzadkiego 
gatunku pojechał z Górnego Śląska 
w okolice Poznania. Rzecz jasna sa-
mochodem, który pozostawia przecież 
spory ślad węglowy. Ptaka nie spotkał, 
więc wrócił do domu, ale zapowiedział, 
że przyjedzie raz jeszcze.

– Też uważam, że to przesada, tym 
bardziej, że ptaki rzadko spotykanych 
u nas gatunków to często osobniki 
wyczerpane, nie powinno się więc ich 
dodatkowo stresować. A za pieniądze 
przeznaczone na dwie podróże przez 
połowę Polski można jechać np. do 
Finlandii lub do Bułgarii, gdzie zoba-
czymy wiele tamtejszych gatunków 
ptaków w naturalnych warunkach. Ale 
cóż, pasja, hobby to ciekawe zjawisko. 
Przecież w Holandii ludzie zastawiali 
domy, żeby kupić cenne cebulki tulipa-
nów. Granica pomiędzy pasją a obsesją 
bywa bardzo cienka (uśmiech).  
– Moja rodzina zazwyczaj obser-
wuje ptaki z okna albo tarasu. Kosy, 
gołębie, sikorki, sroki. Ostatnio 
mieliśmy kwiczoła, który się mocno 
szarogęsił i gonił inne ptaki. Kiedyś 
nawet złapałem moją mamę na tym, 
że z nim rozmawia.

– To był raczej monolog (uśmiech). 
Jednak wiele osób dokarmiających 

WYWIADWYWIAD

Polska to miejsce spotkań 
kosa i kwiczoła
Z prof. Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu, współautorem książki „Ornitologia 
terapeutyczna”, mieszkańcem naszej gminy rozmawiamy 
o ptakach na skraju poligonu i na polach Złotkowa, o 
dokarmianiu ptaków chlebem, a także o terapeutycznych 
właściwościach ptasich treli.

ptaki lubi do tych ptaków przemawiać. 
Takie zachowanie zwiększa naszą 
empatię, a przecież człowiek lubi być 
dobry, bo wtedy pozytywnie reaguje 
nasz układ nagrody. No i widzi pan, 
ptaki łatwiej obserwować z okna niż 
ssaki. Mówi się nawet, że w czasie 
lockdownu ornitologia okienna to 
prawdziwy hit. Ptaki to bastion nor-
malności w świecie opanowanym 
przez COVID. My się przejmujemy, 
a ptaki mają to w nosie czy też raczej 
w dziobie. Dodajmy, że z własnego 
ogrodu można zaobserwować nawet 
do 80 gatunków ptaków, trzeba je tyl-
ko wyśmienicie rozpoznawać. Warto 
jednak próbować, mamy przecież silną 
potrzebę kontaktu z przyrodą.
– W czasie pierwszego lockdownu 
największą dolegliwością był dla 
mnie zakaz wstępu do lasów. Uwiel-
biam biegać po lesie.

– To był faktycznie absurd. W lesie 
możemy obserwować przyrodę, choć 
lepiej to czynić podczas spaceru niż 
biegania. W lesie możemy oderwać 
się od szarej rzeczywistości. W lesie 
wreszcie wdychamy olejki eteryczne. 
A skoro już po tym lesie biegamy, to 
ważne, żebyśmy biegali bez słuchawek, 
bez muzyki w uszach. Muzyki może-
my posłuchać w domu, ewentualnie 
podczas przebieżki po mieście. Ale 
jeśli biegniemy skrajem poligonu czy 
też nad Rusałką, to chyba lepiej jednak 
słyszeć odgłosy przyrody?
– Wspomniałem o srokach w ogro-
dzie. Kiedyś „nasze” kosy miały pi-
sklęta, kiedy więc pojawiła się sroka, 
odgoniłem ją klaskaniem. Sroka od 
razu uciekła, natomiast kos przyglą-
dał mi się uważnie, ale pozostał na 
gałęzi. Czy moja ingerencja w rela-
cje pomiędzy dzikimi zwierzętami 
nie była przesadą?  

– Zawsze istnieje dylemat, na ile 
wolno nam ingerować w przyrodę, ale 
jeśli to się działo na terenie ogrodu, 
a nie w lesie, do tego przegonił pan 
srokę klaskaniem, a nie wystrzałem 
z wiatrówki, to raczej można uznać 
taką ingerencję za dopuszczalną. Kos 

nie uciekł, bo zurbanizował się i tym 
samym oswoił z obecnością człowie-
ka. Oczywiście mówię o miejskim 
kosie, bo te leśne są bardziej płochliwe. 
Co ciekawe, kosy rozpoczęły urbani-
zację od Paryża, skąd parły na wschód, 
kwiczoły zaś od Moskwy, skąd prze-
mieszczały się do miast na zachodzie. 
Polska okazała się miejscem miejskich 
spotkań obu gatunków.
 – „Naszemu” kwiczołowi sypnęli-
śmy w czasie mrozów trochę kaszy, 
ale nie wydawał się być nią szczegól-
nie zainteresowany.

– Kwiczoł zimą raczej jest zainte-
resowany owocami. Kasza może być 
atrakcyjna dla wróbla domowego lub 
mazurka.
– W Polsce i tak ludzie najchętniej 
dokarmiają ptaki chlebem. Choć 
dużo pisze się o tym, że nie jest to 
dla ptaków zdrowe.

– Kiedyś wyrzucenie kruszynki 
chleba uchodziło za grzech. Mówiło 
się, że jeśli samemu nie zjesz, powinie-
neś dać zwierzakowi. Ten suchy chleb 
jakoś mocno zwierzętom nie szkodził, 
o ile nie był spleśniały. Pleśń może być 
bardzo niebezpieczna dla przewodu po-
karmowego zwierząt. Dziś wypieka się 
chleb z polepszaczami, lepiej więc kupić 
w sklepie specjalną karmę w kulkach. 
Z drugiej strony dokarmianie ptaków to 
zajęcie wielu emerytów, niekoniecznie 
zamożnych. Chleb jest dla nich łatwiej 
dostępny niż specjalistyczna karma. 
Dla tych ludzi to okazja do kontaktu 
z przyrodą, a także do zarażania tą przy-
rodniczą pasją swoich wnuków. Cieszy 
mnie, że ludzie lubią dokarmiać ptaki, 
bo lepiej wpatrywać się w karmnik niż 
w telewizor lub komputer. Jeśli jednak 
zaczynamy ptaki dokarmiać, bądźmy 
konsekwentni i karmmy je aż do nadej-
ścia wiosny. Bo ptaki przyzwyczajają się 
do tego źródła pożywienia.
– Wróćmy do terapeutycznego 
oddziaływania ptaków. To nie jest 
jednak tak, że to po prostu kontakt 
z przyrodą działa terapeutycznie?

– Oczywiście, że tak. Przyroda 
działa na nas kompleksowo, zarówno 

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski (ur. 1970) - pracuje na Wydziale Medycyny We-
terynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; od 
dwóch dekad szczęśliwy mieszkaniec gminy Suchy Las, mieszka w Złotkowie. Ceni 
sobie spacery z lornetką po okolicznych polach i lasach, gdzie praktycznie w każdej 
wolnej chwili podpatruje ptaki i rozmyśla nad kondycją gatunku Homo sapiens. Żo-
naty, trzy córki. Miłośnik win środkowej Europy, owczych serów i tradycyjnego paster-
stwa. Chciałby kiedyś zobaczyć pasące się owce z okien swojego złotkowskiego domu. 
Naukowo zainteresowany szeroko pojętymi relacjami ludzi i zwierząt, klimatem 
i problemami ochrony przyrody. W latach 2003-2008 pracował jako ekspert IPCC 
(wyróżnionego Pokojową Nagrodą Nobla w 2007 r.). Laureat Nagrody Naukowej 
Miasta Poznania. Opublikował około 20 książek, głównie w języku angielskim, ale 
też kilkaset artykułów w najlepszych międzynarodowych periodykach naukowych. 
Lubi popularyzację nauki, stąd często wypowiada się dla pracy, radia, TV i portali 
internetowych.Żuraw

Bielik

Dzięcioł Zielony

Gęgawa

Bocian biały
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Prof. Piotr Tryjanowski

Książka do kupienia w:

ksiegarnia.bogucki.com.pl

ksiegarnia.bogucki.com.pl/pl/p/
Ornitologia-terapeutyczna/373
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TURYSTYKAWYWIAD / REKLAMA
zieleń, jak i ptaki. Jeżeli jednak kupu-
jemy płyty z muzyką relaksacyjną, to 
lubimy, kiedy na tych płytach nagra-
ne są trele ptaków. To zrozumiałe: 
śpiew dzwońca to oznaka nadcho-
dzącej wiosny. Śpiew ptaków nie 
w yleczy nas oczy wiście z głębokiej 
depresji, ale pomaga nam w gorszych 
momentach naszego życia. Kontakt 
z przyrodą, a w tym z ptakami zale-
ca się nie tylko ludziom cierpiącym 
na wspomnianą depresję, ale także 
autystom, schizofrenikom czy też 
chorym na chorobę dwubiegunową. 
Wie pan, kiedyś szpitale psychia-
tryczne nazy wano obłędnymi ogro-
dami. Taka gra słów, bo budynki 
szpitalne było dosłownie zatopione 
w przepięknej zieleni. Już w XIX w. 
przypuszczano, że przyroda ma po-
zyty wny wpły w na pacjentów.
– W swojej książce piszecie Pano-
wie, że także na personel medyczny.

– W rzeczy samej. Gdyby nie 
kontakt z przyrodą, a w tym z ptaka-
mi, psychiatrzy, a także inni lekarze 
funkcjonowaliby gorzej, a zatem 
trudniej by im było nieść pomoc cho-
rym. Zresztą większość z nas czuje 
podskórnie, że przebywanie na łonie 
przyrody przynosi im korzyści.

Rozmawiał 
Krzysztof Ulanowski 

Bielik

Czajka

Bielik

Gąsiorek

Kormorany

Myszołów

Rezydencja nad Jeziorem 
w Puszczy Drawskiej
Jesteśmy zmęczeni zakazami i nakazami związanymi 
z  pandemią. Miesiące, tygodnie konieczności siedzenia 
w domu, samoizolacje, lockdowny, home office, brak spo-
tkań w gronie rodziny i znajomych, teleszkoły, teleprace, 
wideokonferencje, ferie w mieszkaniu…. Mamy tego dość!

Nadchodzi wiosna i każdy szuka 
możliwości wypadu z domu, odpo-
czynku - ale bez tłumów jak na Kru-
pówkach, bez kolejek przed wyciąga-
mi, w bezpiecznych warunkach.

Ładowanie akumulatorów
Gdzie się wybrać na weekendowy 

wypad za miasto? Gdzie można napraw-
dę odpocząć, naładować wewnętrzne 
akumulatory, gdzie aktywnie, ciekawie 
i w rodzinnym gronie oderwać się od 
codziennych problemów i poczuć się 
częścią budzącej się po zimie natury?

Takie miejsce jest niecałe dwie 
godziny jazdy samochodem z Suche-
go Lasu. To Pestkownica w Puszczy 
Drawskiej, na północy wojewódz-
twa wielkopolskiego! W środku lasu, 
z dala od miast czy wsi znajduje się  
kameralna „Rezydencja nad jeziorem”. 

To połączenie wysokiego standardu 
hotelu*** wraz z licznymi atrakcjami 
dla dzieci i dorosłych w środku Puszczy 
Drawskiej. Wymarzone miejsce dla 
osób szukających ciszy i spokoju, którzy 
nie chcą rezygnować przy tym z komfor-
tu. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

Chcesz pospacerować po lesie 
i rozpoznawać tropy zwierząt? Lubisz 
wędkować? A może chcesz poobserwo-
wać Księżyc przez teleskop? Strzelnica 
sportowa na świeżym powietrzu? Ro-
dzinna wycieczka rowerowa po leśnych 
duktach? To wszystko (i jeszcze więcej) 
znajdziesz w Pestkownicy. 

Piękne widoki
Największym atutem obiektu 

są liczne atrakcje na terenie obiektu, 
co daje wiele możliwości spędzania 
wolnego czasu. Hotel położony jest 
na prywatnym terenie sięgającym aż 
50 ha – możliwość zachowania spo-
łecznego dystansu gwarantowana. 
Prywatne jezioro, las, możliwość wy-
najęcia pokojów w trzygwiazdkowym 
hotelu lub w całorocznych domkach 
bezpośrednio nad brzegiem jeziora 
to tylko jedne z wielu plusów tego 
miejsca. Dla gości przygotowana jest 
również wypożyczalnia sprzętu spor-
towego (rowery, rowery wodne, łód-
ki, kajak), dzięki któremu w zgodzie 
z naturą można aktywnie podziwiać 
piękne widoki Drawieńskiego Parku 
Narodowego.

W przypadku niesprzyjającej pogo-
dy, dla najmłodszych pociech przygoto-
wana jest również sala zabaw znajdująca 
się wewnątrz hotelu (można znaleźć 
tam bardzo dużo zabawek czy gier plan-
szowych a w sali biesiadnej stół do ping 
ponga i bilard).

Na terenie obiektu znajduje się 
również zadaszona wiata grillowa wraz 
z miejscem na ognisko, kort tenisowy, 
putting green, bocce, szachy ogrodowe, 
odkryty basen z podgrzewaną wodą 
oraz plac zabaw dla dzieci.

Spotkania ze zwierzętami
W Pestkownicy znajdziecie również 

hodowlę zwierząt, która zawsze cieszy 
się dużym powodzeniem wśród naj-
młodszych gości hotelu. Żyją tutaj da-
niele, owce i króliki. Oczywiście istnieje 
możliwość karmienia zwierząt – to stały 
punkt programu dla najmłodszych gości 
hotelu.

Obiekt jest zdobywcą pierwszego 
miejsca w konkursie zorganizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na najlepszy obiekt 
turystyczny na terenach wiejskich.

Rezydencja uczestniczy w progra-
mie „Smaki Wielkopolski” – kolejny od-
cinek w Pestkownicy już wiosną.

Kolejną kwestią, która jest bardzo 
ważnym elementem dla rodzin z dzieć-
mi, jest kuchnia. W 100 proc. przyjazna 
dla wszystkich gości hotelowych – rów-
nież tych najmłodszych. Hotelowa kuch-
nia korzysta z lokalnych i naturalnych 
produktów, co nadaje niesamowitego 
smaku przygotowanym na miejscu po-
trawom.

Warto nadmienić, iż w oferowa-
nym menu znajdą Państwo też ślimaki 
z własnej hodowli ślimaka helix aspersa 
muller, którego mięso jest zalecane przy 
diecie niskotłuszczowej, idealne przy bó-
lach żołądka, chorobach gardła i oskrzeli.

Na miejscu jest przyhotelowa wę-
dzarnia, gdzie przyrządzane są ryby 
i mięsa. Jesienią korzystamy z własnej su-
szarni grzybów, która jest udostępniana 
też gościom do przygotowania ich wła-
snych zbiorów z okolicznych lasów.

Wyjątkową atrakcją Pestkownicy 
jest jezioro z pokładami leczniczej boro-
winy – unikat w całej Wielkopolsce. 
www.pestkownica.com.pl     
Facebook/Pestkownica 

Szczegóły naszej oferty wakacyjnej 
znajdziesz na www.pestkownica.com.pl

Zapraszamy! +48 502 606 847
info@pestkownica.com.pl

/ Pestkownica

PARK WODNY OCTOPUS SUCHY LAS

-  GRUPA WIEKOWA 8-12
-  ZAJĘCIA W GRUPACH 4-OSOBOWYCH

-  ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ

WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ INTRUKTORSKĄ 

SZKÓŁKA NURKOWANIA

 DLA DZIECI

zajęcia prowadzone na obiekcie

przez

KLUB PŁETWONURKOWY

 

ZAPISY: 602 225 668

Gdy nadejdą święta niech nadzieja  
i radość zastukają do Państwa drzwi,  
a Wielkanoc przyniesie pomyślność, 

szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.
życzą:

dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu  
w Suchym Lesie  

Katarzyna Kustoń  
wraz z pracownikami 
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Z SESJI RADY GMINY / REKLAMAZ SESJI RADY GMINY

Śnieg sypnął, lód popękał, 
nasadzenia znikają 
Lutowa sesja Rady Gminy Suchy Las nie trwała bardzo dłu-
go, jednak samorządowcy poruszyli szereg kwestii. Sporo 
mówiono o walce z zimą i z dzikimi wysypiskami śmieci. 

Sesja odbyła się na platformie Zoom.  
Na początku przewodnicząca Anna 
Ankiewicz zapytała o ewentualne uwagi 
do porządku. W imieniu Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji głos zabrał radny 
Krzysztof Łączkowski, który zapropo-
nował  zdjęcie punktu o konsultacjach 
z mieszkańcami.

Rada jednomyślnie zagłosowała za. 
Potem jednomyślnie przyjęto protokół 
z poprzedniej sesji.

Remont w Biedrusku
Później radni zajęli się projektem 

uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego dla Go-
lęczewa i Złotkowa – terenu aktywizacji 
gospodarczej.

Przewodnicząca Joanna Pągowska 
z Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego poinformowała, że opi-
nia komisji była pozytywna.

Cała rada uchwałę przyjęła zdecydo-
waną większością głosów. Wstrzymał się 
tylko radny Grzegorz Słowiński.

Kolejny punkt dotyczył zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2021-2031. Joanna Pągowska wyja-
wiła, że jej komisja chciałaby zmniejszyć 
koszt remontu budynku przedszkolno-

-szkolnego przy ulicy 1 Maja w Biedru-
sku o 80 tys. zł. 

– Nie chcielibyśmy narażać zadania na 
ewentualną zwłokę – wyjaśnił w odpowie-
dzi wójt Grzegorz Wojtera.

– Kwotę można zabrać np. z rezerwy 
oświatowej – podpowiedziała przewod-
nicząca Anna Ankiewicz. – Wnoszę 
o pozostawienie 80 tys. zł na koncepcję 
i projekt.

Ostatecznie za usunięciem pozycji 
dotyczącej kwoty 80 tys. zł zagłosowało 
12 radnych. Przeciw była radna Joanna Ra-
dzięda. Wstrzymał się radny Włodzimierz 
Majewski. Za całym projektem głosowało 
13 radnych, przeciw nikt, wstrzymał się po-
nownie W. Majewski.

Zima dziesięciolecia
Nadszedł czas na projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwa-
lenia budżetu gminy Suchy Las na 2021 
r. Głos zabrała radna Pągowska z Komi-
sji Budżetu. 

– Na komisji zmniejszyliśmy do 500 tys. 
zł kwotę na zimowe utrzymanie – poinfor-
mowała. – Otrzymaliśmy od kierownik 
Justyny Radomskiej z Referatu Komunal-

nego informację na temat kosztów zimo-
wego utrzymania.

Przykładowo faktura za okres naj-
bardziej intensywnego odśnieżania 
i sypania piaskiem (21-31 stycznia br.) 
wyniosła ponad 217 tys. zł.  

– Nie wiemy jeszcze, jaka będzie faktura 
za luty – zakończyła mówczyni. – Przyjęte 
na komisji 500 tys. zł może nie wystarczyć. 
Zgodnie z sugestią pani kierownik sugeruję, 
żeby zostawić 700 tys. zł.

– Zostawmy te środki do dyspozycji 
pani kierownik – pokiwała głową radna 
Wiesława Prycińska. – Chcemy mieć od-
śnieżane drogi, to wyłóżmy pieniądze.  

Radny Michał Przybylski zastanawiał 
się, czy gminę stać na usługi ZGK.

– Tegoroczna zima była raczej łagod-
na, ale jeśli przyjdzie ostra? – postraszył. 

– Informacja od pani kierownik przyszła 
późno. Może zostawmy teraz kwotę usta-
loną na komisji, a na przyszłość pochylmy 
się głębiej nad tematem.

– Znam trochę rynek – zaznaczyła 
radna Prycińska. – Ceny nie są zawyżo-
ne. Odśnieżanie w lutym już było, więc 
nie wyobrażam sobie, żeby nie zapłacić 

– zmarszczyła brwi.
– Zima nie kończy się w lutym czy 

marcu, śnieg może spaść w grudniu, ba, 
w listopadzie – ostrzegła przewodnicząca 
Ankiewicz. – Niekoniecznie w tym roku 
kończymy już odśnieżanie. Pieniądze na 
ten rok trzeba zabezpieczyć.

– Może sypnąć nawet w maju – zgo-
dził się radny Przybylski.  

– Na jednej z komisji ustaliliśmy, że 
odśnieżamy wszystkie drogi – przypo-
mniał wójt Wojtera. – Stąd może teraz 
zdziwienie wysokością kwot.

– Zakładaliśmy w tym sezonie bez-
śnieżną zimę, więc zmniejszaliśmy kwo-
ty. A śnieg spadł – zauważyła radna Wie-
sława Prycińska. – Dlatego optuję, żeby 
kwoty nie zmniejszać.

– Wcześniej mówiliśmy o 500 tys. zł, bo 
zakładaliśmy lekkie zimy – pokiwała gło-
wą A. Ankiewicz. – Ta wcale nie była lekka, 
a wciąż trwa – zwróciła uwagę.

– To zima dziesięciolecia – ocenił radny 
Tomasz Sztolcman. – Proponuję zmniej-
szyć kwotę, ale tylko do 750 tys. zł.

– Głosujemy wniosek radnego 
Sztolcmana – zarządziła przewodniczą-
ca Ankiewicz.

Wniosek przeszedł 11 głosami. Prze-
ciw był radny Przybylski. Wstrzymali 
się radni Włodzimierz Majewski i Grze-
gorz Słowiński.

Potem rozpoczęła się dyskusja, czy 
można wykorzystać na remont budyn-
ku przedszkolno-szkolnego kwotę 80 
tys. zł z rezerwy oświatowej.

– Rezerwa i sytuacja budżetowa na 
to pozwalają – skinęła głową skarbnik 
Monika Wojtaszewska. 

– Można też zabrać tę kwotę z pienię-
dzy zaoszczędzonych na odśnieżaniu 

– dodała radna Pągowska.
I to ostatnie rozwiązanie przyjęto w gło-

sowaniu. 10 rajców głosowało za, przeciw 
był radny Słowiński, wstrzymali się radni 
Radzięda, Majewski i Przybylski. Cały pro-
jekt poparło 11 rajców, nikt nie był przeciw, 
wstrzymała się ta sama trójka.  

Ucieczka do przodu
Podobnych kontrowersji nie wzbu-

dził projekt uchwały w sprawie wyod-
rębnienia w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki, gdyż 
w gminie funkcjonuje Program Pobu-
dzania Aktywności Społecznej. Radni 
zagłosowali jednomyślnie. 

Podobnie było z wyrażeniem zgody 
na dzierżawę lub najem kilku działek w Su-
chym Lesie i Chludowie. We wszystkich 
przypadkach 14 rajców głosowało za, nikt 
przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Kolejnym punktem był projekt uchwa-
ły w sprawie Gminnego Programu Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Radni 
głosowali jednomyślnie za.

Dłuższą chwilę dyskutowano o ra-
porcie o stanie gminy.

– To powinna być wiedza w pigułce, 
nie twierdzę, żeby przeklejać informa-
cje z lat poprzednich – wywodziła radna 
Radzięda. – Ale porównanie na tle po-
wiatu czy innych gmin – jak najbardziej. 
Raport to nie 350 stron o gminie, to naj-
istotniejsze wskaźniki.

– W raporcie na temat powiatu za-
warte są inne treści – odparł wójt Wojte-
ra. – Trudno też występować do wszyst-
kich 16 gmin.

Ostatecznie radni podjęli uchwałę 
o kształcie raportu. 

Przy okazji punktu dotyczącego 
projektu uchwały o zmianie statutu 
sołectwa Jelonek samorządowcy wysłu-
chali wywodu prawniczego.

– To próba ucieczki do przodu, zrów-
nania kadencji z kadencją innych osiedli 

– wyjaśniał radca prawny Henryk Kuli-
gowski. – Chodzi o uchronienie miesz-
kańców przed ryzykiem związanym ze 
spotkaniami, wyborami. Ale istnieje też 
ryzyko, że wojewoda uchwałę zakwestio-
nuje.

Potem radny Marian Bajer przedstawił 
pozytywną opinię w tej sprawie Komisji 
Porządku Publicznego, Ochrony Środowi-
ska i Spraw Komunalnych.

Opinię tę podzieliła cała rada: 14 raj-

ców zagłosowało za. Zdecydowano się 
więc podjąć ryzyko.

W dalszej kolejności rada zajęła się 
projektem uchwały o zmianie statutu 
osiedla Suchy Las-Wschód.

– Jako szef tej jednostki pomocniczej 
wyłączam się z głosowania – zastrzegła 
radna Anna Ankiewicz.

W głosowaniu wzięło udział 13 raj-
ców. Wszyscy głosowali za.

Świetlica w Złotnikach
Nadszedł czas na oświadczenie  

Rady Gminy w sprawie przebudowy 
drogi powiatowej Sobota-Golęczewo. 
Rada przyjęła przebudowę z zado-
woleniem, wychodząc z założenia, że 
inwestycja poprawi komfort i bezpie-
czeństwo zarówno kierowców, jak i ro-
werzystów czy pieszych. Oświadczenie 
przyjęto jednomyślnie.

W ramach informacji wójta gminy, 
Grzegorz Wojtera opowiedział o budowie 
sali gimnastycznej w Suchym Lesie.

– Zakończyliśmy prace budowlane, 
trwają wykończeniowe – poinformował. 

– Odbiór najpóźniej w lipcu. Zakładamy, 
że wcześniej.

Włodarz wspomniał też o pracach na 
ul. Stefańskiego w Suchym Lesie.

– Pozostała ścieżka z nawierzchni bi-
tumicznej i przechodzimy na ul. Szkół-
karską – podzielił się informacją.

O budynku przedszkolno-szkolnym 
w Biedrusku była mowa wcześniej. Wójt 
dopowiedział jeszcze, że za miesiąc 
otrzymamy przedwstępną koncepcję 
w trzech wariantach.

– Chcemy uniknąć sytuacji ze Złot-
nik Wsi, gdzie przedstawiliśmy jedną 
koncepcję świetlicy, a ta się społeczno-
ści lokalnej nie podobała. Trzeba było 
modyfikować – wyjaśnił.

W dalszej części wystąpienia wójt 
opowiedział też o budowie kanalizacji 
sanitarnej w Golęczewie i Zielątkowie, 
a także o węzłach przesiadkowych.

– W Złotnikach trwają ostatnie prace 
przy modernizacji gmachu dworca – kon-
tynuował. – Wystąpiliśmy do marszałka 
o zgodę na przedłużenie terminu. 

Jeśli chodzi o wspomnianą świetlicę, 
po złożeniu uwag przez sołectwo pro-
jekt powrócił do projektanta.

– Pod koniec marca, na początku 
kwietnia uda się pewnie ogłosić prze-
targ w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

– wyraził nadzieję wójt.

Ochrona zwierząt
W ramach informacji przewodni-

czącej Rady Gminy, Anna Ankiewicz 
odczytała pismo mieszkańców ulicy 
Promienistej, którzy chcieliby poznać 
termin wprowadzenia ruchu jednokie-
runkowego.

W ramach informacji przewodni-

czących komisji stałych, głos zabrał prze-
wodniczący Tomasz Sztolcman z Komisji 
Rewizyjnej, który wyjawił, iż członkowie 
komisji przygotowywali się do kontroli 
w spółce GCI w kwestii adresów IP.

Przewodniczący Krzysztof Łączkow-
ski z Komisji Skarg Wniosków i Petycji po-
informował, że członkowie komisji rozma-
wiali o trybie przeprowadzania konsultacji 
społecznych.

Przewodnicząca Joanna Radzięda 
z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych wyjawiła, iż komisja 
zajmowała się m.in. Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej.

Przewodniczący Marian Bajer z Ko-
misji Porządku Publicznego, Ochrony Śro-
dowiska i Spraw Komunalnych poinfor-
mował, że członkowie komisji debatowali 
o ochronie zwierząt na terenie gminy.

Nadszedł czas na interpelacje i zapyta-
nia. Przewodnicząca Ankiewicz poinfor-
mowała, że gotowa jest odpowiedź na inter-
pelację radnej Iwony Koźlickiej w sprawie 
dofinansowania koła łowieckiego. 

– Pismo znajduje się na stronie BIP – 
dodała.

Pustynia i śmieci
W ramach wolnych głosów i wnio-

sków radna Iwona Koźlicka wspomniała 
o światłowodzie, który na os. Grzybo-
wym kładzie Inea.

– Przy okazji niszczone są nasadzenia. 
Jest bałagan, mieszkańcy mają problemy 
z wyjazdem z domostw – skarżyła się.

– Dostajemy te sygnały – skinął głową 
wójt. – Wystąpiliśmy do firmy, żeby w spo-
sób szczególnie ostrożny wykonywała to, 
co musi wykonać. Kierownik Referatu Ko-
munalnego wyznaczyła pracownika, który 
jest bezpośrednio odpowiedzialny za nad-
zór nad pracami. W miarę możliwości to, 
co zostało zniszczone, będzie odtworzone. 
Ale części nasadzeń zapewne nie uda się 
odtworzyć.

– Przez ponad 20 osiedle było pustyn-
ne, mieszkańcom zależy na nasadzeniach 

– wskazał Jarosław Dudkiewicz, przewod-
niczący Zarządu Osiedla Grzybowego. 

– Prosimy, żeby tam, gdzie to możliwe, wy-
konawca omijał roślinność.

Radna Wiesława Prycińska wspo-
mniała o dzikich wysypiskach.

– Straż gminna ma przecież fotopułap-
kę – przypomniała. – Kiedy jadę rowerem 
przez okolice Złotnik Wsi, na wysokości 
stajni Fiord widzę przy drodze śmietnisko. 
Hałdy sprzętów domowych, worki, części 
aut… Wykorzystujmy fotopułapkę, ustal-
my sprawców – apelowała.

– Walką z dzikimi wysypiskami zaj-
muje się Referat Ochrony Środowiska. 
To on zaprasza do współpracy straż – od-
parł wójt Wojtera. – Takich wysypisk jest 
więcej. Nie zawsze udaje się odnaleźć 

sprawcę. Jeśli coś zauważycie, zgłaszajcie 
kierownikowi Wiesławowi Orczewskie-
mu. Im szybsza reakcja, tym mniejsze ry-
zyko, że małe wysypisko urośnie – wska-
zywał. – A my dokupimy kolejną kamerę 

– zapewnił. 
Do sprawy wysypisk powróciła jeszcze 

przewodnicząca Anna Ankiewicz.
– Znam te śmieci – pokiwała głową. 

– To droga powiatowa. Ta sytuacja zosta-
ła już dawno zgłoszona do powiatu. Nie 
będziemy chyba powiatowych śmieci 
sprzątać.

– Niech powiat posprząta, ale mogliby-
śmy umieścić fotopułapkę, a nie zacietrze-
wiać się, że droga powiatowa, nie podoba 
mi się takie podejście – zmarszczyła brwi 
radna Prycińska. – To nasza gmina.

– Odnoszę się tylko do utylizacji 
śmietniska – odparła radna Ankiewicz. 

– Jak najbardziej umieśćmy fotopułapkę 
– skinęła głową. 

– Problem śmieci na Złotnickiej 
występuje bardzo często wtedy, kiedy 
w Przeźmierowie ma miejsce giełda, czyli 
w czwartki i niedziele – poinformowała 
sołtys Ewa Korek ze Złotnik Wsi. – Za-
wsze zgłaszam tę sytuację straży i śmieci 
znikają. Popieram koleżankę Wiesię, żeby 
uruchomić kamery, jeśli nie na stałe, to 
chociaż przed czwartkiem i niedzielą – za-
sugerowała. – Myślę, że szansa na złapanie 
sprawców jest duża.

Karabinowa seria pytań
– Czy wyznaczony został termin sesji 

Młodzieżowej Rady Gminy? – powróciła 
do swego ulubionego pytania radna Ra-
dzięda.  – Bo młodzież trzeba powiadomić 
z odpowiednim wyprzedzeniem – po-
uczyła.

– Tak, sesja młodzieżowa odbędzie się 
prawdopodobnie 25 lub 26 marca – krót-
ko odparł wójt Wojtera. – Ze wskazaniem 
na 26 marca. Oczywiście, przygotuję do-
kumenty dotyczące zwołania sesji.

– Czy gmina zleciła diagnozy demo-
graficzne dla Biedruska i pozostałej części 
gminy? – radna zadała kolejne pytanie.

– Jeszcze nie – pokręcił głową wójt. – 
Ale wysłaliśmy pytania o cenę.

– Kiedy Straż Gminna będzie mogła 
przenieść się do budynku w Złotnikach? 

– radna Radzięda zmieniła temat. – I co ze 
starym autem straży?

– Proponuję, żeby komendant odpo-
wiedział na te pytania mailowo, nie chciał-
bym mówić teraz na okrągło – rozłożył 
ręce wójt.  

– Co z pomysłem na przebudowę Szkol-
nej? Został zarzucony? – radna zadała ko-
lejne pytanie.

– Uwagi przekazano projektantowi – 
odpowiedział wójt. – Dość radykalnie się 
projekt zmienił. Nie każda faza projektu 
podlega konsultacji, nie każdą omawia się 
na forum rady – zauważył.
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URODA

Dieta to nie wszystko..

Każda z nas marzy o idealnym ciele, gładkiej skórze i zgrabnej sylwetce. Nie 
wystarczy przejść na dietę, aby osiągnąć wymarzone efekty. Wymodelowaną, 
zgrabną sylwetkę uzyskamy  zbilansowaną dietą, aktywnością fizyczna oraz 
dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii hi-tech, które wpro-
wadziłam do Kliniki Derm Expert, aby uzyskiwać najlepsze efekty na miarę 
najbardziej prestiżowych klinik w Polsce. 

Wraz z zespołem najlepszych ekspertów w Klinice Derm Expert stworzy-
łam programy zabiegowe dedykowane danym problemom, przynoszące naj-
lepsze efekty!

Cellulit - ENDERMOLOGIA® ALLIANCE  i STORZ MEDICAL - zredukuje 
nawet najbardziej zwłókniały cellulit 3 i 4 stopnia!

Cellulit - aż 95% kobiet zmaga się z tym problemem, a coraz częściej do-
tyka on także mężczyzn. Z każdym rodzajem cellulitu ciężko jest się uporać 
bez specjalistycznej pomocy. Do głównych czynników odpowiedzialnych za 
powstawanie cellulitu zaliczamy: nieprawidłowe odżywianie szczególnie roz-
maite w wysoko przetworzone produkty, brak aktywności fizycznej, problemy 
hormonalne, predyspozycje genetyczne i stres. Doskonałym wprowadzeniem 
do pracy nad swoim ciałem jest ENDERMOLOGIA® ALLIANCE -  intensyw-
ny masaż podciśnieniowy, który w naturalny sposób pobudza odbudowę i 
produkcję odmładzających składników skóry (kolagenu, elastyny oraz kwasu 
hialuronowego).

 Chcąc utrzymać jak najlepsze efekty zabiegowe, wprowadziłam do swojej 
kliniki najnowszą generację Endermologii Alliance, która jest skuteczniejsza 
oraz bezpieczniejsza a efekty widoczne są już po trzecim zabiegu. Endermo-
logia Alliance,  w odróżnieniu od swojej starszej siostry rekomendowana jest 
również dla kobiet w ciąży, po I trymestrze oraz dla kobiet po liposukcji.

Z Endermologią Alliance wymodelujesz swoją sylwetkę, pozbędziesz się 
cellulitu, pobudzisz krążenie oraz przygotujesz skórę do kolejnych zabiegów, 
potęgując ich skuteczność.. 

Najlepszym uzupełnieniem zabiegów Endermologii jest nasza NOWOŚĆ 
fala uderzeniowa Storz Medical.Głowica D-Actor pozwoli na rozbicie nawet 
najbardziej zwłókniałego cellulitu i zbitej tkanki tłuszczowej.

Decydując się na poszerzenie oferty hi-tech o urządzenie Storz Medical 
odpowiedziałam na liczne zapotrzebowanie naszych Klientów, których roz-
wiązanie problemów zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Wielomiesięcz-
ne testy i opinie ekspertów, utwierdziły mnie w przekonaniu, że STORZ Medi-
cal to rewolucja w redukcji zwłókniałego cellulitu.

ONDA DEKA i KRIOLIPOLIZA - trwale usunie tkankę tłuszczową w najbar-
dziej opornych miejscach

Każdy z nas posiada obszar na swoim ciele, gdzie tkanka tłuszczowa gro-
madzi się wyjątkowo szybko. Są to partie oporne na wszelkie ćwiczenia i diety. 

Dlatego do oferty Kliniki Derm Expert wprowadziłam swiatową NOWOŚĆ. 
Ona®Deka to najsilniejsze na rynku urządzenie do walki z opornym tłuszczem. 
Dzięki innowacyjnej technologii mikrofali głowice docierają w bezpieczny, 
kontrolowany sposób do najgłębszych warstw tkanki tłuszczowej, doprowa-
dzając komórki tłuszczowe do stresu oksydacyjnego, a co za tym idzie – ule-
gają one skurczeniu i zupełnemu rozpadowi. Zabieg jest świetną alternatywą 
dla zabiegu chirurgicznego, jakim jest liposukcja. 

Drugą propozycją i zarazem równie skuteczną jest kriolipoliza Coaxmed. W 
bezpieczny sposób wymrażamy komórki tłuszczowe w temperaturze do -10oC. 
Z miesiąca na miesiąc tkanka tłuszczowa zaczyna ulegać trwałej redukcji.

Dzięki tym urządzeniom trwale pozbędziesz się niechcianej tkanki tłusz-
czowej, zlikwidujesz bryczesy i pozbędziesz się niechcianej oponki na brzu-
chu! Wszystkie zabiegi z oferty Derm Expert kierowane są zarówno do kobiet 
jak i mężczyzn. 

Utrata jędrności - SONOTERMOLIPOLIZA - działanie falą radiową i ultra-
dźwiękami ujędrni i wymodeluje Twoją sylwetkę

Wraz z wiekiem lub w wyniku szybkiej utraty masy ciała nasza skóra ulega 
zwiotczeniu. Tkanki stają się bardzo rozluźnione - tracą stopniowo cenny kola-
gen i elastynę. Jako ekspert rekomenduję zabieg Sonotermolipolizy Coaxmed 
– doskonały w walce z wiotką skórą. Dzięki fali radiowej stymulujemy komórki 
do odnowy i regeneracji a zastosowanie ultradźwięków  pozwoli wymodelo-
wać problematyczną partię. „Termolifting ciała” doskonale uzupełnią takie za-
biegi jak Endermologia Alliance czy Storz Medical, potęgując ich skuteczność 
i przyspieszając efekt końcowy. 

Blizny, rozstępy, wiotka skóra… doskonale zwalczy je INTRAJECT.

Zabieg Intraject - rewolucyjny, najbardziej inwazyjny, ale niewiarygodnie 
skuteczny w swoim działaniu. Szerokie spektrum najnowszych technologii dla 
głębokiej odnowy skóry twarzy, ciała i głowy.

Nie ma problemów nie do rozwiązania. Zaawansowana technologia Intra-
ject swoje zastosowanie znajdzie w: redukcji zmarszczek powierzchownych i 
głębokich, liftingu powieki, redukcji blizn potrądzikowych, redukcji przebar-
wień, poprawie jędrności skóry, modelowaniu twarzy, redukcji blizn i rozstę-
pów oraz terapii skóry głowy (trychologia).

Wiele kobiet boryka się z problemem wiotkiej skóry wokół kolan oraz ra-
mion. W eliminacji tego problemu wykorzystujemy zaawansowaną technolo-
gię Intraject, która jest niezwykle skuteczna.

Wieloletnie  doświadczenie w kosmetologii estetycznej pozwoliło wy-
brać najlepsze, najbardziej zaawansowane i skuteczne technologie. Ważnym 
aspektem jest to, iż urządzenia dostępne w Klinice Derm Expert posiadają 
certyfikaty medyczne. Przebadane są pod względem bezpieczeństwa i sku-
teczności. 

Zapraszam na bezpłatne konsultacje kosmetologiczne - wraz z grupą eks-
pertów dobierzemy odpowiednią terapię zabiegową. Umów się już dziś i ciesz 
się niesamowitymi efektami! Na hasło: MAGAZYN SUCHOLESKI otrzymasz 
-20% rabatu na pierwszy zabieg z oferty Kliniki Derm Expert. 

Bądź na bieżąco z aktualną ofertą - obserwuj nas na Instagramie  
derm_expert i Facebooku

Klinika Piękna Derm Expert 
ul. Strzeszyńska 96, Poznań 
Tel.: 574-685-233

„Dbaj o swoje ciało. To jedyne miejsce, w którym musisz żyć”

NAJNOWSZE technologie dla REWOLUCYJNYCH efektów.
Przygotuj swoje ciało na lato z Kliniką Derm Expert.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu wszelkiej pomyślności

zarówno w życiu osobistym,jak i zawodowym.
Dużo zdrowia, jak najmniej trosk,siły i wiary.

Niech ten piękny, świąteczny czas
spędzony z Najbliższymi
przy wielkanocnym stole

napełni Was radością i spokojem.

Wójt  
Gminy Suchy Las 
Grzegorz Wojtera

Przewodnicząca 
Rady Gminy Suchy Las

Anna Ankiewicz

Z okazji 
Świąt Wielkiej Nocy

życzymy rodzinnych, ciepłych i radosnych chwil 
oraz wesołego „Alleluja”.

Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego
da siłę w pokonywaniu trudności,

przyniesie spokój i spełnienie marzeń.
 

Marian Adamski
Prewodnicący Rady Gminy Komorniki

Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki

/ derm_expert/ Klinika Piękna Derm Expert

– Większość pomysłów dotyczyła bu-
dowy ronda na skrzyżowaniu Szkolnej 
i Poziomkowej – wskazała J. Radzięda. 

– Warto to konsultować, żebyśmy nie po-
wtórzyli kazusu lip na Młodzieżowej.

– Gdybym wiedział, że pani tak 
szczegółowo będzie chciała o projekcie 
rozmawiać, bym go po prostu przyniósł 

– rozłożył ręce wójt.
– Czas na dyskusję będzie, bo w bu-

dżecie nie ma teraz pieniędzy na przebu-
dowę – oceniła radna.

– Nie wiem, czy dobrze panią rozu-
miem, ale to zły pomysł, żeby inwestycja 
w ogóle nie powstała, jeśli projekt się 
nie spodoba – wyraził opinię włodarz. – 

Oczywiście wiem, że to radni przegłoso-
wują projekt, a nie urzędnicy – zastrzegł.

– Nie będzie akceptacji większości 
rady, będzie protest mieszkańców, to 
skończy się temat. Mieszkańcy nie chcą 
gigantycznego ronda – wyraziła przeko-
nanie radna, trochę wchodząc w tym mo-
mencie w rolę zarówno rzeczniczki całej 
rady, jak i ogółu mieszkańców. – Rozcza-
rowujące jest podejście wójta, który na tej 
samej sesji potrafi powiedzieć, że szanuje 
zaangażowanie ludzi, a potem temu za-
przeczyć – krytykowała. 

– To jednak projekt, a nie radni zde-
cyduje o takich szczegółach technicz-
nych, jak szerokość chodnika – wska-

zał G. Wojtera.
– Pan wszystko sprowadza do absur-

du – oceniła J. Radzięda. – Chodzi o to, 
by radni mogli się wypowiedzieć zanim 
będzie za późno.

Atak na lód
Tymczasem sołtys Golęczewa Kata-

rzyna Kachel zapytała o światłowód na 
terenie tej miejscowości.

– Co zrobić, żeby choć kanały zbu-
dowano za jednym zamachem? Czy jest 
szansa? – dociekała. 

– Szansy nie ma w tej chwili – uciął 
włodarz.

– Czy udało się namierzyć wandali, 

którzy uszkodzili taflę na lodowisku 
w Suchym Lesie? – zapytał radny Mi-
chał Przybylski.

– Jako urząd wypożyczyliśmy tylko 
parking pod lodowisko. Na pogodę nie 
mamy wpływu – rozłożył ręce wójt.

– Lodowisko zorganizowałam z prze-
wodniczącą Sylwią Szenk i radnym Ro-
bertem Rozwadowskim – poinformo-
wała Anna Ankiewicz. – Moim zdaniem 
uszkodzenie to skutek lekkomyślności, 
nie wandalizmu. Woda potrzebuje na za-
marznięcie kilku dni. Był świetny pomysł 
na integrację, skończył się klęską. Szkoda 

– westchnęła. – Może kiedyś się uda.
Krzysztof Ulanowski

Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA
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NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!

 � KOSMETYKA
 � KOSMETOLOGIA  

ESTETYCZNA
 � FRYZJERSTWO
 � MAKIJAŻ  

PERMANENTNY
 � MEZOTERAPIA
 � KOSMETYCZNE  

WYBIELANIE ZĘBÓW
 � MANICURE,  

PEDICURE

 � ŻEL, HYBRYDA
 � STYLIZACJA RZĘS
 � HENNA PUDROWA
 � LAMINACJA BRWI
 � MASAŻE
 � ZABIEGI NA TWARZ
 � MAKIJAŻE ŚLUBNE 

I WIECZOROWE
 � DEPILACJA
 � SOLARIUM 
 � ROLLETIC

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

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

PROFESJONALIZM 
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi  
w autoklawie medycznym

Zapraszamy Was do udziału w kolejnym konkursie. 
Tym razem wyślijcie nam zdjęcie Waszego wielkanocne-
go koszyczka. 

Zdjęcia, dane osobowe oraz zgodę na publikację fotek 
prześlijcie do 10 kwietnia na adres konkurs@sucholeski.eu

Na autorów najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody. 

Do wygrania: 

   młotowiertarka 2,7J GBH-2-40 DRE Bosch + komplet 11 
sztuk wierteł firmy Bosch o wartości około 600 zł ufundowa-
ne przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 Poznań

   3 vouchery na kwiaty cięte (każdy o wartości 130 zł) ufun-
dowane przez firmę Kwiaciarnia Cattleya, Obornicka 85,  
Galeria Sucholeska, Suchy Las, tel. 509 473 120 

   2 klucze każdy o wartości 100 złotych na automyjnie bezdo-
tykowe Ehrle zlokalizowane w Suchym Lesie

   bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 
134, Suchy Las

   2 vouchery po 150 zł na zabieg na twarz albo stylizację 
rzęs ufundowało Studio Urody Venus , Plac Grzybowy 21, 
Złotniki, tel. 511 981 166

   2 vouchery po 100zł do wykorzystania z całej oferty Casa-
Blanca, ul. Jodłowa 1a, Jelonek, tel. 666 360 590

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

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych
w gronie najbliższych, oraz nadziei na lepsze jutro, 

życzy Państwu
Agnieszka Czabańska,

właścicielka  
Salonu Urody Sisel

z personelem

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

POMÓC MOŻNA NA 4 SPOSOBY

za każdE wsparcie, serdecznie dziękujemy.

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

POMAGAMY
Jarkowi

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

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

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

Zapraszamy też na licytacje na facebooku: www.facebook.com/groups/dlajarka

Obornicka 134 
Suchy Las

Suchy Las

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

Radosnych Radosnych 
 Świąt Wielkanocnych  Świąt Wielkanocnych 

Zmartwychwstania Pańskiego Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz  oraz  

Błogosławieństwa Bożego Błogosławieństwa Bożego 
życzy  Magda Osypiukżyczy  Magda Osypiuk

  Korekta lakieru 
  Powłoki ochronne
  Folie ochronne 
  Czyszczenie, pranie tapicerki, skór,  
zabezpieczenie permanentne 

  Odgrzybianie wnętrz i klimatyzacji
  Wymiana, naprawa tapicerki oraz skór 
  Wymiana, naprawa szyb samochodowych 
  Montaż, demontaż folii reklamowych 
  Kompleksowe przygotowanie aut do sprzedaży,  
aplikacja powłok ochronnych na auta nowe

Ul. Obornicka 327/1e, 60-650 Poznań 
(po lewej stronie stacji Shell)

PrzemoAuto@vp.pl   www.przemoauto.pl

tel. 508 402 609

PROFESJONALNY AUTO DETAILING
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JELONEKZŁOTNIKI

Galeria Sucholeska 
509 473 120

JELONEK

JÓŹWIAK S.C.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA 127

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00

tel. 667 933 722
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tel. 61 811 65 57
www.zkp.com.pl

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

Telefon 533 327 347

www.qarson.pl

www.mojaStomatologia.pl/poznan

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

lek. stom.  
Magdalena Osypiuk

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

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek. stom.  

Magdalena Osypiuk
Os. Poziomkowe 10a / 1b

tel. 61 652 16 60, 609 450 410

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

tel. 887 400 637

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

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

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

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

tel. 693 749 333 

Wojciechowskiego 7/17  
60-685 Poznań 

tel. 502 688 343, 61 821 21 21

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

Suchy Las 62 -002 , ul Obornicka 136 

tel. 602 125 033



Należy zwrócić zatem uwagę, iż 
sąd kościelny może uwzględnić tyl-
ko takie okoliczności, które istniały 
w czasie złożenia przysięgi małżeń-
skiej i miały wpły w, w stopniu znacz-
nym, na nieważność małżeństwa 
w chwili jego zawarcia. Wszelkie 
okoliczności zaistniałe  po ślubie nie 
stanowią przyczyny do otrzymania  
orzeczenia stwierdzającego nieważ-
ność małżeństwa. 

Warto wiedzieć, że...
Przed przystąpieniem do pro-

cesu należy uświadomić sobie, że 
zestawienie zasad procesu cy wilne-
go o rozwód w kontekście procesu 
o stwierdzenie nieważności mał-
żeństwa jest  z góry skazane na nie-
powodzenie, gdyż zasady te regulują 
przepisy dwóch różnych systemów 
prawnych, tj. prawa cy wilnego i pra-
wa kanonicznego. Stąd uzyskanie 
w yroku rozwodowego wcale nie 
gwarantuje, że okoliczności ustalo-
ne przed sądem powszechnym, będą 
przesądzały o możliwości uzyskania 
pozyty wnego, dla tej samej strony, 
w yroku w procesie kościelnym. Dla-
tego też tak ważne jest aby dobrze 
przygotować się do procesu i zasta-
nowić się, czy w konkretnej sprawie 
w ogóle w ystępują przesłanki do 
jego wszczęcia. Ułatwieniem jest 

w tej kwestii możliwość skorzysta-
nia z pomocy prawnej adwokata 
kościelnego, który przybliży me-
andry skomplikowanego procesu, 
w tym również dokładnie przeana-
lizuje konkretną sprawę pod kątem 
tytułów nieważności małżeństwa. 
Konsultacja z prawnikiem w tego 
rodzaju sprawach ma nie tylko walor 
praktyczny, ale i w pewnym sensie 
edukacyjny, pozwalając pozbyć się 
mitów i uprzedzeń, które narosły 
przez lata o procesie kanonicznym. 

Proces w pigułce
Spraw y rozpatry wane są przez 

sądy działające przy każdej diecezji. 
O tym, który sąd jest właściw y do 
złożenia skargi powodowej decy-
duje miejsce zamieszkania strony 
powodowej lub pozwanej oraz miej-
sce parafii, w której strony zawarły 
sakramentalny związek małżeński. 

Proces o stwierdzenie nieważ-
ności małżeństwa zapoczątkowuje 
złożenie skargi powodowej (po-
wództwo), w której powinno się dość 
szczegółowo opisać całą historię 
znajomości dwojga małżonków. Po 
otrzymaniu stanowiska strony po-
zwanej oraz ustaleniu przez sąd tzw. 
formuły wątpliwości i powiadomie-
niu o tym stron, sąd przystępuje do 
rozpoczęcia postępowania dowo-

dowego zakończonego wydaniem 
opinii przez biegłego psychologa. Na-
stępnie na etapie publikacji akt, stro-
ny mają możliwość zapoznania się 
ze gromadzonym materiałem dowo-
dowym w sprawie oraz mogą złożyć 
głos obrończy, w którym dokonają 
podsumowania całej sprawy i przed-
stawią argumenty przemawiające, ich 
zdaniem, za nieważnością konkret-
nego małżeństwa. Wyrok kończy po-
stępowanie w I instancji. Od wyroku 
sądu I instancji przysługuje apelacja 
do sądu II instancji. Ciekawostką jest, 
że proces kościelny jest trzyinstancyj-
ny, gdyż od wyroku sądu II instancji 
przysługuje z kolei apelacja do Trybu-
nału Roty Rzymskiej w Rzymie. 

W przypadku w yroku stwierdza-
jącego nieważność małżeństwa, obie 
strony są stanu wolnego i teoretycz-
nie będą mogły zawrzeć sakramen-
talny związek małżeński. Istnieją 
jednak od tej zasady w yjątki, a zwią-
zane są one z tzw. klauzulą zakazu.

Nowelizacja prawa 
kanonicznego

Warto również wspomnieć, że 
wprowadzoną z dniem 8 grudnia 
2015 roku reformą Kodeksu kano-
nicznego przewidziano (45-dniow y) 
skrócony proces oraz odstąpienie 
w procesie od drugiej instancji, któ-
ra była dotychczas obowiązkowa.    

Forum wiedzy
Dla osób zainteresowanych po-

głębieniem wiedzy o tajnikach pro-
cesu o stwierdzenie nieważności 
małżeństwa, informuję o możliwo-
ści przystąpienia do pierwszej tego 
typu w Polsce, facebookowej grupy 
pod nazwą „ROZWÓD KOŚCIEL-
NY BEZ TA BU” - otwartej na tego 
rodzaju problemy i pomoc bez tabu. 

M ARCIN GR ZYBEK
adwokat

adwokat kościelny
compliance officer

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81 
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159  

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

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

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA  
TO ZAWSZE  

ZADOWOLONY KLIENT

Oferujemy

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy  
życzymy Naszym Partnerom, Pacjentom  

oraz Współpracownikom radości i pogody ducha!

Aby nadchodzący czas był wyjątkowy i pełny 
wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Pogodnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych  

oraz mokrego  
Dyngusa 

życzy 
Kwiaciarnia Cattleya
z Galerii Sucholeskiej

PORADY PRAWNE / REKLAMA

„Rozwód kościelny”  
bez tabu
„Rozwód kościelny” to potoczne, błędnie używane, okre-
ślenie procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności  
małżeństwa, prowadzonego przez sądy biskupie, funk-
cjonujące w poszczególnych diecezjach. Kościół katolicki 
stoi na straży nierozerwalności związku małżeńskiego, 
dlatego już na wstępie wymaga podkreślenia, że prawo 
kanoniczne nie dopuszcza rozwodów (ani unieważnienia 
małżeństwa), a proces ten ma dać wyłącznie odpowiedź 
na pytanie, czy małżeństwo w wymiarze sakramentalnym 
w ogóle zaistniało.

KANCELARIA   
ADWOKACKA 
KANCELARIA   

PRAWA  
KANONICZNEGO

ADWOKAT  
MARCIN GRZYBEK

ul. F. Roosevelta 6/7 lok. 3 
60-829 Poznań 

tel. 694-160-757 
e-mail: grzybek.marcin@gmail.com

www.adwokat-grzybek.pl 
www.koscielny-adwokat.com.pl

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

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

/ MĄŻ NA TELEFON
www.brudnarobota.pl
506 122 506506 122 506

BRUKARSTWO
OGRODZENIA
DACH I ELEWACJA
TERENY ZIELONE
STOLARKA 
OGRODOWA 

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski
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S: Carla, opowiedz nam kilka słów 
o sobie. Skąd pochodzisz i jak się 
znalazłaś w Złotkowie?

- Jestem Brazylijką, ale rodzina 
mojego męża pochodzi z Poznania. 
Do Złotkowa przeprowadziłam się 
ponad rok temu po wieloletnim po-
bycie w Londynie. Złotkowo okaza-
ło się idealnym dla mnie miejscem 
do zamieszkania. Położone jest ono 
z dala od miejskiego zgiełku, ale na-
dal w bliskiej odległości do centrum 

– przez co nasi synowie mogą reali-
zować swoje pasje sportowe i kon-
tynuować treningi w klubach piłki 
nożnej oraz rugby.
S: Jak się odnajdujesz w Polsce, to 
zupełnie inny klimat, kultura?

- Bardzo dobrze. Polacy są nie-
zwykle otwarci i przyjaźni. W Polsce 
znajduje się wiele wspaniałych miejsc 
i pięknych krajobrazów, o czym 
przekonałam się wielokrotnie, m.in. 
podczas wyprawy w Bieszczady w ze-
szłym roku. Czasami jednak brakuje 
mi trochę brazylijskiego słońca oraz 
bliskości plaży i oceanu, gdzie spędzi-
łam swoje dzieciństwo i młodość.
S: Jak wygląda Twój dzień? 

- Od rana spacer z psem, śniadanie 
z chłopcami, szybkie zakupy i praca. 
Od kilku tygodni funkcjonuje mój ga-
binet kosmetyczny, w którym świad-
czę usługi, więc większość dnia spę-
dzam w pracy.
S: Jesteś kosmetyczką i otworzyłaś 
swój gabinet? Świetnie, powiedz coś 
więcej.

- Po przeprowadzce do Polski 
musiałam w pierwszej kolejności 

uporządkować sprawy związane z do-
mem, szkołą dzieci oraz ich treninga-
mi. Sytuacja związana z COVID-em 
opóźniła moje plany zawodowe. Ale 
w końcu przyszedł czas na gabinet ko-
smetyczny. Przygotowałam mój salon 
od podstaw z dbałością o wymogi sa-
nitarno-higieniczne, wyposażyłam go 
w nowe sprzęty, wszystko gotowe i cze-
ka na Klientki i Klientów. Mimo, że nie 
zdążyłam jeszcze przygotować ulotek 
i tablicy reklamowej przed gabinetem, 
wiele osób już dzwoni i umawia się do 
mnie na zabiegi.
S: Twoje zajęcie to Twoja praca czy 
pasja?

C: Zdecydowanie pasja, ale także 
coś więcej. Mam to we krwi! Moja 
mama była fryzjerką oraz właściciel-
ką salonu kosmetycznego w mieście 
Salvador, skąd pochodzę. Jako dziew-
czynka uwielbiałam przesiadywać 
u mamy w pracy, tak się wychowałam. 
Mama nie tylko mnie zaraziła swoją 
pasją. W mojej rodzinie jest kilkoro 
fryzjerów i kosmetyczek. Pracuję 
w tej branży od 18 lat. Prowadziłam 
gabinety kosmetyczne w Salvadorze, 
a później w Londynie, gdzie też ukoń-
czyłam w tej dziedzinie wiele specjali-
stycznych kursów zawodowych.
S: Jakie zabiegi można wykonać 
w Twoim gabinecie?

Moją specjalizacją jest depilacja 
woskiem. Polecam też, przede wszyst-
kim Paniom, laminację brwi i rzęs. To 
super efekt i wygoda. Klienci wykonają 
w moim gabinecie również oczyszcze-
nia skóry oraz masaże. Pedicure i ma-
nicure – tradycyjny lub hybrydowy.  

W moim gabinecie mile widziane są 
Panie i Panowie, dla których przygo-
towana jest specjalna oferta. Moim 
wszystkim Klientom pragnę zapewnić 
najwyższe standardy usług kosme-
tycznych w komfortowej atmosferze. 
S: Gdzie znajduje się Twój gabinet?

- Przy ul. Słonecznikowej 17A 
w Złotkowie. To tylko około 10 mi-
nut jazdy samochodem od centrum 
Suchego Lasu. Dysponujemy tu miej-
scami parkingowymi dla naszych 
Klientów, więc nie ma problemu z par-
kowaniem.
S: Co powiesz czytelnikom na pro-
gu wiosny?

- Dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi 
i coraz piękniejsi, przede wszystkim 
dla siebie samych! 

Więcej o Brazilian Beauty  
znajdziecie na  
fb/brazilianbeautybyCarla
Carla Piechota Brazilian Beauty
ul. Słonecznikowa 17A,  
Złotkowo 
Telefon: 797 787 347

Uwaga: w okresie epidemii 
SARS-CoV-2 klienci przyjmowani są 
wyłącznie po wcześniejszym umówie-
niu się na zabiegi przez telefon.

URODA / REKLAMA

Brazilian Beauty - salon 
kosmetyczny rodem z Brazylii
Pani Carla to rodowita Brazylijka. Doświadczenie w bran-
ży kosmetycznej zdobywała w swojej ojczyźnie, a po-
tem w Londynie. Teraz prowadzi w Złotkowie gabinet, 
w którym dba o urodę mieszkanek, ale także i mieszkań-
ców naszej gminy.
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POL-CAR - OBORNICKA 150 - SUCHY LAS T. 61 87 32 280  M. cupra.salon@pol-car.pl   

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

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

NADJEŻDŻA MOC
310 KM.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,5 l/100 km do 8,7 l/100km. Emisja CO2 od 192 g/km do 1 9 7  g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki CUPRA - POL-CAR lub sprawdź na stronie www.cuprao�icial.pl/wltp.html
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O idei powszechnego samorządu 
gospodarczego pisaliśmy już wiosną 
2019 r. Wtedy to przedstawiciele Wiel-
kopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wiel-
kopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, 
Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębior-
ców i Pracodawców Przedsiębiorcy.
pl oraz innych podmiotów podpisali 
Deklarację Wielkopolską, w ramach 
której deklarowali współpracę na rzecz 
przywrócenia w Polsce wspomnianego 
wyżej samorządu. 

Nie złożyli broni
Wśród sygnatariuszy deklaracji 

znaleźli się m.in. dobrze znany miesz-
kańcom naszej gminy Hieronim Jurga, 
właściciel 3 Kolory - ABC  Kuchni, Le-
sław Wiatrowski, prezes WZHiU oraz 
właściciel restauracji Hacjenda, a także 
adwokat Michał Wawrykiewicz z ini-
cjatywy Wolne Sądy, wówczas kandy-
dat do Parlamentu Europejskiego.

Na podpisaniu deklaracji nie po-
przestano. Wspomniani wyżej działacze 
zorganizowali szereg spotkań, podczas 
których przekonywali Wielkopolan do 
idei samorządu gospodarczego.

Dziś wybory europejskie już daw-
no za nami, za to wśród nas krążą groź-
ne wirusy, które spotkań w większym 
gronie bynajmniej nam nie ułatwiają.

Nie oznacza to, że zwolennicy sa-
morządu złożyli broń. W lutym zorgani-
zowali debatę online. Poza wspomnia-
nym wyżej Hieronimem Jurgą, który 
pełnił funkcję koordynatora spotkania, 
w dyskusji wzięli udział m.in. także prof. 
Robert Kmieciak, kierownik Zakładu 
Badań Władzy Lokalnej i Samorządu 
UAM, znany przedsiębiorca i były se-
nator Wojciech Kruk czy wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka.

Filar decentralizacji
Profesor Kmieciak jest autorem 

lub współautorem wielu prac dotyczą-
cych samorządu gospodarczego.

– Zajmuję się w Poznaniu bada-
niami nad tą problematyką od trzech 
dekad – podkreśla profesor. – Samo-
rząd gospodarczy, obok samorządu 
terytorialnego, powinien stanowić 
jeden z filarów decentralizacji – wy-
raża przekonanie. – Niestety, w Polsce 
myli się powszechny samorząd gospo-
darczy ze stowarzyszeniami skupiają-
cymi przedsiębiorców. Uważam takie 
mieszanie pojęć za niepożądane. Siła 
powszechnego samorządu gospodar-
czego tkwi przecież w jego publiczno-
prawnym charakterze – zwraca uwagę. 

Mówca zaznacza też, że reprezen-
tatywność stowarzyszeń, które sku-
piają przedsiębiorców, nie jest bardzo 
duża; nie przekracza trzech procent.

– Dlatego pożądaną alternatywą 
byłoby ustawowe wykreowanie in-
stytucji powszechnego samorządu 
gospodarczego, który utworzony był-
by na wzór samorządu terytorialnego 

– przekonuje naukowiec. – Taki sa-
morząd byłby partnerem do rozmów 
z władzą wykonawczą i elementem 
struktury państwa polskiego.   

– Kiedy byłem senatorem, Senat 
wystąpił z inicjatywą w sprawie powo-
łania powszechnego samorządu go-
spodarczego – wspomina Wojciech 
Kruk. – Jednak wkrótce potem pre-
zydent Lech Wałęsa rozwiązał akurat 
Parlament, a Senat kolejnej kadencji 
nie powrócił już do prac nad tą ustawą.

Siła w jedności
Co zatem robić? Jak śpiewał kla-

syk: robić swoje.
– Zjadłem na tej problematyce zęby, 

od 30 lat żyję w świecie organizacji 
samorządu gospodarczego – wska-
zuje W. Kruk. – I przez cały ten czas 
angażuję się w działania, które uznaję 
za ważkie – podkreśla.

– Istotne jednak, żeby z rządem roz-
mawiało nie 10-20 przedstawicieli po-
szczególnych organizacji, lecz jeden 

przedstawiciel powszechnego samo-
rządu gospodarczego – wtrąca w tym 
momencie profesor Kmieciak. 

Kolejnego mówcę, Tadeusza Czaj-
kę, zapowiada koordynator spotkania 
Hieronim Jurga:

– Pan Tadeusz Czajka dziś jest 
wójtem, ale był też przedsiębiorcą, zaś 
gmina, którą zarządza, czyli Tarnowo 
Podgórne, to jedna z najzamożniej-
szych gmin w naszym kraju – przypo-
mina z szacunkiem.

– Jestem też członkiem założycie-
lem Tarnowskiego Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców, a poza tym stoję na 
czele Ruchu Społeczno-Samorzą-
dowego Bezpartyjni-Wielkopolska – 
uzupełnia tę prezentację wójt Tadeusz 
Czajka. – Zapewniam, że pracujemy 
nad utworzeniem związku organiza-
cji, by w ten sposób móc oddziaływać 
w skali całej Polski i w ten sposób 
przeciwdziałać postępującej małymi 
kroczkami centralizacji.

Tragiczna przyszłość? 
Jaką dziś mamy szansę na po-

wstrzymanie tej centralizacji i budowę 
samorządu gospodarczego? 

– W Poznaniu zawsze powstają 
najlepsze rzeczy – komplementuje 
stolicę Wielkopolski przedsiębiorca 
i polityk  Dariusz Grabowski. – Jeśli 
nie powstanie powszechny samorząd 
gospodarczy, to polską przedsiębior-
czość czeka tragiczna przyszłość – prze-

widuje. – Porównajmy Polskę i Chiny 
w 1989 r. U nas częściowo wolne wy-
bory, a w Pekinie masakra na placu Tia-
nanmen. A dziś? Gdzie dziś są Chiny, 
a gdzie jesteśmy my? – pyta z goryczą.

– Mam mniejsze doświadczenie niż 
Wojciech Kruk i profesor Kmieciak – 
zastrzega skromnie Robert Składowski, 
prezes Ogólnopolskiej Federacji Przed-
siębiorców i Pracodawców Przedsię-
biorcy.pl. – Jednak już od około 20 lat 
głoszę ideę powszechnego samorządu 
gospodarczego. Niestety, w naszym 
kraju brak dobrej edukacji – ubolewa.

– Żeby osiągnąć cel, musimy 
w yjść do ludzi, podobnie jak kiedyś 
zrobił to PiS – sugeruje Piotr Suwal-
ski z Zawiercia. 

– Tymczasem jednak Hieronim Jur-
ga buduje ruch wokół idei samorządu 
gospodarczego, za co mu serdecznie 
dziękuję – przypomina Andrzej Stęp-
niewski, koordynator Ruchu Społeczne-
go Powszechny Samorząd Gospodarczy.

– Ja z kolei dziękuję wszystkim za 
udział, to była owocna inauguracja cyklu 
debat – kłania się w odpowiedzi Hiero-
nim Jurga. – Liczę na wysoką frekwencję 
w kolejnych panelach – wyraża nadzieję. 

– Póki co wyślemy uczestnikom podsu-
mowanie dzisiejszego spotkania.

Krzysztof Ulanowski
Ogólnopolska Koalicja Samorządo-
wa została zarejestrowana w lutym 
2021 r.; przewodniczy jej wójt Tade-
usz Czajka.

WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA

Nikt nam pieniędzy nie 
zrzuca z helikoptera

Co grozi gospodarce w czasie pandemii lub tuż po niej? 
Czy COVID to wyłącznie zagrożenie czy także szansa? Na te 
pytania próbowały odpowiedzieć dwie osoby związane z 
gminą Suchy Las: bizneswoman oraz profesor ekonomii.

Spotkanie pod hasłem „Gospo-
darka w dobie COVID” zorganizował 
Klub Obywatelski Poznań, jednak 
ekspertami było dwoje ludzi mocno 
związanych z naszą gminą: prezes 
Dagmara Nickel oraz prof. dr hab. 
Marian Gorynia. Prezes Nickel jest 
właścicielką działającej w Złotnikach 
firmy YouNick, zaś profesor Gorynia, 
były rektor Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu, to mieszkaniec Su-
chego Lasu.

Skazani na eksport
W  spotkaniu gościnnie uczest-

niczyła też posłanka Monika Wieli-
chowska, zaś poprowadził je Leszek 
Wojtasiak, który przedstawił eksper-
tów słuchaczom, przy okazji mocno 
oboje komplementując. Dagmarę Nic-
kel nazwał np. „współczesnym Leonar-
dem da Vinci”.

Pierwsze pytanie dotyczyło sy-
tuacji naszych eksporterów po roku 
pandemii. 

Jako pierwszy odpowiedział prof. 
Marian Gorynia, który rozpoczął od 
tego, że eksport jest ważny dla polskiej 
gospodarki, jako gospodarki o śred-
nich rozmiarach. 

– Eksport to 54 proc. naszego PK B. 
Przez 30 lat transformacji wartość 
naszego eksportu wzrosła z połowy 
procenta eksportu światowego do 
półtora procentu – przywołał kon-
kretne liczby. – Jesteśmy więc skazani 
na eksport, tym bardziej, że w okresie 
pandemii ma się on nadzwyczaj do-
brze. Licząc w złotówkach zwiększył 
się nawet o 3 proc., gdy tymczasem 
import się nieco zmniejszył.

Zwiększył się konkretnie przede 
wszystkim eksport do Niemiec, USA, 
Szwecji i Hiszpanii. Przy czym siłą 

naszego eksportu jego zróżnicowanie 
branżowe.

– Dzięki temu regres w branży sa-
mochodowej eksportowi nie zaszko-
dził – wskazał profesor. – Najważ-
niejsze branże dla naszego eksportu 
to branża meblarska, samochodowa, 
rolno-spożywcza, a także nowoczesne 
usługi biznesowe. Roczne wpływy 
z eksportu w tych branżach to co naj-
mniej kilkanaście miliardów euro. 

Silniejsza niż strach
Prezes Dagmara Nickel mówiła 

z kolei o turystyce medyczno-wypo-
czynkowej. Jak wygląda branża tury-
styczna po roku pandemii?

– Jeśli patrzeć krótkoterminowo, to 
dramatycznie – pokiwała głową pani 
prezes. – W dłuższym terminie po-
winno być jednak bardzo dobrze – nie 
kryła optymizmu.

Mówczyni przypomniała, że przed 
pandemią miało miejsce „przetury-
stycznienie” atrakcyjnych turystycz-
nie miejsc. W naszym kraju do takich 
miejsc należały m.in. Kraków czy 
Gdańsk.

– Miasta narzekały na nadmiar tu-
rystów, a i dla samych turystów zwie-
dzanie w tłoku było mało przyjemnie 

– kontynuowała Dagmara Nickel. – 
Branża hotelarska w zbyt małym stop-
niu się zmieniała, a rosła konkurencja 
w postaci najmu krótkoterminowego. 
Pandemia spowodowała zamykanie 
całych biznesów, zwalnianie zespołów 
ludzkich. Jednak branża powinna od-
bić się od dna.

Skąd ten optymizm?
– Większość z nas zmęczona jest 

lockdownem i marzy, żeby gdzieś wy-
jechać – zwróciła uwagę prezes Nickel. 

– Potrzeba odpoczynku silniejsza jest 

nawet niż strach przed COVID-em.
Mówczyni poinformowała, że 

trendem jest dziś łączenie podróży 
biznesowej z leisurową, czyli taką, któ-
ra służy przyjemności.

– Po pandemii wygrają hotele, któ-
re odpowiedzą na potrzebę związaną 
z doznaniem, czy to kulturalnym, czy 
to kulinarnym, sportowym czy też 
zdrowotnym – prognozuje pani prezes.

Czy jednak Polacy nadal będą wy-
jeżdżać za granicę? Bo dziś, w dobie 
pandemii w dużej mierze rezygnujemy 
z podróży samolotami…

Atlantyk tylko żaglówką?
Prof. Marian Gorynia zwrócił tym-

czasem uwagę, że turystyka przyjazdo-
wa to ekwiwalent eksportu, a wyjazdy 
zagraniczne przypominają import.

– Część biznesów turystycznych 
upadła, a szybki powrót konsumen-
tów do dotychczasowych zwyczajów 
może oznaczać wzrost cen – nie taił. 

– Tym niemniej „przeturystycznienie”, 
czy też po anielsku overtourism po-
jawi się zapewne znów. Świat pracuje 
nad różnymi ograniczeniami maso-
wego ruchu turystycznego.

Mówca dodał, że przemodelowa-
nie turystyki konieczne jest także ze 
względów ekologicznych.

– Podobnie, jak są ruchy, które pro-
testują przeciwko noszeniu futer, tak 
są i ruchy, które protestują przeciwko 
lotniczym podróżom transatlantyc-
kim – zauważył.

Skąd te protesty? Bo ślad węglowy 
samolotu jest o wiele większy niż ślad 
węglowy samochodu.

Dagmara Nickel wyraziła opinię, 
że zamiast biernie czekać na zmiany, 
które „muszą” nastąpić, lepiej być mo-
torem zmian.

– Boję się syndromu przechodnia, 
który idzie i czeka, aż coś się stanie – 
wyznała pani prezes. – A to coś i ow-
szem, może się stać, ale może przy 
tym rozwinąć się w niepożądanym 
kierunku.

Pięta achillesowa
Mówczyni dodała, że jednym z  

największych wyzwań dzisiejszej Pol-
ski jest kreowanie ludzi, którzy potra-
fią poszukiwać nowych rozwiązań. 

– Innowacje to pięta achillesowa go-
spodarek wschodzących – westchnął 
profesor Gorynia. – Największe, prze-
łomowe innowacje rodzą się w Euro-
pie Zachodniej, USA i Japonii. Kraje 
gospodarek wschodzących, do których 
zalicza się i Polska, skazane są na imi-
towanie rozwiązań przyjmowanych 
w krajach innowacyjnych. Naszym 
zadaniem jest próba nadążenia za tymi 
krajami – nie pozostawiał złudzeń. 

– Z tym, że nasi absolwenci szkół 
średnich mają wiedzę i kompetencje, 
tylko my nie potrafimy tego przekuć 
w działania – odparła prezes Nickel. 

– Naszym problemem brak zaufania, 
brak umiejętności komunikacji – wy-
liczała. 

– Chociaż za granicą nasi absolwen-
ci robią kariery – westchnął Marian 
Gorynia.

Mówca zasugerował też, żeby dziś 
skoncentrować się na poszanowaniu 
trójpodziału władzy, upraszczaniu 
przepisów prawnych, usprawnianiu 
sądownictwa gospodarczego, prze-
ciwdziałaniu zatorom płatniczym. 

– Bo to wszystko pryncypia gospo-
darki wolnorynkowej – przypomniał. 

– Ponadto koncentrujmy się już nie 
przede wszystkim na walce z COVID-

-em, bo stopniowo osiągniemy chyba 
grupową odporność, lecz na budowie 
nowoczesnej gospodarki rynkowej – 
apelował.

Rower jako remedium
Przy okazji ekonomista uprzedził 

też przed niekończącym oliwieniem 
gospodarki zastrzykami gotówki.

– Dosypaliśmy już przecież bar-
dzo dużo pieniędzy, których nikt 
wszak nie zrzuca nam z helikoptera 

– w ytknął. – To w końcu zaprocen-
tuje w ysoką inf lacją , która działa 
przecież przeciwko wzrostowi go-
spodarczemu.

Prezes Dagmara Nickel wolała jed-
nak zakończyć debatę bardziej opty-
mistycznym akcentem. Wspomniała 
o nowym rozwiązaniu, jakim jest 
używany przez kurierów dostawczy 
rower elektryczny z bagażnikiem-lo-
dówką, w którym można bezpiecznie 
przewozić żywność. Taki rower może 
stać się lekarstwem dla zatłoczonych, 
zakorkowanych przez samochody na-
szych miast.

– Ponadto polskie społeczeństwo 
wciąż jest głodne sukcesu, pracowi-
te i wykształcone – chwaliła. – To 
ogromny potencjał. Młodym się chce 
pracować u różnych pracodawców, 
albo zakładać własne firmy. Dajmy lu-
dziom działać, upraszczajmy podatki 

– apelowała.
Mówczyni wspomniała też o na-

szym systemie ochrony zdrowia, w jej 
opinii całkiem niezłym.

– Nie zabijajmy go jednak złymi 
regulacjami, kryminalizacją błędów 
lekarskich, fatalnym zarządzaniem 
i brakiem zaufania do lekarzy – prosiła. 

Zdaniem Dagmary Nickel kolejny 
obszar wart dziś zainteresowania to 
odnawialne źródła energii. Z paliw 
kopalnych wszak już powoli rezygnu-
jemy… 

Na sam koniec debaty prof. Ma-
rian Gorynia podsumował, że nie-
które branże rosły w czasie pandemii 
błyskawicznie, inne zaś przeżywają 
trudności. Wiele osób wirus zmusił 
do podjęcia pracy online. Ma to plusy 
i minusy. Praca taka generuje oszczęd-
ności, bo firmy nie muszą wynajmo-

wać pomieszczeń biurowych. Wcze-
śniej za biura płacili nie pracownicy 
oczywiście, ale firmy. Jednak pośred-
nio płacili klienci tychże firm.

– Największe dziś zagrożenie to 
malejąca liczba rąk do pracy – zakoń-
czył profesor.

Krzysztof Ulanowski 

W Poznaniu zawsze 
powstają najlepsze rzeczy
Zwolennicy powszechnego samorządu gospodarczego 
rozpoczęli debatę na platformie internetowej. Przypomina-
ją, że zarówno samorząd gospodarczy, jak i terytorialny to 
filary decentralizacji. To ważne zwłaszcza w czasach stop-
niowego powrotu do centralizmu.

Dagmara Nickel , prezes zarządu YouNick  
Technology Park

Prof. dr hab. Marian Gorynia, 
przewodniczący Rady Naukowej 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne Hieronim Jurga, właściciel 3 Kolory ABC Kuchni

Z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom  

Złotnik Wsi oraz całej gminy
życzę wielu radosnych spotkań 

w gronie najbliższych, odpoczynku, 
wzruszeń i refleksji, jakie niesie ze sobą 

zmartwychwstanie Jezusa. 

Życzę także  
smacznego jajka.

Sołtys Złotnik Wsi 
Ewa Korek
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– Kiedy całą grupą zbliżyliśmy się 
do przerębla, lód zaczął niepokojąco 
trzeszczeć – relacjonuje Ewa Korek. – 
Kazałam więc grupie się cofnąć. Dla 
bezpieczeństwa trzeba było wchodzić 
do przerębla pojedynczo. Kiedy przy-
szedł czas na mnie, stwierdziłam że nie 
mam ochoty powoli zsuwać się z lodu 
do wody. Więc po raz pierwszy w życiu 
skoczyłam do przerębla na bombę.

Przypomnijmy, że powietrze było 
już ciepłe, a woda wciąż zimna. To się 
chyba już musiało skończyć szokiem 
termicznym…

– Nie, wcale nie, było bardzo fajnie 
– zaprzecza nasza rozmówczyni. – Na 

tyle mi się to spodobało, że zaraz po-
tem skoczyłam na bombę jeszcze dwa 
razy – kończy ze śmiechem.

– Też skakałam na bombę – infor-
muje Anna Maszek. – Dla mnie coś 
takiego jak szok termiczny nie istnie-
je. Mieszkam 37 km od Kiekrza, ale 
byłabym zła na siebie, gdybym w nie-
dzielę nie pojechała nad jezioro. Mor-
sowanie to moja ulubiona aktywność 
fizyczna, ważniejsza od biegania czy 
gimnastyki.

– Morsowanie pozwala choć na tro-
chę nam się oderwać od szarej, pande-
micznej codzienności – podsumowu-
je Dawid Smuszkiewicz. 

Krzysztof Ulanowski

WYDARZENIA

Morsy znów nad morzem, 
czyli zlot, którego nie było
Tegoroczną kąpiel złotnickich morsów w odmętach 
Bałtyku trzeba uznać za udaną. Były fale, był śnieg, był 
lód, była chłodna woda, no i było oczywiście wyborne 
towarzystwo.

W połowie lutego w Mielnie miał 
się odbyć tradycyjny już Międzynaro-
dowy Zlot Morsów. W związku z pan-
demią zlot wprawdzie został odwołany, 
jednak wiele ekip i tak przybyło, pry-
watnie. Na plaży witał ich duży napis: 

„Mielno miastem morsów”. 

Gitara i śnieg
Nad Bałtyk przyjechali m.in. 

członkowie klubu Morsy Złotniki. 
O wypowiedzi dla naszego „Magazy-
nu” poprosiliśmy troje z nich: szefową 
klubu Ewę Korek, a poza tym klubowi-
czów Annę Maszek i Dawida Smusz-

kiewicza. Zapytaliśmy m.in. o to, czy 
warto było tłuc się ćwierć tysiąca kilo-
metrów, żeby  na kilka minut zanurzyć 
się w Bałtyku.

– Warto, bo każdy wyjazd z tą ekipą 
jest wyjątkowy – odpowiada bez namy-
słu Dawid Smuszkiewicz. – A ponieważ 
mamy czas pandemii, cieszymy się po-
dwójnie, że mimo wszystko możemy ze 
sobą przebywać, zachowując rzecz ja-
sna zasady zdrowego rozsądku. Oczy-
wiście było inaczej niż w zeszłym roku, 
kiedy do Mielna zjechało 5 tys. osób, 
a z centrum miasta szliśmy na plażę 
w radosnym korowodzie.

– To był wyjątkowy wyjazd z trzech 
powodów – podkreśla Ewa Korek, soł-
tys Złotnik Wsi. – Pierwszy raz w Miel-
nie były prawdziwe, śniegowe warunki. 
Mieliśmy nocleg w pobliskim Mielen-
ku, piękny dom cały dla siebie. Spędzi-
liśmy wieczór przy dźwiękach gitary, 
pianinie i śpiewie. No i pierwszego 
dnia do Mielna przyjechał też nasz 
zaprzyjaźniony dziennikarz, dzięki 
czemu mogłam z nim po raz pierwszy 
morsować – kończy z uśmiechem.

Ten zaprzyjaźniony dziennikarz 
to autor niniejszego tekstu. To było 
dopiero moje drugie morsowanie 
w życiu. Z sołtys Ewą Korek i jej eki-
pą byłem umówiony przy wejściu na 
plażę obok figury morsa. Mimo ofi-
cjalnego odwołania zlotu, na plaży 
było całkiem sporo ludzi. Rzecz jasna, 
w większości morsów. 

Słońce i fale
Zaczęliśmy od krótkiej przebieżki 

brzegiem morza, jeszcze w ubraniach. 
Chodziło o to, żeby się rozgrzać. Po-
tem szybko zrzuciliśmy ciuchy i usta-
wiliśmy się do wspólnego zdjęcia nad 
samą wodą. Wreszcie niespiesznie za-
nurzyliśmy się w fale. Tak, w fale, bo te 
były naprawdę spore. 

– Może nawet ciut większe niż 
w zeszłym roku – ocenia Dawid 
Smuszkiewicz. – Zanurzyliśmy się 
po pas i dalej nie było opcji, bo fala 
człowieka zalewała. 

Trzeba było skakać, trzeba było też 
uważać, żeby fala nie ścięła z nóg i nie 
rzuciła o dno. A choć weszliśmy może 
po pępek, to i tak szybko byliśmy za-
moczeni niemal po szyję.

To znaczy większość z nas po szy-
ję, bo kilka osób, które dały nura do 
Bałtyku, zamoczyło się po sam czu-
bek głowy.

– Sama bez problemu zanurzam się 
razem z głową – wyjawia Anna Ma-
szek. – Dla mnie to bez różnicy, czy za-
moczę się po szyję czy cała. Nie czuję, 
żebym przekraczała strefę komfortu, 
dla mnie morsowanie nie jest wyzwa-
niem – tłumaczy.

Czy w Bałtyku było zimno? Było, 
oczywiście, choć do wody wchodziło 
się dość łatwo. Raz, że towarzystwo, 
dwa, że fale, a trzy, że temperatura 
wody i powietrza była podobna – nie-
co powyżej zera.

– Świeciło też słońce, a to zawsze 
dodaje energii – wskazuje Dawid 
Smuszkiewicz. 

Ewa łączy ludzi
Obyło się więc bez szoku termicz-

nego, choć stopy zamieniły się w dwa 
kawałki drewna. W morzu siedzieli-
śmy jakieś 10 minut. Dość długo, ze 

dwa razy dłużej niż trwało moje mor-
sowanie przed rokiem. Kiedy więc 
Ewa Korek dała rozkaz do odwrotu, 
wykonałem go bez zbędnego ociąga-
nia.

Potem trzeba się było tylko szybko 
wytrzeć (najpierw nogi – przykazała 
pani sołtys), ubrać i rozgrzać w czasie 
kolejnej, króciutkiej przebieżki. 

A później można się było już roz-
luźnić i oddać różnorakim rozryw-
kom. Część morsów urządziła sobie 
sesję fotograficzną na tle falochronów, 
pokrytych malowniczymi, lodowymi  
czapami.

– Pamiętaj tylko, żeby dziś już 
nie urządzać sobie dłuższej prze-
bieżki – ostrzegła mnie na poże-
gnanie Ewa Korek. – Morsowanie 
to duży w ydatek energetyczny. Or-
ganizm musi mieć czas na regenera-
cję – tłumaczyła.

Miała rację. Czułem się osłabiony 
jeszcze kolejnego dnia. Ekipa pani 
sołtys, o wiele bardziej ode mnie za-
hartowana, zdecydowała się tego dnia 
na kolejną kąpiel. Było o tyle ciekawiej, 
że na plaży pojawiło się jeszcze więcej 
ludzi, a i fale były też większe.

– Wyjazd do Mielna oceniam jako 
bardzo udany – podsumowuje Anna 
Maszek. – Zresztą jak każdy wyjazd 
z Morsami Złotniki. To fantastyczna 
ekipa, a Ewa nas trzyma w kupie – 
chwali.

– W naszym klubie jest tak fajna 
atmosfera z dwóch powodów – uzu-
pełnia Dawid Smuszkiewicz. – Pierw-
szym powodem są ludzie. Jesteśmy 
w różnym wieku, mamy różne zawo-
dy, ale jesteśmy otwarci, zarówno na 
siebie, jak i na nowych ludzi. Dlatego 
każdy wjazd z tą ekipą jest udany. 
Drugi powód to Ewa, która trzyma 
wszystko w ryzach. Świetna organi-
zatorka, świetna logistycznie. Łączy 
ludzi – mówi z uznaniem.

Skok na bombę
Co dalej? Jakieś kolejne morsowe 

wyjazdy w planach?
– Na pewno w kolejnych latach też 

będę chciał z tą ekipą jeździć do Miel-
na – nie ma wątpliwości pan Dawid. 

– Zresztą nie tylko do Mielna. Wyjąt-
kowo pięknie jest przecież nad wodo-
spadem w Przesiece, dokąd też chętnie 
jeździmy  – przypomina.

Póki co, tydzień po wizycie nad 
Bałtykiem, Morsy Złotniki kąpały się 
już na swojej ukochanej Plaży Łabę-
dziej nad Jeziorem Kierskim. 

Kilka dni wcześniej przyszło ocie-
plenie, ale lód na jeziorze wciąż trzy-
mał. Na szczęście na naszych morsów 
czekał duży przerębel, wycięty już 
wcześniej.

WYDARZENIA / REKLAMA

Sesja fotograficzna na tle falochronów pokrytych malowniczymi, lodowymi czapami

Niech na Pomorzu wiedzą, skąd przybyła najfajniejsza z morsowych ekip

Żeby nikt nie wątpił, że naprawdę byliśmy w Mielnie

Szefowa klubu z zaprzyjaźnioną prasą Kiedy tak bardzo się nie chce wychodzić jeszcze z morza...
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SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 
Suchy Las ul. Sucholeska 1 

Tel.: 693 900 282 
GODZINY OTWARCIA 

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

Obiady Domowe

/SMACZNY ZAKĄTEK

 � ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SPRÓBOWANIA  
DAŃ KUCHNI UKRAIŃSKIEJ: 

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

 �WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA  
NA WYNOS - 18,00 ZŁ 

PIELEMENI
CZEBUREKI

SOLANKA
FRYKADELKA

Serdeczne życzenia radosnych Świąt 
w cieple rodziny,  pięknie pachnącej choinki, 
zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu  
i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku 
życzą właściciele i pracownicy 

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

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

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

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

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

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

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

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

MENU
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Skok na bombę budzi aplauz innych morsów

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu wiosenne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Właściciele i personel
Smacznego Zakątka
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WYDARZENIA REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

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

LOKAL NA WYNAJEM

Telefon: 608 040 131

Nasza gmina ponownie 
zagrała z WOŚP
Tegoroczny, 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
był inny niż zwykle ze względu na pandemię. Orkiestra 
zagrała pod hasłem ,,Gramy z głową”. Pieniądze zostaną 
przekazane na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów 
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Zimowa aura nie zniechęciła 
mieszkańców gminy do udziału w ko-
lejnym finale WOŚP. Darczyńcy włą-
czali się w pomaganie poprzez wrzuca-
nie pieniędzy do stacjonarnych puszek, 
m.in. w Urzędzie Gminy czy w Cen-
trum Kultury i Bibliotece Publicznej. 

Chętnie też wpłacali pieniądze 
elektronicznie dzięki uruchomionej 
e-skarbonce oraz brali udział w au-
kcjach na Allegro.pl. Wylicytować 
można było zestaw y gminnych ga-
dżetów oraz przedmioty przekazane 
przez mieszkańców. Tradycyjnie 
na ulice w yszli także wolontariusze, 
którzy zbierali do puszek datki od 
mieszkańców. 

Energia i radość
– Do 29. finału WOŚP pochodzili-

śmy z rozrzewnieniem, wspominając 
ostatni finał, ten z żaglami w tle. To 
była wspaniała impreza – mówi An-
drzej Ogórkiewicz, dyrektor CKiBP. 

– Wiadomo było, że w tym roku 
wszystko będzie inne, że nie wolno 
nam organizować spotkań w dużym 
gronie, ale energia i entuzjazm były 
takie jak zawsze. Wiedzieliśmy, że 
mieszkańcy będą chcieli wesprzeć 
Orkiestrę, ale też w jakiś sposób po 
prostu być razem, dlatego też, współ-
pracując z rokietnickim sztabem, 
postawiliśmy w holu CKiBP stacjo-
narną skarbonkę, a ponadto urucho-
miliśmy e-skarbonkę – dodaje.

Ze względu na pandemię więk-
szość działań było zorganizowanych 
,,samoobsługowo”.  Serduszka, kalen-
darze i lizaki były wyłożone tak, by 
każdy uczestnik akcji mógł je zabrać 
samodzielnie. W ramach inicjatywy 
przygotowano także tło do zdjęć: 
wielkie serce WOŚP, otoczone liza-
kami stworzonymi z basenowych 
,,makaronów”.

– Okazało się, że gmina Suchy Las 
w tym roku nie organizuje sztabu. Co 
roku gramy, stwierdziliśmy więc, że 
spróbujemy wspólnie jakoś zagrać 
z innym sztabem i jako Stowarzysze-
nie Lokalni w Gminie Suchy Las, pod-
jęliśmy współpracę ze sztabem z Obor-
nik – mówi Anna Ohirko, mieszkanka 
Suchego Lasu.

Do wspólnego grania przyłączyło 
się 26 wolontariuszy z Obornik. Kwe-

stowali oni na terenie Biedruska. Dzię-
ki uprzejmości restauracji Czterech 
Pancernych wolontariusze mogli się 
ogrzać i zjeść ciepły posiłek. Z kolei 
w Suchym Lesie schronienie, ciepłą 
herbatę i poczęstunek zapewniło kwe-
stującym Bistro Gajowa 12. Z Orkie-
strą współpracowała również Galeria 
Sucholeska. Właściciele zgodzili się, 
by wolontariusze zbierali pieniądze 
na terenie obiektu, udostępnili im też 
pomieszczenie socjalne. 

Piękny czas
– Chyba od dziecka lubiłam tak 

bezinteresownie pomagać – podkre-
śla Bernadeta Kosmowska-Czaprań-
ska, koordynatorka ze sztabu WOŚP 
w Obornikach. – Najpierw jako zuch, 
harcerka, potem w okresie liceum 
należałam do Klubu Słonecznych 
w Szamotułach, gdzie pomagałam 
starszym, samotnym osobom oraz 
dzieciom w Domu Dziecka w Szamo-
tułach w nauce.

Teraz to dobro udaje jej się za-
szczepić m.in. wśród wychowanków, 
znajomych, absolwentów, którzy 
kwestują ze swoimi rodzinami pod-
czas finału WOŚP. 

– To jest piękny czas, pełen uśmie-
chów i wzruszeń – podsumowuje ko-
ordynatorka. 

– Odezwała się do nas Ania Ohirko, 
z prośbą, czy byśmy mogli dzieciaki 
ogrzać, poczęstować jakąś herbatą 
ciepłą, ciepłą zupą. Oczywiście, zgo-
dziliśmy się – mówi Konrad Lupa, 
właściciel Bistro Gajowa 12. – Gramy 
wspólnie z Orkiestrą co roku. Teraz 
mieliśmy e-skarbonkę, uruchomili-
śmy licytację na stronie Bistro Radoje-
wo i Bistro Gajowa 12 Suchy Las. 

– Jak zwykle w Suchym Lesie było 
fantastycznie. Nie zabrakło wolonta-
riuszy i ludzi dobrej woli, którzy chcieli 
w tej akcji uczestniczyć – cieszy się Ka-
mila Jankowiak, mama wolontariuszki. 

– Po raz czwarty z WOŚP zagrała moja 
11-letnia córka Karolina Ślęzak, zgło-
szona do sztabu poznańskiego. Kwe-
stuje z wielką przyjemnością. Zawsze 
mówi, że warto pomagać. 

Dzięki hojności mieszkańców 
nasza gmina przekazała na WOŚP aż 
6355, 25 złotych. 

Agata Czyżak
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Zgodnie z  art. 23 k.c. Dobra oso-
biste człowieka, jak w szczególności 
zdrowie, wolność, cześć, swoboda su-
mienia, nazwisko lub pseudonim, wi-
zerunek, tajemnica korespondencji, 
nietykalność mieszkania, twórczość 
naukowa, artystyczna, wynalazcza 
i racjonalizatorska, pozostają pod 
ochroną prawa cywilnego niezależ-
nie od ochrony przewidzianej w in-
nych przepisach.

Powyższy przepis wymienia do-
bra osobiste podlegające ochronie 
prawnej w sposób jedynie  przykła-
dowy, ponieważ katalog dóbr osobi-
stych w prawie polskim ma charakter 
otwarty. Oznacza to, że katalog ten 
zmienia się wraz ze zmianami stosun-
ków społecznych. 

Kryteria obiektywne
Sąd Najwyższy zdefiniował dobra 

osobiste jako „ogół czynników mają-
cych na celu zapewnienie obywatelo-
wi rozwoju jego osobowości, ochronę 
jego egzystencji i zapewnienie mu pra-
wa do korzystania z tych dóbr, które 
są dostępne na danym etapie rozwoju 
społeczno-ekonomicznego społe-
czeństwa, a które sprzyjają zachowa-
niu cech odrębności i związaniu ze 
społeczeństwem, w którym żyje” ( 
wyr. SN z 10.6.1977 r. II CR 187/77).

Zarówno w orzecznictwie, jak 
i w doktrynie panuje zgoda, że ocena 
tego czy w danej sytuacji doszło do 
naruszenia dóbr osobistych, następu-
je w oparciu o kryteria obiektywne. 
Oznacza to, iż ocena nie zależy od su-
biektywnych odczuć osoby żądającej 
udzielania ochrony swych dóbr, lecz 
od obiektywnej reakcji opinii publicz-
nej na określone zachowanie. Zatem 
nie zawsze to co wydaje się nam na-

ruszeniem naszych dóbr osobistych, 
będzie tym naruszeniem w świetle 
przepisów kodeksu cywilnego.

Pozorna anonimowość
W przypadku bezprawnego na-

ruszenia dóbr osobistych możemy 
skierować niniejszą sprawę na drogę 
postępowania sądowego w procesie 
cywilnym. Kodeks cywilny przewidu-
je kilka roszczeń, których możemy się 
domagać, to jest  zaniechania działa-
nia zagrażającego dobrom osobistym, 
dopełnienia czynności potrzebnych 
do usunięcia skutków naruszenia 
w szczególności, aby osoba naruszają-
ca złożyła oświadczenie odpowiedniej 
treści i w odpowiedniej formie. Moż-
na wnosić także o przyznanie zadość-
uczynienia pieniężnego lub zapłaty 
odpowiedniej sumy pieniężnej na 
wskazany cel społeczny.

Obecnie można zauważyć, że co-
raz częściej dochodzi do naruszenia 

dóbr osobistych w sieci. Głównym 
powodem tego jest pozorna „anoni-
mowość” osób dopuszczających się 
takich działań. Bardzo często do ta-
kiego naruszenia dochodzi poprzez 
opisywanie takich cech danej osoby, 
które mogą ją publicznie poniżać. 
Ofiarą naruszeń mogą być również 
przedsiębiorcy, którym przypisuje się 
np. nierzetelność, brak kompetencji 
czy też niewywiązywanie się z zobo-
wiązań kontraktowych. Informacje 
tego typu umieszczane w Internecie 
mogą w poważny sposób szkodzić in-
teresom przedsiębiorcy. 

Odpowiedzialność karna
W takich sytuacjach należy pa-

miętać, że istnieje możliwość uzyska-
nia niezbędnych danych osób, które 
umieściły obraźliwy dla nas wpis, np. 
w ramach trybu administracyjnego 
poprzez zwrócenie się do prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych o nakazanie np. administrato-
rowi forum czy właścicielowi portalu 
podania nam niezbędnych danych. 

Oprócz odpowiedzialności cywil-
noprawnej, autor ubliżających i obraź-
liwych wypowiedzi na portalach spo-
łecznościowych może ponieść także 
odpowiedzialność karną za zniewagę. 
Wówczas istnieje możliwość złożenia 
na policji skargi wraz z wnioskiem 
o wykrycie (ustalenie danych osobo-
wych) sprawcy naruszenia. Następnie 
po ustaleniu sprawcy, policja przesyła 
skargę do sądu.

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

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

Informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las 

SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

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

Naruszenie i ochrona 
dóbr osobistych
Kodeks cywilny nie zawiera zamkniętego katalogu dóbr oso-
bistych. Ustawodawca wymienia te dobra jedynie przykła-
dowo. Jak zatem ocenić, czy doszło do naruszenia któregoś 
z dóbr? I jak zareagować na ewentualne naruszenie?

Bo w PIT ważne jest miejsce

 zamIeszkanIa!

Rozliczając swój PIT w miejscu  
zamieszkania sprawiasz, że Nasza  
Gmina z roku na rok staje się piękniejsza. 
Wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz miejsce 
swojego zamieszkania i wskażesz urząd skarbowy właściwy 
miejscowo dla Twojej gminy!

A

www.as-grafstudio.pl   

od 2007 r.

GRAFIKA REKLAMOWA

GRAFIKA UŻYTKOWA

REKLAMA WIZUALNA

KREACJA ARTYSTYCZNA

BRANDING

504 704 666

tel. 600 11 66 76

Życzenia radosnych 
Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją 
i nową wiarą w sens życia  
oraz ciepłych 
niezapomnianych 
chwil w gronie 
najbliższych składa

Zespół Szkoły  
„MENTORES”

Nowy adres: 
ul. Strzeszyńska 222 
Poznań
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Sprzęt medyczny trafi do sied-
miu lecznic na terenie Metropolii. 

– Jako stowarzyszenie od początku 
angażowaliśmy się walkę z pande-
mią koronawirusa. Organizowali-
śmy akcje promocyjne emitowane 
w mediach, wsparliśmy kadrowo 
sanepid, a ostatnio stworzyliśmy 
dodatkowe punkty szczepień. Teraz 
przyszła kolej na wsparcie szpitali – 
mówił wicestarosta poznański, To-
masz Łubiński, gospodarz spotkania.

Członkowie stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań w ubiegłym roku 
przyjęli uchwałę o woli przekazania 
pieniędzy szpitalom. Na przełomie 
roku nastąpiło ustalenie zapotrze-
bowania placówek medycznych 
oraz określenie formalnych rozwią-
zań, które umożliwiają skierowanie 
środków na ten właśnie cel. Dofi-
nansowanie pochodzi z funduszy 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na realizację programów zdro-
wotnych. Samorządy zgodnie uzna-
ły, że w obszarze zdrowia największe 
potrzeby w ynikają obecnie z pande-
mii koronawirusa i stąd decyzja o za-
kupie odpowiedniego w yposażenia.

Blisko 10 milionów złotych szpi-
tale uzyskają na sprzęt medyczny, 
w tym aparaty RTG, USG i EKG, 
łóżka szpitalne, materace, wózki do 
przewożenia chorych, dźwig szpital-

ny obszaru COVID, kardiomonitory 
czy defibrylator. Pieniądze trafią do 
placówek samorządowych: Szpi-
tala w Puszczykowie im. prof. S.T. 
Dąbrowskiego – 3 miliony złotych, 
SPZOZ Szamotuły – 1,8 miliona 
złotych, Szpitala Powiatowego im. T. 
Malińskiego w Śremie – 1,8 miliona 
złotych, SPZOZ w Obornikach – 1,8 
miliona złotych oraz Wielkopolskie-
go Centrum Pulmonologii i Torako-
chirurgii w Ludwikowie – 1,3 milio-
na złotych.

Za ponad 3 miliony złotych za-
kupione zostaną środki ochrony 
osobistej i do dezynfekcji, które prze-
kazane zostaną przede wszystkim 
do Wielospecjalistycznego Szpitala 
Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu 
oraz Szpitala Miejskiego im. F. Raszei 
w Poznaniu. 

Stronami podpisanego w Staro-
stwie Powiatowym porozumienia byli 
przedstawiciele placówek medycz-
nych i Metropolii Poznań. 

TS

 

Metropolia wspiera szpitale
Samorządy stowarzyszone w Metropolii Poznań przekażą 
szpitalom ponad 13 milionów złotych na zakup sprzętu 
i środków do walki z COVID-19. Podpisanie porozumienia 
o partnerstwie w tym projekcie nastąpiło 11 marca br. 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

 Inicjatorzy przekazania środków, przedstawiciele Metropolii Poznań oraz szpitali wielkopolskich
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 / REKLAMA

XVIII edycja konkursu o tytuł
„Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości”
Prestiżowy tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” czeka 
na najlepsze firmy w regionie.  Do udziału w XVIII edycji bez-
płatnego konkursu zapraszamy średnie, małe i mikroprzedsię-
biorstwa oraz start-upy z terenu Metropolii Poznań (Poznania, 
powiatu poznańskiego oraz gmin Oborniki, Skoki, Szamotuły 
i Śrem), które notują sukcesy na rynku. Ponadto cechuje je 
przedsiębiorczość, działalność społeczna, a także posiadają cie-
kawą ofertę oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań. 

Ideą konkursu jest promowanie i na-
gradzanie najbardziej innowacyjnych 
podmiotów gospodarczych. W ubie-
głych latach laureatami zostali m.in. Su-
shi Factory, obecnie największy produ-
cent sushi w Europie; spółka StethoMe 

– autor inteligentnego połączenia steto-
skopu z termometrem, niezastąpionego 
w opiece nad dziećmi czy firma Moder-
trans, znany w całej Polsce producent 
tramwajów. Mimo trwającej już rok 
pandemii, wielu przedsiębiorców radzi 
sobie w tym trudnym czasie, niektórzy 
decydują się na wprowadzenie nowych, 
korzystnych rozwiązań.

– Konkurs na stałe wpisał się już w ka-
lendarz imprez gospodarczych w naszym 
regionie. Firmy chętnie do niego przy-

stępują. Dlaczego? Bo udział w naszym 
przedsięwzięciu się opłaca. Przedsiębior-
stwa te są bardziej rozpoznawalne na 
rynku, zapraszane są do udziału  w kra-
jowych i zagranicznych konferencjach, 
targach i misjach gospodarczych. Są 
synonimem naszej gospodarności i rze-
telności. W ubiegłym roku wprowadzili-
śmy punkty za działania proekologiczne 
realizowane przez przedsiębiorcę, a także 
zwiększyliśmy zasięg terytorialny kon-
kursu na całą metropolię – mówi Tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański, prze-
wodniczący kapituły. 

Na zwycięzców, poza tytułem,  
czekają atrakcyjne nagrody o wartości 
ponad 100 tysięcy złotych. Startujących 
ocenia partner merytoryczny, firma Grant 

Thornton Frąckowiak  Sp.  z o.o.  Sp. k.
Jak podkreślił Tomasz Łubiński, 

udział w konkursie jest całkowicie bez-
płatny, a zgłoszenia można przesyłać do 
16 kwietnia. Formularze i szczegółowe 
informacje na stronie: www.pfpp.com.
pl/lidermsp oraz pod numerem telefo-
nu: 61 8410 544 w Starostwie Powiato-
wym w Poznaniu.

Formularz wraz z załącznikami moż-
na przesyłać za pośrednictwem elektro-
nicznej skrzynki podawczej ePUAP. 

Istnieje także możliwość przesłania 
zgłoszenia drogą elektroniczną na adres 
lidermsp@powiat.poznan.pl. Wówczas 

„Oświadczenia kandydata do tytułu Po-
znański Lider Przedsiębiorczości” dodat-
kowo podpisane przez osobę uprawnioną  
należy złożyć lub przesłać pocztą trady-
cyjną na adres Biura konkursu: Starostwo 
Powiatowe  w Poznaniu, ul. Jackowskiego 
18, 60-509 Poznań, w zamkniętej koper-
cie opatrzonej napisem: Konkurs o tytuł 

„Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”.

Zdrowych, radosnych

i rodzinnych (nawet jeśli on-line),

z czasem na rozmowy,

z powodami do uśmiechu,

z okazjami do przemyśleń,

z planami i marzeniami,

… najlepszych Świąt Wielkanocnych

życzą

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak

wraz z całym Zarządem Metropolii Poznań

Starosta Poznański Jan Grabkowski
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REKLAMA / WYDARZENIA

Pani Olga jest naszą stałą Czytel-
niczką. Czyta nasz miesięcznik w wer-
sji cyfrowej, ale tak naprawdę zawsze 
niecierpliwie czeka na papierowy 
egzemplarz. Bo jak sama mówi – po 
prostu lubi papier.  

Nasza Czytelniczka zrobiła 
zdjęcie świątecznego stołu. Jak pod-
kreśla, lubi zapraszać gości, lubi też 
nakry wać stół, żeby godnie ich pod-
jąć. A na święta Bożego Narodzenia 
udało jej się przystroić stół naprawdę 
ładnie, więc zrobiła fotkę, żeby swo-

ją pracę uwiecznić. W konkursach 
fotograficznych nie brała wcześniej 
udziału, ale znajomi namówili ją , 
żeby tym razem zdjęcie w ysłała do 
naszej redakcji. Wysłała i udało się – 
zdobyła nagrodę: wkrętarkę i zestaw 
wierteł.

Jak przyznaje, nagroda bardzo się 
przyda, bo w niedalekiej przyszłości 
planuje remont. A skoro tym razem 
jej się poszczęściło, to i w następnych 
konkursach też będzie brać udział. 
W końcu dlaczego nie?    

Również pan Tomasz jest naszym 
stałym Czytelnikiem. W „Magazynie” 
poszukuje zarówno informacji o wy-
darzeniach na terenie gminy Suchy 
Las i w jej najbliższych okolicach, jak 
i o firmach, które na terenie gminy 
i okolic działają. Sam mieszka w Złot-
nikach, więc interesuje się tym, co się 
dzieje w jego małej ojczyźnie.

Nasz Czytelnik zrobił zdjęcie świą-
tecznej choinki. Pan Tomasz i jego 
małżonka lubią i fotografię, i świątecz-
ne klimaty.

Tomasz Nawrocki nie po raz 
pierwszy wziął udział w konkursie fo-
tograficznym, ale pierwszy raz zdobył 
wygraną. Jak sam ocenia, poszczęściło 
mu się w Nowym Roku. Poszczęściło 
podwójnie, bo nie tylko wygrał głów-

ną nagrodę, ale także nagrodę przydat-
ną – paletę ekogroszku.

Jak nam wyjaśnił, ma akurat ogrze-
wanie na tego typu opał, a że pogoda 
wciąż jest kapryśna, zapewne będzie 
jeszcze tej wiosny grzał. 

Sponsorem naszego konkursu jest 
sklep Bricoman, który mieści się przy ul. 
Wojciechowskiego w Poznaniu. Czyli 
po sąsiedzku z gminą Suchy Las. Moż-
na przypuszczać zatem, że do sklepu 
trafia bardzo wielu klientów, którzy są 
mieszkańcami gminy Suchy Las.

Dyrektor Grzegorz Walas z firmy 
Bricoman potwierdza te przypuszcze-
ia. Według danych z ubiegłego roku, 
duża część klientów sklepu to byli 
mieszkańcy naszej gminy i w ogóle 
całej północno-zachodniej części 
aglomeracji.

Jak nam tłumaczy pan dyrektor, lu-
dzie pracują w Poznaniu, a po pracy wra-
cają do swoich sucholeskich domów uli-
cą Obornicką. I przy okazji wpadają na 
zakupy na Wojciechowskiego. 

Nasz rozmówca zapewnia przy 
okazji, że firma Bricoman zawsze stara 
się fundować takie nagrody, żeby były 
dla uczestników konkursu przydatne. 
Przykładowo – opał nieprzypadkowo 
był jedną z nagród na początku zimy, 
a nie latem. 

Jerzy Berger

Mistrzowie świątecznej fotografii
Zdobywcami głównych nagród w naszym konkursie na 
najpiękniejsze zdjęcie świąteczne są Olga Karolczyk i To-
masz Nawrocki, oboje z gminy Suchy Las.
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Zadzwoń!    512 267 350
           798 290 260

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

Jeden panel
gratis!

Tablet w 
prezencie!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłasza kontynuację dotacji na systemy FOTOWOLTAICZNE 
w ramach programu "Mój Prąd". Zgodnie z zapowiedzią nabór rozpocznie się 1 lipca 2021 r. Kluczową 

informacją jest zapewnienie Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki o możliwości objęcia 
dotacją WSZYSTKICH projektów, które powstaną do czasu ogłoszenia naboru.

Podejmij decyzję dziś i już wiosną korzystaj z własnego systemu PV na preferencyjnych warunkach!!!

2%, min. 500 zł
za polecenie!

FOTOWOLTAIKA
NOWY NABÓR W DOTACJI „MÓJ PRĄD!” 

34 Sucholeski.EU       marzec 2021      nr 3 (110)




