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Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego
przy ul. Obornickiej 140 w Suchym Lesie.
www.silvaparkhandlowy.pl

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

MOKRY PIKNIK
Z UŚMIECHEM s. 8

HISTORIA Z NOCY
SIĘ WYŁANIA s. 10

WIĘCEJ NA STRONIE: 30
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Zapraszamy na zabiegi z wykorzystaniem technologii HI-TECH:
 bezbolesna epilacja MOTUS AX
 endermologia Alliance LPG
 Geneo
 Harmony XL PRO (resurfacing, naczynka, rumień, blizny)
 Alma SpaDeep (modelowanie, ujędrnianie
ciała i twarzy), Pixel RF
 Boa Max 2 presoterapia
 medycyna estetyczna
 personalizowane terapie
 podstawowe zabiegi kosmetyczne
Zapraszamy na darmowe konsultacje

Atma Clinic
Obornicka 56
62-002 Złotniki
tel. 603 89 44 35
www.atmaclinic.pl
62-001 Golęczewo, ul. Dworcowa 2
tel. 616 709 240
www.ecowoodpolska.pl
biuro@ecowoodpolska.pl
fb/EcowoodSkladDrewna

drewno konstrukcyjne
polskie i skandynawskie

deski boazeryjne i podbitkowe
impregnaty i oleje

deski tarasowe
deski podłogowe
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ROZWIĄZANIE KONKURSU Z SIERPNIOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”
W konkursie paragonowym zestaw Combo
CLX224SAJ Makita / 2 x 2,0Ah o wartości 697 zł brutto ufundowane przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu otrzymuje Maciej Oko.

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las
sp. z o.o. zaprasza do korzystania z usług.
Oferujemy:

W konkursie fotograficznym „Wspomnienia z wakacji” nagrody otrzymują:
 Katarzyna Szajdak - Skrzypek, Barbara Kurzawska
- vouchery, każdy po 150 zł na botoks włosów,
ufundowane przez Studio Urody Natalia z Chludowa, ul. Obornicka 4, tel. 888 405 885,
 Magdalena Frydrychewicz, Paweł Czajka bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul.
Obornicka 134 w Suchym Lesie,
 Sandra Nowak voucher na dowolny makijaż
o wartości 150 zł ufundował Salon Piękności
„Dwie Twarze Make Up”, ul. Obornicka 102, Suchy Las, tel. 502 749 129,
 Sylwia Szenk, Aleksandra Wołkowska, Emanuela
Karczowska - vouchery na 10 porcji lodów każdy o wartości 60 zł. ufundowała Lodziarnia ,,Pastelowy Rowerek”, ul. Obornicka 88, Suchy Las,
tel. 697 204 936.
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 Koszenie poboczy
(kosiarką bijakową tylną
lub tylno-boczną)
 Usługa ciągnikiem rolniczym
z ładowaczem czołowym
 Zamiatanie placów i dróg
 Usługa koparko-ładowarką
 Usługa równiarką drogową

 Usługa walcem
drogowym 10t
 Równanie i utwardzanie
dróg z kruszywem lub bez
 Układanie płyt drogowych
– betonowych
 Układanie kostki chodnikowej
 Usługi transportowe

Chcesz mieć

naprawdę

czysty dywan?

Gwarancja jakości ALBO zwrot pieniędzy!

Odbieramy * Pierzemy * Odwozimy
Odbiór jedyne 25 zł!

tel. 885 025 022
Czysty dywan bez wychodzenia z domu!
Usuwanie zapachów zwierząt * Dezynfekcja ozonem
Impregnacja * Pranie antyroztocza * Obszywanie

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.

Sięgaj po
atrakcyjne pakiety
cenowe!

Obornicka 134
REKLAMA
Suchy Las

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

Więcej informacji na naszej stronie
www.zgksuchylas.eu
lub pod nr tel. tel. 61 8 125 160

TWÓJ dywan będzie wyglądać jak NOWY!

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.











REKLAMA

Studio Urody Natalia Chludowo
ul. Obornicka 4,
tel. 888 405 885
/ StudioFryzurChludowo
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PROFESJONALIZM
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi
w autoklawie medycznym

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

ORTOPEDA
FIZJOTERAPEUTA
KARDIOLOG
RADIOLOG
LARYNGOLOG
PSYCHIATRA
PSYCHOLOG
DLA DZIECI
ONKOLOG

z
z
z
z
z
z
z

INTERNISTA
CHIRURG
NEUROLOG
MEDYCYNA
SPORTOWA
MEDYCYNA
PRACY
PSYCHOTESTY
DIETETYK

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









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

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

Pestkownica - idealne miejsce
na imprezę firmową












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

Zorganizujemy atrakcje zarówno dla aktywnych jak i dla tych, którzy wolą spędzić czas nieco spokojniej. Położenie w środku lasu umożliwia
grupowe grzybobrania a sąsiedztwo Drawieńskiego Parku Narodowego to okazja do zorganizowania spływu kajakowego Drawą.
W naszej restauracji każdy znajdzie coś dla siebie. Kuchnia bazuje na lokalnych produktach (własna wędzarnia ryb, mięs, świeże ryby
z własnego jeziora, konfitury, miód, zioła, grzyby, warzywa, dziczyzna). Dysponujemy dwiema salami konferencyjnymi
wyposażonymi w rzutnik z ekranem oraz niezbędne akcesoria do organizacji szkoleń czy warsztatów.
Z naszych usług skorzystało już wiele firm, a wśród nich znalazły się takie marki jak: PEPCO, ENEA, NETTO, HOCHLAND, PHILIPS czy MARS...

 tylko 110 km od Poznania
 *** hotel i całoroczne domki
 strzelnica sportowa
z bronią palną

 50 ha otwartej przestrzeni
na organizowanie imprez
i zabaw plenerowych

Sucholeski.EU

wrzesień 2022

nr 9 (128)

Owocnej lektury!

W numerze polecamy:
Wydawca
Media Consulting
ul. Borówkowa 2b/3,
62-002 Suchy Las
NIP: 514-010-57-01
Redakcja
Sucholeski Magazyn
Mieszkańców Gminy
www.sucholeski.eu
Redaktor naczelna
Agnieszka Łęcka
agnieszka.lecka@sucholeski.eu
tel. 669 69 00 36
Redagują
Krzysztof Ulanowski
Piotr Górski
Fotografia
Tomasz Owczarek, AS-GRAF
Adam Wawrzyniak,
fotoadamix.com
Maciej Łuczkowski

Okładka

12

Historia sprawiedliwej.
Recenzja spektaklu „Irena”
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www.yellowbird.agency
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reklama@sucholeski.eu
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nie tylko mieszkańcy Suchego Lasu i okolicznych miejscowości, ale także nasi goście
z zaprzyjaźnionych miast i gmin, w tym
z ukraińskiego Hniwania.
Powody do zadowolenia mają także
społeczniczki i społecznicy z Golęczewa,
jako że projekt „Historia z nocy się wyłania” okazał się sukcesem. I w tym przypadku swoją obecność zaznaczyli przybysze,
a konkretnie przybyszki z Ukrainy.
A co robi zaprzyjaźniona z naszym
„Magazynem” Ewa Korek, energiczna sołtyska Złotnik Wsi? No cóż, jak zwykle kipi
pomysłami. Rok temu zabrała swoich mieszkańców na sołecką wycieczkę do Warszawy, a w tym roku do Szczecina. Co będzie celem pięknej pani sołtys w roku przyszłym? No cóż, na razie nie wiadomo.
Może Trójmiasto, a może Berlin?
Dobrze jest wyjechać i zobaczyć większy kawałek świata, ale pięknem
można się także zachwycać tu, na miejscu. W klinice weterynaryjnej na osiedlu
Grzybowym otwarto wystawę fotograficzną najpiękniejszych psich mordek.
A jeśli masz kota i weźmiesz udział w naszym konkursie, być może już niedługo zobaczysz w tejże klinice zdjęcie swojego kota?

Wrzesień to miesiąc pamięci. 83 lata temu zaczęła się wszak wyjątkowo
okrutna II wojna światowa. Tradycyjna już uroczystość rocznicowa w Łagiewnikach odbywała się tym razem w cieniu innej wojny, wojny toczącej się
w sąsiedniej Ukrainie. Może dlatego wójt Grzegorz Wojtera zaznaczył podczas przemówienia, że choć hasło „Nigdy więcej wojny” jest szczytne, to wojna
może jednak do nas przyjść. I zamienić nasze życie w piekło. Oby tak się nie
stało.
II wojna światowa uczyniła piekłem życie narodów Europy, a przede
wszystkim europejskich Żydów. Przedstawiciele skazanego na Zagładę narodu ratowali Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, w tym m.in. Irena Sendlerowa. O bohaterskiej Sprawiedliwej powstała sztuka teatralna, wystawiana
dziś w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
Pamięć jest bardzo ważna, nie jesteśmy jednak w stanie żyć na co dzień
wyłącznie tragiczną przeszłością. Ani nawet tragiczną teraźniejszością. Życie toczy się dalej, zaś samorządowcy zajmują się nie tylko wielką polityką,
ale przede wszystkim sprawami swoich małych społeczności. Np. umowami
partnerskimi z innymi jednostkami samorządu. Nasz starosta Jan Grabkowski podpisał właśnie w tej sprawie list intencyjny ze swoim odpowiednikiem
z Bielska-Białej.
Nasze władze powiatowe zajmują się też bezpieczeństwem na terenie naszego powiatu. Deszczowa pogoda w czasie pikniku „Bezpieczni w powiecie
poznańskim” nie odstraszyła ani polskich samorządowców, ani ukraińskich
gości, strażaków, ani przedstawicieli innych służb mundurowych. Atmosfera
na imprezie była bowiem tak dobra, że ostatecznie nawet deszcz musiał skapitulować, a przez przerwę w chmurach wyjrzało słońce.
W czasie pikniku starosta Jan Grabkowski uroczyście podpisał umowę
z regionem obuchowskim w Ukrainie. Region obuchowski otrzymał też w darze wóz strażacki, który dotąd służył w naszym powiecie. Starosta Grabkowski tłumaczył, że powiat ma ograniczone możliwości, dlatego też koncentruje
się na wspieraniu konkretnego regionu.
Słońce dla odmiany przez cały czas towarzyszyło uczestnikom tegorocznych Dni Gminy Suchy Las. Wydarzenie to miało wprawdzie miejsce w czerwcu, ale miło sobie o nim przypomnieć. W gminnym święcie uczestniczyli zaś

fot. Paulina Dubert, www.paulinadubert.pl

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!

Szanowni Państwo!

Jakie zabiegi wykonywać jesienią
Zalane słońcem Krakowskie
Przedmieście i Jasne Błonia
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Wojna jest przekleństwem,
ale nie ma gwarancji pokoju
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WYDARZENIA

WYDARZENIA
Ósma edycja pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim”
rozpoczęła się deszczykiem. Pomimo to na twarzach zarówno gości, jak i strażaków można było zobaczyć szerokie
uśmiechy. Wszak po dość długim i suchym lecie deszcz jest
przyjacielem straży.
Już po raz trzeci piknik prowadził
duet Justyny Siepietowskiej i Łukasza
Kubickiego, którzy powitali służby
mundurowe: policję, państwową straż
pożarną, wojsko, straż więzienną, straż
graniczną oraz przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

fot. , Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Frekwencja dopisała
Gospodarzem całej uroczystości

był starosta poznański: Jan Grabkowski. Na pikniku pojawiło się wiele
ważnych reprezentantów służb ratowniczych: komendant miejskiej straży
pożarnej w Poznaniu starszy brygadier Jacek Michalak wraz z zastępcami, komendant wojewódzki policji
w Poznaniu nadinspektor Piotr Mąka,
zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego państwowej straży
pożarnej brygadier Robert Ratunewicz, komendant policji w Poznaniu
inspektor Robert Kasprzyk, komendant straży granicznej w Poznaniu-Ławica podpułkownik Paweł Onichiniuk, wiceprezes OSP w powiecie
Leszek Małyszka i inni.
Na pikniku pojawili się również
przedstawiciele władz powiatu: wicestarosta Tomasz Łubiński, członkowie
zarządu Antoni Kalisz, Piotr Zalewski,
skarbnik Renata Ciurlik i sekretarz
Magdalena Buczkowskia. Byli też radni powiatu, burmistrzowie i wójtowie,

8
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w tym nasz wójt Grzegorz Wojtera
i wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Świerkowski.
Gorąco powitani zostali goście
z Ukrainy, reprezentanci rejonu obuchowskiego: Oleksandr Homon i Jarosław Swaryczewsky.
Przed sceną stali reprezentanci
straży pożarnej z różnych gmin powiatu.
Prezenty dla strażaków
Przez prawie dwadzieścia lat istnienia powiatu poznańskiego wydano
ponad 33 miliony złotych na wsparcie
straży pożarnej.
– Odczuwam jednak niepokój
w związku z cięciem budżetów samorządowych w ostatnich latach – nie
taił starosta Jan Grabowski. – Rośnie
prawdopodobieństwo, że przerwana
zostanie długa tradycja wspierania
strażaków.
Głos zabrał też komendant straży
Jacek Michalak, który podziękował
za stałą pomoc starostwa dla służb ratowniczych na terenie powiatu.
Każda jednostka straży pożarnej
dostała plecak R1 ze specjalistycznym
wyposażeniem ratowniczym. Każdy
plecak wart ponad 5 tys. zł. Powiat
przekazał też prezent przyjaciołom

z Ukrainy. Wyremontowany wóz strażacki z dodatkowym wyposażeniem,
który przez lata służył na drogach
naszego powiatu, został przekazany
ukraińskim sąsiadom.
Zaraz potem nastąpiło uroczyste
podpisanie umowy pomiędzy powiatem poznańskim reprezentowanym
przez Jana Grabkowskiego a regionem obuchowskim reprezentowanym
przez Oleksandra Homona i Jarosława Swaryczewskiego.
Region obuchowski, wchodzący w skład okręgu kijowskiego, był
i nadal jest ofiarą bombardowania ze
strony sił Federacji Rosyjskiej. Wiele
sprzętu strażackiego zostało przeniesione na wschód, gdzie toczą się
najcięższe walki, pozostawiając mniej
zagrożony ostrzałem ze strony wroga
region obuchowski z mniejszą ilością
wyposażenia.
Słońce dla Ukrainy
Przekazanie wozu strażackiego ma
pomóc Ukraińcom w aktualnej trudnej sytuacji.
– Powiat poznański ma ograniczone możliwości wsparcia, właśnie dlatego całe to wsparcie koncentruje się na
jednym regionie – tłumaczył starosta
Jan Grabkowski. – Mam nadzieję, że

przekazany wóz będzie używany tylko
do ćwiczeń.
Reprezentant ukraińskiego samorządu podziękował i wyraził nadzieję,
że pomimo skomplikowanej historii,
wspólnie stworzymy coś nowego i lepszego. Mówił też o nadziei na zwycięstwo i o wspólnym świętowaniu, już
w czasie pokoju.
Wraz z podpisaniem dokumentu,
rozeszły się chmury i w deszczowy
dzień zaświeciło słońce. Miejmy nadzieję, że jest to dobry omen.
Zarówno strażacy, przedstawiciele samorządów, jak i goście dobrze
bawili się na pikniku. Nie zabrakło
zabaw i atrakcji dla młodzieży, dobrego jedzenia i pozytywnych emocji.
Catering został zorganizowany przez
restaurację Pod Sosenką, która zapewniła tradycyjny chleb ze smalcem,
kiełbasę i grochówką. Alicja Marszałek już wiele razy była odpowiedzialna
za catering. I tym razem nie zawiodła
oczekiwań gości.
Przytul książkę
Inne atrakcje podczas pikniku?
Można było zobaczyć wnętrza pojazdów ratowniczych i wojskowych,
nowoczesny dron saperski, pokazy
umiejętności psów ratowniczych oraz
dowiedzieć się szczegółów pracy służb
ratowniczych i obronnych naszego
powiatu.
Na scenie grała muzyka. Orkiestra
Dęta z Chludowa pod przewodnictwem kapelmistrza Krzysztofa Żeleśkiewicza zagrała pierwsze skrzypki
w części uroczystej. Na scenie pojawiły się też zespoły Holevaiters i Abba
Show – Polska Abba.
Nie zabrakło książek. „Przytul
Książkę” to ciekawa inicjatywa zachęcającą do czytania i zapoznawania się
z historią i ciekawostkami powiatu
poznańskiego.
Jak się piknik podobał uczestnikom?
– Cieszę się z prezentu i kontynuowanej tradycji pikników, jak i zawiązania bliższej współpracy z Ukraińcami. Kontynuowanie tradycji pikników
i zwiększanie świadomości o ciężkiej
pracy służb w powiecie jest bardzo
ważne dla całego społeczeństwa powiatu – mówił nam Wojciech Ancuta,
strażak z Suchego Lasu.
Rodzina Starzyńskich, szczególnie
najmłodsza jej część, bawiła się świetnie. Podobnie rodzina Kowalskich. Jej
przedstawiciel podkreślił w rozmowie
z nami, że istotne jest, by młodzież
miała kontakt ze służbami i wiedziała
o ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa naszej społeczności.
Wójt Wojtera nie krył zadowole-

nia z możliwości mniej oficjalnego
spotkania, nie tylko ze służbami ale
i przedstawicielami innych samorządów i zarządem powiatu.
– Zawsze chętnie tu przyjeżdżam,
żeby porozmawiać, uczestniczyć, zjeść
dobrą grochówkę – wyliczał. – Jestem
też bardzo zadowolony z podpisania
umowy pomiędzy powiatem poznańskim a Ukraińcami.
Na koniec pikniku nie zabrakło
tradycyjnej już kąpieli w pianie. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli spotkać się w jeszcze szerszym gronie
w przyszłym roku, a powodów do
zmartwień będzie mniej.
Stanisław Mrowicki

fot. , Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Mokry piknik z uśmiechem
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Historia z nocy się wyłania
Trzy spotkania, trzy miejsca i moc różnorodnych warsztatów
tematycznie z nimi związanych, to największy skrót projektu
„Historia z nocy się wyłania”, dofinansowanego ze środków
programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina
Trzech Rzek. Projekt w tym roku zrealizowano w Golęczewie.
Pomysł na nocne zwiedzanie wzorcowej wsi jaką jest Golęczewo, powstał
wiele lat temu, ale dopiero w tym roku
Stowarzyszeniu KGW GolęczeWianki udało się pozyskać środki na jego
realizację.

fot. Ilona Ciok

Opowieści pasjonata historii
Inspiracją była historyczna i różnorodna, unikatowa architektura
Golęczewa, stworzona w myślach
nadwornego architekta Paula Fischera z początkiem XX wieku. Wokół
budynku wybranego na kolejne spotkania, planowane były warsztaty
rodzinne, a każde ze spotkań kończyło się wieczornymi opowieściami
o nim, o tym co się w nim działo przez
ostatnie ponad sto lat, przeplatane
wspomnieniami mieszkańców i gości,
informacjami obecnych gospodarzy

lub planach kolejnych użytkowników. Nocne opowieści snuł Grzegorz
Grupiński, który na zaproszenie stowarzyszenia chętnie włączył się do
współpracy w projekcie. Grzegorz jest
mieszkańcem Golęczewa i chyba największym miłośnikiem jego historii,
bo poświęcając swój prywatny czas
i środki, gromadzi materiały i informacje na jego temat. Publikuje je na założonej, prowadzonej i finansowanej
przez siebie stronie internetowej www.
goleczewo.com.
Rozpoczęliśmy cykl spotkaniem
na podwórzu państwa Celinów, domu
przysłupowego który w zamyśle zaprojektowany został dla tkaczy. Jego
specjalna konstrukcja zapewniać miała niezależność części mieszkalnej od
części warsztatowej i brak przenoszenia zarówno hałasów jak i drgań wy-
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woływanych przez pracujące krosna. z jasnością dnia, Grześ rozpoczął snuć
I choć tkacze nigdy w tym budynku swoją opowieść. Od historii przybyani nie pracowali ani nie mieszkali, to cia osadników do Golęczewa, przez
dzięki dbałości obecnych właścicieli, zarys rynku, który kiedyś można było
zachował on swój wyjątkowy charak- znaleźć w Golęczewie aż po szczegóły
domu przysłupowego, wiodła nas ta
ter w dobrym stanie technicznym.
Na udostępnionym podwórzu opowieść. Zrazu z nieukrywaną trestworzyłyśmy kącik mikro warsz- mą przed wystąpieniami publicznytatów tkackich dla najmłodszych – mi, z czasem bardziej swobodnie, ale
z wykorzystaniem kolorowej włóczki przez cały czas z dumą bycia mieszdzieci, z pomocą cioć Bożenki i Ani kańcem Golęczewa oraz pasją w głosie.
oraz rodziców, wykonywały dla sie- Prezentację zakończyliśmy filmikiem
bie bransoletki. Tuż obok, w warsz- z muzeum etnograficznego opowiadatacie dla dorosłych, pod przewodnic- jącym o pracy krosien, nazewnictwie
twem Eli Darłowskiej, naszej lokalnej narzędzi i całego procesu tworzenia
stylistki i mistrzyni przeróbek, dzięki i barwienia materiałów, głównie natupracy Kasi i Bożenki, powstawały ralnych takich jak lniane.
ubranka dla dzieci z wykorzystaniem
zbędnych już rzeczy np. koszule. Chleb prosto od Gosi
Na drugie spotkanie z cyklu, zaPrzeróbce uległa również śliczna, folkowa bluzeczka, której właścicielka prosiłyśmy mieszkańców na teren staniektóre rozmiary ma ponadstandar- rej remizy. Chyba nie ma mieszkańca
dowe. Cały czas, niejako w tle, każdy Golęczewa, który o tym budynku nie
kto miał chęć, mógł popracować na słyszałby choć raz, a dla wielu jest on
pseudokrośnie domowej roboty, two- symbolem życia społecznego w naszej
małej społeczności. Po opuszczeniu
rząc wspólnie flagę gminną.
Kiedy tylko pojawiły się oznaki budynku przez OSP stał samotny
kończącego się dnia, przybywają- i opuszczony, próbując nie poddawać
cy goście gromadzili się na ławkach się negatywnym wpływom atmosprzed ekranem, by posłuchać historii. ferycznym. Dopiero uregulowanie
Po opanowaniu drobnych trudności spraw własnościowych dało nadzieję

na powstrzymanie tego procesu, a za- trzeba stworzenia w tym miejscu spobudżetowanie środków na projekt łecznej funkcji, jest mocno zasadne.
rewitalizacji włączyło zielone światło
Ostatnie spotkanie zaplanowado działań. Ankieta społeczna pomo- liśmy na terenie przystanku kolejogła zaś je ukierunkować i nadać im wego, którego budynek poczekalni
charakter projektu, pod nazwą „Fifna miał więcej szczęścia niż stara remiza
Antrejka”.
i dziś jest już odrestaurowany. DzięMimo padającego deszczu, na ki zaprzyjaźnionym mieszkankom
terenie przed remizą udało nam się z Ukrainy, rozpoczęłyśmy to ostanie
przeprowadzić zaplanowane działa- spotkanie od gotowania, a właściwie
nia. Rozpoczęłyśmy od pracy fizycz- przygotowania wszystkich składninej, czyli ubijania masła w kierzance. ków do prawdziwego barszczu ukraWszyscy, którzy spróbowali sił w ubi- ińskiego. Gdy ten etap był gotowy
janiu, zgodnie stwierdzili, że nie jest pozostawiłyśmy resztę pracy w ręto tak łatwe zadanie, jak wydawało kach naszych wschodnich koleżasię na początku. Do wyrobu masła nek, a same udałyśmy się na pobliską
użyłyśmy lekko ukwaszonej śmietany, łąkę, gdzie podczas mini warsztatów
takiej prawdziwej, z zaprzyjaźnionego powstał wał permakulturowy, na któgospodarstwa. Kiedy zadanie zakoń- rym w przyszłym roku posadzimy dyczyło się sukcesem, dzieci pomagały niowate. Jego stworzenie posłużyło
masło wyrobić, a potem razem z upie- za zachętę do uprawiania przydomoczonym przez Gosię chlebem, wszy- wych ogrodów, nawet na małą skalę,
scy mogli je spróbować. Gosia opo- w zgodzie z naturą, bez przekopywawiedziała również, jak taki domowy nia i bez używania sztucznych nawochleb na zakwasie powstaje, jak zrobić zów i środków ochrony roślin, bez
zakwas, jakiej mąki użyć i jak można konieczności podlewania przez więkgo wzbogacić stosując np. ziołowe szą część sezonu. Korzystając z okazji
dodatki. Tuż obok, w nieco odrestau- wymieniliśmy się dotychczasowymi
rowanej angielce pod dowództwem doświadczeniami ogrodowymi w naBożenki, wesoło igrał już ogień, roz- dziei na lepsze i zdrowsze plony.
grzewając ją do właściwej temperatury,
W trakcie warsztatów oraz goby do piekarnika włożyć podrośnięte towania można było obejrzeć eksjuż ciasto chlebowe, a na górnej płycie ponaty kolejowe, które wraz z mini
przygotować tosty z wykorzystaniem kolejką przywiózł do nas Krzysztof
chleba i dodatków, które często gdzieś Springer (NKD) oraz skosztować ciebłąkają się po naszych lodówkach, plutki placek drożdżowy ze śliwkami
oraz cukinie z naszych ogrodów z do- i z kubkiem gorącej kawy czy herbadatkiem ziół i przypraw w wykonaniu ty. Zapachy gotującego się barszczu
Nilki. Gdy podpłomyki były już przy- przyciągały nas do kociołka niczym
gotowane przez dzieci, powędrowały ćmy do światła aż w końcu usłyna górę pieca, a piekarnik opuścił go- szeliśmy długo oczekiwane słowa:
rący chleb. Razem z masłem, masłem „Borszcz gotowy!” W ten chłodny wieziołowym zrobionym przez Basię oraz czór, po pracy fizycznej, barszcz smasosem, zarówno podpłomyki jak i go- kował wyśmienicie! Był całkowicie
rący jeszcze chlebek zniknęły błyska- inny od naszych wyobrażeń, a smawicznie. Wykorzystując gorąco pieca, kowo przypominał kilka naszych zup
zaparzyłyśmy jeszcze kawę zbożową w jednym garnku na raz. Ledwo co
w antycznym czajniku, którą oczywi- spałaszowaliśmy zupę, a już nadszedł
ście można było spróbować.
czas na kolejny etap naszego wydarzenia – oficjalne otwarcie wystawy
Barszcz ukraiński
pamiątek znalezionych w 2018 roku
Po krótkim zwiedzaniu budynku, na poddaszu, podczas remontu dworzasiedliśmy w mniejszej sali, która ca kolejowego. Otwarcia dokonała
kiedyś była świetlicą wiejską, klubem. sołtys wsi Katarzyna Kachel razem
Wyposażona w niewielki podest, kli- z ówczesnym sołtysem Przemysłamatyczna choć tylko nieco uporząd- wem Majkowskim. Oboje opowiekowana, już pozwalała na wyobra- dzieli o procesie gromadzenia, archiżenie sobie, jak mogłaby posłużyć wizowania, oczyszczania materiałów,
w przyszłości. Grześ swoją opowieścią o pracy, którą wraz z innymi miesznawiązał do pierwotnego wykorzy- kańcami Golęczewa wykonali, byśmy
stania budynku jako piekarni i łaźni, dziś mogli podziwiać je w gablotach
wspomniał o etapie użytkowania udostępnionych w poczekalni.
przez straż, a my poinformowałyśmy
o planach na jej rewitalizację, statusie Artystka dała podkładki
spraw. Ciekawość mieszkańców o jej
Wieczór jak zwykle zakończyliśmy
przyszłość i ich zatroskanie tematem, prezentacją historyczną w wykonautwierdzają nas w przekonaniu, że po- niu Grzegorza. Tym razem jednak, ze

fot. Ilona Ciok
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względu na zdrowie, prezentacja odbyła się w formie nagrania, co zupełnie nie przeszkadzało w swobodnych
dygresjach i dopowiedzeniach przez
innych uczestników spotkania. Przez
chwilę pojawili się na stacji Ignacy
Paderewski w 1918 roku oraz Roman
Dmowski w drodze do swojego majątku a starsi mieszkańcy wsi, mogli
podziwiać zdjęcia wagonów, którymi
kiedyś podróżowali.
Cykl spotkań już za nami a na pamiątkę u każdego z uczestników zostały podkładki pod kubki, trzy różne,
jeśli zawitał na każde spotkanie. Podkładki zostały zaprojektowane przez
naszą koleżankę Elżbietę Krenz, a jej
szkice budynków wykorzystano do
projektu podkładek.
Dziękujemy wszystkim, którzy
skorzystali z naszego zaproszenia
i uczestniczyli w warsztatach lub też
w niecodziennym przedstawieniu
historii i architektury naszej małej Ojczyzny. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie wydarzenia.
Finansowanie projektu, to sprawa
istotna, bez której jego realizacja nie
byłaby możliwa, ale równie ważna,
jeśli nie ważniejsza jest zaangażowa-
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nie i wsparcie osób, które pomogły
nam w jego wykonaniu. Dlatego korzystając z możliwości, chcemy im
raz jeszcze serdecznie podziękować,
a w szczególności: Grzegorzowi Grupińskiemu za przygotowanie i prowadzenie opowieści, Arkowi Bryś
za nagłośnienie i pomoc techniczną,
Eli Krenz za wsparcie graficzne całego projektu, państwu Celinom za
użyczenie terenu, Eli Darłowskiej
za niezwykle inspirujące warsztaty
krawieckie, Stowarzyszeniu Nadwarciańska Kolej Drezynowa z prezesem
Krzysztofem Springerem na czele za
udostępnienie eksponatów kolejowych i pokaz minikolejek, dziewczynom z Ukrainy Lenom, Darii i Maszy
(imiona spolszczone) za ugotowanie
przepysznego barszczu ukraińskiego,
Emilii za inwencję i wspaniały placek drożdżowy, OSP Golęczewo za
wsparcie medyczne (na szczęście nie
było potrzebne). Osobiste podziękowania kieruję również do GolęczeWianek za zaangażowanie oraz ich
bliskim za przeróżne wsparcie, którego zazwyczaj nie widać, a jest niezbędne do realizacji projektu. Dziękuję!
Ilona Ciok
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Historia sprawiedliwej.
Recenzja spektaklu „Irena”

fot. Dawid Stube - więcej na FB/sucholeski

się w rolę budzącego obrzydzenie
Nadzieja w okupowanej
szmalcownika Jurka.
Warszawie
Historia Ireny Sendlerowej (w tej
roli Oksana Hamerska) jest jednak Jedna rasa – ludzka rasa
Nie ma musicalu bez muzyprowadzona z perspektywy dojrzałej
Artyści z poznańskiego Teatru Muzycznego po raz kolejny
ki
–
Włodek Pawlik pisząc muzykę
już bohaterki, która wspomina wojenzłamali konwencje gatunkowe przygotowując musical
do
„Ireny”
wykonał świetną robotę.
ny koszmar wraz z ocalonym przez nią
„Irena”. Spektakl o losach polskiej Sprawiedliwej Wśród
Jedynemu
Polakowi
w historii, który
Ickiem Grinbergiem (w tej dziecięcej
Narodów Świata Irenie Sendlerowej pokazuje, że musical
otrzymał
nagrodę
Grammy,
udało się
roli Piotr Hamerski), który po wyjeźmoże oddać grozę II wojny światowej równie dobrze jak
stworzyć
dzieło,
w
którym
nie
brak oddzie do USA zmienił nazwisko na Wilfilmy dokumentalne.
wołań
do
przedwojennej
muzyki
kleliam Green (w roli dorosłej Wiesław
„Irena” to najnowsza sztuka w reReżyserem spektaklu został Brian Paprzycki).
zmerskiej, której nie sposób było nie
pertuarze Teatru Muzycznego, która Kite, dziekan Wydziału Teatru, Tańca
„Irena” w artystyczny sposób pre- usłyszeć w dzielnicach żydowskich.
premierę miała w sierpniu. Przedsta- i Telewizji jednego z najlepszych uni- zentuje losy głównej bohaterki w trak- Dobrą robotę wykonali także autorzy
wia ona życie Ireny Sendlerowej, pol- wersytetów w USA – UCLA. Libret- cie II wojny światowej, przedstawiając piosenek, tworząc utwory przyciągająskiej działaczki społecznej, która pod- to wspólnymi siłami stworzyli Piotr chociażby początki pracy na rzecz ce tekstem.
czas wojny ratowała żydowskie dzieci Piwowarczyk oraz Mary Skinner. Za ratowania żydowskich dzieci, przygoBardzo dobrze wypadła scenograz getta warszawskiego, przemycając je stronę muzyczną odpowiadają zaś towywanie ich do życia poza gettem, fia, kostiumy oraz wizualizacje spratuż pod nosem Niemców, balansując Włodek Pawlik (muzyka) oraz Mark konieczności nauczenia się udawania wiające wrażenie dziecięcych rysunna granicy życia i śmierci.
Campbell (słowa piosenek).
przed Niemcami swojej prawdziwej ków. Pasuje to idealnie do spektaklu
tożsamości, deportację do Treblinki opowiadającego o ratowaniu żydowdzieci z sierocińca Janusza Korczaka skich dzieci. Oprócz tego kostiumy
(Przemysław Łukasiewicz), a także ułatwiają też rozpoznanie bohaterów
aresztowania przez Niemców i tortury – na strojach Żydów widoczne są symbole w jidysz, na strojach kolaboranna Pawiaku.
Ważne role w przedstawieniu od- tów inskrypcje po niemiecku.
Z okazji premiery widzowie wysługrywają także inne postacie: Adam
chali
reżysera Briana Kite’a, dyrektora
Celnikier (Radosław Elis), narzeczony
Teatru
Muzycznego Przemysława
Ireny, który staje w obliczu trudnej deKieliszewskiego,
a także córki Ireny
cyzji między ucieczką z getta a solidarSendlerowej
Janiny
Zgrzembskiej
nością z żydowskimi pobratymcami,
oraz
Elżbiety
Ficowskiej
– jednej
jak również Magda (Joanna Rybkaz
ocalonych
przez
polską
Sprawiedli-Sołtysiak), młoda łączniczka współpracująca z Ireną. Niewątpliwie waż- wą dzieci, które uśpione przemycono
ną postacią jest także pani Grinberg z getta w drewnianej skrzynce, ukrytej
(Anna Lasota) – matka Icka, która sta- pod stertą śmieci.
Dyrektor opowiedział o przeszłości
je przed najtragiczniejszym wyborem
gmachu
teatru, który w czasie okupacji
w konflikcie między tradycją religijną
był
poznańskim
Pawiakiem – siedzibą
a życiem syna.
Gestapo,
gdzie
torturowano
tysiące za„Irena” nie boi się pokazać ciemsłużonych
dla
miasta.
Ważne
słowa wynej karty w naszej historii, jaką było
powiedziała
także
córka
Sendlerowej,
szmalcownictwo – szantażowanie
Żydów oraz osób ich ukrywających. przypominając słowa matki: „Ludzi
Nie brak też pytań o to, gdzie w obli- należy dzielić na dobrych i złych. Rasa,
czu wszechogarniającego zła podział pochodzenie, religia, wykształcenie,
majątek – nie mają żadnego znaczenia.
się Bóg.
Tylko
to, jakim kto jest człowiekiem”.
Aktorzy doskonale spisali się
Nie
zabrakło
też odniesień do trwającej
w swoich rolach. Oksana Hamerska
wojny
w
Ukrainie.
błyszczy w roli Sendlerowej, która
„Irena” to niełatwa, ale pasjonująca
naraża własne życie, by ratować
opowieść
o bohaterce II wojny światoinne. Świetnie pomimo młodego
wej.
Spektakl
będzie grany na deskach
wieku wypadł także Piotr HamerTeatru
Muzycznego
także w ostatni
ski, grający młodego Icka. Także
weekend
października
oraz tuż po dniu
aktorzy drugoplanowi bardzo doWszystkich
Świętych
i
Zaduszkach.
brze się spisali. Mowa tu chociażby
Bartosz Kabaciński
o Mateuszu Felińskim, który wcielił

Teatr Muzyczny
w Poznaniu
ul. Niezłomnych 1e
61-894 Poznań
tel.: +48 61 852 29 27
www.teatr-muzyczny.poznan.pl
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Jakie zabiegi wykonywać jesienią? Dowiedz sięMOTORYZACJA
od czego
zacząć i dlaczego warto je robić w Klinice Derm Expert
Laser w kosmetologii to bardzo uniwersalne urządzenie Możemy dzięki nim
odmłodzić skórę, usunąć blizny, przebarwienia i tatuaże, a także zamknąć naczynia krwionośne, zniwelować rumień, usunąć niechciane zmiany skórne czy
też owłosienie - wymienia Właściciel i kosmetolog kliniki Derm Expert - Iwona
Endsminger-Fic.
W Naszej Klinice pracujemy na medycznym certyfikowanym urządzeniu laser
X Lase Plus włoskiej firmy Biotec. Jest to wielozadaniowe urządzenie, które radzi
sobie z wieloma problemami. Jesień, a konkretniej wrzesień to doskonały miesiąc,
aby rozpocząć terapie zabiegowe z wykorzystaniem lasera.
Największą popularnością od lat cieszy się trwałe usuwanie owłosienia. Aby
uzyskać efekt gładniej skóry w sezonie letnim 2023, zabiegi należy rozpocząć już
teraz, ponieważ osiągnięcie zamierzonych rezultatów wymaga czasu oraz odpowiedniej liczby zabiegów. Najczęściej należy wykonać od 6 do 8 sesji, w odstępach co 4-8 tygodni, w zależności od partii. Jeżeli zmagasz się z ciemnym oraz
grubym owłosieniem danego obszaru jest to idealny zabieg dla Ciebie.
Rozszerzone naczynia krwionośne - Teleangiektazje, czyli rozszerzone lub
popękane naczynia krwionośne stanowią przyczynę dyskomfortu dużej części
osób Na szczęście przy użyciu lasera XLasePlus z łatowścią rozwiążemy ten problem, już po kilku sesjach, a efekty które osiągamy są stałe, więc długo można
cieszyć się lepszym wyglądem naszej skóry.
Starzenie skóry i brak jędrności – zabieg fotoodmładzania pozwala na zniwelowanie widocznych procesów starzenia się na takich okolicach ciała jak twarz
czy też ręce. Działanie głowicy poprawia strukturę oraz koloryt skóry przez co
można zapewnić sobie lifting bez użycia skalpela. Jest to bezpieczna alternatywa
dla zabiegów inwazyjnych.
Niechciany makijaż permanentny i tatuaż - głowica Q-switched skutecznie
wykorzystuje się do usuwania niechcianych tatuaży i makijażu permanentnego.
Unikalność zabiegu polega na nanosekundowych impulsach światła laserowego
do głębokich warstw skóry. Dzięki temu w trakcie usuwania tatuaży, przebarwień
lub zmian pigmentowych działamy wyłącznie na barwnik, bez uszkodzenia skóry.
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii zaleca się jednak dogłębną konsultację,
ponieważ dobra diagnoza to podstawa sukcesu. Zapisz się na konsultację przy
użyciu urządzenia LUMISCAN do multispektralnej analizy skóry., aby szczegółowo poznać stan i potrzeby Twojej skóry.
Laser XLasePlus pozwala również zniwelować następujące problemy skórne:
Przebarwienia - to problem z którym boryka się wiele osób zwłaszcza po
okresie letnim, kiedy nie zawsze pamiętamy o stosowaniu i stałym dokładaniu
na skórę twarzy kremu z ochroną przeciwsłoneczną. Zbliżający się wielkimi
krokami wrzesień jest to idealny czas aby zacząć się nimi zajmować i powoli
je redukować.
Trądzik różowaty i rumień – laser ma też funkcję wychwytywania oraz skutecznego uszczelniania naczyń krwionośnych przez co osoby zmagające się
z trądzikiem różowatym oraz widocznym i uporczywym rumieniem mogą w łatwy oraz bezpieczny sposób pozbyć się go z okolic twarzy. Przy takich terapiach
używamy głowicy CPL, która wykorzystuje kalibrowane światło pulsacyjne. Jest
to ulepszona metoda stosowana w laserach IPL.
Trądzik pospolity – przyczyną powstania trądziku jest najczęściej obecność
porfiryn – bakterii beztlenowych. Aby załagodzić problem i pozbyć się stanów
zapalnych spowodowanych właśnie przez bakterie można zniwelować je poprzez działanie lasera.

PAKIET ZABIEGÓW
LASEROWYCH -40%

Klinika Piękna
Derm Expert
ul. Strzeszyńska 96 , Poznań
tel. 574 685 233
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Przepiękna pogoda, śmiech dzieci, porywająca muzyka
i przepyszne przekąski – tak wyglądały tegoroczne obchody Dni Gminy Suchy Las. Po trzech latach przerwy festyn
jednoczący wszystkich mieszkańców gminy powrócił
z hukiem! Ani emocji, ani atrakcji nie brakowało. Szczególne znaczenie miały odwiedziny delegacji gminy Hniwań
z Ukrainy. Mieszkańcy gminy będą mogli z uśmiechem
wspominać powrót tej miejscowej tradycji.
Atrakcje wszelkiego typu można
było znaleźć od samego rana, rozpoczynając od meczu piłki nożnej na
przyszkolnym boisku. Po zakończeniu
meczu mieszkańcy gminy mogli rozkoszować się smakołykami ze stoisk, kupić zabawki i pamiątki, a dzieci mogły
wziąć udział w wielu grach i zabawach
organizowanych przez uczestników
festynu. Można było znaleźć wszystko,
od przekąsek słodkich po słone, a nawet kupić miody lokalnej pasieki.
Edukacja i recykling
Liczni inwestorzy wzięli udział w festynie. Po raz pierwszy w dniach gminy
uczestniczył zakład stomatologiczny
MIO-DENT. Młodzież mogła zdobyć
dmuchane zwierzęta i dowiedzieć się
o innowacjach w gabinecie. Właściciel
gabinetu Maciej Koralewski bardzo

zu nowoczesnej śmieciarki. Mikołaj
Świerkowski z ZGK wytłumaczył, jak
bardzo istotna jest edukacja młodzieży
w sprawach recyklingu.
Obok można było ujrzeć wnętrza
autobusów, zobaczyć wystawę samochodów, a dla najmłodszych była nawet
możliwość wypożyczenia mniejszych
pojazdów, by mogły pojeździć po zabezpieczonej ulicy.

optymistycznie podchodził do wizji Wyzwanie i sukces
kontynuacji uczestniczenia w Dniach
Głównym organizatorem Dni
Gminy w przyszłości.
Gminy było Centrum Kultury i BiPo raz kolejny lokalny bank SGB blioteka Publiczna. Dyrektor CKiBP
postanowił wspierać lokalną społecz- Andrzej Ogórkiewicz powiedział, że
ność. Stoisko zorganizowało mały kon- oryginalnie planowano, iż cały festyn
kurs z nagrodami dla młodzieży, której będzie wydarzeniem dwudniowym.
zadaniem było narysowanie obrazu Jednak w czasie planowania nadal
banku.
obowiązywały mocne ograniczenia
Ponownie w Dniach Gminy wzięło z związku z pandemią. Mimo tych
udział przedszkole Akademos ze Złot- ograniczeń udało się zorganizować wynik. Przedszkole oferowało zabawy darzenie.
dla mniejszych uczestników festiwalu.
Po południu grała muzyka. Na poMalowano buźki i wiązano warkoczyki. czątku publikę rozgrzewała Orkiestra
Dzieci miały szanse dobrze się zabawić Dęta z Chludowa, zespół Kołomyja
pod czujnym okiem przedszkolanek.
wykonał wiele utworów muzyki ludoSpółka ZGK również pokazała się wej z wyraźnym ukłonem w kierunku
na imprezie. Oferując nie tylko konkur- Ukrainy, zespół Schatzi Band zabrał
sy z nagrodami dla dzieci, ale też ulotki publikę ponownie do nowoczesnych
edukacyjne i informacyjne, jak i rów- czasów. Na scenie pojawiła się również
nież możliwość obserwowania poka- znana i lubiana Małgorzata Ostrow-

ska. Wielkim finałem okazał się zespół
Nocny Kochanek, na który czekał tłum
fanów.
Uczciwie można powiedzieć, że dla
fanów muzyki tegoroczne Dni Gminy,
musiały być prawdziwą ucztą.
Przyjaciele i sąsiedzi
Bardzo ważnym punktem Dni
Gminy było pojawienie się delegacji
gmin partnerskich: Iserhagen z Niemiec, Hniwania z Ukrainy i gminy
Poronin. Na scenę weszli nasz wójt
Grzegorz Wojtera oraz przedstawiciele wyżej wymienionych gmin
partnerskich.
Wójt przywitał się z mieszkańcami
gminy i z gośćmi, wyrażając radość
z braku masek na twarzach uczestników, życząc wszystkim energetycznego
wieczoru.
Przedstawiciel gminy Hniwań
dziękował bardzo Europie, Polsce i naszej gminie – za wsparcie dla walczącej
Ukrainy. Podziękował też żołnierzom
ukraińskim za ich walkę i życzył nam,
byśmy nie doświadczyli tego, czego
doświadcza dziś jego ojczyzna. Nie
ukrywał, że przybył do Suchego Lasu
po pomoc humanitarną. Swoją wypowiedź zakończył słowami: „Sława
Ukrainie, sława Polsce” – tłum odpo-

wiedział mu oklaskami i okrzykami:
Sława!
Następnie głos zabrał Nikol Jurgensen z Iserhagen, który wyraził radość, że
może stanąć u boku przyjaciół z Ukrainy w tych trudnych czasach.
Z kolei przedstawiciel Poronina
podkreślił, że to zaszczyt budować
współpracę między naszymi gminami.
Wójt Wojtera w prywatnej rozmowie wyraził zadowolenie, że po trzech
latach powróciła tradycja Dni Gminy. W poprzednim dniu świętowano
dziesięć lat współpracy między gminą
Poronin i Suchy Las. Wójt nie krył też
radości, że goście z Ukrainy zdołali
dotrzeć na obchody Dni Gminy i że
trwająca już siedem lat współpraca jest
kontynuowana. Gmina Suchy Las zapewnia pomoc humanitarną i miejsca
zamieszkania dla tysiąca Ukraińców,
w tym z gminy Hniwań.

Tegoroczne Dni Gminy Suchy Las
z pewnością były słodko-gorzkim doświadczeniem. Z jednej strony można
było się bawić, tańczyć i słuchać muzyki, a z drugiej trudno było zapomnieć
o tragedii sąsiedniego narodu. Miejmy
nadzieję, że następne Dni Gminy odbędą się już w czasach pokoju.
Bardzo wymownym w tym kontekście wydarzeniem była wizyta posłanki
Katarzyny Kretkowskiej – przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu do
spraw Polityki Migracyjnej i Integracyjnej. Pani posłanka miała okazję zapoznać się z sytuacją obywateli Ukrainy
mieszkających na terenie gminy Suchy
Las, ale także spotkać się z mieszkańcami i porozmawiać o ich realnych problemach. Rozmawiała również z samorządowcami, urzędnikami i działaczami
organizacji pozarządowych.
Stanisław Mrowicki

fot. Tomasz Owczarek - AS-GRAF Studio

Słońce, muzyka i zabawa

Czytelnikom nagrody
bardzo się przydadzą
Za nami kolejny konkurs paragonowy. Czytelnicy mówią,
że cieszą się, że oprócz ciekawych treści, można znaleźć
w magazynie również konkursy i wygrać fajne nagrody.
A te trafiły tym razem do Justyny Kniaziewicz z Suchego
Lasu, Marka Drewniaka z Poznania i Józefa Czechowskiego.
Zwycięzcom konkursu gratulujemy!

fot. Tomasz Owczarek - AS-GRAF Studio

– Brałam udział w różnych kon- biorę udział w organizowanych
kursach, ale w konkursie paragono- przez ten magazyn konkursach. Tawym organizowanym przez „Sucho- kie konkursy to świetny sposób na
leski Magazyn Mieszkańców Gminy” przyciągnięcie czytelników – kiwa
wzięłam udział pierwszy raz. I wy- głową zadowolony Józef Czechowski,
grałam piłę szablastą. Jestem bardzo mieszkaniec Sycowa pracujący w Pozadowolona z nagrody. Przyda mi się znaniu. – Jestem bardzo zaskoczony,
zarówno w domu jak i ogrodzie do wcześniej nie udało mi się nic wygrać.
przycinania drzew – mówi Justyna A teraz się udało: wygrałem zestaw
Kniaziewicz.
szlifierek. Te narzędzia bardzo mi się
– Czytałem wasz magazyn, bo jest przydadzą przy majsterkowaniu. Tak
tam dużo fajnych artykułów i reklam, się składa, że lubię w wolnej chwili
z których korzystam, no i zobaczyłem wykonywać różnego typu prace rzeteż informację o konkursie. Postano- mieślnicze.
wiłem wziąć udział i wygrałem radio
– Firma Bricoman oferuje probudowlane, które będę chętnie używał fesjonalne produkty do remontu
przy różnych pracach budowlanych; i budowy domu. Staramy się przejestem parkieciarzem. Nagroda przy- kazywać na konkurs nagrody, które
da mi się z pewnością przy układaniu przydadzą się czytelnikom – mówi
podłóg – podkreśla Marek Drewniak. Marcin Grabianowski, kierownik
– Często czytam „Sucholeski Ma- działu drzewnego/farby.
gazyn Mieszkańców Gminy” oraz
AGACZYK

14

Sucholeski.EU

wrzesień 2022

nr 9 (128)

nr 9 (128)

wrzesień 2022

Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy

15

6

ul. Szkółkarska 32
tel. 570 629 580 / 57 0 800 380
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czerpać korzyści finansowych system partycypacji, udziału nas –
w Gminie Suchy Las z projektem Edziałań brakuje Wam jakiegoś
udziału
nas A–może nas
korzyści
finansowych
w Gminie Suchy -lokalni.
Las z Na
projektem
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REKLAMA

E-lokalni w Gminie Suchy Las w liczbach
– czyli jak #DaSię jeżeli się chce!

EPICKIE KOŁACZE

Składając Wasze pomysły musiOdkryj z nami cie pamiętać o kilku ważnych zasawęgierskie specjały!
dach:
Tradycyjne kołacze wypiekane
 budżet musi zmieścić się w kwona bukowych wałkach zgodnie
z oryginalną recepturą cie 5300 zł,
 pomysł nie może wymagać poSuchy Las
zwoleń np. na budowę,
Galeria Sucholeska
 efekt realizacji musi mieć wymiar
ul. Obornicka 85
parking przed galerią
społeczny i podlegać zasadzie

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
(wysokość budżetu 14 928,59 euro).
A

A

A

Godziny otwarcia
10 - 20
od poniedziałku
do soboty

GRAFIKA REKLAMOWA
GRAFIKA UŻYTKOWA
REKLAMA WIZUALNA

SPRZEDAM DOBRZE
PROSPERUJĄCĄ SIEĆ 3 SALONÓW PRALNICZYCH
A
TM
W POZNANIU I OKOLICACH, WYPOSAŻONE W TECHNOLOGIĘ
LAGOON
KREACJA
ARTYSTYCZNA
FIRMY ELECTROLUX. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU
KAŻDEJ LOKALIZACJI OSOBNO.
BRANDING
PRALNIA JEST W CIĄGŁEJ FAZIE ROZWOJU, STALE PRZYBYWA KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH I BIZNESOWYCH. KAŻDA Z LOKALIZACJI POSIADA
DOŚWIADCZONY PERSONEL.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAM DO KONTAKTU
TELEFONICZNEGO 667 607 138 - Z CHĘCIĄ
ODPOWIEM NA DODATKOWE PYTANIA. od 2007 r.
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Genetyka na widelcu

Personalizacja zaleceń żywieniowych stanowi nową koncepcję podejścia do dietetyki. Trenerzy personalni i dietetycy projektują indywidualne jadłospisy w oparciu o wiek,
wagę, wzrost oraz poziom aktywności fizycznej swoich
podopiecznych. Czy można jeszcze bardziej dopasować
dietę do konkretnej osoby? Okazuje się, że można.
Taką możliwość daje nowatorska
koncepcja badań nutrigentycznych
GENOdiagDIETA
oferowanych
przez ogólnopolską sieć laboratoriów
medycznych DIAGNOSTYKA.

wykonując analizę wybranych genów
związanych z metabolizmem, jesteśmy
w stanie z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, jak zareaguje nasz
organizm na różne składniki diety.

Analiza kodu
Nutrigenetyka jest stosunkowo
młodą gałęzią badań, poszukującą
związków pomiędzy nutri-czyli żywieniem, a genetyką- czyli analizą genów.
Badania nutrigenetyczne GENOdiagDIETA prezentują nowoczesne oblicze dietetyki, ponieważ ich metodyka
polega na analizie DNA, czyli kodu
genetycznego. Kod genetyczny stanowi swego rodzaju „paszport”, w którym
zapisane są nasze indywidualne dane
takie jak kolor oczu i włosów, jak również predyspozycje do otyłości czy
aktywność różnych enzymów. Budowa każdej komórki ciała, funkcjonowanie każdego procesu w organizmie
zaprogramowane jest w DNA. Zatem

Panele dla każdego
Panele badań nutrigenetycznych
GENOdiagDIETA może wykonać
każdy, kto chce odżywiać się świadomie. Nie ma dla nich ograniczeń wiekowych, a wykonane u dzieci pozwolą
odpowiedzialnie wykształcić ich nawyki żywieniowe. Często zadajemy
sobie pytania typu: „Dlaczego kolejna
dieta nie działa i nie chudnę?”, „Dlaczego mam wysoki cholesterol, chociaż nie mam nadwagi?”, „Czy modna
obecnie dieta bezglutenowa jest dla
mnie? Czy nie zaszkodzę sobie bardziej niż pomogę?”, „Czy palenie szkodzi każdemu tak samo?” Okazuje się,
że odpowiedzi na te i podobne pytania
można poszukać w genach.

KUPIĘ
MIESZKANIE
3-4 POKOJOWE

REKLAMA WIZUALNA

KREACJA ARTYSTYCZNA
BRANDING

SUCHY LAS, ZŁOTNIKI,
OS. GRZYBOWE, JELONEK,
od 2007 r.
PODOLANY,
STRZESZYN
www.as-grafstudio.pl

BEZ POŚREDNIKÓW

504 704 666

TEL.

SPECJALISTA
GINEKOLOG
- POŁOŻNIK

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

Wyniki badań nutrigenetycznych
dają narzędzie do personalizacji zaleceń dietetycznych w oparciu o indywidualny kod genetyczny. Pozwalają na
świadome zaplanowanie sposobu odżywiania, zgodne z rytmem i potrzebami własnego organizmu. Stawiając
na profilaktykę pomagają jak najdalej
odsunąć w czasie, a wręcz skutecznie

zapobiec rozwojowi chorób, zwłaszcza chorób cywilizacyjnych, których
ryzyko społecznego wystąpienia jest
coraz większe. Świadomość wynikająca z badań predyspozycji genetycznych daje bowiem silny bodziec do
zamiany stylu i sposobu życia, tak aby
jak najdłużej cieszyć się zdrowiem ciaREKLAMOWA
ła i komfortem GRAFIKA
ducha.

Projekt realizowany przez

GRAFIKA UŻYTKOWA
REKLAMA WIZUALNA
KREACJA ARTYSTYCZNA

SKRACANIE

BRANDING

FORMOWANIE
WYCINANIE

od 2007 r.

www.as-grafstudio.pl
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Tym, co pomaga pielęgnować naszą pamięć są nie tylko
słowa, ale i działania symboliczne. 1 września spotkaliśmy
się w Łagiewnikach na terenie poligonu wojskowego
Biedrusko, przy Pomniku Ofiar Faszyzmu, by oddać hołd
poległym i pomordowanym podczas II wojny światowej.
Była to także lekcja… na przyszłość.
– Miejsce to było świadkiem patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, a następnie początkiem drogi męczeństwa
dla wielu z ówczesnych mieszkańców
naszej gminy, dla osób które są bliskie
wielu z nas. Ich ofiara wpisuje się w cenę
naszej wolności – mówił podczas mszy
św. ks. kanonik Andrzej Niwczyk, proboszcz parafii w Suchym Lesie.
Historia tych ludzi wciąż jest
żywa. Przypominana tutaj, w miejscu
symbolicznym, w Łagiewnikach. Jest
świadectwem patriotyzmu, oddania
i poświęcenia.
„Już w drugim dniu najazdu hitlerowskiego na Polskę w godzinach południowych, pracująca na okolicznych
polach ludność Łagiewnik, Glinna,
Glinienka, Moraska i Suchego Lasu
stała się świadkiem niecodziennego
wydarzenia. Na jej oczach rozegrała

się walka powietrzna dwóch samolotów. Polski pilot ppor. Włodzimierz
Gedymin, na myśliwcu P-11c, z brawurą zaatakował samolot niemiecki Heinkel-111, który wracał po wykonaniu
zadania nad Polską. Po zestrzeleniu
niemieckiego samolotu, okupanci zemścili się na lokalnej ludności. W wyniku represji śmierć poniosło 14 osób,
które uczestniczyły w ujęciu ocalałych
niemieckich lotników”.
Ich nazwiska zostały uwiecznione
na pomniku i przypominają o okrucieństwie wojny. „Zginęli za ojczyznę: Marta Buszka, Edmund Dubert,
Jan Engler, Jan Lipiński, Stanisław
Pers, Józef Ratajczak, Stanisław Rok,
Władysław Cichoszewski, Pelagia
Dobrzykowska, Mieczysław Klupsch,
Bronisław Łuczak, Jan Maciejewski,
Kazimierz Misterski, Józef Wróblew-

ski”. Poprzez apel pamięci i salwę ho- ale także zobaczyć pojazdy wojskowe
norową Wojska Polskiego został odda- takie jak: Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak, BRDM-2, Lekki
ny hołd bohaterom…
– Nasze spotkania pierwszowrze- Pojazd Uderzeniowy „Żmija”, Ciężki
śniowe, nasz patriotyzm, kwiaty, które Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownicza chwilę złożymy przed pomnikiem, twa Technicznego Hardun. Centrum
modlitwa którą wspólnie zmówili- Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaśmy – te wszystkie symbole powinny niu zaprezentowało je w ramach stonas przestrzegać. Słowa „Nigdy więcej iska promocyjnego, gdzie można było
wojny” znajdujące się na Westerplatte porozmawiać z żołnierzami o rekrutanie są bowiem gwarancją. To ostrze- cji do zasadniczej służby wojskowej.
B.S.
żenie, że w każdym momencie, w każdej chwili może nas spotkać to, co dla
każdego człowieka jest najgorsze, co
jest przekleństwem dziejowym każdej
cywilizacji – podkreślił podczas uroczystości wójt Grzegorz Wojtera.
„Jak myśl sprzed lat. Jak wspomnień
ślad. Wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny
mrok. Gdy ruszali w bój, gdy cichła
pieśń. Szli by walczyć o twój dom.
Wśród zielonych pól, o nowy dzień”.
To fragment piosenki „Biały krzyż”. Tę
piosenkę i inne patriotyczne utwory –
wymowne w słowach i przesłaniu wybrzmiały w Łagiewnikach. Wykonała
je Orkiestra Dęta Chludowo wraz
z solistą Teatru Wielkiego w Poznaniu
Markiem Szymańskim.
Uczestnicy uroczystości tego dnia
mieli okazję wysłuchać minikoncertu,

fot. Lucius Corvus

Wojna jest przekleństwem,
ale nie ma gwarancji pokoju

fot. Barbara Stachowiak

fot. Lucius Corvus (4x)

Galeria Sucholeska
Suchy Las, ul. Obornicka 85
pon. - sob: 10.00-19.30
niedz. handlowa: 10.00-17.00
tel. 509 473 120
DOWOZY NA TERENIE
SUCHEGO LASU I OKOLIC

Oferujemy pełen
zakres usług
f lorystycznych.
Serdecznie
zapraszamy

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las, rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
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Trzy pałace i jeden zamek. To tylko niektóre atrakcje, jakie
czekają na nas w stolicy kraju. Z kolei w stolicy Pomorza
Zachodniego czeka na nas nie tylko ciesząca się ostatnio
smutną sławą Odra, ale też kilka pięknych parków. I także
jeden zamek.
Mieszkańcy sołectwa Złotniki
Wieś po przerwie związanej z lockdownem wyjechali jesienią ubiegłego
roku na kolejną wycieczkę z cyklu „Poznajemy interesujące miasta”. Wyjazd
jak zwykle zorganizowała sołtys Ewa
Korek.
Powrót do przeszłości
Jak być może pamiętacie, przed
pandemią mieszkańcy Złotnik zwiedzili Toruń. Posmakowali wtedy słynnych pierników, przenieśli się w czasie,
zaś po gotyckiej starówce oprowadziła
ich Małgorzata Salwa-Haibach, pochodząca z Torunia mieszkanka osiedla Grzybowego.
No dobrze, Toruń to perełka goty-

ku, która rzeczywiście jest znana w całej Europie. A skąd właściwie pomysł
na wizytę w Warszawie?
– Bo to stolica kraju, a nie wszyscy
jeszcze mieli okazję tam być – wyjaśnia Ewa Korek.
Ekipa ze Złotnik jak poprzednio
wyruszyła w trasę autokarem firmy
Dom-Jan. Autokar wyruszył wcześnie
rano i uczestnicy wycieczki dotarli do
stolicy jeszcze przed południem, bez
zbędnych przygód, z krótkimi tylko
przystankami.
Ciocia Ewa
Program wycieczki był bogaty. Na
pierwszy ogień poszedł Stadion Narodowy. Dlaczego akurat ten obiekt? Bo

fot. Arch. Ewy Korek

Na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich

w okolicy stadionu nie brakuje miejsc
parkingowych dla autokarów?
– To też – śmieje się Ewa Korek. –
Ale wbrew pozorom stadion warto
zobaczyć, choć sama na początku miałam wątpliwości. Jednak zwiedzaliśmy
stadion z przewodniczką przez jakieś
dwie godziny i ani przez chwilę się nie
nudziłam. Przewodniczka miała na
podorędziu sporo ciekawostek. Opowiadała nam m.in. o gargantuicznych
kosztach wymiany murawy czy o zamykanym dachu. Weszliśmy też na
punkt widokowy, skąd oglądaliśmy
stadion niemal z lotu ptaka.
Pani Ewa przyznaje jednak, że nie
przez cały czas słuchała przewodniczki. Dlaczego? Bo upodobały ją sobie
dzieci uczestników wycieczki, dla których stała się ukochaną ciocią Ewą.
– Mówi się trudno, trzeba było
część czasu poświęcić najmłodszym
– uśmiecha się ciepło i z dużą dozą wyrozumiałości nasza rozmówczyni.
Nagły atak wiewiórek
Kolejny punkt programu miał już
charakter bardziej relaksacyjny. Cała
grupa wybrała się bowiem na spacer
po Parku Łazienkowskim. Można
było zobaczyć pomnik Fryderyka
Chopina i Józefa Piłsudskiego czy
obejrzeć z zewnątrz Pałac Belwederski. Choć i tak największą atrakcją
okazało się karmienie wiewiórek, bar-

Na statku na Odrze

dzo wdzięcznych, mało płochliwych
i przyzwyczajonych do ludzi.
Następny punkt programu to już
była typowa turystyka miejska. Mieszkańcy Złotnik Wsi przeszli uliczkami
Starówki, zajrzeli na Rynek Starego
Miasta, obejrzeli z zewnątrz Zamek
Królewski i imponujący Barbakan,
a potem weszli na plac Piłsudskiego,
żeby zobaczyć Grób Nieznanego Żołnierza.
– Z pewnej odległości widzieliśmy
też słynne ,,schodki” – mruży oko
Ewa Korek.
Spacerując
reprezentacyjnym
Krakowskim Przedmieściem nasi wycieczkowicze dotarli do Pałacu Prezydenckiego. Któryś z wycieczkowiczów
spytał nawet żartobliwie, czy istnieje
możliwość zobaczenia głównego lokatora, ale usłyszał poważną odpowiedź,
że jednak nie, bo lokator zajęty jest rozmową z oficjalnym gościem z innego
kraju.
A potem nadszedł czas na inny pałac. Chodzi oczywiście o najbardziej
rozpoznawalny punkt orientacyjny
w mieście, czyli Pałac Kultury i Nauki.
Chętni mogli wjechać na taras widokowy.
Z tarasu do Tarasów
Sympatyczna wycieczka zakończyła się wizytą w Centrum Handlowym Złote Tarasy. Kto chciał, robił

zakupy, kto chciał, zjadł coś w jednej
z licznych tam knajpek.
A potem pozostała już tylko droga do domu. Syci wrażeń wycieczkowicze dotarli do Złotnik Wsi jeszcze
przed nocą.
Tyle Warszawa. A w tym roku?
W tym roku padło na Szczecin. Autokar firmy Dom-Jan pojechał do stolicy Pomorza Zachodniego niemal pełen. Mniej więcej jedna piąta miejsc
zajęta była przez dzieci, w tym małe.
I tym razem więc pani sołtys na czas
wycieczki została ukochaną ciocią
Ewą. Wycieczka była jednak dobrze
przygotowana, dzięki czemu już na
miejscu nasza rozmówczyni mogła
być i liderką grupy, i ciocią.
– Za przygotowania zabrałam
się oczywiście długo przed wyjazdem – zaznacza nasza rozmówczyni.
– W internecie znalazłam dobrego
przewodnika Jacka Wocha, szczerze
polecam. Zarezerwowałam też rejs
statkiem po Odrze.
No właśnie, po Odrze. Czy było
widać lub czuć, jak bardzo rzeka została w ostatnim czasie zanieczyszczona?
– No właśnie nie – Ewa Korek
nie ukrywa pewnego zaskoczenia. –
Żadnych martwych ryb, w wodzie
brodziły czaple siwe, a kormorany
nie tylko siedziały na drzewach, ale
także pływały.
A inne zaskoczenie w czasie rejsu?
– Port. Jest naprawdę duży –
z uznaniem mówi pani sołtys.

Równie znanym i także rozle- nik Wsi zobaczą za rok?
głym szczecińskim zieleńcem są
– Na razie trudno na 100 proc.
również Jasne Błonia. Ekipa pani powiedzieć – zastrzega nasza rozsołtys dotarła i tam.
mówczyni. – Może Gdańsk i resztę
– Fajnie się tam odpoczywa – Trójmiasta, a może dla odmiany coś
chwali nasza rozmówczyni. – Tro- za granicą? Na przykład Berlin? –
chę mi się to miejsce kojarzyło z Bło- zastanawia się głośno.
niami w Krakowie, nie tylko przez
Jednego wszakże już dziś mopodobną nazwę.
żemy być pewni – jeśli wycieczka
Miejscem zielonym, który Ewie dojdzie do skutku i zorganizuje ją
Korek najbardziej w Szczecinie popularna sołtyska, wyjazd znów
przypadło do gustu, była jednak Ró- będzie udany. Niezależnie od celu
żanka, czyli ogród różany. Gdzie, jak podróży.
sama nazwa wskazuje, rosną róże.
Krzysztof Ulanowski
Róże pani Ewy
A róże to – jak wiadomo – ukochane kwiaty pani sołtys.
– Do tego rosną tam moje ulubione odmiany – podkreśla pani Ewa.
W Warszawie uczestnicy wycieczki obejrzeli z zewnątrz Zamek
Królewski, a w Szczecinie weszli na
dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich. W końcu i tam, i tu rezydowali
władcy państwa. W zamku warszawskim władcy Księstwa Mazowieckiego, a następnie I Rzeczypospolitej, zaś w szczecińskim – Księstwa
Pomorskiego.
A jakie miasto mieszkańcy Złot-

Podświetlony Pałac Kultury

Na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie

Miasto dużych wielkości
Port nie jest jednak jedynym dużym obiektem w Szczecinie. Cmentarz Centralny przy ulicy Ku Słońcu
opisywany jest jako trzecia największa nekropolia w Europie.
– Bardzo dobrze nam się tam spacerowało alejami platanów – kiwa
głową sołtyska. – Miejsce to bardziej
wygląda na park niż cmentarz i tak
też traktują je szczecinianie. Ludzie
tam jeżdżą rowerami, biegają...

W warszawskich Łazienkach

Na szczecińskim Cmentarzu Centralnym, jednej z największych nekropolii w Europie
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fot. Arch. Ewy Korek

Zalane słońcem Krakowskie
Przedmieście i Jasne Błonia

WYDARZENIA

Złotnickie Święto Plonów
Złotnickie Święto Plonów 2022 za nami. Nasza największa osiedlowa impreza, podobnie jak w latach ubiegłych,
przyciągnęła rzeszę mieszkańców. Nic dziwnego, bowiem
to święto nie tylko rolników, ogrodników i sadowników, ale
również wszystkich, którzy uprawiają małe i większe przydomowe ogródki, a nawet rośliny doniczkowe.
środowiska naturalnego w najbliższej
okolicy i zakładał realizację czterech
spacerów poznawczych i warsztatów
przyrodniczych. Wydarzenia te zostały utrwalone na filmach i w relacjach
fotograficznych, które są dostępne na
profilach FB: Złotniki, Koło Gospodyń Wiejskich w Złotnikach, Gmina
Suchy Las – forum mieszkańców, Zielona Strona Suchy Las. Podsumowanie Projektu stanowi również wystawa
fotograficzna w świetlicy osiedlowej w
Złotnikach przy ul. Żukowej 14 oraz
okolicznościowa broszura.
Dziękujemy Państwu oraz dzieciom za liczną obecność na spacerach i
podczas warsztatów, a p. dr Agnieszce
Targońskiej za doskonałą koordynację
projektu. Serdeczne podziękowania
składamy także naszym przewodnikom i edukatorom.
Michał Przybylski
Grzegorz Słowiński

Zakończył się już konkurs na najbardziej urocze sznupki
kejtrów. Fotograf Adam Wawrzyniak osobiście zawiesił
na ścianie poczekalni kliniki Wet-Med Joanny i Szymona
Szymczaków (Plac Sokoła 7 w Złotnikach) duże, pięknie
wykonane fotografie trzech zwycięskich psów.
Ci zwycięzcy to czarny amstaf Hades, biało-pomarańczowy cocker spaniel angielski Puder i mops Boluś.
Przed nami zaś kolejna odsłona
konkursu. Tym razem rywalizować
ze sobą będą urocze sznupki naszych
kociambrów. Zgłoszenia można nadsyłać do 20 października br. na adres
foto.adamix@gmail.com, z dopiskiem
,,koci konkurs” i imieniem swojego kota.
Rozwiązanie konkursu już w grudniu.
Trzy zwycięskie mordki kotów zawisną
na innej ścianie poczekalni. Fotografii
psów nikt zdejmował nie będzie, powiszą sobie jak pies z kotem. A co dalej?
– Zobaczymy – mówi tajemniczo
fotograf Adam Wawrzyniak. – Generalnie zachęcam do wykonywania
w naszym studio sesji swoich czworonożnych przyjaciół, nie tylko przy oka-

zji konkursu – uśmiecha się.
– Ta wystawa fotografii psów w poczekalni przychodni weterynaryjnej
to świetny pomysł – chwali pani Ewa,
opiekunka Pudra. – W poczekalni u lekarza, jak sama nazwa wskazuje, się czeka. Czasami długo. Bardzo miło sobie
to czekanie umilić podziwiając śliczne
sznupki kejtrów – zauważa. – Zwłaszcza,
kiedy to jest twój własny pies – dodaje.
A pomysł na kolejną odsłonę konkursu fotograficznego?
– Też fajny – nie ma wątpliwości nasza rozmówczyni. – Dzięki temu zobaczymy przecież kolejne piękne pyszczki
naszych czworonożnych przyjaciół.
I więcej ludzi zobaczy zdjęcie tego najważniejszego dla nich zwierzaka, ich
zwierzaka.
Krzysztof Ulanowski

fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com

Wspaniała dobrosąsiedzka atmosfera, super zabawa, przedni grill i inne
smakołyki to zasługa pań z KGW. W
tym roku wspomogli nas nie tylko osiedlowi przedsiębiorcy, ale też nasi ukraińscy przyjaciele, przede wszystkim
Natasza i Sergiej, a przy grillu heroiczną
pracę wykonał Pablo. Nie zabrakło też
mieszkańców, którzy pomogli nam to
przedsięwzięcie przygotować.
Przez ostatnie kilka miesięcy Koło
Gospodyń Wiejskich w Złotnikach
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Lokalni w Gminie Suchy Las realizowało projekt dofinansowany ze
środków naszej gminy – POZNAJEMY FLORĘ I FAUNĘ W GMINIE
SUCHY LAS. Podczas Złotnickiego
Święta Plonów - 28 sierpnia br. odbyły się warsztaty przyrodnicze, które
zakończyły realizację projektu. Miał
on na celu podniesienie świadomości
mieszkańców Suchego Lasu na temat

Konkurs na najpiękniejsze
sznupki kociambrów
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języka angielskiego, literatury anglo- a to wszystko w ciepłej atmosferze
języcznej czy przedmiotów, to jest Ma- bezpieczeństwa i akceptacji. Misją
thematics, General English, Science, placówki jest wzmacnianie natuGlobal Perspectives.
ralnej ciekawości świata u dzieci,
Autorką WORLD SCHOOL jest uwrażliwienie ich na potrzeby inMarta Kowalska, prezes zarządu, ab- nych oraz pomaganie w budowaniu
solwentka studiów psychologicznych relacji z rówieśnikami. Każdą gruświadczyć
o
tym
czyją własnością jest
NA CZYM POLEGA PROJEKT
oraz szkoły muzycznej drugiego stop- pą zajmuje się dwóch opiekunów
WORLD SCHOOL?
określony grunt.nia. Specjalizuje się w psychologii roz- – jeden mówiący w języku polskim
Szkoły powstały z myślą o współ- wojowej dzieci i młodzieży. Jej celem i drugi komunikujący się w języku
czesnej edukacji opartej na otwartości, było stworzenie szkoły nowoczesnej, angielskim. Dzięki ich współpracy
która dostosowuje się do rozwijające- program polskojęzyczny zintegrotolerancji i szacunku.Ostatni spokojny
Placówki są niepubliczne,
a ich go się świata.
wany jest z anglojęzycznym, co przystan posiadania
działanie odpowiadać ma na współ– Pragnę, aby nasi uczniowie byli nosi najlepsze efekty.
W
przypadku,
gdy
nie
jest
możliwe
Dzieci uczęszczające do Magic
czesne potrzeby rodziców i ich dzieci. obywatelami Polski i całego świata,
swobodnie
System nauczania opiera
się na dwuustalenie
stanuktórzy
prawnego
sąd komunikują
może za- się World Preschool uczestniczą w wy-

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

Rozgraniczenie nieruchomości

Granica działki jest częstym powodem konfliktów między
sąsiadami. Właściciele sąsiadujących ze sobą działek nie
zawsze mają dokładną wiedzę na temat prawidłowego
przebiegu ich granic, wskutek czego dochodzi do sytuacji,
że granica nieruchomości jest puntem spornym.

Określenie położenia linii
Zgodnie z art. 29 pkt. 1 ustawy
o prawie geodezyjnym i kartograficznym rozgraniczenie polega na ustaleniu
przebiegu granic nieruchomości przez
określenie położenia punktów i linii gra-

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ORTOPEDYCZNY
LEK. MICHAŁ SKOCZEK
SPECJALISTA
ORTOPEDA
I TRAUMATOLOG
z

USG narządu ruchu

z

diagnostyka i leczenie schorzeń
oraz urazów narządu ruchu

z

iniekcje dostawowe, komórki macierzyste
Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna
„Eumedica”
ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel. 731 332 443
www.ortopeda-skoczek.pl
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ograniczonego do dokumentów, znaków i śladów granicznych. W przypadku,
gdyby tak zebrany materiał dowodowy
nie pozwalał na ustalenie przebiegu granicy, procedura może zakończyć się albo
decyzją o rozgraniczeniu wydaną w następstwie zgodnych oświadczeń stron,
albo ugodą zawartą przed geodetą.
Postępowanie sądowe
Jeżeli natomiast strona nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć
wniosek o przekazanie sprawy do sądu.
W takim przypadku właściwym dla
rozstrzygnięcia sprawy będzie Sąd Rejonowy okręgu, w którym położone są
graniczące nieruchomości. Faza ta toczy
się stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu
nieprocesowym. Sąd może korzystać
z wszelkich środków dowodowych,
a zebrane w ten sposób dowody ocenia
swobodnie. Zgodnie z treścią art. 153 k.c.
jeżeli granice gruntów stały się sporne,
a stanu prawnego nie można stwierdzić,
ustala się granice według ostatniego
8
Sucholeski.EU
spokojnego stanu posiadania.
Gdyby
również takiego stanu nie można było
stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice
z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu
z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.
Sąd zobowiązany jest dokonać
rozgraniczenia w pierwszej kolejności
według stanu prawnego jeżeli tylko materiał zebrany w sprawie pozwoli na ustalenie tego stanu. Stan prawny najczęściej
ustala się na podstawie dokumentów
urzędowych i prywatnych, które mogą
fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com

W takim przypadku w celu ustalenia przebiegu spornej granicy, konieczne będzie przeprowadzenie
postępowania rozgraniczeniowego
nieruchomości. Rozgraniczenie nieruchomości można przeprowadzić również, gdy nie zostały wyznaczone granice dla nowo powstałej nieruchomości.

nicznych, utrwalenie punktów znakami
granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Rozgraniczaniu podlegają tylko nieruchomości gruntowe, ponieważ jedynie
odnośnie do tego rodzaju nieruchomości mogą powstać rozbieżności dotyczące przebiegu ich granic na gruncie. Postępowanie rozgraniczeniowe nie może
dotyczyć podziału budynku lub lokalu.
W sytuacji, gdy strony nie mogą
dojść do porozumienia w zakresie
wyznaczenia granicy nieruchomości
powinny zwrócić się do właściwego ze
względu na miejsce położenia nieruchomości wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wszczęcie postępowania
w przedmiocie rozgraniczenia. Stosowny wniosek rozpoczyna etap administracyjny postępowania rozgraniczeniowego. Czynności ustalania przebiegu
granic wykonuje upoważniony przez
ten organ geodeta. W takim przypadku dokonanie rozgraniczenia następuje
na podstawie materiału dowodowego

Zapraszamy dzieci klasy trzeciej
rodność i kreatywność podczas prowadzonych zajęć. W Music World School do utworzonej klasy czwartej. Formudo wyboru są dwa cykle kształcenia: larz aplikacyjny można wypełnić za
JUNIOR ACADEMY, czyli cykl 6-let- pośrednictwem strony: https://worldni oraz TEEN ACADEMY, który trwa -school.pl/rekrutacja-podstawowka/.
cztery lata. Aktualnie uczniowie mają
do wyboru trzy główne instrumenty: Zapraszamy do kontaktu:
ul. Obornicka 124,
fortepian, skrzypce i gitarę.
WORLD SCHOOL to wyjątko- Suchy Las 62-002.
wy projekt, który mimo dużego suk- 515- 789- 269
cesu, nadal się rozwija. Placówki te są kontakt@world-school.pl
idealne dla rodziców, którym zależy www.world-school.pl

ZDROWIE / REKLAMA

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

Opieka stomatologiczna
dotycząca kobiet w ciąży

stosować kryterium ostatniego spokojnego stanu posiadania. Przyjmuje się, że
ostatnim stanem spokojnego posiadania jest trwające przez dłuższy czas posiadanie ustabilizowane, nie zakłócone
przez sąsiadów. Trzecim i ostatnim wiążącym sąd kryterium rozgraniczenia,
które wchodzi w grę, gdy nie ustalono
ostatniego spokojnego stanu posiadania,
są wszelkie okoliczności. Oznacza to, że
sąd, jeśli strony nie dojdą do porozumienia, powinien określić przebieg granicy
przy uwzględnieniu wszelkich faktów,
które, rozsądnie rzecz oceniając, powinny decydować o wyznaczeniu granicy. Trzecie kryterium zmierza zatem
do rozgraniczenia w myśl postulatów
sprawiedliwości i racjonalności. Natomiast dopłata pieniężna, o której mowa
w ostatnim zdaniu art. 153 k.c., może
być przyznana w sytuacji, gdy sąd, na
podstawie trzeciego kryterium rozgraniczenia, przydzieli jednemu z właścicieli całość spornego pasa gruntu albo taką
jego część, która swoją wartością istotnie przewyższa część uzyskaną przez
drugiego właściciela.
czerwiec 2022

kacyjnej. 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.
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Kancelaria Adwokacka
Iwona Kęsik-Sójka
ul. Młyńska 9/1, 61-730 Poznań
tel. 790 739 689
kancelaria@adwokat-kesiksojka.pl
www.adwokat-kesiksojka.pl

SPECJALISTA
GINEKOLOG
- POŁOŻNIK

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

11 66 76

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.

fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com

PRAWNIK RADZI / REKLAMA

cyjny 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.

Co zrobić, żeby w trakcie i po ciąży utrzymać zdrowie jamy
ustnej? Jest to pytanie nurtujące wiele młodych mam.
W poniższym artykule znajdują się zalecenia odnośnie
tego, jak uniknąć próchnicy zarówno u przyszłej mamy,
jak i malucha.
W organizmie kobiety ciężarnej
zachodzi wiele zmian, które zwiększają ryzyko wystąpienia próchnicy czy
chorób przyzębia.
Przed ciążą
Najlepszym rozwiązaniem jest zadbanie o zdrowie jamy ustnej jeszcze
przed zajściem w ciążę. Pojawianie się
na regularnych kontrolach co sześć
miesięcy, wraz z systematyczną higienizacją zapewniają lepsze rokowanie,
a także możliwość skupienia się na
profilaktyce w trakcie ciąży. Podczas
tych dziewięciu miesięcy dochodzi
do modyfikacji w układzie hormonalnym, immunologicznym, zmieniają
się nawyki żywieniowe, dochodzi
również do zmian w funkcjonowaniu
przewodu pokarmowego. Wszystkie
te czynniki powodują osłabienie mechanizmów obronnych, a zwiększenie
podatności na czynniki bakteryjne.
Салон краси-перукарня,
котрий знаходиться
у населеному пункті
Chludowo, на постійну
роботу потребує майстрів:

 Стиліст нігтів
 Стиліст вій
 Косметолог
 Перукар
Більше інформації
по телефону

600 100 743

Wprowadzenie metody Clear Ali- tom nie tylko piękny uśmiech, ale rówW trakcie ciąży zaleca się wizyner do kompleksowej terapii, w połą- nież zdrowe i prawidłowe funkcjonowaty kontrolne raz na trymestr. Jeżeli
czeniu z innymi zabiegami leczniczymi nie całej jamy ustnej.
Proste
i białe zęby
wielu osobom wydają się nieosiągalne.
u pacjentek nie
istnieje
konieczność
Zespół Mio-Dent
oraz estetycznymi, zapewnią pacjenIstnieje przeświadczenie, że droga do uzyskania wymarzoleczenia stomatologicznego,
onewielu wyrzeczeń, jest długotrwanego uśmiechumogą
wymaga
ła i bardzodwa
droga.
co,trzejeśli okaże się, że to już zamierzchłe
zgłosić się do gabinetu
razyA(w
czasy i uzyskanie efektu pięknego uśmiechu, jak z reklamy,
cim-czwartymnieoraz
ósmym
miesiącu),
musi być takie trudne?
a także sześć miesięcy
narodzinach
Dzisiejszapo
stomatologia
coraz czę- brak dolegliwości bólowych. Nakładki
Magdalena
ściej nie skupiazapobiegawcze
się na poszczególnych zapewniają pacjentom wysoki komfort
dziecka. Działania
ale na kompleksowym spojrze- użytkowania, a pożądane efekty można
stanu uzębienia przyszłej mamy, jak
w gabinecie zębach,
profilaktykę
uzyskać jużw
po domu
kilku miesiącach.
niuobejmują
na całą jamę ustną.
Dzięki temu, po Także
próchnicyusunięcie
czy chorób przyProces
leczenia
jest
dostosowywafluorkową i wyleczeniu
profesjonalne
Niestety same wizyty w gabine- również opóźnienie kolonizacji jamy
zębia, można kontynuować terapię z za- ny do każdego przypadku, ustalany
złogów nazębnych.
Jeżeli
podczas
wicie stomatologicznym nie wystarczą, ustnej dziecka florą bakteryjną, dlatebiegami w zakresie ortodoncji, a także na podstawie wstępnej diagnozy oraz
zyty okaże się,stomatologii
że wdrożenie
leczenia
utrzymać
zdrowie
jamy ustnej. go tak istotna jest profilaktyka w domu
rozmowy
z pacjentem. Podczas
analizy
estetycznej, co również żeby
nie musi zoznaczać
ciągnącego się la- lekarz stwierdza, czy wada kwalifikuje
stomatologicznego
zastosowaniem
Zalecenia dla kobiet w ciąży obejmują i gabinecie stomatologicznym.
tami leczenia. Mamy dostępne środki się do leczenia metodą Clear Aligner.
lek.dent. Zuzanna Cybulska
znieczulenia jest
niezbędne,
najkorzystnitkowanie
(najlepiej
przed
i możliwości do dużo szybszej i niein- codzienne
Przed rozpoczęciem
przedstawiany
jest
Lek.dent. Agata Imbierska
pacjentowi
plan
leczenia,
informacje
wazyjnej metody
prostowania
zębów.
niejszym momentem
jest okres
między
wieczornym myciem zębów), szczotClear Aligner to nowoczesny system o kosztach, czasie trwania terapii oraz
13. a 21. tygodniem
(II trymestr).
dwaWszystrazy dziennie ul. Młodzieżowa 11, 62-002 Suchy Las
efektach, jakiezębów
można uzyskać.
leczenia ciąży
ortodontycznego
za pomocą kowanie
ko to ustalane
jest indywidualnie
dla F oraz stonakładek,
któryograniczyć
nie ingeruje w codzienW I trymestrze
lepiej
za- pastą
zawierającą
1450 ppm
www.mio-dent.pl, tel. +48 612 787 877
ne funkcjonowanie. Pacjent otrzymuje każdej osoby, w zależności od sytuacji
kres działań. Należy
jednak
pamiętać,
płukanek bezalkoholowych.
facebook: MioDentStomatologia
zestaw trzech przezroczystych nakła- sowanie
w jamie ustnej.
Po
wady następuje
przeznaczonych
cztery tygodnie
że zaniechaniedekleczenia
do namomentu
Naskorygowaniu
zakończenie
warto podkreślić
stosowania. Każdą z nich należy nosić ostatni etap – retencja. Niezwykle istotrozwiązania, około
jest 20większym
zagroże- istotność wymienionych zabiegów,
godzin dziennie, ściągając je na faza leczenia, bez której może dojść
niem dla matki
i
dziecka,
niż
leczenie
prowadzą
one do
do utraty osiągniętych
efektów.
To zmniejszedo jedzenia, picia oraz czyszczenia. Bar- ponieważ
dzo istotną
jest wysoka estety- właśnie nakładki retencyjne, noszone
stomatologiczne
w kwestią
którymkolwiek
nia
ilości
bakterii
kariogennych
przed
ka, a także, w przeciwieństwie do stan- sumiennie zapewniają utrzymanie zatrymestrze ciąży.
Jest to zarówno ochrona
mierzonego rezultatu.
dardowego leczenia ortodontycznego, porodem.

Nie tylko piękny uśmiech

Zatrudnię do salonu
fryzjersko-kosmetycznego:

 stylistkę
paznokci
 stylistkę rzęs
 kosmetyczkę
/ kosmetologa
 fryzjerkę
/ fryzjera
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 KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
 REMONTY KAPITALNE
 WSPÓŁPRACA Z PROJEKTANTEM

Lokalizacja Chludowo, tel.

600 100 743

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG
I RENOWACJA SCHODÓW
TEL 501 063 672

TEL. 501 063 672
/ MAZ NA TELEFON

/ MĄŻ NA TELEFON
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Powiat otworzył szóstą filię Wydziału Komunikacji i Transportu przy ul. Poznańskiej 83 w Kórniku.
Rejestrowanie, wyrejestrowanie
pojazdów, przyjmowanie zawiadomień
o ich zbyciu lub nabyciu, nadawanie
cech identyfikacyjnych pojazdu czy
czasowe wycofanie go z ruchu – to m.in.
zakres spraw, które będą prowadzone w otwartej właśnie kórnickiej filii
Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
To szósta, po Czerwonaku, Tarnowie
Podgórnym, Stęszewie, Pobiedziskach
i Swarzędzu, najnowocześniejsza tego
typu placówka w powiecie.

– Rozpoczęcie pracy kolejnej filii
wydziału komunikacji sprawi, że wielu mieszkańców zaoszczędzi czas na
dojazd do Poznania. Wszystkie nasze
oddziały były organizowane przy
współpracy z lokalnymi samorządami.
Podobnie jest w Kórniku. To pokazuje,
że potrafimy działać razem na rzecz
naszych lokalnych społeczności. Bardzo dużą wagę przykładamy w pracy
do wysokiego poziomu obsługi klientów – podkreślał podczas otwarcia Jan
Grabkowski, starosta poznański.

Z oddziału mogą korzystać nie tylko kórniczanie, ale także mieszkańcy
okolicznych gmin. Na prawie 100
metrach kwadratowych powierzchni przygotowano m.in. poczekalnię,
salę obsługi z trzema stanowiskami,
które dostosowano, tak jak i toaletę,
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Klienci poruszający się na
wózkach inwalidzkich czy obsługujący wózki dziecięce, mogą skorzystać
z pochylni.
Remont budynku został sfinansowany przez gminę Kórnik. Koszt
modernizacji wyniósł około 1,5 mln
zł, z czego ponad 75 tys. zł wydano
na wyposażenie. Po stronie powiatu
poznańskiego było m.in. zapewnienie usług dostępu do Internetu
oraz VPN, uruchomienie stanowisk

komputerowych pracujących w systemach: Pojazd/Kierowca, teleinformatycznym starostwa, wdrożenie
systemu kolejkowego z możliwością
umawiania wizyt przez internet, zapewnienie systemu monitoringu wizyjnego czy kontroli dostępu. Powiat
sfinansuje także 6 etatów – tyle osób
będzie bowiem zatrudnionych przez
starostwo do obsługi kórnickiej filii.
– Bardzo się cieszę, że mieszkańcy
miasta i gminy Kórnik będą mogli od
dziś korzystać z usług filii powiatowego wydziału komunikacji w Starej
Gazowni. Samorząd miasta i gminy
Kórnik zaangażował w to zadanie
niemałe środki finansowe, ale patrząc
na statystyki, w ciągu kilku lat zwróci
się to bezpośrednio kierowcom w postaci oszczędzonego czasu i kosztów
paliwa. Chcę podziękować panu staroście, samorządowi powiatowemu
i pracownikom za owocną współpracę. Słowa podziękowania należą
się też samorządowcom gminnym,
którzy starali się od lat o filię w Kórniku oraz pracownikom urzędu, którzy
przyczynili się do realizacji inwestycji
– powiedział burmistrz Przemysław
Pacholski.
W pierwszym półroczu 2022
roku w Wydziale Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu zrealizowano prawie
200 tys. spraw, z czego blisko 10 procent to wnioski związane z rejestracją pojazdów nowych i używanych
w gminie Kórnik. Z kolei w tym
samym czasie w pięciu filiach wydziału prowadzonych było łącznie
128.957 spraw.
JSJ

Ty Ja My kolejny raz
w Trzaskowie
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Dzięki bogatemu programowi po- ła dotychczasową wymianę bardzo
bytu uczestnicy przyjrzeli się funkcjo- pozytywnie, licząc na dalszą owocną
nowaniu tamtejszej szkoły, poznali wa- współpracę między naszymi krajami.
lory miasta i okolic. Uczniowie spotkali Uczniom towarzyszyły nauczycielka
się też z pierwszym zastępcą prezydenta Anna Golik-Czarnecka i przedstawiRegionu Hanower, Corą Hermenau. cielka Starostwa Powiatowego w PoTo wieloletnia mentorka i koordynator- znaniu, Justyna Czarniawska-Kawa.
ka współpracy obu samorządów, która
Wyjazd zorganizowany został
trwa już ponad 20 lat.
w ramach projektu „U mnie i u cieMłodzi ludzie podziwiali również bie. Poznajmy się”. Młodzież z Niepiękny zamek w Magdeburgu i popły- miec odwiedziła powiat poznański
nęli łodzią po jeziorze Steinhuder. Na w czerwcu.
koniec wizyty młodzież podsumowaJCK

Powiaty poznański i bielski rozpoczną współpracę.
Na razie podpisano list intencyjny, ale już wkrótce
szczegółowa umowa.
– To nic innego, jak usankcjo- mówi starosta bielski Andrzej Płonka
nowanie tego, co robimy już od o planach współpracy.
dawna. Starosta bielski jest prezeW podpisanym dokumencie są
sem Związku Powiatów Polskich, ja zapisy m.in. o dzieleniu się doświadtakże, będąc wiceprezesem, mocno czeniami w dziedzinie edukacji, służby
angażuję się w jego sprawy. Wspól- zdrowia, pomocy społecznej, geodezji
nie działamy na rzecz wszystkich i kartografii, a także współpracy miępowiatów w Polsce. Chcemy, żeby dzy placówkami oświatowymi oraz
ta dobra praktyka przełożyła się tworzeniu warunków do kooperacji
również na działania między samo- podmiotów gospodarczych. Szczegóły
rządami, a w efekcie naszymi miesz- współpracy ma doprecyzować umowa,
kańcami – mówi Jan Grabkowski, która zostanie zawarta w najbliższej
starosta poznański.
przyszłości.
W Starostwie Powiatowym
Opr. KG
w Bielsku-Białej podpisano list
intencyjny dotyczący współpracy.
Kolejnym krokiem ma być formalna umowa. Powiat poznański to
pierwszy krajowy partner powiatu
bielskiego.
– Szukamy wzorców za granicą,
a przecież wiele możemy nauczyć się
od siebie nawzajem tu, w kraju. Tym
bardziej, że łączą nas te same zadania
i, co za tym idzie, wspólne problemy –

POMOC
W ODBIORZE
MIESZKAŃ

501 063 672
Oferujemy

SKŁAD OPAŁU

- węgiel najwyższej jakości
z Polskich Kopalni

WARGOWO II 81
ANDRZEJ LIPKA

fot. Invidia Me Maciej Lipiński

dla mieszkanek powiatu poznańskiego. Panie proszone są o kontakt
z organizatorkami, Justyną Maćkowiak-Szukalską oraz Karoliną Wasilewską-Waligórską, pod numerem
telefonu 602 532 274.
Projekt objęty patronatem starosty
Jana Grabkowskiego i wójta gminy
Czerwonak Marcina Wojtkowiaka
uzyskał wsparcie finansowe powiatu
poznańskiego w ramach Otwartego
Konkursu Ofert.
JM

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, na zaproszenie kolegów z Hannah Arendt Schule, gościli na początku
września w Hanowerze.

Mamy te same zadania
i… problemy

DEWELOPERSKICH

Pod koniec sierpnia w restauracji Oskoma Trzaskowo odbył
się tegoroczny finał projektu Ty Ja My. Wydarzenie łączy
kilka obszarów – propaguje profilaktykę raka piersi, wspiera
osoby, które już zachorowały, dodatkowo edukuje i przypomina o tym, co najważniejsze – nowotwór ten u większości pacjentek daje się wyleczyć.
10 pań wytypowanych przez lekarzy
wzięło udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej na przepięknym polu golfowym.
Towarzyszyli im również lekarze, którzy
opiekowali się nimi w trakcie choroby.
Dodatkową atrakcją była obecność
przedstawiciela Hickory Golf, a więc
golfa historycznego. Nad uczestniczkami czuwał cały sztab profesjonalistów,
w tym stylista i makijażystka.
W ramach projektu można skorzystać z usługi pigmentacji medycznej. Są jeszcze miejsca na taki zabieg

Polsko-niemiecka wymiana

Tel. 530-130-159

(dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

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

UCZCIWY SPRZEDAWCA
TO ZAWSZE
ZADOWOLONY KLIENT
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Mieszkańcy zaoszczędzą
czas i pieniądze
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REKLAMA / WYDARZENIA

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

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Konkurs fotograficzny dla Czytelników!
Trwają wakacje i wszyscy pewnie zmęczeni lockdownem wyruszyliście nadrobić
zaległości w podróżowaniu i zwiedzaniu pięknych miejsc.

Kolejny konkurs paragonowy!
 Do wygrania pilarka spalinowa 3KM VPS52
o wartości 339 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 października
2022 r.

Dlatego kolejne konkursy fotograficzne będą związane z Waszymi wspomnieniami z tychże wyjazdów .
Najładniejsze zostaną nagrodzone. Zdjęcia, dane osobowe, numer telefonu
oraz zgodę na publikację fotografii prześlijcie do 15 października 2022 r. na
adres konkurs@sucholeski.eu
Do wygrania:
 trzy vouchery: o wartości 1200 zł na zabieg Biolift Therapy, o wartości
765 zł na zabieg Jet Vibe, o wartości 550 zł na zabieg Wonder Shape ufundowała Klinika La Perla Poznań, Stary Browar, Pasaż+2 w Poznaniu,
tel. 784 066 277
 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

Obornicka 134
Suchy Las
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ZAPRASZAMY DO PUNKTU POBRAŃ

w Suchym Lesie, os. Szafirowe 2a
czynny: pn.- pt. 7:30-14:00, pobranie mat. do 12:00
soboty i niedzile: 7:30-10:00
W ramach akcji profilaktycznej, każdy Pacjent otrzyma:

NA BADANIA
(o szczegóły zapytaj w rejestracji)

-10%

Akcja profilaktyczna trwa do 30.11.2022 r., dostępna w Suchym Lesie, os. Szafirowe 2a

Pełna oferta badań podstawowych i specjalistycznych
Także bez skierowania od lekarza
Wyniki dostępne przez Internet

www.diagnostyka.pl

i Klienci!
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