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rozmowa z Bartoszem Posłusznym właścicielem Kliniki CHIROMED s.8



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

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

SPONSORZY

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 myjkę ciśnieniową 2500 W  
STARGATE 180 Lavor o wartości 619 zł ufundowaną 
przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 
w Poznaniu otrzymuje Maciej Kucz.

W  konkursie fotograficznym „Jesteśmy przyjaciółmi 
zwierząt” nagrody otrzymują:

   Agata Stalończyk, Olga Szczodrzyńska, Katarzyna 
Suchorska - 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 

Obornicka 134 
Suchy Las
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Makijaż permanentny brwi 900 zł  550 zł
Modelowanie ust kwasem hialuronowym 700 zł 550 zł

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

PROMOCJA NA OTWARCIE

www.zzo.pl

Dołącz do naszego zespołu!

Aplikuj już teraz!

Aktualnie poszukujemy:
  elektryka ds. technicznych
  kierowcę - robotnika gospodarczego
  operatora maszyn - 
pracownika gospodarczego

  robotnika ds. gospodarczych
  konserwatora ds. technicznych

605 113 557 rekrutacja@zzo.pl

Zaufaj doświadczeniu! Promocja trwa do 31.08.2022

   Kamila Haduła, Zuzanna Madej - vouchery, każdy po 
150 zł na botoks włosów, ufundowane przez Studio 
Urody Natalia  z Chludowa, ul. Obornicka 4, tel. 888 
405 885, 

   Piotr Rostek, Angelika Dachtera bony na zestawy 
ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134 w Suchym 
Lesie. 

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81 
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159  

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

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

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA  
TO ZAWSZE  

ZADOWOLONY KLIENT

Oferujemy
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Szanowni Państwo!

Narzekacie na bóle kręgosłupa, na kontuzje? Nic wstydliwego, normal-
na dolegliwość wynikająca z naszego trybu życia. Sama kiedyś borykałam 
się z kontuzją, w związku z czym mój wymarzony wyjazd na narty na al-
pejskim lodowcu stał pod dużym znakiem zapytania. Ale udałam się z proś-
bą o pomoc do kliniki CHIROMED Bartosza Posłusznego. I tamtejsi spe-
cjaliści postawili mnie na nogi. Wysłałam im potem w ramach podziękowań 
swoje zdjęcie w stroju narciarskim, zrobione na austriackim lodowcu.

No dobrze, ale ja tu o nartach, a to przecież już i jeszcze nie sezon. Zro-
biło się na tyle ciepło, że nawet niezmordowana Ewa Korek i  jej złotnickie 
morsy zakończyły już swój sezon kąpielowy. 

Co zatem robić w  końcu maja? Najlepiej już planować wakacje. Na 
które można pojechać nowym samochodem marki Alfa Romeo. Jest to moż-
liwe – o ile dysponujecie Państwo odpowiednią gotówką – albowiem polska 
premiera modelu Tonale już 10 czerwca.

A co można robić na wakacjach? Jeśli wybierzecie Państwo np. słonecz-
ne południe Francji, to wiadomo: kąpać się (ale nie w przerębli, jak to robi 
zimnolubna Ewa i jej morsowa drużyna, lecz w ciepłym Morzu Śródziem-
nym), kosztować francuskie specjały we francuskich knajpkach, no i oczywi-
ście zwiedzać zabytki.

A  jeśli jesteśmy zmuszeni zostać latem w  domu? Też nie ma tragedii. 
I  w  naszej gminie nie brakuje zabytków, o  które ostatnio zadbała nasza 
Rada Gminy. Francuskie specjały też zakupicie na miejscu, w sklepie Biset-
te przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Rowerem po poligonie na razie 
wprawdzie nie pojeździcie, ale możecie na dwóch kółkach wyskoczyć np. 
nad Strzeszynek lub Lusowo. Może i woda mniej tam ciepła niż w Morzu 
Śródziemnym, za to cieplejsza niż w Przesiece.

Wolicie kulturę od kultury fizycznej? Też nie ma problemu. W Teatrze 
Muzycznym w sąsiadującej z naszą gminą stolicy Wielkopolski wystawia-
ne są ciekawe musicale, jak chociażby „Jekyll & Hyde”, a jeszcze bliżej, bo 

w  samym Suchym Lesie występują arty-
ści tej miary, co Organek, Małgorzata 
Ostrowska czy znany z Trubadurów Piotr 
Kuźniak. Ten ostatni w czasie czerwcowe-
go festynu na osiedlu Grzybowym wykona 
dla Was utwory m.in. Niemena i Santany. 
Festyn, którego organizację zawdzięcza-
my przewodniczącemu Jarosławowi Dud-
kiewiczowi, zakończy jubileuszowy rok 
osiedla i  otworzy tegoroczne Dni Gminy 
Suchy Las. To właśnie w  ramach święta 
naszej gminy wystąpi legendarna, wspo-
mniana wyżej Małgorzata Ostrowska.

Niezależnie jednak o tego, czy zamierzacie wakacje spędzić na Lazuro-
wym Wybrzeżu i  w  Carcassonne czy nad brzegiem Jeziora Strzeszyńskie-
go i  na osiedlu Grzybowym, warto jeszcze przed latem zadbać o  wygląd. 
O Waszą figurę, cerę, rzęsy zatroszczą się specjaliści w salonach urody w na-
szej gminie lub też w sąsiednim Poznaniu.

A kiedy już wypoczniecie, możecie pomyśleć, jak wziąć udział w pracy 
dla dobra naszej małej ojczyzny. Ułatwić Wam to powinien nowy projekt 
E-lokalni w Gminie Suchy Las. O projekcie na naszych łamach opowiada 
Anna Ohirko z Lokalnych w Gminie Suchy Las.

Miłej lektury!

Wydawca 
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Spojrzeć za fasadę choć raz,  
czyli o musicalu„Jekyll & Hyde

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

Organek w Suchym Lesie

20Samochody szkolnym
korytarzem nie pojadą

19

Potrzebujemy bycia razem  
i wspólnego działania

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

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 PON-CZW OD 8-11
Pielęgniarka pediatryczna pon-śr

WYMAGANE ZAPISY

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.

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

  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
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– „Czarodziej od kręgosłupa”?
– Często od pacjentów słyszę okre-

ślenie „Czarodziej od kręgosłupa” 
i  za każdym razem wywołuje to mój 
uśmiech, bo wiem, że to co robię, to 
działania poparte medycyną w  czy-

stej postaci. Jestem fizjoterapeutą 
i  chiropraktykiem, który po prostu 
holistycznie i z sercem podchodzi do 
swojej pracy – wtedy łatwo osiągać 
efekty terapii, który pacjenci określa-
ją jako „czary”.

– Jak powstał CHIROMED? Proszę 
też powiedzieć coś o sobie.

– CHIROMED istnieje już ponad 
dekadę – z perspektywy czasu nie wiem, 
kiedy to minęło! Już pierwszy kontakt 
z  fizjoterapią miałem jako kilkuletnie 
dziecko, ponieważ bardzo dużo czasu 
spędzałem w  klinice rehabilitacji mo-
jego ojca, który otworzył pierwszą tego 
typu placówkę w  Polsce oraz szpitalu 
rehabilitacyjnym mojej mamy, która jest 
lekarzem specjalistą w tej dziedzinie. Ba-
wiłem się zdjęciami RTG, których były 
tam stosy, modelami anatomicznym ko-
ści czy innymi typowymi w tym miejscu 
przedmiotami, które służyły mi za za-
bawki – jednocześnie patrząc, jak rodzi-
ce pracują z pacjentami. Tak zrodziła się 
moja pasja, kiedy widząc pacjenta, który 
wchodził do gabinetu „zgięty w  pół”, 
a  wychodził wyprostowany i  uśmiech-
nięty –  chciałem robić to samo!

– Pasja od dziecka?
– Jednak droga do sukcesu była dłu-

ga, najpierw studia fizjoterapii, równo-
legle chiropraktyka a  następnie cztery 
lata dziennych studiów doktoranckich. 
Do tego działalność naukowa, wykłady 
na uczelniach o profilach medycznych, 
konferencje, kursy i szkolenia. Była i na-
dal jest to fascynująca podróż, w której 
ciągle poszerzana wiedza i  doświad-
czenie przekłada się na efekty terapii 
i  zadowolenie pacjenta. Innowacyjne 
podejście do leczenia problemów z krę-
gosłupem, chęć rozwiązywania ich do-
legliwości inaczej niż wszyscy dookoła 
oraz wprowadzanie nowinek ze świata 
fizjoterapii do warsztatu pracy zrodziło 
myśl – i konieczność – stworzenia cze-
goś kompletnie nowego, niezależnego 
od sukcesów ojca, czegoś co mogłem 
stworzyć sam „od zera”. Takie były pod-
waliny CHIROMEDu!

– Ważne było też spotkanie z obecną 
narzeczoną.

– Koleje losu sprawiły, że zbiegły 
nam się drogi z  Klarysą Cholewą, 
ówczesną właścicielką Clari - Med’u. 
Postanowiła ona wtedy całkowicie 
poświęcić się misji wspierania projek-

tu, który po dziś dzień ciągle ewoluuje. 
Klarysa, prywatnie moja narzeczona 
i  matka naszego trzyletniego syna Na-
tana nadal dba o  równowagę żeńskiej 
energii w projektach kliniki. 

– Kliniki otwartej w tajemnicy.
– Ciekawą historią jest samo otwarcie 

kliniki w  obecnej lokalizacji. Wydarze-
nie było organizowane w wielkiej tajem-
nicy przed naszymi bliskimi i pacjentami. 
Późną nocą z czwartku na piątek – z po-
mocą przyjaciół przewieźliśmy całe wy-
posażenie dotychczasowych gabinetów 
do nowej lokalizacji, gdzie za kilka go-
dzin miało nastąpić oficjalne otwarcie. 
W tym dniu zaproszeni byli wszyscy nasi 
dotychczasowi pacjenci, natomiast po 
rodziców, którzy niczego się nie spodzie-
wali, zamówiliśmy taksówkę. Przemowa 
otwarcia rozpoczęła się po ich przyby-
ciu, z witryny wejściowej opadła wielka 
biała kurtyna i  po wzniesieniu toastu 
rozpoczęło się zwiedzanie kliniki.

– Co Was wyróżnia na tle innych pla-
cówek medycznych?

– Wyróżnia nas szczególne, holi-
styczne podejście do problemu pacjen-
ta. Wierzymy, że dolegliwości bólowe 
z  którymi do nas przychodzą, są tylko 
objawem a nie przyczyną danego stanu 
rzeczy. Są „krzykiem” organizmu niedo-
stosowanego do wielogodzinnego „ma-
ratonu” przed komputerem, ostatniej 
pandemicznej rzeczywistości – pracy 
zdalnej – gdzie już nawet ruch w formie 
dojazdu do pracy został mocno ograni-
czony. Organizm cierpi, daje znać w po-
staci bólu, a ludzie często ten ból bagate-
lizują łykając tabletkę za tabletką, jakby 
tłumienie bólu miało być leczeniem!

– Walka z bólem to nie priorytet?
– Nie samo leczenie bólu – który jest 

często niezbędny, aby nakierować nas na 
właściwe miejsce a następnie przyczynę 

– powinno być priorytetem. Priorytetem 
powinna stać się chęć życia w  zgodzie 
z  własnym ciałem. Wtedy my możemy 
wkroczyć z fizjoterapią, ból znika, ale zo-
staje pacjentowi wiedza. Wie jak prawi-
dłowo wstawać, podnosić cięższe rzeczy, 
jak nawadniać organizm, jak dbać o ciało, 
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Przychodzą do nas osoby  
po maratonie przy komputerze
Klinika CHIROMED specjalizująca się w fizjoterapii oraz 
chiropraktyce działa w Suchym Lesie już prawie dekadę. 
Prowadzi ją Bartosz Posłuszny przy nieocenionej pomocy 
narzeczonej – Klarysy Cholewy. Z Bartoszem Posłusznym 
rozmawiamy o początkach pracy w klinice oraz tym, co 
wyróżnia ją na tle innych placówek medycznych w Polsce.

aby dolegliwości nie wracały. Od tego je-
steśmy, żeby służyć pacjentowi w potrze-
bie całą zdobytą przez lata praktyczną 
wiedzą - gotową do zastosowania!

– Jak wygląda wizyta w  klinice CHI-
ROMED?

– Pierwsza wizyta diagnostyczno-te-
rapeutyczna polega na przeprowadze-
niu wywiadu medycznego z  pacjentem, 
zapoznaniu się z  dokumentacją, w  tym 
obrazów RTG lub MRI. Jeśli pacjent 
takich wyników nie posiada, a w trakcie 
wizyty stwierdzimy, że jest taka koniecz-
ność – kierujemy na właściwe badania. 
Następnie diagnozujemy samego pa-
cjenta, przeprowadzamy testy fizjotera-
peutyczne i najczęściej już na tym etapie 

- wdrażamy leczenie. Zależnie od proble-
mu, stosujemy chiropraktykę – jest to 
amerykańska terapia manualna, mająca 
na celu uwolnić blokady w  kręgosłupie, 
które mogą powodować uciski na nerwy 
i ból – to tak w bardzo dużym skrócie.

– Dalsze działania?
– Po zabiegu ustalamy z  pacjentem 

plan działania. Dolegliwości, na które 
najczęściej pracowaliśmy latami, nie 
znikną po pierwszej wizycie. Jak już 
wspomniałem – nie magia, lecz czysta 
medycyna (uśmiech). Nie mówię tu 
o bólu, którego faktycznie w wielu przy-
padkach nie ma lub jest zdecydowanie 
mniejszy już po tej wizycie – ale jak 
wspomniałem korekta przyczyny, aby 
ból nie wracał – jest procesem. Zlikwi-
dowanie ucisku na nerwy poprzez ma-
nipulacje chiropraktyczne to początek 
nowego życia bez dolegliwości.

– Ale nie koniec leczenia?
– Wdrażamy następnie tak zwaną 

„terapię tkanek”, która obejmuje pracę 
z  pacjentem z  użyciem wszelkich nie-
zbędnych technik fizjoterapeutycznych 
takich jak np. masaż głęboki, punkty 
spustowe, suche igłowanie, kinesiota-
ping, MTG, FDM – po techniki oste-
opatyczne – stosujemy to co w danym 
momencie najlepsze dla zdrowia na-
szego pacjenta. Wachlarz narzędzi jest 
dość spory – więcej informacji jest na 
naszej nowej stronie internetowej, pro-
filu Facebooka czy Instagramie. Nasza 
recepcja czynna od 8:00 do 22:00 rów-
nież chętnie udziela informacji.

– Na ile ważna jest aktywność fi-
zyczna?

– Niezbędnym elementem dla zdro-
wego kręgosłupa jest aktywność fizycz-
na. Można włączyć trening na kanale 
YouTube czy podjąć próbę wykonania 
zaleconych ćwiczeń w  domu, korzysta-
jąc z „rozpiski” – jednak proszę pamiętać, 
że nasi fizjoterapeuci poświęcają pacjen-
towi około godziny na indywidualny 
trening 1:1, a wdrażając odpowiedni dla 
schorzenia zestaw ćwiczeń, dbają o  pre-
cyzyjne wykonanie – korygując sylwet-

kę na bieżąco. Połączenie chiropraktyki, 
terapii tkanek i funkcjonalnego treningu 
medycznego jest naszą receptą na sukces, 
którą chętnie pacjentowi „wypisujemy”.

– Czy to co pan robi to jakiś rodzaj 
„wiedzy tajemnej”?

– Widzę tu kolejne nawiązanie do 
czarodzieja! (śmiech). Biorąc pod 
uwagę, że pierwsze techniki manipu-
lacji kręgosłupa – jak mówił mi ojciec 

– przywiózł z Tybetu a następnie wiedzę 
o nich przekazał mnie – coś w tym musi 
być (uśmiech). Nie zamierzam jednak 
brać tego ze sobą do przysłowiowego 
grobu – chętnie dzielę się wiedzą w każ-
dym możliwym momencie. Założyłem 
nawet CHIROMED Academy, aby 
krok po kroku fizjoterapeuci czy stu-
denci kierunków medycznych mogli 
zgłębić tajniki mojej pasji i sami u swo-
ich pacjentów szerzyli skuteczne formy 
fizjoterapii. Działowi temu przewodzi 
projekt managerka Marta Lipiecka, bę-
dąca też naszą rejestratorką medyczną.

– Jaki sprzęt specjalistyczny wspiera 
Waszą praktykę?

– Wspiera nas technologia. Unikal-
ny w  Polsce stół do terapii manualnej 

– Manuthera 242, został sprowadzony 
z  Finlandii. Pojechaliśmy wraz z  Kla-
rysą na konferencję w  Helsinkach, po-
nieważ szukaliśmy sprzętu na miarę 
naszych oczekiwań. Następnym sprzę-
tem wartym uwagi jest skupiona fala 
uderzeniowa – bardzo precyzyjne na-
rzędzie wspomagające leczenie ostrogi 
piętowej, łokcia golfisty czy tenisisty. 
Dodanie jej do terapii pomaga już na 
przestrzeni trzech do pięciu zabiegów 
przynieść oczekiwane rezultaty. Poza 
tym mamy zabiegi krioterapii – nieoce-
nione podczas stłuczeń różnych okolic 
ciała, przeciążeń czy naderwań mięśni. 

– Sprzęt sprowadzacie nie tylko 
z Finlandii...

– Na sali korzystamy ze sprowa-
dzonego z  Norwegii systemu ćwiczeń 
w  podwieszeniu o  nazwie RedCord, 
który aktualnie stał się standardem we 
wzmacnianiu mięśni głębokich – tych 
stabilizujących kręgosłup. Prowadzimy 
też indywidualne zajęcia z AirYogi, która 
jest formą stretchingu a zarazem wzmac-
niania mięśnie. Do treningu wykorzy-
stujemy jedwabne hamaki szyte tryko-
tem, które sprowadziliśmy ze Stanów 
Zjednoczonych! Jak można zauważyć 
często szukamy sprzętu niestandardo-
wego, „niedostępnego od ręki” w Polsce.

– Jak się ma fizjoterapia do medycy-
ny estetycznej?

– 18 lat temu, kiedy rozpoczynałem 
swoją przygodę pracy z pacjentem, spe-
cjalizowałem się w masażach. Przez ten 
czas powstały liczne autorskie metody, 
które wynikały ze współpracy ze zna-
nymi chirurgami plastycznymi. Mówię fot
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WYWIAD / REKLAMA MOTORYZACJA

Wielkopolanie mogli zatem przez 
kilka godzin podziwiać samochód, 
którego oficjalną prezentację wyzna-
czono we Włoszech na 4 czerwca, 
a  w  Polsce – na 10 czerwca. Zatem 
podziwiali i... już zamawiali pierwsze 
egzemplarze, które po premierze trafią 
do Polski. 

Piękne kolory
Swoje samochody będą zatem 

odbierać już na przełomie czerwca 
i  lipca. Dealer zamówił z  pierwszego 
rzutu około dwudziestu aut i  pierw-
sze z nich znalazły przyszłych właści-
cieli krótko po odsłonięciu przedpre-
mierowego auta. Warto nadmienić, 
że Alfa Romeo nie ma problemów 
z dostępnością aut, które trapią wiele 
konkurencyjnych marek.

– Tylko jeden samochód udostęp-
niono na przedpremierowe prezenta-
cje w Polsce, który przyjechał prosto 
z  Włoch – mówi Maciej Maroszek 
z POL-CAR. – Tonale będzie z nami 
do końca dnia, a  od jutra będzie go 
można oglądać w Bydgoszczy.

Prezentowana Alfa Romeo Tonale 
okazała się być dobrze wyposażoną 
wersją ze 130-konnym silnikiem ben-
zynowym 1.5 T4 i  20-konnym elek-
trycznym DCT7, z napędem przednim 
i  z... bardzo efektownym potrójnym 
perłowym lakierem zielony Montreal. 
Jej cena rozpoczyna się od 203 500 zł, 
tańsze wersje – od 157 tys. zł.

A  oto garść danych dotyczących 
pokazanego egzemplarza: pojemność 
skokowa – 1469 ccm, moc maksymal-
na 160 KM (118 kW) + 20 KM (15 
kW), automatyczna skrzynia biegów, 
przyspieszenie do setki – 8,8 sekund, 
a prędkość maksymalna 212 km/godz. 
Zużycie paliwa 5,7-6,3 litrów w cyklu 
mieszanym, 6 – 7,1 w cyklu miejskim 
i 4,8 – 5,1 – w cyklu pozamiejskim.

Oprócz koloru zielonego Tonale 
dostępne będą lakiery czerwony Alfa 
(piękna ciemna czerwień!), niebieski 
Misano i  szary Vesuvio. Niebieski 
i  szary są metalizowane, czerwony – 
pastelowy, a zielony Montreal – perło-
wy trójwarstwowy.

Bogate wyposażenie
Tonale jest bogato wyposażo-

na – patrząc chociażby tylko na roz-
wiązania służące bezpieczeństwu, 

znajdziemy w  niej sześć poduszek 
powietrznych, adaptacyjny tempomat, 
autonomiczny system awaryjnego 
hamowani, automatyczne światła dro-
gowe z systemem High Beam, system 
rozpoznawania znaków drogowych 
z  nawigacją, system ostrzegania 
przed kolizją czołową, system awaryj-
nego hamowania przed pieszymi i in-
nymi użytkownikami dróg, system 
ASR, inteligentny asystent prędkości, 
asystent zmiany pasa ruchu, czujni-
ki parkowania, czujnik informujący 
o pozostawieniu przedmiotów na tyl-
nym siedzeniu, czy ogólnoeuropejski 
system szybkiego powiadamiania 
o  wypadkach drogowych. Komfort 
wspiera m.in. wirtualny wyświetlacz 
zegarów 12,3” w  technologii TFT, 
elektroniczny hamulec postojowy, 
bezkluczykowy zapłon samochodu 
czy bezdotykowe otwarcie klapy ba-
gażnika ruchem stopy.

Jest też kamera cofania z  dyna-
micznymi liniami czy klimatyzacja 
automatyczna dwustrefowa z  syste-
mem AQS (czujnik jakości powietrza 
pobieranego do kabiny) i  nawiewem 
na tylne siedzenia.                                              

W  czasie przedpremiery do salo-
nu przyjeżdżali m.in. dotychczasowi 
klienci dealera Alfa Romeo POL-

-CAR, którzy już wcześniej kupili tu 
Alfę Romeo, a  czując zadowolenie 
z  marki, deklarowali chęć zakupu ko-
lejnego modelu.

Tonale naprawdę może się podo-
bać, zatem niejednokrotnie wcześniej 
już przeanalizowali dostępne dane, 
podjęli decyzję, a  osobisty kontakt 
z samochodem miał ich tylko utwier-
dzić w przekonaniu, że jeszcze w tym 
roku będą jeździć nową Alfą Romeo. 

Zapowiadana jest wersja z  silni-
kiem 160 KM plus 20 KM napędu 
elektrycznego, a  także - na przełomie 
lat 2022 / 2023 – całkowicie elek-
tryczna 275 KM z  napędem na obie 
osie. Tonale to w  ogóle samochód hy-
brydowy, lub w jednej z planowanych 
wersji - całkowicie elektryczny.

Wyjątkowe rozwiązania
Samochód ma kilka niespotyka-

nych szerzej rozwiązań, m.in. system 
NFT – niemodyfikowalny i  szyfro-
wany zapis całej historii pojazdu po-
zwalający w przyszłości na dokładne 
jej sprawdzenie. Ma także ciekawost-
kę związaną z  odbieraniem paczek 
z  Amazona: kierowca oczekujący na 
paczkę nie musi jej odbierać osobi-
ście, bo kurier powiadomiony o  lo-
kalizacji auta otrzyma jednorazowy 
zdalny dostęp do bagażnika naszego 
auta. Kierowca odbierze paczkę – 
czyli wyjmie z bagażnika o dowolnej 
porze...

Grzegorz Okoński 

Tonale – zielona piękność Alfy Romeo  
na przedpremierowym pokazie w salonie POL-CAR
Alfy Romeo mają swoich miłośników, którzy chwalą elegancję tych samochodów i satysfak-
cjonujące wyposażenie. Nie mogło ich zabraknąć pod koniec kwietnia w salonie POL-CAR 
przy ul. Gorzysława w Poznaniu, dealera dziewięciu marek samochodowych, prowadzącego 
salon także w Suchym Lesie. Powód? Przedpremiera najnowszej Alfy Romeo Tonale!
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tu o  pracy z  blizną po różnych opera-
cjach, tak aby stała się ona jak najmniej 
widoczna i  jak najbardziej ruchoma 

- nie zaburzając pracy poszczególnych 
warstw tkanek. Operacje biustu, abdo-
minoplastyka, blizny po cięciu cesar-
skim czy terapie antycellulitowe szkla-
ną bańką chińską – to domena Klarysy, 
która przewodzi temu działowi. 

– Współpracuje z  Wami doktor Mi-
chał Chalcarz.

– Współpracujący z  nami dr Michał 
Chalcarz – chirurg specjalista zajmujący 
się zagadnieniami związanymi z  chirur-
gią plastyczną oraz medycyną estetyczną, 
powierza w  nasze ręce swoje pacjentki, 
tak aby po korekcie np. biustu – prowa-
dzić je dalej tak, aby dbać o właściwy prze-
pływ krwi i limfy, kiedy po zabiegu przez 
kilka tygodni nosi się mocno uciskający 
stanik i korektory ułożenia piersi. Wtedy 
prowadzimy drenaż limfatyczny, pracu-
jemy nad napięciem mięśni, pracujemy 
z blizną, aby nie było zrostów i wykonu-
jemy wiele innych czynności niezbęd-
nych pozabiegowo pacjentkom. Klarysa 
wkłada w ten dział całe swoje serce.

– Pamięta Pan historię redaktor 
Agnieszki Łęckiej? Też była Waszą 
pacjentką.

– Dzięki temu, że współpracujemy 
z  doktorem Michałem Dybkiem, świet-
nym sucholeskim lekarzem o otwartym 
umyśle, zawsze podchodzącym do 
pacjenta z  sercem na dłoni, poznaliśmy 
Agnieszkę Łęcką. Pani redaktor wybie-
rała się na narty na alpejski lodowiec 
w Austrii, ale miała problem z poważną 
kontuzją. Wszyscy jej mówili, żeby o nar-
tach na razie zapomniała, że nie ma na 
to szans. My jednak w  ciągu zaledwie 
półtora miesiąca przywróciliśmy ją do 
zdrowia. Pani redaktor później nam 
wysłała piękne zdjęcie w  stroju narciar-
skim, zrobione na Kitzsteinhorn. Dla nas 
była to nagroda, potwierdzenie naszych 
umiejętności. Dodam, że również córka 
Pani Redaktor jest naszą pacjentką. 

– A zespół?
– Mamy szczęście, że współpracują 

z nami ludzie podzielający naszą wizję 
niesienia pomocy, która przy okazji 
staje się ich pracą. Takie podejście 
budzi zaufanie pacjentów a  dla nas 
stanowi potężną motywację do dzia-
łania! Dotyczy to każdego z  naszego 
teamu. Zgrany zespół fizjoterapeutów 
i  lekarzy to udany duet towarzyszący 
pacjentowi w drodze po zdrowie. Nie 
można pominąć oczywiście pierwszej 
linii kontaktu z  pacjentem - naszych 
sympatycznych rejestratorek medycz-
nych, dbających o kontakt i miłe przy-
jęcie w oczekiwaniu na wizytę.

– Kto jest typowym pacjentem?
– Po okresie pandemicznym zmie-

nił się nam wszystkim styl życia. Zdal-
na praca w  trybie siedzącym stała się 
domeną naszych czasów. Ośmio- lub 
dziesięciogodzinne maratony przy 
komputerze doprowadziły do po-
wstania wielu przypadków takich jak 
napięciowe bóle głowy, migreny czy 
dolegliwości odcinka szyjnego, pier-
siowego lub lędźwiowego kręgosłupa. 
Pojawiają się także pacjenci po kon-
tuzjach sportowych i operacjach – nie 
tylko kręgosłupa ale także po urazach 
narządu ruchu, takich jak zerwania 
więzadeł w  kolanie, uszkodzenia bar-
ków czy zwichnięcia stawów.

– A najmniejsi pacjenci?
– Lekarz medycyny, specjalista re-

habilitacji ruchowej z ponad 37-letnim 
stażem – Marzena Posłuszna – zaj-
muje się u nas kontrolą sylwetki i wad 
postawy u dzieci.

Duża część pacjentek zwraca się 
do nas z problemem bolesnych miesią-
czek. Jest to często problem podcho-
dzący z  miednicy, gdzie sprawdza się 
idealnie chiropraktyka. 

Manipulacje w  okolicach stawów 
krzyżowo-biodrowych oraz rozluź-
nienie mięśni miednicy prowadzi do 
zniwelowania dolegliwości bólowych 
oraz prawidłowego miesiączkowania.

Rozmawiał Bartosz Kabaciński
www.chiromed.pl

tel. 530 530  883fot
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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

Redukcja tkanki tłuszczowej i ujędrnienie ciała 
ONDA DEKA i ZAFFIRO„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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Każdy z nas wraz z wiekiem traci jędrność i nawet najlepiej 
dobrana pielęgnacja nie jest w  stanie temu zaradzić. Już po  
25 roku życia nasza skóra zaczyna się starzeć. Utratę jędrności 
skóry można zauważyć nie tylko w obrębie twarzy ale i  rów-
nież na ciele. Bardzo często towarzyszy temu również uporczy-
wy nadmiar tkanki tłuszczowej.
W Klinice Derm Expert mamy na to swoje metody. Dysponujemy 
urządzeniami, które w bezpieczny oraz bezinwazyjny sposób 
radzą sobie z takimi problemami jak widoczny spadek jędrności 
skóry czy też nadmiar tkanki tłuszczowej.

Spektakularny efekt natychmiastowego napięcia i  ujędr-
nienia skóry bez okresu rekonwalescencji możemy uzyskać po-
przez wykonanie zabiegu Zaffiro. Jest to unikalny i  rewolucyjny 
zabieg liftingujący, działający natychmiast dający efekt napięcia,  
odmłodzenia oraz rozświetlenia skóry. W  przypadku zabie-
gów na ciało skutecznie ujędrnia sylwetkę szczególnie w  ob-
szarze brzucha np. po ciąży lub po uprzedniej redukcji tkanki 
tłuszczowej. Urządzenie to wykorzystuję technologię promie-
niowania podczerwonego połączonego wraz z  peelingiem 
wodnym opartym na specjalistycznie dobranych składnikach 
aktywnych. Pierwsze efekty widziane są od razu gołym okiem 
jednak na ostateczne rezultaty liftingu należy poczekać około 
miesiąc czasu od ostatniego wykonanego zabiegu w serii.

Zabieg, który idealnie radzi sobie z uporczywym nadmiarem 
tkanki tłuszczowej bez użycia skalpela jest to zabieg Onda Deka.

Urządzenie to wykorzystuję technologię CoolwavesTM. 
Energia mikrofal precyzyjnie trafia w  tkankę tłuszczową po-
wodując wysokie podgrzanie danej okolicy co w  konsekwen-
cji spowoduję trwałe uszkodzenie komórek tkanki tłuszczo-
wej nie naruszając otaczających struktur, przez co zabieg jest 
bezpieczny i  bezbolesny w  odczuciach ale również bardzo 
skuteczny. Zabieg Onda nie tylko działa na redukcję miej-
scowej nadmiernej tkanki tłuszczowej ale poprzez działa-
nie termiczne dochodzi również do skurczu włókien kolage-
nowych, co wpływa na poprawę jędrności. Onda Deka jest to 
urządzenie które wyszczupla, ujędrnia oraz wygładza skórę. 
W naszej klinice od zawsze zaznaczamy, że indywidualnie dobra-
ne terapię zabiegowe, które bardzo często łączą wykorzystywa-
nie kilku technologii na jeden problem są najbardziej skuteczne. 
Z doświadczenia wiemy, że to właśnie taki sposób przynosi naj-
lepsze rezultaty. Plan terapii zabiegowej dobierany jest do in-
dywidualnych potrzeb oraz oczekiwanych efektów po odbytej 
u nas konsultacji z naszym kosmetologiem.

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

PROMOCJA 
na hasło „Magazyn Sucholeski”

do 10 czerwca
ONDA DEKA 2+1 GRATIS

Zaffiro 2+1 GRATIS

Wyśpij się dobrze



WYDARZENIA

To już jest koniec?  
Nie, to tylko letnia przerwa!
Pełne wrażeń wyjazdy na dwa różne krańce Polski, hucznie 
obchodzone pięciolecie, radosne przebieranki, udział w ak-
cjach charytatywnych, a przede wszystkim cotygodniowe, 
lodowate kąpiele w ukochanym Jeziorze Kierskim. Taki 
sezon musiał być udany!

Morsy Złotniki miały zakończyć 
sezon już w  pierwszą niedzielę kwiet-
nia. Jako jednak, że część morsów rów-
nież biega, a  był to dzień, w  którym 
odbywał się poznański półmaraton, 
postanowiono ostatnią kąpiel urzą-
dzić tydzień później.

Bomba i petarda
Jak było?

– Na petardzie! – śmieje się szefowa 
klubu Ewa Korek. – Z  kilkukrotnym, 
zbiorowym skokiem na bombę! Mega 
frajda i zabawa! Nawet Danka, koleżan-
ka, która dotąd ociągała się z  zanurze-
niem głowy, zrobiła dziś pełen reset!

Pełen reset to w morsowym slangu 
chłodna kąpiel z całkowitym zanurze-
niem.

No dobrze, a  wiatr? Druga nie-
dziela miesiąca była przecież mocno 
wietrzna.

– No wiał wiatr i to ogromny – przy-
znaje Ewa Korek. – Ale jak się okazało, 
nikomu nie przeszkadzał – dodaje 
z wesołym błyskiem w oku.

A  jaki był cały sezon? Czy równie 
udany?

Wyjazdowo na pewno tak, bo eki-
pa ze Złotnik odwiedziła minionej 

zimy zarówno wodospad Podgórnej 
w  karkonoskiej Przesiece, jak i  nad-
bałtyckie Mielno. Przesieka nie bez 
powodu nazywana jest mekką pol-
skich morsów, zaś w  Mielnie co roku 
odbywają się międzynarodowe zloty 
amatorów zimnych kąpieli.  

– Wyjazd do Przesieki był wyjąt-
kowo fajny, bo było zimno i wszędzie 
leżała gruba warstwa śniegu – wspo-
mina nasza rozmówczyni. – Do tego 
po kąpieli hucznie świętowaliśmy wte-
dy nasze pięciolecie. A nad Bałtykiem 
zawsze doskonale się bawimy, bo jest 
dobra atmosfera: najpierw radosny ko-
rowód przebierańców, a potem tysiące 
skaczących przez fale ludzi, wśród 
których Morsy Złotniki zawsze się 
wyróżniają tym, że bawią się najlepiej! 

– zaznacza z uśmiechem. 

W czapach Mikołajów
A  poza wyjazdami? Wiadomo, że 

obowiązkowym punktem każdej zi-
mowej niedzieli jest przedpołudniowa 
kąpiel w odmętach Jeziora Kierskiego. 
Członkowie klubów Morsy Złotniki 
i Morsy Poznań spotykają się na Plaży 
Łabędziej, tuż obok parkingu. I zawsze 
zanurzają się w chłodną toń punktual-

nie o godz. 11.00. Czasami towarzyszy 
im ekipa płetwonurków, którzy też 
upodobali sobie Łabędzią.

Czasem kąpiel połączona jest z  ak-
cją charytatywną, np. ze wsparciem 
dla Drużyny Szpiku. A czasem po pro-
stu z  wesołymi przebierankami. Przy-
kładowo w wigilię Mikołajek (niedzie-
la przypadła akurat 5 grudnia) nasze 
morsy wykąpały się w  czerwonych 
czapkach z białymi pomponami.   

A  skąd ta wierność jednemu jezio-
ru i jednej plaży?

– Bo jest tam pięknie, choć parking 
czasem pęka w  szwach – odpowiada 
pani Ewa. – Z tego też powodu co jakiś 
czas się zastanawiamy, czy nie prze-
nieść się jednak nad Strzeszynek albo 
Rusałkę. Ale ostatecznie, poza wyjąt-
kowymi sytuacjami, zawsze zostajemy 
nad Kierskim. Siła przyzwyczajenia 
i  rodzaj sublokalnego patriotyzmu – 
mruży oko.   

Jedną z tych wyjątkowych sytuacji 
było właśnie wsparcie dla Drużyny 
Szpiku, kiedy nasze morsy spotkały się 
nad Rusałką.

Lód nie skuł
Pani Ewa to doświadczony mors. 

Przez ostatnie kilka lat (a  właściwie 
zim) osobiście wprowadziła do zimnej 
wody ok. 300 morsowych nowicjuszy. 
Z tej liczby mniej więcej ćwierć tysiąca 
morsuje regularnie, choć niekoniecz-
nie na Plaży Łabędziej. Część z nich ze 
względów praktycznych wybiera inne 
akweny niż Jezioro Kierskie.  

– Jest w tym jakaś racja – kiwa gło-
wą Ewa Korek. – Kierskie, w  przeci-
wieństwie do Strzeszynka i Rusałki, to 
rozległe jezioro. W przeciwieństwie do 
Rusałki jest też głębokie. Zimy są teraz 
dość łagodne, a nawet jeśli przez kilka 
dni ziemię skuje srogi mróz, Kierskie 
w  tym czasie nie zdąży porządnie za-
marznąć. Nawet jeśli na powierzchni 
wody pojawi się tafla lodu, jest ona na 
tyle cienka, że nie da się na nią wejść 
i skakać na bombę do przerębli. A nie 
ma przecież lepszej zabawy – dodaje 
z przekonaniem.

Do tego pod sam koniec sezonu 
woda w  Jeziorze Kierskim zrobiła się 
jakaś dziwna, mocno brązowa.

– Najpierw myśleliśmy, że jezioro już 

kwitnie, okazało się jednak, że ktoś wy-
puszcza do niego ścieki – kręci z  obu-
rzeniem głową nasza rozmówczyni.  

Niestety, z  tego co wiadomo, ście-
ki płyną cały czas. W kwietniu akwen 
wyglądał już wprawdzie na czysty, ale 
to zapewne dzięki temu, że wiał silny 
wiatr, a  na wzburzonym jeziorze two-
rzyły się fale. Mogło to chwilowo oczy-
ścić wodę. 

Tak czy inaczej zakończenie se-
zonu dla odmiany zaplanowano nad 
Strzeszynkiem. 

– Także dlatego, że jest tam pomost, 
z  którego można skakać na bombę – 
wyjaśnia pani Ewa.

A  ponieważ na końcu pomostu je-
zioro ma ponad dwa metry głębokości, 
każdy skok oznacza jednocześnie pe-
łen reset.

– I  o  to właśnie w  tej zabawie cho-
dzi! – podkreśla szefowa klubu. – Tym 
razem sześcioro z nas skakało, trzyma-
jąc w ręku planszę z pojedynczą literą. 
Siódma osoba planszę z  wykrzykni-
kiem, a  ósma trzymała w  rękach win-
der. Zanim skoczyliśmy, wszystkie te 
znaki tworzyły przekaz „KONIEC!”. 
Po skoku, rzecz jasna, ze zmoczonych 
kartek niewiele już zostało – śmieje się. 

– W każdym razie, jeśli kończyć sezon, 
to z przytupem! – podsumowuje.

– To co, teraz przerwa co najmniej 
na pół roku? – pytamy.

– Mniej więcej właśnie na tyle, bo 
kolejny sezon rozpoczniemy najpew-
niej jakoś w  październiku – odpowia-
da nasza rozmówczyni. – Dokładną 
datę na pewno podamy na naszym 
fanpage’u  na Facebooku. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich chętnych!

W  październiku by wa tak, że za-
równo woda, jak i powietrze mają po 
około 15 stopni. Niektórzy przedłu-
żają sobie aż do października letnie 
kąpiele, a  morsy w  tym samym cza-
sie rozpoczynają już sezon kąpieli 
zimow ych. Jedni i drudzy spotykają 
się w tym samym czasie i na tej samej 
plaży. 

Fanpage Morsów Złotniki możecie 
śledzić pod adresem: facebook.com/
Morsy-Złotniki-721687818021484/, 
pełna czujność obowiązuje już we 
wrześniu!

Krzysztof Ulanowski

Koniec sezonu

Radosne morsy topią symboliczną Marzannę otaczając swoją 
szefową Ewę Korek (w środku w barwnej czapce w paski) Morsowe urodziny w Przesiece 

ZDROWIE / REKLAMA

Jak walczyć z boreliozą?
Borelioza jest najczęściej diagnozowaną w Polsce chorobą 
odkleszczową, którą wywołują bytujące w przewodzie 
pokarmowym kleszcza bakterie – krętki z rodzaju Borrelia.

Szacuje się, że ok. 20 proc. kleszczy 
jest nosicielami Borellia, a  do prze-
niesienia ich do organizmu człowieka 
dochodzi najwcześniej po 24-godzin-
nym okresie żerowania.

U  większości (70-80 proc.) 
zarażonych pacjentów w  miejscu 
ukąszenia pojawia się rumień wę-
drujący, czyli objaw na podstawie 
którego bez dodatkowych badań 
lekarz rozpoznaje i  wdraża lecze-
nie boreliozy.

U  pozostałych – przeoczenie mo-
mentu ukąszenia, brak rumienia wę-
drującego, okresowo nasilające się lub 
ustępujące objawy ze strony różnych 
układów, utrudniają postawienie wła-
ściwej diagnozy i  wymagają pogłębio-
nej diagnostyki. Badania w  kierunku 
diagnostyki boreliozy dostępne są 
w  ofercie sieci Laboratoriów DIA-
GNOSTYKA.

Ze względu na ocieplenie klima-
tu, kleszcze stanowią za¬grożenie 
dla człowieka przez cały rok. Bytują 
w wysokiej, łąkowej trawie, leśnych 
i nadrzecznych zaroślach, ale także 
w miejskiej przestrzeni parkowej.

PRZEBIEG BORELIOZY
Borelioza dzieli się na postać:

–  wczesną, ze zmianami miej-
scowymi, charakterystyczny rumień 
wędrujący lub rzadziej spotykany 
chłoniak limfocytowy skóry (zgru-
bienie na płatku ucha, sutku lub 
mosznie), mogą pojawiać się objawy 
grypopodobne,

–   wczesną, ze zmianami roz-
sianymi, dominuje ostre zapalenie 
stawów, rzadziej zapalenie mięśnia 
sercowego lub neuroborelioza (za-
palenie opon mózgowych, porażenie 
nerwu twarzowego),

– późną, objawy neuroboreliozy – 
zapalenie mózgu i rdzenia, neuropatie 
obwodowe (zaburzenia czucia); ostre 
zapalenie stawów, przewlekłe zaniko-
we zapalenie skóry kończyn oraz trwa-
łe uszkodzenie zajętych narządów. 

W  DIAGNOSTYCE BORELIO-
ZY ZALECANYM PRZEZ Polskie 
Towarzystwo Epidemiologii i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych postępowaniem 
jest oznaczenie swoistych przeciwciał: 
Borelioza IgM lub/i  Borelioza IgG 

– jednak badanie można wykonać naj-
wcześniej trzy tygodnie od incyden-
tu ukąszenia. 

Laboratoria DIAGNOSTYKA 
umożliwiają także badanie kleszcza. 
Po wyciągnięciu kleszcza z  miejsca 
ukąszenia istnieje możliwość potwier-
dzenia  w  nim obecności materiału 
genetycznego krętków Borellia. Wy-
nik pozytywny badania oraz świado-
mość osoby ukąszonej o nosicielstwie 
boreliozy przez kleszcza, powinna 
zwiększyć czujność na występowanie 
szczególnie niespecyficznych, subtel-
nych objawów, świadczących o  zaka-
żeniu oraz skłonić do dalszej diagno-
styki i  podjęcia leczenia. Ze względu 
na możliwość mnogiego pokąsania 
przez kleszcze, ujemny wynik badania 
nie zwalnia z  obowiązku obserwacji 
zmian skórnych, reagowania na nie-
pokojące objawy oraz prowadzenia 
dalszej diagnostyki infekcji. 

Usuniętego kleszcza w  całości lub 
fragmentach, należy przechowywać 
w  pojemniku szczelnie zamkniętym 
w temperaturze lodówki lub zamrozić 
oraz w przeciągu 48 h od usunięcia do-
starczyć do laboratorium. 

Najszybsza diagnostyka Boreliozy  
– TEST LymeDetect. W  przeciwień-

stwie do innych testów wykonywanych 

z  krwi pacjenta, można go wykonać 
już w pierwszych trzech tygodniach 
od ukąszenia. Ocenia się wczesną od-
powiedź komórkową organizmu na 
zakażenie krętkami Borrelia. Dodatko-
wo test obejmuje ocenę odpowiedzi hu-
moralnej, przez diagnostykę swoistych 
przeciwciał klasy IgM i  IgG. Wykona-
nie testu w  pierwszych tygodniach od 
zakażenia zwiększa o  25 proc. czułość 
wykrywania boreliozy w  odniesieniu 
do standardowej i  zalecanej diagnosty-
ki serologicznej choroby. 
Pełna oferta badań w  kierunku dia-
gnostyki boreliozy dostępna jest na 
www.diagnostyka.pl.
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Pozostały wspomnienia 
i ogromny żal
Minęły trzy lata od zamknięcia popularnej trasy rowerowej 
przez poligon Biedrusko. Pędzili tamtędy rowerowi wyczy-
nowcy, jeździły też rodziny z dziećmi. Piękna przyroda do 
rekreacji zachęcała. Niestety, nic nie wskazuje na to, żeby 
w bliskiej przyszłości droga miała zostać ponownie otwarta.

Asfaltowa szosa biegnąca przez 
poligon, łącząca ulicę Łagiewnicką 
w  Złotnikach i  7 Pułku Strzelców 
Konnych w  Biedrusku, przez lata słu-
żyła mieszkańcom aglomeracji jako 
trasa przejażdżek rowerowych. 

Myśli się uspokajały
– Dla mieszkańców Biedruska była 

to przede wszystkim trasa rekreacyjna 
– podkreśla Radosław Banaszak, prze-

wodniczący Zarządu Osiedla. – Poli-
gon to nasz najbliższy teren zielony.

W  pewnym momencie pozwolo-
no na przejazd rowerami wyłącznie 
w  weekendy, o  ile na poligonie nie 
odbywały się w  tym czasie ćwicze-
nia z  użyciem ostrej amunicji. Nadal 
jednak dawało to możliwość urzą-
dzania wycieczek przez tereny piękne 
przyrodniczo i  bogate w  zabytki, jak 
Pomnik Ofiar Faszyzmu w  Łagiewni-
kach, głaz Bogusławskiego w  Glinnie, 
zabytkowy cmentarz i  ruiny kościoła 
Jana Chrzciciela w Chojnicy.

– Na drodze przez poligon głowa 
odpoczywała, a  myśli się uspokaja-

ły – mówi Ewa Korek, organizatorka 
rajdów rowerowych, maratonka. – 
Dzięki licznym podjazdom trasa była 
wymagająca. Można się było fajnie 
zmęczyć. Także swój pierwszy trening 
na dystansie półmaratońskim przebie-
głam właśnie tą szosą...

Zwolennicy dalszych wypadów 
mogli przez poligon dotrzeć za Wartę, 
aż do Puszczy Zielonki.

Przerwany pierścień
Przez wiele lat droga przez poligon 

była też odcinkiem Pierścienia Rowe-
rowego dookoła Poznania. Kiedy pod 
koniec 2018 r. zakazano ruchu rowero-
wego, pierścień został przerwany.

– Brakuje tego odcinka – przyzna-
je Tomasz Wiktor, dyrektor Depar-
tamentu Sportu i  Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. – Obecnie jedyna 
alternatywna droga to niebezpieczna, 
ruchliwa szosa w  Radojewie. Na ten 
odcinek nikt nie zatwierdzi nam raczej 
projektu stałej organizacji ruchu dla 
szlaku rowerowego. Mamy przerwany 

pierścień, możemy sugerować objazd, 
ale nie mamy za bardzo jak legalnie 
tego objazdu oznakować.

Tyle urzędnik odpowiedzialny za 
turystykę. Dlaczego pierścień prze-
rwano? Oficjalna wersja jest taka, że 
szosa miała służyć do nauki jazdy 
wojskowymi pojazdami. Niektórzy 
zwracają uwagę jednak, że zamknięcie 
nastąpiło po słynnym sporze o  poda-
tek od gruntu, na którym znajduje się 
poligon.

– Ja bym nie łączył zamknięcia tra-
sy ze sporem o  podatek – zaprzecza 
wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera. 

– Wojsko jest za poważną instytucją, 
a  z  grafiku szkoleń wyraźnie wynika, 
że argument o  nauce jazdy jest praw-
dziwy.

Inne argumenty miały związek 
z zarzutami pod adresem rowerzystów, 
którzy czasem zjeżdżali z  asfaltu na 
dukty i  korzystali z  szosy poza week-
endami. 

Cierpią wszyscy
To się oczywiście zdarzało, jednak 

nie wszyscy cykliści tak robili. 
– Przede wszystkim pos tępowali 

tak kierujący quadami – zwraca uwa-
gę przewodniczący Banaszak. – Dla 
nich wertepy były najbardziej atrak-
cyjne.

Jednak cierpią dziś wszyscy.
– Nigdy nie łamaliśmy zasad – pod-

kreśla Grażyna Głowacka z  Towarzy-
stwa Przyjaciół Gminy Suchy Las, or-
ganizatorka rajdów rowerowych. – Po 
zamknięciu trasy przez jakiś czas do-
stawaliśmy jeszcze zgody na przejazdy 
grupowe, w konkretnym terminie, ale 
teraz i o tym nie ma mowy – ubolewa. – 
Może to się zmieni po wyremontowa-
niu drogi, może znów będziemy mogli 
czasem otrzymać pozwolenie na zor-
ganizowane rajdy – wyraża nadzieję.

Póki co wjechać na poligon wolno 
tylko w  niektóre dni. Np. 1 września 
można wziąć udział w uroczystościach 
przed Pomnikiem Ofiar Faszyzmu.

Czy jest szansa na złagodzenie ob-
ostrzeń? 

– Wielokrotnie rozmawialiśmy, ale 
wojsko jest nieugięte – rozkłada ręce 
przewodniczący Banaszak. – Ale trze-
ba nadal próbować, zapewne wkrótce 
znów pismo napiszemy.

– Kilkakrotnie pisaliśmy w tej spra-
wie, bo z  punktu widzenia mieszkań-
ców przejazdu brakuje – kiwa głową 
wójt Wojtera. – Nie zapominajmy 
jednak, że droga jest częścią poligonu, 
a wojsko miało prawo zamknąć ją dla 
ruchu cywilnego.

Jednak spór jest przecież o to, czy 
zamknięcie to było uzasadnione 
i celowe. 

Trudno dyskutować 
z wojskiem

– Decyzja o zamknięciu dla turystów 
całego poligonu została nam przekaza-
na na specjalnie zorganizowanym przez 
komendaturę spotkaniu, w którym brał 
udział mój pracownik – informuje dy-
rektor Tomasz Wiktor z  Urzędu Mar-
szałkowskiego. – Ponoć było miło, lecz 
stanowczo, raczej bez szans na jakąkol-
wiek dyskusję, nie mówiąc o targowaniu 
się. Trudno dyskutować z wojskiem. My 
po zamknięciu trasy możemy tylko su-
gerować objazd, ale nie za bardzo mamy 
możliwość, by go legalnie przez niebez-
pieczne Radojewo wyznakować.

Skoro samorządowcy z  przyczyn 
obiektywnych niewiele poradzą, to 
może parlamentarzyści? W  połowie 
2020 r. interpelację złożyli posłowie 
KO i  Lewicy: Franciszek Sterczewski, 
Katarzyna Ueberhan, Joanna Jaśkowiak, 
Adam Szłapka i Rafał Grupiński.

„W  okresie epidemii wirusa SARS-
-CoV-2 społeczeństwo chętnie podej-
muje aktywności, które nie wiążą się 
z dalszymi podróżami, a coraz ważniejszą 
rolę odgrywa lokalna turystyka. Państwo 
powinno zadbać o  jak największą do-
stępność wszystkich miejsc, które mogą 
zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną” 

– przekonywali w piśmie do MON.
Ministerstwa nie przekonali. Sekre-

tarz stanu Wojciech Skurkiewicz odpi-
sał, że ponowne umożliwienie przejazdu 
,,aktualnie nie jest planowane”, a  jeśli 
ktoś chce zobaczyć jakiś zabytek, może 
np. skierować wniosek do komendanta 
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

Prawo do przyrody
Od tamtego „aktualnie” minęło 

półtora roku. Może nastąpiła dobra 
zmiana? 

– Przez cały czas zajmujemy się tym 
tematem, ale trudno określić nam, jaka 
jest na to szansa – wszystko jest w  rę-
kach wojska – usłyszeliśmy od Agniesz-
ki Wlaź z biura posła Sterczewskiego. 

O  to samo zapytaliśmy oficer pra-
sową CSWL kpt. Marcelinę Kuszę-

-Sulowską. 
„W  tej sprawie, biorąc pod uwagę 

wszystkie argumenty, rozważając bar-
dzo dokładnie wszystkie za i  przeciw, 
tendencja jest raczej w  drugą stronę – 
odpisała nam pani kapitan. – Zważyw-
szy na oczekiwania jakim musi sprostać 
poligon dla celów szkoleniowych wojska, 
nie przewiduje się dopuszczenia ruchu 
cywilnego w  formie turystyki. Obie te 
sprawy bardzo mocno ze sobą kolidują”.

Cóż zatem robić, pozostaje słać kolej-
ne pisma. No chyba, że ktoś chce jeździć 

„na dziko” i  stać go na wysokie kary...
– Jeżeli o  mnie chodzi, pozostały 

wspomnienia i  ogromny żal, że to 

co dawniej było w zasięgu ręki, dziś 
jest niedostępne – konstatuje Ewa 
Korek.

Starszym stażem mieszkańcom 
pozostały wspomnienia. Nowi miesz-
kańcy nie mają nawet tego. 

Ludzie z  różnych powodów prze-
noszą się na obrzeża aglomeracji. 
Nowa mieszkanka mówi tak:

– Chętnie poruszam się rowerem. 
Cieszę się, że do centrum Poznania 
mogę dojechać polem, lasem, wzdłuż 
jezior i  wreszcie przez park – wylicza. 

– To jest prawdziwy ewenement, który 
docenić trzeba. Wszelkie takie atrak-
cyjne przyrodniczo miejsca powinny 

być dla ludzi dostępne.  
Nasza rozmówczyni przypomina 

też, że droga przez poligon stanowiła 
dla mieszkańców ważny skrót.

– A  skoro jest to dodatkowo trasa, 
która przekierowywała bezpiecznie 
ruch rowerowy, skracała coś, była udo-
godnieniem, to dlaczego miałoby jej 
nie być? – pyta. – Nie ma logicznych 
podstaw, by tej drogi nie było, a  wie-
le za nią przemawia. Zdecydowanie 
chciałabym otwarcia przejazdu – nie 
ma wątpliwości.

Krzysztof Ulanowski
Tekst jest skróconą wersją artykułu 

z portalu Spoleczenstwo.com.pl

Organek w Suchym Lesie
W sobotni wieczór w sucholeskim Centrum Kultury odbył 
się koncert zespołu Organek. Rock alternatywny trząsł całą 
salą, a fani klaskali i skakali.

To był naprawdę udany występ 
zespołu. Salę niemalże całkowicie 
wypełnili nowi i  starzy fani, zarówno 
małe dzieci, jak i seniorzy. To ciekawe, 
jak muzyka jest w stanie zjednoczyć lu-
dzi, nieważne z  jakiego pokolenia. To-
masz Organek na gitarze, Adam Sta-
szewski na basie, Robert Markiewicz 
na perkusji, a  na klawiszach Tomasz 
Lewandowski.

W  imieniu całego zespołu wypo-
wiedział się Tomasz Organek. Wyra-
ził swoją głęboką radość, że wraz ze 
zniesieniem ograniczeń ze względu na 
pandemię, muzycy mogą ponownie 
ruszyć w trasę. Lider zespołu miał jed-
nak coś więcej do powiedzenia. 

Dedykacja dla Ukrainy
– Wydaliśmy w  zeszłym roku pły-

tę „Ocali nas Miłość”, to jest płyta po-
święcona powstaniu warszawskiemu, 
z  okazji 77 rocznicy jego wybuchu – 
mówił lider. – Zostaliśmy zaproszeni 
przez muzeum i taką płytę nagraliśmy. 
Cała seria tych płyt została zapocząt-
kowana chyba przez Lao Che [zespół 
muzyczny – przyp. Red.]. I  chyba 
właśnie Lao Che nagrało najfajniejszą, 
najlepszą płytę z  tego cyklu, moim 
zdaniem przynajmniej. Ale wielu arty-
stów nagrywało, mieliśmy taki gol, aby 
nagrać taką płytę. 

Dalej muzyk wspomniał, że zespół 
oparł swoje opowieści o  zdjęcia foto-
grafa Broka, czyli Eugeniusza Lokaj-
skiego.

– To był powstaniec warszawski, też 
lekkoatleta, oszczepnik, taki nieoficjal-
ny fotograf powstania warszawskie-
go – wyjaśnił mówca. – Zrobił ponad 
tysiąc zdjęć w Warszawie w 1944 r. Te 
zdjęcia są o  tyle cenne i  piękne, ponie-
waż pokazują nie tylko dramat i  trage-

dię powstania, ale też pokazują piękno. 
Piękno i  miłość. Piękno w  takich krót-
kich migawkach, niczym migawka foto-
graficzna w  aparacie. Takie przebłyski 
ludzkich odruchów, humanizmu, mi-
łości, zrozumienia. To na tych zdjęciach 
bardzo pięknie widać. Zachęcam was 
do spojrzenia na niektóre z nich.

Dodajmy w  tym miejscu, że fo-
tografie te znajdują się okładce płyty 
zespołu.

– Kiedy gramy dzisiaj te utwory, 
jednoznacznie kojarzy nam się to 
z Ukrainą oczywiście – Tomasz Orga-
nek powiedział głośno to, co wszyscy 
chyba w  tym momencie pomyśle-
li. – I wszystkie piosenki o Warszawie 
pasują i do Chersonia, i do Mariupola, 
i  Kijowa, i  do tych wszystkich miast 
które się bronią w Ukrainie.

W  tym momencie wystąpienie 
zostało przerwane przez oklaski pu-
bliczności.

– Tym cenniejsze są te wspomnienia 
i  fotografa Broka, i  wszystkie świadec-
twa z  II wojny światowej – kontynu-
ował muzyk. – Myśleliśmy, że to się 
więcej nie wydarzy, zawsze się mówi: 

„Nigdy więcej wojny”. Ale jest to pu-
ste, czcze gadanie, to jest hipokryzja. 
Wszystkie te opowieści, że wolność nie 
jest dana raz na zawsze, są prawdziwe 
dzisiaj i widzimy to dzięki bohaterskiej 
obronie Ukrainy. Dedykujemy tę płytę 
w  tym momencie Ukraińcom wszyst-
kim – zakończył Tomasz Organek.

Pozytywna energia zespołu
Zespół Organek został założony 

w  2013 r. Regularnie wydawał nowe 
albumy i single. Na koncercie bardziej 
doświadczyliśmy, niż usłyszeliśmy po-
nad tuzin utworów zespołu, między 
nimi, wspomniany powyżej „Fotograf 

Brok”, „Głupi Ja”, „Cały ten fejm”, „Nie-
miłość”, „Wiosna”, „Idziemy w Miasto” 
i wiele innych.

Utrzymując, mimo wcześniejszej 
dedykacji, pozytywną i  ciepłą atmos-
ferę, Tomasz Lewandowski podzielił 
się anegdotką z życia:

– Kiedy pewien muzyk, który gra 
na klawiszach, ożenił się, ojciec panny 
młodej, poważny biznesmen podszedł 
do niego i mówi: „No to co? Będziemy 
kończyć z  tą muzyczką?” – śmiał się 
klawiszowiec.

Następnie cały zespół zaczął żarto-
wać z  osób, które nie biorą muzyków 
na poważnie. Zaczęli dworować za-
równo z  przewrażliwionych rodziców, 
pysznych biznesmenów, jak i  aroganc-
kich teściów.

Lewandowski przywołał kolejną 
anegdotkę, jak to podczas pierwszego 
spotkania z  ojcem ukochanej, przy-
szły teść zapytał: „Co robisz?” Muzyk 
odpowiedział: „Gram.” Na co teść: 

„A w co grasz?”.
Jak można się więc domyślić, at-

mosfera na koncercie była bardzo 
pozytywna. Mimo nadal trwającej 
pandemii, tragedii w  Ukrainie, w  so-
botni wieczór, w  gmachu suchole-
skiego Centrum Kultury i  Biblioteki 
Publicznej, przedstawiciele każdego 
pokolenia mogli posłuchać pięknej 
i wciągającej muzyki.

Stanisław Mrowicki
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Samochody szkolnym 
korytarzem nie pojadą
Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy samorządowcy 
rozmawiali o remontach zabytków, nasileniu ruchu przy 
podstawówce, dziale sportowym w gazecie, fotowoltaice, 
zaśmieconej Złotnickiej i magicznym światłowodzie w Go-
lęczewie.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia 
protokołów z  dwóch sesji lutowych. 
W  obu przypadkach radni byli jedno-
myślni. Zaraz potem zajęto się miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla Złotnik, rejonu 
ulicy Wrzosowej. 

Zabytki pod złotą gwiazdą
W  tej sprawie głos jako pierwsza 

zabrała radna Joanna Pągowska, prze-
wodnicząca Komisji Budżetu, Finan-
sów i Rozwoju Gospodarczego.

– Komisja zaopiniowała projekt po-
zytywnie – poinformowała krótko.

Podobne zdanie miała cała Rada 
Gminy, jako że uchwałę przyjęto jed-
nomyślnie.

W dalszej kolejności pochylono się 
nad kwestią dotacji na prace rewalory-
zacyjne i  modernizacyjne w  zabytko-
wym parku w  Chludowie, a  także na 
remont zabytkowej Lodowni. W tym 
przypadku 13 osób zagłosowało za. 
Wstrzymała się tylko radna Joanna 
Radzięda.

Zaraz potem głosowano w sprawie 
dotacji na rewaloryzację Parku Dwor-
skiego w Chludowie. W tym przypad-
ku do wypowiedzi zgłosił się radny 
Zbigniew Hącia.

– Park jest zadbany, ciekawy, jest 
tam sporo zabytków. Możecie przyjść 
na spacer, zobaczyć – zachęcał.

I  znów za przyjęciem uchwały za-
głosowało 13 osób, a  radna Radzięda 
się wstrzymała.

Już jednomyślnie natomiast głoso-
wano nad projektem uchwały w  spra-
wie remontu dachu na zabytkowym 
budynku w Suchym Lesie.

Chwilę później głosowano w  kwe-
stii dotacji na ścieżkę edukacyjną 
w chludowskim parku.

– Na tej ścieżce młodzi będą mogli 
zapoznać się z  poszczególnymi gatun-
kami drzew – nadmienił radny Hącia. 

– Są tam buki, cisy, graby... – wyliczał.
I  znów 13 osób było za, a  wstrzy-

mała się Joanna Radzięda.
Jednomyślnie głosowano za to 

w  sprawie dotacji na zabezpieczenie 
murów w  ramach przebudowy zabyt-
kowej, golęczewskiej stodoły na budy-
nek mieszkalny. Na samą przebudowę 
jednak dotacji nie przyznano.

Do większej rozbieżności zdań do-
szło podczas głosowania w kwestii do-
tacji na budowę ścieżki klinkierowej 
w  zabytkowym parku w  Biedrusku. 
10 osób głosowało za, a wstrzymali się 
rajcy Anna Ankiewicz, Jarosław Dut-
kiewicz, Joanna Radzięda i  Robert 
Rozwadowski.

Żadnych wątpliwości nie było 
w sprawie dotacji na remont budynku 
dawnego Zajazdu pod Złotą Gwiazdą 
w Golęczewie. 14 osób głosowało za. 

Tak samo było w  przypadku dota-
cji na remont budynku starego kasyna 
wojskowego w Biedrusku.

– Ja chciałam podziękować radnym, 
którzy wzięli udział w  „wycieczce ob-
jazdowej” po naszych zabytkach – za-
brała głos radna Pągowska. – To byli 

głównie członkowie komisji budżeto-
wej. Byliśmy nie tylko w  Chludowie, 
ale też w Biedrusku i Golęczewie.

Sport w kolorze
Po uporaniu się z  zabytkami, Wy-

soka Rada zajęła się zmienianiem 
uchwały budżetowej. Tu głos zabrał 
m.in. radny Michał Przybylski, który 
krytycznie odniósł się do wyasygno-
wania pieniędzy na zatrudnienie przez 
gminę dziennikarza prowadzącego 
dział sportowy w  „Gazecie Suchole-
skiej”. 

– Wydaje mi się, że lepiej te środki 
przeznaczyć na sport niż na pisanie 
o  sporcie – przedstawił argument. – 
Tym bardziej, że Red Box czy Suchary 
przesyłają redakcji materiały sporto-
we i doskonale sobie z tym radzą. 

Innymi słowy radny zawnioskował 
o  zmniejszenie wydatkowanej kwoty 
o 15 tys. zł. 

– Osoba, o  której rozmawialiśmy 
na komisji, ma predyspozycje, żeby 
o  sporcie pisać w  sposób interesujący 

– zaprotestował wójt Grzegorz Wojtera. 
– Przydałoby się przecież trochę kolo-

ru. Dobre pisanie o sporcie to wartość 
sama w sobie. Chcielibyśmy gminnym 
sportem zainteresować nie tylko sa-
mych uczestników sportowych wyda-
rzeń czy ich rodziców – przekonywał.

Wójt zabrał też głos w  sprawie 
budowy parku handlowego. Wyraził 
przekonanie, że do wjazdu na teren 
tego parku nie powinna służyć bez-
pośrednio ulica Obornicka, lecz ulica 
Forteczna.

– Mieliśmy zebranie Zarządu 
Osiedla i sprzeciwiamy się takiej prze-
budowie skrzyżowania Obornickiej 
i  Fortecznej, aby można było od stro-
ny północnej wjeżdżać w  Forteczną, 
omijając Konwaliową – włączyła się 
do dyskusji radna Anna Ankiewicz 
i  jednocześnie przewodnicząca Zarzą-
du Osiedla Suchy Las-Wschód. – Do-
puszczenie do skrętu z  Obornickiej 
w  Forteczną zaprowadzi ruch w  bez-
pośrednie sąsiedztwo szkoły, a  to bar-
dzo niebezpieczne – zwróciła uwagę.

– Nie używałbym na razie takich 
ostrych określeń, jak „niedopuszczal-
ne” czy „ultraniebezpieczne” – za-
strzegł w  odpowiedzi wójt. – Przez 
korytarz szkolny ruchu nie chcemy 
puścić – zakpił. – Konwaliowa nato-
miast to droga publiczna, na której 
ruch samochodowy jest dopuszczal-
ny. To najnormalniejsza ulica gminna. 
Nie jesteśmy winni jako władze gmi-
ny, że przez ostatnią dekadę wzrosła 
liczba samochodów w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców – dodał.

Ostatecznie na wniosek radnego 
Michała Przybylskiego Wysoka Rada 

jednomyślnie wykreśliła kwotę 400 
tys. zł na zadanie o nazwie „Przebudo-
wa ulicy Obornickiej, modernizacja 
ulicy Fortecznej”.

Korpus wsparcia
Zaraz potem zmniejszono też o 15 

tys. zł kwotę na dział sportowy w „Ga-
zecie Sucholeskiej” (czyli w  gazecie 
wydawanej przez Urząd Gminy; nie 
mylić z naszym „Magazynem”). 

Tym razem rada podzieliła się – 
dziewięć osób głosowało za, ale aż 
pięć osób wstrzymało się (radni Anna 
Ankiewicz, Maciej Jankowiak, Iwona 
Koźlicka, Wiesława Prycińska i  Ro-
bert Rozwadowski).

Na wniosek radnej Pągowskiej 
rada zmniejszyła również kwoty za-
proponowane przez wójta na promo-
cję gminy.  

– Chciałem wyrazić ubolewanie 
– skomentował krótko wójt Wojte-

ra. – Skutkiem może być zakończenie 
współpracy z gazetami zewnętrznymi. 
Przekazywanie ważnych informacji 
jest w naszym interesie.

Obaw wójta nie podzielił prze-
wodniczący rady Radosław Banaszak, 
który zadeklarował chęć podjęcia 
rozmów na temat właściwego podzia-
łu środków publicznych na realizację 
tych zadań.

Całą uchwałę zmieniającą uchwałę 
budżetową przyjęto już jednomyśl-
nie. Podobnie jednomyślnie przyjęto 
uchwałę zmieniającą Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową.

Nie dyskutowano też przesadnie 
długo nad projektem programu osło-
nowego „Korpus Wsparcia Seniorów” 
na 2022 r. 

– Komisja jednogłośnie pozytyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały – 
poinformowała radna Joanna Radzię-
da, przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Podobnie projekt ocenili także po-
zostali radni, albowiem uchwałę przy-
jęto jednomyślnie.

Tak samo głosowano też w sprawie 
Gminnego Programu Wspierania Ro-
dziny na lata 2022-2024. 14 osób było za.

Za uchwałą w  sprawie przyjęcia 
tekstu jednolitego statutu gminy Su-
chy Las głosowała natomiast zdecydo-
wana większość radnych, bo 13 osób. 
Przeciw był tylko radny Zbigniew 
Hącia, który miał pewne wątpliwości 
odnośnie jednego z punktów.

Nikt już za to nie miał wątpliwości 
odnośnie uzupełnienia składu Komi-
sji Rewizyjnej. Zgłoszono kandyda-
turę Iwony Koźlickiej, radna wyraziła 
zgodę, a  cała rada zagłosowała za jej 
kandydaturą. Chwilę potem 13 osób 
zagłosowało za wyborem radnej Koź-

lickiej na przewodniczącą rzeczonej 
komisji. Wstrzymała się tylko sama 
zainteresowana.

Ostatnią uchwałą, jaką przyjęto, 
była uchwała o  ogłoszeniu wybo-
rów do Zarządu Osiedla Suchy Las-

-Wschód.

Kominki i piece
W ramach informacji wójta gminy 

głos zabrał zastępca wójta Marcin Bu-
liński, który opowiedział m.in. o budo-
wie nowego budynku przedszkolno-

-szkolnego w Biedrusku.
– Przed nami przetarg na wykona-

nie pierwszego etapu projektu. Prze-
znaczone jest na to 250 tys. zł – dodał 
włodarz. 

Zaraz potem przewodniczący rady 
Radosław Banaszak odczytał pismo 
od prezesa Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia „Kominki i  Piece”. Autor pi-
sma ubolewał nad tym, że media – we-
dług niego – pod wpływem lobbystów 
widzą źródło energii nie w  biomasie 
i biogazie, tylko w drogich, sprowadza-
nych zza granicy paliwach kopalnych, 
jak gaz ziemny.

„Jak niebezpieczne to podejście, 
widać szczególnie w  ostatnich miesią-
cach” – zakończył prezes.

W  ramach informacji przewodni-
czących komisji stałych głos zabrała 
m.in. Joanna Radzięda, szefowa Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych.

– Spotkaliśmy się z dyrektor Sylwią 
Malendowską z  Ośrodka Pomocy 
Społecznej – wyjawiła radna. – Roz-
mawialiśmy o  wsparciu dla uchodź-
ców z Ukrainy.  

W  ramach punktu pod nazwą „In-
terpelacje i  zapytania”, przewodniczą-
cy Banaszak z  uśmiechem zaznaczył, 
że interpelacji nie było, a  zapytanie 
było tylko jedno.

– Do tego moje – wyznał. – Pytanie 
to pokrywa się z  pytaniem zadanym 
przez radnego Zbigniewa Hącię. 

Chodzi o  informację odnośnie 
liczby wydanych decyzji w  związku 
z  podwyższoną opłatą za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
w 2021 r. 

– Czekam na odpowiedź, a  teraz 
otwieram dyskusję w ramach wolnych 
głosów i wniosków – dodał po chwili 
przewodniczący.

– To ja mam do wójta pytanie do-
tyczące remontu boiska przy szkole 
w  Chludowie – powstał ze swojego 
miejsca radny Hącia. – Kiedy będzie 
przetarg, kiedy ruszą jakiekolwiek 
roboty? Żeby młodzież mogła wrócić 
na to boisko, powinno być to zrobione 
w  wakacje, a  nie ciągnąć się latami – 
pouczył.

Wsparcie dla fotowoltaiki
Radny poruszył też drugą sprawę 

– chodzi o  malowanie znaków pozio-
mych na ulicach.

– Najwyraźniej maluje się kiepską 
farbą, bo linie widać słabo lub wcale – 
ocenił surowo.

– Kiedy tylko można, staramy 
się zdobywać środki zewnętrzne na 
inwestycje, tak jest też w  przypadku 
boiska w Chludowie. Atrakcji ma być 
sporo, a my zabiegamy o dotację z Mi-
nisterstwa Sportu. Rozstrzygnięcie 
naborów w  czerwcu, a  we wrześniu 
nabór na środki z  Lokalnej Grupy 
Działania. Tam będzie zdecydowanie 
mniejsza konkurencja – wyjawił wło-
darz. – Z  LGD można otrzymać 360 
tys. zł. To nie wystarczy, ale lepiej mieć 
niż nie mieć – zauważył sentencjonal-
nie. – Nawierzchnia boiska może dziś 
nie jest w najlepszym stanie, ale zagro-
żenia chyba nie ma? 

Zastępca wójta dodał też, że znaki 
poziome mają prawo być zatarte po zi-
mie. Wiosną są odmalowywane.

– Zrozumiałem z  tej wypowiedzi, 
że boisko jednak nie będzie gotowe je-
sienią – westchnął radny Hącia. – Co 
do zagrożenia, to i owszem, są tam wy-
stające krawężniki, o które dziecko się 
może potknąć.

– Powiem po młodzieżowemu: to 
boisko ma być w  pełnym wypasie. 
Dlatego inwestycja trochę potrwa – 
tłumaczył wójt Buliński.

Radna Anna Ankiewicz zapytała 
o  wsparcie dla fotowoltaiki, kanaliza-
cję w  rejonie ulic Sprzecznej, Mokrej 
i  Polnej, infrastrukturę wodociągową 
na ulicy Linkowskiego, a  także sieć 
światłowodową na ulicy Kwiatowej.

– Ciekawa też jestem, czy złożyli-
śmy wniosek o  dotację na park za ko-
ściołem? – dopytywała.

– Jeżeli chodzi o  fotowoltaikę, 
braliśmy udział w  parasolowym pro-
jekcie z  Puszczykowem i  Rokietnicą. 
Teraz czekamy na kolejne rozdanie 
środków unijnych z  Urzędu Marszał-

kowskiego – wyjaśnił Marcin Buliń-
ski. – Jeżeli chodzi o  kanalizację, są 
dwa projekty, których realizacja jest 
w  toku. Ale po drodze napotykamy 
na różnego rodzaju problemy – roz-
łożył ręce. – Jeżeli chodzi natomiast 
o  park u  zbiegu Bogusławskiego 
i  Rolnej, złożyliśmy wniosek w  ra-
mach Polskiego Ładu. Jako gmina 
popegeerowska, bo tak jesteśmy 
wciąż klasyfikowani – dodał tytułem 
ciekawostki.

– Ja chciałem ponownie zapytać 
o program wymiany pieców – powstał 
ze swego miejsca radny Michał Przy-
bylski.

– Przyznam, że ludzie nam się tro-
chę wykruszyli, bo przestraszyli się 
rosnących cen gazu – westchnął za-
stępca wójta.

Wyczekiwane 
magiczne słowa

Zaraz potem głos zabrała radna 
Wiesława Prycińska, która podzięko-
wała członkom swojej komisji za przy-
wrócenie 200 tys. zł na park na Nizin-
nej. Zwróciła też uwagę na porzucane 
na poboczach dróg dość specyficzne 
odpady – w  postaci używanych zde-
rzaków i  innych elementów samocho-
dowych.

– Problem istnieje nie od dziś 
i  dotyczy głównie pobocza drogi po-
wiatowej oraz terenu Uniwersytetu 
Przyrodniczego – pokiwał głową M. 
Buliński. – To mogą być odpady z róż-
nych warsztatów, ale także z giełdy. Ka-
mery nie pomagają. Apeluję o zgłasza-
nie na bieżąco, wywozimy.   

– Ale dwie kamery powinny wystar-
czyć, bo odpady pojawiają się w  tych 
samych miejscach – zdziwiła się Wie-
sława Prycińska.

– Wcale nie te same, miejsca są róż-
ne – zaprotestował włodarz.

– Ja najczęściej widzę części samo-
chodowe na poboczu Złotnickiej – 
wskazała radna.

– Przy kasynie w  Biedrusku są ma-

giczne pylony – rozpoczął tajemniczo 
radny Radosław Banaszak.

– Nie wiem, czy magiczne, ale są – 
uśmiechnął się zastępca wójta. – To 
była brama kasyna, a  teraz zostały 
same słupy, które najprawdopodob-
niej kiedyś były zwieńczone jakimś 
elementem kutym. Przygotowany jest 
już program prac konserwatorskich – 
uspokoił.

Jako ostatnia głos zabrała miesz-
kanka Golęczewa.

– Chodzi o  przebudowę Modrako-
wej i  końcówki Polnej – rozpoczęła. 

– Chciałabym uzyskać potwierdzenie, 
że w  ramach tej przebudowy firma 
GCI położy światłowód, na który kil-
ka lat temu otrzymała dofinansowanie.

Mieszkanka zapytała też o remont 
remizy w Golęczewie.

– Nie pamiętam tego dofinansowa-
nia, ale sprawdzę – obiecał M. Buliński. 

– Na razie nie potrafię odpowiedzieć, 
co z  tym światłowodem. Natomiast 
projekt, czy też koncepcję tej remizy 
mamy zabudżetowaną – zapewnił. – 
Będziemy wybierać wykonawcę.

– Wykonanie tego światłowodu to 
było w tej magicznej dopłacie celowej, 
która została niestety wykorzystana 
w  innym celu – przypomniała z  lek-
kim uśmiechem radna Ankiewicz.

– Ponieważ nie ma więcej głosów, 
więc pozostały już tylko magiczne 
ogłoszenia duszpasterskie na koniec 

– zażartował przewodniczący Bana-
szak. – Proszę pamiętać, że następną 
sesję mamy 23 maja, a zatem w ponie-
działek, a nie jak zwykle w czwartek – 
uczulił obecnych na sali radnych.

Z  kolei sesja absolutoryjna, zapla-
nowana na 20 czerwca, zostanie naj-
pewniej przeniesiona albo na 23 albo 
na 27 czerwca.

– Proszę więc sobie planować, albo-
wiem 27 czerwca to już początek wa-
kacji – uczulił przewodniczący. – A na 
koniec zostają mi magiczne słowa – 

„zamykam sesję” – uśmiechnął się.
Krzysztof Ulanowski

Przewodniczący Radosław Banaszak 
wypowiedział wiele magicznych słów

Radny Michał Przybylski podkreśla, że lepiej 
środki przeznaczyć na sport niż pisanie o sporcie

Radna Joanna Radzięda wspomniała 
o rozmowach na temat pomocy dla uchodźców

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672
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POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

20 Sucholeski.EU       maj 2022      nr 5 (124)  nr 5 (124)       maj 2022      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 21



Dni Gminy Suchy Las to ważne 
wydarzenie, które organizowane jest 
na pamiątkę nadania insygniów Gmi-
nie – flagi i herbu. Program Dni Gminy 
Suchy Las podczas każdej edycji wypeł-
niony jest licznymi atrakcjami, a  jego  
nieodzownym punktem są koncerty 

– lokalnych artystów, zespołów. Do Su-
chego Lasu zapraszani są także topowi 
polscy wykonawcy. W  tym roku dla 
publiczności wystąpią m.in. Małgorza-
ta Ostrowska i zespół Nocny Kochanek.

 Małgorzata Ostrowska z  muzyką 
związana jest od wczesnych lat swej 
młodości. Swoją przygodę na scenie 
zaczęła już jako nastolatka. Śpiewała 
wraz z grupą wokalną Vist, brała udział 
w  festiwalach piosenki. Ale artystycz-
ny sukces odniosła dopiero w zespole 
Lombard, którego została wokalistką 
w  1981 roku, i  z  którym współpraco-
wała przez wiele lat. Wspólnie wylan-
sowali takie przeboje jak: „Mister of 

America”, „Szklana pogoda” czy „Ta-
niec pingwina na szkle”. Potem przy-
szedł czas na solową karierę, którą Mał-
gorzata Ostrowska rozpoczęła w 1999 
roku. Pod swoim nazwiskiem do dziś 
wydała 10 albumów. W międzyczasie 
współpracowała także z  różnymi mu-
zykami – pojawiła się gościnnie na pły-
cie KSU, nagrywała z Lechem Janerką, 
Michałem Urbaniakiem, zespołami 
Dżem i Acid Drinkers.

 Po występie Małgorzaty Ostrow-
skiej na sucholeskiej scenie zagości 
zespół Nocny Kochanek. Kapela ta, 
choć z  mniejszym dorobkiem arty-
stycznym, bo 10-letnim, w  ostatnich 
latach mocno zyskała na popularno-
ści. Świadczy o  tym ich występ przed 
legendarnym zespołem Scorpions czy 
zwycięstwo w eliminacjach do XXIII 
Przystanku Woodstock, co dało im 
zielone światło do zagrania na Dużej 
Scenie. Recenzenci muzyczni o  Noc-

nym Kochanku mówią jako o fenome-
nie polskiej sceny muzycznej, zespole 
obok którego nie można przejść obo-
jętnie. Ich muzyka to połączenie moc-
nego brzmienia z  ironicznymi teksta-
mi. A tak o swojej muzyce mówią sami 
członkowie zespołu:  klasyczny heavy 
metal inspirowany gigantami gatunku, 
co słychać na pierwszy rzut… ucha. 
Tekstowo – mają być jaja, a utwory ko-
niecznie muszą opierać się na faktach, 
czasami nawet autentycznych...

 Dni Gminy Suchy Las to oczywi-
ście nie tylko koncerty. Podczas sobot-
niego festynu planowanych jest szereg 
atrakcji. Czynne będą strefy, takie jak: 
familijna, dziecięca, sportowa. Nie za-
braknie stoisk gastronomicznych, han-
dlowych oraz promocyjnych.

 To wszystko w ramach głównego 
festynu w sobotę 25 czerwca. Ale Dni 

Gminy Suchy Las to również szereg 
imprez towarzyszących, które organi-
zowane są przez cały czerwiec. Już te-
raz zapraszamy na lokalne wydarzenia, 
które wpisują się w  obchody gminne-
go święta: 

  czerwiec – Rowerowa gra terenowa
  11 czerwca – Festyn na Osiedlu 

Grzybowym pn. „Wśród Przyjaciół”
  24 czerwca – Wianki w Golęczewie
  25 czerwca – II Memoriał Piotra 

Koperskiego – Turniej piłkarski 
w Suchym Lesie

  25 czerwca – Akcja poboru krwi 
w Suchym Lesie

  26 czerwca – Msza św. i  otwarcie 
Ścieżki Niepodległości w Biedrusku

Zapraszamy do śledzenia bieżących 
informacji o  Dniach Gminy Suchy 
Las na FB i stronie Gminy oraz CKiBP. 

  

Dni Gminy Suchy Las  
– 25 czerwca spotykamy się  
w Suchym Lesie
Po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami 
pandemicznymi powracają Dni Gminy Suchy Las i to 
w świetnym stylu, z mocnym, rockowym uderzeniem.  
Tegoroczne odbędą się w sobotę 25 czerwca, tradycyjnie 
już w Suchym Lesie przy hali Gminnego Ośrodka Sportu.

Karta Mieszkańca #SLjestemstąd 
– zaproszenie dla firm
Wysokość udziału Gminy Suchy Las we wpływach z podat-
ku PIT w 2021 roku wyniosła około 49 mln zł. Jest to kwota, 
która umożliwia naszej jednostce samorządowej przepro-
wadzanie inwestycji poprawiających jakość infrastruktury 
oraz przedstawienie mieszkańcom bogatej oferty usług 
społecznych. Czy ta kwota może być wyższa, albo przynaj-
mniej nie zmniejszała się w obliczu zmian polityki fiskalnej 
państwa? Odpowiedzią może być wprowadzenie systemu 
Karty Mieszkańca.

Ideą takiej karty jest zwiększe-
nie tożsamości lokalnej i  promocja 
wśród mieszkańców płacenia podat-
ków w  miejscu zamieszkania. Karta 
Mieszkańca ma na celu zachęcenie 
mieszkańców do wpisania miejsca 
zamieszkania do rocznego rozliczenia 
podatkowego PIT.

Co w zamian?
Właścicielowi Karty Mieszkańca 

będą przysługiwały upusty na zakup 
produktów lub usług i  inne profity, 
udzielane przez partnerów akcji. Part-
nerami będą jednostki organizacyjne 
gminy i  spółki komunalne oraz pod-
mioty prywatne. Karta Mieszkańca to 

nie tylko zwykły plastik, okazywany 
w sklepie. To przede wszystkim system 
komunikacyjny pomiędzy mieszkań-
cem a  partnerami i  Urzędem Gminy. 
Głównym narzędziem będzie aplikacja, 
która identyfikować będzie mieszkańca. 
Dzięki niej mieszkaniec będzie otrzy-
mywał też wiadomości gminne bezpo-
średnio na telefon. Tu też docelowo mają 
być umieszczone systemy, które funk-
cjonują już w gminie Suchy Las, np. eko-
Harmonogram czy też karta PSZOK. 
Nie będziemy musieli więc z niczego re-
zygnować. Tradycjonaliści będą mogli 
zamówić również plastikową kartę.

Dla firm sucholeskich to olbrzy-
mia szansa na wypromowanie się.

 Będzie istniała możliwość za-
prezentowania się na dedykowanym 
Karcie Mieszkańca portalu interne-
towym oraz umieszczania w aplikacji 
akcji promocyjnych. Pakiet możliwo-
ści promocyjnych będzie ogłoszony 
w  terminie późniejszym. Już teraz 
jednak zapraszamy do przesyłania po-
przez przygotowany specjalnie do tego 
celu formularz internetowy (zeskanuj 
kod QR) wstępnych deklaracji udzia-
łu firm w  projekcie. Deklaracje są nie-
zobowiązujące i  mają na celu oszaco-
wanie liczby potencjalnych partnerów.

 Przygotowania do projektu po-
trwają kilka miesięcy. Aktualnie 
trwają prace nad wypracowaniem 

rozwiązań systemowych najbardziej 
korzystnych dla mieszkańców. Jedno 
jest pewne. Będzie musiała nastąpić 
weryfikacja wnioskodawcy, ubiegają-
cego się o Kartę Mieszkańca. Jednym 
z  podstawowych kryteriów będzie 
pierwsza strona rocznego rozliczenia 
podatkowego PIT. Dlatego „w  PIT 
ważne jest miejsce” zamieszkania.

Miliony złotych z powiatu 
ocalą od zapomnienia
Rekordową kwotę 2,5 mln podzielono między właścicieli 
29 obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie 
powiatu poznańskiego, w tym także w gminie Suchy Las. 
Prace za ponad 91 tys. zł będą prowadzone ponownie 
w Chludowie i Golęczewie.

– Mimo trudnych czasów i niepew-
ności gospodarczej nie zamierzamy 
rezygnować z  ratowania lokalnego 
dziedzictwa – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. – Zarządcy za-
bytków od lat mogą liczyć na pomoc 
w  przywracaniu piękna dziesiątkom 
historycznych budynków. Niezmien-
nie zainteresowanie naszym wspar-
ciem jest bardzo duże.

 W  tym roku kolejny raz pomoc 
finansowa przeznaczona zostanie na 
remonty budynku dawnego zajazdu 
pod Złotą Gwiazdą z  salą tanecz-

ną w  Golęczewie (ponad 41 tys. zł) 
oraz zabytkowego parku dworskiego 
w  Chludowie (50 tys. zł). W  pierw-
szym z obiektów odtworzone zostaną 
stolarka drzwi zewnętrznych i  okien, 
elewacja budynku, a  także strop sali 
tanecznej. W  drugim remont obej-
mie zabytkową lodownię.

Do tej pory blisko 90 cennych pod-
miotów skorzystało z  dotacji samorzą-
du. W ciągu 23 lat na prace renowacyjne 
przekazano ponad 15 mln zł, a w samej 
gminie Suchy Las – 0,5 mln zł.

JF

HPV - zapisz dziecko 
na szczepienie
Ruszył finansowany przez powiat poznański bezpłatny 
program szczepień przeciwko HPV dla młodzieży z roczni-
ka 2008. W przypadku braku zgłoszeń ze strony dziewcząt 
możliwe będzie objęcie nimi chłopców. 

Realizatorem programu jest przy-
chodnia Edictum Plus w  Poznaniu 
przy ul. Mickiewicza 31. Decydu-
je kolejność zapisów. Dotychczas 
z akcji skorzystało ponad 10 tysięcy 
dzieci. Wydaliśmy na ten cel blisko 
5 mln zł.

– W  tym roku planujemy prze-
znaczyć na szczepienia przeciwko 
wirusowi brodawczaka ludzkiego  
650 tys. zł. Polityka prozdrowotna  
jest dla samorządu powiatowego bar-
dzo ważna. O  programach profilak-
tycznych i działaniach edukacyjnych 
związanych z  zapobieganiem nowo-
tworom powinniśmy mówić dużo 
i głośno. To szczytny cel służący zdro-
wiu przyszłych pokoleń – powiedział 
Jan Grabkowski, starosta poznański. 

– Dodam, że dzieci otrzymują szcze-
pionkę 9-walentną, dającą obecnie 
największą ochronę.

Zapisywać się można pod nu-
merami telefonów 573 149 181 i 789 
901 542 lub na adres email: powiath-
pvzapisy@gmail.com. Planuje się, że 
pierwsza dawka szczepionki będzie 
podawana w  maju i  czerwcu, nato-
miast druga w  październiku i  listo-
padzie. Szczegółowy harmonogram 
zostanie opublikowany na stronach 
www.powiat.poznan.pl i  www.edic-
tum.pl w najbliższym czasie.

Osoby, które przyjęły tylko jedną 
dawkę w  ramach programu realizo-
wanego przez samorząd w roku ubie-

głym, mają możliwość otrzymania 
kolejnej, uzupełniającej. Warunkiem 
jest zachowanie odstępu od 5 do 13 
miesięcy od pierwszego nakłucia. Na 
szczepienie kończące cykl można 
zgłaszać się w Edictum bez wcześniej-
szej rejestracji we wtorki (godz. 16.00 

– 18.00) oraz czwartki (godz.14.00 – 
16.00) od 17 maja br.

– Edukacja dotycząca szczepień 
profilaktycznych jest niezw ykle 
ważna. Dlatego powiat poznański 
każdego roku podejmuje działania 
informacyjne dotyczące zapobie-
gania nowotworom szyjki macicy 
i  innym chorobom w y wołanym 
przez wirus brodawczaka ludzkie-
go – mówiła Elżbeta Tonder, dyrek-
tor Wydziału Spraw Społecznych 
i  Zdrowia Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. 

Warto przypomnieć, że na po-
czątku roku powiat poznański został 
uhonorowany tytułem „Zdrowy Sa-
morząd” za akcję profilaktycznych 
szczepień przeciwko HPV. To już 
trzecia nagroda z  tego tytułu. Ponad-
to w  ramach konkursu „Samorzą-
dowy Lider” uzyskał wyróżnienia: 

„Honorowy Ekspert w  zakresie profi-
laktyki grypy” i „Lider w innowacjach 
w zakresie profilaktyki grypy”.
Więcej informacji na stronie:
https://powiat.poznan.pl/program-

-polityki-zdrowotnej-wirus-hvp/
 JF

Nieodpłatna pomoc prawna 
ponownie stacjonarnie

W okresie pandemii konsultacje prawne w powiecie poznańskim 
odbywały się tylko zdalnie. Obecnie wszyscy zainteresowani 

osobistym kontaktem z doradcą mają taką możliwość  
po wcześniejszym umówieniu wizyty. Ze wsparcia w formie 

elektronicznej można nadal korzystać.
Rejestracja wizyty:

• telefonicznie: 61 84 10 797 lub 572 157 488 (w poniedziałki  
w godz. 9.00-17.00,  od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30)

• e-mailem na adres: pomocprawna@powiat.poznan.pl
• online pod adresem: http://np.ms.gov.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna
www.bip.powiat.poznan.pl/5333,nieodplatna-pomoc-prawna-
dla-obywateli-ukrainy

Budynek dawnego zajazdu pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie

Prace rewaloryzacyjne i modernizacyjne w parku  
w Chludowie. Remont zabytkowej lodowni - etap I
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Wiele kobiet jest zainteresowanych 
tą usługą. W  końcu dzięki niej można 
mieć wyjątkowe, wyraziste oczy bez 
makijażu. Prefabrykowane rzęsy po-
zwalają uzyskać efekt pomalowanych 
oczu bez kłopotu.

Rzadko można znaleźć szczęśliwą 
kobietę, która jest zadowolona z  długo-
ści i  grubości własnych rzęs. Dlatego 
sztuczne rzęsy są wybawieniem dla ko-
biet i  dziewcząt, które mają naturalnie 
cienkie, krótkie lub rzadkie rzęsy. 

Za pomocą specjalnego kleju przy-
czepia się sztuczne rzęsy do rzęs natu-
ralnych. Robi się to z użyciem specjalnej 
techniki, dzięki czemu rzęsy wyglądają 
ładnie i  pozostają mocno przytwierdzo-
ne. Rzęsy są wykonywane wyłącznie 
z materiałów syntetycznych. Nie stosuje 
się futer i  włókien naturalnych ze wzglę-
du na możliwe ryzyko wystąpienia reak-
cji alergicznej na błonę śluzową.

Metody oferowane przez salon:
Klasyczny lub 1D(1:1) - takie przedłu-
żenia wyglądają bardzo naturalnie. Jeśli 
chcesz zaoszczędzić czas na porannym 
makijażu i nie szukasz efektu „wow”, po-
staw na klasykę.
Rozszerzenia objętościowe 2D, 3D  

- przedłużanie rzęs o  większej objętości, 
które radykalnie poprawia wygląd rzęs. 
Zamiast mało imponujących, krótkich 
i  niezbyt gęstych rzęs, otrzymujemy rzę-
sy bujne, pełne objętości i  uwodzicielsko 
podkręcone. A  wszystko to przy zacho-
waniu naturalnego wyglądu rzęs. Jakby to 
było twoje naturalne piękno!
Hollywoodzki look 4D,5D - rzęsy 
4D/5D można zrobić przed ślubem, 
rocznicą lub z innych, specjalnych okazji. 
Ta metoda wymaga więcej pielęgnacji 

w domu. Zalecamy robienie przerw mię-
dzy kolejnymi przedłużeniami, aby dać 
oczom odpocząć. Lepiej jest przeplatać je 
z  delikatniejszymi uzupełnieniami - kla-
sycznymi rzęsami.

Rzęsy znacznie ułatwiają życie pięk-
nej połowie społeczeństwa, bez względu 
na wiek, stan cywilny czy wykonywany 
zawód. Niezależnie od tego, czy je-
steś bizneswoman czy mamą w  domu 
z  dziećmi, wszystkie kobiety dążą do 
tego, by być piękne i nie wyglądać rano 
jak ,,szara myszka”. 

– W  nadchodzącym sezonie letnim 
modne będą kolorowe dodatki, czyli ko-
lorowe rzęsy wplatane pomiędzy czarne. 
Takie połączenie doskonale podkreśli 
kolor tęczówki naszych oczu i sprawi że 
stylizacja będzie bardziej interesująca – 
opowiada Natalia. 

Wystarczy raz w  miesiącu skorzy-
stać z  usługi, a  nie będziesz w  stanie 
z  niej zrezygnować ze względu na jej 
wygodę i wspaniałe efekty.

Lifting rzęs - piękno 
i ochrona dzięki laminacji

Lifting rzęs to zabieg, za którym sza-
leją wszystkie Europejki. Zabieg polega 
na wypełnieniu rzęs keratyną i  pigmen-
tem barwiącym, dzięki czemu stają się 
one grubsze i bardziej nasycone kolorem 
pigmentu. W tym zabiegiu stosowane są 
produkty marki InLei. Jest to innowa-
cyjna kuracja całkowicie opatentowana 
i wyprodukowana we Włoszech, co gwa-
rantuje najwyższą jakość produktu, pew-
ność poprawnego wykonania zabiegu 
oraz dzięki testom klinicznym najwyższe 
bezpieczeństwo użytkowania  

Dzięki zabiegowi uzyskujemy średnio 

24 proc. objętości rzęs więcej. Rzęsy stają 
się podkręcone, odżywione, błyszczące, 
zdrowe  i jedwabiście miękkie w dotyku.

Spojrzenie staje się podkreślone 
i bardziej intensywne, bez potrzeby uży-
cia dodatkowych produktów.

Rzęsy wyglądają również na pod-

kręcone, ponieważ podczas zabiegu 
tworzy się piękny łuk rzęs. Keratynowe 
liftingi są dobre, ponieważ nie uszka-
dzają Twoich naturalnych rzęs, więc nie 
musisz potem odbudowywać swoich 
oryginalnych rzęs.

Bohadana Martyczenko

URODA / REKLAMAINFORMACJE / URODA

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

/ StudioFryzurChludowo

Żeby jednak nasza cera stale wyglą-
dała zdrowo i świeżo, warto sięgać po 
dostępne na rynku zabiegi medycyny 
estetycznej.

Troska o jakość skóry
W trosce o jakość skóry warto dbać 

o jej kondycję każdego dnia. Pielęgna-
cja twarzy, stosowanie kremu czy ma-
seczek czasem jednak nie wystarczą.

Niedoskonałości takie jak 
zmarszczki, blizny po trądziku, a  tak-
że cienie pod oczami możemy zlikwi-
dować dzięki medycynie estetycznej 
zamiast przykrywać je warstwami ma-
kijażu. Odżywienie skóry przy pomocy 
profesjonalnych  zabiegów może być 
najlepszą decyzją i  inwestycją w  zdro-
wie. Warto mieć jednak świadomość, 
jaki mamy w tym zakresie wybór.

Klucz tkwi w odpowiednim dobra-
niu zabiegów. Stale powiększający się 
zakres usług w  tej dziedzinie sprawia, 
że  każdy może znaleźć coś dla siebie. 
Wśród najczęściej wybieranych za-
biegów należy wymienić mezoterapię, 
czyli wstrzyknięcie pod skórę odżyw-
czego koktajlu, który regeneruje głę-
bokie warstwy skóry, niedostępne dla 
najlepszych kremów. Część osób sięga 

także po toksynę botulinową, która 
redukuje zmarszczki i łagodzi migreny 
czy pomaga w leczeniu bruksizmu.

Niektórzy decydują się na prepa-
raty z  kwasem hialuronowym, dzięki 
któremu możliwe jest modelowanie 
kształtu, ust, nosa czy kości policzko-
wych bez użycia skalpela. Inni wybie-
rają  skinboostery dla wzmocnienia 
napięcia i zagęszczenia skóry, przywra-
cając utracone przez lata nawilżenie 
i elastyczność.

Kolejnym bezpiecznym zabiegiem, 
który może poprawić nasz wygląd, 
a dzięki temu także samopoczucie, jest 
lipoza iniekcyjna, czyli pozbycie się ma-
łych depozytów tkanki tłuszczowej.

Korzyści ukryte w skórze
Możliwości jest tak wiele, że przy 

wyborze najlepiej zapytać o  pomoc 

i  radę lekarza. Medycyna estetyczna 
może zatem nie tylko korygować nie-
doskonałości, lecz także wzbogacić 
codzienną pielęgnację twarzy .

Zdrowa i  promienna cera jest 
świadectwem dobrostanu całego or-
ganizmu. Każdego dnia narażona jest 
jednak na dzialanie szkodliwych czyn-
ników jak zanieczyszczenia, stres czy 
nieprawidłowa dieta. Powodują onę 
utratę napięcia , nawiżenia i spoistości. 

Zabiegi dobrane odpowiednio 
przez lekarza poprawią kondycję skóry 
i pozwolą zadbać o nią na dłuższy czas. 
Dzięki medycynie estetycznej możemy 
zadbać też o  to, by dostarczyć naszej 
skórze tego, czego ona potrzebuje. W ga-
binecie Mio-dent zadbamy nie tylko 
o zdrowie Twojej jamy ustnej, ale także 
o świeży i młody stan skóry twarzy.

Zespól Mio-Dent 

Medycyna estetyczna
W XXI wieku kosmetyki odpowiednio dobrane do rodzaju 
skóry to dobra podstawa codziennej pielęgnacji. Kremy 
przeciwzmarszczkowe, masaże twarzy, rutynowe badania 
– to wszystko są elementy dbałości o siebie wielu kobiet 
i coraz większej liczby mężczyzn.

ul. Młodzieżowa 11, 62-002 Suchy Las
www.mio-dent.pl, tel. +48 612 787 877

facebook: MioDentStomatologia

Lek.dent. Agata Imbierska 

Rzęsy będą wyglądać 
pięknie i naturalnie
Nie każdy ma długie i bujne naturalne rzęsy. Jednak każda 
kobieta chce, aby jej wygląd był bardziej spektakularny. Co 
więc robić w takiej sytuacji?  Skorzystać z zabiegu przedłu-
żania rzęs w Studio Urody Natalia.

Czy wiecie ile osób zdecydowało 
o podziale ponad 130 tys zł na zada-
nia lokalne na osiedlu Suchy Las? 27 
na 3370 mieszkańców. Jak jest w Go-
lęczewie, Biedrusku na Osiedlu 
Grzybow ym i w innych jednostkach 
pomocniczych? Niestety bardzo po-
dobnie…

Dlaczego?
Dlaczego o ważnych sprawach dla 

osiedli i  sołectw decyduje około 1% 
mieszkańców?

Może dlatego, że decydować moż-
na tylko na zebraniach...

W  dzisiejszych czasach pełnych 
pośpiechu, obowiązków, ciągłego bie-
gu ciężko nam znaleźć czas żeby pójść 
na zebranie. A  nawet jeśli pójdziemy, 
czy mamy możliwość w  pełni zapo-
znać się z  pomysłami na zdania lokal-
ne? Czy tak naprawdę wiemy na co za-
głosowaliśmy? Zazwyczaj są to tylko 
hasła, nie mamy możliwości zapytać 
pomysłodawców o  co chodzi, dlacze-
go uważają, że to ważne działania, czy 
rzeczywiście są potrzebne w  naszej 
małej, lokalnej społeczności?

A  przecież można inaczej – XXI 
wiek, to czas technologii, rozwoju, no-
wych rozwiązań –  wystarczy je wdro-
żyć  – są na wyciągnięcie ręki.

My pokażemy jak! Udostępnimy 
platformę do głosowań, to na niej bę-
dziecie mogli zgłaszać Wasze pomysły. 
Na niej będziecie też mogli w  dogod-
nym dla siebie czasie zapoznać się ze 
wszystkimi pomysłami i  w  końcu na 
platformie będziecie mogli zagłoso-
wać i zdecydować, który pomysł Wam 
się najbardziej podoba. A  my Lokalni 

– te najlepsze wspólnie zrealizujemy 
z pomysłodawcami.

Taka platforma może służyć nie 
tylko projektom, ale też przecież tak 
mogłyby się odbywać konsultacje, 
tak moglibyśmy składać uwagi do 
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, strategii 
rozwoju gminy czy innych ważnych 
dokumentów mających wpływ na 
nas – Mieszkańców.

Samorząd to my!
Nowa jakość decydowania, nowa 

jakość partycypacji – bo to my – 
Mieszkańcy – mamy prawo głosu.

A  może jak włodarze zobaczą, że 
można, że nowe rozwiązania to przy-
szłość, to większy udział Mieszkańców 
w  życiu gminy, sami zdecydują wpro-
wadzić na stałe taki system. Udział 
Mieszkańców w działaniach gminy, to 
nowoczesne podejście do samorządu – 
bo samorząd to MY.

Na naszym Facebooku Lokalni 
w  Gminie Suchy Las znajdziecie wię-
cej informacji na temat projektu E-lo-
kalni, ale też na temat naszych innych 
działań – zajrzyjcie koniecznie, bo 
w najbliższym czasie planujemy sporo 
fajnych wydarzeń i działań. 

Dziś gdy świat niebezpiecznie 
przyspieszył, potrzebujemy bycia ra-
zem i  wspólnego działania. Dlatego 
powstali Lokalni. Zapraszamy wszyst-
kich Was – nasze Sąsiadki i  naszych 
Sąsiadów – do wspólnego działania. 
Niech nasz Lokalny świat będzie co-
raz lepszy i piękniejszy.

Ania Ohirko
Lokalni w Gminie Suchy Las

Projekt realizowany przez 

Potrzebujemy bycia razem 
i wspólnego działania
Projekt E-lokalni w Gminie Suchy Las, to projekt, dla każ-
dego i każdej z Was. Wspólnie pokażemy, że uczestnictwo 
Mieszkańców w działaniach gminy jest ważne i potrzebne, 
ale przede wszystkim pokażemy jak można w nowoczesny 
sposób i dostępny działać z Mieszkańcami.

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

(wysokość budżetu 14 928,59 euro).

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
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Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjąłem wiadomość o śmierci   

Śp. Wojciecha Szulca  
Farmaceuty, społecznika, wieloletniego 

prezesa OSP w Suchym Lesie, człowieka 
szlachetnego i życzliwego ludziom 

Wyrazy szczerego współczucia  
dla Rodziny i Bliskich

składa

Bartłomiej Wróblewski 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

wraz ze współpracownikami

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:

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

Rozwiązanie umowy o pracę 
za porozumieniem stron
Kodeks pracy wskazuje, iż umowa o pracę może zostać 
rozwiązana w jeden z czterech następujących sposobów: 
na mocy porozumienia stron; przez oświadczenie jednej 
ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia; przez 
oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wy-
powiedzenia; z upływem czasu, na który była zawarta.a

Rozwiązanie umowy o  pracę 
za porozumieniem stron następuje 
wówczas, gdy obie strony zgadzają 
się na zakończenie współpracy i  roz-
wiązanie umowy o pracę. W praktyce 
jednak bardzo często zdarza się, że 
pracodawcy  proponują taki sposób 
rozwiązania umowy o pracę, aby nie 
narażać się ze strony pracowników na 
jakiekolwiek roszczenia. 

Zalety rozwiązania
Prośba o  rozwiązanie umowy za 

porozumieniem stron może zostać 
zgłoszona w  dowolnym momencie 
trwania stosunku pracy. Z taką inicja-
tywą może wyjść zarówno pracownik, 
jak i  jego pracodawca. Niewątpliwie 
zaletą takiego sposobu rozwiązania 
umowy jest to, że  pracownik i  pra-
codawca mogą precyzyjnie wska-
zać termin ustania stosunku pracy 
z uwagi na to, że nie ma konieczności 
zachowania kodeksowych okresów 
wypowiedzenia. Oznacza, to, że 
umowa może ulec rozwiązaniu na-
tychmiastowo.

W przypadku, gdy pracownik był 
zatrudniony na czas nieokreślony 
pracodawca wypowiadając umo-
wę, musiałby wówczas podać przy-
czynę, a  czasem także zawiadomić 
o  tym zamiarze  związki zawodowe. 
W  przypadku rozwiązania umowy 
za porozumieniem stron nie ma ta-
kiej konieczności. Natomiast dla pra-
cownika takie rozwiązanie umowy 
może być korzystne jeżeli otrzymał 
ciekawą propozycję zatrudnienia 
w innej firmie. 

O czym warto pamiętać
Warto jednak podkreślić, że 

w przypadku zawarcia porozumienia 
pracownikowi nie będzie przysługi-
wało prawo do wniesienia odwołania 
od wypowiedzenia i  obrony swoich 
praw przed sądem. Ponadto po roz-

wiązaniu umowy za porozumiem 
stron pracownikowi nie będzie przy-
sługiwało prawo do dodatkowych 
dni wolnych na poszukiwanie pracy, 
jak miałoby to miejsce w  przypadku, 
gdyby otrzymał od pracodawcy wy-
powiedzenie umowy o pracę. 

Ponadto w  sytuacji, gdy po roz-
wiązaniu umowy o  pracę za porozu-
mieniem były pracownik nie znajdzie 
nowego zatrudnienia i  stanie się oso-
bą bezrobotną, wówczas nie będzie 
mu przysługiwać prawo do zasiłku 
dla bezrobotnych przez okres 90 dni 
od dnia rejestracji w  urzędzie pracy 
(ta sytuacja nie dotyczy jeśli porozu-
mienie stron zostało zawarte z powo-
du upadłości, likwidacji pracodawcy 
lub zmniejszenia zatrudnienia z przy-
czyn dotyczących zakładu pracy lub 
nastąpiło z  powodu zmiany miejsca 
zamieszkania).

Należy pamiętać, że wszystkie 
oświadczenia składane przez pracow-
nika lub pracodawcę, w tym również 
porozumienie o rozwiązaniu umowy 
o  pracę, stanowią oświadczenia woli, 
które mogą być kwestionowane z po-
wodu ich ewentualnych wad.

Groźba lub błąd
W  przypadku zawarcia porozu-

mienia o rozwiązaniu umowy o pracę 
pracownik będzie miał możliwość 
uchylenia się od niego, m.in. w  sytu-
acji gdy zgoda na rozwiązanie umowy 
o  pracę została wyrażona pod wpły-
wem błędu lub groźby.  Pracownik 
może udowodnić, że zawarte poro-

zumienie jest np. nieważne, albowiem 
podpisując je działał w  stanie wyłą-
czającym swobodne lub świadome 
wyrażenie woli. 

Kolejnym przykładem może być 
również sytuacja, gdy kobieta w ciąży 
zawiera z  pracodawcą wskazane po-
rozumienie, działając pod wpływem 
błędu co do swojego stanu (tj. w chwi-
li złożenia oświadczenia nie wiedziała, 
że jest w  ciąży). Możemy mieć rów-
nież sytuację kiedy pracownik zawarł 
z  pracodawcą porozumienie, ponie-
waż działał pod wpływem groźby (np. 
pracodawca zmusza pracownika do 
podpisania porozumienia grożąc mu 
dyscyplinarnym rozwiązaniem umo-
wy o pracę).  Niewątpliwie w każdym 
przypadku kwestionowania przez 
pracownika złożonego oświadczenia 
woli o  rozwiązaniu umowy o  pracę 
za porozumieniem stron, sąd będzie 

każdorazowo dokonywał ustaleń 
faktycznych i  badał wszystkie oko-
liczności danej sprawy w  celu usta-
lenia, czy do rozwiązania umowy 
rzeczywiście doszło w  sposób bez-
prawny, a  oświadczenie obarczone 
było wadą.

Porozumienie o  rozwiązaniu 
umowy o pracę stanowi niewątpliwie 
najprostszy sposób ustania stosun-
ku pracy. Taka forma zakończenia 
współpracy może być korzystna za-
równo dla pracodawcy, jak i  pracow-
nika. Jednak decyzja ta powinna być 
przez pracownika dokładnie przemy-
ślana, gdyż poprzez zawarcie wskaza-
nego porozumienia pracownik po-
zbawia się wielu przywilejów.

Ze smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Śp.  
Krzysztofa Oczkowskiego 

Sekretarza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina, byłego wieloletniego pracownika 

Urzędu Gminy Suchy Las.

Rodzinie i Bliskim  
szczere wyrazy współczucia

składają

Wójt Gminy Suchy Las  
Grzegorz Wojtera

Pracownicy Urzędu Gminy Suchy Las

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Śp. DH.  
WOJCIECHA SZULCA

Prezesa ZOSP RP w Suchym Lesie, 
Prezesa OSP Suchy Las, społecznika.

Żonie i Najbliższym 
szczere wyrazy współczucia

składa

Wójt Gminy Suchy Las 
Grzegorz Wojtera 

z Pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las

��
Odszedł na wieczną wartę, ale pamięć o nim pozostanie!

„Śpieszmy się kochać ludzi  
tak szybko odchodzą”

ks. Jan Twardowski

Urząd Gminy Suchy Las zaprasza właścicieli 
nieruchomości w Biedrusku, Złotkowie i Złotnikach

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

Punkty konsultacyjne będą otwarte:

Uwaga! Dotyczy Biedruska,  
Złotkowa i Złotnik!

  w Biedrusku – 26 maja 2022 r., godz. 14-18  
w Domu Osiedlowym (ul. Zjednoczenia 4),

  w Złotkowie – 9 czerwca 2022 r., godz. 14-18  
w Świetlicy Wiejskiej (ul. Złota 15A),

  w Złotnikach – 23 czerwca 2022 r., godz. 14-18  
w Świetlicy Wiejskiej (ul. Żukowa 14).

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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Jednak jedną z najciekawszych per-
spektyw na walkę tych dwóch sprzecz-
ności prezentuje spektakl „Jekyll & 
Hyde”, bazujący na słynnej noweli 
Roberta Louisa Stevensona „Doktor 
Jekyll i  Pan Hyde”, który regularnie 
jest grywany na deskach poznańskie-
go Teatru Muzycznego.

Szukając dobra 
w złym świecie

„Jekyll & Hyde” to jedna z  najbar-
dziej znanych adaptacji opowiadania 
o  doktorze Henryku Jekyllu, który 
szukając sposobu na wyeliminowa-
nie zła z  człowieka, tworzy miksturę, 
która na jego nieszczęście przemienia 
go w jego najgorszą wersję – złego do 
szpiku kości Edwarda Hyde’a.

Spektakl jest musicalową adapta-
cją tej noweli oraz jednym z  najpopu-
larniejszych obecnie przedstawień 
broadwayowskich na świecie. Auto-
rami oryginalnymi tej sztuki są Frank 

Wildhorn, odpowiedzialny za muzy-
kę oraz Leslie Bricusse i Steve Cuden, 
którzy wspólnie napisali libretto. 

Debiut sceniczny miał miejsce 
w 1990 r. w teksańskim Houston, a sie-
dem lat później trafił na deski Broad-
wayu. Od tego czasu spektakl stał się 
jednym z  najpopularniejszych przed-
stawień słynnego nowojorskiego te-
atru, gdzie bez przerwy został zagrany 
ponad 1500 razy!

Nic dziwnego więc że „Jekyll & 
Hyde” szybko trafili także do innych 
krajów, a od 2014 roku możemy także 
podziwiać ten musical w poznańskim 
Teatrze Muzycznym. 

Mówiąc o  tym spektaklu warto 
jednak zacząć od zaznaczenia jednej 
kwestii – jest to dość luźna adaptacja, 
bazująca na noweli Stevensona, zmie-
niająca niektóre szczegóły oraz dodają-
ca nowe postacie. Nie jest to nic złego, 
można powiedzieć wręcz że dobrze się 
stało, że dodano kilka wątków. 

Dzięki temu bowiem spektakl 
zyskuje na wartości i  przeradza się 
z  noweli o  dwoistości natury ludzkiej 
w złożoną opowieść, podejmującą tak-
że temat zemsty, niełatwego wyboru 
między miłością a  pracą oraz skom-
plikowanych stosunków społecznych 
XIX-wiecznego Londynu. 

Poznajemy tutaj bowiem Henryka 
Jekylla (Damian Aleksander), który 
mierzyć się musi nie tylko z  Edwar-
dem Hyde’m, ale także oporem złożo-
nej z  przedstawicieli ówczesnych elit 
rady nadzorczej szpitala, w  którym 
pracuje i  prowadzi swoje badania, 
a także z  fascynacją prostytutką Lucy 
Harris (Marta Wiejak), które odwo-
dzą go coraz bardziej nie tylko od do-
bra, ale także ukochanej Emmy Carew 
(Ksenia Tomkiewicz).

Maestria aktorska i wizualna
Musical przykuwa uwagę nie 

tylko scenariuszem, ale także mini-
malistyczną, aczkolwiek idealnie do-
pasowaną scenografią oraz muzyką, 
a  może przede wszystkim muzyką 
i piosenkami.

Muzyka Wildhorna w  wykonaniu 
orkiestry pod batutą Piotra Deptucha 
oraz chóru przykuwa uwagę i  nie spo-
sób odmówić jej doskonałego dopaso-
wania do wydarzeń na scenie. Oddać 
także należy honory Michałowi Ro-
nikierowi oraz Michałowi Rusinkowi, 
którzy wspólnie przełożyli sztukę na 
język polski, dzięki czemu doskonale 
słucha się zarówno dialogów, jak i  pio-
senek, od których nie czuć w żaden spo-
sób nienaturalności oraz niepotrzeb-
nych komplikacji czy kalek językowych.

Doskonały spektakl uzupełnia tak-
że doskonała obsada. Damian Aleksan-
der w  podwójnej roli Henryka Jekylla 
oraz Edwarda Hyde’a  w  znamienity 
sposób oddaje dynamizm obu postaci 
nie tylko sposobem poruszania się czy 
wyglądem, ale także potężnym głosem, 
dzięki czemu można usłyszeć różnicę 
między Jekyllem a Hyde’m. 

Nie sposób odmówić także talentu 
Marcie Wiejak, która również dosko-

nale odnajduje się w  tym spektaklu, 
budując postać Lucy Harris, która ni-
czym główny bohater zmuszona jest 
nosić wiele masek. Dobrze się spisała 
także Ksenia Tomkiewicz w roli Emmy 
Carew. Choć jej postać jest nieco zmar-
ginalizowana fabularnie i  raczej ma 
stanowić element fasady dobrego życia 
Jekylla, tak Tomkiewicz wyciąga z niej 
znacznie więcej dzięki doskonale za-
śpiewanym partiom wokalnym.

Lekkość w mroku
Jednak znakomici są nie tylko ak-

torzy wcielający się w  role pierwszo-
planowe. Postaci drugoplanowe także 
zasługują na wyróżnienie – w  szcze-
gólności mowa tu chociażby o Joannie 
Horodko, wcielającej się w rolę nadętej 
Lady Beaconsfield oraz Mirosławie 
Kinie, który stworzył przykuwającą 
uwagę kreację biskupa-hipokryty Ba-
singstoke’a.

„Jekyll & Hyde” to wspaniałe wido-
wisko łączące w  sobie nie tylko mrok 
opowiadania Stevensona, ale także 
lekkość najlepszych spektakli broad-
wayowskich, gdzie wszystko jest na 
swoim miejscu oraz gra jak należy.

To także panaceum dla tych, któ-
rzy niechętnie chodzą na musicale, 
twierdząc że są tylko kiczowatymi 
koncertami pod płaszczem przedsta-
wień – tandety tu ze świecą szukać.

Spektakl powróci na deski Teatru 
Muzycznego w  Poznaniu jeszcze 
w  tym roku i  grany będzie w  dniach 
10-12 czerwca. Warto wybrać się na 
ten spektakl także z  innego powo-
du – możliwość zmian w  składzie ak-
torskim.  Dzięki temu można będzie 
porównać chociażby Damiana Alek-
sandra i Janusza Krucińskiego, którzy 
grają głównego bohatera tej sztuki, 
a  także innych wykonawców biorą-
cych udział w przedstawieniu.

Bez cienia wątpliwości można po-
lecić ten spektakl każdemu, od zaczy-
nających swoją przygodę z musicalem, 
jak i  dla tych, którzy już wiele na sce-
nach widzieli i słyszeli.

Bartosz Kabaciński

Ambitne przedsięwzięcie pod-
jęło małżeństwo pana Sebastiana 
i  Agnieszki. Małżonkowie pragnęli 
sprowadzić choć część swojej ukocha-
nej Francji do naszej gminy. Rodzina 
Agnieszki ma francuskie korzenia, 
a  ona sama często kosztowała miej-
scowe rarytasy. Sebastian natomiast 
jest (jak sam to określił) „fanatykiem” 
kuchni. Małżeństwo od dłuższe-
go czasu miało plany stworzyć coś 
swoimi rękami. Ich marzenia sięgają 
jednak dużo dalej. Rozsądnie posta-
nowili zacząć od czegoś mniejszego 
i  stąd pomysł na sklep z  francuskimi 
delikatesami.

Nie tylko sklep
Właściciele stawiają dużą wagę na 

jakość i  świeżość produktów. Trze-
ba spodziewać się więc świeżych 
produktów sezonowych i  zmienia-
jącej się gamy produktów. Dzięki 
staraniom ojca pani Agnieszki, pana 
Marka – który objął delikatesy swo-
im „patronatem” – udało się zawiązać 
współpracę z  wieloma importerami 
i  dostawcami. W  tym zaprzyjaźnio-
nymi z  rodziną winiarniami. Dzięki 
znajomościom i  dobrej organizacji, 
sucholesianie mogą kupić delikatesy, 
jakich nie znajdzie się nawet we fran-
cuskich marketach.

Całe przedsięwzięcie nie ograni-
cza się tylko do sklepu. W  pobliskim 
parku zostanie też niebawem otwarta 
kawiarnia.

W  Bisette pieczony jest również 
chleb i  robione wspaniałe ciasta. 
Każdego dnia będzie można kupić 

świeże w ypieki, od bagietek, przez 
croissanty, aż po chleb z  suszonymi 
pomidorami. Bisette będzie więc za-
równo sklepem, piekarnią , cukiernią 
i kawiarnią!

Na wielkim otwarciu liczni goście 
zostali przywitani świeżym przepysz-
nym chlebem, kanapkami i  świeżo 
zrobionymi ciastami.

Wielka idea w czterech 
ścianach

Trudno nie docenić optymizmu, 
ambicji i  rozsądku właścicieli. Za-
łożenie nowego sklepu jest wielkim 
w yzwaniem, połączenie go z kawiar-
nią w ydaje się jeszcze większym. 
Jednakże optymizm małżonków 
daje nadzieję na sukces ich przedsię-
wzięcia. Importowanie produktów 
z  Francji, których turysta nie znaj-
dzie na półkach w markecie, nie jest 
wcale łatwe. To, że właściciele spro-
wadzają produkty mniejszych firm 
i producentów, skupiając się na jako-
ści produktów, jakie będzie można 
kupić, jest bardzo cenne.

Do tego wszystkiego, Bisette bę-
dzie miejscem, gdzie ekologia jest 
stawiana bardzo wysoko. Wszystkie 
opakowania, talerzyki, kubeczki i  kie-
liszki, albo są wykonane z biodegrado-
walnych materiałów, albo mogą zostać 
poddane recyklingowi.

Całe przedsięwzięcie jest bardzo 
ambitne, ale wierzę, że sucholesianie 
skuszą się na wspaniałe sery, świeże 
wypieki czy butelkę dobrego wina.

Stanisław  
Mrowicki
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Delikatesy po francusku
Na osiedlu Jagodowym, przy ulicy Powstańców Wielko-
polskich 39, w niewielkim budynku, pojawił się fundament 
dla wielkiej idei. Sklep Bisette z delikatesami z Francji stanął 
w sercu Suchego Lasu. Zarówno amatorzy, jak i fani kuchni 
francuskiej będą mieć szansę na zakupy produktów z kraju 
win i serów.

Spojrzeć za fasadę choć 
raz, czyli o musicalu 
„Jekyll & Hyde”
Temat dwoistości natury ludzkiej to jeden z najchętniej 
podejmowanych toposów w dziełach sztuki oraz rozpra-
wach filozoficznych. Wewnętrzny pojedynek człowieczego 
dobra i zła znaleźć można niemal wszędzie – od Biblii aż 
po współczesne hity filmowe.
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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 milusińskimi. Czekamy 
na zdjęcia z pupilami. Pochwalcie się swoimi psami, kotami, 
rybkami i nie tylko. Najładniejsze zostaną nagrodzone.

Zdjęcia, dane osobowe, numer telefonu oraz zgodę na 
publikację fotografii prześlijcie do 12 czerwca 2022 r.  
na adres konkurs@sucholeski.eu

Do wygrania: 
   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,

   trzy vouchery po 100 zł ufundowane przez Pracownię Pizzy, 
ul. Nektarowa 21 w Suchym Lesie.

Do wygrania: 
   Piła szablasta 850 W R230RCP Evolution  

o wartości 597,00 zł

Zrób zakupy w  sklepie Bricoman na Wojciechow-
skiego 7/17 w  Poznaniu za minimum 200 zł i  prze-
ślij zdjęcie paragonu lub faktury na na adres  
konkurs@sucholeski.eu do 12 czerwca 2022 r.

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

ZAPRASZAMY  
DO NOWEGO PUNKTU POBRAŃ  
W SUCHYM LESIE OS. SZAFIROWE 2A

W Punkcie realizujemy:

badania z programu Profilaktyka 40 PLUS
szereg badań profilaktycznych

www.diagnostyka.plPunkt Pobrań czynny:
pn.-pt. 7:30-14:00 (pobranie mat. do 12:00)

Akcja profilaktyczna trwa do 30.09.2022r. 
w Punkcie Pobrań Suchy Las os. Szafirowe 2a

AKCJA PROFILAKTYCZNA

Borelioza - test Lyme Detect 
(odp. humoralna i komórkowa)280zł
na pozostałe badania  
w kierunku Boreliozy-20%

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 25,00 ZŁ 
DRUGIE DANIE 22,00 ZŁ

WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA 22,00 ZŁ

PIELEMENI
CZEBUREKI

SOLANKA
FRYKADELKA

DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ
solanka ............................................................... 14
barszcz ukraiński  .........................................  14

CZEBUREKI ( 2 szt.)
z farszem mięsnym  ................................... 25
z farszem warzywnym 
z kurczakiem ................................................... 25
z farszem ziemniaczano- 
   pieczarkowym ........................................... 25
z farszem szpinakowym .......................... 25

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

PLACKI ZIEMNIACZANE
bez dodatków ............................................... 20
z cukrem  .......................................................... 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 truskawkami  ............................................... 24

ZUPY
rosół z makaronem  .....................................  9
pomidorowa  ................................................. 10
zupa dnia  ......................................................... 10
ogórkowa  ........................................................  12
żurek z jajkiem  .............................................. 14

MIĘSA
rumsztyk z cebulką  ................................... 14
kotlet schabowy  ......................................... 14
filet z kurczaka w panierce  ...................  14
filet z kurczaka w panierce  
   z nasionami  ................................................  14
stripsy  ................................................................ 14
pieczeń z karkówki  
   w ciemnym sosie  .................................... 14
zraz wieprzowy  
   w ciemnym sosie  ..................................... 15
filet z kurczaka w płatkach  
   kukurydzianych ........................................  15
de volaille  ........................................................  15
szwajcar  ............................................................  15
panierowany filet z dorsza  ................... 16
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...................................................  18

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
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