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DZIENNIKARSKIE 
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Nakład  
6500 egz.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA 127

EKOLOGICZNE TRENDY 
W PRAKTYCE  s. 29

POMOC DLA UKRAINY 
ДОПОМОГА УКРАЇНІ  s. 3

OAZA SPOKOJU W LESIE NAD JEZIOREM
Jeśli marzą Ci się spokojne wakacje z całą rodziną to koniecznie powinieneś odwiedzić 

Rezydencję nad jeziorem - Pestkownica. 
Hotel położony w środku lasu, bezpośrednio nad jeziorem, w spokojnej okolicy  
gdzie zaczerpniesz świeżego powietrza i odpoczniesz od zgiełku miasta.

 � tylko 110 km od Poznania,
 � ponad 50 ha terenu prywatnego wraz z jeziorami,
 � atrakcje na miejscu dla dzieci i dorosłych,
 � zakwaterowanie w 3 gwiazdkowym hotelu  
lub domkach nad jeziorem

 � na miejscu czynny bar i restauracja

Szczegóły naszej oferty wakacyjnej znajdziesz na www.pestkownica.com.pl
Zapraszamy! +48 502 606 847, info@pestkownica.com.pl
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NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!

 � KOSMETYKA
 � KOSMETOLOGIA  

ESTETYCZNA
 � FRYZJERSTWO
 � MAKIJAŻ  

PERMANENTNY
 � MEZOTERAPIA
 � KOSMETYCZNE  

WYBIELANIE ZĘBÓW
 � MANICURE,  

PEDICURE

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

I WIECZOROWE
 � DEPILACJA
 � SOLARIUM 
 � ROLLETIC

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

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

PROFESJONALIZM 
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi  
w autoklawie medycznym

INFORMATOR   

6.  PESEL dla uchod ców z Ukrainy, którzy chc  
pozosta  w Polsce / PESEL   
 ,     

Od 16 marca 2022 r. rozpocz o si  umawianie wizyt 
na nadanie numeru PESEL uchod com z Ukrainy. Nale y pa-
mi ta , e numer PESEL nadaje si  osobom, które nie zamie-
rzaj  przemieszcza  si  ju  do innych pa stw.

Umawianie wizyty: telefonicznie 61 892 62 50 lub 61 892 
62 78, w poniedzia ki 8-17, od wtorku do pi tku 7-15; osobi cie 
w Biurze Obs ugi Interesantów (parter budynku 
Urz du Gminy przy ul. Szkolnej 13 w Suchym Le-
sie).
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Bezp atne zdj cia do nadania nr PESEL /  
    PESEL

Gmina zawar a umowy z dwoma zak adami fotogra cznymi 
na wykonywanie zdj  niezb dnych do nadania numeru PESEL 
dla uchod ców z Ukrainy:
•  NEO Jaros aw l zak, os. Poziomkowe, Suchy Las, tel. 889 239 

239, czynne 17-20, po wcze niejszym uzgodnieniu wizyty;
•  PFC Multimedia, Galeria Sucholeska I pi tro, ul. Obornicka 85, 

Suchy Las, czynne 10-17.30. 
W celu bezp atnego skorzystania z us ug fotografa nale y 

pobra  z Biura Obs ugi Interesantów Urz du Gminy Suchy Las 
(Suchy Las, ul. Szkolna 13) kart  zlecenia, w której zostanie 
wskazana data umówionej wizyty w urz dzie na nadanie numeru 
PESEL dla obywatela Ukrainy. Dokument ten nale y przekaza  
fotografowi.

        
 ,     
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239 239,   17-20   ;
•  PFC Multimedia, Galeria Sucholeska (  , 
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7. Pomoc  nansowa /  

Je li masz numer PESEL, to przys uguje ci jednorazowa, 
bezzwrotna pomoc w wysoko ci 300 z  na osob . B dziesz 
móg  skorzysta  tak e z wielu innych wiadcze . Wi cej in-
formacji w O rodku Pomocy Spo ecznej w Suchym Lesie, 
ul. Bogus awskiego 17.

     PESEL,     
 ,     

 300    .   
 PESEL      
  .     

     , . Bogu-
s awskiego 17. 
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 Agnieszka Łęcka � tel. 669 69 00 36 � e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMAROZWIĄZANIE KONKURSU  
Z MARCOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”

SPONSORZY

Dziękujemy naszym Czytelnikom za udział 
w konkursie. Publikujemy listę nagrodzonych  

i  wybrane zdjęcia.

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.

W  konkursie paragonowym Zestaw Combo 
CLX224SAJ Makita / 2 x 2,0 Ah o  wartości 699 zł  
ufundowaną przez firmę Bricoman, ul. Wojciechow-
skiego 7/17 w Poznaniu otrzymuje Paulina Witoń

W konkursie fortograficznym „Jesteśmy przyjaciółmi 
zwierząt” nagrody otrzymują:

  �� Katarzyna Jarczyńska,  Karolina Maciaszek - Nurkie-
wicz,  Natalia Frydrych - Gawrońska  vouchery po 
150 zł na zabiegi kosmetyczne ufundowane przez Fi-
ligranowe Studio Urody Suchy Las, Osiedle Poziom-
kowe 10/92 w Suchym Lesie,  tel. 663337856

  �� Justyna Bydołek, Emanuela Karczowska vouchery, 
każdy po 150 zł na botoks włosów, ufundowane przez 
Studio Urody Natalia  z Chludowa, ul. Obornicka 4,  
tel. 888 405 885,

  �� Olga Dolska, Marcin Sobczak bony na zestawy ufun-
dowane przez KFC, ul. Obornicka 134 w Suchym Lesie.

Obornicka 134 
Suchy Las

RE
KL

A
M

A

filigranowe
studio urody

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

Pierwsze efekty już po 6 tygodniach.
CoolTech to Mercedes w TRWAŁYM usuwaniu tkanki tłuszczo-
wej. Inne aparatury tylko obkurczają komórki tłuszczowe na-
tomiast technologia kriolipolizy CoolTech usuwa je TRWALE 
dlatego po zabiegu cieszysz się długo nową sylwetką.

filigranowe
studio urody

Mgr Kosmetologii Joanna Deba 
Osiedle Poziomkowe 10/92 
62-002 Suchy Las 
Tel. 663 337 856  
Fb. Filigranowe Studio Urody Suchy Las 
IG. Filigranowe_studio_urody

Na zdjęciu efekty 
tylko po 1 zabiegu!
PROMOCJA 550 zł  
zamiast 800 zł 
Oszczędzasz 250 zł

Zaufaj doświadczeniu!

Odchudzanie przez... Zamrażanie.

	� Bez restrykcyjnej diety
	� Bez ćwiczeń
	� Dla zabieganych
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Szanowni Państwo!

Pomoc dla Ukraińców i  Ukrainy to nie sprint, lecz maraton. Należy 
zrozumieć jednak, że u wielu osób, które dotąd pomagały, entuzjazm osłabł. 
Bo pojawiło się zmęczenie, bo nikt nie ma portfela bez dna. Tym bardziej 
więc należy podziwiać te osoby, które nadal niosą pomoc. Bo to napraw-
dę podnosi na duchu. O niełatwej pracy wolontariuszy poczytacie państwo 
w reportażu na str. 8 i 9.

Pomoc niosą nie tylko indywidualne osoby, ale także gmina. W przy-
gotowanym przez Urząd Gminy informatorze przeczytacie, w  jaki spo-
sób uchodźcy z Ukrainy mogą się starać o PESEL, a następnie o wsparcie 
finansowe.

Dodajmy w tym miejscu, że wsparcie to nie tylko dary rzeczowe czy pie-
niądze, ale także włączenie przybyszów do lokalnej wspólnoty. Ważne są 
takie gesty, jak np. zaproszenie Ukrainek i  Ukraińców na obchody Dnia 
Kobiet na osiedlu Grzybowym.

O pomocy dla uchodźców z Ukrainy mówiono także podczas marcowej 
sesji rady Gminy. Oczywiście nie tylko o tym, bo w czasie sesji podjęto wiele 
ważnych decyzji. Po rezygnacji dotychczasowej przewodniczącej Anny An-
kiewicz, wybrano nowego przewodniczącego, którym został dotychczasowy 
wiceprzewodniczący Radosław Banaszak. Nowym wiceprzewodniczącym 
został z kolei radny Tomasz Sztolcman.

Ważne dla naszej małej ojczyzny decyzje zapadają jednak nie tylko 
podczas sesji Rady Gminy. Podczas konferencji z udziałem parlamentarzy-
stów dowiedzieliśmy się, jak będzie przebiegała budowa drogi ekspresowej 
S11. Drogi, która stworzy nowe możliwości rozwoju nie tylko dla gminy Su-
chy Las, ale dla całej północnej Wielkopolski.

Ważne nie tylko dla mieszkańców Suchego Lasu, i nie tylko dla miesz-
kańców Poznania, jest także otwarcie nowoczesnego szpitala dziecięcego 
przy ulicy Wrzoska w stolicy Wielkopolski. Korzystać z usług tej placówki 
zdrowotnej będą bowiem najmłodsi pacjenci z całego regionu. W czasie spo-

tkania dla dziennikarzy o nowym szpitalu 
opowiadali marszałek województwa Ma-
rek Woźniak i  członkini Zarządu Woje-
wództwa Paulina Stochniałek.

Pomoc dla sąsiadów, zdrowie, inte-
gracja, sprawna komunikacja. To wszyst-
ko bardzo ważne, ale życie się na tym nie 
kończy. Żeby czerpać radość z  życia, od-
dajemy się także rozrywkom, bawimy się, 
podróżujemy. Nie masz czasu na dalekie 
podróże? Nic nie szkodzi, doskonale wy-
począć możesz także nad wielkopolskim 
jeziorem, np. w stosunkowo nieodległej od 
nas Pestkownicy.

Żeby czerpać radość z  życia, dbamy też o  urodę. Dotyczy to obu płci, 
ale w szczególności kobiet (nie bez powodu mówi się wszak o płci pięknej), 
które bardzo chętnie odwiedzają takie miejsca, jak sucholeska firma Jemy 
Nie Tyjemy/Health Esthetic, poznańska Klinika Piękna Derm Expert czy 
Salon Urody Natalia w Chludowie. Bo któraż kobieta nie chce mieć jędrnej, 
gładkiej i elastycznej skóry czy pięknych paznokci u stóp i dłoni? 

Żeby czerpać radość z życia, oddajemy się też lekturze ciekawych cza-
sopism, jak chociażby nasz „Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy”, 
który doceniany jest zarówno przez mieszkańców, samorządowców, jak 
i parlamentarzystów. Przy tej okazji dziękujemy za miły list z okazji nasze-
go jubileuszu od posłanki Joanny Jaśkowiak.

Miłej lektury!
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Media Consulting 
ul.  Borówkowa 2b/3,  
62-002 Suchy Las 
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Wujek Ogórek grał
z nami w zielone

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

To podnosi na duchu, że ludzie  
potrafili się skrzyknąć

10Grupa Anonymous nie
zaatakowała naszej gminy

8

Metamorfoza sylwetki  
w Klinice Derm Expert

W L E A S I N G U J U Ż O D 1 7 7 5 Z Ł
N E T TO / M I E S .
B E Z W P Ł AT Y W Ł A S N E J *

WIĘCEJ INFORMACJI NA CUPRAOFFICIAL.PL

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

NOWA ELEKTRYCZNA
CUPRA BORN

W zależności od modelu, wariantu i wersji zużycie energii w cyklu mieszanym 15,5 – 16,8 kWh/100km, emisja CO2 - 0 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki CUPRA lub sprawdź na stronie: www.cupraofficial.pl/wltp.html
CUPRA FINANCIAL SERVICES.
LEASING MOC NISKICH KOSZTÓW: Suma opłat 104,99% dostępna jest dla następujących parametrów leasingu: opłata wstępna: 20%, okres leasingu: 36 miesięcy, wartość wykupu: 36 miesięcy - 1%.
Oferta dla przedsiębiorców. LEASING MOC NISKICH RAT: opłata wstępna: 0%, okres leasingu: 48 miesięcy, roczny przebieg 10 000 km, finalna rata określona w umowie. Oferta dla przedsiębiorców..
Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej CUPRA i CUPRA Leasing Moc Niskich Rat wyliczonej dla
przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty CUPRA i CUPRA Leasing Moc Niskich Rat.
Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu
określa umowa. Pod nazwą CUPRA Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez
Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o.
działające jako agenci ubezpieczeniowi).
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W  pomoc świadczoną na terenie 
Centrum Kultury zaangażowały się 
dwie sucholeskie radne, obie Joanny: 
Radzięda i Pągowska.

Otwarte serca 
– Właśnie na terenie CKiBP podej-

mowałam większość swoich działań, 
raz tylko byłam przed budynkiem po-
znańskiego starego dworca – mówi Jo-
anna Radzięda, wolontariuszka i radna 
gminy. – Zaangażowałam się właściwie 
od razu. W  czwartek, 24 lutego wybu-
chła wojna. W  piątek Anna Ohirko 
skontaktowała się z  ukraińską Funda-
cją Zustricz i  rozpoczęła zbiórkę da-
rów, które miały pojechać do Ukrainy. 
W  niedzielę zorganizowałyśmy zbiór-
ki we współpracy z  OSP Zielątkowo 
i Suchy Las – początkowo zbieraliśmy 
rzeczy przydatne tym, którzy pozostali 
w  Ukrainie – przede wszystkim arty-
kuły medyczne oraz żywność długoter-
minową. Szybko jednak doszłyśmy do 
wniosku, że pomoc będzie konieczna 
także tutaj na miejscu – uchodźcy na-
pływający do Polski często nie mieli ze 
sobą nic poza plecakiem z  artykułami 
podręcznymi. Od poniedziałku we 
współpracy z  dyrektorem CKiBP An-
drzejem Ogórkiewiczem ruszył „maga-
zyn pomocowy”. 

Do końca marca magazyn w CKiBP 
przyjmował żywność o długim okresie 
trwałości, od kwietnia już tylko ubrania. 
12 kwietnia magazyn zamknął swoje 
podwoje, a funkcje pomocowe przejęły 
wyspecjalizowane podmioty, jak Ośro-
dek Pomocy Społecznej czy Caritas.

– Już na samym początku wojny 
nasi mieszkańcy otworzyli swoje serca 
i  portfele – chwali Joanna Radzięda. – 
Darów było bardzo dużo. Wydawka 
odbywała się trzy razy w  tygodniu, po 
dwie godziny. Ale na tym się rzecz jasna 
nasza wolontariacka praca nie kończy-
ła. Nasza praca to była także segregacja, 
układanie, sprzątanie, wyrzucanie opa-
kowań i  rzeczy niepotrzebnych, wresz-
cie przyjmowanie darów poza wyzna-
czonymi godzinami, bo bywało, że 
darczyńca nie mógł w  innym czasie 
dotrzeć. Praca społeczna wymagała po-
święcenia czasu prywatnego. Po pracy 
zawodowej trzeba było iść do magazy-
nu, skąd wychodziliśmy dopiero wie-
czorem, po 21.00.

Czy było warto? Oczywiście, że 
tak, bo dzięki swojej pracy wolonta-
riusze zaopatrzyli około tysiąca osób 
z Ukrainy. 

Zustricz znaczy spotkanie
Nie tylko tych na miejscu. Z  Su-

chego Lasu do Krakowa pojechał tir 
z darami: żywnością o długim terminie 
przydatności, artykułami okołome-
dycznymi etc. Na miejscu ładunkiem 
zajęła się fundacja Zustricz (co po ukra-
ińsku oznacza spotkanie), która wysłała 
dary dalej, do Ukrainy.

Także jednostki OSP z  terenu 
gminy wysyłały sprzęt dla strażaków 
z Ukrainy. 

Wkrótce do akcji pomocowej dołą-
czyła kolejna gminna radna – Joanna 
Pągowska.

– Joanna zorganizowała potężną 
grupę wolontariuszek i  od pewnego 
momentu to ona wszystkim zarządzała 

– kiwa głową radna Radzięda.
– Dołączyłam do zainicjowanej 

przez Joannę i Anię zbiórki – zaznacza 
Joanna Pągowska.

– Najwięcej nas było chyba przez 
pierwsze trzy tygodnie – mówi z  na-
mysłem Renata Zwierzyńska, jedna 
z  wolontariuszek. – Potem zostały naj-
bardziej wytrwałe osoby, stała grupa. 
Wystarczająco liczna. Na czacie co-
dziennie ustalaliśmy, kto w danym dniu 
może być, a kto nie.

W sumie w akcji brało udział ok. 30 
osób, głównie kobiety. Dołączały też 
całe organizacje, jak Basket Team.

– Grupa dziewcząt z  Basketu urzą-
dzała świetlicę dla dzieci z  Ukrainy 

– podkreśla z  uznaniem Joanna Ra-
dzięda.

– Dołączyłam, bo zaprosiły mnie Jo-
anna Radzięda i Anna Ohirko – zazna-
cza Joanna Pągowska. – Wiedziałam, 
że magazyn w gmachu CKiBP jest duży, 
więc na Messengerze utworzyłam 
grupę „Polki pomagają Ukrainkom”. 
Rodzaj żeński, bo przyjeżdżały do nas 
głównie kobiety i  dzieci. Rozesłałam 
zaproszenia do koleżanek. I odzew był 
ogromny, nie miałam problemu z obsa-
dzeniem choćby jednego dnia. W tym 
miejscu muszę wspomnieć o  mojej 
sąsiadce Monice, która spędziła ze 
mną w magazynie prawie każdą wolną 
chwilę. Cieszę się, że udało się to tak 
zorganizować, ponieważ bez wolonta-
riuszek sama zbiórka nie miałaby racji 
bytu – zwraca uwagę.

Panowie też byli
– Cały czas w opowieściach przewi-

jają się imiona kobiece. A wolontariusze 
płci męskiej? – pytamy.

– W mniejszości, ale byli – odpowia-
da radna Pągowska. – Był pan, który 
nam pomagał i jednocześnie służył jako 
tłumacz, bo świetnie się komunikował 
po rosyjsku czy też ukraińsku. Byli też 
chłopcy ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 
w Suchym Lesie. Zaznaczę, że chłopcy 
żadnych kartek do podpisania nie da-
wali, więc kierowali się potrzebą serca, 

a  nie chęcią zaliczenia wolontariatu 
– dodaje. – Na dziale z  kosmetykami 

i  środkami chemicznymi operowały 
Maryla i  Joanna ze Złotnik. Rodzice 
Joanny: Jadwiga i  Jan zawsze, porusze-
ni wojną, wspierali naszą zbiórkę czym 
mogli.  

– Tłumaczyły też dziewczyny, która 
była Ukrainkami, Natalia i  Dasza – 
zwraca uwagę Renata Zwierzyńska. 

Warto dodać, że na początku bra-
kowało totalnie wszystkiego, tak pod-
stawowych rzeczy, jak materace, kołdry 
czy poduszki. Ludzie przyjeżdżali prze-
cież z małą, podręczną torbą lub jedną 
walizką. Trudno, żeby zmieścili do tej 
walizki pościel. A  w  Polsce uchodźcy 
trafiali do mieszkań, które nieraz były 
puste, bez niezbędnych rzeczy. Bywało, 
że pięć osób zakwaterowano w  miesz-
kaniu z jednym łóżkiem. 

Pomógł też Urząd Gminy, który 
uruchomił rezerwę budżetową. Liczba 
uchodźców rosła, a  trudno było liczyć 
na to, że mieszkańcy będą w  nieskoń-
czoność otwierać swoje portfele. Ludzie 
powoli oswajali się ze świadomością, że 
tuż za miedzą trwa wojna, mało kto ma 
tak nieograniczone środki finansowe. 

– Z  czasem ludzie zaczęli przyno-
sić mniej – kiwa głową Renata Zwie-
rzyńska. 

– Zaproponowałam, żeby na po-
moc przeznaczyć 15 tys. zł – informuje 
Joanna Pągowska. – Skarbnik Monika 
Wojtaszewska zgodziła się uruchomić 
rezerwę, a  dodatkowo upewniła się 
w  Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
że może to zrobić.

Pomagali również przedsiębiorcy. 
Zajęci pracą, nie zawsze mieli czas na 
wolontariat, ale przekazywali pienią-
dze i  rzeczy. Jedna z  firm przywiozła 
np. 20 materaców.

– Tę pomoc koordynowała radna 
Anna Ankiewicz – zaznacza nasza roz-
mówczyni. – Przywoziła nam najbar-
dziej potrzebne w  danym momencie 
rzeczy.

Pomagały również jednostki 
oświatowe, jak przedszkola Akademos 
czy Piraciki. Organizowały zbiórki da-
rów u  siebie: koców, ręczników, arty-
kułów chemicznych.

Komu podziękowania? 
Czy pieniędzy wystarczyło?

– Uważam, że w  dużym stopniu 
zabezpieczyliśmy rodziny, które się do 
nas zgłosiły – kiwa głową J. Pągowska. 

– Teraz sporo zależy od dalszej pomo-
cy ludzi dobrej woli, którzy otworzyli 
dla uchodźców drzwi swoich domów. 
Jeżeli ktoś ma nadal problemy ze zna-
lezieniem pracy, z pieniędzmi, winien 
się zgłosić do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Urząd Gminy wydaje już nu-

WYDARZENIA WYDARZENIA  / REKLAMA

To podnosi na duchu, że 
ludzie potrafili się skrzyknąć
Po napaści Rosji na Ukrainę, mieszkańcy naszej gminy, podob-
nie jak i całej Polski, spontanicznie ruszyli na pomoc uchodź-
com. Obywatele zastąpili państwo. W Suchym Lesie sercem 
tego pospolitego ruszenia stał się gmach Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej, w tych dniach odpowiednik budynku 
dworca PKP w Poznaniu, siedziby MTP czy hali Arena.

mery PESEL, które uprawniają do jed-
norazowej pomocy w  wysokości 300 
zł. Myślę, że nam, wolontariuszom, 
pozostaje podziękować mieszkańcom 
za ogromne serce, które okazali przy-
byszom – podsumowuje.

– 300 zł nawet razem z  500+ to 
jednak niezbyt dużo – zastanawia się 
Renata Zwierzyńska. – Tym bardziej, 
że matka z  dziećmi ma ograniczone 
możliwości świadczenia pracy. Może 
powinniśmy pomagać dłużej niż tylko 
do 12 kwietnia? – zastanawia się.

Radna Pągowska dodaje tymcza-
sem, że specjalne podziękowanie na-
leży się również ekipie CKiBP, w tym 
przede wszystkim pani Dorocie i panu 
Zbyszkowi. Oraz paniom Magdzie 
i Paulinie z OPS.

– Nie zapominajmy o  spółce ZGK 
– kończy radna. – Wystarczył jeden 

telefon do Mikołaja Świerkowskiego 
i  pracownicy przyjeżdżali do nas po 
odpady. Z  kolei spółka PZU umoż-
liwiła w  Polsce 30-dniowe ubezpie-
czenie, a do tego przeznaczyła pewną 
pulę pieniędzy na cele pomocowe. 
Karina, moja przyjaciółka ze studiów, 
codziennie pracująca w  magazynie 
jako wolontariuszka, pozyskała 5 tys. 
zł i  wydała te pieniądze na żywność 
o  długim terminie przydatności do 
spożycia.

– Moja obecność w  Centrum Kul-
tury to był odruch serca – uśmiecha się 
Karina Zaborowska. – Joanna założyła 
grupę, a  ponieważ się przyjaźnimy, za-
częłam przyjeżdżać do magazynu. I  po-
magać. Oczywiście od początku zdawa-
łam sobie sprawę, że pomoc nie może 
trwać wiecznie, dlatego najważniejsze, 
żeby uchodźczynie stanęły na własnych 
nogach. Na szczęście widzę, że tak się 
dzieje: panie z Ukrainy zarabiają na życie, 
jak tylko potrafią. Te po medycynie sta-
rają się o nostryfikację dyplomu, a  inne 
lepią pierogi czy robią na drutach. 

Nasza rozmówczyni dodaje, że jej 
doświadczenia nie dotyczą wyłącznie 
Suchego Lasu. 

Radość na twarzach
Sama wprawdzie pracowała jako 

wolontariuszka w  CKiBP, ale jej kole-
żanki woziły też jedzenie do Poznania, 
do magazynów w siedzibie Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich czy 
w Arenie.

– Cały ten wolontariat fizycznie nas 
wykończył – przyznaje z  uśmiechem 
pani Karina. – Wszyscy dawali z siebie 
naprawdę dużo. Obie Joanny praco-
wały czasem od rana do wieczora. Ale 
pomaganie innym też niesamowicie 
uzależnia. Poza tym to niesamowicie 
podnoszące na duchu, że ludzie po-
trafili tak się skrzyknąć, stworzyć całą 
tę pomocową strukturę od podstaw, 
sami, bez pomocy państwa.

– Bardzo cieszyło, że tyle osób 
chciało pomagać – potwierdza pani 
Renata. – Ja na początku przelewa-
łam pieniądze, potem Asia Pągowska 
powiedziała mi, w  jaki sposób mogę 
pomóc własną pracą. Ucieszyłam 
się, bo nie miałam, niestety,  moż-
liwości przyjęcia uchodźców pod 
swój dach. Więc chociaż w  magazy-
nie pomogłam. Poświęciłam masę 
godzin, ale ani przez sekundę nie 
działałam wbrew sobie. Widziałam 
wdzięczność na twarzach tych ko-
biet z Ukrainy, z kolei wielu polskich 
mieszkańców naszej gminy z własnej 
inicjatywy podchodziło, pytało, co 
jest potrzebne, co mają kupić. To 
strasznie fajne! – nie kryje radości. 

– A  nie dołowało, że część ludzi 
przynosiła rzeczy używane, zniszczo-
ne ubrania? – dopytujemy.

– Owszem, to się zdarzało – kiwa 
głową Karina Zaborowska. – Dosta-
waliśmy nawet znoszone buty. Dlate-
go właśnie segregacja darów była ko-
nieczna. Na szczęście tych używanych, 
zniszczonych rzeczy wcale nie było aż 
tak dużo – zapewnia.

– Dziewczyny wiem, że żadna z was 
tego nie oczekuje, ale być może jest to 
jedyna okazja żeby podziękować wam 
wszystkim razem i  każdej z  osobna 

– Joanna Pągowska zwraca się w  pew-
nym momencie do wolontariuszek 
magazynu.

I  wymienia te wolontariuszki po 
imieniu: Monika Depa, Karina Zabo-
rowska, Renata Zwierzyńska, Maryla 
Nowicka, Kasia Justek-Rajewska, Iza-
bella Malinowska, Agnieszka Mocek-

-Płóciniak, Joanna Mormol, Dorota 
Weres, Karolina Szurkało, Gosia Jan-
kowska, Anna Furmaniuk, Justyna 
Pankiewicz, Joanna Szwarczewska, 
Kasia Kaczńska, Maria Kieliszewska-

-Bujna, Wiola Kobeszko, Iza Idzikow-
ska, Marysia Porzucek wraz z rodzica-
mi, Gosia Idziak, Ewa Piłat. 

Pomagać na miejscu
Dodajmy, że swoją zbiórkę prowa-

dzi też zaprzyjaźniona z naszą redakcją 
Wyższa Szkoła Handlu i  Usług w  Po-
znaniu.

– Wysłaliśmy dwa duże transporty 

darów na granicę – informuje Magda-
lena Górska, założyciel uczelni. – Do-
szliśmy jednak do wniosku, że o wiele 
lepiej i skuteczniej można pomagać tu, 
na miejscu. Dlatego zapakowaliśmy 
zgromadzone dary do samochodu, 
który zawiódł je do Suchego Lasu. 
Kolejny transport wyślemy do waszej 
gminy w najbliższych dniach.

Dary te – podobnie jak i  w  całej 
Polsce – to żywność długoterminowa, 
środki czystości i  higieny, koce, nowa 
odzież itp.

– Ale to nie wszystko, bo świadczy-
my też pomoc niematerialną – konty-
nuuje Magdalena Górska. – Do Przed-
szkola Dwujęzycznego przy WSHiU 
uczęszczają bezpłatnie dzieci ukraiń-
skich uchodźców.  Ponadto prowadzi-
my darmowe kursy języka polskiego, 
w  których bierze udział ponad 180 
osób z Ukrainy.

Krzysztof Ulanowski
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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
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Zaangażowani wolontariusze

Podczas pracy Joanna Radzięda i Anna Ohirko

Zgromadzone dary

Dary od WSHiU
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Z SESJI RADY GMINY Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA

Grupa Anonymous nie 
zaatakowała naszej gminy
Marcowa sesja Rady Gminy trwała stosunkowo krótko, ale 
w tym czasie działo się całkiem sporo. Ustąpiła dotychcza-
sowa przewodnicząca rady. Przyjęto uchwałę w sprawie 
pomocy dla obywateli Ukrainy, jak również drugą, w sprawie 
pomocy dla gminy Dobrzyca. Rozmawiano też o komunika-
cji w czasie remontu Pestki, a także o wymianie pieców.

Sesja rozpoczęła się od wniesienia 
przez wójta Grzegorza Wojterę projek-
tu uchwały w sprawie zakresu pomocy 
obywatelom Ukrainy. Wójt od razu też 
zgłosił autopoprawkę, która miała cha-
rakter czysto redakcyjny – do projektu 
dodano dosłownie kilka słów.

Rajcy jednomyślnie zdecydowali 
o zmianie porządku obrad i dopisaniu 
doń tegoż projektu.

Również jednomyślnie przyjęto 
protokół z sesji styczniowej. 

Jesteśmy jednym zespołem
Tej jedności zabrakło podczas 

głosowania w  sprawie rezygnacji rad-
nej Anny Ankiewicz z  funkcji prze-
wodniczącej Rady Gminy. Dziesięciu 
radnych głosowało za, wstrzymały się 
natomiast cztery osoby: sama zainte-
resowana, a  ponadto Jarosław Dud-
kiewicz, Wiesława Prycińska oraz 
Robert Rozwadowski.

– W  związku z  powyższym pro-
wadzenie obrad przejmuje w  tym 

momencie wiceprzewodniczący Ra-
dosław Banaszak – poinformowała 
zgromadzonych radna Ankiewicz.

Zanim wiceprzewodniczący 
wziął do ręki mikrofon, wraz z  wój-
tem Wojterą wręczyli ustępującej 
przewodniczącej barwny bukiet 
kwiatów. 

Siłą rzeczy pierwszym zadaniem 
prowadzącego obrady było przepro-
wadzenie wyboru nowego przewod-
niczącego.

– Proponuję kandydaturę Rado-
sława Banaszaka – powstała ze swego 
miejsca radna Joanna Pągowska. 

– A  ja się zgadzam – uśmiechnął 
się radny Banaszak. – I  za poradą 
naszego pana mecenasa składam jed-
nocześnie rezygnację z  funkcji wice-
przewodniczącego – dodał po chwili.

I  tym razem jednomyślności nie 
było: 13 osób głosowało za, a  jedna 
się wstrzymała. Dodajmy, że głoso-
wanie było tajne.

– Ja dziękuję wszystkim, zarówno 
tym, którzy głosowali na mnie, jak 
i  tej osobie, która się wstrzymała – 
skłonił się nowy przewodniczący. – 
Jesteśmy jednym teamem, jednym 
zespołem – wyraził przekonanie. – 
Każdy ma prawo głosować tak, jak 
uważa. Chciałbym natomiast, żeby-
śmy ze sobą rozmawiali – zaapelował.

Głosowanie nad przyjęciem rezy-
gnacji Radosława Banaszaka ze stano-
wiska wiceprzewodniczącego było już 
oczywiście formalnością. Obecni na 
sali radni zagłosowali jednomyślnie.

Formalnością było także wpro-
wadzenie do porządku obrad punktu 
o  wyborze nowego wiceprzewod-
niczącego. Wszyscy rajcy byli rzecz 
jasna za.

Pozostał jeszcze sam akt wyboru.
– Proponuję kandydaturę Toma-

sza Sztolcmana – znów wstała ze swo-
jego miejsca radna Pągowska.

– A  ja wyrażam zgodę – oświad-
czył radny Sztolcman.

W tym przypadku 11 rajców głoso-
wało za, zaś trzy osoby wstrzymały się.

– Dziękuję za wybór, dziękuję 
również osobom, które się wstrzyma-
ły – skłonił się zgromadzonym nowy 
wiceprzewodniczący.

Sosnowa ruchem obciążona
Tych wyborów było w  ostatnim 

czasie w naszej gminie więcej.
– Chciałbym serdecznie przywitać 

pana Andrzeja Bartkowiaka, nowe-
go sołtysa Jelonka – uśmiechnął się 
przewodniczący Banaszak.

Nadszedł czas na planistyczną 
część sesji. Na pierwszy ogień po-
szedł projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 

rejonu ulic Złotnickiej i  Sosnowej 
w Jelonku.

– Chciałabym zaproponować, że-
byśmy odrzucili wszystkie uwagi do 
projektu, a  także cały projekt uchwa-
ły – poinformowała radna Joanna 
Pągowska, przewodnicząca Komisji 
Budżetu, Finansów i  Rozwoju Go-
spodarczego. – Na posiedzeniu ko-
misji obecni byli bowiem przedsta-
wiciele Urzędu Gminy. I  – jak sądzę 

– uda nam się wypracować pewien 
kompromis.

Dodajmy w  tym miejscu, że cho-
dzi o organizację ruchu.

– Niezależnie od tego, jaki będzie 
ostateczny kształt uchwały, chciał-
bym, żeby obciążenie ruchem ulicy 
Sosnowej zostało zminimalizowane 

– zabrał głos radny Jarosław Dud-
kiewicz. – Dziś ta ulica jest bowiem 
mocno obciążona – dodał. 

Zaraz potem radni jednomyślnie 
lub zdecydowaną większością głosów 
odrzucili po kolei wszystkie uwagi 
mieszkańców. Uwagi te miały różny 
charakter; dotyczyły np. charakteru 
dopuszczalnej zabudowy mieszkal-
nej (tylko budynki wolno stojące). 

Cały projekt uchwały odrzucono 
czternastoma głosami, co oznacza, że 
nikt nie głosował za, nikt się też nie 
wstrzymał.

W  dalszej kolejności Wysoka 
Rada zajęła się projektem uchwały 
w  sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego rejonu 
ulic Sucholeskiej i  Szkółkarskiej 
w Suchym Lesie.

– Nasza komisja oczywiście 
zagłosowała za – poinformowała 
przewodnicząca Joanna Pągowska. 

– Wzięliśmy przy tym pod uwagę po-
rozumienie pomiędzy naszą gminą 
a starostą poznańskim – dodała.

Zdanie komisji podzieliła cała 
Rada Gminy – czternastu rajców za-
głosowało za.

Ataku nie było
Zaraz potem zajęto się sprawą 

pomocy finansowej dla gminy Do-
brzyca.

– I  w  tym przypadku Komisja Bu-
dżetu pozytywnie zaopiniowała pro-
jekt. Wiemy przecież z  mediów, jak 
straszna tragedia spotkała miejsco-
wości Dobrzyca i Sośnica – pokiwała 
głową przewodnicząca Pągowska.

Przypomnijmy, że w  lutym tego 
roku przez gminę Dobrzyca w  po-
wiecie pleszewskim przeszła trąba po-
wietrzna, która uszkodziła pół setki 
budynków.

Głosowanie nad uchwałą prze-
dłużało się nieco, nie dlatego jednak, 

żeby radni mieli wątpliwości, lecz ze 
względów technicznych.

– Cóż, miejmy nadzieję, że to nie 
grupa Anonymous – zażartował 
przewodniczący Banaszak.

O  grupie tej jest szczególnie gło-
śno w ostatnich tygodniach, kiedy to 
po ataku Rosji na Ukrainę aktywiści 
atakowali rosyjskie serwery.

Ostatecznie za pomocą dla po-
szkodowanej gminy zagłosowano 
jednomyślnie.

W  dalszej kolejności zajęto się 
zmianą uchwały budżetowej.

– W  autopoprawce chodzi o  sfi-
nansowanie bramy dla OSP w  Su-
chym Lesie – wyjaśniła skarbnik gmi-
ny Monika Wojtaszewska. – Źródło 
finansowania to rezerwa budżetowa 

– dodała.
– Chciałbym złożyć wniosek 

o  zapisanie w  uchwale budżetowej 
uprawnienia do udzielenia gwarancji 
w kwocie półtora miliona złotych dla 
spółki GCI – zabrał tymczasem głos 
wójt Wojtera.

Wysoka Rada najpierw zajęła 
się autopoprawką, o  której mówiła 
skarbnik Wojtaszewska. I  przegłoso-
wała tę autopoprawkę jednomyślnie.

– A  w  którym miejscu mamy do-
dać zaproponowany przez pana za-
pis? – zapytał wójta przewodniczący 
Banaszak. 

– Najlepiej po paragrafie drugim 
– skarbnik Wojtaszewska wyręczyła 

gospodarza gminy w odpowiedzi.
Przystąpiono do głosowania. 

W tym przypadku za wnioskiem wój-
ta głosowało troje radnych – Anna 
Ankiewicz, Jarosław Dudkiewicz 
i  Robert Rozwadowski. Przeciwko 
zagłosowało aż 11 rajców. Tym sa-
mym wniosek został odrzucony. 

Całą uchwałę o  zmianie uchwały 
budżetowej przyjęto jednomyślnie. 

Zaraz potem zajęto się projektem 
uchwały o  zmianie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2022-2035. 

– Nasza komisja projekt zaopinio-

wała pozytywnie – powstała ze swe-
go miejsca przewodnicząca Joanna 
Pągowska.  

Podobne zdanie miała cała Rada 
Gminy. Uchwałę przyjęto jedno-
myślnie.

Pomoc dla Ukraińców
Nadszedł czas na wspomniany na 

wstępie projekt uchwały w  sprawie 
zakresu pomocy obywatelom Ukra-
iny. Chodzi oczywiście o uchodźców 
wojennych, którzy przybyli do Polski 
po napadzie na Ukrainę putinowskiej 
Rosji.

Jak się można było spodziewać, 
radni byli w  tym względzie jedno-
myślni – wszyscy obecni na sesji za-
głosowali za.

I  to była ostatnia z  głosowanych 
podczas tej sesji uchwał. Zaraz potem 
głos zabrał zastępca wójta Marcin Bu-
liński, który poinformował zgroma-
dzonych o  prowadzonych na terenie 
gminy pracach remontowych.

– Mamy w  swoim zarządzie 148 
km dróg, z  czego ok. 30 km grunto-
wych – napomknął włodarz.

W  ramach informacji przewodni-
czących poszczególnych komisji sta-
łych Rady Gminy głos zabrała m.in. 
radna Joanna Radzięda, przewod-
nicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych.

– Zajmowaliśmy się m.in. pismem 
w sprawie organizacji gali MM A, któ-
ra miałaby być sfinansowana częścio-
wo przez gminę. Komisja negatywnie 
odniosła się do tego pomysłu – poin-
formowała Joanna Radzięda.

W  ramach punktu „Wolne głosy 
i wnioski” głos ponownie zabrała rad-
na Radzięda, która zainteresowała się 
szkołą w Chludowie.

– Czy gmina złożyła wniosek do 
PFRON-u  o  sfinansowanie przebu-
dowy budynku pod kątem potrzeb 
osób niepełnosprawnych? – zapytała.

– Chodzi przede wszystkim o win-
dę, na następną sesję przygotuję taką 

odpowiedź – odparł wójt Grzegorz 
Wojtera. – Biorąc pod uwagę ingeren-
cję w  strukturę budynku, na pewno 
będzie potrzebne zezwolenie na bu-
dowę – zastrzegł.

Radny Zbigniew Hącia zapytał 
o komunikację.

– Od czerwca rozpoczyna się re-
mont Pestki, który potrwa pół roku – 
przypomniał. – Komunikacja zastęp-
cza odbywać się będzie autobusami. 
Czy nie należałoby pomyśleć o  tym, 
żeby część naszych autobusów do-
jeżdżała w  tej sytuacji na Pętlę Piąt-
kowską – zasugerował. – Powiecie, że 
jest Kolej Metropolitarna, ale rozkład 
jazdy autobusów nie jest skorelowany 
z  rozkładem kolejowym. Mało kto 
będzie chciał czekać 30-40 minut na 
pociąg – wyraził opinię. Widzę, że 
w  Złotnikach czy Złotkowie zainte-
resowanie koleją jest niewielkie. Au-
tobusy to podstawa gminnej komuni-
kacji – przekonywał.

Radny zapytał też o  stan na-
wierzchni ulic Łagiewnickiej i  Ma-
niewskiej w Chludowie.

– Musimy się zdać na fachowców 
z ZTM-u, w każdym razie remont na 
pewno nie zaskoczy naszych miesz-
kańców – uspokajał wójt Wojtera. – 
Co do stanu obu ulic, to po zimie one 
wyglądają najgorzej. Obie te drogi 
poddamy bieżącej naprawie i  utwar-
dzaniu gruzobetonem.

Zmień piec
Radna Joanna Pągowska zapy-

tała wicewójta Marcina Bulińskie-
go o  przetarg na wymianę pieców 
w  mieszkaniach osób najuboższych. 
Dodała też, że droga rowerowa od uli-
cy Bogusławskiego do końcówki uli-
cy Kubackiego została „rozjechana”.  

– Będziemy dopiero ogłaszać ten 
przetarg – odparł wójt Buliński. – Na 
sześć lokalizacji, bo pozostałe wyma-
gają poprowadzenia przyłącza. Część 
osób wycofała się też z  chęci wymia-
ny pieca, mając zapewne na względzie 

sytuację na rynku gazu – wskazał.
Włodarz dodał, że drogę rowero-

wą gmina będzie starała się naprawić 
„własnymi siłami”.

– A  co z  uspokojeniem ruchu po 
zachodniej stronie Suchego Lasu? – 
dopytywał radny Robert Rozwadow-
ski. – Pod koniec marca miały być już 
jakieś informacje – przypomniał.

– Decyzji jeszcze nie mamy – po-
kręcił głową wójt Wojtera.

Radny Michał Przybylski popro-
sił o  wskazanie tych sześciu lokali-
zacji. Zaproponował też, żeby ludzie, 
którym najbardziej zależy na wymia-
nie kotłów, przedstawili faktury, a na-
stępnie gmina zwróciłaby im część 
kosztów. Mamy przecież za sobą dwa 
nieudane przetargi. 

– Można by też pomyśleć o jakiejś 
zaliczce – podsunął mówca.

Radny zapytał też o  uporządko-
wanie terenu osiedla Złotniki Park 
i budowę boiska wielofunkcyjnego.

– Dokładnie nie wskażę tych 
sześciu lokalizacji – rozłożył ręce 
wójt Buliński. – W  każdym razie 
beneficjenci projektu wpłacali swój 
udział, po 500 zł. Ludzie ci wymagają 
pewnego zaopiekowania, nie bardzo 
widzę możliwość, by pozostawić im 
samodzielność.

Radny Krzysztof Łączkowski za-
pytał o przekazanie terenów zalewów 
spółce komunalnej oraz o regulamin 
korzystania z zalewów. 

– Na forach już zaczynają się dys-
kusje i – jak to u nas bywa – pyskówki. 
Poproszę o dwa-trzy zdania, ściśle po 
wojskowemu – dodał.

– Intencją było przeniesienie cię-
żaru zadań z  urzędu do spółki – od-
parł wójt Wojtera. – Wszelkie pytania 
dotyczące zalewów proszę kierować 
do zarządu spółki – uciął.

– Jako wojskowy oceniam, że było 
to po wojskowemu – półżartem sko-
mentował przewodniczący Banaszak, 
zamykając jednocześnie sesję.

Krzysztof Ulanowski
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Ustępująca przewodnicząca Anna Ankiewicz otrzymała piękny bukiet kwiatów

Nowym przewodniczącym został dotychczasowy 
wiceprzewodniczący Radosław Banaszak

Nowym wiceprzewodniczącym 
został radny Tomasz Sztolcman

Radna Joanna Pągowska pyta o wymianę 
pieców w domach najuboższych

Także radny Michał Przybylski zabrał 
głos na temat wymiany pieców
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Urządź sypialnię marzeń z Senpo

GALERIA WNĘTRZ
OBORNICKA 337, POZNAŃ

tel. 575 900 696

www.senpo.pl

@senpo.spijdobrze

@senpo.pl

poniedziałek - sobota: 
10:00- 20:00
niedziela handlowa: 
10:00- 16:00

Metamorfoza sylwetki w Klinice Derm Expert, 
Endermologia Alliance i STORZ MEDICAL „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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Wiosna to najlepszy czas na rozpoczęcie terapii zabiegowych na 
ciało, aby przygotować sylwetkę na zbliżające się lato i sezon bikini.

W Klinice Derm Expert dysponujemy wieloma zabiegami mode-
lującymi sylwetkę, a każdy z nich wykonywany jest za pomocą me-
dycznych, certyfikowanych i bardzo starannie wybranych urządzeń. 
Osiągnięcie najlepszych efektów przynosi zastosowanie terapii 
łączonych, czyli zabiegów z  wykorzystaniem różnych technologii 
podczas jednej serii zabiegowej.

Jednym z  ulubionych zabiegów naszych klientów jest zabieg 
endermologii Alliance LPG. Jest to rewolucyjny, bezinwazyjny 
endermo masaż z  wykorzystaniem najnowocześniejszej techno-
logii. Dzięki nowej, opatentowanej głowicy, zabieg daje niesamo-
wite efekty, minimalizując przy tym uczucie dyskomfortu. Główne 
rezultaty, jakie osiągniemy dzięki temu zabiegowi to wygładzenie 
skóry, redukcja cellulitu, usprawnienie przepływu chłonki i  wody 
oraz ujędrnienie.  Endermomasaż znany jest od ponad 30 lat, jed-
nak technologia ciągle jest udoskonalana, aby osiągać jak najlepsze 
rezultaty w jak najkrótszym czasie. Zabiegi wykonuje się w serii, naj-
lepiej 2 razy w ciągu tygodnia. Już po kilku zabiegach zauważamy 
poprawę jędrności i gładkości skóry, w porównaniu do starszych 
modeli urządzenia. Klientki Derm Expert od lat wpisały endermolo-
gię, jako element ich stylu życia. 

Kolejnym bardzo efektywnym i  lubianym zabiegiem jest fala 
uderzeniowa Storz Medical. Jest to jedna z najskuteczniejszych 
metod redukcji cellulitu, także tego opornego i w zaawansowa-
nym stopniu. Dzięki działaniu fali akustycznej dochodzi do rozbicia 
złogów komórek tłuszczowych, znacznie poprawia się ukrwienie 
skóry, staje się ona jędrniejsza i  bardziej gęsta. Zabieg powoduje 
rozluźnienie zwłóknień powodujących powstawanie zaawansowa-
nych form cellulitu, dzięki czemu szybko daje zauważalne efekty.

Aby w  krótkim czasie osiągnąć jak najlepsze, widoczne efekty 
ujędrnienia skóry, redukcji cellulitu i  tkanki tłuszczowej najlepsze 
jest połączenie dwóch opisanych powyżej zabiegów. Nowoczesne 
technologie Endermologii Alliance oraz Storz Medical doskonale się 
uzupełniają, działając wielopłaszczyznowo na przyczyny powsta-
wania cellulitu oraz niwelując jego uciążliwe skutki.

W naszej klinice kosmetolodzy, po dokładnej konsultacji dobie-
rają terapię zabiegową idealnie dobraną do potrzeb klienta. Dzięki 
temu mają Państwo gwarancję, że każda procedura dopasowana 
jest indywidualnie w zależności od stanu skóry oraz efektów które 
chcą Państwo osiągnąć.

Już teraz rozpocznij terapię opartą na naszych zaufanych za-
biegach i  skorzystaj z  wyjątkowej promocji na terapię łączoną  
Endermologi Alliance i Storz medical.

PROMOCJA do 15 maja
5 zabiegów Storz Medical
+ 5 Endermologii Alliance

w PREZENCIE
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WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA / REKLAMA

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

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

tel. 600 11 66 76

KUPIĘ  
MIESZKANIE 

3-4 POKOJOWE 
SUCHY LAS, ZŁOTNIKI,  

OS. GRZYBOWE, JELONEK, 
PODOLANY, STRZESZYN

BEZ POŚREDNIKÓW

TEL.  
667 859 640

A

www.as-grafstudio.pl   

od 2007 r.

GRAFIKA REKLAMOWA

GRAFIKA UŻYTKOWA

REKLAMA WIZUALNA

KREACJA ARTYSTYCZNA

BRANDING

504 704 666

PROFESJONALNA  
OPIEKA  
NAD SENIORAMI

Opieka w naturalnym otoczeniu pacjenta,  
profesjonalne wsparcie  

w codziennych czynnościach.

Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne: 
 � opieka bytowa,
 � przygotowanie posiłku,
 � pampersowanie, toaleta.

Usługi kosmetyczne: 
 � manicure
 � pedicure

Wszystkie usługi są wykonywane  
w domu pacjenta/klienta. 

TEL. 726 086 986
WWW.SENGEROPIEKA.PL

Kamień Milowy pod S11
Jest decyzja środowiskowa dla najdłuższego fragmentu 
S11 Poznań-Oborniki. Do 2027 roku powstanie 22-kilome-
trowa droga ekspresowa, która odciąży drogi w aglome-
racji poznańskiej i otworzy nowe możliwości rozwoju dla 
północnej Wielkopolski.

W  pierwszej połowie kwietnia, na 
północnym zakończeniu obwodnicy 
Poznania, przy lesie odbyła się konfe-
rencja dotycząca budowy drogi ekspre-
sowej S11. 

Kręgosłup Wielkopolski
Konferencję prowadził przewod-

niczący Parlamentarnego Zespołu do 
budowy Drogi Ekspresowej S6 i  S11 
Bartłomiej Wróblewski, a towarzyszyli 
mu: wojewoda wielkopolski Michał 
Zieliński, wiceprzewodniczący Parla-
mentarnego Zespołu do budowy drogi 
ekspresowej S6 i S11 Marcin Porzucek 
oraz dyrektor poznańskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Patryk Kosicki.

W odróżnieniu od pochmurnej, jak 
na wiosnę pogody, zostały przekazane 
bardzo pozytywne informacje. Decy-
zja środowiskowa, która nie pozwalała 
na budowę S11 przez dłużące się lata 
w  końcu została podjęta. Najważniej-
szy, 22-kilometrowy odcinek plano-

wanej S11, będzie przechodził przez 
trzy gminy: Suchy Las, Oborników 
i  Rogoźno, łączył się z  węzłem Chlu-
dowo i Oborniki, miał cztery wiadukty 
i  20 przejść dla zwierząt. Budowa S11 
rozwiąże problem przeciążenia szosy 
poznańskiej i obornickiej.

Poseł Marcin Porzucek wyraził 
wielkie zadowolenie z  decyzji środo-
wiskowej i  podkreślił znaczenie tej 
inwestycji dla mieszkańców północ-
nej Wielkopolski. Wyraził nadzieję, że 
wspólnymi siłami uda się stworzyć tę 
jakże ważną drogę tranzytową.

Wojewoda Zieliński określił S11 
kręgosłupem Wielkopolski, który 
otworzy drogę dla wielu inwestycji, 
w  tym dla budowy obwodnicy Obor-
nik oczekiwanej od 40 lat.

Wojna nie spowolni
Droga S11 będzie miała dwie jezd-

nie i dwa pasy ruchu, pozwalając na duży 
ruch. Przetarg jest planowany na rok 
2023, początek budowy na 2025, a sam 

koniec budowy maksymalnie w 2027.
Pod koniec konferencji Bartłomiej 

Wróblewski ogłosił też, że spodziewa 
się dwóch, może nawet trzech kolej-
nych decyzji środowiskowych dla 
odcinków: Piła-Szczecinek, Kępno-

-Ostrów Wielkopolski, Oborniki-Uj-
ście. W  tym roku zostaną też złożone 
wnioski dla kolejnych odcinków: Kur-
nik-Ostrów i  obwodnicy Ujścia oraz 
Piły. Tak więc 2022 rok ma być bardzo 
ważny dla decyzji środowiskowych, 
będących kamieniami milowymi dla 
całego projektu drogi S11.

Wojewoda Zieliński zapewnił, że 
ani pandemia, ani trwająca wojna 
w Ukrainie, nie spowolni projektu. Bu-

dowa S11 przyczyni się też do otwarcia 
obszarów inwestycyjnych w północnej 
Wielkopolsce. 

Dyrektor Kosicki na pytanie o  dal-
sze plany rozwoju, wskazał zakończe-
nie projektu S11 jako największego 
wyzwania dla Wielkopolski. Mówił też 
o  rozwoju drogi S10, która łączy Piłę 
z Wyrzyskiem i drogi nr 25 która łączy 
Konin i  Ostrów Wielkopolski. Aktual-
ne plany sięgają 2030 roku. Co do ak-
tualnej, niepewnej sytuacji gospodar-
czej, dyrektor wyraził optymistyczną 
opinię, że w okresie 5-7 lat, inwestycje 
zapewnią firmom budowlanym stabil-
ny dochód.

Stanisław Mrowicki

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

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 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-CZW od 8-11
Pielęgniarka pediatryczna pon-śr 

ZAPISY

W Poznaniu powstanie największy 
teatr muzyczny w Polsce
W kwietniu została podpisana umowa między Minister-
stwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władzami 
Poznania o współprowadzeniu poznańskiego Teatru Mu-
zycznego. Zgodnie z umową 150 mln zł zostanie przezna-
czone na budowę nowej siedziby teatru.

Podpisanie umowy pomiędzy mi-
nisterstwem a  władzami miasta jest 
bardzo ważnym wydarzeniem dla Po-
znania i  wszystkich osób związanych 
z Teatrem Muzycznym. 

Duma i radość
W  uroczystym podpisaniu doku-

mentu w  Warszawie brali udział: wi-

cepremier oraz minister kultury i  dzie-
dzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, 
wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski 
(reprezentujący prezydenta Jacka Jaś-
kowiaka), sekretarz stanu ministerstwa 
spraw zagranicznych Szymon Szyn-
kowki vel Sęk, posłowie Bartłomiej Wró-
blewski i Jadwiga Emilewicz oraz dyrek-
tor teatru Przemysław Kieliszewski.

Na uroczystości panowała bardzo 
dobra atmosfera. Wszystkie osoby, 
które doprowadziły do tego, że do-
szło do podpisania tej umowy, były 
w  dobrym humorze. I  nietrudno od-
gadnąć dlaczego.

Ministerstwo przeznacza imponu-
jące środki na budowę nowej siedziby, 
zmniejszając kwotę, jaką miasto samo 
będzie musiało włożyć w  projekt. Po-
dobnie, zgodnie z umową dodatkowe 
1,5 miliona zostanie przeznaczone na 
bieżące działania teatru przez następ-
ne cztery lata.

Zarówno wicepremier Piotr Gliń-
ski, jak i  dyrektor Przemysław Kieli-
szewski byli pełni optymizmu co do fi-
nalnego podpisania umowy. Minister 
Gliński ucieszył się, że dzięki współ-
prowadzeniu będzie można w  pełni 
wykorzystać potencjał teatru, a  budo-
wa nowej siedziby stworzy nowy istot-
ny punkt kulturalny w Polsce. Sam dy-
rektor wyraził swoją radość z faktu, że 
w Poznaniu będzie działał największy 
teatr muzyczny w Polsce.

Długo oczekiwana zmiana
Teatr ma powstać u  zbiegu ulic 

Święty Marcin i  Skośnej, w  samym 
sercu Poznania. Wiceprezydent Solar-
ski podziękował władzom centralnym 
za największe dofinansowanie, jakie 

pamiętał, a także za uznanie dla życia 
artystycznego miasta. 

Główna widownia ma mieć 1200 
miejsc, dodatkowa sala kameralna 
około 300, do tego dojdzie dodatkowa 
przestrzeń dla około 200 osób. Będą 
też restauracje i  sala bankietowa. Dy-
rektor Kieliszewski przewiduje, że 
rocznie będzie odwiedzało teatr 250-
300 tys. widzów.

Budowa nowej siedziby Teatru 
Muzycznego w  Poznaniu to długo 
oczekiwana inwestycja. Mówi się 
o  niej już kilkadziesiąt lat. Obecnie 
Teatr Muzyczny działa w  dawnej sie-
dzibie Gestapo.

Budynek nie dość, że nie ma najlep-
szej przeszłości, jest nieprzystosowany 
do pracy twórców. Nowy budynek, 
zaprojektowany przez Atelier Loegler 
Architekci, ma być nowoczesną kon-
strukcją, zasilaną zieloną energią. Na 
koniec 2022 roku planowane są prze-
targi, a  sama budowa powinna rozpo-
cząć się w 2023 roku i potrwać trzy lata.

Oficjalna umowa została uroczy-
ście podpisana przez ministra Gliń-
skiego i  wiceprezydenta Solarskiego 
pośród oklasków widowni. Zaraz 
potem wszyscy oficjele ustawili się 
w rządku, by pozować do wspólnego 
zdjęcia.

Stanisław Mrowicki

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672
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Domowy taras sztuki

Dzień Kobiet pod flagą 
niebiesko-żółtą
Obchody Dnia Kobiet były w tym roku nietypowe. Przy-
najmniej na osiedlu Grzybowym. Po pierwsze połączono 
je z zajęciami Salsation, prowadzonymi jak zwykle przez 
Sandrę, a które tego wtorkowego dnia zostały rozbudo-
wane również o wizytę gościa specjalnego Adi’ego. Po 
drugie na spotkanie zaproszono naszych nowych sąsiadów 
– uchodźców wojennych z Ukrainy.

Jak wiadomo, Dzień Kobiet przypa-
da 8 marca, jako że jednak w tym roku 
był to wtorek, w  wielu miejscach świę-
towano wcześniej – w weekend. 

Salsa w formule rozszerzonej
W  wielu miejscach, ale nie na osie-

dlu Grzybowym.
– We wtorki mamy na boisku przy 

ulicy Sosnowej zajęcia pod hasłem 

Salsation. Innymi słowy tańczymy 
salsę – przypomina Jarosław Dudkie-
wicz, przewodniczący Zarządu Osie-
dla. – Tym razem postanowiliśmy więc 
rozszerzyć formułę. Kupiliśmy kwiaty 
dla pań, no i  zaprosiliśmy naszych no-
wych sąsiadów – Ukrainki i Ukraińców, 
którzy uciekli ze swojej ojczyzny przed 
wojną i znaleźli schronienie nie tylko na 
naszym osiedlu.

Formuła chwyciła. Na Sosnowej 
pojawiło się około 200 osób, w  tym 
także grupa 10, może 12 uchodźców 
z Ukrainy.

– To i tak nie wszyscy, bo na naszym 
osiedlu mieszka co najmniej 25 naj-
nowszych przybyszów – zaznacza nasz 
rozmówca. – Są też u nas imigranci eko-
nomiczni z ostatnich lat, którzy okrzepli 
już i  dziś sami pomagają swoim roda-
kom – dodaje. – Tak czy inaczej jestem 
w  pozytywnym szoku, że aż tyle osób 
chciało się w ramach naszej osiedlowej 
społeczności integrować. A  może na-
wet szerszej niż osiedlowej, bo przybyli 
też mieszkańcy Jelonka i Suchego Lasu.

Dary miękkie w dużym aucie
W  czasie spotkania tańczono i  wrę-

czano kobietom kwiaty. Było też ognisko. 
Ale na beztroskiej zabawie nie poprzesta-
no, bo zbierano także dary dla uchodźców.

– Tym razem nie żywność, lecz tzw. 
dary miękkie, czyli pościel, ręczniki 
i  odzież – precyzuje przewodniczący 
Jarosław Dudkiewicz. – Mieszkańcy 
okazali hojność i  akcja zakończyła się 
sukcesem, bo dary zajęły duże auto – 
cieszy się. – W sumie cała impreza oka-
zała się udana, sprzyjała nam też ładna 
pogoda – zauważa.

Warto dodać, że zaledwie półtora 
tygodnia później, bo w  sobotę 19 mar-
ca mieszkańcy osiedla Grzybowego, 
osiedla Suchy Las i  osiedla Suchy Las-

-Wschód wspólnie witali wiosnę na 
Górce Saneczkowej.

– I  tym razem byli z  nami nasi są-
siedzi z  Ukrainy – informuje Jarosław 
Dudkiewicz. – Wspólnie bawiliśmy 
się przy dobrej muzyce. A w programie 
były zarówno utwory polskie, jak i ukra-
ińskie – dodaje.  

Krzysztof Ulanowski
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Nowy szpital dziecięcy dla 
Wielkopolan gotowy do 
przyjęcia pacjentów!
W pierwszej połowie kwietnia najnowocześniejszy szpital 
dziecięcy otworzył się dla małych pacjentów przy ulicy 
Wrzoska w Poznaniu. Placówka powstała między Szpitalem 
MSWiA a Szpitalem Wojewódzkim.

Wielkopolskie Centrum Zdro-
wia Dziecka to jeden z  największych 
szpitali dziecięcych w kraju. To obiekt 
z  354 łóżkami dla dzieci, dziewięcio-
ma oddziałami i  kilkunastoma porad-
niami specjalistycznymi. 

Nowoczesna placówka
Każdy pacjent będzie przebywał 

w  jednoosobowej sali z  prywatną ła-
zienką. 

– Bardzo się cieszę, że otwieramy 
ten szpital. To nowoczesna placówka 

z  absolutnie całą infrastrukturą dia-
gnostyczno-terapeutyczną, niezbędną 
do zaopatrzenia małych Wielkopolan 
we wszystko, co jest im potrzebne 
w procesie leczenia. Oddziały łóżkowe 
są o najwyższym w Polsce standardzie 
z  pokojami jednoosobowymi, zarów-
no dla pacjenta, jak i rodziców – mówił 
podczas spotkania dla dziennikarzy 
marszałek Marek Woźniak.

Głos zabrała także członkini Za-
rządu Województwa Paulina Stoch-
niałek

– W  tej chwili jesteśmy na etapie 
przeprowadzki. Zakładam, że ta 
przeprowadzka w  jak najmniejszym 
stopniu wpłynie na opiekę nad dzieć-
mi. Oprócz najmłodszych pacjentów 
z  Wielkopolski mamy także dzieci 
z  Ukrainy – podkreśliła Paulina 
Stochniałek.

W  Centrum mieści się pięć no-
woczesnych sal operacyjnych. W  naj-
większej z nich zamontowano system 
pozwalający na transmisję zabiegów 
do sali konferencyjnej. Nie zabrakło 
również najnowocześniejszych roz-
wiązań technologicznych: w  szpitalu 
są poczta pneumatyczna czy apteka-

-robot, która automatycznie rozdzielać 
będzie leki dla pacjentów. W placówce 
znajduje się również kuchnia, szkoła, 
kantyna i laboratoria.

– Jeśli chodzi o  strefę pracowniczą, 
to mamy mnóstwo technologii. Skró-
ci się czas przemieszczania się pra-
cowników między oddziałami dzięki 
poczcie pneumatycznej. Tą pocztą 
pneumatyczną będą wysyłane próbki 
laboratoryjne. Zmieni się radykalnie 
ten komfort pracy – mówi Izabela 
Marciniak, dyrektor WCZD.

Potrzeba kadr lekarskich
– Chciałbym, aby ten szpital był tak-

że miejscem przyciągającym kadrę le-
karską i pielęgniarską. Liczymy w tym 
zakresie na współpracę z  Uniwersy-
tetem Medycznym. Nie ukrywam, że 
jest to nasza obawa, czy tej kadry w naj-
bliższych latach wystarczy, aby szpital 

mógł w stu procentach funkcjonować 
tak, jak byśmy chcieli. W  tej chwili li-
czymy również na transfery z Ukrainy 

– dodaje marszałek. 
Cały proces inwestycyjny prze-

biegał bardzo sprawnie, pomimo 
pandemii.

– Bardzo cieszy nas także loka-
lizacja na gruncie „dzielnicy szpi-
talnej” – między szpitalem MSW 
a  Szpitalem Wojewódzkim. Dzięki 
temu mamy pewną synergię tych 
trzech placówek, lądowisko dla 
transportu lotniczego – a  to dziś 
niezbędny element. Transport po-
winien być szybki i  komfortow y 
i niepodlegający różnym zatorom na 
drogach. Taka tendencja powinna 
się w  Polsce ugruntować i  będę jej 
rzecznikiem, aby usługi medyczne 
z zakresu pediatrii były realizowane 
w  najw yższej jakości placówkach – 
podkreśla mówca.

Zaczynają pracę
Wszystkie pomieszczenia dla ob-

sługi administracji WCZD znajdują 
się na najwyższym piętrze. Pracow-
nicy obsługi już 28 marca rozpoczęli 
tam pracę. W  połowie kwietnia uru-
chomione miały zostać poradnie spe-
cjalistyczne w  WCZD, podobnie jak 
pierwsze oddziały szpitalne.

– Pacjentów będziemy przyjmo-
wać etapami. W  poniedziałek 11 
kwietnia jako pierwszy rusza zespół 
poradni specjalistycznych, a  we wto-
rek pojawią się pacjenci hospitalizo-
wani – z  oddziału dzieci mniejszych 
oraz oddziału zakaźnego z  placówki 
przy ul. Nowowiejskiego. Potem na-
stąpi chwila oddechu i  pod koniec 
kwietnia zostanie przeniesiona izba 
przyjęć i  wszystkie oddziały ze szpi-
tala przy ul. Krysiewicza. Tak więc na 
koniec kwietnia ruszamy w  komple-
cie pełną parą – tłumaczy dyr. Izabela 
Marciniak.

Harmonogram przeprowadzki 
ustalono w  kolejności: Poradnie Spe-
cjalistyczne z  ulicy Spornej – 11.04, 

Szpital Dziecięcy przy ulicy Nowo-
wiejskiego – 12.04, Szpital Dziecięcy 
przy ulicy Krysiewicza – 29.04.  

Ponad 459 mln zł
Całkowita wartość projektu to 

łącznie 459 033 762,00 zł (237 055 
731,67 zł pochodzi z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach WRPO 2014-2020, 120 
590 416,65 zł to wkład własny z  bu-
dżetu województwa wielkopolskiego, 
101 387 613,68 zł to środki finansowe 
pochodzące z budżetu państwa).

Generalnym wykonawcą tej inwe-
stycji jest firma Warbud SA, która odpo-
wiada też za wyposażenie obiektu m.in. 
w  aparaturę medyczną, kompleksowe 
zagospodarowanie działki, budowę par-
kingu na 425 miejsc oraz układu dróg 
wewnętrznych, przebudowę dojazdowej 
ulicy Adama Wrzoska i  placów rekre-
acyjnych, a  także realizację przestrzeni 
terenów zielonych. Za realizację inwesty-
cji odpowiedzialna była samorządowa 
spółka Szpitale Wielkopolski.

W  momencie zamykania tego wy-
dania otrzymaliśmy informację, iż we 
wtorek, 11 kwietnia szpital powitał 
pierwszego pacjenta. Jest nim 17-mie-
sięczna Lia.

Daria Burdyka,  
Anastasija Burnel
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Marek Woźniak – marszałek, Paulina Stochniałek – członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Od lewej: Marek Woźniak, Paulina Stochniałek, Izabela Marciniak – dyrektor nowej placówki 
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W  2022 roku zadebiutuje czwarta 
wersja nadwoziowa – Corolla Cross, 
która pozwoli umocnić rynkową pozy-
cję Toyoty w segmencie C.

Wraz z  premierą Corolli Cross za-
debiutuje piąta już generacja napędu 
hybrydowego Toyoty. Będzie to pierw-
szy globalny model marki z najnowszą 
hybrydą. Napęd ten jest bardziej wydaj-
ny i przyjemniejszy w prowadzeniu niż 
jego poprzednik.

5. generacja hybryd Toyoty
Toyota z  każdą kolejną generacją 

udoskonala swoje hybrydowe napędy. 
Wszystkie elementy hybrydy piątej 
generacji są zdecydowanie mniejsze – 
o około 20-30 proc. od tych w czwartej 
generacji. Mniejsze rozmiary oznaczają 
też o  wiele niższą masę podzespołów. 
Ponadto przeprojektowano układ prze-
niesienia napędu. Zastosowano nowe 
układy smarowania i  rozprowadzania 
oleju, które wykorzystują olej o niskiej 
lepkości. Przyczynia się to do poprawy 
wydajności i  zwiększenia mocy po-
przez zmniejszenie strat elektrycznych 
i mechanicznych.

Nowa generacja układu hybrydowe-
go oznacza dla kierowcy przede wszyst-
kim niższe zużycie paliwa. Jest to możli-
we dzięki zastosowaniu wydajniejszego 
akumulatora litowo-jonowego. Zestaw 
baterii jest mocniejszy i aż o 40 procent 
lżejszy niż wcześniej. Tym samym moż-
liwe jest pokonywanie jeszcze większych 
dystansów w trybie wyłącznie elektrycz-
nym i korzystanie z elektrycznego napę-
du przez dłuższy czas.

Hybrydowa Corolla Cross także 
z napędem AWD-i

W  Corolli Cross zastosowany bę-
dzie napęd hybrydowy z silnikiem 2.0. 
Łączna moc zestawu wynosi 197 KM 
(146 kW), co jest wzrostem aż o osiem 
procent w  stosunku do układu czwar-
tej generacji. Najnowsza hybryda po-
zwoli rozpędzić Corollę Cross od 0 do 
100 km/h w 8,1 sekundy.

Corolla Cross będzie też pierwszą 
Corollą , w  której będzie dostępny 
napęd AW D-i, sprawdzony już w  in-
nych SU V-ach Toyoty. Dodatkow y 
elektryczny silnik montowany przy 
tylnej osi osiąga imponującą moc 
40 K M (30,6 kW). Tylny silnik dołą-
czany jest automatycznie, zwiększa-
jąc trakcję i  dając większe poczucie 
bezpieczeństwa na nawierzchniach 
o  niskiej przyczepności. Wersja z  na-
pędem AW D-i  ma takie same osiągi 
podczas przyspieszania jak auto z na-
pędem na przód.

30 lat doświadczeń 
w elektryfikacji

Pełny napęd hybrydowy to kluczo-
wa technologia, która napędza elektry-
fikację parku samochodowego Toyoty 
i  skutecznie redukuje zużycie paliwa 
i emisję spalin. Jednak równolegle Toyo-
ta rozwija także inne ekologiczne napę-
dy. Oprócz klasycznych hybryd oferuje 
hybrydy plug-in, a w 2022 roku zadebiu-
tuje pierwszy globalny model z  bateryj-
nym napędem elektrycznym – bZ4X.

Zapraszamy do salonu Toyota  
Ukleja w Suchym Lesie.

MOTORYZACJA 

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

Piąta generacja napędu 
hybrydowego debiutuje 
w Corolli Cross
Corolla Cross będzie pierwszym modelem w gamie Toyoty 
z najnowszą, piątą generacją napędu hybrydowego. Nowa 
wersja nadwoziowa najpopularniejszego samochodu na 
świecie – Corolli, będzie dostępna w drugiej połowie 2022 
roku w salonie Toyota Ukleja w Suchym Lesie.

INFORMACJE / REKLAMA

Nie musisz wychodzić z domu, 
żeby zgłosić pomysł!
Lokalni w Gminie Suchy Las ruszają z nowym projektem 
E-lokalni w Gminie Suchy Las! Fundusze EOG zawitały do 
naszej gminy – jako jedyna organizacja w Wielkopolsce 
Lokalni otrzymali dofinansowanie!

Dodajmy w tym miejscu, że w grę 
wchodzą niemałe pieniądze, jako że 
wysokość budżetu w  ramach  Progra-
mu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Regionalny to aż  14 928,59 euro, czyli 
prawie 70 tys. zł. 

Co to jest EOG?
Czym są Fundusze EOG? Są to 

pieniądze przeznaczane przez Islandię, 
Liechtenstein i  Norwegię na zmniej-
szenie nierówności społeczno-eko-
nomicznych w  Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, ze szczególnym 
uwzględnieniem Europy Środkowo-

-Wschodniej, czyli innymi słowy no-
wych państw członkowskich UE.

Europejski Obszar Gospodarczy 
obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz 
większość krajów EFTA, czyli Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu. Większość, czyli właśnie 
wspomniane wyżej Islandię, Liech-
tenstein i Norwegię. Do EFTA należy 
ponadto Szwajcaria, która jednak nie 
zdecydowała się, przynajmniej jak 
na razie, zaangażować w  EOG mając 
swój system funduszy.

Głos z komputera
Przed nami i Wami pół roku wspól-

nego działania. Co będziemy robić? 
Realizować Wasze pomysły – to Wy 
zdecydujecie, które są najlepsze – każ-
dy będzie mógł zgłosić pomysł i każdy 
zagłosować.

Nie, nie – nie na zebraniu, nie na 
kartce, ale na nowoczesnej platformie 
internetowej – nie ruszając się z domu 
będziecie mogli obejrzeć projekty i od-
dać głos. Pokażemy, że tak można, że 
nowe technologie w życiu gminy są na 
wyciągnięcie ręki – tylko trzeba chcieć! 
Bo o to w tym naszym działaniu chodzi 

– pokazać, że każdy Mieszkaniec może 
decydować – nie tylko garstka osób, 
która pojawi się na zebraniu.

A przecież wiemy, że fantastycznych 
pomysłów Wam nie brakuje! I  już nie 
możemy się doczekać ich realizacji ra-
zem z  Wami.  O  wszystkim będziemy 
Was informować w  artykułach praso-
wych, ulotkach i  na naszym fanpage-

’u  Lokalni w  Gminie Suchy Las – tam 
znajdziecie informacje, jak zgłaszać swo-
je pomysły i  jak głosować na najlepsze, 
które wspólnie będziemy realizować. 

Ania Ohirko
Lokalni w Gminie Suchy Las

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fun-

dusz Regionalny (wysokość budżetu 14 928,59 euro)

Projekt realizowany przez 
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Wiosna 2021
Grand Prix Polski  
Standard Latin

Zapraszają Szkoła Tańca JAWOR oraz Gmina Suchy Las  
Hala Sportowa GOS w Suchym Lesie 
• Całodniowe współzawodnictwo, pokazy artystyczne podczas finału
• Cztery bloki w godz: 9.30, 12.30, 15.00
• Gala Taneczna – 18.30

Pod Patronatem honorowym wójta Gminy Suchy laS GrzeGorza wojtery  

 Wiosna 2022 Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego  
Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Patronat 
medialny:   

SPonSorzy:  

XLII

14 MAJA 2022 r.

Wiosna 2021
Grand Prix Polski  

Zapraszają Szkoła Tańca JAWOR oraz Gmina Suchy Las  
Hala Sportowa GOS w Suchym Lesie 
• Całodniowe współzawodnictwo, pokazy artystyczne podczas finału
• Cztery bloki w godz: 9.30, 12.30, 15.30
• Gala Taneczna – 18.30

POD PATRONATEM HONOROWYM WÓJTA GMINY SUCHY LAS GRZEGORZA WOJTERY  

 Wiosna 2022 Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego  
Polskiego Towarzystwa Tanecznego

PATRONAT 
MEDIALNY:   

SPONSORZY:  

XLII

14 MAJA 2022 r.

SponsorzyPatroni medialni

Ósmoklasisto, powiatowe 
szkoły czekają na Ciebie
Powoli zbliża się czas naboru do ponadpodstawowych szkół 
prowadzonych przez powiat poznański. Zespoły szkolne  
w Bolechowie, Kórniku, Puszczykowie, Mosinie, Rokietnicy czy 
Swarzędzu niezmiennie cieszą się ogromną popularnością. 

Oprócz świetnego poziomu na-
uczania ogólnego oferują kierunki 
kształcenia zawodowego, tak atrak-
cyjnego dla młodych ludzi, pozwala-
jącego bowiem zdobyć ciekawe, przy-
szłościowe profesje. Od 16 maja do 20 
czerwca br. absolwenci klas ósmych 
mogą składać wnioski o  przyjęcie na 
rok szkolny 2022/2023. Szczegółowa 
oferta edukacyjna znajduje na www. 
powiat.poznan.pl/prezentacja_szkol.

Rekrutacja w  powiecie poznańskim 
i mieście Poznań odbywa się elektronicz-
nie poprzez www.nabor.pcss.pl/poznan. 
Każdy ósmoklasista ma prawo aplikować 
do sześciu szkół oraz dowolnej liczby od-
działów. Kandydat zainteresowany pla-
cówkami zarówno z powiatu, jak i miasta 
wskazuje swoje wybory w jednym wnio-
sku. Młodzi ludzie muszą się upewnić, 
czy w klasach, na które się decydują, 
obowiązują dodatkowe kryteria i doku-
menty, np. test kompetencji językowych 
czy sprawności fizycznej. Wybierając 

kształcenie zawodowe w  technikum 
lub branżówce I  stopnia, uczeń otrzy-
muje skierowanie na badanie lekarskie 
w sposób określony przez placówkę.

Absolwenci klas ósmych mają do 
wyboru: 4-letnie licea ogólnokształcące, 
5-letnie technika (nauka w obu kończy się 
egzaminem maturalnym) oraz 3-letnie 
szkoły branżowe I  stopnia. Ukończenie 
technikum lub szkoły branżowej I  stop-
nia daje możliwość uzyskania zawodu. 
Naukę po branżówce można kontynu-
ować w  liceum ogólnokształcącym dla 
dorosłych lub szkole branżowej II stopnia.
Pełna lista szkół powiatowych oraz 
poznańskich biorących udział w  na-
borze elektronicznym (wraz z ofertą), 
a  także informator z  terminarzem 
i instrukcją postępowania rekrutacyj-
nego, znajduje się na www.nabor.pcss.
pl/poznan Harmonogram znajduje 
się również na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w  Poznaniu:  
www.ko.poznan.pl.                                     AK
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Zimna fala ultradźwięków niszczy 
membranę komórek tłuszczowych, 
powodując ich rozpad. Natomiast cie-
płe ultradźwięki odpowiadają za nisz-
czenie lokalnych depozytów tłuszczu 
temperaturą. 

Dzięki energii fal radiowych nastę-
puje przebudowa kolagenu, a co za tym 
idzie, poprawa jakości i gęstości skóry, 
jej napięcie i ujędrnienie. 

Rewolucja na rynku
Accent Prime™ to rewolucyjne po-

łączenie technologii o najwyższej czę-
stotliwości  dostępnej na rynku. Oso-
by poddające się zabiegom przy jego 
użyciu mogą zyskać efekty w  postaci 
redukcji tkanki tłuszczowej, zmniej-
szenie obwodu miejsca zabiegowego, 
ujędrnienia i  poprawy jakości skóry, 

stymulacji fibroblastów do odbudowy 
i wytwarzania kolagenu, a także gęstej 
i elastycznej skóra.

Dzięki tym efektom Accent Prime™ 
jest idealnym rozwiązaniem dla osób 
zmagających się z  nadmiarem tłusz-
czu na zewnętrznej części ud, brzucha, 
bokach, czy wiotkością skóry ramion 
i brzucha.

Po wykonanym zabiegu rekon-
walescencja nie jest wymagana, co 
stanowi niewątpliwą zaletą. Zaraz po 
zakończeniu można wrócić do swoich 
codziennych zajęć.

Ujędrnianie i odmładzanie
Z  wiekiem konsystencja i  wital-

ność skóry ustępuje miejsca pierw-
szym oznakom starzenia, do jakich za-
liczają się zmarszczki i jej zwiotczenie. 

Accent Prime™, przy wykorzystaniu 
wysokiej częstotliwości energii fali 
radiowej, przyczynia się do ujędrnie-
nia i  poprawy gęstości skóry. Dzięki 
temu wygląda ona młodziej i zdrowiej, 
a  jednocześnie poprawiony zostaje jej 
ogólny koloryt. Sprzęt ten możemy za-
stosować na różne partie ciała.

Misja: twarz
Jeśli zauważyłaś, że skóra na twarzy 

straciła swoją elastyczność i  zniknął 
jej piękny owal, albo przeszkadza ci 
„drugi podbródek”, nie musisz tego 
akceptować.

Accent Prime™ działa na siateczkę 
włókien kolagenowych mobilizując je 
do działania. Dodatkowo posiada moc 
niwelowania tkanki tłuszczowej z wy-
branych okolic. Skorzystanie z  tego 
zabiegu pozwoli tobie cieszyć się pięk-
nym profilem bez „drugiego podbród-
ka” i wysmuklonym owalem twarzy. 

Misja: plecy
Są takie obszary na twoim ciele, 

z którymi możesz nie wiedzieć jak so-
bie poradzić. Ramiona z  wiekiem lub 
po schudnięciu straciły jędrny wygląd, 
a na plecach widoczne są już wałeczki 
tłuszczu? Accent Prime™ radzi sobie 
z  tymi problemami. Dzięki ultradź-
więkom i fali radiowej niszczy nadmiar 
tkanki tłuszczowej i  błyskawicznie 
ujędrnia ciało. Od tej chwili będziesz 
mogła bez kompleksów odkryć ramio-
na i pokazać idealnie gładkie plecy.  

Misja: brzuch
Siedzący tryb życia, drastyczne 

diety i ciąża wystarczą, żeby mieć kło-
pot z „oponką” na brzuchu. Skóra staje 
się wiotka, a wtedy nawet intensywny 

trening nie jest w stanie przywrócić jej 
dawnej elastyczności. Istnieje jednak 
coś, co zadziała szybko i  skutecznie. 
Technologii Accent Prime™ wystarczy 
20 minut, aby pozbyć się nadmiaru 
tkanki tłuszczowej z  brzucha i  ujędr-
nić skórę. Smukła talia i płaski brzuch 
są w zasięgu twojej ręki.

Misja: uda/kolana
Gładkie, szczupłe nogi i  wymo-

delowane pośladki? To prostsze niż 
myślisz. Accent Prime™ skutecznie ra-
dzi sobie z  tkanką tłuszczową, wiotką 
skórą po wewnętrznej stronie ud i nad 
kolanami. W  połączeniu ultradźwię-
ków i  fal radiowych działa szybko 
i skutecznie również  w tych trudnych 
obszarach. Dzięki stymulowaniu włó-
kien kolagenowych uzyskasz efekt 
wyszczuplenia i  uniesienia skóry na 
pośladkach i nad kolanami. 

Firma Jemy Nie Tyjemy, połączo-
na wraz z  Health Esthetic, w  swojej 
ofercie ma zabiegi, które stanowią ide-
alne wsparcie dla działania diet i  dla 
zwiększenia efektywności treningów. 
Stosowane w tym celu technologie po-
chodzą od światowych liderów, dzięki 
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BS

URODA

Accent Prime™ – agent do zadań specjalnych 
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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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wej możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada się interdyscyplinarną 
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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 
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lifting ciała) czy redukcję blizn i rozstępów (Intraject oraz Kar-
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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 
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nym wyzwaniem, ale również świetnym doświadczeniem, które 
zdobyłam dzięki temu.  Dodatkowo jako Klinika Derm Expert na-
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ustannie rozwijamy się poszerzając wiedzę kosmetologów, wzbo-
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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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URODA

Studio Urody Natalia  
Chludowo  
ul. Obornicka 4, 
tel. 888 405 885

/ StudioFryzurChludowo

Paznokcie, które oczarują
Jeżeli chcesz, żeby ludzi oczarowało jedno sporzenie na 
Twoje dłonie i stopy, wybierz się do Studia Urody Natalia.

Nie jest tajemnicą, że pielęgnacja 
jest nieodłącznym elementem zwią-
zanym z  kobiecym wyglądem. Wszy-
scy chcemy wyglądać atrakcyjnie, 
a w dzisiejszych czasach to nie ubrania 
sprawiają, że wyglądamy dobrze, lecz 
zadbane paznokcie.

Cudny, kolorowy french 
Profesjonalną obsługę na najwyż-

szym poziomie mogą zapewnić w  Stu-
dio Urody Natalia. Stylizacja paznokci 
to wielka pasja właścicielki Natalii Sob-
czak, która zajmuje się tym zawodowo 
od ponad 12 lat. Dzięki temu wie, jak 
podejść do każdego klienta, pomaga 
mu zawsze próbować nowych rzeczy 
i potrafi wcielić każdy projekt w życie.

Wybrałeś już swój wzór paznokci 
na wiosnę?  Głównym trendem jest ko-
lorowość, wiosna w pełni, a wraz z nią 
manicure, jaskrawe kolory, piękna 
różnobarwna  biżuteria lub wiosenne 
ombré – wszystkie te elementy mogą 
ozdobić Twoje paznokcie. Nawet kla-
syczny  french  może być malowniczy, 
jaskrawy i  będzie wyglądać zupełnie 

nietypowo. I tak jak kwitną kwiaty, tak 
i Ty będziesz kwitnąć. 

Salon oferuje manicure hybrydo-
wy i  żelowy. Pracuje na kosmetykach 
najwyższej jakości takich marek jak 
Indigo, Słowianka, Mistero Milano. 
Dysponuje szeroką gamą ponad 200 
kolorów, które będziesz chciała prze-
nieść na swoje dłonie, które mogą od-
zwierciedlać Twój wewnętrzny stan, 
nastrój lub pogodę na zewnątrz.

Bohdana Martyczenko

W  tym sezonie najbardziej wybiją 
się kolekcja lakierów marki Indigo. To 
niebanalna kolekcja róży i  nudziaków 
połączona z błyskiem brokatu, które bez 
wątpienia podkreślą ekskluzywność. 

Jeśli chcesz dodać uroku swojemu 
wyglądowi, sięgnij po odcienie z kolek-
cji pełnej blasku, czyli Glitter Collection, 
takie jak: GIRLS WANNA HAVE 
GLAM, LUX TORPEDA, PINK 
BLING, SPRINGSECCO itd. Nato-
miast odcienie różu i  nude są idealne 
dla osób, które lubią subtelne, spokojne 
odcienie podkreślające kobiecość. 

Od strony technicznej, będziesz 
obsługiwany za pomocą profesjonal-
nych narzędzi BalbCare oraz Farmona.

Zastosowanie jednorazowego 
sterylnego produktu zawierającego 

wszystko to, co niezbędne do zabie-
gu pedicure oraz naturalne składni-
ki grzybobójcze zawarte w  emulsji 
gwarantują dużo wyższy standard 
bezpieczeństwa i  higieny podczas wy-
konywania zabiegu pedicure. Emulsja 
BalbCare składa się z  najwyższej ja-
kości składników naturalnych pocho-
dzących z  tropikalnych lasów Amery-
ki Południowej, które poprzez okluzje 
w  skarpetach zapewniają niepowta-
rzalne odżywienie stóp i paznokci.

Twoje stopy staną się małym dzie-
łem sztuki, na którym będziesz mógł 
zobrazować  co tylko zechcesz, bę-
dziesz swoim własnym artystą, a  Stu-
dio Urody Natalia zamieni pomysły 
w rzeczywistość.

Bohdana Martyczenko

Błyszczące gwiazdy i piękne nogi
Każda dziewczyna jest gwiazdą, jesteśmy wyjątkowe i pięk-
ne na swój własny sposób, wszystkie chcemy błyszczeć nie 
tylko od wewnątrz, ale także być zauważone przez innych.

PRZED

PO

PRZED PO
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Ale należy pamiętać,  że w momen-
cie nagrywania obrazu przez kamery, 
który obejmuje wizerunek pracowni-
ków, dochodzi do przetwarzania da-
nych osobowych. 

Rzetelność i przejrzystość
Oznacza to, że pracodawca w tym 

przypadku powinien również brać 
pod uwagę przepisy RODO.

Pracodawca, decydując się na 
założenie monitoringu wizyjnego 
w  zakładzie pracy, powinien określić 
konkretny cel, w  którym będzie on 
wykorzystywany. 

Zgodnie z przepisami prawa pracy 
pracodawca może wprowadzić tego 
typu nadzór nad terenem zakładu 
pracy wyłącznie w  sytuacjach wska-
zanych w przepisie, to jest o  ile jest to 
niezbędne do zapewnienia bezpie-
czeństwa pracowników lub ochrony 
mienia lub kontroli produkcji lub 
zachowania w  tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę.

Każdy pracodawca, będący rów-
nież administratorem danych osobo-
wych zatrudnionych pracowników, 
powinien mieć na uwadze, iż dane 
osobowe w  każdym wypadku powin-
ny być przez niego przetwarzane zgod-
nie z  prawem, rzetelnie i  w  sposób 
przejrzysty; zbierane w  konkretnych, 
wyraźnych i  prawnie uzasadnionych 
celach; a także ograniczone wyłącznie 
do tego, co jest niezbędne do celów, 
w których są przetwarzane.

Wskazać należy, że pracodawca 
powinien poinformować osoby, któ-
re potencjalnie mogą zostać objęte 
monitoringiem, to jest pracowników, 
klientów, czy też kontrahentów, że mo-
nitoring jest stosowany i  jaki obszar 
jest nim objęty.

Pracodawca, zgodnie z Kodeksem 
pracy, oznacza pomieszczenia i  teren 
monitorowany w  sposób widoczny 

i  czytelny, za pomocą odpowiednich 
znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, 
nie później niż jeden dzień przed jego 
uruchomieniem.

Naruszenie prywatności
Monitoring to środek techniczny 

umożliwiający rejestrację obrazu. Co 
za tym idzie – monitoring wizyjny nie 
może nagrywać dźwięku. Oznacza to, 
iż stosowanie kamer rejestrujących 
również dźwięk może, w przypadkach 
nieuregulowanych przepisami prawa, 
zostać uznane za naruszenie prywat-
ności oraz za nadmiarową formę prze-
twarzania danych, a  co za tym idzie 
wiązać się z  odpowiedzialnością nie 
tylko administracyjną i  cywilną ale 
również i karną.

Co do zasady pracodawca nie 
może wprowadzić (i  prowadzić) mo-
nitoringu w  pomieszczeniach sani-
tarnych, szatniach, stołówkach oraz 
palarni lub pomieszczeniach udo-
stępnianych zakładowej organizacji 
związkowej. Stosowanie monitoringu 
w tych pomieszczeniach jest możliwe 
tylko w  przypadkach, gdy jest to nie-
zbędne do realizacji celów opisanych 
powyżej, a  jednocześnie nie naruszy 
to godności oraz innych dóbr oso-
bistych pracownika, a  także zasady 
wolności i  niezależności związków 
zawodowych.

W  odniesieniu do monitoringu 
prowadzonego w  tego rodzaju po-
mieszczeniach, pracodawca powinien 
też zastosować takie rozwiązania tech-
niczne monitoringu, które uniemoż-
liwią rozpoznanie przebywających 
w tych pomieszczeniach osób.

Monitoring pomieszczeń sanitar-
nych wymaga uzyskania uprzedniej 
zgody zakładowej organizacji związ-
kowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa 
zakładowa organizacja związkowa 

– uprzedniej zgody przedstawicieli pra-
cowników wybranych w trybie przyję-
tym u danego pracodawcy.

Zniszczenie nagrań
Pracodawca jest uprawniony do 

przetwarzania, w  tym gromadzenia 
nagranego obrazu wyłącznie do celów, 
dla których został zebrany, przez okres 
nieprzekraczający trzech miesięcy od 
dnia dokonania nagrania. Z  tym za-
strzeżeniem, że termin ten może ulec 
przedłużeniu do czasu prawomocne-
go zakończenia postępowania, gdy na-
grania obrazu stanowią lub mogą sta-
nowić dowód w  sprawie. Po upływie 
wskazanych okresów, nagrania moni-
toringu zawierające dane osobowe, co 
do zasady podlegają zniszczeniu.

Podsumow ując, stwierdzić nale-
ży, że obowiązujące normy prawne 
dotyczące monitoringu w  miejscu 
pracy, wzmacniają ochronę praw 
pracownika w  kontekście ewentu-
alnej możliwości naruszenia jego 
dóbr osobistych. Każdy pracodaw-
ca powinien natomiast zadbać o  to, 
aby monitoring w miejscu pracy był 
stosowany zgodnie z  prawem, co 
pozwoli mu uniknąć bardzo dole-
gliw ych sankcji i  konsekwencji f i-
nansow ych. W  tym celu pracodaw-
cy powinni jak najszybciej wdrożyć 
odpowiednie standardy w ynika-
jące z  RODO i  innych przepisów, 
dotyczących ochrony danych oso-
bow ych.

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

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

OFERUJEMY:

PRALNIA
EKOLOGICZNA

NASZE SALONY:

KONDOLENCJE / REKLAMA

Urząd Gminy Suchy Las zaprasza właścicieli
nieruchomości w tych miejscowościach

do punktów konsultacyjnych programu „Czyste Powietrze”
oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Punkty konsultacyjne będą otwarte:
• w Zielątkowie – 5 maja 2022 r., godz. 14-18  

w Świetlicy Wiejskiej (ul. Kręta 1),
• w Biedrusku – 26 maja 2022 r., godz. 14-18  

w Domu Osiedlowym (ul. Zjednoczenia 4).

Uwaga! Dotyczy  
Zielątkowa i Biedruska!

W ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powie- 
trze” zostaną przedstawione informacje o Programie osobom 
zainteresowanym złożeniem Wniosku o  dofinansowanie,  
w  tym między innymi o  wysokości możliwego dofinansowa-
nia, pracach które podlegają dofinansowaniu oraz określonych 
w  Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinanso-
wania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze 
środków publicznych.

W ramach punktu konsultacyjnego Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków będzie można pobrać i złożyć deklarację 
dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W poprawnym 
wypełnieniu deklaracji pomoże obecny na miejscu konsultant.  
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowią-
zany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za brak złożenia 
deklaracji ustawodawca przewidział kary.

Z ogromnym smutkiem i żalem 
przyjęliśmy informację o śmierci 

naszego długoletniego pracownika 

śp. Jerzego Nickel 
Człowieka o wielkim sercu,  

który swoją wiedzą i dobrą radą służył 
wszystkim będącym w potrzebie

Żonie i najbliższej Rodzinie  
wyrazy głębokiego współczucia składają

Zarząd i pracownicy firmy 
PTB Nickel

Umarłych wieczność  
dotąd trwa dokąd  

pamięcią im się płaci

Monitoring wizyjny 
w miejscu pracy
Monitoring jest najpopularniejszym narzędziem sprawo-
wania kontroli nie tylko  w przestrzeni publicznej ale i rów-
nież na terenie zakładu pracy. Zasady stosowania monito-
ringu wizyjnego w miejscu pracy reguluje Kodeks pracy.

Galeria Sucholeska
Suchy Las, ul. Obornicka 85

pon. - sob: 10.00-19.30
niedz. handlowa: 10.00-17.00

tel. 509 473 120

Oferujemy pełen  
zakres usług  

f lorystycznych.
Serdecznie zapraszamy

W M AJU PROMOCJA

W CENIE ŚREDNIEJ 

DUŻA ŚWIECA

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

/ MĄŻ NA TELEFON

PRACOWNIA STOLARSKA
Meble na wymiar

Architektura ogrodowa
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WYWIAD / REKLAMAWYDARZENIA

Wujek Ogórek grał  
z nami w zielone
Wiosenny Festyn Przyrodniczy oznaczał możliwość wzięcia 
udziału w warsztatach, wykładach, spektaklach i koncer-
tach. Swoją wiedzą z odwiedzającymi chętnie dzielili się 
m.in. specjaliści z Zakładu Gospodarki Komunalnej. Impreza 
odbyła się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej.

Festyn był skierowany zarówno 
dla dzieci, jak i  dorosłych więc każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 

Hej, sokoły!
Podczas wydarzenia można było od-

wiedzić stoiska chociażby Studenckiego 
Koła Naukowego Dietetyków AWF czy 
Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Stoiska oferowały zarówno gry 
i  zabawy dla dzieci, jak i  merytorycz-
ne informacje dla dorosłych uczest-
ników. 

Ponadto można było wziąć udział 
w  warsztatach i  wykładach dla dzieci 
w  różnym wieku, była też możliwość 
spotkania się z  psim behawiorystą, 
obejrzenia spektaklu „Grajmy w  Zie-

lone” czy wysłuchania ekologicznego 
koncertu Wujka Ogórka.

Inne atrakcje to chociażby malo-
wanie twarzy oraz tematyczne koloro-
wanki, możliwość wygrania zabawek 
edukacyjnych czy kubełków od ZGK, 
a  także możliwość zobaczenia na 
żywo sokołów, które przyprowadzili 
ze sobą członkowie Koła Naukowego 
Leśników Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu.

Dorośli także mogli się wiele 
dowiedzieć, a  swoją wiedzę ofero-
wały chociażby stoiska firmy TOP 
Kompostownik czy wspomnianego 
w yżej Zak ładu Gospodarki Komu-
nalnej. 

Bawiąc uczyć
Na tym ostatnim stoisku uczest-

nicy imprezy mogli się zapoznać 
z  zasadami segregacji na terenie 

gminy, a  także założyć kartę użyt-
kownika PSZOK, która pozwoli na 
pozbycie się odpadów trudnych do 
zakwalifikowania, jak chociażby sta-
re meble.

Impreza spotkała się z pozytywny-
mi komentarzami zarówno odwiedza-
jących, jak i wystawiających się.

– Takie imprezy są konieczne. 
Dzięki nim nasze dzieci w  przyszło-
ści będą wiedziały, jak dbać o  naszą 
planetę – mówi członkini Koła Na-
ukowego Leśników Uniwersytetu 
Przyrodniczego.

– To nie tylko dobra zabawa, ale 
i  dobra nauka dla naszych dzieci – 
wspomina z  kolei jedna z  uczestni-
czek.

Miejmy nadzieję, że impreza ta bę-
dzie się regularnie odbywać na terenie 
naszej gminy.

Bartosz Kabaciński

Ekologiczne trendy w praktyce
Za nami Wiosenny Festyn Przyrodniczy, który odbył się 
w marcu w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej. Zain-
teresowaniem podczas wydarzenia cieszyło się stoisko po-
święcone sucholeskiej łące. Jest to inicjatywa firmy „TWÓJ 
OGRÓD”. Z Ludmiłą Woźniak, właścicielką firmy, rozmawia-
my o ekologicznych inspiracjach.

– Skąd w ogóle pojawił się pomysł na 
łąkę sucholeską?

– Ta łąka już istnieje. Urząd Gmi-
ny wyszedł z  inicjatywą, żeby w  tym 
miejscu zrobić park. Powstał projekt 
który nie przekształca ekosystemu ist-
niejącego obszaru, zachowuje wszyst-
kie jego ekologiczne walory. Chodzi 
o  udostępnienie terenu dla mieszkań-
ców w  taki sposób, żeby nie był on 
niszczony, żeby ludzie mogli obserwo-
wać zieleń w  naturalnej formie. Dlate-
go podjęliśmy wyzwanie stworzenia 
takiego ekologicznego projektu.

– Mogę spytać skąd się wzięła inspi-
racja? Wspomina Pani na stronie 
firmy o  chęci oddania wiejskiego 
charakteru dawnego Suchego Lasu. 
Ale czy w  swojej pracy nie czerpała 
pani przykładu z twórców ogrodów, 
które były właśnie w  taki sposób 
projektowane?

– Panuje tendencja – szczególnie 
w  obszarach niezurbanizowanych – 
odejścia od intensywnego przekształ-
cania przyrody. Można powiedzieć, że 
czerpiemy inspirację z  idei, które zo-
stały już gdzieś wprowadzone. Projek-
tując cały czas obserwuję realizacje in-
nych projektantów. Inspiruję się takim 
podejściem do tworzenia projektów 
zieleni w  przestrzeniach cennych eko-
systemów, które uważam za właściwe 

– czyli nie przekształcanie, a  ochrona 
i  uzupełnianie. Można powiedzieć że 
idea nie jest nowa, natomiast jak na 
warunki nasze jest to dość nowator-
skie podejście. Prekursorem naturali-
stycznej i ekologicznej formy projekto-
wania jest holenderski projektant Piet 
Oudolf. Dla projektanta samo miejsce 

jest inspiracją. Nie jest to odtworzenie 
pomysłu, który już funkcjonuje, tylko 
działanie zgodne z  nurtem ekologicz-
nym.

– Czy ten projekt cieszy się popular-
nością? Czy spotkała się pani z  po-
zytywnymi komentarzami?

Tak. Komentarze są bardzo pozy-
tywne. Ludzie mówią, że nie uświada-
miali sobie, że można projekt zieleni 
w  taki sposób zaprezentować. Kiedy 
widzą nasze rysunki, to rozumieją o co 
tu chodzi. Udało nam się go tak przy-
gotować, że człowiek niezwiązany 
z  zielenią rozumie, co chcemy zrobić, 
jak to miejsce przekształcić.

– Czy możemy spodziewać się 
w  przyszłości podobnych projek-
tów?

– To nie jest takie proste, bo cy-
wilizacja bardzo zmienia naturalne 
środowisko i to, że Suchy Las posiada 
takie miejsce, jest w  pewnym sensie 
przypadkiem. To była dotąd mokra, 
zapomniana łąka, na którą nie było 
pomysłu. Teraz nagle się okazuje, że 
ta łąka jest niesamowitym walorem, 
obszarem, który nie został przekształ-
cony. Być może będą projekty dla 
miejsc, które da się w taki sposób ura-
tować i zatrzymać. My bardzo chętnie 
taki projekt przygotujemy. Wydaje mi 
się, że w samym Suchym Lesie jest już 
mało takich miejsc, są natomiast w in-
nych miejscowościach należących do 
gminy. 

– Jak wypromować tę inicjatywę 
wśród mieszkańców?

– Podejmuję takie próby. Suchy Las 
przechodzi dość znaczącą przemia-
nę ze wsi w  rodzaj osiedla wiejskiego 

i rdzenni mieszkańcy, których jest już 
niewielu, znają to miejsce. Jeśli jest 
taka możliwość, to rozmawiam o pro-
jekcie z mieszkańcami, u mnie w Cen-
trum Ogrodniczym, w  mediach spo-
łecznościowych. Miejsce Sucholeskiej 
Łąki jest ukryte, może dlatego zacho-
wało wszystkie swoje walory i dla ludzi, 
którzy nie są rdzennymi mieszkańca-
mi, to miejsce jest jakimś odkryciem. 
Nie widać go ani z  ulicy Bogusław-
skiego, ani z Rolnej. Brak oczywistego 
dojazdu.

– Co Pani sądzi o sucholeskim festy-
nie ekologicznym? Czy to Pani ko-
lejna wizyta tutaj?

– Nie, pierwszy raz biorę udział 
w  takiej imprezie. Spotykam się 
tutaj z  bardzo ciepłym przyjęciem. 
Warto organizować takie w ydarze-
nia, bo stosunek do przyrody nie jest 
w ydzielony z  kultury danej społecz-
ności. To jaki my mamy stosunek do 
przyrody, do zwierząt, ptaków – to 
jest przejaw naszej kultury. Super, 
że Centrum Kultury i  Biblioteka 
Publiczna podejmują tematy ekolo-
giczne, związane z  zielenią , bo sztu-
ka tworzenia ogrodów to duża część 
kultury. Jestem nawet zdziwiona 
liczbą osób, które przyszły, które in-
teresują się tym tematem. 

– Ma Pani porady dla osób, które 
chciałyby w  takim stylu urządzić 
swój ogród?

Dobre jest to, że ludzie decydu-
ją się na posiadanie kawałka ziemi. 
Radziłabym, aby nie działać sche-
matycznie. Nie zadowalać się tylko 
kwadratem trawnika ogrodzonym 
żywopłotem z  tui. Podchodźmy do 
tego indywidualnie. Szukajmy roz-
wiązań i  korzystajmy z  projektów 
ludzi, którzy się na tym znają. Spo-
tkajmy się z  kilkoma projektantami 
i  zobaczmy, które podejście jest dla 
nas dobre i  dlaczego. Idźmy własną 
drogą, odejdźmy od schematów.

Rozmawiał Bartosz Kabaciński

Ludmiła Woźniak, z  domu Brat-
kowska, jest rdzenną mieszkanką 
Suchego Lasu. Od wielu lat zajmu-
je się projektowaniem ogrodów, 
terenów zieleni, projektowaniem 
architektonicznym. W  dorobku 
zawodowym ma szereg projektów 
i  realizacji ogrodów oraz domów. 
Z  wykształcenia jest magistrem in-
żynierem ogrodnictwa oraz magi-
strem inżynierem architektem. Pro-
wadzi Centrum Ogrodnicze „Twój 
Ogród” w  Suchym Lesie przy ulicy 
Leśnej.
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 REKLAMA / KONKURS Agnieszka Łęcka � tel. 669 69 00 36 � e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Obornicka 134 
Suchy Las

Konkurs fotograficzny dla Czytelników!

Mieszkańcy naszej gminy kochają zwierzęta, więc 
następny konkurs również będzie z Waszymi milusiń-
skimi. Czekamy na zdjęcia z pupilami. Pochwalcie się 
swoimi psami, kotami, rybkami i nie tylko. Najładniej-
sze zostaną nagrodzone.

Zdjęcia, dane osobowe, numer telefonu oraz zgodę 
na publikację fotografii prześlijcie do 15 maja 2022 r.  
na adres konkurs@sucholeski.eu
Do wygrania: 

  �� trzy vouchery każdy po 150 zł na zabiegi kosmetyczne 
ufundowane przez Salon Urody Sisel, ul. Jeżynowa 19  
w Suchym Lesie, tel. 697 924 543, 667 859 640 

  �� dwa vouchery, każdy po 150 zł na botoks włosów, 
ufundowane przez Studio Urody Natalia  z  Chludowa,  
ul. Obornicka 4, tel. 888 405 885,

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

Do wygrania: 
  �� Myjka ciśnieniowa 2500W STARGATE 180  

Lavor o wartości 619 zł

Zrób zakupy w  sklepie 
Bricoman na Wojciechow-
skiego 7/17 w  Poznaniu za 
minimum 200 zł i  prześlij 
zdjęcie paragonu lub fak-
tury na na adres konkurs@
sucholeski.eu do 15 maja 
2022 r.

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

ZADZWOŃ - ZAMÓW - ODBIERZ W LOKALU 
Suchy Las ul. Sucholeska 1 

Tel.: 693 900 282 
GODZINY OTWARCIA 

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

/SMACZNY ZAKĄTEK

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ  
DO SPRÓBOWANIA DAŃ 
KUCHNI UKRAIŃSKIEJ: 

CODZIENNIE INNE DANIE DNIA 
NA WYNOS I NA MIEJSCU  

ZUPA + DRUGIE DANIE 24,00 ZŁ 
DRUGIE DANIE 22,00 ZŁ

WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA 22,00 ZŁ

PIELEMENI
CZEBUREKI

SOLANKA
FRYKADELKA

DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ
solanka ...............................................................  11
barszcz ukraiński  .........................................  11

CZEBUREKI ( 2 szt.)
z farszem mięsnym  ................................... 24
z farszem warzywnym 
z kurczakiem ................................................... 24
z farszem ziemniaczano- 
   pieczarkowym ........................................... 24
z farszem szpinakowym .......................... 24

PIELMIENI (16 szt.) ................................. 25

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

PIEROGI ( 8 szt.)
z mięsem ........................................................... 24
ruskie ................................................................... 24
ze szpinakiem i serem feta  ................... 24
z kapustą i grzybami  ................................ 24
z twarożkiem  ................................................. 24
z jagodami  ...................................................... 24

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

MIĘSA
rumsztyk z cebulką  ...................................  13
kotlet schabowy  .........................................  13
filet z kurczaka w panierce  ...................  13
filet z kurczaka w panierce  
   z nasionami  ................................................  13
stripsy  ................................................................  13
pieczeń z karkówki  
   w ciemnym sosie  ....................................  13
zraz wieprzowy  
   w ciemnym sosie  ..................................... 14
filet z kurczaka w płatkach  
   kukurydzianych ........................................ 14
de volaille  ........................................................  14
szwajcar  ............................................................ 14
panierowany filet z dorsza  ...................  14
kotlet schabowy po belwedersku 
   (zapiekany z pieczarkami  
   i serem mozarella)  .................................. 16
filet z kurczaka po parysku
   (zapiekany z pomidorami  
   i serem mozarella)  .................................. 16
szare kluski z kapustą 
   zasmażaną...................................................  15

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

MENU

www.diagnostyka.plAkcja profilaktyczna obowiązuje do 31.05.2022 r. 

ZAPRASZAMY DO NOWEGO
PUNKTU POBRAŃ DIAGNOSTYKI 

W ramach akcji profilaktycznej, każdy Pacjent otrzyma:

 

 

w Suchym Lesie,  os. Szafirowe 2a

 czynny: pn.- pt. 7:30-14:00, pobranie do 12:00 

 

A DANIA:  Morfologia krwi    5,00 zł 

TSH      20,00 zł 

PSA      20,00 zł 

Pozostałe badania      -20 %
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