
Na sukces trzeba sobie  
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Miejsce pełne
inspiracji!

Meble Cattelan Italia dostępne w salonie Italmeble

 z Kosmetologia estetyczna

 z Zabiegi na Ciało

 z Zabiegi na twarz

 z Mezoterapia igłowa

 z Stymulatory tkankowe

 z Lipoliza iniekcyjna 

 z Depilacja laserowa

 z Masaże na ciało i twarz

Zadzwoń lub napisz i umów się  
na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ  

TEL. 537 906 563

VITALIA STUDIO  
w Suchym Lesie
ul. Diamentowa 5
Tel. 537 906 563

Strefa Fitness i Wellness TYLKO dla Kobiet

 www.vitaliasuchylas.pl/ VitaliaStudioSuchyLas

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

 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMAROZWIĄZANIE KONKURSU  
Z LIPCOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”

SPONSORZY

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

Obornicka 134 
Suchy Las

Nagrody otrzymują:

   Karolina Maciaszek - zestaw szlifierek kątowych DK0053 Makita 
o wartości  649 zł ufundowany przez firmę Bricoman, ul. Wojcie-
chowskiego 7/17 w Poznaniu

   Agnieszka Czabańska i Diana Mielcarzewicz - 2 vouchery o war-
tości 150 zł każdy ufundowane przez Gusto Restaurant, ul. Sza-
rych Szeregów 16, 60-462 Poznań, tel. 530 914 393, 61 668 75 75

   Mejer Jolanta i Anna Owczarek - bony na zestawy ufundowane 
przez KFC, ul. Obornicka 134 w Suchym Lesie

Nagrody prosimy odebrać w ciągu 21 dni od daty wydania  
Magazynu. W przeciwnym wypadku przepadają.  

Nagrodzonych prosimy o kontakt z redakcją,  
numer telefonu: 669 690 036.
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Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las, rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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Szanowni Państwo!

Lekturę niniejszego numeru ,,Magazynu” proponuję rozpocząć od  nader 
ciekawego wywiadu naszej dziennikarki Agaty Czyżak z Gerardem Kur-
niczakiem, mistrzem świata w zapasach i mieszkańcem naszej gminy. Pan 
Gerard opowiada nam o swojej drodze na sportowe szczyty, ale nie tylko, bo 
również o podróżach, motocyklach i o miłości do psów.

Pan Gerard jako utalentowany sportowiec odwiedził wiele krajów, w któ-
rych walczył ze swoimi rywalami. Był m.in. w Hiszpanii, Gruzji, a nawet 
w dalekiej Japonii. Dziś wspomina te wizyty z przyjemnością. Zresztą więk-
szość z nas lubi podróżować i większość chciałaby w odległych stronach godnie 
reprezentować nasz kraj, region i gminę. A w tym celu dobrze już od dziecka 
uczyć się języków obcych. Np. w dwujęzycznej, otwartej na świat szkole World 
Primary School, która szczęśliwym trafem mieści się akurat w Suchym Lesie.

Polacy chętnie podróżują za granicę, ale też i goście z zagranicy chętnie 
przyjeżdżają do nas. Na ostatnim pikniku ,,Bezpieczny Powiat” w Bolecho-
wie gościła delegacja czeskiej ochotniczej straży pożarnej z Gór Orlickich. Bar-
dzo życzliwie przyjęli ich strażacy z naszej gminy – Golęczewa i Chludowa.

A skoro już mówimy o północnej części naszej małej ojczyzny, zaskakują-
co dużą część ostatniej sesji Rady Gminy zdominowała sprawa skrzyżowania 
w Złotkowie. Na sesję przybyło sporo mieszkańców tej miejscowości, którzy 
rzeczonego skrzyżowania nie chcą. Natomiast wójt Grzegorz Wojtera kon-
sekwentnie skrzyżowania bronił. Z obu stron padały rozmaite argumenty, 
w tym i takie odwołujące się do podróży, zarówno przez Europę, jak i przez 
historię. Wójt przypomniał swoim adwersarzom, że nie jesteśmy Szwajcarią, 
oni zaś odwdzięczyli się informacją, że czasy pańszczyzny już się skończyły. 
Z grubej rury, prawda? Zainteresowałam Państwa? To przeczytajcie relację 
ze wspomnianej sesji, pióra Krzysztofa Ulanowskiego. Zapewniam, że tekst 
wciąga. Wypieki na twarzy gwarantowane.

A skoro już podróżować po Europie, to jakim środkiem lokomocji? Moż-
na samolotem. Wtedy dotrzemy na miejsce szybko. Niestety, nie jest to ekolo-

giczny środek transportu. Można rowerem, 
wtedy jest ekologicznie, ale mało kto ma 
tyle czasu, żeby wędrować przez Europę na 
dwóch kółkach. Może więc kompromisowo 
– najnowszym, hybrydowym modelem To-
yoty? Nasz specjalista od motoryzacji Grze-
gorz Okoński podkreśla, że pojazd (który 
zresztą wyjechał prosto z salonu Toyota 
Ukleja) powinien spodobać się miłośnikom 
weekendowych wycieczek.

Planując podróż przez Europę, pamię-
tajcie proszę o paszportach covidowych. 
Urząd Gminy zachęca wszystkich miesz-
kańców do szczepień, a my się pod tym podpisujemy. Szczepmy się więc nie 
tylko dla swojego zdrowia i dla bezpieczeństwa całej wspólnoty, ale także dla 
wygody, dla swobody podróżowania.

A jeśli o podróży przez historię mowa, w tym miesiącu społeczność naszej 
gminy po raz kolejny przypomniała sobie dramatyczny dzień 1 września 
1939 r. Samorządowcy, społecznicy i zwykli mieszkańcy wreszcie jak co roku 
spotkali się na rocznicowej uroczystości w Łagiewnikach, by oddać tam cześć 
bohaterom, poległym i pomordowanym.

Patrzmy w przyszłość, ale nie zapominajmy o ołtarzach przeszłości.

Owocnej lektury!
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Po tartanie pobiegniesz  
sprężyście

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

Tu nie będzie reasumpcji!

21Cellator  & Duolith  
– skuteczna walka z cellulitem

12

Pamiętali o ofiarach hitlerowskiej agresji

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna 
„Eumedica” 

ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 791 889 916, www.przychodniaeumedica.pl 

@: recepcja@przychodniaeumedica.pl

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”

	z ORTOPEDA
	z FIZJOTERAPEUTA 
	z KARDIOLOG
	z RADIOLOG
	z LARYNGOLOG
	z PSYCHIATRA
	z ENDOKRYNOLOG
	z PSYCHOLOG  

DLA DZIECI 

	z ONKOLOG
	z INTERNISTA
	z CHIRURG
	z NEUROLOG
	z MEDYCYNA  

SPORTOWA
	z MEDYCYNA PRACY
	z PSYCHOTESTY 
	z DIETETYK

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

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

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!

www.pestkownica.com.pl   info@pestkownica.com.pl
tel. 502 606 847 Facebook/Pestkownica

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

PODŁOGI - DRZWI - TARASY

DOM  
ZACZYNA SIĘ 

TUTAJ
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WYDARZENIA WYDARZENIA / REKLAMA

Na sukces trzeba sobie  
zapracować
Ma wielki talent, osiągnięcia, ambicje. Zdobył tytuł mistrza 
świata w zapasach. Pojechał na igrzyska w Tokio jako trener 
wspomagający i sparingpartner. W wolnych chwilach uczy 
się jeździć na motocyklu. Uwielbia psy. Poznajcie Gerarda 
Kurniczaka, bardzo ciepłego, konkretnego, energicznego 
sportowca, mieszkańca naszej gminy.
Czy pamiętasz kiedy rozpoczęła 
twoja przygoda z zapasami? 

– Kiedy miałem siedem lat, poje-
chałem z siostrą i ojcem na basen do 
Koziegłów. To właśnie wtedy kolega 
mojego ojca, później nasz trener za-
proponował, żebyśmy z siostrą spró-
bowali swoich sił w zapasach. I tak tra-
fiłem do KS Sobieski Poznań. Siostra 
zakończyła karierę sportową kilka lat 
temu, także ojciec próbował swoich 
sił w judo i boksie. Ja trenuję zapasy do 
dzisiaj. Minęło już 15 lat odkąd zaczą-
łem trenować ten sport.
Świetnie, musisz już wszystko 
umieć. Jako zawodnik, trener mo-
żesz pochwalić się wieloma osią-
gnięciami. Które z nich jest dla cie-
bie najważniejsze?

– Moje największe osiągniecie to 
tytuł mistrza świata. Zdobyłem ten 
tytuł w Gruzji. Jestem z tego osią-
gnięcia najbardziej dumny. Zdoby-
łem też w Serbii tytuł mistrza  Europy, 
a w Szwecji wicemistrza. Kilkakrotnie 
zostałem także mistrzem Polski w róż-
nych kategoriach wiekowych. Na suk-
ces trzeba sobie zapracować. Ciężka 
praca jest gwarancją sukcesów i powo-
dzenia, i to nie tylko w sporcie, ale też 
w innych sferach naszego życia. 
Wow. Przy okazji zawodów odwie-
dziłeś więc wiele pięknych miejsc. 
Lubisz podróżować? Czy to dlatego 
postanowiłeś studiować Turystykę 
i rekreację?

– Lubię podróże. Bo uszczęśliwiają, 
rozwijają, pozwalają poznawać cieka-

wych ludzi. I na zawsze pozostają w pa-
mięci. A dlaczego ten kierunek? Bo 
jest ciekawy i przyszłościowy. Studiuję 
w Wyższej Szkole i Handlu i Usług 
w Poznaniu, którą to placówkę pro-
wadzą Magdalena i Tomasz Górscy. 
To bardzo dobra uczelnia. Daje duże 
możliwości rozwoju. Szkoła organi-
zuje wiele fajnych kursów, np. nurko-
wania. Nigdy nie wiadomo jak życie 
się potoczy. Może będę w przyszłości 
organizować zagraniczne i krajowe 
wyjazdy dla dzieci.
W tym roku odwiedziłeś stolicę 
i największe miasto Japonii. Wzią-
łeś udział w igrzyskach olimpijskich 
w Tokio. Jak wyglądały ostatnie 
przygotowania do tego wydarzenia?

– Na igrzyskach pojechałem jako 
sparingpartner oraz drugi trener Ta-
deusza Michalika z klubu KS Sobieski 
Poznań. Już w Japonii intensywnie 
ćwiczyliśmy z Tadeuszem, aby był 
jak najlepiej przygotowany na walkę. 
Dużo emocji było na tym wyjeździe. 
Czasami pojawiało się zniechęcenie, 
czasem euforia. Ale ciężka praca dała 
efekty, Tadeuszowi udało się wywal-
czyć brązowy medal. Jestem z niego 
dumny.
Ze względu na panującą pandemię 
obowiązywały obostrzenia covidowe.

– Nie mogliśmy opuszczać hotelu. 
Mało mogliśmy zobaczyć, zwiedzać 
w samym Tokio. Ale podróż przebiega-
ła dość sprawnie, w tym na przykład te-
sty na COVID, rozdawanie akredytacji.
Czy miałeś czas na zwiedzanie? 

– Tak, japońscy opiekunowie 
umożliwili nam kilka wycieczek, np. 
do świątyni buddyjskiej. Miałem 
też okazję odbyć podróż nad Morze 
Japońskie. Wszystko oczywiście z za-
chowaniem obostrzeń. Ale zazwyczaj 
podczas takich wyjazdów nie ma wie-
le czasu na zwiedzanie. Staramy się 
skupić na zawodach. 
Co możesz powiedzieć o swoim 
klubowym koledze Tadeuszu Mi-
chaliku?

– Wiele lat już wspólnie trenujemy 
w KS Sobieski Poznań. Tadeusz jest 
mistrzem Polski w różnych grupach 
wiekowych. Zdobył brąz nie tylko 
w Tokio, ale także na mistrzostwach 
Europy w Rydze na Łotwie. 
Pamiętasz zawody, podczas których 
zdobyłeś swój pierwszy medal? Co 
wtedy czułeś?

– To był turniej ,,Pierwszy krok ” 
o tzw. pietruszkę w Poznaniu. 
W zawodach uczestniczyły małe 
dzieci, które chciały rozpocząć swoją 
przygodę z zapasami. Pamiętam, że 
podczas walki cieszyłem się i płaka-
łem. A potem wyszedłem ze złotym 
medalem. Czułem wtedy ogromną 
satysfakcję, choć jeszcze nie do koń-
ca wiedziałem o co chodzi w tej dys-
cyplinie. 
To prawda, że otrzymałeś ksywę 
Bobas?

– Zgadza się, mówią tak do mnie 
dzisiaj nawet członkowie rodziny. 
Kiedy byłem małym chłopcem, to po 
treningach uczyłem się skoków akro-
batycznych. Pewnego razu, zauważył 
mnie z ojcem trener. I zapytał ile mam 
lat. Kiedy dowiedział się, że dopiero 
osiem, zaśmiał się i powiedział: ,,Taki 
duży przyszedł na trening, a właściwie 
jest bobasem”.  
Czy analizujesz swoich przeciwni-
ków? 

– Analizuję tylko pierwszego rywa-
la. Kolejne rozpracowywanie przeciw-
ników nie ma sensu. Nie ma co zaprzą-
tać sobie tym głowy. Po co wybiegać 
myślami naprzód, skoro w sporcie 
różnie bywa? 
Twoja najtrudniejsza dotychczaso-
wa walka to...?

– Każda walka jest trudna. Ważne, 
żeby wychodząc na matę mieć pokorę. 
Istotny jest też szacunek do przeciwni-
ka, pełna koncentracja, skupienie.
Jak ważna jest psychika podczas za-
wodów? 

– Podejście do zawodów jest naj-
ważniejsze. Sukces można osiągnąć 
wyłącznie ciężką, długoletnią pracą. 
Nie ma drogi na skróty. 
Które momenty z dotychczasowych 
walk najbardziej utkwiły ci w pa-
mięci?

– Ogromna radość, gdy zdoby-
wałem mistrzostwo świata. To było 
niesamowite uczucie, nie da się opisać 
tego słowami.
A jakie kolejne cele stawiasz w sobie 
najbliższym czasie?

– Celów jest dużo.  Chcę jak naj-
lepiej wypaść mistrzostwach świata, 
a także na mistrzostwach Europy, któ-
re odbywają się co roku. Za trzy lata 
marzę o tym, by dobrze zaprezento-
wać się na igrzyskach w Paryżu. 
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Kto jest twoim najwierniejszym ki-
bicem? 

– Ciężko wybrać jednego. Myślę, że 
najbardziej kibicuje mi moja rodzina, 
moja partnerka. Wszyscy chcą wiedzieć, 
kiedy kolejny wyjazd, z kim będą wal-
czył. Cały czas we mnie wierzą. 
Jak wpłynęło na ciebie uprawianie 
sportu wyczynowego, co ci to daje?

– Daje mi to dużą satysfakcję. Każ-
dy sport kształtuje charakter, daje 
zawziętość, systematyczność, gibkość, 
szybkość, dynamikę i zwinność. 
Każdy sport wymaga utrzymania 
odpowiedniej diety. Jak wygląda 
taka dieta u zapaśników?

– Nie ma jakiejś cudownej diety, 
którą stosuję. Jem normalne posiłki. 
U babci zjadam kotlet schabowy i po-
midorówkę. Ale kilka tygodni przed 
zawodami ograniczam słodycze, ham-
burgery czy pizzę. Organizm musi do-
brze funkcjonować.
Dodam, że rozmawiamy wła-
śnie w Gajowej 12 Bistro & Cafe 
w Suchym Lesie, gdzie jemy zupę 
z białych warzyw, kurczaka i frytki. 
Czyli trochę fit, a trochę normalnie. 
Wiemy już co jesz, a ile czasu po-
święcasz na treningi? 

– Trenuję sześć dni w tygodniu. 
Każdy trening zajmuje od półtorej do 
dwóch godzin. 

Jak zachęciłbyś naszych czytelni-
ków do spróbowania swoich sił w za-
pasach?

– Po prostu trzeba pójść na trening, 
zobaczyć jak to jest. Zapasy to fajny, 
rozwojowy sport. To dyscyplina dla 
każdego. Dla dzieci, dla mężczyzn, dla 
kobiet. 
Jak się mieszka w gminie Suchy Las?

– Urodziłem się w Poznaniu, 
obecnie mieszkam w Biedrusku. 
Mieszka mi się tu bardzo dobrze. 
Mam kilka kroków do lasu, lubię się 
tam odstresować, odpocząć, jest tu 
spokój i cisza.
Czym interesujesz się poza spor-
tem?

– Od niedawna interesuję się mo-
tocyklami. Z tego względu zacząłem 
kurs prawa jazdy, żeby spełnić ma-
rzenie i zacząć jeździć motocyklem. 
Będę nim jeździć też po Suchym Lesie 
(uśmiech). 
Przeglądając twoje zdjęcia, zauwa-
żyłam, że lubisz zwierzęta. 

– Kocham psy, mam buldoga fran-
cuskiego i psa rasy cane corso. To są 
moi najlepsi przyjaciele. Relacja łączą-
ca człowieka z psem jest wyjątkowa. 
Dziękuję za rozmowę i życzę kolej-
nych sukcesów. 

Rozmawiała  
Agata Czyżak

PARK WODNY OCTOPUS SUCHY LAS

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

-  ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ

WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ INTRUKTORSKĄ 

SZKÓŁKA NURKOWANIA

 DLA DZIECI

zajęcia prowadzone na obiekcie

przez

KLUB PŁETWONURKOWY

 

ZAPISY: 602 225 668

SPECJALISTYCZNY 
GABINET 
ORTOPEDYCZNY
LEK. MICHAŁ SKOCZEK 

SPECJALISTA 
ORTOPEDA  
I TRAUMATOLOG

	z USG narządu ruchu
	z diagnostyka i leczenie schorzeń 

oraz urazów narządu ruchu
	z iniekcje dostawowe, komórki macierzyste 

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna  
„Eumedica”

ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel. 731 332 443

www.ortopeda-skoczek.pl

fot
. A

rch
. G

era
rd

 K
ur

ni
cz

ak

fot
. A

rch
. G

era
rd

 K
ur

ni
cz

ak

Rozmowa w Gajowej 12 Bistro & Cafe

Mistrzostwa Polski Seniorów w Radomiu
Gerard Kurniczak ze swoim 
czworonożnym przyjacielem

Mistrzostwa Europy Juniorów w Hiszpanii
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WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA

Pompy i węże dla strażaków
Piknik ,,Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” to już dobra 
tradycja. Impreza odbyła się w Bolechowie. Starosta Jan 
Grabkowski przekazał strażakom sprzęt, a chętni mogli 
skorzystać z mobilnego punktu szczepień.

Wydarzenie poprowadzili konfe-
ransjerzy Justyna Siepietowska i Łu-
kasz Kubicki. 

Najlepsze służby
Rolę gospodarza pełnił starosta 

Jan Grabkowski, który pojawił się 
w Bolechowie wraz z członkami Za-
rządu Powiatu. Wśród gości znaleźli 

się też poseł Waldy Dzikowski, ko-
mendant Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu Jacek Michalak, zastępca 
komendanta CSWL mjr Paweł Kaź-
mierczak oraz przedstawiciele innych 
służb mundurowych: Straży Granicz-
nej i Służby Więziennej. Naszą gminę 
reprezentowali wójt Grzegorz Wojtera 
i radny powiatowy Jerzy Świerkowski.

Byli też goście zagraniczni, czyli 
czescy strażacy z miejscowości Ne-
koř (dolina rzeki Dzika Orlica, Góry 
Orlickie). Dobrovolni hasiči to odpo-
wiednik naszych Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

– Czesi przyjechali do Golęczewa 
na obchody stulecia OSP – wyjaśnia 
nam Jarosław Sznajder, komendant 
gminny OSP Suchy Las. – Ja zaprosi-
łem ich na kawę do Chludowa, a potem 
zabrałem do Bolechowa – uśmiecha się.

Ale powróćmy do polskiej straży 
pożarnej.

– W skład zestawu dla strażaków 
OSP wchodzi pompa zatapialna, prze-
dłużacz i wąż tłoczny. Koszt jednego 
takiego zestawu to 4 tys. zł, a powiat 
przygotował ich 35 – podkreślili kon-
feransjerzy.

– Powiat poznański ma najwspa-
nialszych mieszkańców i najlepsze służ-
by – komplementował starosta Grab-
kowski. – Musimy o te służby dbać. 
Piknik organizujemy od lat i przez ten 
czas wręczyliśmy strażakom prezenty 
o wartości miliona złotych. Żadna usta-
wa tego od nas nie wymaga, ale skoro 
namawiamy ludzi, żeby u nas mieszkali, 
czujemy się w obowiązku wyposażać 
służby, które dbają o bezpieczeństwo 
tych ludzi – argumentował.

– Nasz potencjał ratowniczy rośnie 
– potwierdził komendant Jacek Mi-
chalak. – A tu, w Bolechowie, mamy 
bardzo ładny ośrodek szkoleniowy – 
nie krył dumy.

Ziemia jest okrągła
Obaj mówcy namawiali też 

uczestników pikniku do skorzystania 
z punktu szczepień.

– Sam chorowałem na COVID 
i ledwie z tej choroby wyszedłem. Ze 
skutkami borykam się do dziś. Dlatego 
zachęcam: szczepcie się. Nie wierzcie 
w to, że Ziemia jest płaska, ani też w inne 
teorie spiskowe – dodał półżartem.

– Ci, którzy się jeszcze nie zaszcze-
pili, niech się zaszczepią – pokiwał gło-
wą komendant Michalak. – Oby nie 
musieli przechodzić tej choroby.

– My oboje jesteśmy zaszczepieni 
– zaznaczyli konferansjerzy. – Nawet 
jeśli zachorujemy, np. na wariant del-
ta, przejdziemy tę chorobę lżej. W na-
szym punkcie można szczepić już dzie-
ci od 12. roku życia. Dzięki szczepieniu 
będziecie nie tylko bezpieczniejsi, ale 
będziecie mogli też żyć normalniej, np. 
wyjeżdżać za granicę – zachęcali.

Namówić dało się kilkadziesiąt 
osób, które skorzystały ze szczepień 
w punkcie prowadzonym przez zespół 
Pro Familia z Czerwonaka.

Kąpiel w pianie
Po przemówieniach odbyła się ce-

remonia wręczenia darów przedstawi-
cielom poszczególnych Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Po kolei wywo-
ływano przedstawicieli OSP z gmin 
Buk, Tarnowo Podgórne, Suchy Las, 
Stęszew, Rokietnica i Murowana Go-
ślina. Naszą gminę reprezentowali 
strażacy z OSP Zielątkowo, Suchy Las 
i Chludowo.

Po ceremonii mogliśmy wysłuchać 
koncertu Orkiestry Dętej z Chludowa. 
Zaśpiewali Halina Benedyk z Marco 
Antonellim i Strefa Zero. 

Przez cały czas uczestnicy pikniku 
mogli też kosztować jadła, które przy-
gotowała restauracja Pod Sosenką. 
Były to typowo piknikowe potrawy: 
pyra z gzikiem, grochówka, bigos, 
kiełbasa oraz chleb ze smalcem i ogór-
kiem. Samej grochówki stoisko wyda-
ło ok. 1500 porcji.

– Wszystko mi smakowało – nie 
ukrywa Sebastian Łuczkowski, który 
mieszka we wschodniej Polsce, a do 
naszego powiatu przyjechał, żeby od-
wiedzić rodzinę. – Najbardziej jednak 
podobała mi się możliwość pozowania 
do zdjęcia na motocyklu policyjnym – 
cieszy się.

Ten motocykl sprawił też ogromną 
frajdę dzieciom, które bardzo chętnie 
wsiadały też do samochodu strażac-
kiego i kąpały się w pianie gaśniczej. Ta 
kąpiel w pianie to już tradycyjnie naj-
większa atrakcja pikniku, na który, jak 
zawsze, przybyły całe rodziny.

– Co mi się podobało? – zdecydo-
wanie motocykl, wóz strażacki i piana 
– nie ma wątpliwości 10-letni Adaś.

– Motocykl jest fajny, motocykle 
są też dla dziewczyn – kiwa z zapałem 
głową ośmioletnia Ania. – Ale co pia-
na, to piana – mówi zdecydowanie.

– Jesteśmy każdego roku na festy-
nie, nie mogło nas też zabraknąć po 
pandemicznej przerwie – podkreśla 
Alina Golimowska. – Także moi sy-
nowie uwielbiają kąpiel w pianie. Ale 
są też zachwyceni wozem strażackim, 
policyjnym motocyklem, no i moż-
liwością udziału w konkursach. My 

z mężem lubimy natomiast spróbować 
regionalnych przysmaków – zachwala.

Podczas pikniku nie brakowało 
również innych atrakcji dla młodszych 
i starszych. Każdy mógł wybrać coś dla 
siebie: dmuchańce, malowanie buziek, 
trampoliny, wyścigi zdalnie sterowa-
nych aut czy pokazy robotów.

Na stoiskach poszczególnych służb 
można było zapytać o szczegóły pracy 
policjanta czy strażaka, a także zajrzeć 
do wnętrza rosomaka lub też wspiąć 
się po drabinie strażackiej.

Krzysztof Ulanowski
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Z SESJI RADY GMINY Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA

www.brudnarobota.pl
506 122 506506 122 506

BRUKARSTWO
OGRODZENIA
DACH I ELEWACJA
TERENY ZIELONE
STOLARKA 
OGRODOWA 

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

Tu nie będzie reasumpcji!
Sierpniowa sesja Rady Gminy Suchy Las trwała długo, 
a program miała bogaty. Rozmawiano o terenie zielonym 
przy ulicy Nizinnej, spierano się ostro o skrzyżowanie 
w Złotkowie, pochylono się nad problemem dochodów 
z poligonu. Przy okazji dyskusji o sygnalizacji świetlnej do-
wiedzieliśmy się ponadto, że minuta ma 60 sekund.

Sesja rozpoczęła się od propozycji 
wójta Grzegorza Wojtery, by wprowa-
dzić do porządku obrad dodatkowy 
punkt.

– Chodzi o przyjęcie zadania pu-
blicznego w postaci zarządzania dro-
gami, w tym m.in. Sucholeską, Nową 
Obornicką, Szymanowskiego i Bisku-
pińską – wyliczał włodarz. – To nie-
zbędne do realizacji projektu wiaduktu 
nad przejazdem kolejowym przy ulicy 
Sucholeskiej – uzasadnił.

Wniosek wójta został przyjęty jed-
nomyślnie. Tym samym porządek ob-
rad poszerzono.

Hierarchia dróg
W dalszej kolejności Wysoka Rada 

zajęła się miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego dla 
Jelonka, rejonu ulic Nektarowej i Krót-
kiej. I tym razem radni zagłosowali jed-
nomyślnie za. 

W przypadku projektu uchwały 
o zmianie budżetu na rok 2021 radni 
najpierw zapoznali się z autopoprawką 
wójta. Autopoprawkę tę przedstawiła 
skarbnik Monika Wojtaszewska. Cho-
dziło m.in. o zwiększenie dotacji na 
zadania zlecone. 

– Otrzymaliśmy informację od wo-
jewody o takim zwiększeniu dotacji 

– wyjaśniła pani skarbnik. – Zwiększa-
my też środki na reklamę i publikację 
w mediach. Ponadto potrzebne jest 
dodatkowe 10 tys. zł na budowę ogro-
dzenia przy nowym budynku dworca 
w Złotnikach. Prace te zostały uzgod-
nione z PKP.

– Nasza komisja otrzymała już tę 
autopoprawkę – pokiwała głową rad-
na Joanna Pągowska, przewodnicząca 
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego. – Pozytywnie zaopi-
niowaliśmy zarówno tę autopoprawkę, 
jak i cały projekt uchwały o zmianie 
budżetu.

Radni Tomasz Sztolcman i Michał 
Bajer zaprotestowali jednak przeciwko 
oszczędzaniu na sygnalizacji świetlnej 
w Zielątkowie i Golęczewie. 

– Rozumiem, że na światła w Zie-
lątkowie powiat nie wyraził zgody, ale 
czy mamy inny pomysł na zapewnie-
nie bezpieczeństwa? – pytał Tomasz 
Sztolcman. – Czy znów musimy cze-
kać aż ktoś zginie, jak to było na ulicy 
Obornickiej?

– W Golęczewie jest taki newral-
giczny punkt czyli skrzyżowanie ulicy 
Lipowej i Dworcowej i Tysiąclecia, 
dzieci przechodzą tam ze szkoły do 
sklepu – dodał Michał Bajer.

– Dwukrotnie występowaliśmy 
do Zarządu Dróg Powiatowych. My 
bardzo chętnie dołożymy środki do 
przewidzianych do realizacji ulepszeń 
skrzyżowania – zapewnił w odpowie-
dzi wójt Grzegorz Wojtera. – Ale wy-
stępowanie do ZDP po raz trzeci czy 
decydowanie się na drogę sądową nie 
miałoby sensu... A taką mamy, nieste-
ty, hierarchię, że mamy drogi gminne, 
powiatowe, wojewódzkie i krajowe... 
Nie możemy wchodzić w kompetencję 
zarządcy danej drogi. 

– Jak rozumiem, mowa o głównym 
skrzyżowaniu w Zielątkowie, tym przy 
remizie? – upewnił się radny Sztolc-
man. – Czy ZDP nakreślił jakieś hory-
zonty czasowe?

– Zarząd nie przygotował żadnej 
propozycji – rozłożył ręce wójt. – War-
to by rzecz przedyskutować na zebra-
niu w Zielątkowie.

– Możemy też to spokojnie sobie 
omówić na Komisji Bezpieczeństwa – 
pokiwał głową radny Sztolcman.

– Zarząd Dróg Powiatowych ma po-
dejście biurokratyczne – ocenił radny 
Zbigniew Hącia. – Chodzi im o to, żeby 
się papierki zgadzały. A przecież te dro-
gi są dla naszych mieszkańców niezwy-
kle ważne. Pomimo dobrej woli i wójta, 
i Rady Gminy, zarząd nie wyciąga 
żadnych wniosków – zganił. – A prze-
cież ruch ma być sprawny i bezpieczny. 
Przecież widać z jaką prędkością samo-
chody jeżdżą. Może trzeba w telewizji 
i prasie sprawę nagłośnić, żeby zarząd 
obudził się?

To był już ostatni głos w dyskusji. Za-
raz potem radni jednomyślnie przyjęli 
autopoprawkę. Całą uchwałę przyjęto 
przy trzech głosach wstrzymujących się. 
Wstrzymali się rajcy klubu Inicjatywa 
Mieszkańców-Gmina Razem.

Kiedy park jest parkiem?
W ramach dyskusji nad projektem 

uchwały w sprawie zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej na lata 
2021-2031 skoncentrowano się na 
kwestii terenów zielonych pomiędzy 
ulicami Borówkową, Nizinną, Szkolną 
i Promienistą.

– Nie wystarczy wytyczenie ścieżki 
przez ten teren zielony – przekonywał 
wójt Wojtera. – Trzeba zrobić coś wię-
cej, żeby mieszkańcy zaczęli postrzegać 
to miejsce jako park, a nie nieużytek.

– Jestem entuzjastką parku, ale 
w tym momencie uważam, że należy 
wykreślić to zadanie z WPF i pozosta-
wić kwotę zapisaną w budżecie, czyli 
294 tys. zł  – odparła przewodnicząca 
Rady Gminy Anna Ankiewicz. – Teren 
Aktywnej Edukacji przykładem, że ta-
kie miejsce nie musi powstawać przez 
rok czy dwa, może to zająć pięć lub 
sześć lat. A ścieżki nie muszą być gra-
nitowe, mogą być mineralne. Są tańsze 
i wchłaniają wodę. Na razie możemy 
wykonać jedną taką ścieżkę. Bo mamy 
teraz dużo większe potrzeby.

– Można też zupełnie wykreślić ten 
punkt – wójt zawiesił głos. – Rozważ-
my przesunięcie realizacji na lata 2022-
2023 – zaproponował. – Nie da się 
bowiem do końca oddzielić tej ścieżki 
od pozostałej całości. Potrzebna np. 
wymiana gruntów. Trudno sobie wy-
obrazić taką wymianę tylko w pasie tej 
ścieżki. Podobnie z rowem melioracyj-
nym, który przecina ten teren.

– Przewidziana była kwota 1 mln 
300 tys. zł – przypomniała Anna An-
kiewicz. – To na pewno nie tylko jedna 
ścieżka, ale dużo więcej. Rozpiszmy 
prace na etapy.

Przewodnicząca zaproponowała 
też, aby zaangażować w tworzenie par-
ku Zarząd Osiedla Suchy Las i środki 
z zadania lokalnego osiedla Suchy Las.

Radna Joanna Radzięda zapytała, 
czy urząd uwzględnił uwagi mieszkań-
ców.

– Uwzględniliśmy. Projekt został 
przemodelowany tak, żeby było jak 
najwięcej drzew, a jak najmniej miejsc 
parkingowych – zapewnił G. Wojtera. 

– Miejsc parkingowych zostawiliśmy, 
o ile pamiętam, 12 albo 14.

– Czy ten projekt jest gdzieś dostęp-
ny, może wisi na BIP-ie? – dopytywała 
radna Radzięda.

– Dostępny jest w referacie – odparł 
wójt Wojtera.

– A sołectwo Zielątkowo od sied-
miu lat ciuła pieniądze na alejkę wokół 
Górki Saneczkowej – westchnął radny 
Sztolcman. – Rozpiszmy ten park na 
etapy, jak proponuje pani przewodni-
cząca Ankiewicz. Bo jak inaczej wy-
tłumaczymy mieszkańcom północy, 
że w Suchym Lesie buduje się park za 
milion trzysta?

Ostatecznie trzynastoma głosami 
przyjęto wniosek radnej Anny An-
kiewicz. Przeciwko głosowała tylko 
radna Iwona Koźlicka, która następnie 
oświadczyła, że się pomyliła i chciała 
się wstrzymać.

– Nie będzie reasumpcji – uśmiech-
nęła się przewodnicząca Ankiewicz.

Później przy kilku okazjach powtó-
rzyła ten aktualny żart jeszcze kilka-
krotnie.

Uwłaszczenie chłopów
Tymczasem sołtys Złotkowa Sylwia 

Sawińska i radny Michał Przybylski 
wypowiedzieli się przeciwko budowie 
skrzyżowania w Złotkowie.

– Mieszkańcy tego nie chcą – uza-
sadniła pani sołtys.

Radny Przybylski dodał, że wójt za-
proponował w tej kwestii ,,kompromis, 
który żadnym kompromisem nie był”. 

– W tej sytuacji wnioskuję o wykre-
ślenie z Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej tego zadania – podsumował radny.

W zamian radny zaproponował 
przeznaczenie pieniędzy na inne zada-
nia w Złotkowie.

– Uwłaszczenie chłopów w Wiel-
kopolsce miało już miejsce już 200 lat 
temu, a pan wójt wciąż traktuje miesz-
kańców Złotkowa jak chłopów pańsz-
czyźnianych – pozwolił sobie na zło-
śliwość po długiej wypowiedzi Michał 
Przybylski.

– Proszę powoli kończyć, bo długo już 
pan przemawia, a w tym momencie nie 
wypowiada się pan merytorycznie – za-
reagowała przewodnicząca Ankiewicz.

– Mamy jeden z większych projektów 
drogowych, który jest konsekwencją 
dwóch planów miejscowych, studium 
i wieloletniej prognozy finansowej 

– zabrał głos wójt Grzegorz Wojtera. – 
Wszystkie te dokumenty państwo 
w przeszłości przyjęliście w głosowaniu. 
W przestrzeni Złotkowa spotykają się 
obecnie dwie koncepcje. Jedna jest na-
sza, która broni części Złotkowa przed 
złym wpływem obwodnicy północno-

-wschodniej. Skrzyżowanie w pełnym 
zakresie musi być zbudowane i każdy 
o tym wie. – Inną sprawą jest urucho-
mienie łącznika, drogi serwisowej 
pomiędzy tym skrzyżowaniem a ulicą 
Lipową. Dziś korzystanie z ulicy Lipo-
wej nie jest do końca bezpieczne. Dziś 
możemy śmiało powiedzieć, że ta droga 
będzie na 100 proc. zamknięta. Bo nie 
spełnia standardu drogi podporządko-
wanej w stosunku do ulicy Obornickiej.

Druga z koncepcji, o których wspo-
mniał wójt, to projekt powiatowy.

– I ten uznaję za gorszy – ocenił 
Grzegorz Wojtera. – Apeluję, żeby nie 
przekreślać inwestycji. Pominę już, ile 
nas kosztowały projekty. Oczywiście 
na komisji będziemy mogli jeszcze raz 
do tego racjonalnie wrócić.

– Z pokorą przyjmuję krytykę, już 
się zamykam i oddaję głos miesz-
kańcom – radny Przybylski wskazał 
dłonią w stronę ław dla publiczności. 

A trzeba dodać, że w ławach tych sie-
działo sporo osób.

– Ja też jestem za bezpieczeństwem 
– pokiwał głową pierwszy z przemawia-

jących mieszkańców, mężczyzna z si-
wym wąsem. – Ale nie wiem, dlaczego 
pan wójt wymyślił sobie skrzyżowanie 
w środku pola. Pan mnie oszukiwał. 
Rolników jest coraz mniej, a urzędnicy 
zachowują się tak, jak w czasach moich 
dziadków. Dzwoni do mnie geodeta 
i informuje mnie, że będzie robił jakieś 
pomiary. A moje prawo własności do 
ziemi, którą odziedziczyłem?

– Oczywiście, że nie oszukiwałem, 
tylko mówiłem o etapowaniu tej inwe-
stycji – obruszył się wójt.

– Mówił pan, że nie będzie ruszał 
mojego gospodarstwa – rolnik nie krył 
wzburzenia.

– Tak to wygląda, że rolnicy sprze-
dają działki pod zakłady przemysłowe, 
a dzięki temu mają pieniądze i kupują 
kolejne areały, już poza naszą gminą – 
wywodził wójt.

– 400 osób mówi, że nie chce tego 
skrzyżowania w tym miejscu, więc 
proszę ich wysłuchać – wzburzenia nie 
kryła również sołtys Sylwia Sawińska. 

– Prosiłabym, żeby rada wykreśliła tę 
inwestycję.

– Gdyby tak się stało, musielibyśmy 
oddać 10 mln zł z Polskiego Ładu – 
przedstawił argument wójt.

– Ależ skąd! Jeśli mój wniosek zosta-
nie przyjęty, zadanie zniknie z WPF-u, 
ale będzie w budżecie – odbił piłeczkę 
radny Przybylski. – Zadanie można 
realizować, ale w porozumieniu z radą 
i mieszkańcami. Bo w tej chwili brak 
społecznej akceptacji.

– Dopiero przeprowadzam się do 
Złotkowa, ale znam tę miejscowość – 
zabrał głos kolejny mężczyzna z ław dla 
publiczności. – Obawiamy się, że cały 
transport kołowy skierowany zostanie 
w stronę tego nowego skrzyżowania.

– Kiedyś w tym rejonie istniały trzy 
firmy, teraz dziewięć – zwrócił uwagę 
wójt. – Nie wierzę, że nikomu z pań-

stwa nie wyjechał nigdy żaden ciężki 
pojazd. Sygnalizacja świetlna to unor-
muje. Każdy kierowca będzie miał te 
kilkanaście sekund na przejazd. Oczy-
wiście na czerwonym trzeba będzie 
poczekać – zastrzegł. – No cóż, minuta 
ma 60 sekund i tego się nie zmieni.

Nie jesteśmy Szwajcarią 
– Michale, mogłeś swój wniosek 

i swoje racje przedstawić na Komisji 
Budżetowej, której jesteś doświadczo-
nym członkiem – zwróciła uwagę rad-
na Joanna Pągowska, przewodnicząca 
rzeczonej komisji. – Rozumiem jednak, 
że zwyciężyło ,,parcie na szkło”...

– Ale ten wniosek uzyskał już po-
zwolenie na budowę, choć nie ma po-
parcia społecznego – bronił się radny 
Przybylski.

–  Niech pan radny Michał wycofa 
swój wniosek, spotkajmy się na komisji 
i podyskutujmy na spokojnie, na pew-
no znajdziemy rozwiązanie – łagodziła 
przewodnicząca Anna Ankiewicz.

– Mówicie, że skrzyżowanie udroż-
ni ruch i przysłuży się przedsiębiorcom 

– zabrał głos mężczyzna w koszulce re-
klamującej festiwal Pyrkon. – Ale jak 
rozmawiamy z przedsiębiorcami, to 
oni właśnie wyrażają obawy, że to roz-
wiązanie utrudni ruch.

– Mieszkańcy wybrali radnych i wój-
ta, powierzając im tym samym pewną 
władzę – przypomniał G. Wojtera. – 
Bywa, że radni i wójt podejmują niepo-
pularną decyzję. Nie jesteśmy Szwajca-
rią i nie będziemy raczej głosowali tego 
w referendum. Poza tym – użyję tu ar-
gumentu, którego nie lubię – jeśli ktoś 
w tym miejscu zginie, nagle się okaże, 
że sprawa przyspieszy. Bo tak to zawsze 
wygląda.

– Wolałbym, żeby nie używać tak 
emocjonalnych argumentów w dysku-
sji nad projektem za 10 czy kilkanaście 
milionów złotych – zaprotestował ko-
lejny mieszkaniec, mężczyzna w czar-
nym T-shircie.

Ostatecznie autopoprawkę wójta 

przegłosowano 11 głosami. Wstrzyma-
ło się trzech rajców z klubu Inicjatywa 
Mieszkańców-Gmina Razem. 

Z kolei za wnioskiem radnego 
Przybylskiego zagłosowało pięcioro 
radnych (z klubu Inicjatywa Miesz-
kańców-Gmina Razem oraz radna Jo-
anna Radzięda), a przeciw siedmioro. 
Wstrzymali się radni Iwona Koźlicka 
i Marian Bajer. Wniosek przepadł.

– W tej sytuacji, po sugestii pani soł-
tys wnoszę o wykreślenie z WPF-u za-
dania ,,Budowa pełnego uzbrojenia we 
wsi Złotkowo” – powstał ze swego 
miejsca Michał Przybylski.

– Od razu uzasadnię swoje głosowa-
nie: ja jednak chciałabym na komisji za-
poznać się z tym projektem – zastrzegła 
przewodnicząca Ankiewicz.

Wyniki głosowania okazały się 
identyczne, jak i głosowania poprzed-
niego. Wniosek nie przeszedł.

Cała Wieloletnia Prognoza Finan-
sowa została przyjęta 11 głosami przy 
głosach przeciwnych trzech rajców 
z klubu Inicjatywa Mieszkańców-

-Gmina Razem.
Po przerwie radni zajęli się regula-

minem w sprawie dostarczania wody 
i odbioru ścieków. Radny Marian Ba-
jer, przewodniczący Komisji Porządku 
Publicznego, Ochrony Środowiska 
i Spraw Komunalnych, poinformował, 
że jego komisja zaopiniowała projekt 
pozytywnie. Podobnego zdania była 
zdecydowana większość całej rady. 
Wstrzymał się tylko radny Zbigniew 
Hącia. Regulamin został przyjęty.

Niemal wszyscy radni zagłosowali 
też za uchwałą w sprawie warunków 
i zasad korzystania z przystanków ko-
munikacyjnych. Wstrzymało się tylko 
trzech radnych z klubu Inicjatywa 
Mieszkańców-Gmina Razem. 

W dalszej kolejności przystąpiono 
do pracy nad projektem uchwały zmie-
niającej uchwałę w sprawie wspierania 
sportu w gminie Suchy Las. W tym 
przypadku przegłosowywano osobno 
kolejne proponowane zmiany w ko-

lejnych do rzeczonej uchwały. Dopie-
ro w dalszej kolejności przyjęto całą 
uchwałę. Jednomyślnie. 

W sprawie skargi na czynności 
wójta gminy Suchy Las głos najpierw 
zabrał przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Krzysztof Łącz-
kowski.

– Komisja uznała skargę za bezza-
sadną – stwierdził krótko.

– A czy wnoszących skargę zapro-
szono w ogóle na posiedzenie komisji? 

– zainteresował się radny Michał Przy-
bylski.

– Nie – pokręcił głową radny Łącz-
kowski. – Na podstawie bogatej doku-
mentacji uznaliśmy, że wszystko jest 
jasne.

Wysoka Rada najwyraźniej była 
tego samego zdania, bo 13 rajców gło-
sowało za odrzuceniem skargi. Wstrzy-
mał się tylko radny Przybylski.

Już jednomyślnie przyjęto zadanie 
publicznego w postaci zarządzania 
drogami, w tym m.in. Sucholeską, 
Nową Obornicką, Szymanowskiego 
i Biskupińską. Przypomnijmy, że punkt 
ten dopisano do porządku obrad na po-
czątku sesji.

W dalszej kolejności radni zajęli się 
bardzo aktualnym i bolesnym proble-
mem – spodziewaną utratą dochodów 
z poligonu Biedrusko. W tej kwestii 
przygotowano specjalne oświadczenie, 
w którym rada wyraża swoje zaniepoko-
jenie i sprzeciw wobec rozporządzenia 
ministra rozwoju, ale także nadzieję, że 
działania wójta, radnych i mieszkańców 
przyniosą pozytywny skutek i gmina nie 
zostanie pozbawiona dochodów z tytu-
łu podatku od nieruchomości.

Pełną treść przygotowanego 
oświadczenia odczytał wiceprze-
wodniczący rady Radosław Banaszak. 
Przypomnijmy, że rozporządzenie 
podpisane w imieniu ministra (wtedy 
jeszcze) Jarosława Gowina oznaczają 
utratę w sumie 170 mln zł rocznie przez 
30 gmin poligonowych w całym kraju. 
W oświadczeniu przypomniano, że 
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Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81 
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159  

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

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

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA  
TO ZAWSZE  

ZADOWOLONY KLIENT

Oferujemy

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

/ MĄŻ NA TELEFON

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

Informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las 
istnienie poligonu wiąże się z licznymi 
uciążliwościami, a dochód z tytułu po-
datku jest swego rodzaju rekompensatą 
za te uciążliwości.

Za oświadczeniem tej treści zagło-
sowało 14 radnych – wszyscy obecni.

W kolejnym oświadczeniu poparto 
propozycję, by dzień 27 grudnia (rocz-
nica wybuchu powstania wielkopol-
skiego) ustanowić świętem państwo-
wym. I w tym przypadku głosowano 
jednomyślnie.

– Jako przedstawiciel  Stowarzysze-
nia Gmin i Powiatów Wielkopolskich 
chciałbym dodać, że również stowa-
rzyszenie popiera oświadczenie tej 
treści – zapewnił Radosław Banaszak. 

– I drobny szczegół: chodzi o święto 
państwowe, ale nie dzień wolny od pra-
cy – zastrzegł.

 Potrzeba klas integracyjnych
W ramach informacji wójta gminy 

głos zabrał wicewójt Marcin Buliński, 
który opowiedział m.in. o programie 
wymiany starych pieców węglowych, 
o budowie kanalizacji sanitarnej w Go-
lęczewie, a także o pracach projekto-
wych dotyczących planowanej świetli-
cy w Złotnikach.

– W ciągu roku ta świetlica powsta-
nie – podkreślił.

Zaraz potem przewodnicząca Rady 

Gminy Anna Ankiewicz poprosiła 
o minutę ciszy dla uczczenia pamięci 
zmarłego Wojciecha Rybarczyka, byłe-
go przewodniczącego osiedla Złotniki 
Osiedle.

Pani przewodnicząca zaprosiła też 
wszystkich chętnych radnych na akcję 
sadzenia akacji oraz na liczne imprezy 
na terenie gminy. 

W ramach informacji przewodni-
czących poszczególnych komisji, jako 
pierwszy głos zabrał Tomasz Sztolc-
man, przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej.

– Obradowaliśmy raz, rozpoczęli-
śmy kontrolę Straży Gminnej – poin-
formował. 

Potem głos zabrała Joanna Pągow-
ska, przewodnicząca Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

– Zebraliśmy się raz i omawialiśmy 
projekty uchwał na dzisiejszą sesję – 
zrelacjonowała krótko radna.

Przewodniczący Marian Bajer z Ko-
misji Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych 
wyjawił z kolei, że gościem komisji była 
kierownik Referatu Oświaty Violetta 
Pałącarz.

– Pani kierownik opowiedziała 
nam o przygotowaniu szkół w kontek-
ście bezpieczeństwa i higieny – poin-
formował.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków radny Grzegorz Słowiński zapy-
tał o wniosek w sprawie ulicy Olcho-
wej, który mieszkańcy mieli złożyć do 
urzędu. 

– Nic takiego do mnie nie wpłynęło 
– zdziwiła się przewodnicząca Ankie-

wicz.
Następnie głos zabrała mieszkan-

ka Suchego Lasu Anna Ohirko, która 
zapytała o przebudowę ulicy Krętej 
w Golęczewie.

– Ile w związku z tą przebudową 
przeznaczono drzew do wycinki? – do-
ciekała.

Mieszkanka oznajmiła też, że teren 
zielony przy Nizinnej nie jest parkiem, 
tylko celem strategicznym gminnego 
planu rewitalizacji.

– Szacowana wartość inwestycji to 
2 mln zł, o czym wiadomo nie od dziś, 
więc skąd teraz zdziwienie, że to tyle 
kosztuje? – ironizowała.

Kolejny mieszkaniec pytał o możli-
wość utworzenia na terenie gminy klas 
integracyjnych.

– Poszukiwałem miejsca dla swoje-
go dziecka w Poznaniu – dał przykład 
z życia. – Zaproponowano mi ulicę 
Prądzyńskiego na Wildzie. Gdzie jest 
Suchy Las, a gdzie jest Wilda? – zapytał 
retorycznie. – Wyobrażacie sobie pań-
stwo wiezienie samochodem nadpobu-

dliwego dziecka przez całe miasto?
– Na osiedlu Grzybowym mamy 

dwa newralgiczne miejsca, część So-
snowej i Muchomorowej, które to miej-
sca są permanentnie zalewane podczas 
silnych deszczy – przypomniała radna 
Iwona Koźlicka. – Po kilku zalaniach 
na Sosnowej firmy ubezpieczeniowe 
odmawiają już wypłacania odszkodo-
wań.

– Jeśli chodzi o Muchomorową, Re-
ferat Komunalny już to zlecił, a jeżeli 
chodzi o Sosnową, występujemy do 
spółek wodnych – odparł wójt Wojtera.

Radny Tomasz Sztolcman zapytał 
o koncepcję drogi rowerowej pomię-
dzy Golęczewem a Zielątkowem. Po-
tem głos ponownie zabrał radny Grze-
gorz Słowiński, który zapytał o drzewa 
w rejonie ulic Obornickiej i Pawłowic-
kiej. Drzewa są oznaczone czerwoną 
farbą, co wskazuje na to, że przeznaczo-
ne są do wycięcia.

– Mogę zrobić zdjęcia tych drzew 
i dostarczyć je do Urzędu Gminy – za-
pewnił radny.

– Drzewa się oznacza nie tylko po to, 
żeby je wycinać – zwrócił uwagę wójt 
Wojtera. – Być może są oznaczone do 
inwentaryzacji. Wyjaśnimy to.

Radny Marian Bajer wrócił z kolei do 
drzew przy ulicy Krętej w Golęczewie.

– Tam przewidziana jest moderni-
zacja drogi, która jest konieczna – prze-
konywał. – Wzdłuż jezdni zostanie 
poprowadzony chodnik.

Głos zabrał też mieszkaniec gminy 
Mariusz Rembicki, który zapytał o zaję-
cia wychowania fizycznego na wolnym 
powietrzu i o budowę bieżni.

– Wiadomo, że pogoda nam się 
trochę zepsuła, co sprawy nie ułatwia – 
odparł zastępca wójta Marcin Buliński. 

– Mam nadzieję jednak, że jeszcze się 
poprawi i obiekt będzie można oddać 
do użytku wcześniej niż planowano – 
zakończył optymistycznie.

Na tym też zakończyła się sierpnio-
wa sesja Rady Gminy.

Krzysztof Ulanowski

 W dużych badaniach klinicznych potwierdzono

wysoką skuteczność kliniczną szczepionek 

w ochronie przed wystąpieniem objawów

COVID-19, 

w tym obejmujących ciężki przebieg choroby 

z hospitalizacją. 

W badaniach tych brały udział również osoby 

z chorobami towarzyszącymi.

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

 

 W gminie Suchy Las działają dwa punkty szczepień populacyjnych:

      - w Biedrusku przy ul. Poznańskiej 39, tel. 61 8119 132

      - w Suchym Lesie – Plac Nowy Rynek 6, tel. 61 65 23 570

2

Wyślij SMS o treści

"SzczepimySie" na numer

880 333 333.

Zadzwoń na całodobową 

i bezpłatną infolinię 

– 989.

1

Zarejestruj się

elektronicznie poprzez 

e-Rejestrację dostępną 

na pacjent.gov.pl.

43

Skontaktuj się

bezpośrednio 

z punktem szczepień. 

 

W Polsce z powodu COVID-19 zmarło 75 379 osób! 

To tak jakby z mapy kraju zniknęło średniej wielkości miasto.

 

Dane od 4.03.2020 - 6.09.2021
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W uroczystości wzięli udział wójt 
Grzegorz Wojtera, przewodnicząca 
Rady Gminy Anna Ankiewicz, kierow-
nik Violetta Pałącarz z Referatu Oświa-
ty i Sportu Urzędu Gminy, sucholescy 
radni oraz przyjaciele szkoły. Podczas 
spotkania pokazano prezentację multi-
medialną na temat placówki. 

Kolorowe, jasne sale
Wszystkich gości oprowadzono 

też po budynku szkoły. 
– Szkoła robi wrażenie zarówno 

wewnątrz, jak i z zewnątrz. Myślę, 
że podobne odczucia mają też sami 
uczniowie, którzy do tej szkoły zaczę-

li uczęszczać oraz ich rodzice – mówi 
wójt Grzegorz Wojtera. – Ta szkoła 
jest kolejnym punktem na mapie na-
szej gminy. Mam nadzieję, że zdobę-
dzie duże uznanie wśród sucholesian 

– dodaje.
– Jestem pod wrażeniem. Gdy-

bym mogła, sama zapisałabym się do 
takiej szkoły – wyznaje zachwycona 
Agnieszka Łęcka, redaktor naczelna 
,,Sucholeskiego Magazynu Mieszkań-
ców Gminy”. 

Placówka mieści się w dwupiętro-
wym budynku przy ulicy Obornickiej 
124. Uczniowie mają do dyspozycji ja-
sne, przestronne, kolorowe sale lekcyj-
ne, wyposażone w tablice interaktyw-
ne, nowoczesną salę komputerową. 
W obiekcie znajduje się także 110-me-
trowa sala gimnastyczna z lustrami. 
Dominuje szarość, drewno i pastele. 
World Primary School to szkoła bez 
dzwonka w klasach 1-3, nauczycie-
le dopasowują przerwy do potrzeb 
uczniów.  Kameralny charakter szkoły 
sprawia, że każdy czuje się tu komfor-
towo i bezpiecznie. 

Ciekawy program nauczania
Oprócz szkoły w budynku funk-

cjonuje też przedszkole. Placówka 
przyjmuje dzieci od drugiego roku ży-
cia. Stawia na umiejętności językowe, 

ale też na kompetencje komunikacji, 
wyrażania i rozumienia swoich po-
trzeb emocjonalnych, empatii. Dzieci 
codziennie rozpoczynają tu zajęcia 
w kręgu, dzięki któremu mogą się 
zintegrować. Obie placówki oferują 
bogaty i ciekawy program edukacyj-
ny, a głównym przesłaniem pozostaje 
wszechstronny rozwój dziecka. 

– W jednej klasie dzieci uczą się pod 
okiem dwóch nauczycieli – polskoję-
zycznego i nauczyciela międzynaro-
dowego, który komunikuje się tylko 
w języku angielskim. Nauczyciele są 
między innymi z USA, Irlandii, Wiel-
kiej Brytanii czy Zimbabwe – wszyscy 
na co dzień posługujemy się  językiem 
angielskim – podkreśla Anna Bzow-
ska, dyrektor szkoły. – Dzieci mają też 
czas na relaks i zabawę. Nasi uczniowie 
będą raz w miesiącu brać udział w wy-
cieczkach edukacyjnych – podkreśla. 

– Pracowaliśmy bardzo mocno 
przez ostatnie dziewięć miesięcy.  Był 
to naprawdę intensywny czas. Ale 
dzięki pomocy rodziny i przyjaciół 
udało się, szkoła została na czas otwar-
ta – mówi z uśmiechem Marta Kowal-
ska, właścicielka szkoły. – Nasza kadra 
ma wysokie kwalifikacje i duże do-
świadczenie w nauczaniu, a także pra-
cy w programach międzynarodowych. 
Mamy tu nie tylko uczniów z Polski, 
ale i z zagranicy. 

– Pięknie wykończone pomiesz-
czenia, kolorystyka sal i nowoczesne 
pomoce dydaktyczne z pewnością zo-
staną docenione przez rodziców i dzie-
ci. Cieszę się, że taka szkoła mieści się 
w Suchym Lesie. Jednak zainteresowa-
nie szkołą wykracza poza naszą gminę, 
co jest dodatkową zaletą i powodem 
do dumy. Mnie jako dietetyka cieszy 
fakt, że placówka planuje uruchomie-
nie własnej kuchni: pozwoli to na kre-
owanie menu w zależności od potrzeb 

uczniów i oczekiwań rodziców. Jak 
wiemy, obecnie jest to rzadkością, po-
nieważ szkoły i przedszkola korzystają 
w większości przypadków z cateringu 

– zauważa radna Iwona Koźlicka. 

Międzynarodowy certyfikat
Szkoła Podstawowa World Prima-

ry School posiada status Cambridge 
International Assessment – Interna-
tional School oraz Cambridge English 
Exam Preparation Centre. Oznacza 
to, że uczniowie uczą się na co dzień 
przedmiotów w języku angielskim 
takich jak Science, General English as 
a first language, Global Perspectives, 
Mathematics oraz zdają dwa egzami-
ny językowe na poziomie klasy trzeciej 
i szóstej, mogą je zdawać także chętni 
uczniowie klasy ósmej. Międzynaro-
dowy program świetnie przygotowuje 
dzieci do kontynuowania późniejszej 
edukacji w systemie dwujęzycznym lub 
wyłącznie w systemie anglojęzycznym. 

Placówka oferuje wiele zajęć 
dodatkowych. Uczniowie mogą tu 
uczestniczyć np. w zajęciach z piłki 
nożnej, tańca czy akrobatyki. Wśród 
warsztatów dla najmłodszych znalazły 
się rytmika, gimnastyka czy plastyka. 

– Jestem zachwycona tą nowocze-
sną, wspaniale pod względem dydak-
tycznym wyposażoną szkołą – nie 
ukrywa kierownik Violetta Pałącarz. 

– Kiedyś moim marzeniem było zało-
żenie takiej szkoły, ale wiadomo, że są 
na to potrzebne niemałe środki finan-
sowe. Cieszę się, że znalazł się ktoś, kto 
swoje pieniądze przeznaczył na tak 
dobry cel. To szkoła dla dzieci wybit-
nie uzdolnionych, ale wiemy, że takich 
nie brakuje w naszej gminie. Placówka 
pobiera oczywiście czesne, ale wie-
my też, że wielu mieszkańców gminy 
Suchy Las do takich niepublicznych 
szkół swoje dzieci wysyła. Cieszę się, 
że osoby te będą miały teraz dodatko-
wą motywację, żeby w naszej gminie 
pozostać – podkreśla.

Na zakończenie uroczystości go-
ście obdarowali właścicieli i dyrekcję 
upominkami. Przewodnicząca Anna 
Ankiewicz wręczyła założycielom pla-
cówki wielką literę A z materiału. 

– To piękny i nowoczesny obiekt. 
Wystrój i wyposażenie klas zachwyci 
każdego, zachwycająca jest także ofer-
ta szkoły, przedstawiona przez prowa-
dzących tę placówkę. Wspaniale, że 
tego typu szkoła powstała właśnie 
w naszej gminie i wzbogaca wachlarz 
edukacyjny dla dzieci – komentuje 
w rozmowie z nami Anna Ankiewicz.

Jako redakcja w pełni podzielamy 
tę opinię. I życzymy szkole wielu suk-
cesów oraz realizacji kolejnych celów. 

Agata Czyżakfot
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EDUKACJA

Propagujemy 
otwartość na świat
Dwujęzyczna niepubliczna szkoła World Primary School 
w Suchym Lesie uroczyście otwarta. Duże wrażenie na 
gościach zrobiły nowoczesne sale lekcyjne, tematycznie 
związane z porami roku i kontynentami. Uczestników za-
chwyciły także duże, interaktywne tablice. Podczas spotka-
nia padło wiele słów wdzięczności dla tych, bez których ta 
szkoła by nie powstała. 

Otwarcie World School

WORLD SCHOOL 
WIELKI START!

Poranek, 1 września był szczególnie wyjątkowy dla jednej ze szkół 
w Suchym Lesie. 

World Primary School – nowa, dwujęzyczna prywatna szkoła podsta-
wowa powitała po raz pierwszy swoich uczniów. To będzie wyjątko-
wy, inauguracyjny rok. 

Szkoła powstała z myślą o współczesnej edukacji opartej na 
otwartości, szacunku i tolerancji. Misją World Primary School jest 
stworzenie miejsca przyjaznej nauki, edukacji w języku angiel-
skim, która dla uczniów stanowi zwyczajne narzędzie komunikacji 
i sposób przekazywania wiedzy.

Szkoła powstała w bardzo nowoczesnym budynku, wykończona zo-
stała w wysokim standardzie, na podstawie bardzo przemyślanej kon-
cepcji wnętrz nawiązującej do kontynentów i świata. Każda sala jest inna. 
Różni się motywem przewodnim lub też przeznaczeniem. Wyposażona 
jest w nowoczesne sprzęty i materiały edukacyjne. W środku jest przy-
tulnie i wesoło. 

Dlaczego nauka w nowej szkole w Suchym Lesie jest taka wyjątkowa?
  Nauka odbywa się w kameralnych klasach, pod okiem dwóch nauczy-
cieli, tak aby wychowawcy mogli indywidualnie podchodzić do po-
trzeb każdego ucznia.

  W szkole nie ma dzwonka! Nauczyciele w klasach 1-3 dopasowują 
przerwy do potrzeb uczniów, momentów skupienia i obserwują po-
ziom energii w klasie. 

  Nauka odbywa się w dwóch językach. Dzieci mają zajęcia przedmioto-
we w języku angielskim i w języku polskim. 

  Każda klasa ma dwóch wychowawców – polskojęzycznego i angloję-
zycznego, którzy biorą aktywny udział w całym życiu szkoły i wszyst-
kich wydarzeniach.

  Nie ma zadań domowych – czas spędzony w szkole jest czasem nauki!
  Dzieci są pod stałą opieką psychologa i logopedy.
  Dzieci korzystają z dużej liczby zajęć dodatkowych, dopasowanych do 
ich potrzeb, np. pływalni, tańca, rytmiki.

Nie tylko szkoła
Magic World Preschool to niepubliczne, dwujęzyczne przedszkole, 

mieszczące się w tym samym budynku. Wraz ze szkołą podstawową 
i muzyczną stanowi wyjątkowy projekt edukacyjny, autorstwa Pani 
Marty Kowalskiej, Prezes Zarządu World School. Całość wzajemnie 
się uzupełnia, przedszkole przygotowuje do dwujęzycznej edukacji 
w szkole i rozpoczyna cały międzynarodowy program, aż do 8 klasy 
szkoły podstawowej. 

Nabór do szkoły muzycznej I stopnia
W tym samym budynku, w ramach MUSIC WORLD, we wrześniu 

swoje zajęcia rozpoczęli także uczniowie Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia.

We wrześniu można zapisać jeszcze dziecko na zajęcia próbne, 
z których rodzice skorzystają bezpłatnie, po wcześniejszym zapi-
saniu się. Nabór trwa do końca miesiąca.

Nauka odbywa się w godzinach popołudniowych i możliwa jest 
dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Dzieci mogą uczyć się w trybie 
4- lub 6-letnim (w zależności od wieku).

Uczniowie Music School, poza grą na instrumentach i śpiewem, będą 
kształceni w zakresie teorii muzyki, rytmiki, nauki o muzyce, kształcenia 
słuchu, harmonii, audycji muzycznych i historii muzyki. Prowadzimy zaję-
cia również w języku angielskim.

Dla tych osób, które chciałyby skorzystać z oferty zajęć dodatkowych, 
odbywających się w wybrane dni, z gry na instrumentach lub z śpiewu 
jest możliwość skorzystania z VOCAL ACADEMY lub INSTRUMENTAL 
ACADEMY.

Szkoła zapewnia profesjonalne wykształcenie muzyczne na poziomie 
państwowej szkoły muzycznej I stopnia i została zatwierdzona przez 
Centrum Edukacji Artystycznej, które sprawuje nadzór pedagogiczny 
nad szkołami artystycznymi, placówkami artystycznymi oraz placówka-
mi zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych. 

Jeśli chcesz zapisać się na zajęcia próbne lub porozmawiać o ofercie 
– zadzwoń lub napisz!
Tel. 515 789 269, kontakt@world-school.pl

EDUKACJA - ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Dzięki temu Cellator & Duolith 
redukuje cellulit, oznaki starzenia, 
a także miejscową otyłość. Swoje 
zastosowanie znajduje również w re-
habilitacji, fizjoterapii i przy proble-
mach ortopedycznych.

Idealne rozwiązanie
Największy kłopot z twoim cia-

łem to zwłókniały cellulit? Ta meto-
da daje skuteczne efekty, działając 
intensywnie nawet na trudnych 
partiach ciała, takich jak poślad-
ki czy uda. Sprawdzi się również 
w przypadku problemu z obrzęka-
mi będącymi skutkiem zatrzyma-
nia wody w organizmie i wygładza 
nierówności, które wystąpiły w na-
stępstwie liposukcji. Ponadto Cel-
lator & Duolith przyczynia się do 
ujędrnienia wiotkiej skóry i wygła-
dza rozstępy po ciąży.

Nadaje się do leczenia bólów 
i schorzeń pleców, barków, łokci, 
stawów kolanowych, pięt i ścięgien 
Achillesa.

Opatentowana technologia oraz 
nieinwazyjność powoduje, że zabieg 
odbywa się bez ryzyka powikłań 
i jest dla każdego całkowicie bez-
pieczny.

Dlaczego warto?
Zabieg antycellulitow y pomoże 

ci poczuć się zadbaną i pewną sie-
bie kobietą. Metoda Cellator & Du-
olith wpłynie pozytywnie nie tylko 
na twój w ygląd, ale i samopoczucie! 
Dzięki niemu będziesz mogła po-
żegnać się z przykrym problemem 
i zyskasz zdrow y i młody w ygląd 
swojej skóry. Wraz redukcją celluli-
tu, Cellator & Duolith pomoże to-
bie pozbyć się zbędnych centyme-
trów oraz pozostawi skórę jędrną 
i w ygładzoną. Najczęściej podda-
wanymi temu zabiegowi obszara-
mi są uda, pośladki, brzuch, biodra 
i ramiona.

Wykonanie zabiegu przy pomo-
cy Storz D-Actor gwarantuje wy-
gładzenie cellulitu, redukuje tkankę 
tłuszczową, ujędrnia oraz wygładza 
skórę, pomaga w wygładzeniu blizn 
i rozstępów, a także pobudza pro-
dukcję kolagenu.

Dla pogłębienia efektów, Cella-

tor & Duolith można połączyć z dre-
nażem limfatycznym (endermolo-
gią), który wspomaga wydalanie 

do naczyń chłonnych szkodli-
wych związków powstałych przy 
rozpadzie komórek tłuszczowych. 
Zadziała świetnie także z Accent 
Prime®, o którym pisaliśmy w po-
przednim numerze.

Działanie
Zabieg wykonany metodą Cel-

lator & Duolith trwa od 15 do 40 
minut, w zależności od powierzch-
ni ciała na jakiej jest wykonywany 
i stopnia nasilenia cellulitu. Przed 
zabiegiem, w celu dobrego przygo-
towania, należy pić więcej wody niż 
zazwyczaj.

Satysfakcjonujące efekty osią-
gniesz wykonując już od sześciu do 
10 zabiegów. Każdy z nich jest ab-
solutnie nieinwazyjny, bezpieczny 
i bezbolesny. Po jego zakończeniu 
będziesz mogła wrócić do swoich 
zajęć, ponieważ rekonwalescencja 
nie jest wymagana. 

Po zabiegu kluczowe jest nawil-
żanie skóry. W tym celu najlepiej za-
stosować specjalnie przeznaczone 
do tego kosmetyki. Jednym z nich 
są produkty francuskiej firmy LPG 
Systems®.

Wskazana jest także aktywność 
fizyczna dla utrwalenia efektów, 
oraz regularne przyjmowanie odpo-
wiedniej ilości wody.

Spektakularne efekty
Firma Health Esthetics, znana 

także jako Jemy Nie Tyjemy, ofe-
ruje zabiegi, które są doskonałym 
wsparciem dla stosowanych diet 
oraz zwiększenia efektywności tre-
ningów. Wykorzystywane w tym 
celu technologie pochodzą od świa-
towych liderów w danej dziedzinie, 
co gwarantuje bezpieczeństwo i sku-
teczność. 

Health Esthetics posiada autor-
skie programy modelowania sylwet-
ki, które gwarantują spektakularne 
efekty. Specjalistka w dziedzinie 
poprawy urody i dietetyki, Dorota 
Grzebisz, pomoże dobrać najlepszą 
ofertę do twoich potrzeb. 
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Jak się uczyć to od najlepszych!
Włącz się do tańca z Anną Kaperą-Borkowską, zwyciężczy-
nią ,,You Can Dance”, założycielką szkoły Dance-on.

Szkoła Dance-on otwiera za-
pisy i nabory na zajęcia taneczne 
oraz artystyczne na nowy sezon 
2020/2021 w Suchym Lesie. W na-
szej ofercie znajdziecie najnowszy 
hit i nowość sezonu, czyli Akroba-
tykę Powietrzną, która łączy w so-
bie taniec, gimnastykę i akrobatykę 
w jednym! A dodatkowo jest szeroki 
wybór innych zajęć: balet, modern 
jazz, hip-hop, tik-tok dance, dance-

-fit, akrobatyka.
Szkoła Dance-on wyspecjalizo-

wała się w przekazywaniu pozytyw-
nych wartości tańca dla każdego 
w każdym wieku! 

Zapraszamy na zajęcia dzieci, 
młodzież i dorosłych.

Dołącz do rodziny #danceon  
i #włączsiędotańca.

Zapisy:  
www.danceon.pl,  
email: kontakt@dance-on.pl,  
tel: +48 603613810.

Suchy Las,  Obornicka 124

www.jemynietyjemy.pl
www.healthesthetics.pl
tel. 790 400 637
887 400 637
ul. Obornicka 104, Suchy Las

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

Jestem absolwentką Aka-
demii Medycznej w Poznaniu, 
magistrem promocji zdrowia, 
a także ukończyłam Collegium 
Cosmeticum w Toruniu, uzysku-
jąc tym samym tytuł Eksperta 
Zdrowia i Urody. Doświadczenie 
w pracy kosmetologa zdoby-
wam już ponad 20 lat. Kosme-
tologia jest moją pasją, którą 
stale rozwijam, skupiając się na 
innowacyjnych technologiach 
w kosmetologii estetycznej 
oraz aktywnym braniu udziału 
we wszelkich webinarach czy 
szkoleniach, zdobywając liczne 
certyfikaty potwierdzające zdo-
bytą wiedzę.

Obecnie na rynku znajduje 
się wiele urządzeń i zabiegów 
z zakresu kosmetologii este-
tycznej. Od nadmiaru infor-
macji zapewne zastanawiasz 

się, które z nich będą odpowiednie dla Ciebie. W doborze terapii 
skrojonej na miarę Twoich potrzeb, niezbędna jest obecność kilku 
czynników.

Po pierwsze - rodzaj technologii, dlatego wybierając urządzenia, 
czy zabiegi do Kliniki Piękna Derm Expert stawiam na medyczne, 
certyfikowane sprzęty najwyższej jakości, które mają udoku-
mentowaną i potwierdzoną skuteczność. 

Po drugie - dobór odpowiedniej technologii względem danego 
problemu. Stworzenie i zrealizowanie skutecznej terapii zabiego-
wej możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada się interdyscyplinarną 
wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu zabiegów. Dlatego 
w Derm Expert spotkasz zespół wykwalifikowanych, doświadczo-
nych  ekspertów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje 
na licznych szkoleniach. Zachęcam Cię zatem do skorzystania 
z bezpłatnej eksperckiej konsultacji.

Poza poszerzaniem wiedzy część życia jako kosmetolog prze-
znaczam na  działalność dydaktyczną – wcześniej pełniłam funk-
cję wykładowcy w szkole kosmetycznej. Często występowałam 
w charakterze eksperta w mediach, udzielając wywiadów w cza-
sopismach oraz portalach internetowych, co było dla mnie ogrom-
nym wyzwaniem, ale również świetnym doświadczeniem, które 
zdobyłam dzięki temu.  Dodatkowo jako Klinika Derm Expert na-
leżymy do prestiżowego Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka, 
którego członkami są najlepsze Instytuty Urody w Polsce. Ponadto, 
należymy do elitarnego grona salonów kosmetycznych uhonoro-
wanych Certyfikatem Najwyższej Jakości Biotec Beauty Clinic.

Klinika Derm Expert jest pierwszym certyfikowanym Instytutem 
w Poznaniu przez Kosmoprof - wyłącznego dystrybutora Intra-
ceuticals na Polskę. Jesteśmy dumni ze współpracy z najlepszymi, 
prestiżowymi markami w Polsce i na całym świecie. 

W pracy kosmetologa najczęściej spotykam się z problemami, 
których podłożem jest więcej niż jedna przyczyna, dlatego aby sku-
tecznie im przeciwdziałać, nieocenione jest zastosowanie terapii 
łączonych, które są najbliższe memu sercu, szczególnie jeśli mowa 
o zabiegach odmładzających twarz oraz zastosowaniu laserotera-
pii. Fascynuję się nowoczesnymi technologiami. Uważam, że jest to 

doskonała droga do osiągnięcia poprawy kondycji skóry. W Klinice 
Piękna Derm Expert skrupulatnie, po wielu miesiącach testów na 
sobie, rozmów, konsultacji z innymi ekspertami wybrałam najlep-
sze urządzenia medyczne do osiągnięcia niesamowitych efektów 
w modelowaniu sylwetki i odmładzania twarzy, szyi i dekoltu.

Co najważniejsze, każde medyczne urządzenia są certyfikowane,  
pochodzą od renomowanych producentów, co jest gwarancją 
ich skuteczności i osiąganych efektów. W doborze najwyżej kla-
sy urządzeń i zabiegów podążam za światowymi trendami, wsłu-
chując się w potrzeby obecnego Klienta, aby Klinika Piękna Derm 
Expert mogła rozwiązać każdy Wasz problem. Podczas ostatnich 
kilku lat pracy dostrzegliśmy spadek zainteresowania zabiegami 
inwazyjnymi na rzecz nowoczesnych technologii, które od lat 
przynoszą rewelacyjne efekty a do tego zabiegi są całkowicie bez-
bolesne i przyjemne. 

W ofercie Kliniki Piękna Derm Expert znajdziesz zabiegi redu-
kujące tkankę tłuszczową (Onda Deka, Kriolipoliza), redukcję 
cellulitu, nawet 3 i 4 stopnia (Storz Medical), zabiegi modelujące 
sylwetkę (Endermologia Alliance LPG), ujędrniające ciało (termo-
lifting ciała) czy redukcję blizn i rozstępów (Intraject oraz Kar-
boksyterapia Julie). Oferujemy również zabiegi odmładzające i li-
ftingujące twarz, szyję i dekolt za pomocą urządzeń Mesotherm, 
CoaxMed czy Intraject oraz zabiegi laserowe wykorzystujące 
medyczne urządzenie X Lase Plus firmy Biotec. 

W niedalekim czasie planujemy wzbogacić ofertę zabiegów 
i urządzeń hi-tech o kolejne, zaawansowane technologie. Nie-
ustannie rozwijamy się poszerzając wiedzę kosmetologów, wzbo-
gacając naszą ofertę zabiegów, dbając o detale, profesjonalizm, 
które mają wpływ na najwyższą obsługę Klienta - która jest dla 
nas kluczowa. 
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„Dbaj o swoje ciało. To jedyne 
miejsce, w którym musisz żyć”

Jestem absolwentką Aka-
demii Medycznej w Poznaniu, 
magistrem promocji zdrowia, 
a także ukończyłam Collegium 
Cosmeticum w Toruniu, uzysku-
jąc tym samym tytuł Eksperta 
Zdrowia i Urody. Doświadczenie 
w pracy kosmetologa zdoby-
wam już ponad 20 lat. Kosme-
tologia jest moją pasją, którą 
stale rozwijam, skupiając się na 
innowacyjnych technologiach 
w kosmetologii estetycznej 
oraz aktywnym braniu udziału 
we wszelkich webinarach czy 
szkoleniach, zdobywając liczne 
certyfikaty potwierdzające zdo-
bytą wiedzę.

Obecnie na rynku znajduje 
się wiele urządzeń i zabiegów 
z zakresu kosmetologii este-
tycznej. Od nadmiaru infor-
macji zapewne zastanawiasz 

się, które z nich będą odpowiednie dla Ciebie. W doborze terapii 
skrojonej na miarę Twoich potrzeb, niezbędna jest obecność kilku 
czynników.

Po pierwsze - rodzaj technologii, dlatego wybierając urządzenia, 
czy zabiegi do Kliniki Piękna Derm Expert stawiam na medyczne, 
certyfikowane sprzęty najwyższej jakości, które mają udoku-
mentowaną i potwierdzoną skuteczność. 

Po drugie - dobór odpowiedniej technologii względem danego 
problemu. Stworzenie i zrealizowanie skutecznej terapii zabiego-
wej możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada się interdyscyplinarną 
wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu zabiegów. Dlatego 
w Derm Expert spotkasz zespół wykwalifikowanych, doświadczo-
nych  ekspertów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje 
na licznych szkoleniach. Zachęcam Cię zatem do skorzystania 
z bezpłatnej eksperckiej konsultacji.

Poza poszerzaniem wiedzy część życia jako kosmetolog prze-
znaczam na  działalność dydaktyczną – wcześniej pełniłam funk-
cję wykładowcy w szkole kosmetycznej. Często występowałam 
w charakterze eksperta w mediach, udzielając wywiadów w cza-
sopismach oraz portalach internetowych, co było dla mnie ogrom-
nym wyzwaniem, ale również świetnym doświadczeniem, które 
zdobyłam dzięki temu.  Dodatkowo jako Klinika Derm Expert na-
leżymy do prestiżowego Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka, 
którego członkami są najlepsze Instytuty Urody w Polsce. Ponadto, 
należymy do elitarnego grona salonów kosmetycznych uhonoro-
wanych Certyfikatem Najwyższej Jakości Biotec Beauty Clinic.

Klinika Derm Expert jest pierwszym certyfikowanym Instytutem 
w Poznaniu przez Kosmoprof - wyłącznego dystrybutora Intra-
ceuticals na Polskę. Jesteśmy dumni ze współpracy z najlepszymi, 
prestiżowymi markami w Polsce i na całym świecie. 

W pracy kosmetologa najczęściej spotykam się z problemami, 
których podłożem jest więcej niż jedna przyczyna, dlatego aby sku-
tecznie im przeciwdziałać, nieocenione jest zastosowanie terapii 
łączonych, które są najbliższe memu sercu, szczególnie jeśli mowa 
o zabiegach odmładzających twarz oraz zastosowaniu laserotera-
pii. Fascynuję się nowoczesnymi technologiami. Uważam, że jest to 

doskonała droga do osiągnięcia poprawy kondycji skóry. W Klinice 
Piękna Derm Expert skrupulatnie, po wielu miesiącach testów na 
sobie, rozmów, konsultacji z innymi ekspertami wybrałam najlep-
sze urządzenia medyczne do osiągnięcia niesamowitych efektów 
w modelowaniu sylwetki i odmładzania twarzy, szyi i dekoltu.

Co najważniejsze, każde medyczne urządzenia są certyfikowane,  
pochodzą od renomowanych producentów, co jest gwarancją 
ich skuteczności i osiąganych efektów. W doborze najwyżej kla-
sy urządzeń i zabiegów podążam za światowymi trendami, wsłu-
chując się w potrzeby obecnego Klienta, aby Klinika Piękna Derm 
Expert mogła rozwiązać każdy Wasz problem. Podczas ostatnich 
kilku lat pracy dostrzegliśmy spadek zainteresowania zabiegami 
inwazyjnymi na rzecz nowoczesnych technologii, które od lat 
przynoszą rewelacyjne efekty a do tego zabiegi są całkowicie bez-
bolesne i przyjemne. 

W ofercie Kliniki Piękna Derm Expert znajdziesz zabiegi redu-
kujące tkankę tłuszczową (Onda Deka, Kriolipoliza), redukcję 
cellulitu, nawet 3 i 4 stopnia (Storz Medical), zabiegi modelujące 
sylwetkę (Endermologia Alliance LPG), ujędrniające ciało (termo-
lifting ciała) czy redukcję blizn i rozstępów (Intraject oraz Kar-
boksyterapia Julie). Oferujemy również zabiegi odmładzające i li-
ftingujące twarz, szyję i dekolt za pomocą urządzeń Mesotherm, 
CoaxMed czy Intraject oraz zabiegi laserowe wykorzystujące 
medyczne urządzenie X Lase Plus firmy Biotec. 

W niedalekim czasie planujemy wzbogacić ofertę zabiegów 
i urządzeń hi-tech o kolejne, zaawansowane technologie. Nie-
ustannie rozwijamy się poszerzając wiedzę kosmetologów, wzbo-
gacając naszą ofertę zabiegów, dbając o detale, profesjonalizm, 
które mają wpływ na najwyższą obsługę Klienta - która jest dla 
nas kluczowa. 
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„Dbaj o swoje ciało. To jedyne 
miejsce, w którym musisz żyć”

Jestem absolwentką Aka-
demii Medycznej w Poznaniu, 
magistrem promocji zdrowia, 
a także ukończyłam Collegium 
Cosmeticum w Toruniu, uzysku-
jąc tym samym tytuł Eksperta 
Zdrowia i Urody. Doświadczenie 
w pracy kosmetologa zdoby-
wam już ponad 20 lat. Kosme-
tologia jest moją pasją, którą 
stale rozwijam, skupiając się na 
innowacyjnych technologiach 
w kosmetologii estetycznej 
oraz aktywnym braniu udziału 
we wszelkich webinarach czy 
szkoleniach, zdobywając liczne 
certyfikaty potwierdzające zdo-
bytą wiedzę.

Obecnie na rynku znajduje 
się wiele urządzeń i zabiegów 
z zakresu kosmetologii este-
tycznej. Od nadmiaru infor-
macji zapewne zastanawiasz 

się, które z nich będą odpowiednie dla Ciebie. W doborze terapii 
skrojonej na miarę Twoich potrzeb, niezbędna jest obecność kilku 
czynników.

Po pierwsze - rodzaj technologii, dlatego wybierając urządzenia, 
czy zabiegi do Kliniki Piękna Derm Expert stawiam na medyczne, 
certyfikowane sprzęty najwyższej jakości, które mają udoku-
mentowaną i potwierdzoną skuteczność. 

Po drugie - dobór odpowiedniej technologii względem danego 
problemu. Stworzenie i zrealizowanie skutecznej terapii zabiego-
wej możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada się interdyscyplinarną 
wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu zabiegów. Dlatego 
w Derm Expert spotkasz zespół wykwalifikowanych, doświadczo-
nych  ekspertów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje 
na licznych szkoleniach. Zachęcam Cię zatem do skorzystania 
z bezpłatnej eksperckiej konsultacji.

Poza poszerzaniem wiedzy część życia jako kosmetolog prze-
znaczam na  działalność dydaktyczną – wcześniej pełniłam funk-
cję wykładowcy w szkole kosmetycznej. Często występowałam 
w charakterze eksperta w mediach, udzielając wywiadów w cza-
sopismach oraz portalach internetowych, co było dla mnie ogrom-
nym wyzwaniem, ale również świetnym doświadczeniem, które 
zdobyłam dzięki temu.  Dodatkowo jako Klinika Derm Expert na-
leżymy do prestiżowego Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka, 
którego członkami są najlepsze Instytuty Urody w Polsce. Ponadto, 
należymy do elitarnego grona salonów kosmetycznych uhonoro-
wanych Certyfikatem Najwyższej Jakości Biotec Beauty Clinic.

Klinika Derm Expert jest pierwszym certyfikowanym Instytutem 
w Poznaniu przez Kosmoprof - wyłącznego dystrybutora Intra-
ceuticals na Polskę. Jesteśmy dumni ze współpracy z najlepszymi, 
prestiżowymi markami w Polsce i na całym świecie. 

W pracy kosmetologa najczęściej spotykam się z problemami, 
których podłożem jest więcej niż jedna przyczyna, dlatego aby sku-
tecznie im przeciwdziałać, nieocenione jest zastosowanie terapii 
łączonych, które są najbliższe memu sercu, szczególnie jeśli mowa 
o zabiegach odmładzających twarz oraz zastosowaniu laserotera-
pii. Fascynuję się nowoczesnymi technologiami. Uważam, że jest to 

doskonała droga do osiągnięcia poprawy kondycji skóry. W Klinice 
Piękna Derm Expert skrupulatnie, po wielu miesiącach testów na 
sobie, rozmów, konsultacji z innymi ekspertami wybrałam najlep-
sze urządzenia medyczne do osiągnięcia niesamowitych efektów 
w modelowaniu sylwetki i odmładzania twarzy, szyi i dekoltu.

Co najważniejsze, każde medyczne urządzenia są certyfikowane,  
pochodzą od renomowanych producentów, co jest gwarancją 
ich skuteczności i osiąganych efektów. W doborze najwyżej kla-
sy urządzeń i zabiegów podążam za światowymi trendami, wsłu-
chując się w potrzeby obecnego Klienta, aby Klinika Piękna Derm 
Expert mogła rozwiązać każdy Wasz problem. Podczas ostatnich 
kilku lat pracy dostrzegliśmy spadek zainteresowania zabiegami 
inwazyjnymi na rzecz nowoczesnych technologii, które od lat 
przynoszą rewelacyjne efekty a do tego zabiegi są całkowicie bez-
bolesne i przyjemne. 

W ofercie Kliniki Piękna Derm Expert znajdziesz zabiegi redu-
kujące tkankę tłuszczową (Onda Deka, Kriolipoliza), redukcję 
cellulitu, nawet 3 i 4 stopnia (Storz Medical), zabiegi modelujące 
sylwetkę (Endermologia Alliance LPG), ujędrniające ciało (termo-
lifting ciała) czy redukcję blizn i rozstępów (Intraject oraz Kar-
boksyterapia Julie). Oferujemy również zabiegi odmładzające i li-
ftingujące twarz, szyję i dekolt za pomocą urządzeń Mesotherm, 
CoaxMed czy Intraject oraz zabiegi laserowe wykorzystujące 
medyczne urządzenie X Lase Plus firmy Biotec. 

W niedalekim czasie planujemy wzbogacić ofertę zabiegów 
i urządzeń hi-tech o kolejne, zaawansowane technologie. Nie-
ustannie rozwijamy się poszerzając wiedzę kosmetologów, wzbo-
gacając naszą ofertę zabiegów, dbając o detale, profesjonalizm, 
które mają wpływ na najwyższą obsługę Klienta - która jest dla 
nas kluczowa. 
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„Dbaj o swoje ciało. To jedyne 
miejsce, w którym musisz żyć”

Jestem absolwentką Aka-
demii Medycznej w Poznaniu, 
magistrem promocji zdrowia, 
a także ukończyłam Collegium 
Cosmeticum w Toruniu, uzysku-
jąc tym samym tytuł Eksperta 
Zdrowia i Urody. Doświadczenie 
w pracy kosmetologa zdoby-
wam już ponad 20 lat. Kosme-
tologia jest moją pasją, którą 
stale rozwijam, skupiając się na 
innowacyjnych technologiach 
w kosmetologii estetycznej 
oraz aktywnym braniu udziału 
we wszelkich webinarach czy 
szkoleniach, zdobywając liczne 
certyfikaty potwierdzające zdo-
bytą wiedzę.

Obecnie na rynku znajduje 
się wiele urządzeń i zabiegów 
z zakresu kosmetologii este-
tycznej. Od nadmiaru infor-
macji zapewne zastanawiasz 

się, które z nich będą odpowiednie dla Ciebie. W doborze terapii 
skrojonej na miarę Twoich potrzeb, niezbędna jest obecność kilku 
czynników.

Po pierwsze - rodzaj technologii, dlatego wybierając urządzenia, 
czy zabiegi do Kliniki Piękna Derm Expert stawiam na medyczne, 
certyfikowane sprzęty najwyższej jakości, które mają udoku-
mentowaną i potwierdzoną skuteczność. 

Po drugie - dobór odpowiedniej technologii względem danego 
problemu. Stworzenie i zrealizowanie skutecznej terapii zabiego-
wej możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada się interdyscyplinarną 
wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu zabiegów. Dlatego 
w Derm Expert spotkasz zespół wykwalifikowanych, doświadczo-
nych  ekspertów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje 
na licznych szkoleniach. Zachęcam Cię zatem do skorzystania 
z bezpłatnej eksperckiej konsultacji.

Poza poszerzaniem wiedzy część życia jako kosmetolog prze-
znaczam na  działalność dydaktyczną – wcześniej pełniłam funk-
cję wykładowcy w szkole kosmetycznej. Często występowałam 
w charakterze eksperta w mediach, udzielając wywiadów w cza-
sopismach oraz portalach internetowych, co było dla mnie ogrom-
nym wyzwaniem, ale również świetnym doświadczeniem, które 
zdobyłam dzięki temu.  Dodatkowo jako Klinika Derm Expert na-
leżymy do prestiżowego Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka, 
którego członkami są najlepsze Instytuty Urody w Polsce. Ponadto, 
należymy do elitarnego grona salonów kosmetycznych uhonoro-
wanych Certyfikatem Najwyższej Jakości Biotec Beauty Clinic.

Klinika Derm Expert jest pierwszym certyfikowanym Instytutem 
w Poznaniu przez Kosmoprof - wyłącznego dystrybutora Intra-
ceuticals na Polskę. Jesteśmy dumni ze współpracy z najlepszymi, 
prestiżowymi markami w Polsce i na całym świecie. 

W pracy kosmetologa najczęściej spotykam się z problemami, 
których podłożem jest więcej niż jedna przyczyna, dlatego aby sku-
tecznie im przeciwdziałać, nieocenione jest zastosowanie terapii 
łączonych, które są najbliższe memu sercu, szczególnie jeśli mowa 
o zabiegach odmładzających twarz oraz zastosowaniu laserotera-
pii. Fascynuję się nowoczesnymi technologiami. Uważam, że jest to 

doskonała droga do osiągnięcia poprawy kondycji skóry. W Klinice 
Piękna Derm Expert skrupulatnie, po wielu miesiącach testów na 
sobie, rozmów, konsultacji z innymi ekspertami wybrałam najlep-
sze urządzenia medyczne do osiągnięcia niesamowitych efektów 
w modelowaniu sylwetki i odmładzania twarzy, szyi i dekoltu.

Co najważniejsze, każde medyczne urządzenia są certyfikowane,  
pochodzą od renomowanych producentów, co jest gwarancją 
ich skuteczności i osiąganych efektów. W doborze najwyżej kla-
sy urządzeń i zabiegów podążam za światowymi trendami, wsłu-
chując się w potrzeby obecnego Klienta, aby Klinika Piękna Derm 
Expert mogła rozwiązać każdy Wasz problem. Podczas ostatnich 
kilku lat pracy dostrzegliśmy spadek zainteresowania zabiegami 
inwazyjnymi na rzecz nowoczesnych technologii, które od lat 
przynoszą rewelacyjne efekty a do tego zabiegi są całkowicie bez-
bolesne i przyjemne. 

W ofercie Kliniki Piękna Derm Expert znajdziesz zabiegi redu-
kujące tkankę tłuszczową (Onda Deka, Kriolipoliza), redukcję 
cellulitu, nawet 3 i 4 stopnia (Storz Medical), zabiegi modelujące 
sylwetkę (Endermologia Alliance LPG), ujędrniające ciało (termo-
lifting ciała) czy redukcję blizn i rozstępów (Intraject oraz Kar-
boksyterapia Julie). Oferujemy również zabiegi odmładzające i li-
ftingujące twarz, szyję i dekolt za pomocą urządzeń Mesotherm, 
CoaxMed czy Intraject oraz zabiegi laserowe wykorzystujące 
medyczne urządzenie X Lase Plus firmy Biotec. 

W niedalekim czasie planujemy wzbogacić ofertę zabiegów 
i urządzeń hi-tech o kolejne, zaawansowane technologie. Nie-
ustannie rozwijamy się poszerzając wiedzę kosmetologów, wzbo-
gacając naszą ofertę zabiegów, dbając o detale, profesjonalizm, 
które mają wpływ na najwyższą obsługę Klienta - która jest dla 
nas kluczowa. 

/ derm_expert/ Klinika Piękna Derm Expert

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

URODA URODA

Iwona Endsminger-Fic  - pomysłodawczyni 
i założycielka Kliniki Piękna Derm Expert
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Cellator  & Duolith – 
skuteczna walka z cellulitem
Zabieg antycellulitowy Cellator & Duolith wykonywany 
jest przy użyciu światowej technologii. Urządzenie Storz 
D-Actor wykorzystuje działanie fali akustycznej (Acoustic 
Wave Therapy AWT®), która uderza z wielką siłą, powodu-
jąc rozbicie skupisk tkanek tłuszczowych.
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DO WYNAJĘCIA
LOKALE  

HANDLOWO-USŁUGOWE

TEL. 502 305 500 
www.galeriasucholeska.pl

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!

 � KOSMETYKA
 � KOSMETOLOGIA  

ESTETYCZNA
 � FRYZJERSTWO
 � MAKIJAŻ  

PERMANENTNY
 � MEZOTERAPIA
 � KOSMETYCZNE  

WYBIELANIE ZĘBÓW
 � MANICURE,  

PEDICURE

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

I WIECZOROWE
 � DEPILACJA
 � SOLARIUM 
 � ROLLETIC

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

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

PROFESJONALIZM 
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi  
w autoklawie medycznym

 REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu Informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las 

Łącznie w 2021 roku uzyskaliśmy wsparcie finansowe na poziomie 
 

1 932 254,05 ZŁ.

Ca łkowita wartość :  150 384,35 z ł .  

Dotacja:  120 307,48 zł .
Wk ład w łasny:  30 076,87 z ł .

„Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych na ul. Stara Droga, gmina Suchy Las”

 

     W tym: 

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Wielkopolski  Urząd
Wojewódzki –  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.  

Wartość  inwestycji  wg umowy z Wykonawcą :  629 760,00 z ł .  
Dotacja:  160 000,00 zł .
Wk ład w łasny:  469 760,00 z ł .

„Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie”

 

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

PRAWIE 2 MLN ZŁ  
POZYSKANYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2021!

CZEKAMY NA KOLEJNE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW

M a m y  p r z y j e m n ość  p o i n f o r m o w ać  o  p r z y z n a n i u  G m i n i e  S u c h y  L a s  p o mo c y  f i n a n s o w e j  
w  r a m a c h  śr o d k ó w  z e w nęt r z n y c h  n a  n a s tęp u jąc e  d z i a ła n i a  i n w e s t y c y j n e :

 

Ca łkowita wartość :  144 055,29 z ł .  

Dotacja:  115 244,23 zł .
Wk ład w łasny:  28 811 ,06 z ł .

„Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych na ul. Leśna, gmina Suchy Las”

 

     W tym: 

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Wielkopolski  Urząd
Wojewódzki –  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.  

Ca łość  zadania:  3 337 519,53 z ł .  
Dotacja:  1  466 702,34 zł .
Wk ład w łasny:  1  870 817,19 z ł .

„Rozbudowa powierzchni dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie
polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
.

Ca łość  zadania:  176 230,00 z ł .  
Dotacja:  70 000,00 zł .
Wk ład w łasny:  106 230,00 z ł .

„Wykonanie oraz wyposażenie ścieżki dydaktycznej w Biedrusku i w Golęczewie, gm. Suchy Las”
 

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
.
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MOTORYZACJA / REKLAMA

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 
Suchy Las ul. Sucholeska 1 

Tel.: 693 900 282 

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

/SMACZNY ZAKĄTEK

 � ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ  
DO SPRÓBOWANIA  

DAŃ KUCHNI UKRAIŃSKIEJ: 

 �CODZIENNIE INNE DANIE DNIA 
NA WYNOS - 20,00 ZŁ NA MIEJSCU - 22,00 ZŁ

 �WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA  
NA WYNOS - 18,00 ZŁ NA MIEJSCU - 20,00 ZŁ

PIELEMENI
CZEBUREKI

SOLANKA
FRYKADELKA

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

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

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

PLACKI ZIEMNIACZANE
bez dodatków ...............................................  17
ze śmietaną .....................................................  19
z powidłami  ...................................................  19
z pieczarkami  ................................................  19
z sosem myśliwskim  .................................  19

PIEROGI ( 8 szt.)
z mięsem ........................................................... 20
ruskie ................................................................... 20
ze szpinakiem i serem feta  ................... 20
z kapustą i grzybami  ................................ 20
z twarożkiem  ................................................. 20
z truskawkami  ............................................... 20

ZUPY
rosół z makaronem  .....................................  7
pomidorowa  ...................................................  7
żurek  .....................................................................  9
ogórkowa  ..........................................................  9
żurek z jajkiem  .............................................. 10

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

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

MENU

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

Toyota Yaris Cross - najnowsza  
,,yariska” z terenowym zacięciem
Toyota Yaris biła jak dotąd rekordy popularności, będąc 
sztandarowym modelem Toyoty. Teraz z małego miejskie-
go samochodu wyewoluowała w stronę auta łączącego 
miejską operatywność z siłą i możliwościami SUV-a.

W tych dniach Yaris Cross miał 
w Poznaniu swoją premierę, na którą 
zapraszały wszystkie poznańskie salony 
Toyoty, z naszym lokalnym przedstawi-
cielem, Toyota Ukleja, na czele.

Każdy detal przemyślany
Nowy Yaris Cross stał się najbardziej 

oszczędnym hybrydowym SUV-em 
tej marki: model z napędem 1.5 Hybrid 
Dynamic Force FWD o mocy 116 KM 
zużywa średnio od 4,4 l/100 km pali-
wa i emituje od 101 g/km CO2, drugi 

–  z napędem na cztery koła AWD-i zu-
żywa od 4,7 l/100 km i emituje od 106 
g/km CO2, podczas gdy trzeci model 

– wersja podstawowa miejskiego SUV-a, 
z konwencjonalnym silnikiem benzy-
nowym 1.5 Dynamic Force o mocy 125 
KM i sześciobiegową skrzynia manual-
ną – zużywa od 5,9 l/100 km.

Producent zapewnia, że każdy detal 
połączenia auta miejskiego z SUV-em jest 
przemyślany, od przestronnego wnętrza 

z wysoką pozycją za kierownicą, do po-
łączenia hybrydowej technologii z inteli-
gentnym napędem na cztery koła AWD-i, 
gwarantującym stabilność i przyczepność 
w trudnych warunkach na drodze. Samo-
chód ma podwyższone zawieszenie, ale 
jednocześnie sztywne nadwozie i nisko 
położony środek ciężkości. Rozstaw osi 
jest ten sam co w nowym Yarisie, czyli 
2560 mm, ale nadwozie jest szersze o 20 
mm i dłuższe o 240 mm.

Inteligentne rozwiązania
Nowa Toyota Yaris Cross spodo-

ba się niewątpliwie osobom, które 
w mieście cenią sobie samochody za 
pojemność bagażnika, gdy np. jadą po 
zakupy lub na weekendową wycieczkę. 
Do inteligentnych rozwiązań sprzyja-
jących wygodzie w tej sytuacji należą 
bezdotykowo elektrycznie unoszone 
drzwi bagażnika (mającego pojemność 
aż 397 litrów) oraz składana w propor-
cjach 40:20:40 tylna kanapa, do tego 

system Smart Cargo – czyli dodatkowa 
przestrzeń lub bezpieczny schowek pod 
podłogą auta i drobiazg, ale ważny – ela-
styczny pas transportowy zabezpieczają-
cy torby lub rower przed przesuwaniem 
się w trakcie jazdy.

Paweł Hoffmann z Toyota Ukleja in-
formuje, że ten nowy SUV z segmentu B, 
będzie miał swoją premierę w paździer-
niku – teraz salonom i ich gościom pre-
zentowany jest jeden przedpremierowy 
egzemplarz samochodu.

Cross będzie produkowany we fran-
cuskich zakładach TMMF w Valencien-
nes, a napęd hybrydowy i silnik benzy-
nowy – w Polsce, w fabrykach TMMP 
w Wałbrzychu i Jelczu – Laskowicach. 
W naszym kraju dostępne będą w sprze-

daży wersje Active, Comfort, Executive, 
terenowa Adventure i przewidziana tyl-
ko na 2021 rok – wersja Premiere Edition.

Grzegorz Okoński

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

Z ogromnym smutkiem  
przyjęliśmy informację  

o śmierci

Stanisława Zabłockiego
Rodzinie i bliskim  

wyrazy współczucia 
składa

Redakcja
„Sucholeskiego Magazynu

Mieszkańców Gminy”

„Śpieszmy się kochać ludzi  
tak szybko odchodzą”

ks. Jan Twardowski

Żonie i najbliższej rodzinie  
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

śp.  
Stanisława Zabłockiego

składa

Bartłomiej Wróblewski  
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

wraz ze współpracownikami

Śmierć stawia nas  
w obliczu bezsilności,

która nas obezwładnia  
i zabiera w nieznane
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Zdarza się jednak często, że mąż 
lub żona jest właścicielem gruntu, na 
którym ma zostać wybudowany ich 
wspólny dom.

Działka jednego 
z małżonków

Z taką sytuacją będziemy mieć 
do czynienia wówczas, gdy działka 
została nabyta przed zawarciem 
związku małżeńskiego, ale i również 

wtedy, gdy działka została nabyta 
w drodze darowizny lub spadkobra-
nia w trakcie trwania małżeństwa, 
a z treści umow y darowizny lub 
testamentu nie w ynika, że wolą 
darczyńcy lub spadkodawcy było 
wejście nieruchomości do majątku 
wspólnego małżonków.

W praktyce często małżonkowie 
taki grunt traktują jako część wspól-
nego majątku. Wspólnie więc zacią-
gają kredyt na budowę domu albo 
przeznaczają na ten cel zgromadzone 
oszczędności.

Niewątpliwie własny dom to 
marzenie wielu par. Kiedy małżon-
kowie rozpoczynają jego budowę, 
zwykle myślą o tworzeniu wspólnej 
przyszłości, a nie o zabezpieczeniu 
swojej sytuacji na wypadek rozpadu 
małżeństwa. Jednak, gdy dochodzi 
do rozwodu, a następnie do podziału 

majątku, między byłymi małżonkami 
bardzo często dochodzi do sporu.

Roma locuta, sed 
causa non finita

Małżonkowi niebędącemu wła-
ścicielem działki może się wydawać, 
że jest współwłaścicielem wybudo-
wanego domu. Jednak zastosowanie 
znajduje tu znana jeszcze z prawa 
rzymskiego zasada superficies solo 
cedit („to co jest na powierzchni 
przypada gruntowi”) uregulowana 
w art. 191 k.c. Oznacza to, iż wyłącz-
nym właścicielem wybudowanego 
domu jest właściciel gruntu, czyli 
jeden z małżonków. Nie oznacza to 
jednak, że małżonkowi, który miał 
swój udział w budowie domu nic się 
nie należy. 

Małżonek, który nie jest właści-
cielem nieruchomości może doma-

gać się rozliczenia środków poniesio-
nych przez niego na budowę domu, 
ponieważ zgodnie z art. 45 § 1 k.r.o., 
każdy z małżonków powinien zwró-
cić wydatki i nakłady poczynione 
z majątku wspólnego na jego majątek 
osobisty, z wyjątkiem wydatków i na-
kładów koniecznych na przedmioty 
majątkowe przynoszące dochód. 
Należy podkreślić, że przy dokony-
waniu rozliczeń między małżonkami 
wartość wydatków i nakładów ustala 
się na podstawie stanu z chwili ich 
poczynienia i cen rynkowych z chwi-
li orzekania w tym przedmiocie. 

Można zostać właścicielem
Nie zawsze jednak druga strona 

jest zainteresowana rozliczeniem 
nakładów, a zamiast tego wolałaby 
zostać właścicielem domu. W takim 
w ypadku małżonek, który wspólnie 
ze swoim współmałżonkiem doko-
nał budow y na gruncie stanowią-
cym majątek odrębny tego współ-
małżonka, może w postępowaniu 
o podział majątku dorobkowego  na 
podstawie art. 231 k.c. – żądać prze-
niesienia własności udziału w tej nie-
ruchomości na swoją rzecz. 

Jak stanowi art. 231 §1 k.c., samo-
istny posiadacz gruntu w dobrej wie-
rze, który wzniósł na powierzchni lub 
pod powierzchnią gruntu budynek 
lub inne urządzenie o wartości prze-
noszącej znacznie wartość zajętej na 
ten cel działki, może żądać, aby wła-
ściciel przeniósł na niego własność za-
jętej działki za odpowiednim wyna-
grodzeniem.  Natomiast analogiczne 
uprawnienie będzie miał także drugi 
małżonek, będący właścicielem 
działki. Zgodnie z § 2 tego samego 
artykułu przysługuje mu prawo żąda-
nia, aby żona czy mąż, który wzniósł 
budynek, nabył własność działki za 
wynagrodzeniem.

Niewątpliwie podział majątku to 
często czasochłonny i skomplikowany 
proces, któremu towarzyszą ogromne 
emocje, dlatego też warto już na etapie 
budowy domu pomyśleć o zabezpie-
czeniu swoich interesów.

W tym roku mijają 82 lata od naj-
większego konfliktu zbrojnego w historii 
ludzkości. 1 września 1939 roku wojska 
niemieckie bez wypowiedzenia wojny 
przekroczyły polskie granice. Wojna 
trwała sześć lat i zabrała życie milionów 
ludzi. Uroczystości ku czci wszystkich 
poległych odbyły się na poligonie Biedru-
sko w Łagiewnikach. Obchody rozpoczę-
ły się mszą świętą w intencji poległych za 
Ojczyznę. Przypomniano też historię 
mieszkańców gminy w czasie II wojny 
światowej oraz odczytano apel pamięci 
ku czci poległych. Byli to mieszkańcy Ła-
giewnik i okolicznych wsi, którzy zmarli 
w niewoli niemieckiej i sowieckiej, żoł-
nierze polscy polegli na wielu frontach tej 
wojny, a także pomordowani członkowie 
OSP i klerycy domu misyjnego. 

– Miło się spotkać w Łagiewnikach. 
Oczywiście biorąc pod uwagę okolicz-
ności i charakter naszej uroczystości, 
właściwie trzeba powiedzieć dobrze 
jest się spotkać znowu w Łagiewnikach, 
dlatego jeszcze raz państwa serdecznie 
witam i dziękuję za obecność na ważnej 
dla nas wszystkich uroczystości – mó-
wił podczas uroczystości wójt Grzegorz 
Wojtera. – Nasze spotkania w Łagiewni-
kach, które trwają od kilkudziesięciu lat, 
mają kilka znaczeń, podstawowym jest 
oczywiście upamiętnienie, uhonorowa-
nie tych wszystkich, którzy na skutek II 
wojny światowej stracili swoje życie.

Oddano cześć 
pomordowanym

Na terenie poligonu, wojsko odda-
ło salwę honorową ku czci wszystkich 
poległych. Na koniec delegacje złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze pod pomni-
kiem Ofiar Faszyzmu. Podczas uroczy-
stości wiązankę pieśni patriotycznych 
zagrała orkiestra dęta z Chludowa. 
Wraz z nią wystąpił Marek Szymański, 
solista Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
W uroczystości wzięli udział między 
Piotr Zalewski, członek Zarządu Powia-
tu w Poznaniu, harcerze, strażacy, pocz-
ty sztandarowe, kampania honorowa 
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych 
i rodziny ofiar pomordowanych. 

– Zawsze z radością tu przyjeżdżam 
i zawsze jest tu ta sama atmosfera. Spon-
tanicznie pojawia się tu wielu ludzi, nie 
tylko osób funkcyjnych. Sporo miesz-
kańców ma taką potrzebę, żeby tu 
przyjść z dziećmi, w przeciwieństwie do 

wielu innych uroczystości to nie są tylko 
ludzie w wieku emerytalnym, ci którzy 
pamiętają tamte czasy, to jest wielopoko-
leniowe uczestnictwo – zwrócił uwagę 
marszałek Marek Woźniak. 

– Uroczystość w Łagiewnikach jak 
zwykle wzruszająca, pięknie popro-
wadzona. Ma ona swój lokalny klimat 
przez wspomnienie wydarzeń związa-
nych z zestrzeleniem samolotu, wspo-
mnienie ofiar, które ponieśli mieszkań-
cy naszej gminy – mówił zastępca wójta 
Marcin Buliński. 

– Ta uroczystości jest bardzo ważna 
dla każdego mieszkańca Suchego Lasu 
i nie tylko, bo to jest uroczystość krajowa. 
W tym roku społeczność lokalna, zapro-
szeni goście bardzo licznie przybyli na to 
wydarzenie, mam nadzieję, że nie tylko 
dlatego, że w ubiegłym roku nie było ob-
chodów. Chcemy pamiętać o tamtych 
ofiarach – podkreślała Anna Ankiewicz, 
przewodnicząca Rady Gminy. 

– Dobrze, że ta tradycja jest konty-
nuowana w naszej gminie. Dzięki temu 
młode pokolenie wie, co tutaj się działo, 
jak to wyglądało – podzielił się refleksją 
radny Zbigniew Hącia, prezes Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Suchym Lesie. 

– Patriotyzm kształtuje się między inny-
mi dzięki takim uroczystościom.

Grochówka i pokaz sprzętu
Po uroczystości zaserwowano 

żołnierską grochówkę, przygotowa-
ną przez firmę 3 Kolory, ABC kuchni. 
Mieszkańcy mogli też obejrzeć z bliska 
sprzęt wojskowy. Odważni wsiedli na-
wet do wozu bojowego. 

– Przyjechałem z rodziną, bo to bardzo 
ważne wydarzenie, także dla tych naj-
młodszych. Pokolenie, które pamięta woj-
nę, powoli odchodzi na drugi brzeg rzeki 

– westchnął pan Krzysztof z Chludowa.
– Jesteśmy mieszkańcami Suche-

go Lasu, te wydarzenia są nam bliskie. 
Zawsze to jest jakaś pamięć o tych lu-
dziach. Rodzina mojej koleżanki z ław-
ki ze szkoły została stracona podczas II 
wojny światowej – nie krył wzruszenia 
pan Edmund, który przybył na uroczy-
stość z wnukiem.

– Bardzo piękna uroczystość, duże 
wrażenie zrobiło na mnie, jak żołnierze 
strzelali z karabinu – dodał kilkuletni 
Adaś.

AGACZYK

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

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

WYDARZENIA

Pamiętali o ofiarach 
hitlerowskiej agresji
Parlamentarzyści, samorządowcy, reprezentanci sucholeskich 
organizacji i instytucji oddali hołd poległym żołnierzom i po-
mordowanym mieszkańcom. Po Pomnikiem Ofiar Faszyzmu 
w Łagiewnikach złożono kwiaty i zapalono znicze.
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Dom małżonków na działce 
stanowiącej majątek odrębny
W momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami 
powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że od tej 
pory gromadzony majątek będzie ich wspólną własnością. 
W przypadku podjęcia decyzji o budowie wspólnego 
domu małżonkowie proces inwestycyjny zaczynają od 
kupna działki.

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

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

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

PrzemoAuto@vp.pl   www.przemoauto.pl

tel. 508 402 609

PROFESJONALNY AUTO DETAILING
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Przypomnijmy, że przedsięwzięcie 
„Serce od serca” ma być wsparciem dla 
kobiet zmagających się z nowotworem 
piersi. – Poduszki w kształcie serca, 
które szyjemy, bezpośrednio trafiają na 
oddział onkologiczny do pań, które są 
po całkowitej lub częściowej mastek-
tomii – wyjaśniła Justyna Maćkowiak-

-Szukalska, która wraz z Karoliną Wa-
silewską-Waligórską koordynuje akcję. 

– W powiecie poznańskim ta inicjatywa 
jest realizowana od 2019 roku. W tym 
czasie zorganizowaliśmy ponad 30 spo-
tkań. W ich trakcie uszyto około trzech 
tysięcy poduszek. W Owińskach po-
wstały 62 sztuki – dodała. 

Spotkanie w na terenie parku było 
piątym w tym roku. – Byłoby ich wię-
cej, ale na przeszkodzie stanęła pande-
mia. Teraz próbujemy nadrobić te za-
ległości. Już wkrótce planujemy dwie 
kolejne akcje. Pierwsza odbędzie się 
pod koniec września w Pobiedziskach, 
a następna 8 października w Luboniu 

– zdradziła Justyna Maćkowiak-Szu-
kalska. – Trudno nie wspierać takich 
projektów. Jak i nie doceniać zaanga-
żowania osób – podsumował starosta 
poznański, który wraz z wójtem gminy 
Czerwonak, Marcinem Wojtkowia-
kiem pomagali chętnym w ich chary-
tatywnych działaniach.

…a metamorfoza 
w Trzaskowie

Sześć onkologicznych pacjentek 
zdecydowało się przejść niezwykłą 
metamorfozę. Zaproszone do Osko-
my Trzaskowo, skorzystały z profe-
sjonalnych zabiegów kosmetycznych, 
mając do dyspozycji fryzjerkę, wiza-
żystkę, a także stylistkę. Podsumowa-
niem była sesja fotograficzna. – Tę ini-
cjatywę nazwałyśmy „Ty Ja My”. Jest 
ona konsekwencją wspomnianego 
wspólnego szycia poduszek – mówiła 
Justyna Maćkowiak-Szukalska, koor-
dynująca warsztaty wraz z Karoliną 
Wasilewską-Waligórską. 

– Jakość życia w przypadku kobiet, 
które zachorowały, jest bardzo istot-
na. Każda akcja, która niesie ze sobą 
określoną aktywność, jest niezwykle 
potrzebne w czasie rehabilitacji  i po jej 
zakończeniu. Zawsze podkreślam, że 

choroba nowotworowa nie jest wyro-
kiem – zapewniała Joanna Kufel-Gra-
bowska, onkolog kliniczny, która wraz 
z dr. n. med. Martą Liszką z Wielkopol-
skiego Centrum Onkologii spotkała się 
w Trzaskowie z bohaterkami projektu. 

– Zyskał on, ku naszej radości, spo-
ry odzew i wiemy, że są kolejne chętne 
by do niego przystąpić. Dysponujemy 
też voucherami na zabieg pigmentacji 
medycznej otoczki brodawki sutkowej, 
więc można się do nas zgłaszać – za-
chęcali organizatorzy. 

– Jako samorząd będziemy kibicować 
takim inicjatywom, bo przynoszą wy-
mierne efekty, dają szansę na powrót do 
normalnego życia. Pomoc lekarzy i psy-
chologów jest bardzo ważna, ale wzajem-
ne wsparcie podczas takich spotkań jest 
szczególnie potrzebne – podkreślał To-
masz Łubiński, wicestarosta poznański.  

KG

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

Do wygrania: 
   paleta ekogroszku o war- 

tości ok. 1000 zł ufundo-
wana przez  firmę Bricoman, 
ul. Wojciechowskiego 7/17 
w Poznaniu

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Byliśmy,  
jesteśmy,  

będziemy...

Zapraszamy!
Galeria Sucholeska

Suchy Las, ul. Obornicka 85
pon. - sob: 10.00-19.00

niedz. handlowa: 10.00-17.00
tel. 509 473 120

FOLIA ORACAL CZARNAFOLIA ORACAL SZRONIONA

b u t i k  o s o b i s t e j  s t y l i s t k i 

Galeria Sucholeska
Suchy Las, ul.  Obornicka 85

pn - pt  10.00 -20.00
sob 10.00 -18.00

/ S-o-h-o-546338258802032/ 795 198 497

Serca od serca w Owińskach…
– Dusza się raduje widząc ludzi robiących coś dla innych, 
takich którzy swoim entuzjazmem potrafią zarazić drugie-
go człowieka – mówił starosta poznański, Jan Grabkowski 
odwiedzając Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach, 
gdzie we wrześniu spotkali się wolontariusze zaangażowani 
w projekt „Serce od serca”. – Nie mogło mnie tutaj zabrak-
nąć. Nie dość, że cel akcji jest szczytny, to jeszcze odbywa się 
ona w szczególnym dla mnie miejscu – dodał starosta.

– Konserwacja jest wykonywana na 
podporach obiektu – wyjaśnia Marek 
Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. – Remont 
polega na ich wzmocnieniu przez wy-
konanie warstwy torkretu zbrojonego 
wraz z zabezpieczeniem powierzchni 
betonowych.

Część napraw ustroju nośnego 
wykonano w zeszłym roku (I etap re-
montu). Od lipca 2021 roku roboty są 
kontynuowane na tzw. wspornikach 
(II etap). Całość będzie kosztować 
około 4 mln zł i zostanie sfinansowana 
z budżetu powiatu poznańskiego.

Remont był konieczny ze względu 
na stan techniczny konstrukcji w Bie-
drusku, która jest jedyną przeprawą 
przez Wartę w tej części powiatu po-
znańskiego. Najbliższe znajdują się do-

piero w Poznaniu oraz w Obornikach.
– Ze względu na bezpieczeństwo 

użytkowników drogi w 2019 roku 
wprowadziliśmy na biedruskim mo-
ście  ograniczenia prędkości oraz to-
nażu pojazdów – przypomina Marek 
Borowczak. Te obostrzenia zostały 
zniesione już w zeszłym roku, po za-
kończeniu pierwszej fazy przebudowy.

Zalecenie wprowadzenia środków 
bezpieczeństwa znalazło się w rapor-
cie po szczegółowym przeglądzie, któ-
ry powstał na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. Takie kon-
trole przeprowadzane są co roku. 

Remont na trasie między Biedru-
skiem a Bolechowem-Osiedle potrwa 
do końca roku. Wykonuje go firma 
Mosty Poznań Sp. z o.o.

KF

Szybciej i bezpieczniej na 
powiatowej drodze w Biedrusku
Niemal 4 mln zł pochłonie remont mostu na Warcie w Bie-
drusku. Prace związane z modernizacją filarów rozpoczęły 
się w lipcu i potrwają do końca roku. Na szczęście nie są 
uciążliwe dla kierowców korzystających z przeprawy.
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Obornicka 134 
Suchy Las

Tym razem mamy dla Was dwa konkursy!

Zrób zakupy w sklepie Brico-
man na Wojciechowskiego 
7/17 w Poznaniu za minimum 
200 zł i prześlij zdjęcie para-
gonu lub faktury na na adres 
konkurs@sucholeski.eu do 
końca października

Konkurs paragonowy!

Do wygrania: 
   4 vouchery, każdy o wartości 120 zł na 

treningi w 36 MINUT Suchy Las ufundo-
wala firma 36 Minut ul. Obornicka 104, 
Suchy Las, tel. 696 933 636

   voucher o wartości 1000 zł na zabieg 
urządzeniem Accent Prime™ jednej wy-
branej partii ciała ufundowała firma pani 
Doroty Grzebisz: www.jemynietyjemy.pl, www.healthesthetics.pl, 
tel. 790 400 637, 887 400 637, ul. Obornicka 104, Suchy Las.

   bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134  
w Suchym Lesie

   2 vochery każdy po 150 zł na botox włosów ufundowane przez 
Studio Urody Natalia z Chludowa, ul. Obornicka 4, tel. 888 405 885

Konkurs - zgadywanka

Zgadnij jaki to grzyb na zdjęciu obok! 
Odpowiedź wyślij na adres konkurs@
sucholeski.eu do końca października
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Zadzwoń!    512 267 350
           798 290 260

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

Jeden panel
gratis!

Tablet w 
prezencie!

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

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

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

2%, min. 500 zł
za polecenie!

FOTOWOLTAIKA
NOWY NABÓR W DOTACJI „MÓJ PRĄD!” 

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

A

www.as-grafstudio.pl   

od 2007 r.

GRAFIKA REKLAMOWA

GRAFIKA UŻYTKOWA

REKLAMA WIZUALNA

KREACJA ARTYSTYCZNA

BRANDING

504 704 666

Po tartanie pobiegniesz 
sprężyście
Boisko w Suchym Lesie wzbogaci się o tartanową bieżnię. 
Do modernizacji obiektu w naszej gminie niemałą kwotę 
dołożył Urząd Marszałkowski.

Samorząd województwa wielkopol-
skiego dofinansował modernizację bo-
iska przy Gminnym Ośrodku Sportu w 
Suchym Lesie. Chodzi o kwotę 160 tys. 
zł. Na początku września br. umowę w 
tej sprawie podpisali Paulina Stochnia-
łek z Zarządu Województwa Wielko-

polskiego oraz wójt Grzegorz Wojtera.
– Chodzi o budowę bieżni z na-

wierzchni tartanowej – wyjaśnił nam 
wójt Wojtera. – Koszt całej inwestycji to 
pół miliona złotych. Zgodnie z umową 
zawartą z wykonawcą bieżnia powinna 
być gotowa już 1 października br.

Tartan to trwałe i sprężyste two-
rzywo sztuczne, wykorzystywane 
najczęściej właśnie jako nawierzchnia 
bieżni. Po tartanie biega się zdecydo-
wanie lepiej niż po innych rodzajach 
nawierzchni.

Przy okazji uroczystości podpisa-
nia umowy przedstawicielka samo-
rządu wielkopolskiego podkreśliła, że 
zapotrzebowanie na obiekty sportowe 
jest w naszym regionie bardzo duże. 
Powiedzenie, że sport to zdrowie 
brzmi może jak banał, ale Wielkopola-
nie traktują te słowa poważnie.

Krul
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SPORTOWY CHAR AKTER

WIĘCEJ INFORMACJI NA CUPRAOFFICIAL.PL

POL-CAR - OBORNICKA 150 - SUCHY LAS - T. 61 87 32 280 - M. cupra.salon@pol-car.pl

NOWA CUPRA
LEON

W zależności od modelu, wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,1/100 km do 7,6 l/100 km, emisja CO2 od 162 g/km do 173 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki CUPRA lub sprawdź na stronie: www.cupraofficial.pl/wltp.html

SPORTOWYCHARAKTER

WIĘCEJINFORMACJINACUPRAOFFICIAL.PL

POL-CAR-OBORNICKA150-SUCHYLAS-T.618732280-M.cupra.salon@pol-car.pl

NOWACUPRA
LEON

Wzależnościodmodelu,wariantuiwersjizużyciepaliwawcyklumieszanymod7,1/100kmdo7,6l/100km,emisjaCO2od162g/kmdo173g/km(danenapodstawieświadectwhomologacjitypu).
ZużyciepaliwaiemisjaCO2zostałookreślonezgodniezprocedurąWLTP.OszczegółyzapytajAutoryzowanegoDealeraMarkiCUPRAlubsprawdźnastronie:www.cupraofficial.pl/wltp.html
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W zależności od modelu, wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,1/100 km do 7,6 l/100 km, emisja CO2 od 162 g/km do 173 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki CUPRA lub sprawdź na stronie: www.cupraofficial.pl/wltp.html
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NOWA CUPRA
LEON

W zależności od modelu, wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,1/100 km do 7,6 l/100 km, emisja CO2 od 162 g/km do 173 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki CUPRA lub sprawdź na stronie: www.cupraofficial.pl/wltp.html


