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Międzynarodowa Edukacja dla dzieci w Suchym Lesie s.8

www.solar-project.pl
Złotniki, ul. Prosta 30

DERM EXPERT – 13 LAT
NA RYNKU BEAUTY s. 13

ZNAMY LIDERÓW
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI s. 23
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kawiarnia
szkółkarska 120
Suchy Las

bisette.pl

delikatesy
Powstańców
Wielkopolskich 39
Suchy Las

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!
PROFESJONALIZM
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi
w autoklawie medycznym








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

Suchy Las, ul. Jeżynowa 19
fb/Salon Urody Sisel
Instagram: siselsalonurody
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ŻEL, HYBRYDA
STYLIZACJA RZĘS
HENNA PUDROWA
LAMINACJA BRWI
MASAŻE
ZABIEGI NA TWARZ
MAKIJAŻE ŚLUBNE
I WIECZOROWE
DEPILACJA
SOLARIUM
ROLLETIC

TEL. 667 924 543, 667 859 640
GODZINY OTWARCIA
pon.-pt 10-19, sob. 10-14
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ROZWIĄZANIE KONKURSU Z MAJOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”
W konkursie paragonowym piłę szablastą 850W

R230RCP Evolution o wartości 597,00 zł ufundowaną
przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu otrzymuje Justyna Kniaziewicz-Stachowska.

W konkursie fotograficznym „Jesteśmy przyjaciółmi zwierząt” nagrody otrzymują:
 Ewelina Górka, Monika Małecka - vouchery,
każdy po 150 zł na botoks włosów, ufundowane przez Studio Urody Natalia z Chludowa, ul.
Obornicka 4, tel. 888 405 885,

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

 Izabella Aleksandrowicz-Kaczmarek, Monika Ciszewicz - bony na zestawy ufundowane przez
KFC, ul. Obornicka 134 w Suchym Lesie,
 Zuzanna Ohirko, Jakub Stachowski, Ola Wołkowska - vouchery po 100 zł ufundowane przez Pracownię Pizzy, ul. Nektarowa 21 w Suchym Lesie.
Nagrody prosimy odebrać w ciągu 21 dni
od daty wydania Magazynu. W przeciwnym
wypadku przepadają. Nagrodzonych prosimy
o kontakt z redakcją, numer telefonu: 669 690 036.

SPONSORZY

REKLAMA

Obornicka 134
Suchy Las

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159
www.lipka-wegiel-wargowo.pl
UCZCIWY SPRZEDAWCA
TO ZAWSZE
ZADOWOLONY KLIENT
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METAMORFOZY Z SALONEM
URODY NATALIA
FRYZJERSTWO





pielęgnacja włosów (sauna, botox, olejowanie)
keratynowe prostowanie włosów
nanoplastia
koloryzacje (backcombing, twilighting hair,
Hollywood Look )

KOSMETYKA

manicure
pedicure
stylizacja paznokci żelem i hybrydą
henna pudrowa
lifting laminacja i botox rzęs
laminacja brwi
depilacja
zagęszczanie rzęs od 1:1 do mega volume
zabiegi na twarz
kosmetologia estetyczna
(botox, usuwanie zmarszczek, powiększanie ust)
 makijaż permanentny
 zabiegi z leczniczej borowiny
Narzędzia sterylizowane w autoklawie medycznym.











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

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

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

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

POCZUJ SIĘ WYJĄTKOWO
PŁYTY DEKORACYJNE PRESSTONE

OGRÓD WYSTAWOWY: Sobota k. Rokietnicy, ul. Poznańska 43 | +48 519 352 732 pozbruk.pl

OAZA SPOKOJU
W LESIE NAD JEZIOREM

Edukacja jest bardzo ważna. Ważna jest też znajomość języków obcych.
Dobrą znajomość angielskiego zapewnia WORLD SCHOOL – międzynarodowe przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła muzyczna. Twórczynią sukcesu
jest prezes Marta Kowalska.
Edukacja ważna jest też dla młodych Ukraińców, którzy opuścili ojczyznę
i znaleźli schronienie u nas. Oni często uczą się zdalnie. Dlatego ważny dla nich
jest dar, który został im przekazany przez działaczy Gminy Razem.
O edukacji była też mowa w czasie ostatniej sesji Rady Gminy. Konkretnie o Centrum Usług Wspólnych, które zajmie się obsługą finansowo-księgową
placówek oświatowych. Jak to się sprawdzi? Rada oceniła, że warto spróbować.
Radni poświęcili dyskusji o CUW sporo czasu, najpierw jednak pożegnali
zmarłego Wojciecha Szulca, wieloletniego prezesa OSP w Suchym Lesie, osobę
w gminie lubianą.
Przewodniczący rady Radosław Banaszak złożył też wyrazy współczucia
na ręce wójta Grzegorza Wojtery – z powodu śmierci jego taty. Również i ja
wraz z zespołem „Magazynu” chciałabym złożyć szczere kondolencje. Śmierć
osoby bliskiej zawsze dotyka boleśnie.
Życie jednak toczy się dalej, a gospodarz gminy, nawet dotknięty osobistą
tragedią, musi dbać o dobro mieszkańców tejże gminy. I tak się dzieje. Wójt
Grzegorz Wojtera i przedstawiciel spółki PKP PLK Arnold Bresch podpisali
list w sprawie budowy wiaduktu nad torami na ulicy Sucholeskiej. O wiadukt
zabiegał poseł Bartłomiej Wróblewski. Każdy z nas niejednokrotnie czekał na
Sucholeskiej na przejazd pociągu. Wielu pieszych czy rowerzystów omijało zapory, przemykając czasem tuż przed pociągiem. Wiadukt przysłuży się wszystkim. Zaoszczędzimy czas, a może komuś oszczędzone zostanie życie.
Życie i zdrowie to bezcenny dar. O nasze zdrowie dbają lekarze, a w tym
stomatolodzy, jak np. zespół AltomClinic. To klinika wysoko ceniona przez pacjentów z uwagi na profesjonalny personel i nowoczesny sprzęt.
Ważna jest też dbałość o wyższą jakość życia osób niewidomych. Swoje
75-lecie obchodzi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach. Gratulujemy!

Jeśli marzą Ci się spokojne wakacje z całą rodziną to koniecznie
powinieneś odwiedzić Rezydencję nad jeziorem - Pestkownica.
Hotel położony w środku lasu, bezpośrednio nad jeziorem,
w spokojnej okolicy gdzie zaczerpniesz świeżego
powietrza i odpoczniesz od zgiełku miasta.
 tylko 110 km od Poznania,
 ponad 50 ha terenu
prywatnego wraz z jeziorami,
 atrakcje na miejscu dla
dzieci i dorosłych,

 zakwaterowanie
w 3 gwiazdkowym hotelu
lub domkach nad jeziorem
 na miejscu czynny
bar i restauracja

www.pestkownica.com.pl info@pestkownica.com.pl
tel. 502 606 847 Facebook/Pestkownica
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fot. Paulina Dubert, www.paulinadubert.pl

Żyjemy w ciężkich czasach, zmagamy
się z konfliktami politycznymi, pandemią,
wojną. Z wojną na szczęście nie bezpośrednio, ale martwimy się o los sąsiadów i niepokoimy się, co przyniosą najbliższe miesiące.
W ciężkich czasach potrzebujemy bycia
razem, wspólnego działania. Pisze o tym
Anna Ohirko z Lokalnych w Gminie Suchy
Las. Projekt E-lokalni zakłada możliwość
składania cennych dla wspólnoty pomysłów,
a następnie głosowanie internetowe.
Można też być razem sprzątając wraz
z sąsiadami najbliższą okolicę. Mieszkańcy
Złotnik Wsi zadbali o piękno sołectwa pod
wodzą energicznej sołtyski Ewy Korek.
Poczucie wspólnoty budują też konkursy, jak „Poznański Lider Przedsiębiorczości”. Bo to umacnia naszą wiarę w gospodarną Wielkopolskę, zamieszkałą przez ludzi pracowitych.
Po ciężkiej pracy zasługujemy na odpoczynek. 25 czerwca będziemy mogli
wybawić się podczas Dni Gminy Suchy Las. Np. podczas koncertu wspaniałej
Małgorzaty Ostrowskiej.
Tego samego dnia w Centrum Handlowym Plaza odbędzie się art!Show.
Wystąpi tam chilijski muzyk Jorge Esparza Inostroza.
Miłego wypoczynku!
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Dzisiejsza stomatologia daje duże
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Radni zgodzili się na
nową jednostkę, ale będą
bacznie się przyglądać
Powstanie wiadukt nad torami

18

14
25

Sąsiedzi powinni sobie pomagać
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Już wkrótce rozpocznie się drugi rok działania projektu
WORLD SCHOOL – międzynarodowego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły muzycznej, które w nowoczesny
sposób podchodzą do nauczania dzieci.
Aktualnie trwa NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do szkoły, a w przedszkolu zostały ostatnie wolne miejsca!
WORLD SCHOOL to innowacyjny projekt, w którego skład wchodzą przedszkole, szkoła podstawowa
oraz szkoła muzyczna. Po udanym
starcie prawie rok temu, placówki odnoszą ogromny sukces i cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców.
NA CZYM POLEGA PROJEKT
WORLD SCHOOL?
Szkoły powstały z myślą o współczesnej edukacji opartej na otwartości,
tolerancji i szacunku.
Placówki są niepubliczne, a ich
działanie odpowiadać ma na współczesne potrzeby rodziców i ich dzieci.
System nauczania opiera się na dwu-

języczności, regularnej komunikacji
i zabawie! Dzieci już od najmłodszych
lat uczą się nie tylko języka angielskiego jako przedmiotu, ale też fonetyki
języka angielskiego, literatury anglojęzycznej czy przedmiotów, to jest Mathematics, General English, Science,
Global Perspectives.
Autorką WORLD SCHOOL jest
Marta Kowalska, prezes zarządu, absolwentka studiów psychologicznych
oraz szkoły muzycznej drugiego stopnia. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. Jej celem
było stworzenie szkoły nowoczesnej,
która dostosowuje się do rozwijającego się świata.
– Pragnę, aby nasi uczniowie byli
obywatelami Polski i całego świata,
którzy swobodnie komunikują się

w języku angielskim, dla których nie
istnieją bariery językowe, którzy rozumieją różnice kulturowe, są otwarci i pełni szacunku dla innych ludzi
– podkreśla prezes Marta Kowalska.
MAGIC WORLD PRESCHOOL
Przedszkole MAGIC WORLD
to miejsce, w którym dzieci otoczone zostają troskliwą opieką już od
drugiego roku życia. Przedszkole
uczy samodzielności, pomaga w odkrywaniu świata i wspiera rozwój,
a to wszystko w ciepłej atmosferze
bezpieczeństwa i akceptacji. Misją
placówki jest wzmacnianie naturalnej ciekawości świata u dzieci,
uwrażliwienie ich na potrzeby innych oraz pomaganie w budowaniu
relacji z rówieśnikami. Każdą grupą zajmuje się dwóch opiekunów
– jeden mówiący w języku polskim
i drugi komunikujący się w języku
angielskim. Dzięki ich współpracy
program polskojęzyczny zintegrowany jest z anglojęzycznym, co przynosi najlepsze efekty.
Dzieci uczęszczające do Magic
World Preschool uczestniczą w wy-

cieczkach edukacyjnych i kulturalnych, zajęciach plastycznych, muzycznych i sportowych oraz warsztatach
prowadzonych przez psychologa.
WORLD PRIMARY SCHOOL
Szkoła wyróżnia się indywidualnym podejściem do uczniów. Jej
celem jest dbanie o harmonijny
i wszechstronny rozwój dzieci. Placówka nie tylko uczy, ale także wspiera rozwój pasji, inspiruje i zachęca do
pracy na każdym etapie drogi edukacyjnej. Szkoła stawia na ciekawą
edukację pełną przygód i wyzwań
w atmosferze wsparcia. World Primary School przeznaczone jest dla
uczniów od pierwszej do ósmej klasy. Grupy są kameralne i składają się
maksymalnie z 18 osób.
World Primary School jest szkołą
z Międzynarodową Akredytacją –
Cambridge Assessment International Education – Cambridge International School. Realizujemy program
Cambridge Primary & Lower Secondary oraz polską podstawę programową.

na rozwoju dzieci i ich możliwości
MUSIC WORLD SCHOOL
odkrywania
świata poprzez niesamoMusic World School to popołuwitą
przygodę!
dniowa szkoła muzyczna I stopnia.
Jako jedna z czterech placówek w Poznaniu posiada akredytację CEA dają- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
cą pełne, profesjonalne wykształcenie DO SZKOŁY!
Szczegóły oferty dotyczące nabomuzyczne na poziomie Państwowej
ru
uzupełniającego znajdą Państwo
Szkoły Muzycznej I stopnia. Każdy
na
stronie internetowej: www.worldjej absolwent otrzymuje dyplom da-school.pl
jący możliwość dalszego kształcenia
w szkołach muzycznych II stopnia.
Szkoła ta, to kameralna placówka, DOŁĄCZ DO KLASY
którą wyróżnia otwartość na różno- CZWARTEJ!
Zapraszamy dzieci klasy trzeciej
rodność i kreatywność podczas prowado
utworzonej
klasy czwartej. Formudzonych zajęć. W Music World School
larz
aplikacyjny
można wypełnić za
do wyboru są dwa cykle kształcenia:
pośrednictwem
strony:
https://worldJUNIOR ACADEMY, czyli cykl 6-let-school.pl/rekrutacja-podstawowka/.
ni oraz TEEN ACADEMY, który trwa
cztery lata. Aktualnie uczniowie mają
do wyboru trzy główne instrumenty: Zapraszamy do kontaktu:
ul. Obornicka 124,
fortepian, skrzypce i gitarę.
Suchy
Las 62-002.
WORLD SCHOOL to wyjątko515789269
wy projekt, który mimo dużego sukkontakt@world-school.pl
cesu, nadal się rozwija. Placówki te są
idealne dla rodziców, którym zależy www.world-school.pl

Nie tylko piękny uśmiech
Proste i białe zęby wielu osobom wydają się nieosiągalne.
Istnieje przeświadczenie, że droga do uzyskania wymarzonego uśmiechu wymaga wielu wyrzeczeń, jest długotrwała i bardzo droga. A co, jeśli okaże się, że to już zamierzchłe
czasy i uzyskanie efektu pięknego uśmiechu, jak z reklamy,
nie musi być takie trudne?

fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com

Dzisiejsza stomatologia coraz częściej nie skupia się na poszczególnych
zębach, ale na kompleksowym spojrzeniu na całą jamę ustną. Dzięki temu, po
wyleczeniu próchnicy czy chorób przyzębia, można kontynuować terapię z zabiegami w zakresie ortodoncji, a także
stomatologii estetycznej, co również
nie musi oznaczać ciągnącego się latami leczenia. Mamy dostępne środki
i możliwości do dużo szybszej i nieinwazyjnej metody prostowania zębów.
Clear Aligner to nowoczesny system
leczenia ortodontycznego za pomocą
nakładek, który nie ingeruje w codzienne funkcjonowanie. Pacjent otrzymuje
zestaw trzech przezroczystych nakładek przeznaczonych na cztery tygodnie
stosowania. Każdą z nich należy nosić
około 20 godzin dziennie, ściągając je
do jedzenia, picia oraz czyszczenia. Bardzo istotną kwestią jest wysoka estetyka, a także, w przeciwieństwie do standardowego leczenia ortodontycznego,
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fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com

Międzynarodowa Edukacja
dla dzieci w Suchym Lesie

Wprowadzenie metody Clear Aliner do kompleksowej terapii, w połączeniu z innymi zabiegami leczniczymi
oraz estetycznymi, zapewnią pacjen-

brak dolegliwości bólowych. Nakładki
zapewniają pacjentom wysoki komfort
użytkowania, a pożądane efekty można
uzyskać już po kilku miesiącach.
Proces leczenia jest dostosowywany do każdego przypadku, ustalany
na podstawie wstępnej diagnozy oraz
rozmowy z pacjentem. Podczas analizy
lekarz stwierdza, czy wada kwalifikuje
się do leczenia metodą Clear Aligner.
Przed rozpoczęciem przedstawiany jest
pacjentowi plan leczenia, informacje
o kosztach, czasie trwania terapii oraz
efektach, jakie można uzyskać. Wszystko to ustalane jest indywidualnie dla
każdej osoby, w zależności od sytuacji
w jamie ustnej.
Po skorygowaniu wady następuje
ostatni etap – retencja. Niezwykle istotna faza leczenia, bez której może dojść
do utraty osiągniętych efektów. To
właśnie nakładki retencyjne, noszone
sumiennie zapewniają utrzymanie zamierzonego rezultatu.
nr 6 (125)

tom nie tylko piękny uśmiech, ale również zdrowe i prawidłowe funkcjonowanie całej jamy ustnej.
Zespół Mio-Dent

Lek.dent. Agata Imbierska

ul. Młodzieżowa 11, 62-002 Suchy Las
www.mio-dent.pl, tel. +48 612 787 877
facebook: MioDentStomatologia
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– Panie doktorze, dzisiejsza stomatologia może liczyć na wsparcie technologii
cyfrowej, a precyzyjne modele koron
zębowych czy protez opartych na implantach można dziś nawet po prostu
wydrukować. Czym dziś jest stomatologia cyfrowa i jakie daje korzyści?

– Stomatologia cyfrowa należy do urządzeniem służącym do zebrania
najprężniej rozwijających się dziedzin. dokładnych informacji o uzębieniu
W leczeniu interdyscyplinarnym po- pacjenta, do ich archiwizacji, do plazwala na połączenie ortodoncji, prote- nowania leczenia, na przykład imtyki i stomatologii. Dzięki niej można plantologicznego i do wykonania prac
zeskanować stan uzębienia pacjenta, protetycznych: koron, mostów i prozapisać go, przechowywać w chmu- tez. Zamiast tradycyjnych wycisków
rze i wracać do niego w każdej chwili, skanujemy jamę ustną pacjenta, przegdy będzie potrzebny, ponadto służy chowujemy go w pamięci komputera,
do wykonania modelu 3D i w razie udostępnia go technikowi dentystyczpotrzeby można konsultować dany nemu, a on jest w stanie przygotować
przypadek w czasie rzeczywistym końcowy produkt w postaci protezy.
z lekarzami odległymi nawet o setki Taki skaner jest więc bardzo dobrym
kilometrów. Stomatologia cyfrowa narzędziem, ułatwiającym pracę lekapozwala tym samym na współpracę rzowi i technikowi, a przede wszystze specjalistami, bez konieczności kim zapewniającym pacjentowi pełne
wychodzenia z gabinetu. Jest też zna- szanse na udany zabieg i perfekcyjnie
komitym narzędziem, ułatwiających dobraną koronę, most, czy protezę.
pracę techników dentystycznych.
AltomClinic wykorzystuje taki skaner:
– Co to znaczy „zeskanować” pacjen- bardzo go chwalimy, bo dzięki niemu
ta? Czy AltomClinic ma taki skaner? możemy jeszcze lepiej pomóc naszym
– Mówimy o pozyskaniu i zapisie pacjentom.
informacji, generowanych w postaci – Dla pacjentów przyzwyczajonych
obrazów przez specjalny skaner, oczy- do klasycznych rozwiązań, perwiście bezinwazyjny i łatwy w obsłu- spektywa skorzystania ze skanera
dze. Skaner wewnątrzustny jest więc wewnątrzustnego może brzmieć

wsparte na implantach. Są to rozwiązania trwałe i komfortowe. Pacjent
znowu może cieszyć się życiem i jedzeniem wszystkich potraw. Można
jeść bez obaw, uśmiechać się, podejmować różne aktywności fizyczne,
po prostu żyć pełnią życia
– Jak wygląda proces wstawienia implantu?
– Wstawienie implantu często jest
procesem wieloetapowym i zależy od
kilku czynników, między innymi ilości

i jakości kości pacjenta. Sam zabieg jest
szybki i całkowicie bezbolesny. Po procesie osteointegracji można obciążyć
implant koroną a pacjent może cieszyć
się z pięknego uśmiechu na lata. Fachowe badanie, diagnoza, skuteczna odbudowa uzębienia – są w zasięgu ręki.
Na miejscu chętnie odpowiemy na
wszystkie pytania i przedstawimy plan
działania w jaki sposób można uzyskać
piękny i zdrowy uśmiech
Rozmawiał Grzegorz Okoński

Uśmiechnij się z nami!
AltomClinic zaprasza pacjentów do gabinetów w Biedrusku, przy
ul. Wojskowej 14/1. To klinika prowadzona przez ludzi z pasją, znakomitych stomatologów i specjalistów, na czele z lekarzem dentystą
Agnieszką Lebiodą oraz managerem Tomaszem Kwiatkowskim, którzy
satysfakcję znajdują w niesieniu pomocy pacjentom, w przywracaniu
im zdrowia i uśmiechu. Jak mówi załoga AltomClinic, ważnym celem
jest też podążanie za nowymi trendami w stomatologii oraz ciągłe
kształcenie i wprowadzanie innowacyjności do usług kliniki.

fot. Studio Altom Clinic

Rozmowa z dr. n. med. Mateuszem Krajeckim, lekarzem
– stomatologiem z AltomClinic.

jak fantastyka, jak zapowiedź przyszłości stomatologii. Jeszcze trochę,
a będą mogli poprosić o zaprojektowanie i zbudowanie cyfrowo nowego uśmiechu, gdy dotychczasowy
nie będzie ich satysfakcjonować…
– Może – choć to już dziś nie jest
fantastyką, a rzeczywistością. Medycyna rozwija się i jeśli jest możliwość skorzystania z jej osiągnięć,
z jej najnowszych narzędzi, to warto
wykonać ten krok. Zaprojektowanie
uśmiechu też nie jest dziś już niemożliwe: na podstawie diagnostyki
3D, zdjęć i skanów pacjenta możemy
przedstawić pacjentowi jego potencjalny wygląd jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.
– Kto z pacjentów AltomClinic może
skorzystać z możliwości jakie dziś
daje implantologia?
– Myślę, że coraz więcej pacjentów
decyduje się na poprawę komfortu
życia, poprzez odbudowę uzębienia.
Wraz z rozwojem stomatologii technik cyfrowych wszystko staje się bardziej przystępne dla pacjentów. Ludzie chcą się uśmiechać, chcą się czuć
dobrze i komfortowo dzięki ładnym
zębom, chcą też odczuwać komfort
przy jedzeniu. Zwykłe protezy dolne
są trudne w użytkowaniu. Dlatego
na przykład u pacjentów bezzębnych
wykonujemy protezy overdenture

fot. www.smilecloud.com

Dzisiejsza stomatologia daje duże
możliwości – i my z nich korzystamy!

ul. Wojskowa 14/1, 62-003 Biedrusko k. Poznania
tel. 668 239 891, e-mail: kontakt@altomclinic.pl

Cyfrowy projekt uśmiechu

z
z

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”
PUNKT POBRAŃ KRWI CZYNNY PON-CZW OD 8-11
Pielęgniarka pediatryczna pon-śr
WYMAGANE ZAPISY

z
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z

INTERNISTA
CHIRURG
NEUROLOG
MEDYCYNA
SPORTOWA
MEDYCYNA
PRACY
PSYCHOTESTY
DIETETYK

fot. Studio Altom Clinic

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna „Eumedica”
ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel: 791 889 916, www.przychodniaeumedica.pl
@: recepcja@przychodniaeumedica.pl

z

ORTOPEDA
FIZJOTERAPEUTA
KARDIOLOG
RADIOLOG
LARYNGOLOG
PSYCHIATRA
PSYCHOLOG
DLA DZIECI
ONKOLOG
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MOTORYZACJA

MOTORYZACJA

To już 13MOTORYZACJA
lat na poznańskim rynku beauty
Kliniki Derm Expert

URODA

GR SPORT najpopularniejszą
wersją Toyoty C-HR. Dobra
dostępność kompaktowego
crossovera Toyoty

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

Branża kosmetologiczna na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie się rozwija. Na rynku pojawia się wiele innowacyjnych
technologii oraz coraz więcej narzędzi diagnostycznych dostępnych dla kosmetologów, które umożliwiają holistyczną opiekę
Jestem Raabsolwentką Aka- doskonała droga do osiągnięcia poprawy kondycji skóry. W Klinice
Nawiązująca do sportowych osiągnięć TOYOTA GAZOO
na najwyższym poziomie nad Klientem. Naszą misję wypełniaw Poznaniu, Piękna Derm Expert skrupulatnie, po wielu miesiącach testów na
cing najwyższa wersja wyposażenia GR SPORTdemii
jest wMedycznej
tym
my już od 13stu lat na poznańskim rynku beauty.

Ram
a
eli
OO

roku najpopularniejszą konfiguracją stylowegomagistrem
crossoverapromocji zdrowia, sobie, rozmów, konsultacji z innymi ekspertami wybrałam najlepa
także
ukończyłam Collegium Klinika
sze urządzenia
medyczne
do osiągnięcia
niesamowitych
efektów
Derm Expert
to przede
wszystkim zespół
doświadczoToyota C-HR. Linia GR SPORT, wzbogacająca ofertę
modeli
Cosmeticum
w
Toruniu,
uzyskuw
modelowaniu
sylwetki
i
odmładzania
twarzy,
szyi
i
dekoltu.
Yaris, Corolla, Toyota C-HR i Hilux, jest inspirowana sportonych ekspertów, dla których praca jest pasją. Edukujemy naszych
jąc tym
samym tytuł EkspertaGości, Co
najważniejsze,
każde
medyczne
urządzenia
są certyfikowane,
wymi modelami GR opracowanymi przez TOYOTA
GAZOO
gdyż
wierzymy, że
wiedza
jest kluczem
do podejmowania
Zdrowia
i
Urody.
Doświadczenie
pochodzą
od
renomowanych
producentów,
co
gwarancją
Racing, czyli motorsportowy dział Toyoty.
świadomych wyborów w życiu. Przekazujemy naszą jest
wiedzą,
by

w pracy kosmetologa zdoby-Klient
ichbył
skuteczności
osiąganych
efektów.
doborze najwyżej
przekonanyi do
wybranych
podczasWindywidualnych
kon-klaContact 6 (225/45), które zwiększają
Najpopularniejszy
wam już ponad 20 lat. Kosme-sultacji
sy urządzeń
i
zabiegów
podążam
za
światowymi
trendami,
wsłuzabiegów. Dbamy, by wybrane procedury zabiegowe były
przyczepność przedniej osi i sztywność
kompaktowy
tologia jest moją pasją, którą chując się w potrzeby obecnego Klienta, aby Klinika Piękna Derm
na zakrętach. Nowe opony są lżejsze niż
dostosowane do stylu życia i oczekiwań. Co ważne, swoją wiedzę
crossover w Polsce
stale rozwijam, skupiając się na Expert mogła rozwiązać każdy Wasz problem. Podczas ostatnich
Toyota C-HR to najchętniej kupo- pozostałe opcje ogumienia dostępne
zdobywamy podczas wieloletnich studiów, uzupełniając o doinnowacyjnych technologiach kilku lat pracy dostrzegliśmy spadek zainteresowania zabiegami
wany kompaktowy crossover w Polsce, dla tego modelu i nie zwiększają zużykursy czy
podążając zatechnologii,
wciąż rozwijającą
się lat
w kosmetologii estetycznejdatkowe
inwazyjnymi
na szkolenia,
rzecz nowoczesnych
które od
którego popularność opiera się na trzech cia paliwa i emisji CO2 pomimo dużej
dziedziną
kosmetologii.
Doświadczenie
budujemy
podczas
pracy
oraz aktywnym braniu udziału przynoszą rewelacyjne efekty a do tego zabiegi są całkowicie bezfilarach. Pierwszym z nich jest wyróż- średnicy kół.
certyfikowanych medycznych urządzeń o najwe wszelkich webinarach czyz wykorzystaniem
bolesne i przyjemne.
niająca się, atrakcyjna stylistyka, drugim
wyższej
jakości,
które
bezpieczeństwo
i skuteczność
szkoleniach, zdobywając liczne
W ofercie Klinikigwarantują
Piękna Derm
Expert znajdziesz
zabiegi redudwa napędy hybrydowe do wyboru, któ- Stylowy crossover do miasta
planów
zabiegowych
w Klinice
Expert.redukcję
certyfikaty potwierdzające zdo-realizowanych
kujące tkankę
tłuszczową
(Onda
Deka, Derm
Kriolipoliza),
Toyota C-HR wniosła do segmentu
re dobrą dynamikę łączą z niespotykaną
bytą wiedzę.
cellulitu, nawet 3 i 4 stopnia (Storz Medical), zabiegi modelujące
oszczędnością, zaś trzecim – świetne kompaktowych SUV-ów i crossoverów
Obecnie na rynku znajduje sylwetkę (Endermologia Alliance LPG), ujędrniające ciało (termowłaściwości jezdne wynikające z bardzo zupełnie nowe podejście do stylistyki
się wiele urządzeń i zabiegów lifting ciała) czy redukcję blizn i rozstępów (Intraject oraz KarAuto wyróższtywnej konstrukcji TNGA, precy- i właściwości jezdnych.
z zakresu kosmetologii este- boksyterapia Julie). Oferujemy również zabiegi odmładzające i liIwona
Endsminger-Fic i- pomysłodawczyni
niało się odważną, sportową stylistyką,
zyjnego układu
kierowniczego
zawietycznej. Od nadmiaru infor- ftingujące twarz, szyję i dekolt za pomocą urządzeń Mesotherm,
i założycielka Kliniki Piękna Derm Expert
linią dachu
szenia wielowahaczowego przy tylnej podkreśloną opadającą
macji zapewne zastanawiasz CoaxMed czy Intraject oraz zabiegi laserowe wykorzystujące
w stylu coupe i dużymi kołami, a także
osi – prezentuje Paweł
Ukleja.
Toyota
się, które z nich będą odpowiednie dla Ciebie. W doborze terapii medyczne urządzenie X Lase Plus firmy Biotec.
pewnym prowadzeniem na poziomie
C-HR, oferowana wskrojonej
Polsce wyłącznie
na miarę Twoich potrzeb, niezbędna jest obecność kilku
W niedalekim czasie planujemy wzbogacić ofertę zabiegów
kompaktowych hatchbacków i bogaw wersjach hybrydowych,
konsekwentczynników.
i urządzeń hi-tech o kolejne, zaawansowane technologie. Nietym wyposażeniem. Samochód został
nie utrzymuje się w pierwszej
dziesiątce - rodzaj
Po pierwsze
technologii, dlatego wybierając urządzenia, ustannie rozwijamy się poszerzając wiedzę kosmetologów, wzbozaprojektowany z myślą o kierowcy
najpopularniejszych czy
samochodów
na
zabiegi do Kliniki Piękna Derm Expert stawiam na medyczne, gacając naszą ofertę zabiegów, dbając o detale, profesjonalizm,
i czerpaniu
przyjemności z prowadzenaszym rynku. Obecnie
model jest do- sprzęty
certyfikowane
najwyższej jakości, które mają udoku- które mają wpływ na najwyższą obsługę Klienta - która jest dla
nia
–
stąd
wzmocniona konstrukcja
stępny w salonach Toyoty,
oferując
duży
mentowaną i potwierdzoną skuteczność.
nas kluczowa.
i
dopracowane
zawieszenie
zapewniawybór konfiguracji i atrakcyjne
terminy
Po drugie - dobór odpowiedniej
technologii
względem danego
jące pewne
pokonywanie
zakrętów, terapii zabiegorealizacji zamówień. problemu. Stworzenie
i zrealizowanie
skutecznej
dostępny
dynamiczny
napęd
hybrywej możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada się
interdyscyplinarną
dowy
2.0
o
mocy
184
KM,
wnętrze
GR SPORT najchętniej
wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu zabiegów. Dlatego
podporządkowane
kierowcy z konsolą
wybieraną wersją
C-HR spotkasz
w Toyoty
Derm Expert
zespół wykwalifikowanych,
doświadczocentralną
zwróconą
w jego
stronę oraz
Toyota C-HR GR
SPORT
wyróżnych ekspertów, którzy nieustannie
podnoszą
swoje kwalifikacje
opcjonalne
wysokiej jakości
nagłośnienia się specjalnie na
zaprojektowanym
licznych szkoleniach.
Zachęcam
Cię zatem
do skorzystania
nie
Premium
Audio
JBL
z
8
głośnikami
przednim pasem, zzprzyciemnionym
bezpłatnej eksperckiej konsultacji.
opracowane
wnętrzem kloszy lamp,Poza
grillem
w ko- i subwooferem,
poszerzaniem
wiedzy specjalnie
część życia
jako kosmetolog przedo
tego
modelu,
które
jest
ści- pełniłam funklorze ciemnego chromu
oraz
nowym,
znaczam na działalność dydaktyczną – efektem
wcześniej
słej
współpracy
projektantów
wnętrza
sportowym przednim
spojlerem.
We
cję wykładowcy w szkole kosmetycznej. Często występowałam
auta i specjalistów
markiudzielając
JBL.
wnętrzu deska rozdzielcza
zostałaeksperta
w charakterze
w mediach,
wywiadów w czaToyotainternetowych,
C-HR ze 184-konnym
na-dla mnie ogromwykończona listwą sopismach
dekoracyjną woraz
ko- portalach
co było
hybrydowym
2.0 rozpędza
się
lorze Platinium Pearl,
a nawyzwaniem,
skórzanej pędem
nym
ale również
świetnym
doświadczeniem,
które
od
0
do
100
km/h
w
8,2
s,
a
jego
średnie
tapicerce Black Alcantara
zastosowano
zdobyłam dzięki temu. Dodatkowo jako Klinika Derm Expert naToyota Ukleja zaprasza do salonów!
zużycie paliwa
wynosi od 5,3 l/100
km.
przeszycia czerwonąleżymy
i szarą nicią,
do które
prestiżowego
Stowarzyszenia
Przyjazna
Kosmetyka, Zapraszamy serdecznie, Iwona Endsminger-Fic z zespołem
napęd
hybrydowy
1.8 ma
nawiązują do kolorystyki
TOYOTA
ul. Obornicka 132, 62-002 Suchy Las k/Poznania, tel. +48 61 811 75 70
którego
członkamiPodstawowy
są najlepsze
Instytuty
Urody
w Polsce. Ponadto,
moc 122grona
KM i zużywa
od 4,8
l/100 km.
GAZOO Racing. należymy do elitarnego
salonów
kosmetycznych
uhonoro- ul. Pilska 45, 64-850 Ujście k/Piły, tel. +48 67 210 51 00
odmiany napędowe
w stanZa emblematem GR
SPORT
na kla- ObieNajwyższej
wanych
Certyfikatem
Jakościmają
Biotec
Beauty Clinic.
ul. Zawady 38, 61-002 Poznań, tel. +48 61 629 90 00
dardziejest
automatyczną
przekładnię.
Topie bagażnika kryją się nie
tylko zmiany
Klinika
Derm Expert
pierwszym
certyfikowanym
Instytutem
C-HR jest dostępna
w 4 wersjach
www.toyota-poznan.pl
www.toyota-ukleja.pl www.uzywane-ukleja.pl
stylistyczne. Toyota C-HR
GR SPORT
w Poznaniu
przezyota
Kosmoprof
- wyłącznego
dystrybutora
Intrai 19 wariantach
kolory- z najlepszymi,
otrzymała przeprojektowane
ceuticalszawieszena Polskę.wyposażenia
Jesteśmy dumni
ze współpracy
stycznych
nadwozia,
tym 9 świecie.
dwukonie i układ kierowniczy,
które jeszczemarkami
ul. Strzeszyńska 96, Poznań
prestiżowymi
w Polsce
i nawcałym
lorowychnajczęściej
kompozycjach
nadwozia,
lepiej wykorzystują potencjał
sztywnej
W pracy
kosmetologa
spotykam
się z problemami,
Tel.: 574-685-233
można niż
dodatkowo
urozmaicić dlatego aby skukonstrukcji na platformie
TNGA
i za- które
których
podłożem
jest więcej
jedna przyczyna,
kolorowyminieocenione
nakładkami na
pewniają dynamiczne
prowadzenie.
tecznie
im przeciwdziałać,
jestlusterka,
zastosowanie terapii
część drzwi
i obramowanie
świaAuto ma także unikalne
19-calowektóre
felgi sądolną
łączonych,
najbliższe
memu
sercu, szczególnie
jeśli mowa
dostępnymi
dla
aluminiowe GR SPORT
z wysokiejodmładzających
ja- teł przeciwmgielnych,
o zabiegach
twarz oraz
zastosowaniu
laserotera/ Klinika Piękna Derm Expert
/ derm_expert
wszystkich wersji.technologiami. Uważam, że jest to
kości oponami Continental
Premium
pii. Fascynuję
się nowoczesnymi

zają
ność
e niż
pne
użyużej

a
entu
rów
tyki
yróżyką,
chu
kże
mie
ogaostał
wcy
dzekcja
wniatów,
ybrytrze
solą
oraz
śnieami
ane
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naa się
dnie
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ma
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stanToach
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Toyota Ukleja zaprasza do salonów!
ul. Obornicka 132, 62-002 Suchy Las k/Poznania, tel. +48 61 811 75 70
ul. Pilska 45, 64-850 Ujście k/Piły, tel. +48 67 210 51 00
ul. Zawady 38, 61-002 Poznań, tel. +48 61 629 90 00

Klinika Piękna
Derm Expert

www.toyota-poznan.pl www.toyota-ukleja.pl www.uzywane-ukleja.pl
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Rozwijając Klinikę Derm Expert stawiamy na najwyższy komfort
naszych gości, dlatego na tyłach budynku znajduje się prywatny
parking, Już od progu czeka na Państwa aromatyczna kawa, herbata naszego autorskiego przepisu a także wysoce kompetentna
recepcja, starająca się zapewnić Państwu najwyższą jakośc obsługi. To, co wyróżnia nas na poznańskim rynku to serce Kliniki
- Iwona Endsminger-Fic, założycielka Instytutu doskonale rozumie swoj zespół i potrzeby Klientów ponieważ sama jest z zawodu kosmetologiem, ukończyła Akademię Medyczną i posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zawodzie. Na przestrzeni
ostatnich lat oferta Kliniki dynamicznie się poszerzyła o najnowsze technologie modelowania sylwetki i odmładzania twarzy
typu: Onda Deka, Storz Medical, Endermologia Alliance LPG,
Zaffiro, Dermapen 4.0. Mezoterapia igłowa... a także profesjonalna konsultacja kosmetologiczna możliwa dzięki zastosowaniu
urządzenia LUMISCAN do obrazowej konsultacji skóry twarzy.
Z okazji naszych 13-tych urodzin chcemy Państwa zaprosić do
bezpłatnego skorzystania z konsultacji obrazowej, która pozwoli
poznać Państwa skórę, stworzyć personalizowany plan zabiegowy
i pielęgnacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Skorzystaj z bezpłatnej
konsultacji analizy skóry
przy użyciu LUMISCAN

nr 6

Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA

Z SESJI RADY GMINY

Radni zgodzili się na
nową jednostkę, ale będą
bacznie się przyglądać
Majowa sesja Rady Gminy była stosunkowo krótka. Rozpoczęła się smutno, bo od pożegnań. Później najwięcej czasu
samorządowcy poświęcili na dyskusję o Centrum Usług
Wspólnych, które miałoby odciążyć placówki oświatowe.
Ale czas znaleziono także na rozmowę o progach zwalniających w Suchym Lesie, świetlicy w Złotnikach, drodze
rowerowej na osiedlu Grzybowym, lampach w Golęczewie, chodnikach w Zielątkowie i Chludowie oraz kotłach
gazowych w całej gminie.
Po obu tych krótkich wystąpieniach rozpoczęła się właściwa sesja.
Wysoka Rada przyjęła najpierw protokół sesji marcowej. W tej sprawie głosowano jednomyślnie.
Dobra passa trwa
Potem nadszedł czas na głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
ulicy Prostej w Złotnikach. Jeszcze
przed głosowaniem głos zabrała radna
Joanna Pągowska, przewodnicząca
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego.
– Rozmawialiśmy o tym już wcześniej, spotkaliśmy się też już z właścicielem działek. Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – poinformowała.
– I ja apeluję o pozytywne głosowanie, bo plan pozwoli uregulować niekontrolowaną zabudowę na niektórych
posesjach – dodał radny Grzegorz Sło-

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Sesja rozpoczęła się od przypomnienia sylwetki zmarłego druha
Wojciecha Szulca, wieloletniego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej
w Suchym Lesie. Wspomnienie wygłosił radny Zbigniew Hącia.
– Druh Wojciech był zasłużony dla
strażaków sucholeskich, był zasłużony
dla naszej gminy. Prowadził pierwszą
aptekę w Suchym Lesie. Jednocześnie
był to człowiek bardzo ciepły, człowiek, z którym można było rozmawiać.
Miałem z nim bliski kontakt. Będzie
go nam brakowało – westchnął mówca. – Mam nadzieję, że Wojciech będzie z góry nad nami czuwał.
Po tych słowach zgromadzeni
uczcili zmarłego minutą ciszy.
– Ja z kolei chciałbym w imieniu nas
wszystkich złożyć wyrazy współczucia na ręce wójta Grzegorza Wojtery
z powodu śmierci jego ojca – zabrał
z kolei głos przewodniczący Rady
Gminy Radosław Banaszak. – Wyrazy
współczucia, panie wójcie.
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wiński, który jest także przewodniczą- chce nas postawić przed faktem docym Zarządu Osiedla Złotniki.
konanym, że CUW ma już rozpocząć
Apel okazał się skuteczny, al- pracę, a pracownicy gdzieś pracować
bowiem 15 rajców zagłosowało za. muszą. Podobnie było w przypadku
Uchwała została przyjęta.
LARG-u – zauważyła. – I co z wynaW dalszej kolejności zajęto się czę- grodzeniami dla pracowników? – dością drugą planu zagospodarowania pytywała.
przestrzennego dla rejonu ulic Kasz– Ja się nie upieram, że to ma być
tanowej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzel- Suchy Las, choć wydawało mi się to
ców Konnych w Biedrusku.
oczywiste, bo tu są trzy największe
– I w tym przypadku komisja pozy- placówki oświatowe – zwróciła uwagę
tywnie zaopiniowała projekt – poin- skarbnik Wojtaszewska. – Ale można
formowała Joanna Pągowska.
wskazać inną siedzibę. A wynagrodze– Jako radny z Biedruska proszę nia nie ja będę ustalała.
o głosowanie za przyjęciem projektu
Radny Michał Przybylski, który od
– zaapelował przewodniczący Rady dawna zarządza placówkami oświatoGminy Radosław Banaszak. – Dla bez- wymi, przedstawił tło historyczne.
pieczeństwa naszych dzieci – dodał.
– Do połowy lat 90. funkcjonowały
I w tym przypadku 15 osób głoso- zespoły administracyjno-ekonomiczwało za, co oznacza, że uchwałę przy- ne, takie odpowiedniki CUW-u –
jęto jednomyślnie.
przypomniał. – One upadły, bo wyPodobnie było w przypadku tworzył się zły rodzaj relacji pomiędzy
uchwały zmieniającej uchwałę w spra- tymi zespołami a dyrektorami szkół,
wie uchwały budżetowej na rok 2022. którzy byli traktowani jak petenci
Wszyscy głosowali za jej przyjęciem.
w swojej szkole. Czasy są dziś już jedNie było różnicy zdań także nak inne, inna technologia w zakresie
w przypadku uchwały zmieniającej komunikacji. Gdyby CUW miał u nas
uchwałę o Wieloletniej Prognozie Fi- rozpocząć działalność, ważne jest to,
nansowej na lata 2022-2035.
o czym mówiła Joanna Radzięda, czy– Dobra passa trwa – uśmiechnęła li wynagrodzenia dla pracowników
się radna Pągowska.
– zaznaczył.
Kolejnym punktem sesji było gło– Dobrze zorganizowany CUW
sowanie nad utworzeniem jednostki jest dobrym pomysłem – pokiwabudżetowej Centrum Usług Wspól- ła głową radna Radzięda. – W tym
nych z siedzibą w Suchym Lesie.
przypadku mam jednak wrażenie, że
wniosek został złożony bez odpowiedPrzed faktem dokonanym
niego przygotowania. Proszę o 10-miA także nadanie tejże jednostce nutową przerwę, żebyśmy mogli się
statutu.
naradzić.
– Centrum będzie zajmowało się
– Zależałoby mi, żeby zabrać głos
obsługą finansowo-księgową jed- przed przerwą – zaoponował wójt
nostek budżetowych, oświatowych Wojtera. – Chciałbym, żebyśmy skoń– wyjaśniła skarbnik Monika Woj- czyli z mitem, że autonomiczność
taszewska. – My proponujemy, żeby naszych jednostek oświatowych się
jednostka ta nie była częścią urzędu. sprawdza. Niestety, autonomiczność
Obsługa księgowa – to może nie ta nie działa doskonale. Chcemy mieć
brzmi zbyt spektakularnie – przyzna- usprawnioną działalność szkół.
ła. – Ale jednostki bez zapewnienia
– A dlaczego w dwóch pierwszych
tej obsługi nie są w stanie wywiązać podejściach nie udało się stworzyć
się ze swoich zadań – zwróciła uwa- CUW-u? – zainteresowała się Joanna
gę. – Co do siedziby, chcemy, żeby to Pągowska.
były biura z prawdziwego znaczenia –
– Powodów było wiele, ale przede
podkreśliła.
wszystkim nie było przekonania, że
– A może w Złotnikach udałoby się musimy w sposób gruntowny naprawynająć powierzchnię taniej? – zapy- wiać sytuację – odparł wójt.
tała radna Joanna Radzięda.
– Żadnych konkretnych lokaliza- Bez przesadnych szaleństw
cji jeszcze nie rozpatrywaliśmy, ale
Po przerwie głos ponownie zabrała
wydaje się, że bardziej praktyczne Joanna Radzięda, która zapewniła, że
będzie umiejscowienie biur w Su- większość obecnych uważa, iż CUWchym Lesie – wyraziła opinię Moni- -y są dobrym pomysłem. O ile są doka Wojtaszewska.
brze zorganizowane i mają szansę do– Ależ równie dobrze CUW może brze działać.
być usytuowany w Złotnikach czy
– Spróbujmy – skinęła przyzwalaBiedrusku – zaoponowała radna Ra- jąco głową. – Natomiast Rada Gmidzięda. – Istotniejsze są chyba ceny ny i komisja oświaty będą się bacznie
wynajmu. Obawiam się, że urząd przyglądać. – Myślę też, że nie będzie-

my przesadnie szaleć z zakupami – za- rządu Osiedla Suchy Las-Wschód. Za- cin Buliński. – Jeśli chodzi o boisko, kowie. Chodzi o wgnieciony chodnik
strzegła. – Tymczasem proponujemy brzmiały oklaski.
to już odpowiadałem – czekamy na i krawężniki.
przyjęcie uchwały i statutu.
rozstrzygnięcie konkursu w Minister– Mieliśmy też wspólny spacer po
Ostatecznie 11 osób zagłosowało Napowietrzą staw
stwie Sportu. Co do autobusów, to ulicy Dworcowej, a państwo notowaza, wstrzymały się trzy osoby (Marian
W ramach informacji przewod- linie będą miały zmieniony przebieg.
liście miejsca do poprawki – przypoBajer, Iwona Koźlicka oraz... Joanna niczących poszczególnych komisji
Radny Jarosław Dudkiewicz za- mniał. – Jednak nic się nie wydarzyło,
Radzięda), a przeciw zagłosował radny stałych głos zabrał m.in. radny Mi- pytał o monitoring, zaprosił też obec- ten czerwony chodnik już po stronie
Zbigniew Hącia. Tym samym uchwałę chał Bajer, przewodniczący Komisji nych na festyn integracyjny na osiedlu chludowskiej jak był powgniatany,
przyjęto.
Porządku Publicznego, Ochrony Śro- Grzybowym.
tak jest powgniatany – zakończył ze
Takich gorących sporów nie budzi- dowiska i Spraw Komunalnych, który
– Jeżeli chodzi o monitoring, pra- smutkiem.
ły już kolejne projekty uchwał, które wspomniał o konkursie gminnym ce się toczą – pokiwał głową Marcin
– Jakby się przyjrzeć chodnikowi
dotyczyły wyrażenia zgody na zawar- „Bezpieczna droga do szkoły”.
Buliński. – Wszystko się dzieje zgod- na Dworcowej, powinniśmy go wycie umowy dzierżawy nieruchomości.
– Konkurs ten przygotowuje Straż nie z harmonogramem, od wymiany mienić w całości – westchnął zastępGłosowano bez dyskusji, jednomyślnie. Gminna i przewodnicząca Zarządu starych kamer, potem uruchomienie ca wójta. – Na to jednak nie ma środNa skutek wniosku radnej Iwo- Osiedla Suchy Las Sylwia Szenk – za- nowych...
ków. Punktowych napraw oczywiście
ny Koźlickiej głosowano następnie kończył.
dokonamy.
w sprawie składu osobowego Komisji
– Komisja Oświaty, Kultury, Spor- Zmień piec
– Chciałbym tylko przypomnieć,
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Spo- tu i Spraw Społecznych zajmowała się
Przy okazji włodarz zaprosił też na że do uszkodzeń doszło podczas prac
łecznych.
m.in. kwestią utrzymania przedszkoli Dni Gminy, które odbędą się w sobotę, inwestycyjnych, kiedy autobusy omi– Czuję się nadal związana z tą ko- – powiedziała radna Joanna Radzięda, 25 czerwca.
jały wykopy – zwrócił uwagę radny
misją i chciałabym kontynuować z nią przewodnicząca rzeczonej komisji.
– W tym roku wystąpią dwie gwiaz- Sztolcman.
współpracę, niemniej jednak proszę
W ramach punktu pod nazwą „In- dy: Małgorzata Ostrowska z zespołem
– A co z wymianą kotłów? – dopyo wyrozumiałość; pewne okoliczno- terpelacje i zapytania” przewodniczą- i Nocny Kochanek – poinformował.
tywał Michał Przybylski. – Czy coś
ści sprawiły, że złożyłam taki wniosek cy Banaszak wspomniał o interpelacji
Iwona Koźlicka zapytała m.in., kie- drgnęło? Będzie kolejny przetarg?
– uśmiechnęła się przepraszająco.
radnych Iwony Koźlickiej i Jarosława dy zacznie się budowa drogi rowero- Mam nadzieję, że jeśli nawet się nie
Ostatecznie 14 osób zagłosowało Dudkiewicza, z którą można zapo- wej wzdłuż ulicy Muchomorowej.
uda, koncepcja nie zostanie zaniechaza, wstrzymała się tylko radna Anna znać się na BIP-ie. Interpelacja dotyczy
– Zaczął się już sezon – zwróciła na? – drążył.
Ankiewicz.
udostępnienia informacji w sprawie uwagę.
– Mamy sześć lokalizacji, dobija
W ramach informacji wójta gmi- wykonanych badań natężenia ruchu
– Nie widzę przeszkód, żeby prze- siódma, za jakieś trzy tygodnie będzieny głos zabrał zastępca wójta Marcin na osiedlu Grzybowym, a także stanu targ ogłaszać i ścieżkę realizować – od- my mieć składanie ofert – odparł krótBuliński:
nawierzchni dróg na tymże osiedlu.
parł Marcin Buliński.
ko M. Buliński. – Wiemy, że z gazow– Trwają prace nad poprawą oznaW ramach wolnych głosów i wnioW dalszej kolejności radna Anna nią mogą mieć miejsce różne poślizgi,
kowania poziomego, zakończyliśmy sków jako pierwszy głos zabrał radny Ankiewicz zapytała o ulicę Linkow- ale chcemy to zrobić w sezonie letnim
przeglądy placów zabaw, wymienili- Hącia, który zapytał o przetarg na re- skiego, sołtys Golęczewa Katarzyna – zapewnił.
śmy piasek w piaskownicach, na uli- mont boiska w szkole w Chludowie.
Kachel o ulice Krętą i Boczną, a prze– Wrócę do oświetlenia, bo jest
cach Szkolnej i Poziomkowej wybu– Przepraszam, że się powtarzam, wodnicząca Zarządu Osiedla Suchy ciemno, a ponieważ trwa budowa kadowaliśmy podwyższone przejścia dla ale już jest koniec maja – rozłożył ręce. Las Sylwia Szenk zaprosiła wszystkich nalizacji, jest także mokro – pokiwał
pieszych, a na Promienistej i Powstań- – W budżecie naszej wsi, Chludowa, są na imprezę z okazji Dnia Dziecka.
głową radny Bajer. – Mieszkańcy ulicy
ców Wielkopolskich progi zwalniają- też pieniądze na napowietrzenie staMarian Bajer zainteresował się Lazurytowej topią się w błocie.
ce – wyliczał włodarz. – Budujemy też wu, a urzędnicy nasi jakoś nie bardzo pracami związanymi z budową
– Pozostaje złożyć wniosek do koulicę Modrakową i przebudowujemy chcą się za to zabrać – grzmiał. – Kolej- oświetlenia.
lejnego budżetu – westchnął zastępca
Zachodnią. W Złotnikach Wsi wzno- na sprawa, do której chciałem wrócić,
– Czy coś będzie się działo również wójta. – W tej chwili nie ma środków.
wiono pracę nad budową świetlicy. to autobusy. Jeśli remont będzie trwał w Golęczewie? – dopytywał.
– Ja bym chciał tylko przypomnieć
Na terenie całej gminy trwa budowa ponad pół roku, trzeba o tym zawcza– W ramach etapowej moderni- o pylonach w Biedrusku – uśmiechnął
oświetlenia.
su pomyśleć, bo ludzie chcą podróżo- zacji będziemy wymieniać lampy na się przewodniczący Radosław BanaNastępnie mikrofon wziął do ręki wać do Poznania, do szkoły, pracy czy ledowe, 140 sztuk w Golęczewie, a 91 szak. – Rozmawialiśmy o tym na poprzewodniczący Rady Gminy Rado- też w innych celach.
w Zielątkowie – odparł wójt Buliński.
przedniej sesji.
sław Banaszak, który pogratulował
– Sprawa napowietrzania stawu
Wiceprzewodniczący rady ToI już nie czekając na ewentualną
Annie Ankiewicz wyboru na kolejną jest ruszona i nikt państwa nie lekce- masz Sztolcman przypomniał o przy- odpowiedź, zamknął sesję.
kadencję jako przewodniczącej Za- waży – zapewnił zastępca wójta Mar- stanku na ulicy Świerkowej w ZielątKrzysztof Ulanowski

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las, rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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Sąsiedzi powinni sobie pomagać
W Złotnikach odbyła się w maju uroczystość przekazania
tabletów dziesięciu ukraińskim uczniom i studentom.
Kupiony za niemieckie pieniądze sprzęt ma służyć młodym
Ukraińcom przede wszystkim do zdalnego nauczania.
Urządzenia wręczyli Ukraińcom działacze stowarzyszenia Gmina Razem, jednakże zostały one
ufundowane przez zaprzyjaźnionych mieszkańców Niemiec, a konkretnie rejonu Rheine w zachodniej
części kraju.

Polacy wybrali tablety
– Niemcy przekazali środki, jednak
nie sprecyzowali, na jaki konkretnie
cel mają zostać przeznaczone – wyjaśnia Michał Przybylski, gminny radny
i prezes stowarzyszenia. – Zależało
im przede wszystkim na tym, żeby za

tę sumę wspomóc dotkniętych wojną tym zdarzało się przecież, że rosyjskie
rakiety uderzały także w cele na zachoUkraińców.
A ponieważ najwięcej uchodźców dzie Ukrainy, nawet w pobliżu polskiej
z Ukrainy znalazło schronienie w Pol- granicy.
Zresztą Hniwań jest potencjalnym
sce, a darczyńcy działaczy Gminy Razem znają i im ufają , zdecydowali więc, celem; nieopodal miasta są magazyny
że to oni zdecydują, co za te pieniądze paliwa i mieszkańcy, z obawy przed
bombardowaniem, spali w piwnicach.
kupić.
– Uznaliśmy, że najbardziej przyda- Nie może więc dziwić, że część z nich
dzą się właśnie tablety, które posłużą zdecydowała się szukać bezpiecznego
uczniom i studentom do zdalnego na- schronienia w sąsiedniej Polsce.
uczania, bardzo przecież popularnego
w warunkach wojennych – tłumaczy Goście i przyjaciele
Przypomnijmy w tym miejscu,
Michał Przybylski.
Pieniądze pochodzą ze zbiórki że w numerze marcowym pisaliśmy,
przeprowadzonej wśród mieszkań- iż sucholescy radni Michał Przyców i przedsiębiorców z okolic Rheine. bylski i Grzegorz Słowiński wraz
Tablety zostały przekazane przebywa- z Wiktorem Purdykiem, byłym wijącym na terenie naszej gminy miesz- ceburmistrzem Hniwania, pojechali
kańcom zaprzyjaźnionego z nami mia- samochodem na polsko-ukraińską
sta Hniwań, usytuowanego na terenie granicę, żeby odebrać stamtąd grupę
obwodu winnickiego na Podolu, który uchodźców.
Grzegorz Słowiński także był
to region zazwyczaj zalicza się już do
obecny na uroczystości w Złotnikach
Ukrainy Centralnej.
Hniwań jest daleko od frontu i na – jako przewodniczący Zarządu Osieszczęście mało prawdopodobne, żeby dla pełnił honory gospodarza, a także
dotarli tam Rosjanie. Z Hniwania do zaprezentował zgromadzonym jak
Siewierodoniecka, gdzie w ostatnim działa sprzęt.
Gminę Razem reprezentował rówczasie trwają najbardziej zacięte walki,
jest ok. 860 km, czyli z grubsza tyle, co nież Krzysztof Pilas, wiceprezes stowarzyszenia i były już, ale wieloletni raddo Poznania.
Z drugiej strony do Buczy, w której ny gminny. W krótkim przemówieniu
Rosjanie już byli, i w której dokonali wiceprezes Pilas podkreślił, że przybyludobójstwa, jest ok. 250 km, czyli sze z Hniwania nie są dla mieszkańtyle co z Poznania nad Bałtyk. Poza ców naszej gminy uchodźcami, lecz
mile widzianymi gośćmi i po prostu
przyjaciółmi.
Czy możemy w przyszłości oczekiwać kolejnych tego typu akcji pomocowych?
– Nie wykluczamy tego, choć jednocześnie chcielibyśmy, żeby nasi goście jak najszybciej usamodzielniali się
i stawali się członkami naszej lokalnej
społeczności. To bardzo pracowici
i zaradni ludzie, i wkrótce nie będą już
potrzebowali takiej pomocy. Co więcej, być może będą pomagać innym –
odpowiada Michał Przybylski.
Krzysztof Ulanowski

Sucholeski Rower Gminny
zwiększa zasięg
Sucholeski Rower Gminny w nowym sezonie rozszerza
zakres funkcjonowania. Mieszkańcy do dyspozycji będą
mieli nowe rowery i nowy punkt, z którego będą mogli je
nieodpłatnie wypożyczyć.

Ich wypożyczanie odbywa się poprzez
aplikację ROOVEE lub stronę internetową www.sucholeskirower.pl, gdzie należy
założyć konto użytkownika. Kolejnym
krokiem jest zasilenie konta kwotą 15 zł
– jest to jednorazowa zwrotna opłata depozytowa, a w momencie wypożyczenia
roweru posiadać na nim minimum 10 zł.

W gminie Suchy Las samo wypożyczenie i korzystanie z roweru jest bezpłatne. Warunkiem jest stosowanie się
do obowiązujących w regulaminie zasad.
Regulamin oraz szczegółowe informacje
dotyczące funkcjonowania Sucholeskiego Roweru Gminnego dostępne są na
stronie www.sucholeskirower.pl.

Do tej pory system Sucholeskiego
Roweru Gminnego obejmował trzy miejscowości, w których funkcjonowało pięć
punktów wypożyczeń / zwrotu rowerów:
• Suchy Las – ul. Szkolna 13, przy
Urzędzie Gminy;
• Złotniki Osiedle – ul. Dworcowa,
węzeł przesiadkowy;
• Złotniki Wieś – ul. Łagiewnicka,
pętla autobusowa;
• Złotniki Grzybowe – ul. Złotnicka,
przystanek kolejowy PKM;
• Jelonek – Nektarowa / Sosnowa.
W czerwcu na mapie Sucholeskiego
Roweru Gminnego pojawi się kolejny
punkt. Powstanie on przy ulicy Meteorytowej, na wysokości przystanku autobusowego Suchy Las / os. Przylesie, przy
boisku. Ale to nie wszystko.
Sucholeski Rower Gminny poza nowym punktem wzbogaci się także o dwa
rowery. Łącznie mieszkańcy do dyspozycji będą mieli 12 rowerów miejskich
4 generacji.

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Dotyczy właścicieli / zarządców budynków, które zasilane są przez źródło ciepła lub
spalania paliw do 1 MW, takie jak: piec, pompa ciepła, kominek etc.
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Dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca
2022 r.
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca
2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego
uruchomienia.
Właściciel / zarządca budynku, który posiada profil zaufany
deklarację może złożyć poprzez Internet:
logowanie na stronie ceeb.gov.pl.

Galeria Sucholeska
Suchy Las, ul. Obornicka 85
pon. - sob: 10.00-19.30
niedz. handlowa: 10.00-17.00
tel. 509 473 120
18
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Oferujemy pełen
zakres usług
f lorystycznych.
Serdecznie
zapraszamy

Dla budynków znajdujących się na terenie gminy
Suchy Las deklarację można złożyć osobiście w
Urzędzie Gminy Suchy Las lub przesłać ją do urzędu
listownie na adres:
Urząd Gminy Suchy Las,
62-002 Suchy Las,
ul. Szkolna 13.
Wzór deklaracji znajduje się na stronie ceeb.gov.pl
Wersja papierowa - Urząd Gminy (Suchy Las, ul. Szkolna 13).
nr 6 (125)
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E-lokalni w Gminie Suchy Las – ruszyli!
Teraz czas na Wasze pomysły!
Chcecie zorganizować warsztaty? A może imprezę integracyjną? A może do Waszych
działań brakuje Wam jakiegoś sprzętu? A może dla swojej grupy lokalnej chcecie zorganizować wycieczkę? A może nasadzenia albo domki dla pszczół? Możliwości są ogromne,
a Wam na pewno pomysłów nie brakuje!

mację i filmiki na temat projektu.
Dzięki platformie każdy będzie
mógł zapoznać się ze zgłoszonym
pomysłem wtedy kiedy będzie miał
na to czas i zagłosować na ten, który
mu się najbardziej spodoba. Zgłaszający pomysły będą mieli szansę
opowiedzieć o swoim pomyśle
i zachęcić innych do zagłosowania
na niego. Tak działa nowoczesny
system partycypacji, udziału nas –
mieszkańców.
Pokazujemy, że można inaczej,
że są narzędzia, które można wykorzystać do głosowania, do konsultacji, do decydowania – nie na
zebraniach, na które nie mamy czasu. Tak można – warto, bo udział
mieszkańców w życiu gminy, to nowoczesny samorząd, bo samorząd
to my – mieszkańcy.

bezpłatności (czyli nie można
I dlatego jesteśmy my – Lokalni
czerpać korzyści finansowych
w Gminie Suchy Las z projektem Ez powstałych rzeczy),
-lokalni. Na platformie #DaSię pod
adresem
www.lokalni.konsulta-  efekt powinien służyć jak największej liczbie mieszkańców,
cjejst.pl przygotowaną przez firmę
Euro Innowacje Software sp. z o.o.  realizacja pomysłu musi się zakończyć do 30.09.2022 roku,
możecie za pomocą prostego generatora składać swoje pomysły, a potem  pamiętajcie żeby w sposób atrakcyjny opisać Wasz pomysł zachędziałać żeby mieszkańcy na Wasz
cając do głosowania na niego.
pomysł zagłosowali.
Pomysły można zgłaszać do
Kto może zgłosić pomysł? Każdy – stowarzyszenia, koła gospodyń 10 lipca, potem rusza głosowanie.
wiejskich, ochotnicze straże pożar- Śledźcie też nasz profil na Facebone, grupy sąsiedzkie, rady rodziców, oku „Lokalni w Gminie Suchy Las”,
Ania Ohirko
gdzie będziemy zamieszczać informieszkańcy.
Lokalni w Gminie Suchy Las
Składając Wasze pomysły musiProjekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
cie pamiętać o kilku ważnych zasaw ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
dach:
(wysokość budżetu 14 928,59 euro).
 budżet musi zmieścić się w kwocie 5300 zł,
Projekt realizowany przez
 pomysł nie może wymagać pozwoleń np. na budowę,
 efekt realizacji musi mieć wymiar
społeczny i podlegać zasadzie

A

PROFESJONALNY AUTO DETAILING

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ORTOPEDYCZNY
LEK. MICHAŁ SKOCZEK
GRAFIKA REKLAMOWA
GRAFIKA UŻYTKOWA
REKLAMA WIZUALNA

SPECJALISTA
ORTOPEDA
I TRAUMATOLOG

KUPIĘ
KREACJA ARTYSTYCZNA
MIESZKANIE
z diagnostyka i leczenie schorzeń
3-4 POKOJOWE
BRANDING
oraz
urazów narządu ruchu
z

USG narządu ruchu

SUCHYmacierzyste
LAS, ZŁOTNIKI,
iniekcje dostawowe, komórki
OS. GRZYBOWE, JELONEK,
PODOLANY, STRZESZYN
Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna
BEZ POŚREDNIKÓW
od 2007 r.
„Eumedica”
ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
www.as-grafstudio.pl
tel. 731 332 443 TEL.
504 704www.ortopeda-skoczek.pl
666
667 859 640
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SPECJALISTA
Korekta lakieru
GINEKOLOG
Powłoki ochronne
- POŁOŻNIK
Folie ochronne





Mieszkańcy zadbali o czystość
swojej małej ojczyzny
To już dobra, kwietniowa tradycja. Z okazji Dnia Ziemi
mieszkańcy kilku sołectw i osiedli zabrali się za sprzątanie
swojego najbliższego otoczenia. Wolontariuszom pomogli urzędnicy, którzy zadbali o to, by nie zabrakło worków
i rękawic. Na placu boju pojawiły się też bobry.
Sprzątanie naszej gminy tradycyjnie odbywa się w podobnym czasie, co
sprzątanie całego świata, czyli z grubsza w okolicach Dnia Ziemi, w drugiej
połowie kwietnia.

planu rozproszyła po terenie sołectwa.
Porządkowano grunty przy szosach
i duktach polnych, bezpańskie działki,
okolice Stawu Złotnickiego, a także skraj
lasu, już od strony osiedla Psarskiego.

Siedmiu wspaniałych
W tym roku w sprzątaniu w tym
terminie wzięło udział dziewięć jednostek pomocniczych: obie części Suchego Lasu, osiedle Grzybowe, Złotniki Wieś, Złotniki Osiedle, Złotkowo
i Zielątkowo.
Nie oznacza to oczywiście, że inni
mieszkańcy gminy się lenili. Np. golęczewianie sprzątali 7 maja.
Mieszkańców Złotnik Wsi do
udziału w akcji zachęciła sołtyska Ewa
Korek. Zgłosiło się ok. 30 osób, zarówno dorośli, jak i dzieci.
– Nie przyszli akurat ci, którzy potem
najchętniej krytykują szczegóły organizacyjne. Dlaczego mnie to nie dziwi? – pyta
ze śmiechem Ewa Korek. Ale zaraz poważnieje. – Otrzymaliśmy worki i rękawice – informuje. – Zakład Gospodarki
Komunalnej podstawił też tzw. „bobry”,
czyli pojemniki na 1100 litrów – dodaje.
– W sumie w całej gminie wydaliśmy
1400 worków i 800 par rękawic – dodaje prezes Jerzy Świerkowski z ZGK.
– W dzień akcji przejeżdżałem akurat
Suchy Las i widziałem, że sprząta sporo osób, w tym dzieci. To cieszy, bo to
wychowawcze – chwali. – Tego typu
wydarzenia uczą, jak dbać o środowisko,
o swoje najbliższe otoczenie – podkreśla.
Tymczasem ekipa sprzątająca
w Złotnikach Wsi podzieliła się na podgrupy i według ustalonego wcześniej

Zaniebieszczyło się
przy krzyżach
Część ekipy zajęła się też sadzeniem
niezapominajek wokół dwóch przydrożnych krzyży. Jeżeli ktoś ma blisko,
warto się tam kolejnej wiosny przejechać lub przejść i zrobić zdjęcie – krzyże w otoczeniu niebieskiego kobierca
kwiatów wyglądają szczególnie pięknie.
Warto docenić pracę wolontariuszy tym bardziej, że ziemia jest tam
kamienista i trzeba się było natrudzić,
żeby niezabudki zasadzić.
Bynajmniej nie próżnowała także główna część ekipy, czyli ta, która
wcześniej rozproszyła się po całym terenie sołectwa. Praca tych wolontariuszy także nie była lekka, choć z nieco
innych powodów.

– W sumie zebraliśmy tego dnia
trzy bobry różnorakich odpadów,
w tym jeden pełen szklanych butelek
po alkoholu – relacjonuje pani Ewa.
– Poza butelkami ludzie najczęściej
wyrzucają odpady plastikowe oraz
zużyte części samochodowe. Tych
największych, typu zardzewiałe
zakola, oczywiście nie byliśmy
w stanie sprzątnąć – ubolewa. – Karałabym za takie śmiecenie nader
surowo – nie tai.
– W całej gminie zebrano około sześciu ton odpadów – informuje prezes
Jerzy Świerkowski. – Takie akcje trzeba oceniać pozytywnie – dodaje.
Po ciężkiej pracy w Złotnikach
Wsi przyszedł czas na nagrodę: zarówno dzieci, jak i dorośli otrzymali z rąk
swojej pani sołtys różnorakie gadżety:

kominy na szyję, smycze, breloczki,
pudełka z kredkami i inne.
– Gadżety zawdzięczamy pracownikom Referatu Promocji oraz Referatu Ochrony Środowiska – zaznacza
Ewa Korek. – Dziękujemy pięknie.
Na prezentach się oczywiście nie
skończyło; organizatorzy przygotowali bowiem dla strudzonych wolontariuszy kawę, herbatę, sok malinowy
i pyszne wypieki. Kolejna część dnia
minęła więc na luźnych, wesołych
pogwarkach.
– Podobne spotkania przy kawie
odbyły się po sprzątaniu i w innych sołectwach czy osiedlach – mówi prezes
J. Świerkowski. – Dzięki temu akcja
sprzątania gminy ma również swój
wymiar integracyjny – zauważa.
Krzysztof Ulanowski

SKRACANIE

tel. 508 402 609

FORMOWANIE

Czyszczenie, pranie tapicerki, skór,
dr
Karolina permanentne
zabezpieczenie
 Odgrzybianie wnętrz i klimatyzacji
Chmaj-Wierzchowska
 Wymiana, naprawa tapicerki oraz skór
zaprasza
do gabinetu
 Wymiana,
naprawa szyb samochodowych
 Montaż, demontaż folii reklamowych
ginekologicznego
 Kompleksowe przygotowanie aut do sprzedaży,
ul. Rubież
14b
/ 54, ochronnych na auta nowe
aplikacja
powłok

WYCINANIE
DRZEW

Poznań (Naramowice)
OGRODY
Ul. Obornicka 327/1e, 60-650
Poznań

(po lewej stronie stacji Shell)
tel. 600 PrzemoAuto@vp.pl
11 66
76 www.przemoauto.pl
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75. urodziny „serca” w Owińskach

Znamy Liderów Przedsiębiorczości

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach to miejsce wyjątkowe, które obchodziło
właśnie jubileusz 75-lecia swego istnienia. Tu przebogata
historia przeplata się z nowoczesnością.

Kino plenerowe, biuro rachunkowe wspierające Ukraińców
czy producent części do naczep z ponad półwieczną tradycją na rynku. Najlepsze firmy w regionie zdobyły prestiżowy tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”.

Ośrodek mieści się w jednym z najbardziej niezwykłych miejsc w regionie – w kompleksie pocysterskim.

XIX edycja konkursu, którego organizatorem jest powiat poznański pokazała, że mimo trudnego roku dla przedsiębiorców, wielu mogło pochwalić się
sukcesami i dalszym rozwojem.

Serce bije
Dzięki pieniądzom unijnym
i z budżetu powiatu poznańskiego
obiekty placówki przeszły gruntowną rewitalizację. Łącznie samorząd
zainwestował w nią ponad 50 mln
złotych (z czego 12 mln zł stanowiły
fundusze unijne).
– To serce Owińsk, a nawet całego powiatu poznańskiego, które
bije nieprzerwanie już 75 lat. Jest
naszą dumą i pokazuje, jak można
spełniać marzenia, które skupiają się
wokół najmłodszych. Zmiany, jakie
przez minione lata zachodziły w tym
miejscu zarówno pod względem
poziomu nauczania, ale też bazy dydaktycznej i warunków bytowych, są
powodem naszej wielkiej satysfakcji
i radości – mówił starosta Jan Grabkowski. – Dziś samodzielnego życia
chce się tu uczyć młodzież z całego
kraju. Uczniowie mają do dyspozycji
nowoczesne wnętrza przystosowane
do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.
Unikatem na skalę światową jest
otwarty w 2012 roku Park Orientacji Przestrzennej, który zwyciężył
w konkursie „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w kategorii „Miejsce przyjazne dzieciom”.
Dźwięki i zapachy
Ponadto w placówce działa jedyna
w kraju oraz na naszym kontynencie
pracownia tyfloakustyczna, służąca
usprawnianiu nauczania orientacji
przestrzennej przy wykorzystaniu
dźwięków otoczenia. Powstaje tu
biblioteka zapachów, w której zgromadzono ponad sześć tysięcy próbek,
dzięki czemu poznamy zapach smaru lokomotywy, pyłu bursztynu czy
kupy słonia.
Jak przyznawał podczas jubileuszu Paweł Wdówik, sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny i Polityki
Społecznej, ośrodek jest bez wątpienia liderem w zakresie edukacji
i wspierania uczniów.
– Ta otwartość i wsłuchiwanie się
w głos dzieci sprawia, że młodzież
po opuszczeniu placówki ma szansę
na samodzielne życie. I to nie dzięki
rentom czy wsparciu rządowemu, ale
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takiej edukacji, jaka prowadzona jest
w Owińskach – mówił P. Wdówik,
który pełni również funkcję pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.
– W ośrodku najważniejsze są
dzieci. To właśnie na nich skupiają
się nasze działania, myśli, marzenia.
Szkołę tworzą ludzie, dla których praca jest pasją, powołaniem i misją. Nie
tylko nauczyciele czy wychowawcy,
ale wszyscy pracownicy dbają o to,
by dla uczniów ośrodek był drugim
domem. Szczęście dziecka, jego
uśmiech i bezpieczeństwo są dla nas
wszystkich priorytetem – powiedział
podczas gali Bartłomiej Maternicki,
dyrektor SOSW w Owińskach.
Niewielkie klasy atutem
W ośrodku mieści się szkoła podstawowa, liceum, szkoła branżowa
I stopnia i szkoła przysposabiająca
do pracy, a także biblioteka i internat.
W szkole podstawowej nauka odbywa się w dwóch etapach.
Atutem są zespoły klasowe liczące
maksymalnie 10 osób. Dzięki temu
możliwa jest duża indywidualizacja
pracy z uczniem oraz zapewnienie
mu sprzyjających warunków do
wszechstronnego rozwoju.
W miejscu tak wysoce wyspecjalizowanym oraz doskonale dostosowanym do potrzeb dzieci biorą udział
w terapii pedagogicznej, psychologicznej, czy w zajęciach profilaktyki
społecznej, rehabilitacji ruchu, a także z hipoterapii. Korzystają z terapii
widzenia oraz manualnej. Uczęszczają na zajęcia z logopedii jak też posługiwania się pismem brajla.
Ponadto rozwijają swoje pasje
oraz talenty, które potem mogą zaprezentować podczas różnego rodzaju wydarzeń, takich jak choćby
gala 75-lecia istnienia tej znamienitej placówki.
75. urodziny ośrodka zainaugurowała uroczysta gala, zaproszeni goście obejrzeli też spektakl z udziałem
uczniów i absolwentów SOSW. Po
zakończeniu tej części jubileuszu dla
wszystkich wychowanków, rodziców
i kadry pedagogicznej w Parku Orientacji Przestrzennej odbył się piknik
z wieloma atrakcjami oraz niespodziankami i, jak na urodziny przystało,
z wielkim smacznym tortem!
KG
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Silna marka
Statuetki Lidera trafiły: w kategorii mikroprzedsiębiorca do Pracowni
Ferment Kolektiv Radosław Tomasik,
TaxCoach zwyciężył wśród małych
przedsiębiorców, a z kolei STEELPRESS był najlepszy w kategorii średnich przedsiębiorstw.
– Wzrastająca inflacja, wojna
w Ukrainie, pandemia koronawirusa
niewątpliwie miały wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Ale
liczne pytania od przedsiębiorców
o inaugurację kolejnej edycji przekonały nas, że konkurs cieszy się niesłabnącym powodzeniem i na stałe wpisał
się już w kalendarz imprez gospodarczych w naszym regionie. Firmy chętnie zgłaszają się do udziału w „Liderze”,
który ma już ustaloną markę – pod-

kreślał podczas uroczystej gali starosta
Jan Grabkowski.
Do udziału zaproszone zostały
średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa
oraz start-upy z terenu Metropolii
Poznań (miasta Poznania, powiatu
poznańskiego oraz gmin Oborniki,
Skoki, Szamotuły i Śrem).
Kim są zwycięzcy?
Pracownia Ferment Kolektiv Radosław Tomasik, zwycięzca wśród mikroprzedsiębiorstw, na co dzień organizuje pokazy plenerowe. Szczególną 55-letnią tradycją – STEELPRESS – ców mają sens i warto brać w nich
troską otacza niewielkie wiejskie szko- producent części i akcesoriów do przy- udział – podkreślali zgodnie laureły, gdzie prezentuje filmy, wyrównując czep. Spółka bardzo dba o środowisko, aci XIX edycji Poznańskiego Lidera
w ten sposób szanse edukacyjne dzieci nieustannie pracując nad ulepszaniem Przedsiębiorczości.
i młodzieży.
Zwycięzcy, poza tytułem, otrzymali
i wydłużaniem trwałości artykułów.
Z kolei liderem wśród małych Na terenie zakładu działa też oczysz- atrakcyjne nagrody ufundowane m.in.
przedsiębiorstw został TaxCoach – czalnia ścieków, co pozwala na znacz- przez Politechnikę Poznańską, Uniwerbiuro rachunkowe, które oprócz profe- ną redukcję zużycia wody.
sytet Ekonomiczny, Poznański Bank
sjonalnej obsługi w zakresie księgowo– Obecna sytuacja wymusza wpro- Spółdzielczy, Międzynarodowe Targi
ści, jest partnerem w projekcie honoTu wadzanie innowacyjnych rozwiązań, Poznańskie czy firmę Grant Thornton
dla Ukrainy, wspierającym uchodźców. by nadal funkcjonować i rozwijać się. Frąckowiak, partnera merytorycznego,
Najlepsza w kategorii średni To tym bardziej przekonuje nas, że który oceniał uczestników konkursu.
przedsiębiorca okazała się firma z aż konkursy wspierające przedsiębiorKG
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Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka to postępowanie odnoszące się
do niewypłacalności osoby fizycznej, która nie prowadzi
działalności gospodarczej, a więc do osób prywatnych.
Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przede
wszystkim oddłużenie niewypłacalnego konsumenta,
poprzez umorzenie całości lub części jego zobowiązań
względem wierzycieli.

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej reguluje ustawa prawo upadłościowe. Postępowanie prowadzone jest przed sądem
upadłościowym w składzie jednego
sędziego zawodowego i zmierza do
ustalenia jakim osobom, w jakiej
wysokości oraz w jakich terminach,
dłużnik będzie zobowiązany dokonywać spłat.
Zdolność upadłościowa
Wskazać należy, że co do zasady
zdolność upadłościową mają osoby
fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w momencie składania wniosku o upadłość
konsumencką. Oznacza to, że jeżeli
dłużnik prowadził przed złożeniem
wniosku działalność gospodarczą,
będzie mógł ogłosić upadłość konsumencką. Jednak warunkiem jest
zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.
Podkreślić należy, że chodzi o wykreślenie wpisu z CEiDG, a nie jedynie
zawieszenie działalności. Natomiast
fakt posiadania zadłużenia w związku
z prowadzoną wcześniej działalno-

WYDARZENIA / REKLAMA

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

ścią gospodarczą nie jest przeszkodą
w zakresie uzyskania upadłości osoby
fizycznej.
Pierwszym krokiem w drodze do
pozbycia się przez dłużnika zadłużenia będzie złożenie wniosku i ogłoszenie upadłości. Ogłoszenie upadłości dopiero inicjuje proces, po
przeprowadzeniu którego sąd może,
ale nie musi umorzyć zobowiązania
upadłego dłużnika. Dopiero ostatnim etapem na tej drodze będzie
oddłużenie.
W przypadku uwzględnienia
wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd wydaje postanowienie
o ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu sąd m.in.: wzywa wierzycieli
do zgłoszenia ich wierzytelności syndykowi; wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia
osobiste ciążące na nieruchomości
należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi;
wyznacza syndyka.

postępowania upadłościowego. Postępowanie to nie może bowiem odbyć
się z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Po upływie terminu do zgłaszania
wierzytelności i przeprowadzeniu
likwidacji majątku wchodzącego
w skład masy upadłości, syndyk
składa sądowi projekt planu spłaty
wierzycieli z uzasadnieniem albo
informację, że zachodzą przesłanki,
pozwalające na odmowę ustalenia
planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego.
Po wykonaniu przez upadłego
obowiązków określonych w planie
spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania
planu spłaty wierzycieli i umorzeniu
zobowiązań upadłego powstałych
przed dniem ogłoszenia upadłości
i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie o stwierdzeniu wykonania
planu spłaty wierzycieli i o umorzeniu pozostałych zobowiązań przysługuje zażalenie.

Zadania syndyka
Sposób likwidacji masy upadłości wybiera syndyk. Syndyk musi
wziąć pod uwagę to, aby wierzyciele
zostali zaspokojeni w jak największym stopniu oraz uwzględnić koszty likwidacji.
Ustawa prawo upadłościowe nakłada na konsumenta, który chce ogłosić upadłość konsumencką obowiązek
współdziałania z syndykiem poprzez
wskazanie lub wydanie syndykowi całego majątku, pod sankcją umorzenia

Nie do umorzenia
Należy pamiętać, że mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej są
takie zobowiązania, których sąd nie
umorzy. Nie podlegają umorzeniu
zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające
z rent z tytułu odszkodowania za
wywołanie choroby, niezdolności do
pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez
sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody

oraz zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę, zobowiązania do zapłaty
nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek
karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również
zobowiązania do naprawienia szkody
wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania,
których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału
w postępowaniu.
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd daje szansę na uwolnienie się od długów. Jednak podejmując
decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

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

Powstanie wiadukt nad torami
Wójt Grzegorz Wojtera podpisał list intencyjny z członkiem
zarządu PKP PLK Arnoldem Breschem w sprawie budowy
wiaduktu nad torami na ulicy Sucholeskiej. Podpisanie
tego listu zapewni podział wydatków tej wielkiej inwestycji.
Obecny na konferencji prasowej
poseł Bartłomiej Wróblewski pogratulował obu stronom zawarcia umowy,
która podzieli koszty ambitnej inwestycji budowy wiaduktu, między polskie koleje i gminę Suchy Las.
Ambitny projekt
przygotowywany latami
Pół roku temu powiat poznański,
Poznań i nasza gmina podpisały porozumienie, dzięki któremu na ulicy
Sucholeskiej, na granicy gminy i miasta, wybudowany zostanie wiadukt.
Poseł zachęcił prezesa zarządu PKP
PLK Ireneusza Mechela do przyjechania do Suchego Lasu kilka miesięcy temu. Mimo początkowej niechęci
prezes był bardzo pozytywnie zaskoczony rozbudowanymi planami gminy, dzięki czemu natychmiastowo ruszyły prace nad projektem. Suchy Las
wynegocjował zarówno z Poznaniem,
jak i powiatem poznańskim pozycję
lidera projektu.
Aktualny projekt inspiruje się podobnym porozumieniem w Pobiedziskach, który stał się przykładem dla
całego kraju. Porozumienie w Suchym
Lesie to przykład dany reszcie Polski,
jak współpraca między władzami lokalnymi i PKP może zapewnić szybki
i sprawny rozwój infrastruktury.
Arnold Bresch wyraził swoje zadowolenie z wizji nadchodzących
przemian. Obwodnica towarowa
zostanie przemieniona w obwodnicę transportu pasażerskiego i przy
wiadukcie powstanie przystanek
osobowy. Rozwiązania z obwodnicą
zostaną skoordynowane z miejscowym projektem, co pozwoli na lepszą
koordynację.

KUPIĘ
MIESZKANIE
3-4 POKOJOWE
SUCHY LAS, ZŁOTNIKI,
OS. GRZYBOWE, JELONEK,
PODOLANY, STRZESZYN

BEZ POŚREDNIKÓW

TEL.
667 859 640
24

Sucholeski.EU

czerwiec 2022

nr 6 (125)

Członek zarządu PKP PLK wyraził też zadowolenie, że kolejne miejsce,
gdzie może dojść do tragicznych wypadków samochodowo-kolejowych,
zostanie usunięte. Aktualnie w Polsce
istnieje projekt systematycznego likwidowania takich miejsc i ich podstawą jest współpraca z samorządami.
I choć Arnold Bresch nie ukrywał, że
inwestycja będzie kosztowna, dzięki podziałowi wydatków względem
możliwości finansowych, nie powinno dojść do większych problemów.
Kiedy i jaki koszt?
Wójt Wojtera wyraził swoje podziękowania posłowi i prezesowi PKP
PLK, jako przedstawiciel nie tylko
Suchego Lasu, ale i Poznania w tym
projekcie. Trudny okres negocjacji
wstępnych się zakończył sukcesem
i teraz z porozumieniem, można zacząć realizację projektu.
Na ten moment inwestycja będzie
kosztowała około 50 mln zł. Sytuacja
rynkowa jest dynamiczna, szczególnie
z opóźnieniem względem Nowej Perspektywy Finansowej.
Nie wiadomo jakie ramy dofinansowania zapewni Bruksela. Jednak w przeciągu 2-3 lat spodziewają
się uruchomienia dofinansowania,
przetarg planują na rok 2024, a sama
budowa powinna zakończyć się między 2025 a 2026.
Wójt przyznał, że jest to spora inwestycja, nawet z podziałem wydatków
z PKP PLK. Suchy Las będzie musiał
się mocno zaangażować, gmina ma
nadzieję na dotację, a w najgorszym
wypadku weźmie kredyt. Wiadukt ten
jest jednak największą inwestycją na
następne 10 lat.

fot. Tomasz Owczarek - AS-GRAF Studio

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

Prezes spółki LARG Gerard
Masłowski został wyznaczony, by
trzymać całą dokumentację pod
kluczem. Będzie też zajmował się
pilnowaniem samej budowy. Prezes
powiedział, że patrzy na całe przedsięwzięcie optymistycznie. Na pytanie, jak budowa wpłynie na dojść ruchliwy przejazd, poinformował, że
wiadukt nie powstanie bezpośrednio nad miejscem, gdzie jest droga,
tylko kawałeczek obok. Dzięki temu
droga pozostanie bardzo długo
i problemy dla miejscowych zostaną
zminimalizowane.
Stanisław Mrowicki

SPECJALISTA
GINEKOLOG
- POŁOŻNIK

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

KONDOLENCJE




Panu

Grzegorzowi Wojterze
Wójtowi gminy Suchy Las

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

przekazuje
Jan Grabkowski
Starosta Poznański
z Zarządem Powiatu
w Poznaniu

Grzegorzowi Wojterze

Panu

Wójtowi gminy Suchy Las

Grzegorzowi Wojterze

oraz pogrążonej w smutku Rodzinie
pragniemy złożyć wyrazy
szczerego współczucia

Wójtowi Gminy Suchy Las
wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

TATY

Ból i samotność po stracie tak bliskiej
osoby niech złagodzi prawda, że nie umiera
ten, kto pozostaje w sercach bliskich.
Jerzy Ślusarczyk
i cały zespół PROTE
Technologie dla Środowiska

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

Grzegorzowi Wojterze
Wójtowi gminy Suchy Las
oraz pogrążonej w smutku Rodzinie
płynące z głębi serc wyrazy
współczucia i żalu
z powodu śmierci

OJCA
składają

TATY

Zastępca Wójta Marcin Buliński
z Pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las
Radosław Banaszak z Radnymi

Kamil i Dawid Modro
Towarzystwo Inwestycyjne
Nest Sp. z o.o

składają

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE


Panu

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

Śmierć stawia nas
Wójtowi
Gminy Suchy Las
w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia
i zabiera w nieznane

Naszemu
SerdecznemuWojterze
Przyjacielowi
Grzegorzowi
Wójtowi Gminy
Panu Suchy Las
wyrazy głębokiego Wojterze
współczucia
Grzegorzowi
z powodu śmierci Ojca
Wójtowi
Gminy Suchy
Las Agencji
składają Zarząd i pracownicy
Lokalnej
wyrazy
głębokiego współczucia
Rozwoju
Gospodarczego
Gminy Suchy Las
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca
składa Wojterze
Panu Grzegorzowi
Wójt
GminyGminy
Tarnowo
Podgórne
Wójtowi
Suchy
Las
Tadeusz Czajka

Ojca

Wójtowi Gminy Suchy Las

Panu Wiceprezydentowi Unii Wielkopolan

Grzegorzowi
Wojterze
składa

składa
Wójtowi Gminy Suchy Las
wyrazy szczerego
współczucia
z powodu śmierci
Zarząd
i Pracownicy
firmyOjca
POZ BRUK
składają Paweł Leszek Klepka,
Łączymy
się w bólu
żałobie z Rodziną
Prezydent
UniiiWielkopolan
oraz Zarząd i Przyjaciele
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Panu Wójtowi

Grzegorzowi Wojterze

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OjcaWojterze
Grzegorzowi
składamy wyrazy
szczerego współczucia
składają
w związku ze śmiercią Ojca

Zarząd i Pracownicy
Śp. Kazimierza
Wojtery
Gospodarki
Komunalnej
wZakładu
imieniu Samorządu
Gminy
Dopiewo:
Suchy Las sp. z o.o.

Suchy
Las sp. Wójt
z o.o.
Przewodniczący Rady
Gminy
Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk
dr Paweł Przepióra
„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,

ÐÑ

Czasu się
spędzonego
„Śpieszmy
kochać ludzi
z tak
tymi,szybko
których
kochamy,
odchodzą”
nigdy
jest za dużo
ks. JannieTwardowski

Łącząc się w głębokim żalu
Z głębokimskładamy
smutkiem przyjąłem
wiadomość
śmierci
wyrazy
szczeregoo współczucia

Grzegorzowi Wojterze,
Panu Grzegorzowi
Wojterze
WójtowiGminy
gminy Suchy
Wójtowi
SuchyLas
Las
oraz pogrążonej w smutku Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

śp. Kazimierza
Panu Wojtery
ojca Wójta Gminy Suchy Las
Grzegorzowi
Wojterze
Grzegorza Wojtery.
Grzegorza Wojtery.

z powodu śmierci

Taty
Ojca

Wójtowi Gminy Suchy Las
Wyrazy
szczeregośmierci
współczucia
z powodu

składają
składa
Prezes
Zarządu
Redaktor Naczelna Agnieszka Łęcka
ZKP zSuchy
Las Sp. z o. o.
pracownikami
Edward Miśko

Rodzinie

Ojca

składa
Wójt z pracownikami
Urzędu
Bartłomiej
Wróblewski
oraz
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej
Przewodniczący
Rady Gminy Komorniki
ze współpracownikami
z Radnymi

„Sucholeskiego Magazynu
wrazMieszkańców
ze współpracownikami
Gminy”
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w Poznaniu

Technologie dla Środowiska

Radosław Banaszak z Radnymi

Nest Sp. z o.o

KONDOLENCJE

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


Panu

Śmierć
stawia Suchy
nas
Wójtowi
Gminy
Las
w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia
i zabiera w nieznane

Grzegorzowi
Naszemu
SerdecznemuWojterze
Przyjacielowi
Wójtowi Gminy
Panu Suchy Las
wyrazy głębokiego współczucia
Grzegorzowi
Wojterze
z powodu śmierci Ojca
Wójtowi
Gminy Suchy
Las Agencji
składają Zarząd
i pracownicy
Lokalnej
wyrazy
głębokiego współczucia
Rozwoju
Gospodarczego
Gminy Suchy Las
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca
składa Wojterze
Panu Grzegorzowi
Wójt
GminyGminy
Tarnowo
Podgórne
Wójtowi
Suchy
Las
Tadeusz Czajka

Ojca

Wójtowi Gminy Suchy Las

Panu Wiceprezydentowi Unii Wielkopolan

Grzegorzowi Wojterze

składa
Wójtowi Gminy Suchy Las
wyrazy szczerego
współczucia
z powodu śmierci
Zarząd
i Pracownicy
firmyOjca
POZ BRUK
składają Paweł Leszek Klepka,
Łączymy
się w bólu
żałobie z Rodziną
Prezydent
UniiiWielkopolan
oraz Zarząd i Przyjaciele
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Grzegorzowi Wojterze

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OjcaWojterze
Grzegorzowi
składamy wyrazy
szczerego współczucia
składają
w związku ze śmiercią Ojca

Zarząd i Pracownicy
Śp. Kazimierza
Wojtery
Gospodarki
Komunalnej
wZakładu
imieniu Samorządu
Gminy
Dopiewo:

Suchy
Las sp.Wójt
z o.o.
Przewodniczący Rady
Gminy
Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk
dr Paweł Przepióra

Panu Wójtowi

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

i Jego rodzinie
składamy wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci

Wójtowi gminy Suchy Las

Grzegorzowi Wojterze
Taty

dyrektor i pracownicy Gminnego
Ośrodka Sportu w Suchym Lesie

szczere wyrazy żalu z powodu śmierci

OJCA

składa Ewa Korek, sołtys Złotnik Wsi
z Radą Sołecką oraz mieszkańcami

Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

TATY
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Łącząc się w głębokim żalu
Z głębokimskładamy
smutkiem przyjąłem
wiadomość
śmierci
wyrazy
szczeregoo współczucia

Grzegorzowi Wojterze,
Panu Grzegorzowi
Wojterze
WójtowiGminy
gminy Suchy
Wójtowi
SuchyLas
Las

oraz pogrążonej w smutku Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
z powodu śmierci

śp. Kazimierza
Panu Wojtery
ojca Wójta Gminy Suchy Las
Grzegorzowi
Wojterze

składają

Rodzinie

Grzegorza Wojtery.

Taty
Ojca

Wójtowi Gminy Suchy Las
z powodu
Wyrazy
szczeregośmierci
współczucia

składa
Prezes
Zarządu
Redaktor Naczelna Agnieszka Łęcka
ZKP zSuchy
Las Sp. z o. o.
pracownikami
Edward Miśko
„Sucholeskiego Magazynu
wrazMieszkańców
ze współpracownikami
Gminy”

składa
Wójt z pracownikami
Urzędu
Bartłomiej
Wróblewski
oraz
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej
Przewodniczący
Rady Gminy Komorniki
ze współpracownikami
z Radnymi

Ojca
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Konkurs fotograficzny dla Czytelników!

Grzegorzowi Wojterze

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”

Grzegorzowi Wojterze
Wójtowi gminy Suchy Las
oraz pogrążonej w bólu Rodzinie
składają
Renata Karolczyk
z pracownikami Smacznego Zakątka

ÐÑ

Czasu się
spędzonego
„Śpieszmy
kochać ludzi
z tak
tymi,szybko
których
kochamy,
odchodzą”
nigdy
jest za dużo
ks. JannieTwardowski

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.

Kolejny konkurs paragonowy!
Do wygrania:
 radio budowlane 14,4/18V DMR106 Makita / bez aku
619,00 zł brutto
Zrób zakupy w sklepie Bricoman na Wojciechowskiego
7/17 w Poznaniu za minimum
200 zł i prześlij zdjęcie paragonu lub faktury na na adres
konkurs@sucholeski.eu do 15
lipca 2022 r.

Zdjęcia, dane osobowe, numer telefonu oraz zgodę na publikację fotografii
prześlijcie do 15 lipca 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,
 vouchery na: masaż relaksacyjny twarzy o wartości 100 zł, na stylizację
brwi henną pudrową z geometrią o wartości 110 zł oraz na zabieg odpowiednio dopasowany do potrzeb skóry o wartości 200 zł ufundował Salon
Kosmetologiczny Mania Wizażu, Suchy Las os.Poziomkowe 10/93,
tel. 504 398 801
 vouchery: na zabieg pielęgnacyjny na twarz i dekolt z masażem marki
YONELLE o wartości 250 złotych, na masaż Anty-Ageing twarzy dr. Piątkowskiego o wartości 70 złotych (30 min) oraz na japoński masaż liftingujący
twarzy KOBIDO (1h 20 min) o wartości 250 złotych ufundował Wspaniały
Czas - Centrum Kosmetyki Profesjonalnej, ul. Gajowa 14 Suchy Las,
tel. 664 774 269

REKLAMY
KONDOLENCJE
NEKROLOGI
Obornicka 134
Suchy Las
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REKLAMA / INFORMACJE

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

Małe owady duże ryzyko
Sezon letni to zwiększona aktywność pszczół, os i szerszeni. Skutki ukąszeń mogą być szczególnie niebezpieczne dla
osób reagujących na jad owadów.
Dzięki prostym badaniom istnieje możliwość rozpoznania alergii, co
umożliwia nam podjęcie odpowiednich
środków bezpieczeństwa, wyposażenia
się w zestaw pierwszej pomocy i uzyskanie szybkiej interwencji lekarskiej.

Reakcje uogólnione są bardziej
niebezpieczne i mogą mieć różne nasilenia: od pokrzywki, przez objawy
ze strony układu pokarmowego, zmęczenie, duszności, obrzęki stawów, aż
po tzw. szok (wstrząs) anafilaktyczny,
cechujący się przede wszystkim gwałtownym spadkiem ciśnienia krwi,
utratą przytomności, a w krytycznych
przypadkach mogą doprowadzić nawet do zgonu.

Reakcje alergiczne
na jad owadów
Średnio u co 5. osoby po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe
(osy, pszczoły, szerszenie) występują reakcje alergiczne. Jad owada na- Jak zmniejszyć ryzyko
Stwierdzenie uczulenia poprzez
leży do alergenów, po których reakcja
badanie
krwi jest łatwe, bezpieczne
alergiczna występuje w ciągu kilku mii
bezbolesne.
Badanie polega na okrenut po użądleniu. Reakcje te dzielą się
śleniu
poziomu
specyficznych przena miejscowe (obrzęk, rumień, świąd)
ciwciał
IgE.
oraz uogólnione.
DIAGNOSTYKA Laboratoria
medyczne w swojej ofercie posiada
szereg badań, dotyczących alergii IgE
zależnej, oznaczenia pojedynczych
przeciwciał na określony jad lub w pakietach.
Badania wykonywane są bez skierowania lekarza, spełnienia specjalnych warunków (np. nie ma potrzeby
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przychodzenia na czczo) i trwają tyle
co zwykłe pobranie krwi. Wynik dostępny jest już następnego dnia.
W przypadku stwierdzenia alergii
na jad owadów należy pamiętać przede
wszystkim o profilaktyce i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, tak aby uniknąć użądlenia. Osoba, u której badania
wykazały uczulenie, może wyposażyć
się w zestaw pierwszej pomocy, który
może uratować życie.
Lekarz alergolog może również zlecić leczenie mające na celu odczulanie.
Przed podjęciem takiej decyzji konieczne jest precyzyjne określenie, który z jadów powoduje reakcję alergiczną.
Dlaczego testy serologiczne
Badanie testami serologicznymi
jest idealne dla dzieci poniżej 5. roku
życia, u których wykonanie testów
skórnych jest często utrudnione ze
względu na brak współpracy ze strony pacjenta. Wiarygodne wyniki
testów serologicznych uzyskuje się
już u niemowląt po 6. miesiącu życia.
Ograniczeniem w testach skórnych
dla najmłodszych i najstarszych pa-

cjentów jest obniżona reaktywność
skóry, która może prowadzić do wyników fałszywie negatywnych. Testy
serologiczne są również odpowiednie
dla ekstraktów pokarmowych, które
zasadniczo nie powinny być stosowane w testach skórnych, oraz dla wszystkich tych pacjentów, którzy boją się
wykonać test skórny.
Testy do diagnostyki
molekularnej
Obecnie najbardziej kompleksowymi narzędziami do diagnostyki
molekularnej alergii są testy III generacji, jak test ALEX®, który pozwala
oznaczyć sIgE wobec 156 ekstraktów
oraz 126 molekuł alergenowych jednocześnie, w tym także alergeny na jad
owadów. Oznacza to, że z jednej próbki badanej (surowicy krwi pacjenta)
możemy określić, czy dany pacjent
jest uczulony wobec jednego czy wielu
źródeł alergenowych, na jaką molekułę lub molekuły, z jakich rodzin białek,
czy uczulenie pacjenta ma charakter
pierwotny czy wtórny (jako skutek reakcji krzyżowej).

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:

szereg badań profilaktycznych
badania z programu Profilaktyka 40 PLUS
AKCJA PROFILAKTYCZNA

280zł
-20%

Borelioza - test Lyme Detect
(odp. humoralna i komórkowa)
na badania alergologiczne

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

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

www.diagnostyka.pl
MENU
DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ

solanka................................................................ 14
barszcz ukraiński .......................................... 14

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
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ
DO SPRÓBOWANIA DAŃ
KUCHNI UKRAIŃSKIEJ:
SOLANKA
PIELMIENI
FRYKADELKA
CZEBUREKI

CZEBUREKI ( 2 szt.)

z farszem mięsnym .................................... 25
z farszem warzywnym
z kurczakiem.................................................... 25
z farszem ziemniaczanopieczarkowym............................................ 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.)

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
32
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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

