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Grzegorz Walas:
schudnąć nie jest aż
tak trudno – potrzeba
jednak konsekwencji
i naprawdę dobrego
sposobu! s. 14

MORSY SEZON ZAKOŃCZYŁY CIESZĄ SIĘ, ŻE MOGĄ
Z PRZYTUPEM s. 16
POMÓC s. 26

SUCHY LAS

UL. OBORNICKA 127

NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI
Chcesz poznać wszystkie powody?
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Przed grillem koniecznie odwiedź sklep ALDI
przy ul. Obornickiej 136 w Suchym Lesie!
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MIO-DENT STOMATOLOGIA
UL. MŁODZIEŻOWA 11
62-002 SUCHY LAS
+48 662 821 515
WWW.MIO-DENT.PL

Szanowni Państwo!
Mimo trwającej epidemii,
jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Pracujemy w pełnym zabezpieczeniu
zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi sanitarnymi.
Wizyty rejestrujemy wyłącznie
telefonicznie pod numerem
telefonu +48 662 821 515.
Przed wizytą zapraszamy na stronę
www.mio-dent.pl, gdzie znajdziecie
Państwo niezbędne informacje
dotyczące przygotowania
i do wizyty i jej przebiegu.
Zapraszamy!

DOM
ZACZYNA SIĘ
TUTAJ
PODOGI - DRZWI - TARASY

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

Duże działki
i ogrody

fot. Paulina Dubert, www.paulinadubert.pl
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Samorządowcy nie tylko się
szczepią, ale także debatują.
Ostatnio wielkopolscy samorządowcy różnych szczebli debatowali – w ramach Klubu Obywatelskiego Poznań – o trudnych
relacjach samorządu terytorialnego z władzą centralną. A nasza
przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ankiewicz wzięła udział
w podcaście, gdzie dyskutowała
o zielonej przyszłości świata.
Kiedy trzeba, samorządowcy niosą także pomoc. Jak prezydenci Poznania i Gniezna, kiedy w poznańskiej klinice na świat
przyszły gnieźnieńskie pięcioraczki. W tym przypadku zresztą
pomagało więcej podmiotów, bo także premier Morawiecki,
Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja Polskiego Funduszu
Rozwoju i firma Porsche Krańcowa Dealer Volkswagen Samochody Dostawcze. Przy takim wsparciu dzieci z pewnością czeka
dobra przyszłość.

Coraz więcej osób jest zaszczepionych. O swoich szczepieniach opowiadają na naszych łamach samorządowcy i inni
mieszkańcy naszej gminy i całej aglomeracji poznańskiej. O dodatkowe punkty szczepień zadbał m.in. powiat poznański.
Bądźmy zatem ostrożnymi optymistami i zakładajmy, że
niebawem znów zaczniemy się spotykać równie często, jak ponad rok temu, w zupełnie innej, przedpandemicznej epoce.
Wiosna już się zaczęła na dobre, przed nami lato. Niedługo
zdejmiemy płaszcze i kurtki. W parkach i na plażach będziemy pokazywać się coraz bardziej skąpo przyodziani. W tej
sytuacji warto zadbać o własne ciało i na początek chociażby
zrzucić brzuch. Dobry przykład daje Grzegorz Walas, który
przekonuje, że schudnąć nie jest trudno, jednak potrzebna jest
konsekwencja.
A skoro dbamy o piękno własnego ciała, to warto pamiętać także o pielęgnacji skóry. I odwiedzić np. Klinikę Piękna
Derm Expert, która mieści się po sąsiedzku, na poznańskich
Podolanach.
Ważny jest też sport, jak np. morsowanie. Wprawdzie nasze
zaprzyjaźnione morsy ze Złotnik już pożegnały sezon, ale warto się do nich odezwać i umówić na jesień! A na razie możecie
jeździć rowerem, biegać czy chodzić z kijkami. Szefowa klubu
Morsy Złotniki Ewa Korek do tych wszystkich form aktywności
zachęca własnym, dobrym przykładem!

Miłej lektury!

W numerze polecamy:
Czy rządy regionalne mogą
być lekarstwem na całe zło?
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a wójt nie jest królową
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Zadbaj w kompleksowy sposób
o swoją skórę twarzy i głowy
z Kliniką Derm Expert
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Czy rządy regionalne mogą
być lekarstwem na całe zło?
W ramach cyklu debat Klubu Obywatelskiego rozmawiali
tym razem wielkopolscy samorządowcy. Ich dyskusję można streścić w zdaniu: za obowiązkami winny iść uprawnienia, a za uprawnieniami pieniądze.
Marcową debatę Klubu Obywatelskiego Poznań otworzyła posłanka
Monika Wielichowska, która wyraziła
ubolewanie, że władza centralna, rozdzielając fundusze, podzieliła samorząd terytorialny na ten z Polski PiS
i na ten z Polski, która PiS-u nie chce.

fot. Maciej Łuczkowski

Co wolno wojewodzie?
Prowadzący Leszek Wojtasiak zapytał, czy nadal w Polsce potrzebujemy wojewodów.
– Mamy przecież zaufanie do samorządów – zauważył.
– To kwestia przyjętego modelu
państwa – odparł marszałek Marek
Woźniak. – W Polsce obecna władza
wprowadza model skrajnie scentralizowany, choć w czasach reformy Jerzego Buzka wprowadzaliśmy model zde-

Prowadzący Leszek Wojtasiak

centralizowany. Wojewodów wtedy
pozostawiliśmy, jak zakładaliśmy, na
okres przejściowy. Model ten następnie, przez przenoszenie kompetencji,
ewoluował w kierunku większej decentralizacji.
Mówca dodał, że w dzisiejszej sytuacji politycznej trudno sobie jednak
wyobrazić np. marszałka Wielkopolski wykonującego polecenia premiera.
– Tak czy inaczej wojewoda na
pewno nie powinien rozdawać tekturek z kwotami w różnych miejscowościach – kontynuował M. Woźniak. –
To na pewno jest zaprzeczeniem istoty
tej funkcji.
– Ja dziś takiego dylematu nie mam
– oświadczył starosta Jan Grabkowski.
– Państwo jest już tak skopane, że mnie
jest obojętne, czy wojewoda jest czy go

Posłanka KO Monika Wielichowska

nie ma. Istotne dla mnie jest, żeby państwo znów zaczęło działać.

były kasy chorych, zło zaczęło się razem z NFZ-em – wyraził przekonanie.
– Rząd sobie ewidentnie nie radzi. Ja
Słowa tracą sens
budowałem szpital przez 20 lat, a teraz
Mówca zastrzegł też, że jeśli chodzi oni mówią, że go znacjonalizują – nie
o samorząd, cofamy się nie od sześciu, krył goryczy.
lecz już od 20 lat. Nie ukrywał jednak,
którą z sił politycznych uważa za jed- Janosik jest bezlitosny
noznacznie złą.
Starosta polemizował też z popu– Nie mówicie przy mnie „prawo larną opinią, że powiat poznański jest
i sprawiedliwość”, bo mam do tych bogaty.
słów szacunek, a dziś przestały cokol– Owszem, mamy 450 mln zł buwiek znaczyć – westchnął. – Nade- dżetu, ale „Janosik” zabiera nam 10
szły czasy, w których musimy bronić proc., podczas gdy miastom 2 proc.
się przed centralizacją. I zastanawiać, – wskazał. – Zawarliśmy więc porozujak zabezpieczyć państwo przed mienie z Poznaniem, wójtami i burdraństwem.
mistrzami: jeśli do zrealizowania jest
– Ani to prawo, ani sprawiedliwość, duża inwestycja, realizujemy ją w raa i spójnik „i” nie pasuje, bo spójnik łą- mach Metropolii, a marszałek dorzuca
czy, a oni dzielą – zgodziła się posłanka nam pieniądze z UE.
Wielichowska.
Marszałek Woźniak odniósł się do
– Byłbym za połączeniem funkcji kwestii służby zdrowia:
marszałka i wojewody. I tym samym
– Nie wiadomo, co będzie ze szpiutworzeniem państwa federalnego talami. Może do tych, którym jest
– wrócił tymczasem do tematu pre- trudniej, rząd wyśle na kilka lat swozydent Jacek Jaśkowiak. – Deleguj- ich „komisarzy”. W moim odczuciu
my na dół zarówno uprawnienia, jak rządzący zaczynają, jak ja to nazyobowiązki. Model państwa przyjęty wam, z drugiego końca kija. Najpierw
30 lat temu wymaga rozważnej korek- przecież powinni określić standardy,
ty. Niestety, Zjednoczona Prawica to co jest w którym niezbędne. Dziś
państwo degeneruje – skonstatował chirurg jeździ pomiędzy szpitalami
z goryczą.
i w każdym wykonuje po dwa zabie– PiS świetnie rozumie, że kto ma gi. To przecież marnowanie czasu na
pieniądze, ten ma władzę – pokiwał przejazdy.
głową prezydent Piły Piotr Głowski.
– Dlatego coraz większe sumy przeka- Dowodzenie po sowiecku
zuje wojewodom, choć to na marszałMówca zauważył też, że władzę
ku spoczywa większa odpowiedzial- boli to, że część pieniędzy nadal jest
ność. Jeśli pandemia potrwa jeszcze w gestii samorządów.
kilka lat, dojdziemy do zarządzania
– Choć władza by sama chętnie
dekretami – prognozował.
dawała samorządowi pieniądze, o ile
– Cały system ochrony zdrowia zo- samorząd ten byłby pokorny i potulstał obnażony przez pandemię i nasze ny – ironizował gorzko. – Krajowy
szpitale nie są wyjątkiem – zauważył Plan Odbudowy to skrajnie scentrastarosta Grabkowski. – Pod zarządem lizowany instrument. Wydawanie desamorządów, powiatów i marszałków, cyzji odnośnie naszych szpitali przyjest kilkaset szpitali w kraju. Wiele pomina często dowodzenie w stylu
z tych szpitali tonie w długach, co jest sowieckim. To objaw desperacji ze
zasługą złego systemu. Dobrą ideą strony rządzących, który potwierdza,

że nie są oni przygotowani do obecnych wyzwań.
– Sam ostro krytykuję rząd –
zauważył prezydent Jacek Jaśkowiak. – Staram się być wyrazisty
i nazywać rzeczy po imieniu, jeśli
widzę działania, które grożą negatywnymi skutkami. Czy to mi
przeszkadza w realizacji zadań?
Chyba nie. PiS w odpowiedzi raczej
sugeruje, że pewne rzeczy przemyśli, ale ja mógłbym być łagodniejszy w krytyce. Ja z kolei staram się
nie krytykować wszystkiego hurtem, muszę mieć przekonanie, że
w tej konkretnej sprawie krytyka
jest słuszna. Duże miasta i tak nie
należą do ulubieńców rządzących,
sądzę natomiast, że moja krytyka
pozwala Zjednoczonej Prawicy na
likwidację choć części patologii
wynikającej z ich działań – wyraził
ostrożny optymizm.
– Ustalanie struktur państwa pod
własne potrzeby jest czymś najgorszym dla państwa i jego przyszłości
– podsumował prezydent Głowski.
– Trzeba patrzeć w dalszej perspektywie. Nie ma lepszego rozwiązania niż
samorząd terytorialny, a samorząd
na poziomie gminy potrafi rozwiązać
prawie wszystkie problemy – wyraził
opinię. – Nikt nie wie lepiej niż miesz-

PROFESJONALIZM
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi
w autoklawie medycznym








Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak
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Prezydent Piły Piotr Głowski

Starosta Jan Grabkowski

Gwiazdor z workiem bejmów
A jakie problemy stoją dziś przed
samorządem?
– Spada wysokość subwencji, jeśli
chodzi o procent całości wydatków
na oświatę – dał przykład mówca. –
Jesteśmy więc coraz biedniejsi. Jeśli
więc w przyszłości przyjadą wojewoda i poseł z workiem pieniędzy, to
zrobią zaplanowane wrażenie. Silny
uprawnieniami samorząd to za mało,
musi to być też samorząd dobrze dofinansowany – podkreślił.
Na zakończenie prezydent zwrócił uwagę, że mieszkańcy się nie
zastanawiają, czy drogi są gminne,
powiatowe czy wojewódzkie. Drogi
mają być dobre.
– Chciałbym mieć w Polsce rząd
lokalny, regionalny, jak w Republice
Federalnej Niemiec – wyraził życzenie starosta Jan Grabkowski. – Duszę
bym oddał za dobre działanie państwa. Cieszę się z naszych rozmów,
dają mi siłę do dalszego funkcjonowania, zwłaszcza w dobie pandemii
– wyznał na koniec.
Krzysztof
Ulanowski

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!



Marszałek Marek Woźniak

kaniec, gdzie powinien zostać ułożony
chodnik. A najbliżej mieszkańca jest
radny miejski lub gminny.

KOSMETYKA
KOSMETOLOGIA
ESTETYCZNA
FRYZJERSTWO
MAKIJAŻ
PERMANENTNY
MEZOTERAPIA
KOSMETYCZNE
WYBIELANIE ZĘBÓW
MANICURE,
PEDICURE

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












Drodzy Rodzice, nauczyciele oraz młodzieży
Komisariat Policji w Suchym Lesie z radością informuję iż została uruchomiona e-usługa „Sierżant Pyrek”. Kraina Sierżanta Pyrka
zaprasza na codzienne spotkania na stronie
www.pyrek.pl
Pyrek.pl to pierwszy w Polsce innowacyjny
policyjny serwis edukacyjny, którego gospodarzem jest sierż. Pyrek. W części dla dzieci
zamieszczone są interaktywne gry i zabawy,
natomiast w zakładce dla rodziców i nauczycieli można znaleźć konspekty lekcji, artykuły
dotyczące bezpieczeństwa, rozwoju i edukacji, porady specjalistów dotyczące bezpieczeństwa dziecka i osoby dorosłej oraz filmy
prewencyjne.

Rezydencja nad jeziorem
Pestkownica w Puszczy Drawskiej
- tylko 100 km od Poznania Zapraszamy wszystkich zmęczonych siedzeniem
w domu i oglądaniem przyrody tylko na zdjęciach
do indywidualnej rekreacji w lesie - WIOSNA CZEKA!
50 hektarów przestrzeni niepublicznej
(bo prywatnej) – lasy, łąki i jeziora czeka na Was!
Restauracja oferuje posiłki na wynos.
Prosimy o zabranie indywidualnych maseczek.
Pamiętaj o zachowaniu dystansu i zasłanianiu twarzy!

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

TEL. 667 924 543, 667 859 640
GODZINY OTWARCIA
pon.-pt 10-19, sob. 10-14
nr 4 (111)

www.pestkownica.com.pl info@pestkownica.com.pl
tel. 502 606 847 Facebook/Pestkownica
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Radni to nie lordowie,
a wójt nie jest królową
Marcowa sesja Rady Gminy Suchy Las trwała godzinę dłużej
niż zazwyczaj. Rajcy całe kwadranse spierali się o kwestie
proceduralne, a także o definicje poszczególnych pojęć.
Sesja rozpoczęła się od przyjęcia docznie nie ma pieniędzy. Dziś wnioprotokołu z sesji lutowej. Radni głoso- sków o podłączenie do sieci jest zdecywali w tej sprawie jednomyślnie.
dowanie więcej, bo mamy pandemię,
Głosów przeciwnych nie było tak- ludzie siedzą w domach i pracują zdalże w sprawie pomocy finansowej dla nie – przedstawił argument.
powiatu poznańskiego, jednakże w tej
– Cieszę się, że na Szkółkarskiej bęmaterii wstrzymali się rajcy Zbigniew dzie możliwość położenia światłowodu
Hącia, Włodzimierz Majewski, Jo- – rozpoczęła swoją wypowiedź radna
anna Radzięda i Grzegorz Słowiński. Radzięda. – Ale cały czas pan wójt był
Wyjaśnijmy w tym miejscu, że chodzi temu przeciwny, skąd więc teraz wrzuto przebudowę skrzyżowania Sucho- ka budżetowa? – zainteresowała się. –
leskiej, Powstańców Wielkopolskich Jak wygląda dziś kondycja finansowa
i Perłowej.
GCI? Czy nie będzie tak, jak zazwyczaj,
– Istnieje duże prawdopodobień- że dostaną pieniądze, a nie zrealizują nastwo, że budowa wiaduktu spowoduje szych oczekiwań? – dociekała.
jeszcze większy ruch samochodowy
– Przypadek Szkółkarskiej jest
w naszej gminie – wyraził przy okazji szczególny, teraz przymierzamy się do
obawę radny Majewski.
remontu nawierzchni – odpowiedział
– Chciałoby się mieć i wiadukt, i ob- wójt. – Tak, rzeczywiście, zmieniłem
wodnicę – pokiwał głową wójt Grze- zdanie. Budowa sieci jest najbardziej
gorz Wojtera. – Jeżeli obwodnica bę- optymalnym rozwiązaniem – przedzie w zadaniach, będę pierwszy, który konywał. – Nie skupiajmy się na GCI,
z łopatą poleci ją budować. Na razie lecz na mieszkańcu, który chce mieć
jednak skupmy się na budowie ronda.
dostęp do internetu. Co do kondycji
Włodzimierz Majewski wstrzymał GCI, nie mam dziś szczegółowej wiesię też w czasie kolejnego głosowania dzy. Można się zgłosić w tej sprawie do
– nad przyjęciem Wieloletniej Progno- zarządu czy rady nadzorczej spółki.
zy Finansowej na lata 2021-2031. Po– Zgłaszam wniosek formalny
zostałych 14 rajców głosowało za.
o zdjęcie tego punktu z dzisiejszych
obrad w celu zapoznania się z kosztaGCI to nie NBP
mi, bo na razie nic nie wiemy, a chodzi
Następnie wójt Wojtera zabrał głos o kwotę niebagatelną – podkreślił radw sprawie projektu uchwały zmienia- ny Majewski.
jącej uchwałę w sprawie uchwalenia
– Urząd ma zaufanie do GCI, radni
budżetu na 2021 r.
niekoniecznie – zauważyła radna Ra– Chodzi o zmianę zapisu: zamiast dzięda. – Może korzystniejsze byłoby
kwoty na budowę sieci teletechnicznej ogłoszenie przetargu?
w Suchym Lesie w wysokości 50 tys. zł
– W przypadku Szkółkarskiej
byłaby to kwota w wysokości ponad ogłoszenie przetargu z pewnością nie
828 tys. zł na budowę sieci teletech- wchodzi w grę – uciął wójt.
niczej wraz z przyłączami w gminie
– 828 tys. zł to bardzo duża kwoSuchy Las – wyjaśnił. – Źródło finan- ta – zauważyła radna Joanna Pągowsowania to wolne środki.
ska. – Ale faktycznie patrzmy na interes
Wójt wymienił też kilka miejsco- mieszkańca. Zwiększmy kwotę z 50 tys.
wości gminnych, w których rzeczona zł do 87 tys. 207 zł i dajmy mieszkańsieć by powstała.
com Szkółkarskiej możliwość położe– Czy spółka GCI dysponuje już nia światłowodu – zaproponowała.
jakimiś wstępnymi choćby deklara– Pozostańmy zatem przy miejscocjami mieszkańców w kwestii chęci wości Suchy Las, ale zmieńmy sieć na
podłączenia się do sieci? – zapytał rad- sieć z przyłączami, a kwotę 50 tys. zł
ny Michał Przybylski.
zmieńmy na 124 tys. zł – zmienił swo– Rozumiem, że po 19 latach dzia- ją autopoprawkę wójt. – W tej wersji
łalności GCI nie posiada środków, uwzględniamy też ulicę Owocową.
żeby inwestować – pozwolił sobie na Źródło finansowania bez zmian.
nieco złośliwą uwagę radny Majew– Chciałabym nagrodzić Asię Pąski. – Po to przecież ta spółka została gowską oklaskami za to co powiepowołana.
działa – komplementowała radna
– Spółka GCI to nie jest NBP, żeby Wiesława Prycińska. – Bo mieszkańcy
miała pieniądze – odparł wójt. – Wi- faktycznie pracują zdalnie.
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– Zamykam dyskusję, musimy
przegłosować wniosek Włodzimierza
Majewskiego o odrzucenie całej autopoprawki – ucięła przewodnicząca
Anna Ankiewicz.
– A ja bym się jeszcze chciał dowiedzieć, ile pan wójt średnio liczy za
przyłącze – zainteresował się radny
Majewski.
– Koszty budowy przyłączy na jednej ulicy mogą być inne niż na drugiej
ulicy – wzruszył ramionami wójt. –
Misja spółki gminnej polega na tym,
że wchodzi tam, gdzie inni nie chcą
wejść – zaznaczył.
– Nie musi mi pan tłumaczyć, że
jedno przyłącze kosztuje 500 zł, a drugie 2,5 tys. zł – zapewnił radny Majewski. – Chodzi o to, że po raz kolejny
jesteśmy stawiani pod ścianą i musimy
w krótkim czasie zdecydować o dużej
kwocie. Tymczasem o problemach
Szkółkarskiej nie wiemy od wczoraj.
Podtrzymuję swój wniosek.
Zagubieni w gąszczu
głosowań
Za odrzuceniem całej autopoprawki zagłosowało pięć osób – klub Inicjatywa Mieszkańców-Gmina Razem
oraz radny Krzysztof Lewandowski.
Wstrzymało się troje rajców: Radosław Banaszak, Iwona Koźlicka i Joanna Radzięda. Pozostałe siedem osób
zagłosowało przeciwko wnioskowi
Włodzimierza Majewskiego.
– Wniosek przepadł – podsumowała przewodnicząca Ankiewicz. – Przystępujemy teraz do głosowania nad
wnioskiem Joanny Pągowskiej.
Radna Pągowska miała więcej
szczęścia. 13 osób zagłosowało za jej
wnioskiem, przeciw był tylko radny
Marian Bajer, wstrzymał się radny Michał Przybylski. Wniosek przeszedł.
– Pozostał wniosek pana wójta –
przypomniała przewodnicząca.
W tym przypadku trzech rajców
było za – Marian Bajer, Krzysztof
Łączkowski i Tomasz Sztolcman.
Przeciw siedmioro, a pięcioro wstrzymało się (radni Ankiewicz, Banaszak,
Hącia, Przybylski i Słowiński). Wniosek przepadł.
W tym momencie samorządowcy stwierdzili, że troszkę pogubili
się w gąszczu głosowań i poprosili
o pomoc radcę prawną Katarzynę
Augustyniak.
– Moim zdaniem przegłosowaliście
państwo poprawkę pani Pągowskiej,
więc teraz powinniście państwo głosować nad całą uchwałą – podpowiedziała prawniczka.
– Pan wójt jest zdania, że nie tak
jego autopoprawka brzmiała, więc jeśli nie chcemy jej w tej postaci, musimy

ją odrzucić i następnie przegłosować
poprawkę pani Pągowskiej – dopowiedziała przewodnicząca Ankiewicz.
– Ostał się tylko wniosek Asi Pągowskiej i powinniśmy głosować teraz projekt całej uchwały, jak mówiła
pani mecenas – sprzeciwił się radny
Przybylski.
– Zagłosowałam przeciwko drugiej
propozycji pana wójta, bo przyjęliśmy
wcześniej poprawkę Asi – dodała radna Prycińska. – Co by się stało, gdybyśmy przyjęli obie?
– Byłoby o sześć przyłączy więcej,
na ulicy Owocowej – wzruszył ramionami wójt. – Ale z powodów formalnych i ambicjonalnych nie mogę
zgodzić się na interpretację radnego
Przybylskiego.
– Wyjątkowo zgadzam się z panem wójtem – pokiwała głową radna
Radzięda.
– Państwo nie jesteście Izbą Lordów, a ja nie jestem królową, mamy
pracować do ostatniej minuty, bo
mieszkańcy czekają na efekt – napomniał tymczasem surowo wójt, podsumowując całą tę sytuację. – Wnioskuję
jeszcze raz o przegłosowanie 124 tys.
zł na Szkółkarską i Owocową.
– Nie jesteśmy Izbą Lordów, ale
wszystko to wyglądałoby inaczej,
gdybyśmy informacje te dostali
wczoraj mailem – odparła radna Radzięda. – Nie rozumiem np. dlaczego
do Szkółkarskiej dopisuje pan Owocową, a nie chociażby Złotniki Park.
Czy coś się wydarzy, jeżeli z Owocową poczekamy miesiąc?
– Dyskusja nie dotyczy GCI, tylko
sieci i przyłączy – zaznaczył wójt. –
Składam samokrytykę i ubolewam,
ale jeszcze dziś o 12.00 wszystko przeliczaliśmy. A Owocowa dlatego, że
obiecałem. Wójt obiecał – podkreślił.
– Ja uważam, że powinniście teraz głosować państwo całą uchwałę
z kwotą 87 tys. 204 zł – powtórzyła
swoją opinię mecenas Augustyniak.
– Ale państwo nie głosowaliście mojej autopoprawki – zaprotestował wójt.
– To jak ta autopoprawka brzmi? –
zapytała przewodnicząca Ankiewicz.
– Chodzi o kwotę 124 tys. zł tytułem budowy sieci teletechnicznej wraz
z przyłączami – ulica Szkółkarska
i Owocowa – odpowiedział wójt. –
Mówiąc o kwestii ambicjonalnej, bardziej chodziło mi o samą autopoprawkę niż o konkretne ulice – wyjaśnił.
– Plączemy się, a pani prawnik
z boku patrzy i nawet dobrze nie doradzi – załamał ręce radny Hącia.
– Autopoprawka pana wójta jest dalej idąca niż wniosek pani Pągowskiej
– wyjaśniła radnemu przewodnicząca
Ankiewicz.
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>> c. d. pomocnicza” zamienić na „zebranie
ze str. 11 mieszkańców”.
– Taka jednak jest definicja jednostki pomocniczej – zaoponowała
Anna Ohirko. – Nikt przecież nie
mówi, że jednostka pomocnicza to
wyłącznie sołtys czy zarząd osiedla.
W naszym zamyśle była właśnie
uchwała mieszkańców. Jednostka to
mieszkańcy – podkreśliła.
– W statucie mowa jednak o zebraniu wiejskim czy osiedlowym, a nie
o zebraniu mieszkańców – upierał się
radny Hącia. – A zebranie to zwołuje
sołtys lub zarząd osiedla, a nie jakiś
pan Mietek spod budki z piwem – dodał na wszelki wypadek.
– Możemy napisać „organ uchwałodawczy” i wtedy wszystko będzie jasne
– zaproponowała mecenas Katarzyna
Augustyniak.
– Zgadzam się z radnym Hącią
w stu procentach, dlatego właśnie pytałem o to, które określenie będzie najlepsze – skinął głową radny Sztolcman.
– Pamiętajmy, że jeśli jakiś pan
Wojtek zbierze podpisy 50 mieszkańców z jednej ulicy, to też może zwołać
zebranie wiejskie czy też osiedlowe –
przypomniał radny Bajer.
– Dziękuję wszystkim za uwagi i za
doprecyzowanie szczegółów – skłoniła się Anna Ohirko. – Proszę o przyjęcie mojego projektu.
– I ja do tego zachęcam – kiwnął
głową radny Krzysztof Łączkowski. –
Dziękuję też wnioskodawcom za poświęcony czas.
Inwestor nie gra
w ping-ponga
Zaraz potem Wysoka Rada przegłosowała kilka poprawek, o których
dyskutowano wcześniej – wszystkie
jednomyślnie bądź też przy jednym
głosie sprzeciwu. Całą uchwałę
przyjęto 14 głosami. Wstrzymał się
radny Hącia.
W ramach punktu „Informacje
wójta gminy” głos zabrał wicewójt

Marcin Buliński, który opowiedział wodzenia na emeryturze – pokiwała
m.in. o pozimowym sprzątaniu oraz głową przewodnicząca Ankiewicz.
o remontach nawierzchni bitumiczW ramach punktu pod nazwą
nych i wyrównaniach powierzchni „Informacje przewodniczącej Rady
dróg.
Gminy” Anna Ankiewicz wspomniała
– Mamy 148 km dróg, z czego 29 m.in. o konieczności pilnego remontu
km gruntowych – przypomniał.
ulicy Meteorytowej. Ulica ta znajduje
Urzędnicy czekają też na raport się na terenie Poznania, ale tuż przy
z przeglądu placów zabaw i boisk.
granicy naszej gminy.
– Ponadto trwa budowa kanaW ramach informacji przewodlizacji sanitarnej na ulicy Śnieżnej niczących poszczególnych komisji
– kontynuował włodarz. – Omówi- stałych głos zabrał m.in. Marian Bajer,
liśmy też koncepcję nowego budyn- przewodniczący Komisji Porządku
ku szkolnego w Biedrusku. Z kolei Publicznego, Ochrony Środowiska
w Golęczewie trwają prace na ulicy i Spraw Komunalnych.
Polnej, na odcinku od Dworcowej
– Naszym gościem był Andrzej
do Kwiatowej. Prace związane są Karpowicz, kierownik Referatu Bezz budową drogi, aktualnie trwa wy- pieczeństwa UG, który przedstawił
równywanie nawierzchni. Mamy nam dane na temat COVID-19 na
również 11 ofert na budowę ulicy terenie gminy – poinformował krótko
Brzask w Suchym Lesie.
przewodniczący Bajer.
Z kolei wójt Grzegorz Wojtera
ostrzegł, że istnieje możliwość, że Re- Bezpieczeństwo nie
gionalna Dyrekcja Ochrony Środowi- tylko rowerzysty
ska po raz kolejny negatywnie odnieW ramach wolnych głosów i wniosie się do wydanej przez wójta decyzji sków jako pierwsza głos zabrała sołtys
środowiskowej.
Golęczewa Katarzyna Kachel, która
– RDOŚ jest mocno zaangażowa- zapytała o barierki przy ulicy Golęna w pewną sprawę w gminie Obor- czewskiej.
niki i pewnie nauczyła się dmuchać
– Jeżdżę tam rowerem, stąd wiem,
na zimne – ocenił wójt. – My jednak że jeden niewłaściwy ruch kierownijako samorząd powinniśmy dbać o to, cą może zakończyć się wypadkiem –
by prawo korzystania z własnej nieru- wyjaśniła.
chomości nie było ograniczane. Moją
Pani sołtys dodała też, że niewiintencją nie jest zginanie karku, ani gra doczne są już znaki poziome (symbole
w ping-ponga z inwestorem – zapew- rowerów) na drodze rowerowej na ulinił. – Miejscowy plan zagospodarowa- cy Dworcowej.
nia przestrzennego jest święty. Jednak
– Tam, gdzie będzie potrzeba, poatmosfera jest nerwowa i sprawa może stawimy barierki, a w innych miejscach
mieć dalszy ciąg – zastrzegł.
różnicę poziomów wyrównamy – odNa zakończenie swojego wystąpie- parł wicewójt Buliński. – Zatarte zimą
nia wójt przekazał pozdrowienia i po- oznakowania na pewno poprawimy.
dziękowania od dyr. Marka Napierały
– Na stosunkowo krótkim odcinku
z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych ulicy Tysiąclecia różnica poziomów to
i Autostrad.
około półtora metra – radny Marian
– Pan dyrektor za tydzień odchodzi Bajer uzupełnił wypowiedź pani sołtys.
na emeryturę – dodał wójt.
– Mam też pytanie, czy będą świa– Dobrze wspominam współpracę tła na Lipowej? – zapytała jeszcze sołz dyrektorem Napierałą przy remon- tys Kachel.
cie Obornickiej w 2010r i życzę po– Powiat jako zarządca drogi zdecy-
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dował, że świateł nie będzie – rozłożył
ręce wójt Wojtera.
– Jestem w szoku, przecież Lipowa
za chwilę będzie głównym ciągiem
komunikacyjnym – załamała ręce Katarzyna Kachel. – Jak mam to w ogóle
przekazać mieszkańcom?
– Przecież to przejście przy przedszkolu, chodzi o bezpieczeństwo dzieci – radna Ankiewicz również nie kryła zdziwienia. – Co na to nasz radny
powiatowy?
– Nie znam sprawy, zorientuję się –
obiecał radny Jerzy Świerkowski.
Pani Karolina, mieszkanka Suchego Lasu, zapytała z kolei o drogę rowerową na ulicy Szkółkarskiej.
– Poprzesuwano płoty mieszkańcom, ale ścieżka piękna – przyznała. –
Nieopodal jednak powstaje nowe osiedle deweloperskie. I nikt nie pomyślał,
żeby i tam doprowadzić ścieżkę. Nadal
będziemy jeździć chodnikami.
– Projekt faktycznie kończy się na
Borówkowej – pokiwał głową wójt
Wojtera. – Tym niemniej łącznik będzie i zostanie wykonany przez firmę
budującą osiedle – poinformował.
Mieszkanka Anna Ohirko zapytała o rejon Rowu Północnego w Biedrusko.
– Mieszkańcy się niepokoją, że dopóki plan nie będzie tam uchwalony,
gmina będzie wydawać wuzetki – wyjaśniła.
Wójt wyjaśnił, że opóźnienie wynika z zapowiadanego przez radnych
z Biedruska objęcia części terenu obszarem zamkniętym przez wojsko, co
istotnie zmienia zapisy projektu planu
i zmusza do dalszych prac.
– Dziękuję wam za wsparcie w czasie
choroby – skłonił się tymczasem radny
Michał Przybylski. – To było dla mnie
bardzo ważne. Dzięki temu wiem, że
mam przyjaciół. Proszę, uważajcie na
siebie. „Brytyjczyk” działa bardzo szybko, ani się obejrzałem, a miałem 60 proc.
objętości płuc zajętych.
Krzysztof Ulanowski

SKUTECZNA
REKLAMA
W TWOIM
ZASIĘGU
669 69 00 36

POMOC
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH

501 063 672

Byliśmy,
jesteśmy,
będziemy...
Zapraszamy!
Galeria Sucholeska
Suchy Las, ul. Obornicka 85
pon. - sob: 9.30-19.30
niedz. handlowa: 10.00-17.00
tel. 509 473 120

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

- drewno kominkowe,
- transport drogowy do 25 t,
- usługi rolnicze
nr 4 (111)
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Schudnąć nie jest aż tak trudno,
ale potrzeba konsekwencji
Ludzie patrzą na mnie z niedowierzaniem: mówią, że nie
wierzyli dotąd w diety – cud, ale chyba muszą zmienić
zdanie. Już trzech, czy czterech znajomych zadeklarowało,
że pójdzie w moje ślady, podobnie kolejni, którzy już nie
pytają, co słychać, tylko – jak to zrobiłeś?
Grzegorz Walas do niedawna ważył przetestowała i doceniła.
120 kg, co przy wzroście 1,89 m było już
– Przez 12 lat walczyłam z nadwagą,
zauważalne. Podejmował próby odchu- stosowałam różne diety, lecz ich wynidzania, jadł mniej i cieszył się, że wska- ki nie były trwałe dzięki efektowi jo-jo
zówka wagi zjechała po heroicznych – wspomina Karolina Piotrowska. – Aż
wysiłkach do 110 kg. Ale… nie chciała trafiłam na program Królów i zrozuspaść już niżej. I jeszcze w ramach efek- miałam, że można jeść, nie głodzić się
tu jo-jo podskakiwała w górę!
i wyraźnie chudnąć, bo idea jego mówi,
że nie chudniemy do lata, ale na lata!
Królowie, ale nie z bajki
Trzeba tylko wszystko przemyśleć, poTo bolało, bo Grzegorz, dziś 47-la- ustawiać w głowie, zaplanować co i w jatek, wcześniej trenował akrobatykę kich proporcjach jemy – i do dzieła!
i skoki do wody, jadł co chciał i ile
chciał, a figurę wciąż zachowywał god- Nie być niewolnikiem
ną pozazdroszczenia. Gdy jednak
Pani Karolina szczególnie zaaproboprzestał intensywnie trenować, or- wała założenie zdrowego odżywiania
ganizm zrobił mu psikusa i nie chciał się, wykorzystywania jak najmniej przewrócić do dawnej kondycji.
tworzonych produktów, a także to, że nie
– Denerwowałem się, bo cholesterol trzeba przy tym być niewolnikiem wagi
miałem bardzo wysoki, ponad normę, i co do grama wydzielać składniki.
męczyła mnie do tego zgaga, a moja
– Jest lista dozwolonych produktów
koleżanka Karolina Piotrowska jesz- w każdym tygodniu, jemy zatem do
cze „niepokoiła” mnie informacjami syta, by nie dopuścić do uczucia głodu
o niesamowitej metodzie – Programie – wskazuje. – W ten sposób nabieramy
Królów – wspomina pan Grzegorz. – zdrowych nawyków żywieniowych,
Jak mówiła, nie ma to nic wspólnego które zostają z nami nawet, gdy już zaz bajkami, ale z jedzeniem dużej ilości kończymy odchudzanie. Po prostu wiejedzenia, z żadnym głodzeniem się, ale my, że to i to przyrządzamy w taki spojedynie z wypełnianiem wskazówek sób i w takiej ilości, a ten produkt z kolei
opracowanych przez ojca i syna, Grze- jest zbędny i tak naprawdę nie mamy na
gorza i Radosława Królów.
niego ochoty. I tak oto kończy się dieta,
Grzegorz Król, który po ukończe- a zaczyna sposób na życie…
niu czterdziestki ważył trzykrotnie
Program Królów przewiduje dziawięcej niż miał lat, schudł 37 kilo- łania w czasie 14 tygodni, i jeśli ktoś
gramów przez 7 miesięcy… Zatem uzyskał satysfakcjonującą sylwetkę, to
Karolina namawiała, przekonywała wprowadza stabilizację, czyli czas po
– i w końcu namówiła.
programie. Ale nie trzeba dokładnie
Karolina Piotrowska jako ekspert stawiać granicy zgodnie z kalendaProgramu Królów doskonale wiedzia- rzem. Pani Karolina wspomina, że
ła, co może podpowiedzieć panu Grze- zakładała, że schudnie 25 kg, ale tak
gorzowi. Program poznała osobiście, jej program i efekty przypadły do

gustu, że jeszcze dodała pięć tygodni Bezpiecznie dla kieszeni
programu. I schudła w sumie aż 32
Przeszedł 14-tygodniowy prokilogramy! I co szczególnie ważne – gram, w czasie którego doprowadził
cieszy się nie tylko nową sylwetką, ale wskazówkę wagi do 92 kilogramów
wyleczyła cholesterol, sprowadzając (z wyjściowych 120!). Zyskał przyjaciół
go do normalnego zdrowego poziomu. biorących udział w programie i utrzyA wyniki badania krwi utwierdzają ją mujących kontakt za pomocą Facebow przekonaniu, że Program Królów oka. To nawet niekiedy było zabawne,
był najlepszym pomysłem z punktu gdy w środku nocy kontaktował się ktoś,
widzenia jej zdrowia!
z drugiej półkuli, z innej strefy czasowej.
Ale też świadczyło o międzynarodowej
Trudne początki
renomie metody!
Tymczasem dla Grzegorza Walas
– Po pierwszym tygodniu już było
pierwszy tydzień okazał się najtrud- dobrze – opowiada Grzegorz Walas. –
niejszy – trzeba było na początku Brakowało na początku niektórych prozrezygnować z kilku rzeczy – kawy, duktów potrzebnych do diety, ale nigdy
coli, pieczywa, przyzwyczaić się do nie zabrakło determinacji. Fajne jest też to,
posiłków opartych głównie o surowe że nie jest to metoda drenująca kieszeń:
warzywa. I wytrzymać pokusę, by nie owszem trzeba kupić suplementy diety,
stanąć na wadze, by sprawdzić, czy le- ponieważ spadek wagi jest dość duży i orgendarna dieta już działa.
ganizm potrzebuje uzupełnienia witamin,
– W pierwszym tygodniu przesta- ale gdy człowiek widzi efekty, ma poczuwiamy organizm z pobierania energii cie, że kilka złotych dziennie nie idzie
z pożywienia na pobieranie jej z na- na marne. I kolejny „efekt uboczny” to
szych komórek tłuszczowych. Pierw- wymiana całej garderoby – spodnie z rozszy tydzień jest trudny – przyznaje. miaru 36 zmieniłem na 31 – śmieje się.
– Nie ma w nim kawy, pomidorów,
Grzegorz Walas przygotował kilka
z przypraw tylko sól, czosnek i świeże podstawowych wskazówek dotyczązioła, ale jest za to dużo innych pro- cych Programu Królów. Oto one:
duktów, z których można przygotować
– Program Królów jest rozpisany na
bardzo smaczne dania. Od tego, jak 14 tygodni, podczas których redukujemy
przejdziemy pierwszy tydzień zależy masę ciała. To jak długo będziesz na diecały przebieg odchudzania, dlatego cie, zależy od ciebie – podkreśla – od tego,
nie można się poddać. W kolejnych ile chcesz schudnąć. Osoby korzystające
tygodniach już jest łatwiej, bo docho- z programu chudną średnio 1-1,5 kg tygodzi mięso, ryby, wraca kawa, pomidory dniowo. Dostajemy też zalecenia na stabii wszystkie przyprawy.
lizację, czyli na wychodzenie z programu,
– Minął tydzień, staję na wadze żeby nie było efektu jo-jo. Na każdy tyi nie wierzę: 6,4 kilograma mniej! To dzień dostajemy zalecenia, co w danym
mi dało taką motywację, że już wie- tygodniu można jeść i z dozwolonych prodziałem – wytrzymam, zgubię wagę, duktów komponujemy posiłki. Jemy wabędę ponownie bez obaw mógł stanąć rzywa, nabiał, mięso, owoce i popularne
przed lustrem! – mówi z entuzjazmem. zdrowe produkt spożywcze – wszystko to
Grzegorz Walas słowa dotrzy- produkty, których wartość energetyczna
mał. Przygotowywał posiłki – aż pięć jest mniejsza niż ilość energii potrzebna
dziennie, bo jak mówi, można dużo na ich strawienie.
jeść i wtedy szybciej się chudnie, od– W programie nie dopuszczamy do
zwyczaił się od chipsów wieczorem, uczucia głodu i to jest to, co nas odróżnia
słodkich soków, coli, za to polubił wa- od wszystkich innych diet. Program jest
rzywa, a później chleb, ale taki samo- bezpieczny, bez efektu jo-jo, może spodzielnie pieczony.
wodować, że polubisz gotowanie!
– Odchudzamy się w zamkniętych
grupach, kontaktując się za pomocą
Messengera, pod okiem ekspertów
i opiekunów. Każda zamknięta grupa
ma swoją stronę, na której są przepisy
na dania zgodne z zaleceniami danego
tygodnia. Gdyby ktoś chciał dołączyć
do mojej grupy – mówi Grzegorz Walas – to podaję link oraz adresy mailowe
do kontaktu:
https://www.facebook.com/groups/
618059675358033
gwalas@o2.pl, pawal85@o2.pl
algiul@wp.pl
Grzegorz Okoński
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„Dbaj o swoje ciało. To jedyne miejsce, w którym musisz żyć”
NAJNOWSZE technologie dla REWOLUCYJNYCH efektów
– zadbaj w kompleksowy sposób o swoją skórę
twarzy i głowy z Kliniką Derm Expert.
Globalna odnowa skóry…
Głęboka przebudowa i rewitalizacja skóry jest niezbędna, aby utrzymać jej
młody i promienny wygląd. Osiągnięcie takich efektów możliwe jest tylko
w przypadku zastosowania najlepszych technologii, działających głęboko
w skórze właściwej. Wraz z zespołem najlepszych ekspertów w Klinice
Derm Expert stworzyłam programy zabiegowe dedykowane danym
problemom, przynoszące najlepsze efekty! Zdecydowanym faworytem
jest rewolucyjny, niewiarygodnie skuteczny w swoim działaniu INTRAJECT
oraz MESOTHERM, które wykorzystują działanie radiofrekwencji
mikroigłowej. To przykład synergii dwóch silnych technologii w jednej
procedurze zabiegowej. Tylko takie połączenie daje szerokie spektrum
możliwości w celu rozwiązania niemalże każdego problemu skórnego:
redukcja zmarszczek powierzchownych i głębokich, lifting powieki,
redukcja blizn potrądzikowych, redukcja przebarwień, modelowanie
twarzy oraz terapia skóry głowy (trychologia). Efekty widoczne są już po
pierwszym zabiegu.
Spektakularny lifting i wygładzenie..
Osiągniemy go, wykorzystując medyczne urządzenie włoskiej firmy Biotec
COAXMED które cieszy się ogromną popularnością wśród Klientek Kliniki
Derm Expert. Urządzenie generuje fale radiową monopolarną o szerokim
zakresie częstotliwości. Zabieg nie wymaga rekonwalescencji i cechuje go
mocne i trwałe działanie. Fala radiowa COAXMED idealnie sprawdza się
w poprawie owalu twarzy, napięciu, likwidacji drobnych linii i zmarszczek
a także konturowaniu twarzy, co za tym idzie – redukcją tak zwanego „drugiego
podbródka”. Jednak zabiegiem, który podbił serca naszych klientów i również
skutecznie działa na dany problem jest medyczne urządzenie ONDA DEKA
generujące MIKROFALE COOLWAVES. Dzięki tej technologii, przy jednym
zabiegu tracimy z niechcianego obszaru aż 20% komórek tłuszczowych,
a ciepło mikrofali ujędrnia skórę. Nie ma lepszej metody na wymodelowanie
okolicy podbródka!
Pielęgnacja to podstawa...
Pamiętaj o tym, że w kontekście dobrej kondycji skóry poza zabiegami
stymulującymi i pobudzającymi do przebudowy, bardzo ważna jest jej
pielęgnacja. Dobór odpowiednich kosmetyków często stanowi spore
wyzwanie. Pielęgnacja gabinetowa opiera się na zabiegach, które
dostarczają skórze niezbędnych składników w większych stężeniach niż
kosmetyki. Dodatkowo ważnym elementem pielęgnacyjnym jest dokładne
oczyszczenie skóry, dzięki możliwościom, jakie oferuje aparatura AquaSure
H2- oczyszczanie wodorowe. Zabieg jest rekomendowany przez wszystkich
ekspertów Kliniki w celu oczyszczenia i przygotowania skóry do dalszych
działań pielęgnacyjnych, potęgując i wzmacniając efekt końcowy.
Infuzja tlenowa INTRACEUTICALS polega na wprowadzeniu do skóry
wysoce skutecznych ampułek ze składnikami aktywnymi, za pomocą tlenu
pod ciśnieniem. Bezpośrednio po zabiegu cera jest promienna, bardzo
mocno nawilżona, odżywiona oraz rozświetlona, a drobne zmarszczki są
mniej widoczne.
Zabiegi pielęgnacyjne
warto poprzedzić procedurą ENDERMOLIFT
ENDERMOLOGIA ALLIANCE. Zabieg ten, poprzez wielowymiarową
stymulację komórkową w tkankach działa lepiej niż mocny masaż twarzy.
Potęguje syntezę kwasu hialuronowego, pobudza produkcję elastyny
oraz spowalnia rozpad włókien kolagenowych. Dzięki temu, że zwiększa
ukrwienie skóry, wzmacnia wchłanianie składników aktywnych z procedur
pielęgnacyjnych.
Jeżeli mowa o składnikach aktywnych, koniecznym jest uwzględnienie
KSANTOHUMOLU, który na rynku kosmetycznym stanowi innowację.
Jest to antyoksydant 30 razy silniejszy od witaminy C, wykorzystywany
w procedurach zabiegowych marki PROXN dostępnej w naszej ofercie.
Włos Ci z głowy nie spadnie...
Dbając o skórę twarzy czy ciała, często zapominamy o skórze głowy.
Trychologiczne multimodalne terapie PRO XN oparte są o kompleks
ksantohumolu oraz komplementarne składniki o udokumentowanym
działaniu: witamina D3, koenzym Q10, laktoferyna. Połączenie tych substancji
reguluje sygnalizację immunologiczną oraz cykl wzrostu włosa, a także
zmniejsza uszkodzenia oksydacyjne mieszków włosowych.
Bardzo częstym problemem jest nadmierne wypadanie włosów.
Najlepsze efekty przyniesie zabieg RADIOFREKWENCJI MIKROIGŁOWEJ
Z ELEKTOROPORACJĄ INTRAJECT. Łączy on w sobie oczyszczenie skóry

głowy oraz pobudzenie mieszków do wzrostu włosa przez stymulację
i dostarczenie aktywnych składników..
Inną metodą jest karboksyterapia JULIE. Jest to podanie bezpośrednio
pod skórę precyzyjnie dobranych dawek dwutlenku węgla, czego skutkiem
jest silne ukrwienie i odżywienie skóry w miejscu iniekcji. Dlatego terapia ta
sprawdza się również w przypadku: worków oraz cieni pod oczami, utraty
odżywienia skóry, rozstępów, zmarszczek.
Wieloletnie doświadczenie w kosmetologii estetycznej pozwoliło mi wybrać
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 skuteczności.
Zapraszam na bezpłatne eksperckie konsultacje kosmetologiczne - wraz
z grupą ekspertów dobierzemy odpowiednią terapię zabiegową. Nie czekaj,
umów się już dziś i ciesz się niesamowitymi efektami!
Na hasło: MAGAZYN SUCHOLESKI otrzymasz 20% rabatu na pierwszy
zabieg z oferty Kliniki Derm Expert.
Znajdziesz nas przy ul. Strzeszyńskiej 96 w Poznaniu.
Bądź na bieżąco z aktualną ofertą zabiegową - obserwuj nas na Instagramie
derm_expert i Facebooku.

Klinika Piękna Derm Expert
ul. Strzeszyńska 96, Poznań
Tel.: 574-685-233
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Kąpiel pod górskim wodospadem, wśród nagich skał, morsowanie w habitach i sutannach, wreszcie podwójny lany
poniedziałek. Trzeba przyznać, że morsom ze Złotnik braku
fajnych pomysłów na dobrą zabawę zarzucić nie można.
Złotnickie morsy miały prawdziwie pracowitą końcówkę sezonu.
Najpierw był drugi wyjazd do karkonoskiej Przesieki, mekki polskich wielbicieli zimowych kąpieli.

Piękne okoliczności przyrody
Dlaczego mekki? No cóż, jeśli
dotąd nie widzieliście morsowania
w górskim potoku, pod pięknym wodospadem, w otoczeniu strzelistych,

Prezydent Jacek Jaśkowiak, szefowa
klubu Ewa Korek z mężem Stanisławem
oraz Agnieszka Łęcka, redaktor naczelna

Zimna woda i gorący pocałunek

skalnych ścian, macie prawo zadawać naszego sprawdzonego przewoźnika
to pytanie. Nasi reporterzy zadawać Dom-Jan – mówi nam tymczasem
nie muszą, bo też byli na miejscu pani Ewa. – To ważne, bo dzięki temu
był to prawdziwy wspólny wyjazd,
i wszystko widzieli.
– Sama wprawdzie nie morsuję, ale a nie tylko wspólna, kilkuminutowa
nie do przecenienia jest możliwość kąpiel – zwraca uwagę.
A skoro o kąpieli mowa, to tym rawyjazdu w przepiękne, polskie góry
i spotkania tam ekipy naszej przesym- zem okazała się dość hardcorowa. Bo
patycznej sołtyski – podkreśla redak- zimna woda? No owszem, była zimna,
jak to w potoku górskim. Bo mróz?
tor Agnieszka Łęcka.
– Zupełnie inaczej się fotografuje Nie, wcale nie, zresztą mróz morsom
kąpiel morsów w wielkopolskim, nizin- przecież niestraszny. Jednakże siecząnym jeziorze, a inaczej w potoku, wśród cy deszcz przyjemny już nie jest. Tym
szarych złomów skalnych – dopowiada bardziej, że autokar musiał zaparkoMaciej Łuczkowski, nasz fotoreporter. wać dalej niż auta osobowe (na terenie
– W tak urokliwym miejscu człowiek ośrodka, o którym za chwilę) i do potoku trzeba było iść stromą, błotnistą
wypoczywa, pracując – nie tai.
Tym razem ekipa sołtys Ewy Ko- ścieżką.
– Na tej ścieżce zdarzały się nawet
rek precyzyjnie umówiła się z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, dzięki wywrotki – śmieje się Ewa Korek.
Kolejnym elementem integracji
czemu samorządowcy z Poznania
okazało się ognisko, o które zadbała
i Złotnik mogli wziąć wspólną kąpiel.
– A my doceniamy też uroki nocle- jedna z uczestniczek wyjazdu. Na tegu w Szklarskiej Porębie, z widokiem renie wspomnianego wyżej ośrodka
na Karkonosze – dodaje Agnieszka. – na naszych morsów czekała wiata, pod
I luźnych, fajnych rozmów z prezyden- którą można było schronić się przed
deszczem i wspólnie uwarzyć obiad.
tem Jaśkowiakiem.

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Błotne akrobacje
No właśnie, bo liczy się nie tylko
wyczyn, ale także integracja, zacieśnianie więzi społecznych.
– Tym razem pojechaliśmy w Karkonosze już nie prywatnymi samochodami, lecz wynajętym autokarem

Morsowanie w pięknych
okolicznościach karkonoskiej przyrody

Prezydent Jacek Jaśkowiak
z morsem Krzysztofem

Sołtyska i prezydent otoczeni wianuszkiem zagorzałych morsów

Transparent trzymają Maja Krause
i Ewa Korek (siostry rodzone)

Podwiń habit i do wody!
Ten niezapomniany wyjazd w Karkonosze śmiało można nazwać pożegnaniem zimy. Natomiast wiosnę nasze morsy powitały już u siebie, czyli
na Plaży Łabędziej nad Jeziorem Kierskim. Tradycyjnie już dzieląc zarówno
tę plażę, jak i kawałek jeziora z płetwonurkami z klubu Dive Energy.
– A skoro pierwszy dzień wiosny, to
musiały być i przebieranki – mówi Ewa
Korek. – Uchyliliśmy przyjaciołom rąbka tajemnicy, że przebierzemy się za duchownych: ja za zakonnicę, a mój mąż
Staszek za księdza. Okazało się, że inni
też tak chcieli – śmieje się. – Oczywiście zadbaliśmy o to, żeby nie mieć symboli religijnych, jak krzyże. Z szacunku
dla wierzących – podkreśla.
Choć większość wesołej ekipy poprzebierana była w habity i sutanny,
to bynajmniej jednak nie wszyscy. Bo

była i zebra, i królewna Śnieżka, dwie
myszki Miki, i biedronka, a nawet
mors. Taki bardzo zwierzęcy mors,
z wystającymi kłami.
A temperatura? Raczej dość chłodno, bo 2,5 stopnia woda, a trzy stopnie
powietrze.
– Najważniejsze, że nastroje były na
tyle gorące, że w ferworze zabawy zapomnieliśmy o marzannie, która spokojnie czekała sobie pod drzewem, choć
mieliśmy ją tradycyjnie utopić w czasie
kąpieli – śmieje się nasza rozmówczyni.
– Było tak wesoło, że przypomniałam
sobie o niej już po wyjściu na brzeg.
Marzanna miała więc w tym roku
dużo szczęścia – wróciła z panią sołtys
do domu.
Fale niczym w Bałtyku
Czy to oznacza, że zima w tym
roku tak łatwo nie odpuści? Hm, może
i tak. Jednak w czasie morsowania
w lany poniedziałek, było już o wiele
cieplej. Temperatura powietrza sięgała
dziewięciu stopni, a wody w Kierskim
– sześciu. I pewnie przyjemnie byłoby
się w takim ciepełku lać wodą z wymborków (co nasze morsy właśnie
czyniły), gdyby nie silny wiatr i fale.
– Fale niczym w Bałtyku – podkreśla pani Ewa. – A przez ten wiatr wcale
nie było ciepło.
Tak czy inaczej to już i tak koniec
sezonu. Ostatnie morsowanie miało
miejsce tydzień po Wielkanocy.
Krzysztof Ulanowski

Bohater „Domu z papieru” z siostrą Ewą

Myszki wodne

Marzanna kibicowała morsom spod drzewa

Ewa Korek i Małgorzata Salwa-Haibach
(siostry duchowe)

Gorące Hawaje w zimnym Poznaniu

Klub nurkowy

Siostra Ewa z córką Julią (w skórze zebry)

Niech morsy będą błogosławione

Wspólna kąpiel zbliża ludzi

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las, rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Morsy sezon zakończyły
z przytupem

5

6

www.qarson.pl

7

www.przychodniaeumedica.pl

tel: 61 812 50 00
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MEDYCYNA ESTETYCZNA
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ROZWIĄZANIE KONKURSU
Z MARCOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”

WYDARZENIA / REKLAMA

Na skrzydłach wzbici w radość
nadlatują społecznicy

Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom za udział w konkursie. Publikujemy listę nagrodzonych
oraz zdjęcia (zostaną one również opublikowane na Facebook/Sucholeski).

Ruszył cykl podcastów pod hasłem #VertigoWizjaEnergii.
Jako pierwszego gościa prowadzący Filip Szymczak zaprosił przewodniczącą Rady Gminy Suchy Las Annę Ankiewicz.
Prowadzący przedstawił swoim
słuchaczom zaproszoną dyskutantkę
nie tylko jako radną, ale także – a może
nawet przede wszystkim – jako społeczniczkę i dobrą duszę.

Nagrody otrzymują:
 młotowiertarkę 2,7J GBH-2-40 DRE Bosch + komplet 11 sztuk
wierteł firmy Bosch o wartości około 600 zł ufundowane przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 Poznań otrzymuje pani
Agnieszka Frąckowiak,

rowerowe. Takie z prawdziwego zdarzenia, z asfaltową nawierzchnią uliczek, przejściami dla pieszych, znakami
i rondem. Całość obsadzona drzewami,
tonie w zieleni – chwaliła.

Aktywizm jak kromka chleba Węgiel to przeszłość
A potem zapytał, czy łatwo jest poA skoro drzewa, rozmówcy musiełączyć pracę zawodową z pracą w sa- li też nawiązać do niedawnej obrony
morządzie i z pracą społeczną.
drzew na Młodzieżowej.
– Gdybym pracowała na etacie, by– Zawsze walczyłam o jak najwięcej
łoby to chyba niemożliwe – przyznała drzew w Suchym Lesie, choć niektóre
Anna Ankiewicz. – Prowadzę jednak drzewa muszą zostać wycięte w związjednoosobową działalność gospodar- ku z rozbudową infrastruktury – zaczą. Być społecznikiem to trudny ka- strzegła Anna Ankiewicz. – Wtedy kowałek chleba, ale skrzydeł dodają ludzie, nieczne są nasadzenia. Kilka lat temu
ich słowa pełne uznania – skłoniła się.
uparłam się, żeby przy ulicy KonwalioPrzypomnimy, że pani radna dzia- wej rosły platany.
ła w trzech organizacjach pozarządoDrzewa pochłaniają dwutlenek
wych: Stowarzyszeniu Ekologicznym węgla i dają cień, spowalniają więc proMieszkańców Suchego Lasu, Fundacji ces ocieplenia klimatu i łagodzą jego
Nowoczesna Gmina i Stowarzyszeniu skutki. Jedną z przyczyn zmian klimaGeoforum.
tycznych jest spalanie paliw kopanych.
– A jakie były początki tej działal– Węgiel to przeszłość, idźmy
ności społecznej? – dopytywał Filip w nowe technologie – apelowała przeSzymczak.
wodnicząca Ankiewicz. – Nasza gmi– Zaczęło się od sporu o wysypi- na ma program wymiany kopciuchów,
sko z Zakładem Zagospodarowania sporą kwotę przeznaczamy też na naOdpadów – przypomniała Anna An- sadzenia. Nad Rygą sadziliśmy drzewa
kiewicz. – Wtedy właśnie powstało z dziećmi z przedszkola.
Stowarzyszenie Ekologiczne Miesz– A skoro nowe technologie, to
kańców Suchego Lasu.
może chodnik antysmogowy? – podWojna o wysypisko to jednak dość powiedział Filip Szymczak. – Taki
stare dzieje. A co dziś dodaje pani An- chodnik ułożono już w Warszawie.
nie skrzydeł?
Pochłania on tlenki azotu. Napędza
– Nadzieja na powstanie dwóch par- go energia słoneczna.
ków w Suchym Lesie – wyjawiła pani
– To bardzo ciekawy projekt. Ostatprzewodnicząca. – Cieszę się też z ist- nio wójt prezentował koncepcję nonienia Terenu Aktywnej Edukacji, zna- wego gmachu Urzędu Gminy, dach
nego przede wszystkim dzięki pump- ma być pokryty fotowoltaiką – Anna
trackowi. Teren jednak pączkował. Jest Ankiewicz podała inny przykład wytam też wybieg dla psów i miasteczko korzystania nowych technologii.

Anna Ankiewicz, przewodnicząca
Rady Gminy Suchy Las

 3 vouchery na kwiaty cięte (każdy o wartości 130 zł) ufundowane
przez firmę Kwiaciarnia Cattleya otrzymują: Agnieszka Czabańska,
Jarosław Dudkiewicz, Łucja Czyszewska,
Filip Szymczak

wała z goryczą pani przewodnicząca.
Przyszłość musi być zielona
– Czy odnawialne źródła energii – Wszystko dlatego, że firmy odbierazmieniają nasz świat? – prowadzący jące i przerabiające te odpady są małe
i jest ich niewiele, a w związku z tym są
zadał kolejne pytanie.
– I świat, i krajobraz – odparła jego niezbyt wydajne.
– Czy nasze życie zmieniło się przez
rozmówczyni. – Mamy dachy pokryte bateriami, lampy solarne, farmy pandemię? – zapytał już na pożegnawiatrowe. Fotowoltaika i wiatraki to nie Filip Szymczak.
– Brakuje nam spotkań w świecie
nieunikniona przyszłość. W innym
przypadku zmiany klimatyczne będą realnym – westchnęła Anna Ankiewicz. – Debatujemy na platformach
nieodwracalne.
Rozmowa rozpoczęła się od kwe- internetowych, pracujemy zdalnie…
stii gospodarowania odpadami i na W efekcie rosną rachunki za prąd.
Krzysztof Ulanowski
niej też się w sumie zakończyła.
– Gminy i miasta tracą finansowo
na odbiorze odpadów – skonstato-

 2 klucze każdy o wartości 100 złotych na automyjnie bezdotykowe Ehrle - Suchy Las otrzymują: Roman Szymański, Martyna
Adamczyk,

 bony na zestawy ufundowane przez KFC otrzymują: Natalia Kaczmarek, Zuzanna Lork,
 2 vouchery po 150 zł na zabieg na twarz albo stylizację rzęs ufundowane przez Studio Urody Venus otrzymują: Renata Karolczyk, Anna
Pietrzak - Mańdziak
 2 vouchery po 100zł do wykorzystania z całej oferty CasaBlanca
otrzymują Aleksandra Majrzchak, Elżbieta Konieczka-Czyż
Nagrodzonych prosimy o kontakt z redakcją,
numer telefonu: 669 690 036.

BRUDNA
ROBOTA
Aleksander Zaporowski

506 122 506

www.brudnarobota.pl
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Moje doświadczenia z COVID-19
i nową szczepionką

Po roku z wirusem jesteśmy zdezorientowani. Niektórzy w
pandemię nie wierzą, inni boją się szczepić. Po części to
zrozumiałe. Nowa sytuacja wywróciła nam życie do góry
nogami. Nie chcemy żyć w lęku, wolimy wypierać rzeczywistość. Do tego rządzący chaotycznie wprowadzają
obostrzenia, których sami nie przestrzegają. W tej sytuacji
dobrze posłuchać między innymi samorządowców.
Jan Grabkowski
starosta poznański
Szczepionki przez
wielu ekspertów
uważane są za największy sukces
medycyny w historii ludzkości,
z którego korzystamy od setek lat. Tylko szczepienia
gwarantują, że nie zachorujemy lub
chorobę przejdziemy łagodniej i zniwelujemy ryzyko niebezpiecznych powikłań. Jestem ich absolutnym zwolennikiem, dlatego namawiam do
nich wszystkich. Tylko w ten sposób
wygramy wojnę z koronawirusem
i będziemy mogli normalnie funkcjonować. Wrócą swobodne spotkania
z rodziną i przyjaciółmi, dzieci wrócą
do szkół i będą miały szansę rozwijać
pasje i kompetencje społeczne. To
spowoduje też wzrost gospodarczy
i uratuje wielu przedsiębiorców, którzy
są dziś na krawędzi bankructwa. Gospodarka kraju będzie się nadal rozwijać. Ochronimy miejsca pracy i damy
szansę na nowe zatrudnienia. Wszystko zależy od nas samych i naszej społecznej odpowiedzialności. Szczepiąc
się myślimy również o członkach rodziny, przyjaciołach, znajomych, ale
także o nieznajomych, spotkanych
przypadkiem w sklepie czy na ulicy.
Masowe szczepienia będą naszym
wspólnym sukcesem, przerwiemy bowiem łańcuch zakażeń.
W Wielkopolsce obecnie trwają wstępne ustalenia działań, jakie
podjęte zostaną przez samorządy
w sprawie szybszej kwalifikacji do
szczepień, uruchomienia zapisów
dla kolejnych grup wiekowych i nowych punktów szczepień. W powiecie poznańskim mamy ok. 320 tys.
mieszkańców, którzy powinni być
zaszczepieni. Ta norma oznacza dla
nas, że w każdej gminie musi powstać co najmniej jeden, a w niektórych dwa i więcej punktów.
COVID-19 atakuje zarówno
młodych jak i starszych ludzi. Niech
moja historia będzie przestrogą dla
tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o zaszczepieniu się i zadbali
o swoje zdrowie. A my, samorządow-
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cy wyjdziemy naprzeciw potrzebom
mieszkańców aglomeracji sprawnie
koordynując i organizując przebieg
szczepień.
Jacek Jaśkowiak
prezydent Poznania

Na szczepienie zostałem skierowany przez uczelnię Collegium
Da Vinci, gdzie prowadzę zajęcia
w ramach kierunku „Urban management”. Realizowane są one w formule hybrydowej – część odbywa
się online, ale są też zajęcia praktyczne, wymagające bezpośredniego, osobistego kontaktu ze studentami. Tak, jak wszyscy nauczyciele
i wykładowcy akademiccy otrzymałem szczepionkę firmy AstraZeneca.
W tym czasie odsetek nauczycieli
rezygnujących ze szczepienia był
wysoki, bo sięgał aż 10 proc. Dodatkową motywacją było więc dla mnie
to, że mogłem w ten sposób zachęcić do szczepienia się osoby obawiające się przyjęcia tego preparatu ze
względu na przypisywane mu skutki uboczne.
Uprzedzano mnie, że szczepienie AstraZenecą może wywołać
gorączkę i inne grypopodobne dolegliwości. Jednak w związku z tym,
że mam bardzo silny organizm
i praktycznie nie choruję, liczyłem,
że przejdę to łagodniej. Tymczasem
czułem się naprawdę źle. Miałem
gorączkę i byłem bardzo słaby. Przyznam, że tak gwałtowna reakcja
mojego organizmu była dla mnie
sporym zaskoczeniem. Na szczęście
wszystkie objawy stopniowo ustępowały, z każdą godziną czułem
się coraz lepiej. Następnego dnia
wszystko wróciło do normy. Mimo
że nie obyło się bez komplikacji, zachęcam wszystkich do szczepienia
się. To jedyny skuteczny sposób
walki z koronawirusem i jedyna
droga powrotu do normalności.
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Najprawdopodobniej nie przechodziłem jeszcze COVID-19. Badanie, które wykonałem w grudniu
nie potwierdziło obecności przeciwciał. Chorowała natomiast moja
siostra i jej rodzina. Niestety w jej
przypadku przebieg choroby nie był
łagodny. Objawy takie, jak wysoka
gorączka, ból mięśni i duże osłabienie utrzymywały się u niej przez
wiele dni. Po wyzdrowieniu dość
długo dochodziła do siebie.
Grzegorz Wojtera
wójt Suchego Lasu
Jeszcze się nie
szczepiłem, ale
mam taki zamiar.
Na razie spokojnie czekam na
swoją kolej. Nie
poszukuję dróg
na skróty. Zazdroszczę natomiast prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi, że
jest już po pierwszej dawce. Mam nadzieję, że mnie się uda tę dawkę przyjąć w kwietniu lub maju.
Szczepienie jest ważne nie tylko
dlatego, że daje szansę na zachowanie
zdrowia, ale także dlatego, że prawdopodobnie stanowiło będzie przepustkę do otwartego świata. Oby to
ponowne otwarcie granic nastąpiło
jak najszybciej.
Sam nie chorowałem na COVID,
jednak moi rodzice przeszli tę chorobę. Na szczęście, biorąc pod uwagę
ich wiek, w miarę łagodnie. Nie byli
wcześniej szczepieni, ale dzięki chorobie mają przeciwciała. Po upływie
odpowiedniego czasu będą starali się
zaszczepić.
Jan Broda
wójt Komornik
Na COVID chorowało kilku moich przyjaciół. Na
szczęście obyło
się bez tlenu i respiratora. Natomiast był u mnie
wczoraj pan, który leżał pod respiratorem, takim bez rurki. W szpitalu
napatrzył się, jak wywożą kolejnych
zmarłych. Nie życzę takich doświadczeń nikomu.
W naszej gminie stawiamy na
prewencję. W Urzędzie Gminy pracujemy w systemie zmianowym.
Przyjmujemy tylko tych interesantów, którzy byli wcześniej umówieni. Jak na razie ta prewencja działa,
oby tak dalej. Jeśli chodzi o liczbę
nowych zachorowań, w ostatnich
dniach sytuacja lekko się u nas poprawia. W sumie mamy ok. 350 osób

chorych i ok. 800 w kwarantannie.
Uruchomiliśmy dwa punkty
szczepień: w budynku ośrodka
zdrowia i na plebanii. Sam już jestem po pierwszej dawce szczepionki Pfizer. Jak na razie nie miałem
niepożądanych odczynów poza
bólem ręki przy dotyku. Pod koniec kwietnia mam otrzymać drugą
dawkę. Wszystkich też gorąco zachęcam do szczepień.
Michał Przybylski
radny gminy Suchy Las
Już 26 lutego zostałem zaszczepiony szczepionką AstraZeneca.
Nie mogę niestety wykluczyć, że
z grubsza w tym
samym czasie, a może nawet w tej
samej placówce służby zdrowia zaraziłem się COVID-em, chociażby
od któregoś z czekających na swoją
kolej pacjentów. W każdym razie
już 10 marca bardzo źle się poczułem i trafiłem do szpitala przy ulicy
Lutyckiej. Zrobiono mi testy. Test
antygenowy ROCHE wyszedł negatywny. Stwierdzono zapalenie płuc,
przepisano antybiotyki i odesłano
do domu. Kolejnego dnia odczytałem wynik kolejnego testu – ten już
był pozytywny. 12 marca mój stan
zdrowia pogorszył się gwałtownie:
wysoka gorączka, saturacja na poziomie 80 proc., duszności, bardzo
szybko pogarszające się samopoczucie. Po południu trafiłem do szpitala
przy ulicy Szwajcarskiej w stanie
ciężkim. Tam pierwsze dni spędziłem pod tlenem, kroplówkami. Zastrzyki, utrata przytomności, brak
poczucia rzeczywistości i świadomości, co w ogóle się dzieje. Na własną odpowiedzialność przyjąłem
eksperymentalny lek.
W szpitalu widziałem sporo młodych ludzi, którzy podobnie jak ja
zarazili się chyba brytyjską odmianą
wirusa. No cóż, młodzi chętniej wychodzą, częściej się spotykają, mniej
się boją…
Co do samej choroby, nie ma reguły, można ją przejść łagodnie lub
ciężko. Ja miałem duże problemy
ze sprawnością intelektualną, nie
potrafiłem nawet obsłużyć telefonu.
Czułem się niczym wyjęty z jakiegoś surrealistycznego filmu. Bardzo
możliwe, że gdyby nie szczepionka,
to czułbym się jeszcze gorzej, bo już
kilka godzin po szczepieniu wytwarzają się ponoć przeciwciała. Rozumiem obawy przed szczepionkami,
ale wydaje mi się, że szczepienie jest

kluczowe i nie ma alternatywy.
Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu, zaangażowania i podejścia
do pacjenta personelu szpitala przy
ulicy Szwajcarskiej. Myślę, że tym
ludziom zawdzięczam życie, a z całą
pewnością powrót do zdrowia. Byłem pacjentem Oddziału Chorób
Wewnętrznych W1. Ze szpitala wyszedłem po 10 dniach w stanie dobrym i otrzymałem skierowanie na
dalsze leczenie pulmonologiczne.
Czuję się coraz lepiej. Rehabilituję
się i jestem dobrej myśli. Wszystkim serdecznie dziękuję za okazane mi wsparcie w najtrudniejszych
chwilach i życzę zdrowia. Uważajcie na siebie!
Zbigniew Hącia
radny gminy Suchy Las
Nikomu nie życzę zachorowania na COVID,
nawet
najgorszemu wrogowi.
Wszystko zaczęło się od kaszlu
i duszności. Poszedłem do lekarza,
doktora Pawła Klemeńskiego, od
nas, z Chludowa. Zlecił test na COVID, zakazał wychodzić z domu. Po
kilku godzinach wszystko już było

wiadomo, wynik dodatni. Nie było
lekko, temperatura na początku
choroby sięgała 39 stopni, straszny kaszel, nie było czym oddychać,
płuca się rwały, przez cztery pierwsze noce nawet nie spałem.
Dostałem antybiotyk, sterydy,
inne leki. Doktor dzwonił często
i pytał o samopoczucie. Kolejne
dni też były ciężkie, czułem się do
niczego. Potem było już lepiej, wiedziałem, że uciekłem kostusze. Jestem przecież w grupie ryzyka, mam
77 lat, cukrzycę, rozrusznik serca,
miałem dwa udary.
Niedawno zrobiono mi kolejne
przeswietlenie, które wykazało, że
jeszcze w jednym płucu jest stan zapalny. Na początku kwietnia mam
zlecone kolejne RTG.
Kiedy teoretycznie byłem już
zdrowy, wybrałem się do fryzjera.
Przejście 800 metrów zajęło mi
pół godziny. Nadal zdarzają mi się
zawroty głowy, boję się wsiąść na
rower. Przemawiałem na otwarciu
Starego Baru i pewne daty uciekały
mi z pamięci, co normalnie mi się
nie zdarza. Żadnej grypy nie można
porównywać z COVID-em.
Miałem mieć szczepienie w marcu, niestety, nie zdążyłem. Szkoda,
bo bym zapewne nie był chory. Za-

szczepię się za trzy miesiące, kiedy
już będę mógł.
Jeśli ktoś nie wierzy w COVID
i szczepionki, niech przyjdzie jako
wolontariusz na oddział, pomagać
chorym. Pamiętam jeszcze epidemię czarnej ospy we Wrocławiu
i okolicach w 1963 r. Wtedy nie
było przebacz – wszyscy musieli się
szczepić. A dziś widzę w Dino klientów bez masek. Kiedy obsługa zwraca im uwagę, potrafią odpowiedzieć
wyzwiskami.
Krzysztof Haduła
mieszkaniec
gminy Suchy Las
Kontakt z nosicielem wirusa
S A R S - C oV-2
miałem 6 grudnia. Po tygodniu
zauważyłem już
pierwsze objawy.
U żony wystąpiły one nawet wcześniej. Na początku objawy były dość
łagodne. Miałem 37,5 stopnia gorączki, ból gardła, lekkie osłabienie.
Po 10 dniach utraciłem smak i węch,
które powróciły po kolejnych dwóch
tygodniach. Nie miałem apetytu, ani
sił, żeby chodzić po domu. Wejście
po schodach na piętro było niczym

zdobywanie gór. Saturacja wynosiła
86-92, co oznaczało utrudnione oddychanie. Temperatura maksymalnie sięgnęła 40 stopni. Lekarz zapisał
mi antybiotyki, na bakteryjne powikłania. Lepiej poczułem się ok. 6
stycznia, ale potem znów zaczęły się
problemy z oddychaniem, ból pod
żebrami, bóle pleców i barku. Wysokie CRP we krwi wskazywało na zakażenie bakteryjne. Z tymi powikłaniami walczyłem jeszcze przez trzy
tygodnie. Na ile się dało, starałem
się pracować zdalnie, ale nie zawsze
było to możliwe.
Mam 40 lat, a walka trwała długo. Teść przeszedł COVID nawet
ciężej niż ja, nawet otarł się o szpital.
Teściowa dość lekko, żona wyzdrowiała po tygodniu.
W dzień kontaktu z osobą zakażoną miałem zero przeciwciał, a po
chorobie 3050. Pewnie po jakimś
czasie znów sobie zbadam przeciwciała. Póki co nie cwaniakuję, przestrzegam restrykcji.
Na termin szczepienia na razie
spokojnie czekam. Przyglądam się,
na ile skuteczne są poszczególne
szczepionki. Jeśli będzie to możliwe,
chyba zdecyduję się na Pfizera.
Wysłuchał
Krzysztof Ulanowski

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Zapraszamy Was do udziału w kolejnym konkursie.
Tym razem wyślijcie Wasze zdjęcia w maseczkach.
Zdjęcia, dane osobowe oraz zgodę na publikacje fotek
prześlijcie do 10 maja na adres konkurs@sucholeski.eu
Na autorów najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne
nagrody.
Do wygrania:
 myjka ciśnieniowa 1500W UniversalAquatak 125 Bosch
o wartości 500 zł ufundowana przez firmę Bricoman,
ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu
 vocher na pobyt 2 dniowy w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem ufundowany przez Hotel Ilonn, ul. Szarych Szeregów 16 w Poznaniu, tel. 61 668 75 75
 bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka
134 w Suchym Lesie

Obornicka 134
Suchy Las

 2 vochery o wartości po 150 zł każdy na zabiegi ufundowało Sucholeski Centrum Fizjoterapii i Osteopatii Soma Medica, ul. Szkolna 7 w Suchym Lesie, tel. 505 988 502
 2 vochery o wartości po 150 zł każdy na zabiegi kosmetyczne (ciało i twarz) ufundowała ZABIEGANE Kosmatologia
Estetyczna, ul. Gajowa 42, tel 690 494 192
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Dlaczego skrzyżowanie
się zapycha?
Jeśli ktoś jedzie samochodem ze Złotnik do pracy do Poznania, jedną z przeszkód na jego drodze jest skrzyżowanie
Obornickiej i Czołgowej, to na wysokości stacji benzynowej. Część winy za ten stan rzeczy ponoszą sami kierowcy.
Poznania – alarmuje Jacek Drożniewski, mieszkaniec Złotnik. – Światła
zmieniane są szybko i trudno zdążyć
przejechać w czasie jednej zmiany.

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

– Na skrzyżowaniu Czołgowej
i Obornickiej jest niebezpiecznie,
szczególnie rano, kiedy bardzo wielu
kierowców jedzie do pracy w kierunku

Przebudowa rozwiązaniem?
Tłok w szczycie
Jak rozwiązać problem? Pan Jacek
Chodzi o skrzyżowanie nieopodal stacji benzynowej i dawnej proponuje przebudowę skrzyżowania.
pierogarni „Bumerang”. Zapewne Czy to jednak realne?
– Rzeczywiście skrzyżowanie
większość zmotoryzowanych czytelników zgodzi się, że w godzinach miało być przebudowane – kiwa
szczytu niełatwo się na nim skręca głową Michał Przybylski, radny
ze Złotnik. – W tej chwili nie ma
w lewo.
– Jakiś czas temu zmieniono organi- jednak na to pieniędzy, nie ma też
zację ruchu – mówi pan Jacek. – Kie- projektu. A do wszystkich zmian
dyś z lewego pasa na ulicy Czołgowej organizacji ruchu trzeba podchomożna było skręcić w lewo lub jechać dzić ostrożnie, bo nowe rozwiązaprosto, a z prawego skręcić w prawo. nia zawsze budzą zrozumiały opór
Teraz jest zupełnie inaczej, z lewego społeczny.
Nasz rozmówca zapewnia jedmożna skręcić w lewo, a z prawego –
nak, że sprawie bliżej się przyjrzy,
jechać prosto lub skręcić w prawo.
Skręcający w lewo muszą szcze- przedyskutuje także problem z innygólnie uważać na samochody jadące mi mieszkańcami Złotnik.
Radny dodaje też, że w planach
wprost z ulicy Złotnickiej, które mają
była droga łącząca parking przed Leroy
pierwszeństwo.
– Szkopuł w tym, że wielu kierow- Merlin z ulicą Obornicką, jakieś 150 m
ców skręca ze Złotnickiej w prawo, a od feralnego skrzyżowania.
– Nie ma jednak realnej możliwonie sygnalizuje tego kierunkowskaści wyegzekwowania tych planów –
zem – krytykuje nasz rozmówca.
Jacek Drożniewski dodaje, że rozkłada ręce.
Póki co apelujemy więc tylko, żeby
skrzyżowanie zapycha się też z tego
powodu, że nie ma drogi dojazdowej kierowcy pamiętali o tym, że samoz ulicy Obornickiej na parking przed chody wyposażone są w kierunkowsklepem Leroy Merlin. Kierowcy skazy, a Prawo o ruchu drogowym
jadący od strony Obornik muszą do- nakazuje ich używać przed wykonajechać więc do skrzyżowania, skręcić niem manewru skręcania.
Krzysztof
w prawo w Złotnicką, a potem jeszcze
Ulanowski
raz w prawo na teren sklepu.

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”
ORTOPEDA
FIZJOTERAPEUTA
KARDIOLOG
RADIOLOG
LARYNGOLOG
PSYCHIATRA
ENDOKRYNOLOG
PSYCHOLOG DLA DZIECI
PSYCHOLOG DLA
OSÓB DOROSŁYCH
z PEDIATRA
z
z
z
z
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

ONKOLOG
INTERNISTA
CHIRURG
NEUROLOG
MEDYCYNA
ESTETYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWA
MEDYCYNA PRACY
PSYCHOTESTY
DIETETYK
GINEKOLOG

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

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna
„Eumedica”
ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 791 889 916, www.przychodniaeumedica.pl
Facebook: eumedica-przychodnia lekarska suchy las
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PROFESJONALNY AUTO DETAILING











tel. 508 402 609

Korekta lakieru
Powłoki ochronne
Folie ochronne
Czyszczenie, pranie tapicerki, skór,
zabezpieczenie permanentne
Odgrzybianie wnętrz i klimatyzacji
Wymiana, naprawa tapicerki oraz skór
Wymiana, naprawa szyb samochodowych
Montaż, demontaż folii reklamowych
Kompleksowe przygotowanie aut do sprzedaży,
aplikacja powłok ochronnych na auta nowe

Ul. Obornicka 327/1e, 60-650 Poznań
(po lewej stronie stacji Shell)
PrzemoAuto@vp.pl www.przemoauto.pl

Nowa Toyota Hilux debiutuje
w Salonach Toyota Ukleja
W salonach w Suchym Lesie i Ujściu debiutuje nowa
wersja Hiluxa 8. generacji. Samochód otrzymał odświeżony, bardziej prestiżowy wygląd, udoskonalony
system multimediów z Apple CarPlay™ i Android
Auto™ oraz nową najwyższą wersję wyposażenia
Invincible.
Gama napędów została rozbudowana o 204-konny silnik 2.8, który
zapewnia lepsze osiągi na drodze
i w terenie.

kich osiągnięciach jak zdobycie bieguna północnego, wjazd na wulkan na
Islandii czy zwycięstwo w Rajdzie
Dakar w 2019 roku. Hilux jest też regularnie wykorzystywany do wypraw
przez Antarktydę.

Przez Antarktydę
Nowy Hilux łączy jeszcze bardziej
atrakcyjny styl przodu z nowym, dy- Mocny wygląd
namicznym silnikiem 2.8. Samochód
Nowy Hilux Invincible z pozostał poddany także zmianom w za- dwójną kabiną mierzy 5325 mm dłukresie komfortu i jakości jazdy, zarów- gości, 1900 mm szerokości i 1815
no na drodze, jak i w terenie. Nowości mm wysokości, i jest o 5 mm krótszy
pojawiły się również w wyposażeniu, i aż o 45 mm szerszy od poprzedniz myślą o kierowcach korzystających ka. W zależności od rodzaju kabiny,
z pick-upów dwutorowo – do pracy długość przedziału ładunkowego
i dla przyjemności.
wynosi od 1525 mm do 2315 mm.
Sprzedaż pick-upów w Europie Wszystkie wersje nadwozia (pojesystematycznie rośnie. W 2015 roku dyncza, półtorej i podwójna kabina)
europejscy klienci kupili 154 000 tego z napędem 4x4 mają ładowność do
rodzaju samochodów, zaś prognozy 1 tony i mogą ciągnąć przyczepę
na 2023 rok przewidują wzrost tej licz- o masie do 3,5 tony.
by o 35 proc. do 208 000 aut. W znaczPrzód Hiluxa został całkowicie
nej mierze wzrost ten wynika z coraz przeprojektowany. Otrzymał nowy,
większego zainteresowania pick-upa- trójwymiarowy grill i zmieniony
mi osób wykorzystujących je zarówno przedni zderzak. Teraz auto wygląda
do pracy, jak i dla przyjemności.
jeszcze bardziej okazale, kojarząc się
Nowa najwyższa wersja wy- z trwałością i możliwościami terenoposażenia Invincible wyróżnia się wymi potężnego pick-upa.
specjalnie opracowaną stylistyką
Mocny wygląd Hiluxa podkreślają
i wyposażeniem premium dostoso- nowo zaprojektowane, opcjonalnie
wanym do oczekiwań kierowców dostępne światła LED z przodu i z tyłu,
nastawionych na rekreacyjne wyko- nowe czarne, polerowane koła alumirzystywanie aut terenowych. Wersja niowe 18” oraz nowy metalizowany
Invincible jeszcze bardziej zwiększa kolor nadwozia Oxide Bronze.
atrakcyjność tego ulubionego pickOdświeżenie wyglądu wnętrza
-upa kierowców z całego świata. objęło nowy wzór tablicy przyrządów
Hilux zbudował swoją renomę na i nowy 8-calowy ekran dotykowy
wyjątkowych właściwościach tere- na konsoli centralnej, wyposażony
nowych oraz jakości, trwałości i nie- w mechaniczne przyciski ułatwiające
zawodności, które znajdują potwier- obsługę podczas prowadzenia. Nowa
dzenie w nowym modelu.
wersja systemu multimedialnego dziaOd 1968 roku, kiedy Toyota Hi- ła szybciej i zawiera systemy integracji
lux zadebiutowała na rynku, Hilux ze smartfonami Apple CarPlay™ oraz
wielokrotnie udowodnił, że jest nie Android Auto™.
do pobicia pod względem możliwości
Bogata lista wyposażenia zawiera
terenowych i odporności na trudne m.in. inteligentny kluczyk, przycisk
warunki. Wystarczy wspomnieć o ta- Start, nawigację satelitarną, automatyczną klimatyzację, przednie i tylne
czujniki parkowania oraz system nagłośnienia klasy premium JBL z technologią CLARi-Fi i 9 głośnikami oraz
8-kanałowym wzmacniaczem 800 W.
Samochód będzie dodatkowo wyposażony m.in. w elektryczną roletę na
bagażnik, orurowanie kapotażowe
bagażnika oraz stopnie boczne.
nr 4 (111)

Toyota Ukleja zaprasza do salonów!
ul. Obornicka 132, 62-002 Suchy Las k/Poznania, tel. +48 61 811 75 70
ul. Pilska 45, 64-850 Ujście k/Piły, tel. +48 67 210 51 00
ul. Zawady 38, 61-002 Poznań, tel. +48 61 629 90 00
www.toyota-poznan.pl www.toyota-ukleja.pl www.uzywane-ukleja.pl
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Porody pięcioraczków zdarzają się raz na 50 milionów ciąż.
Taka ogromna radość spotkała niespełna 30-letnią mieszkankę Gniezna, która urodziła cztery dziewczynki i jednego
chłopca. Poród odbył się w Ginekologiczno-Położniczym
Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.
Dzieci przyszły na świat 17 stycznia przez cesarskie cięcie. Urodziły
się w 29. tygodniu ciąży. W porodzie

uczestniczył 30-osobowy personel.
– Pięcioraczki przebywają w inkubatorach, czują się bardzo dobrze. Matka

Od lewej zastępca dyrektora prof. dr hab. Stefan Sajdak,
zastępca prezydenta Jędrzej Solarski i rodzice pięcioraczków

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Sylwia Jabłońska, zastępca prezydenta Michał
Powałowski i prezydent Tomasz Budasz przekazują prezenty rodzicom pięcioraczków

Cieszą się, że mogą pomóc

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Wielkopolsce spotkał
się z rodzicami pięcioraczków, urodzonym w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu. Podczas spotkania wręczył mamie bukiet kwiatów,
a tacie kluczyki do dużego, rodzinnego samochodu.

Hanna i Mikołaj, rodzice pięcioraczków, otrzymali kluczyki do samochodu i bon na opony
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tych dzieci była w 29. tygodniu ciąży,
podtrzymywaliśmy tę ciążę przez pięć
tygodni – mówi prof. dr hab. Stefan
Sajdak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Ginekologiczno-Położniczym
Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. – Każdy dzień był walką o wyhamowanie skurczów, po drodze pękł
nam jeden pęcherz, ale wszystko dobrze się potoczyło. Na świat przyszły
pięcioraczki o masie od 680 do 1260 g,
rozbieżność była więc duża.
Dzieci w dobrej formie
Najmniejsza była Anastazja, która
ważyła 680 g, a największy Maksymilian o wadze 1,24 kg. Pięcioraczki
ważyły w sumie 4 kg 865 g. Urodziły
się 17 stycznia między godziną 20.15
a 20.30.
– 27-letnia mama także czuje się
dobrze, przebywa już w domu w doskonałej formie. Dzieci będą natomiast
zwalniane sukcesywnie do domu
w miarę uzyskiwania minimalnej masy
zwolnieniowej – wyjaśnia prof. dr hab.
S. Sajdak. – Ciąża była wyzwaniem;
w brzuchu matki było przecież 20 kończyn, wszystkie się ruszały, było pięć
pępowin. Gigantycznym wyzwaniem
jest także wychowanie tych pięcioraczków. Wiedzieliśmy, że urodzi się dużo
dziewczynek. Na świat przyszły cztery
dziewczynki i jeden chłopiec.
W Ginekologiczno-Położniczym
Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w ciągu 15 lat to trzeci taki poród. Pierwsza taka sytuacja w historii tego szpitala
miała miejsce w 2006 r., a druga w 2007.
Pojazd został sfinansowany z pieniędzy Fundacji PKO Banku Polskiego oraz Fundacji Polskiego Funduszu
Rozwoju. Wyprawkę dla pięcioraczków,
w imieniu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przekazała szefowa resortu Marlena Maląg. Na uroczystości
obecni bysli wojewoda Michał Zieliński i poseł Bartłomiej Wróblewski.
Przede wszystkim rodzinom
– Cieszę się, że możemy pomóc państwu Hannie i Mikołajowi. Cztery dziewczynki i jeden chłopczyk. Będzie rodzynek wśród sióstr. Cieszymy się bardzo,
że dzieci są zdrowe przede wszystkim
– mówił podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki. – Życzymy wszystkim
rodzicom, żeby mieli szczęśliwe, dobre rodziny, dzieci zdrowe. Staramy się, poprzez
zmiany w polityce społecznej, pomagać
właśnie przede wszystkim rodzinom,
które wychowują dzieci, które stanowią
o przyszłości narodu, o przyszłości społeczeństwa, to wielka, wielka sprawa.

Pomoc od miast
Pięcioraczki urodzone w Poznaniu
otrzymały od Urzędu Miasta Poznania upominki. Z rodzicami maluchów
spotkał się zastępca prezydenta Jędrzej Solarski.
– Cieszę się, że pięcioraczki przyszły
na świat właśnie u nas, tym bardziej, że
w naszym mieście był to pierwszy taki
przypadek od 14 lat – mówi
Jędrzej Solarski. – Maluchy wraz
z mamą były pod opieką najlepszych
specjalistów. Gratuluję gromadki i mam
nadzieję, że dzieci będą zdrowo rosły.
Wierzę, że przyniosą wiele radości!
Rodzice pięcioraczków pochodzą
z Gniezna. Dlatego władze tego miasta zaoferowały rodzinie pomoc.
Miasto m.in. przekaże miejską
działkę (już wybraną) pod budowę
domu, zapewni pomoc finansową na
zatrudnienie opiekunki. Dzieci otrzymają także bezpłatnie: żłobek, przedszkole i transport.
– Jako gnieźnianie jesteśmy bardzo dumni z tego, że to u nas pięcioraczki będą mieszkać – mówi
prezydent Gniezna Tomasz Budasz.
– Cieszymy się, że dochodzą do zdrowia, rosną i powoli, po kolei wracają
do domu. To pierwsze pięcioraczki
w historii miasta!
Od razu po narodzinach urzędnicy zaczęli zastanawiać się, jak wesprzeć tę wyjątkową rodzinę. Urząd
pośredniczy także w kontakcie
z przedsiębiorcami, którzy przekazują potrzebne przedmioty, m.in specjalną wyprawkę dla wcześniaków,
pieluchy, foteliki samochodowe.
Agata Czyżak
– Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją małą cegiełkę. Mamy nadzieje, że volkswagen caravelle, przekazany przez fundację PKO Banku
Polskiego oraz PFR, ułatwi państwu
podróżowanie całą rodziną – powiedział z kolei kierownik Robert Taterczyńki z Porsche Krańcowa Dealer
Volkswagen Samochody Dostawcze. – Chciałbym przekazać państwu
komplet opon zimowych wraz ich
z dożywotnią, sezonową wymianą.
Dodatkowo bukiet kwiatów dla dzielnej mamy oraz drobne upominki dla
dzieci. Życzymy zdrowia dla całej
rodziny.
Bardzo duże wsparcie
– Nowy samochód bardzo się nam
przyda, wiadomo, taka liczna rodzina.
To była niespodzianka, nie byliśmy na
to zupełnie przygotowani – wyznała
pani Hanna, mama pięcioraczków.
– Narodziny pięcioraczków to wydarzenie absolutnie wyjątkowe, po-

dobno ma miejsce raz na 35 mln porodów. Niezwykła rzecz, że zdarzyło się
to u nas Wielkopolsce, a konkretnie
u rodziny z Gniezna – podkreślał poseł
Bartłomiej Wróblewski. – Rodzina jest
w centrum naszego myślenia o społeczeństwie. Państwo musi wspierać
rodziny. W przypadku urodzenia się
pięcioraczków trzeba pomóc w sposób
szczególny. Przekazanie samochodu to
bardzo duże wsparcie dla tej niezwykłej
rodziny. Duży van na pewno się przyda.
Troje dzieci jest już w domu
- Po raz trzeci w ponad 120 letniej
historii naszego szpitala 17 stycznia
2021 roku przyszły na świat pięcioraczki. Anastazja, Klara, Laura, Wiktoria
i Maksymilian urodziły się w 29 tygodniu ciąży – mówił Maciej Sobkowski,
dyrektor Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
-Wiktoria, Laura oraz Maksymilian
są już pod opieką rodziców w domu.
Stan pozostałej dwójki jest stabilny,
przybierają na wadze i w najbliższym
czasie planowany jest ich wypis ze szpitala. Dzięki wcześniej zaplanowanym
działaniom organizacyjnym i zaangażowaniu wielu osób, poród przebiegł
zgodnie z planem bez komplikacji.
Agata Czyżak

Robert Taterczyński, kierownik samochodów
dostawczych Volkswagen i Agata Latanowicz,
specjalista ds. marketingu Porsche Krańcowa

Wspólne, pamiątkowe zdjęcie z premierem Mateuszem Morawieckim

Obiady Domowe
 CODZIENNIE

INNE DANIE DNIA
NA WYNOS - 20,00 ZŁ
 WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA
NA WYNOS - 18,00 ZŁ

MENU
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 ziemniaczanopieczarkowym............................................ 20
z farszem szpinakowym........................... 20

 ZACHĘCAMY

RÓWNIEŻ
DO SPRÓBOWANIA
DAŃ KUCHNI UKRAIŃSKIEJ:

PIELMIENI (16 szt.).................................. 22
PLACKI ZIEMNIACZANE

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

SOLANKA
PIELEMENI
FRYKADELKA CZEBUREKI
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Suchy Las ul. Sucholeska 1
Tel.: 693 900 282

PIEROGI ( 8 szt.)

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

/SMACZNY ZAKĄTEK

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Stefan Sajdak, rodzice
pięcioraczków Hanna i Mikołaj, zastępca dyrektora
ds. finansowych i administracyjnych dr Maciej Sobkowski

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
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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
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fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Wychowanie pięcioraczków
to nie lada wyzwanie

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE


Panu

Markowi Woźniakowi
Marszałkowi
Województwa Wielkopolskiego
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
Wójt Gminy Komorniki Jan Broda
Przewodniczący Rady Gminy
Komorniki Marian Adamski

Panu Markowi Woźniakowi
Marszałkowi
Województwa Wielkopolskiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Prezes Zarządu
ZKP Suchy Las Sp. z o. o.
Edward Miśko
wraz z Pracownikami

Śmierć stawia nas
w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia
i zabiera w nieznane

Panu

Markowi Woźniakowi
Marszałkowi
Województwa Wielkopolskiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składa
Bartłomiej Wróblewski
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
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„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

,,Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

„Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą”
ks. Jan Twardowski

Panu

Markowi Woźniakowi
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego

Markowi Woźniakowi

deklarację pełnego wsparcia
w tym trudnym czasie
i wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Marszałkowi
Województwa Wielkopolskiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

OJCA

w imieniu zarządu i wszystkich
samorządowców Metropolii Poznań

składa
Joanna Jaśkowiak
Posłanka na Sejm RP

składają
prezes Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania
wiceprezes Jan Grabkowski – starosta poznański

„Nigdy nie jesteśmy gotowi
na odejście naszych rodziców,
a oni odchodzą”.

„Tym, co pozostają tutaj z garbem bólu,
Jedyną pociechą jest cisza i pamięć...”
– Małgorzata Tuora

Markowi Woźniakowi
Marszałkowi
Województwa Wielkopolskiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składa
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
w imieniu Rady Gminy Suchy Las
Przewodnicząca
Anna Ankiewicz

ÐÑ

Panu

Markowi Woźniakowi

Markowi Woźniakowi

Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego
wyrazy szczerego żalu
z powodu śmierci

Marszałkowi
Województwa Wielkopolskiego
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca

Ojca

przekazuje

składa

Jan Grabkowski
Starosta Poznański
z Zarządem Powiatu
w Poznaniu

Redakcja
„Sucholeskiego Magazynu
Mieszkańców Gminy”
nr 4 (111)
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Informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las

Konkubinat a rozliczenie
po rozstaniu partnerów
W obecnych czasach wiele osób decyduje się na życie
w związku nieformalnym, czyli w tzw. konkubinacie.
Warto zadbać o swoje prawa już w momencie, kiedy
związek trwa i nic nie zapowiada jego zakończenia.

Konkubinat to inaczej nieformalny
związek dwóch osób, pozostających
w pożyciu, bez usankcjonowania w świetle prawa jako małżeństwa. Związek ten
charakteryzuje się tym, iż pomiędzy
partnerami występuje więź duchowa,
fizyczna i ekonomiczna.
Związek ten musi być trwały. Niestety również w takich związkach zdarzają
się konflikty, a co za tym idzie i rozstania.
Pomimo tego, że cechy tego związku
przypominają małżeństwo, to nie znajdują tu zastosowania przepisy dotyczące
rozliczeń majątkowych między małżonkami wynikające z przepisów kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego.
Prawo nie mówi wprost
Kwestię rozliczeń pomiędzy osobami, które żyły w nieformalnym
związku, przepisy prawa nie regulują

wprost, tak jak w przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej. Dlatego
też wybór konkretnej podstawy prawnej będzie uzależniony od konkretnego stanu faktycznego.
Do kwestii rozliczeń pomiędzy byłymi partnerami związku nieformalnego odniósł się również Sąd Najwyższy,
który w wyroku z 27 czerwca 1996 r.
w sprawie o sygn. III CZP 70/96 stwierdził, że: „Różnorodność uwarunkowań
faktycznych występujących w takich
związkach oraz mała motywacja do
formalizowania porozumień majątkowych między konkubentami z uwagi na
ich więzi osobiste powodują, że trudno
ustalić uniwersalną regułę pozwalającą określić status majątku powstałego
w konkubinacie i sposób jego rozliczenia.
Wybór właściwej podstawy prawnej determinowany jest konkretnym stanem
faktycznym, w szczególności zaś może
wynikać z podjętych przez konkubentów decyzji w sferze prawnomajątkowej”.

W trakcie trwania konkubinatu,
w związku ze wspólnym zamieszkiwaniem oraz prowadzeniem wspólnego
gospodarstwa domowego, między
partnerami dochodzi do zawiązania
stosunków majątkowych. Jednak nie
można mówić w tym przypadku o tzw.
majątku wspólnym, ponieważ wspólność taka może powstać jedynie wskutek zawarcia małżeństwa. W związku
z tym, podczas trwania konkubinatu,
stosunki majątkowe oparte są na istnieniu dwóch odrębnych majątków
konkubentów. Natomiast w przypadku rozstania konkubentów charakter
roszczeń majątkowych będzie zależny
od rodzaju praw do poszczególnych
przedmiotów majątkowych, które
nabyli podczas trwania związku. Konkubent nie jest powołany do dziedziczenia po zmarłym partnerze z mocy
ustawy. W takim wypadku dziedziczenie będzie możliwe tylko na podstawie
testamentu.

SPECJALISTA
GINEKOLOG
- POŁOŻNIK

A

GRAFIKA REKLAMOWA
GRAFIKA UŻYTKOWA
REKLAMA WIZUALNA
KREACJA ARTYSTYCZNA
BRANDING

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

11 66 76

Jakie przepisy stosować?
Najczęściej stosowanymi podstawami prawnymi w przypadku rozliczeń
pomiędzy byłymi konkubentami są
przepisy o zniesieniu współwłasności
oraz przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Rozliczenie według przepisów
o zniesieniu współwłasności następuje,
jeśli konkubenci gromadzili wspólne
oszczędności i nabywali z nich oznaczone
rzeczy. Współwłasność musi być stwierdzona i wynikać z czynności, którą podjęli konkubenci. Przykładem tutaj może
być nabycie wspólnie nieruchomości czy
też samochodu. Natomiast w przypadku,
gdy jeden z konkubentów dokonywał
nakładów na wchodzące w skład wspólnego gospodarstwa przedmioty majątkowe należące do drugiego konkubenta,
zastosowanie znaleźć powinny przepisy
o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zgodnie z art. 405 k.c. „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem
innej osoby, obowiązany jest do wydania
korzyści w naturze, a gdyby to nie było
możliwe, do zwrotu jej wartości”. Podkreślić należy, że zwrot wartości dotyczy
tylko kwoty, o jaką wzbogacił się partner.
Konkubinat często kusi osoby, które są niechętne do „formalizowania
swojego uczucia”. Liczba nieformalnych związków z roku na rok rośnie.
Sprawy jednak się komplikują, gdy dochodzi do rozstania, a partnerzy zgromadzili wspólny majątek czy też zaciągnęli wspólnie kredyt. Dlatego warto
zadbać o swoje prawa już w momencie,
kiedy związek trwa i nic nie zapowiada
jego zakończenia.

WYSTARTOWAŁ NOWY SEZON

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

SKRACANIE
FORMOWANIE
WYCINANIE
DRZEW

od 2007 r.

OGRODY

www.as-grafstudio.pl
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Wiara czyni cuda
– To jak to jest z tą szczepionką, panie profesorze? – zapytałem znajomego
naukowca, gdy pewnego dnia spotkaliśmy się na deptaku. Szedł zamyślony,
w pierwszej chwili mnie nie poznał.
– A, to pan – uśmiechnął się w końcu.
– Z jaką szczepionką?
– No z tą, wie pan, co wszyscy dostają. Słyszałem, że był pan w grupie oceniającej jej skuteczność. Można zaufać
producentom?
– Można. Gazet pan nie czyta?
– Czytam. I rzeczywiście, w niektórych artykułach wychwalają ją pod
niebiosa. Że nowoczesna, że działa, że
uratuje ludzkość od zagłady.
– No właśnie.
– Ale nie brakuje głosów przeciwnych. Mówi się o powikłaniach, o nagłych zejściach, o działaniach niepożądanych.

– To też prawda. – Profesor uśmiechnął się tajemniczo.
– Też prawda?? Nic nie rozumiem.
Mógłby mi pan wytłumaczyć?
– Proszę bardzo. Mamy dwie wersje
każdej ze szczepionek. Dla wierzących
i niewierzących w jej działanie. Pierwsza jest prima sort, druga nie za bardzo.
Ot cała tajemnica.
– Czyli, jeśli nie wierzę w moc nauki,
dostaję tę gorszą, tak?
– Oczywiście. Bo po co w takim
wypadku marnować dobrą dawkę? Logiczne?
– Logiczne. Ale w związku z tym
mam jeszcze jedno pytanie. Jak odróżniacie wierzących w szczepionkę od
niewierzących?
– Dziecko pan jest? Guglujemy.
– Guglujecie?
– Skrupulatnie sprawdzamy aktywność w sieci. Nie chcemy popełnić błędu.

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG
I RENOWACJA SCHODÓW
TEL 501 063 672

/ MĄŻ NA TELEFON

32

Sucholeski.EU

kwiecień 2021

nr 4 (111)

Rezerwacja
Przed piekielną bramą stanął
blady mężczyzna. Trzęsącym się ze
strachu palcem delikatnie musnął
przycisk dzwonka. Ze środka dobiegł
przenikliwy terkot, chwilę później
skrzypnęły zawiasy.
– Czego? – zapytał stary diabeł
w uniformie portiera.
– Dostałem skierowanie...
– Właź pan.
W środku panował półmrok. Nad
wielkimi kotłami unosił się dym.
Portier zamierzał odejść, ale przybysz z Ziemi przytrzymał go za ramię.
– Co teraz? – zapytał.
– Znajdź pan wolne miejsce i wskakuj.
Mężczyzna powoli zaczął iść,
zaglądając do mijanych kotłów. Po
pewnym czasie przyspieszył, a strach
ustąpił z pobladłego oblicza. Dotarł
do krańca Piekła i, zupełnie już uradowany, zawrócił. Gdy znalazł się

przy piekielnej bramie, rozejrzał się
w poszukiwaniu portiera. Jakoż był,
siedział pod murem na ławeczce i rozwiązywał krzyżówkę z ostatniej strony „Super Piekła”.
– Proszę pana! – zakrzyknął mężczyzna, ruszając w tamtą stronę. – Wszystko zajęte. Co mam zrobić?
– Wszystko?
– Wszystko. W każdym kotle pływają karteczki z napisem „rezerwacja”.
– Niemożliwe.
Portier odłożył gazetę. Teraz on obszedł Piekło.
– No rzeczywiście – rzekł, wróciwszy pod bramę.
– I co teraz?
– Daj pan skierowanie. Przebukuję
panu destynację na Niebo – westchnął
diabeł. – A tyle razy mówiłem szefostwu, że rezerwowanie miejsc dla polityków źle się kiedyś skończy.

/PowiedzJakMnieZabijesz

Dodatkowe punkty szczepień
m.in. w Rokietnicy i Czerwonaku
Mieszkańcy powiatu poznańskiego będą się mogli zaszczepić przeciwko koronawirusowi w siedmiu tak zwanych powszechnych punktach szczepień. Chętnym z Suchego Lasu
najbliżej będzie do sąsiednich gmin Rokietnica i Czerwonak,
ale dostępne mają być także lokalizacje w Dopiewie, Kórniku, Luboniu, Mosinie i Swarzędzu. W przypadku powiatów
to najwięcej punktów w Wielkopolsce, i najprawdopodobniej także w kraju, na które zgodę wyraził regionalny NFZ.
Przypomnijmy, że na liście proponowanych punktów masowych
szczepień przekazanej przez powiat
poznański do wojewody wielkopolskiego i Narodowego Funduszu Zdrowia znalazły się 23 obiekty. – Reakcja
włodarzy wszystkich naszych siedemnastu gmin była błyskawiczna. Niektórzy zaproponowali co najmniej jeden, a w niektórych przypadkach dwa
i więcej takich punktów. Optymalnie
bylibyśmy w stanie przyjąć 95 tysięcy
osób tygodniowo – mówi wicestarosta poznański Tomasz Łubiński. – Po
spotkaniu z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia mamy
akceptację siedmiu punktów. Jeśli doliczymy do tego pięć już działających
w ramach Metropolii Poznań, to daje
dwanaście takich miejsc.
I tak w gminie Czerwonak powszechny punkt szczepień ma zostać
otwarty w Centrum Kultury i Rekreacji
w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego.
W gminie Dopiewo będzie można się
zaszczepić w Centrum Rehabilitacyj-

fot. Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Paweł Widomski, pięćdziesięciopięciolatek, absolwent polonistyki, pisarz i felietonista. Jest autorem thrillerów erotycznych
i opowieści kryminalnych, jak ciepło przez czytelników przyjęta
książka pt. „Byłem bogiem”. Ale pisze również krótkie, przepojone czarnym humorem opowiadania, które publikuje w kolejnych
tomach pod wspólnym tytułem „Powiedz jak mnie zabijesz”.
Za zgodą autora będziemy Państwu sukcesywnie te literackie
miniatury prezentować.

Dlatego wszystko trwa tak długo.
Ale, zapewniam pana, gra jest warta
świeczki.
Podziękowałem profesorowi za wyjaśnienia i czym prędzej popędziłem do
domu, żeby usunąć z internetu moje
sceptyczne komentarze. Termin szczepienia był tuż-tuż.

no-Kulturalnym w Konarzewie przy ul.
Poznańskiej, a w gminie Kórnik w tamtejszym Centrum Rekreacji i Sportu
OAZA przy ul. Krasickiego. W Luboniu
taki punkt zaplanowano przy ul RoWyznaczone właśnie powszechne
mana Maya 1 b, natomiast w Mosinie punktów szczepień. Pięć kolejnych na
przy ul. Wawrzyniaka. Dwa pozostałe kształt powszechnych powstało w wy- punkty szczepień prawdopodobnie
punkty szczepień działać będą w Ro- niku działań Stowarzyszenia Metro- zostaną otwarte na przełomie kwietkietnickim Ośrodku Sportu przy ul. Sza- polia Poznań. Funkcjonują one w gmi- nia i maja. Mają szczepić pięć dni
motulskiej oraz w hali Swarzędzkiego nach: Buk, Komorniki, Kleszczewo, w tygodniu. Warto jednak podkreślić,
że w powiecie poznańskim istnieje poCentrum Sportu i Rekreacji przy ul. Św. Pobiedziska i Tarnowo Podgórne.
– Mamy wypracowany system, dla- tencjał i są możliwości, aby szczepienia
Marcina. – Teraz czekamy na akceptację
Ministerstwa Zdrowia i NFZ w War- tego mogliśmy błyskawicznie zacząć odbywały się każdego dnia tygodnia. –
szawie – dodaje Jan Grabkowski, sta- działać – mówi Piotr Wiśniewski, dy- Nasza placówka jest w stanie zapewnić
rosta poznański. – Ze wszystkich tych rektor biura Stowarzyszenia Metropo- 50-60 zespołów szczepiennych złożomiejsc będą mogli korzystać nie tylko lia Poznań. – Stowarzyszenie połączy- nych z medyka i pielęgniarek, które
mieszkańcy gmin. Będą one dostępne ło działania samorządów i nawiązało mogą obsłużyć mieszkańców powiadla osób z sąsiednich miejscowości, ale współpracę z partnerem medycznym, tu – twierdzi Szymon Jankowski, pretakże dla mieszkańców Poznania i ca- Szpitalem Podolany. Władze gminne zes Szpitala Podolany. – Zapewniam,
łej Polski. Samorządowcy z powiatu są i miejskie wskazały lokalizacje, w któ- że zależy nam na jak najszybszym
praktycznie gotowi na rozpoczęcie ak- rych regularnie mogą być aplikowane zaszczepieniu wszystkich chętnych
cji. Doskonale zdajemy sobie sprawę jak szczepionki. Gminni koordynatorzy mieszkańców powiatu poznańskiego.
odpowiadają też za rejestrację i uma- Nie zamykamy się również na Poznań
wiele osób czeka na szczepionki.
Przypomnijmy, że na terenie po- wianie mieszkańców – dodaje. Pierw- – podsumowuje Jan Grabkowski, stawiatu poznańskiego już wcześniej sze szczepienia przeprowadzono rosta poznański.
TS
zostało otwartych 45 populacyjnych 15 lutego w Komornikach.

Teatr Muzyczny
nie tylko w Poznaniu

zadedykowano tym, którzy każdego
dnia stawiają czoło pandemii. Od czasu
premiery widowisko obejrzało blisko
400 tysięcy osób. Koncert można nadal
oglądać bezpłatnie na kanale YouTube.
Poznański Teatr Muzyczny pojawi się ze swoimi spektaklaBędzie emitowany do czerwca.
mi w powiecie poznańskim. W tym roku zaplanowano
– Dzięki współpracy pomiędzy nam. in. cykl koncertów w gminach położonych wzdłuż Warty. szymi samorządami, Teatr Muzyczny
Wszystko dzięki nawiązaniu miejskich, ale mieszkają w metropolii. będzie pokazywać spektakle i koncerwspółpracy pomiędzy powiatem a Te- Zaoferowaliśmy więc dodatkowe dzia- ty dla bardzo licznej grupy widzów meatrem Muzycznym. Na minionej sesji łania na terenie powiatu. To będą kon- tropolii poznańskiej, w tym dla mieszRady Powiatu w Poznaniu radni jed- certy, mniejsze przedstawienia, które
nogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu możemy pokazywać na scenach w in2-milionowego wsparcia popularnej nych ośrodkach. Proponujemy także
i lubianej przez mieszkańców regionu projekt, który łączy Poznań z gminainstytucji kultury. W tym i w przy- mi ościennymi rzeką Wartą – mówił
szłym roku otrzyma ona na bieżącą Przemysław Kieliszewski, dyrektor
działalność po pół miliona zł, w roku Teatru Muzycznego w Poznaniu.
2023 zaś – 1 mln zł. Takie wsparcie
Współpraca Teatru i powiatu uzyjest efektem zeszłorocznej deklaracji skała pierwsze konkretne efekty pod
pomocy zawartej w liście intencyjnym koniec grudnia zeszłego roku. Na Facepodpisanym przez powiat poznański booku oraz kanale YouTube odbyła się
i miasto Poznań.
premiera wyjątkowego spektaklu z naj– Z naszych badań wynikało już kil- większymi przebojami musicalowymi
ka lat temu, że blisko połowa widzów pt. „Bądźmy razem. Koncert dla prapochodzi spoza Poznania. Pracują tu, cowników ochrony zdrowia”. Wydarzemoże korzystają z rozmaitych usług nie to, współfinansowane przez powiat,
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kańców powiatu – powiedział Tomasz
Łubiński, wicestarosta poznański. –
Mimo iż obecnie w wyniku pandemii
repertuar został przeniesiony do sieci,
wsparcie finansowe, jakie planujemy
przekazać tej instytucji kultury, jest
bardzo potrzebne. Dzięki współpracy
zyskają mieszkańcy, a także artyści,
których sytuacja w obecnych czasach
jest bardzo trudna.
KG
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FOTOWOLTAIKA
NOWY NABÓR W DOTACJI „MÓJ PRĄD!”
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!!!

Tablet w
prezencie!

2%, min. 500 zł
za polecenie!

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

W dwie godziny do
Kołobrzegu, bez autostrady!
Dziś Drogą Krajową nr 11 jazda samochodem z Poznania do
Kołobrzegu trwa przeciętnie ok. 3,5 godz. Ma to się zmienić
po 2028 r., po wybudowaniu drogi ekspresowej S 11.
Wtedy pokonamy tę trasę w dwie godziny.
Dziś oznaczałoby to złamanie obowiązujących przepisów. W naszym
kraju maksymalna prędkość dla aut
osobowych na szosie oznaczonej literą
,,S” wynosi 120 km/h, a długość trasy
do Kołobrzegu to ok. 270 km. Rzecz
jasna, przez siedem lat prawo może

zostać zmienione. Trasa też może być
krótsza; w linii prostej Poznań od Kołobrzegu dzieli tylko 216 km.
Wniosek złożony
Na początku marca Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Jeden panel
gratis!

Zadzwoń! 512 267 350
798 290 260
Oddział w Poznaniu złożyła w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku
Piła - Szczecinek (długość ponad 70
km). Spodziewany termin uzyskania decyzji to pierwszy kwartał 2022 r.
Pierwszy wniosek złożony przez
poznański oddział GDDKiA w grudniu 2020 r. dotyczył istotnego dla
mieszkańców naszej gminy odcinka
Złotkowo-Oborniki wraz z obwodnicą Obornik. Codziennie, od poniedziałku do piątku, przejeżdża nim
średnio 19 tys. aut.
Podczas konferencji prasowej,
która odbyła się na początku marca
br., posłowie Bartłomiej Wróblewski
i Marcin Porzucek podkreślali, że intensywne prace na większości z odcinków przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Zaprojektuj i wybuduj
Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przyjdzie
pora na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
i realizacja drogi w terenie. Jak informuje Alina Cieślak, rzecznik poznańskiego oddziału GDDKiA, przetarg
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
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planowany jest na drugi kwartał 2023
r. Roboty budowlane przewidziane są
na lata 2025-2027.
Wielkopolski odcinek S 11 (ok.
320 km) najpewniej zostanie udostępniony w 2028 r.
Przypomnijmy, że obecnie projektowana droga stanowi fragment trasy
łączącej Górny Śląsk z Pomorzem
Środkowym. Po oddaniu nowej trasy
do użytku, dla mieszkańców naszej
gminy będzie to najważniejsza droga
i nad Bałtyk, i w góry.
Rozwój regionu
Zdaniem posła Wróblewskiego to
najbardziej oczekiwana i największa
inwestycja infrastrukturalna w Wielkopolsce.
Inwestycja ta ma według obecnych szacunków kosztować ok. 10,4
mld zł. W związku tym, że prace przygotowawcze toczą się sprawnie, jest nadzieja, że wszystkie te odcinki zostaną
sfinansowane ze środków w perspektywie unijnej 2021-2022.
Na konferencji usłyszeliśmy, że
dla tej rangi przedsięwzięcia drogowego proces przygotowawczy trwa
zazwyczaj ok. pięciu lat. Efektem będzie nie tylko skrócenie podróży, ale
i rozwój regionu.
Piotr Górski

