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

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

2

Sucholeski.EU

listopad 2022

nr 11 (130)

Przygotuj swój dom
na święta!
Zapraszamy
do salonów
meblowych

ROZWIĄZANIE KONKURSU Z PAŹDZIERNIKOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”

REKLAMA

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

W konkursie paragonowym zestaw kluczy i nasadek HT1R416 Högert, 112 szt. o wartości 411 brutto
ufundowny przez Bricoman na Wojciechowskiego
7/17 w Poznaniu otrzymuje Tomasz Nawrocki

Chcesz mieć

naprawdę

W konkursie fotograficznym „Wspomnienia
z wakacji” nagrody otrzymują:
 Natalia Nowak voucher o wartości 1200 zł na
zabieg Biolift Therapy, Staś Liszka voucher
o wartości 765 zł na zabieg Jet Vibe, Julia
Kaczmarek voucher o wartości 550 zł na zabieg
Wonder Shape ufundowała Klinika La Perla
Poznań, Stary Browar, Pasaż+2 w Poznaniu,
tel. 784 066 277

czysty dywan?

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

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

Gwarancja jakości ALBO zwrot pieniędzy!

Odbieramy * Pierzemy * Odwozimy
Odbiór jedyne 25 zł!

Kto wybierze sobie lepiej prezent
niż osoba obdarowywana?

 Natalia Kicka, Małgorzata Woźniak bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134
w Suchym Lesie

Zostań świętym Mikołajem i nie odkładaj znowu wszystkiego
na później. Nie daj się zaskoczyć i wpadnij do nas na
świąteczne zakupy tak by obdarować swoich najbliższym
tym co najlepsze czyli... trafionym prezentem:)
Spraw świetny podarunek swojej mamie, cioci, babci
czy córce, który na pewno je ucieszy. Chwila relaksu to
wymarzony prezent dla każdej zabieganej osoby.

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.

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

TWÓJ dywan będzie wyglądać jak NOWY!

Obornicka 134
Suchy Las





REKLAMA

Suchy Las, ul. Leśna 27
tel. 61 812 53 54, tel. kom. 508 362 221 i 224
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Szanowni Państwo!
To wszystko czyni też nasze życie
atrakcyjniejszym, lepszym.
Inne działanie, które sprzyja integracji społecznej, to głosowanie nad takimi projektami, jak chociażby domki
dla ptaków czy imponujący mural na
gmachu Ochotniczej Straży Pożarnej.
A działaniem, które czyni nasze życie bogatszym, lepszym, jest edukacja,
w tym nauka języków. Pamiętajmy, że
kiedy poznajemy nowy język, poznajemy też inny świat. Dlatego tak cieszą
sukcesy World Primary School, której
to placówce nadano właśnie status szkoły międzynarodowej. Uroczystość z tej okazji uświetnił sam wójt Grzegorz Wojtera. Także i ja
miałam zaszczyt na tejże uroczystości reprezentować naszą redakcję. Za zaproszenie dziękuję.
Szanowni Państwo, integracji i lepszemu życiu służy też działalność charytatywna. Dlatego cieszy, że GolęczeWianki zajmą się tej
zimy organizacją w naszej gminie 31. już finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

fot. Paulina Dubert, www.paulinadubert.pl

Morsy Złotniki z przytupem rozpoczęły już sezon morsowy.
Z przytupem, bo z okazji Halloween były straszne przebieranki,
a z okazji 11 listopada morsowanie w barwach narodowych. Kolejne przebieranki czekają naszych morsów już w grudniu, kiedy to
przyjdzie im zanurzyć się w odmęty Jeziora Kierskiego w czerwonych czapeczkach Gwiazdorów i Mikołajów. A może już również
w złoto-niebieskich czapkach klubowych, jako że niezmordowana
szefowa klubu Ewa Korek zamierza dla swojej wesołej drużyny zamówić klubowe stroje.
A skoro już o Ewie Korek, to w tym roku ta znana i lubiana społeczniczka skrzyknęła ludzi, którzy chcieli wspólnie pojechać rowerami na festyn „Pieczona Pyra”. I dzięki temu można było wrócić
do tradycji rajdów rowerowych do Zielątkowa. Rajdów, które wcześniej organizowali Grażyna i Ryszard Głowaccy. Miejmy nadzieję,
że Ewa poprowadzi rowerzystów także i w następnych latach. Bo
tradycja jest ważna.
Dlatego cieszy też, że o swojej tradycji wciąż pamiętają poznańscy Bambrzy. A i sucholescy, bo przecież Roman Hamelka to mieszkaniec naszej gminy. Przypomnijmy, że Bambrzy trzysta lat temu
przybyli w okolice Poznania z Niemiec. W nowej ojczyźnie bardzo
szybko się spolonizowali, ale swoją odrębność cenią. Bogate stroje
Bambrów, a zwłaszcza Bamberek można podziwiać na wielu miejskich uroczystościach.
Przebieranki w czasie morsowania i pieczenie pyr to zabawa,
a rocznicę odzyskania niepodległości świętuje się już raczej na poważnie. Także Bambrzy traktują swoje święto poważnie. A jednak
przebieranki, festyny i świętowanie kilka rzeczy łączy. Wspólne
morsowanie, wspólne przejazdy rowerowe, korowody w strojach
ludowych – to wszystko są okazje do spotykania się, do integracji.

Owocnej lektury!

W numerze polecamy:
Złotnickie morsy mocno
stęskniły się za sobą
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Trwa walka o trawę
z dziećmi na rowerkach

Politechnika Poznańska
kształcić będzie uczniów
z ZS nr 1 w Swarzędzu
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Festyn, na którym trzeba być
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Usłyszałem okrzyk ,,Bamberki idą”. Patrzę, a tu idą cztery
panie w strojach bamberskich, wśród nich moja prababcia. Ludzie robili przejście, podziwiali, policjantka zatrzymała ruch. Zrobiło to na mnie duże wrażenie.

fot. Mikołaj Kamieński - więcej na FB/sucholeski

W sierpniu po raz 27. już odbyło się
Jednym z organizatorów uroczyw wielkopolskiej stolicy Święto Bam- stości był Roman Hamelka z Towaberskie Poznanie. Głównym punktem rzystwa Bambrów Poznańskich i Muobchodów był uroczysty, barwny ko- zeum Bambrów Poznańskich.
rowód osób w tradycyjnych strojach
– Trzeba pamiętać, że Bambrzy
bamberskich. Korowód wyruszył przyjechali nie do samego Poznania
sprzed Muzeum Bambrów Poznań- – zastrzega na początku rozmowy Roskich, a następnie przeszedł ulicami man Hamelka. – Najpierw pojawili
Mostową, Wielką i Ślusarską – na plac się w Luboniu, który wtedy był wsią.
Kolegiacki. Kolejnym punktem była W ciągu pół wieku przybyło pięć grup.
promocja albumu wydanego z okazji
A dlaczego właściwie ludzie zdecy300-lecia przybycia Bambrów w oko- dowali się pokonać wcale niemały kalice Poznania.
wałek drogi i zamieszkać w zupełnie
innym kraju?
Pierwsi osadnicy
– W okolicy Bambergu obowiązyPierwsi osadnicy z Bambergu wał zakaz dzielenia ziemi; ziemię przeji okolic przybyli do nas w lipcu 1719 mował najstarszy syn – wyjaśnia nasz
r., zaś w pierwszą sobotę sierpnia pod- rozmówca. – Następne dzieci, które
pisano kontrakt z miastem na objęcie nie otrzymały ziemi po swoich rodziproponowanych ziem.
cach, nie miały źródła utrzymania, były
traktowane jako siła najemna. Żeby objąć swoją ziemię, musiały więc szukać
szczęścia gdzie indziej. W Poznańskiem
przybysze zostali początkowo zwolnieni
z opłat, do czasu aż się dorobią. Dostawali też ziemię tylko w użytkowanie. A ponieważ byli gospodarni, dość szybko
okrzepli. Nie tylko wyszli na swoje, wykupili użytkowaną ziemię, ale mieli też
nadwyżki, żeby kształcić dzieci.
Zaczęli też osiedlać się w kolejnych,
podpoznańskich wsiach, a dziś już
dzielnicach miasta, jak Jeżyce, Górczyn, Starołęka, Wilda czy Winogrady.
Ich gospodarność dobrze przysłużyła
się regionowi.
– Od czasu ich przyjazdu nie było
w Poznańskiem klęski głodu, pisała
o tym prof. Maria Paradowska – podRoman Hamelka
kreśla Roman Hamelka.

Nieżyjąca już profesor Paradow- Towarzystwa Bambrów Poznańskich.
ska była historyczką, etnolożką i et- Albo inni działacze – Janina i Stefan
nografką. I założycielką Towarzystwa Walterowie. Tu trzeba dodać, że Stefan
Bambrów Poznańskich. Choć sama Walter to znany w środowisku krótkoBamberką nie była.
falowiec, któremu udało się połączyć
nawet z Nową Zelandią.
Pomogło wyznanie
Bamberskie są też dwie znane roJak powszechnie wiadomo, wy- dziny poznańskie. Bajerleinowie kojaznawany katolicyzm pomógł też Bam- rzyć się Czytelnikom mogą z zabytkobrom w szybkiej asymilacji z miejsco- wą willą przy ulicy Różanej na Wildzie.
wą ludnością.
Deierlingów zaś starsi poznaniacy
– Król August II Mocny zarządził, powinni pamiętać dzięki sklepowi żeże wokół Poznania mogą mieszkać tyl- laznemu na ulicy Szkolnej.
ko katolicy – informuje nasz rozmówBywało, że już w XVIII w. Bamca. – Tu uprościło sytuację. Na ulicy brzy spolszczali niemieckie nazwiska
Zamkowej w Poznaniu był kościół, na polskie (przykładowo Rot na Czerw którym przez dekadę odbywały się wiński), a czasem niektórzy nawet
msze św. w dwóch językach: polskim zmieniali wyznanie z ewangelickiego
i niemieckim. A po 10 latach już tylko na katolickie.
w polskim. Tak szybko przybysze na– Nie każdy o tym wie, ale nie każdy
uczyli się języka swoich gospodarzy, też wie, że część Bambrów wyjechała
tak szybko zaczęli czuć się Poznania- do innych krajów niż Polska – zaskakami [dużą literą, bo chodzi o miesz- kuje nas Roman Hamelka. – Pojawili
kańców regionu – przyp. red.]! Dziś się na północy Węgier, na południomożna powiedzieć, że Bamber ma wym zachodzie Ukrainy, a także na
potrójną tożsamość: bamberską, wiel- Powołżu. Z kolei u nas nie wszyscy
kopolską i polską.
pozostali w Poznańskiem. Część przeNasz rozmówca podaje przykłady niosła się do Puszczy Noteckiej, część
z historii: powstania wielkopolskie w okolice Inowrocławia.
w 1806 i 1918 r., kampania wrześnioNa Powołżu Bambrom się nie powa w 1939 r., zdobywanie Cytadeli wiodło. Nie mogli kultywować swojej
w 1945 r. We wszystkich tych przypad- wiary, a miejscowa ludność nie była
kach Bambrzy angażowali się zbrojnie, nastawiona zbyt przyjaźnie. Nie ma
rzecz jasna po stronie polskiej.
też danych potwierdzających, żeby
A dzisiaj? Bambrów znajdziemy Bambrzy do dziś mieszkali w Ukrainie
nie tylko w Poznaniu i Wielkopol- czy na Węgrzech.
sce, ale rozsianych po całej Polsce.
– Wiadomo natomiast, że w PoBambrem jest były wiceprezydent znańskiem mieszka nas co najmniej
Poznania Tomasz Kayser, Bambrem 780, choć historyk Marek Rezler pisze
był były minister Krzysztof Skubi- nawet o tysiącu – mówi R. Hamelka.
szewski, jest nim były wiceminister
Andrzej Aumiller, Bamberką jest ak- Prababcia ze wsi Jeżyce
torka Maja Komorowska.
A jaka była historia rodzinna naszeBambrem jest też Juliusz Kubel, go rozmówcy?
znawca gwary poznańskiej, twórca
– Moja prababcia pochodziła ze
„Blubrów Starego Marycha”, człowiek, wsi Jeżyce – zaczyna swoją opowieść
który na gwarę przełożył „Małego pan Roman. – Pamiętam ją, jak paraKsięcia” i „Kubusia Puchatka”. Oraz dowała w stroju bamberskim w czasie
jego brat Aleksander Kubel, działacz uroczystości religijnych, ale też nie-

podległościowych. Potem przekazała
swój strój parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa i św. Floriana przy ulicy
Kościelnej na Jeżycach. Ja z kolei od lat
działam w muzeum i towarzystwie, ale
przyznaję, że nie zawsze pamiętałem
o korzeniach. Dziadek i ojciec mieli
warsztat samochodowy na Dąbrowskiego, ja też zajmowałem się przede
wszystkim pracą w warsztacie.
Pewnego dnia jednak coś się zdarzyło.
– Usłyszałem okrzyk ,,Bamberki
idą!” – wspomina nasz rozmówca.
– Patrzę, a tu idą cztery panie w strojach bamberskich, a wśród nich moja
prababcia. Ludzie robili przejście, podziwiali, policjantka zatrzymała ruch.
Zrobiło to na mnie duże wrażenie,
potem jednak przeprowadziłem się do
Suchego Lasu i znów zająłem się pracą
zawodową. Kiedy jednak moja córka
Karolina poszła do szkoły podstawowej w Suchym Lesie, pomyślałem,
że mogłaby przecież być znana jako
jedyna Bamberka w gminie. Porozmawiałem z nią, nie od razu się przełamała. Bo jednak w takim bogatym
stroju człowiek się wyróżnia, zwraca
na siebie uwagę. Ale dziś córka bierze
udział w uroczystościach, udziela się
też w muzeum i towarzystwie.
– Bogatym stroju? A jaki to koszt? –
zainteresowaliśmy się.
– Tak na szybko trudno odpowiedzieć, w każdym razie najdroższym
elementem jest kornet, czyli nakrycie
głowy, w skład którego wchodzi 300
drobnych elementów. Jako Towarzystwo Bambrów Poznańskich mieliśmy
na początku tylko cztery stroje, a teraz
mamy ich 25. Oczywiście, ludzie mają
też stroje prywatne...
Warto w tym miejscu dodać, że
stroje Bambrów poznańskich bardzo
różnią się od tych, których używają
dzisiejsi mieszkańcy Bambergu.
– To jak z kuchnią – podaje przykład Roman Hamelka. – Kuchnia
przybyszów upodobniła się do tej poznańskiej i dziś właściwie trudno obie
kuchnie odróżnić. Chcecie wiedzieć
więcej? Zapraszam do Muzeum Bambrów Poznańskich na ulicę Mostową
7/9 w Poznaniu, w każdy piątek i sobotę od 10.00 do 14.00 oraz na Święto
Bamberskie w pierwszą sobotę sierpnia każdego roku.
Bamberskie przebudzenie
Ryszard Skibiński, prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich, zaskakuje mnie zaraz na początku naszej
rozmowy.
– Nie, nie jestem Bambrem z urodzenia, ożeniłem się z Bamberką.
Moja teściowa opowiadała o swoich
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bamberskich korzeniach i zacząłem
interesować się Bambrami, a potem
wstąpiłem do towarzystwa – wyjaśnia. – Statut Towarzystwa Bambrów
Poznańskich nie wymaga posiadania
korzeni bamberskich, wystarczy być
sympatykiem, interesować się kulturą
i zwyczajami Bambrów .
Trzeba nadmienić, że zainteresowanie tematem Bambrów rozpoczęło
się ponownie w latach 90. XX w. W latach 70 i 80 był to temat tabu, niezbyt
podobał się komunistycznej władzy.
A potem nastąpiła eksplozja. Jak do
niej doszło?
– Prof. Maria Paradowska wygłosiła
odczyt, którego głównym przesłaniem
było, że Bambrów już nie ma w Poznaniu – uśmiecha się nasz rozmówca.
– A na odczyt przyszły tłumy ludzi,
które zaprzeczyły tej tezie. Był m.in.
wiceprezydent Tomasz Kayser, sam
Bamber, był biskup Zdzisław Fortuniak. A po wykładzie przez tłum
przeszedł szmer, że coś trzeba zrobić.
Ludzie zostali przebudzeni.
Profesor Paradowska, choć nie
Bamberka, też dała się ponieść rozentuzjazmowanemu tłumowi. Była
założycielką Towarzystwa Bambrów
Poznańskich a dokładnie na początku
było to Koło Bambrów Poznańskich
przy Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania.
Była także inspiratorem pomysłu
budowy Muzeum Bambrów Poznańskich.
– Sam wstąpiłem do towarzystwa
w 1997 r., czyli praktycznie na początku – mówi Ryszard Skibiński. – Potem zostałem wiceprezesem TBP. Po
śmierci pani profesor zostałem p.o.
prezesa, a potem prezesem – opisuje
kolejne szczeble.
Nasz rozmówca nie poprzestaje na działalności statutowej; wraz
z Bamberkami bierze też udział w uroczystych przemarszach, sam zakłada
tradycyjny strój. I w czasie tych przemarszów spotyka się z różnymi sytuacjami, ludźmi.
– Generalnie ludzie są zaciekawieni, zainteresowani historią Bambrów,
wręcz serdeczni – zaznacza. – Zdarzają się jednak sytuacje, że trzeba
ludziom od razu tłumaczyć, skąd się
wzięli Bambrzy w Poznaniu. Kiedyś
po procesji Bożego Ciała usłyszałem
szepty, rozmowę osób niezbyt orientujących się w tym temacie. Wytłumaczyłem, że Bambrzy w Poznaniu
są od przeszło 300 lat, a nasze stroje
bamberskie powstały już w Poznaniu.
Nawet sam Bismarck liczył na to, że
z Bambrami się dogada, „bo to Niemcy”. No i się żelazny kanclerz przeliczył
– śmieje się pan Ryszard.

Czyli można się domyślić, co to za
sytuacje i co to za szepty...
Girlanda na dziewczynie
A gdzie można spotkać Bambrów,
poza procesją Bożego Ciała?
– Na Święcie Bamberskim – słyszymy odpowiedź. – Zawsze świętowaliśmy na Starym Rynku, pod rzeźbą
Bamberki, którą dekorowaliśmy girlandą. No, ale tam jest teraz remont,
a nasze święto rozrosło się i dlatego
przenieśliśmy się na plac Kolegiacki.
Rozstawiamy scenę, ławki, stoliki
i itp. Świętujemy trzy dni, ale w różnych miejscach (muzeum, Park Bam-
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brów Poznańskich i Plac Kolegiacki).
Wprawdzie w tym roku nie mogliśmy
udekorować rzeźby Bamberki na
Starym Rynku, więc zawiesiliśmy tradycyjną biało-czerwoną girlandę na...
żywej Bamberce.
A jak będzie za rok?
– Zobaczymy – rozkłada ręce prezes Skibiński. – Kto wie, może znów
plac Kolegiacki? Park Bamberski? Potrzebne jest nam miejsce, bo od kilku
lat rośnie zainteresowanie naszym
świętem. Dzwonią ludzie z całej Polski.
Nie tylko turyści indywidualni, ale też
biura turystyczne.
Krzysztof Ulanowski

fot. Mikołaj Kamieński - więcej na FB/sucholeski

Żelazny Kanclerz na
Bambrach się przejechał
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Co jest najważniejsze w morsowaniu? Wyczyn, zdrowie,
a może po prostu fajne spotkanie towarzyskie? Wydaje się,
że każda z tych odpowiedzi jest prawdziwa. A w przypadku Morsów Złotniki chodzi też o pyszną zabawę.
Klub Morsy Złotniki rozpoczął
sezon 2022/2023 w przedostatnią
niedzielę października, tradycyjnie
na Plaży Łabędziej nad Jeziorem
Kierskim.
– Przez moment zastanawiałam się,

czy mogę zaprosić ludzi nad Kierskie;
głośno było przecież o zanieczyszczaniu wody w akwenie – mówi nam Ewa
Korek, szefowa klubu. – Potem jednak
ze swoich źródeł dowiedziałam się, że
kąpiel w jeziorze jest raczej bezpieczna.

klubu. – Zwyczajnie cieszyłam się, że
Coraz więcej morsów
wreszcie
zobaczę swoich morsowych
Klubowicze stawili się na plaży
przyjaciół.
I oni zresztą witali mnie
równie licznie jak w dniu zakończenia
z
niekłamaną
radością, co zawsze jest
poprzedniego sezonu. A nawet liczniej,
dla
mnie
najpiękniejszą
nagrodą za
bo doszły kolejne osoby.
całą
pracę
organizacyjną
na
rzecz klu– Tak jest zresztą co roku, że ktoś
bu
–
dodaje
wzruszona.
dochodzi – kiwa głową nasza rozmówczyni. – To także wasza zasługa, bo
o nas piszecie i robicie nam dobry PR Załóż czapkę, Sandro
Były jednak i momenty zaskoczenia.
– dodaje z uznaniem.
–
To przez to ciepło – mówi pani
Takie słowa zawsze bardzo miło
Ewa.
– Ludzie normalnie przyjeżdżasłyszeć, więc kraśniejemy z dumy.
ją
w
czapkach
i w czapkach morsują.
Ale jak się morsuje, kiedy temperaA
tu
jakaś
dziewczyna
z gołą głową
tura powietrza wynosi kilkanaście
wita
mnie
z
uśmiechem,
mówi do
stopni?
mnie
po
imieniu,
ja
wiem,
że
znam tę
– Faktycznie, było trochę za cietwarz,
ale
nie
mogę
skojarzyć
z imiepło – uśmiecha się pani Ewa. – Kieniem
–
przyznaje.
–
Wreszcie
widzę,
dy przed południem wychodziłam
że
dziewczyna
trzyma
w
ręku
cienką
z domu, było plus 12. Temperatura
wody w Kierskim w południe również czapkę, więc proszę, żeby założyła tę
wynosiła plus 12. Pomimo to podczas czapkę na głowę. Dopiero wtedy rozwchodzenia do jeziora odczuwało się poznaję osobę i krzyczę ,,Cześć Sanchłód. Ja jednak byłam na takiej adre- dra” – śmieje się.
Tak wyglądało pierwsze morsonalinie, że wparowałam do wody jak
wanie.
A kolejne? Kolejne przypadało
bomba. Tylko przerębli i lodu brakow
przeddzień
Halloween, więc nasze
wało – żartuje.
morsy
tradycyjnie
założyły straszne
Skąd ta adrenalina u kogoś, kto
stroje,
przebierając
się
za duchy i czamorsuje już od kilku lat? I w czasie serownice.
zonu kąpie się w każdy weekend?
11 listopada radosnych przebiera– No raczej nie ze strachu przed
nek
nie było. Ale była biel i czerwień,
lodowatą wodą – mruży oko szefowa

Od lewej Ania, Magda, Dorota, Daria i Ewa. Ania przebrana za Biedę, Ewa za Inflację

odśpiewano też w zimnej wodzie „Mazurka Dąbrowskiego”.
– Przebieranki czekają nas za to
w grudniu, na Mikołajki i Święta – zapowiada Ewa Korek. – Tradycyjnie
założymy czerwone czapki, a może też
już dotrą do nas nasze morsowe stroje...
– zastanawia się.
Zaraz, zaraz, jakie morsowe stroje?
– Zamówiłam u krawca specjalne,
niebiesko-złote stroje – nasza rozmówczyni uchyla rąbka tajemnicy. –
Złote, bo klub jest ze Złotnik, a niebieskie, wiadomo, bo niebieska jest woda.
Będą czapki, polary, a dla chętnych też
torby. Szczegóły w swoim czasie – dodaje nieco tajemniczo.
Jak tajemnica, to tajemnica. W takim razie wróćmy jeszcze na moment
do grudniowych kąpieli.

okolicznościach przyrody, wśród majestatycznych skał. Nasze morsy ze
Złotnik jeżdżą w Karkonosze przynajmniej raz w roku. A wszystko wskazuje
na to, że teraz będą jeździć w te okolice
nawet częściej.
– W poprzednim sezonie byliśmy
w kilka osób na rekonesansie nad
wodospadem Kwisa, w Świeradowie-Zdroju, na obrzeżach Gór Izerskich –
przypomina nasza rozmówczyni. – Po
Nowym Roku zamierzamy wybrać się
tam już całą, dużą grupą – wyjawia.
Zanim jednak nadejdzie czas
Magda, Dorota i Kajetan (w koszulce z napisem ,,NBP dorwie cię”)
styczniowego wyjazdu, najpierw
Morsy Złotniki tradycyjnie powitają – Mam nadzieję, że wasz „Magazyn”
Nowy Rok, rzecz jasna w toni Jeziora nie zawiedzie i pojawi się też ktoś
Kierskiego. Każdy z morsów zanurzy z waszej redakcji – uśmiecha się, ale
się w tę toń z lampką szampana w ręku. i grozi palcem, bo ostatnio jakoś nie
udało się zgrać.
Oczywiście bezalkoholowego.
– Postaramy się! – zapewniamy
A w lutym? Tu nie ma żadnych wątz entuzjazmem, ale i – nie da się ukryć
Górska mekka morsów
pliwości.
– z pewnym poczuciem winy.
Czy jakichś jeszcze atrakcji w ostatA w marcu? W marcu, jak wiadomo,
nim miesiącu w roku można się spo- Królowa fal, morskiej
zaczyna się wiosna i tym samym końdziewać? Poza przebierankami?
piany bal
– Na Mikołajki pewnie wykąpiemy
W lutym złotniccy miłośnicy czy się sezon morsowania. W okolicy
się w Kierskim, ale wybierzemy się też zimnych kąpieli co roku biorą udział pierwszego dnia wiosny spodziewać
do Przesieki w Karkonoszach – wyja- w Międzynarodowym Zlocie Morsów się więc można, że spotkanie na Plaży
Łabędziej będzie szczególnie uroczywia pani Ewa.
w Mielnie.
Przypomnijmy w tym miejscu, że
– Tym razem będzie to jubileuszo- ste. I rzecz jasna nie obędzie się bez
Przesieka to mekka morsów. Ludzie wy, dwudziesty już zlot, więc na bał- kolejnych, radosnych przebieranek.
przyjeżdżają tam, by kąpać się pod tyckiej plaży pojawi się zapewne wiele Jeszcze w zielone gramy!
Szefowa i jej klub
Krzysztof Ulanowski
wodospadem Podgórnej, w pięknych tysięcy osób – cieszy się szefowa klubu.

fot. Arch. Morsy Złotniki

Zapraszamy na spacer po malowniczej
PLANTACJI w ZIELĄTKOWIE i wybór
wymarzonego drzewka świątecznego
prosto z pola lub w donicach.

Julia, Maja i Tomasz

Inflacyjną szarfę trzymają Sandra, Ewa i Angelika

Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410
Usługi dostępne drogą elektroniczną
w e-urzędzie skarbowym

fot. Zuzanna Słaby

E-Urząd Skarbowy umożliwi Ci załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu i w dowolnym czasie.
E-Urząd Skarbowy jest dostępny na: www.podatki.gov.pl.
Z e-Urzędu Skarbowego skorzystało już ponad 156 tysięcy podatników.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady,
Agnieszka Mnikołajska informuje, jakie sprawy
możesz załatwić w e-Urzędzie Skarbowym?
Znajdziesz tu takie usługi jak:
 Twój e-PIT (czyli zeznanie podatkowe PIT-28, PIT36, PIT-37 lub PIT-38),
 e-mikrofirma (bezpłatną aplikację do generowania i wysyłania JPK),
 wykaz twoich mandatów karnych,
 płatności online,
 listę udzielonych pełnomocnictw,
 pobierzesz zaświadczenie o dochodach, o nie-

Zbiorowe zdjęcie morsów
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zaleganiu w podatkach – bez uiszczania opłaty
skarbowej – w ciągu kilku minut.
Uzyskasz dostęp do:
 swoich aktualnych danych, a jeśli prowadzisz działalność, to również danych tej działalności,
 informacji o swoim indywidualnym rachunku podatkowym, tzw. mikrorachunku podatkowym, na
który wpłacisz należne podatki,
 złożonych dokumentów,
 historii płatności,
 historii logowania.

Zielątkowo, ul. Leśna 14
(8.00 do 18.00), tel. 694 970 870
Złożysz do urzędu skarbowego m.in.:
 pismo ogólne w dowolnej sprawie,
 pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty,
 wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku
na poczet innych zobowiązań,
 wniosek o stwierdzenie nadpłaty,
 zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego
(tzw. czynny żal),
 zawiadomienie ZAW-NR,
 pełnomocnictwo ogólne,
 pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych UPL-1, jak też zmianę, czy odwołanie takiego pełnomocnictwa OPL-1,
 ZAP-3, aby zaktualizować/poprawić swoje dane.
Platforma zapewnia również pełną transakcyjność
(m.in. przez elektroniczne płatności online) dla
wszystkich udostępnionych e-usług, funkcjonalności, deklaracji i tytułów.
W e-Urzędzie Skarbowym systematycznie będą się
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pojawiać nowe usługi.
Co należy zrobić aby otrzymać korespondencję
z Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną?
Aby wysyłać pisma i otrzymywać korespondencję
w e Urzędzie Skarbowym – wystarczy wyrazić
zgodę i podać dane, na które otrzymasz powiadomienia: numer telefonu, adres e-mail.
Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie do
wysyłania powiadomień o umieszczeniu korespondencji na Twoim koncie w e Urzędzie Skarbowym.
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fot. Arch. Morsy Złotniki

Złotnickie morsy mocno
stęskniły się za sobą
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Święto
wSCHOOL
szkole międzynarodowej
na rozwoju dzieci i ich możliwości
MUSIC WORLD

Jak powinna wyglądać
zieleń we wzorcowej wsi?

odkrywania
świata
poprzez niesamoWorld School
to popołu- dzień
14 Music
października
obchodzimy
Edukacji
Narodowej.
witą
przygodę!
dniowa
szkoła
muzyczna
I
stopnia.
Także nauczyciele mają swoje święto tego dnia. Dla World
Jako jednaSchool
z czterechbył
placówek
w Po- powód do radości.
Primary
dodatkowy

–

Nie tylko piękny uśmiech

fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com

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?

12

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,
Sucholeski.EU listopad 2022

Mieszkańcy Golęczewa skarżą się, że podwójny szpaler
drzew na skrzyżowaniu Lipowej i Bocznej zasłania widoczność kierowcom ciągników. Zasugerowali więc przesadzenie młodych drzewek. Co na to władze?

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
zycznej
edukacji w liceum, zapewnia
DO SZKOŁY!
płynną
znajomość
języka
angielskiego
Szczegóły oferty
dotyczące
nabooraz
umożliwia
napisanie
anglojęzyczru uzupełniającego znajdą
Państwo
nych
egzaminów
uprawniających
do
na stronie
internetowej:
www.worldnauki
za
granią.
-school.pl
Szkoła organizuje dni otwarte 26
listopada
2022
18 lutego 2023 o goDOŁĄCZ
DOi KLASY
dzinie
10.00
dla
przedszkola
i o godziCZWARTEJ!
nie Zapraszamy
12.30 dla szkoły.
W
tym
roku
w redzieci klasy trzeciej
krutacji
mogą
wziąć
udział
także
starsi
do utworzonej klasy czwartej. Formuuczniowie
z klas 4-7,
którzywypełnić
pragną rozlarz aplikacyjny
można
za
począć
nauczanie
dwujęzyczne.
pośrednictwem strony: https://worldWięcej informacji o szkole podsta-school.pl/rekrutacja-podstawowka/.
wowej, przedszkolu i szkole muzycznej
znajdą Państwo
na stronie www.
Zapraszamy
do kontaktu:
world-school.pl.
ul. Obornicka 124,
Suchy Las 62-002.
Suchy
Las269
62-002
515- 789ul.
Obornicka
124
kontakt@world-school.pl
515
789
269
www.world-school.pl
www.world-school.pl

fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com
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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 11 (130)
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Skontaktowała się z nami że droga jest pusta, musiał wyjechać
Maria Rybicka, mieszkanka Go- spory kawałek na ulicę Lipową, polęczewa, która niejako w imieniu nieważ nowo posadzone drzewa
tamtejszych rolników zapytała zasłaniają widok z dość wysoko usyo możliwość przesadzenia młodych tuowanej kabiny kierowcy. Właściwie
drzewek.
dopiero po zajęciu lewego pasa mógł
– W ramach kompensacyjnych się upewnić, że droga jest wolna. Tym
nasadzeń przy ul. Lipowej u wylotu razem kierującej udało się ominąć
Bocznej posadzono kilka drzew. Jed- wyjeżdżający ciągnik, ale co byłoby,
nak miejsce, które dla nich wybrano, gdyby z naprzeciwka też ktoś jechał?
jest niefortunne – zwraca uwagę. – – zawiesza głos.
Wzdłuż tego odcinka rosną już duże
Mieszkanka zauważa też, że
drzewa i to w niewielkiej odległości, w miejscowości jest sporo ulic bez
więc nie ma sensu tworzenie podwój- drzew, jak np. Wiśniowa, Czereśnionego szpaleru – przekonuje.
wa czy Kręta.
– Teraz jesienią jest najkorzystNie ma widoku
niejszy czas na przesadzenie. Czy
Mieszkanka dodaje, że ten dodat- trzeba czekać na wypadek? – pyta rekowy rząd drzew jest nie tylko tu nie- torycznie. – Owszem, rolnicy mogą
potrzebny, ale też niebezpieczny.
wyjeżdżać drugim wylotem Bocznej,
– Od strony Soboty nadjeżdżał jednak oznacza to przejazd z gnojem
samochód, gdy z ulicy Bocznej wyje- albo kombajnem dużo dłuższą drochał ciągnik – opowiada pani Maria. gą, no i przez całą wieś – wskazuje
– Kierowca ciągnika, by się upewnić, niedogodności.

Będzie lustro
Zainteresowaliśmy się sprawą.
Z naszych pierwszych, nieformalnych
informacji wynikało, że drzewka zostaną przesadzone. Ostatecznie okazało się jednak, że powiat zdecydował
się na inne rozwiązanie.
– Zarządcą ulicy Lipowej jest powiat – zaznacza w rozmowie z nami
wójt Grzegorz Wojtera. – Na koszt
gminy zasadzono tam dziewięć grabów za kwotę 15 tys. zł. Mieszkańcy
zgłaszali niedogodności, jednak powiat ostatecznie podjął decyzję, że
nie będzie drzewek ścinał, ani też
przesadzał, za to ustawi na skrzyżowaniu lustro.
– Dobrze, że nie zdecydowano
o wycince, bo byłam świadkiem, jak
dwóch panów od zieleni przycinało,
najwyraźniej tępą piłą, dwie urocze,
zdrowe, zrośnięte akacje... – ubolewa
pani Maria.
Mieszkanka ma też bardziej ogólne uwagi na temat polityki zazieleniania miejscowości.
– Przypominam, że Golęczewo
było wzorcową wsią niemiecką.
Do dziś jest przecież unikatową
miejscowością w skali całej Polski
– podkreśla. – Dawniej rosły tu klony, kasztanowce, bzy i ewentualnie
świerki. A teraz za ciężkie pienią-

Pestkownica - idealne miejsce
na imprezę firmową

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

dze sadzą na Dworcowej hortensje
i begonie, czyli rośliny, które nie są
nasze, a do tego wymagają sporo
pielęgnacji. A wystarczyłby proretencyjny trawnik kwietny, taki
w stylu wsi, koszony dwa razy do
roku – podpowiada.
Krzysztof Ulanowski

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

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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Z SESJI RADY GMINY / REKLAMA

Trwa walka o trawę
z dziećmi na rowerkach
Październikowa sesja Rady Gminy Suchy Las była pracowita.
Samorządowcy rozmawiali o przystani na Warcie, o ewentualnej sprzedaży węgla przez gminę, o sucholeskich parkach,
o byłym już samochodzie Straży Gminnej, o drogach rowerowych, a także o... odśnieżaniu chodników. Pod koniec sesji
wysłuchano też skarg rolników ze Złotkowa i Złotnik.
nach w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla Jelonka, rejonu ulic Złotnickiej
i Sosnowej.
W tym przypadku głos zabrał sołPrzystań potrzebna
tys tej miejscowości Andrzej BartkoZaraz potem przystąpiono do pra- wiak.
cy nad miejscowym planem zagospo– Lokalne ulice dojazdowe mają
darowania przestrzennego „Biedrusko, szerokość po pięć metrów, bez możlirejon Rowu Północnego, część pierw- wości poszerzenia – uczulił obecnych
sza”.
sołtys. – Z kolei ulicę Topolową często
– Cieszę się, że ten plan prawdopo- blokują tiry, a Brzozowa jest pieszodobnie zostanie uchwalony – zabrał jezdnią bez wydzielonego chodnika.
głos w dyskusji radny Krzysztof ŁączW tym momencie radny Jarosław
kowski. – Jesteśmy jedną z nielicznych Dudkiewicz zaproponował poprawkę
gmin nadwarciańskich, które nie mają do projektu uchwały i zmianę miniprzystani na Warcie – zwrócił uwagę.
malnej powierzchni działki z 600 na
– Dziś zajmujemy się tą częścią pla- 800 m2. Doszło do krótkiej dyskusji,
nu, która dotyczy sportu i rekreacji – w toku której wnioskodawcy udało
przypomniał wójt Grzegorz Wojtera. – się pozostałych rajców przekonać.
Budowa przystani to faktycznie ważny Za poprawką zagłosowało 11 osób,
i potrzebny projekt – zgodził się.
wstrzymał się tylko radny Zbigniew
Obaj samorządowcy najwyraź- Hącia. Zaraz potem przyjęto także
niej wszystkich przekonali, bo dalszej całą uchwałę planistyczną.
dyskusji nie było. Plan przyjęto jednomyślnie.
Ochrona środowiska
W dalszej kolejności pochylono
W dalszej kolejności bez większych
się nad projektem uchwały o zmia- problemów przegłosowano uchwały
zmieniające uchwałę budżetową oraz
uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej. W przypadku drugiej z tych
uchwał radny Michał Przybylski
wniósł tylko o przesunięcie środków
w kwocie 340 tys. zł z jednego zadania
na drugie – a konkretnie na budowę
ulic Kochanowskiego, Reja, Słowackiego i Prusa w Złotnikach.
– Chciałbym poinformować, że dokładnie to, o co wniósł radny Przybylski, jest już w projekcie budżetu na rok
2023
– zwrócił uwagę wójt Grzegorz
Przewodniczący Radosław Banaszak
wskazał, że budżet nie jest z gumy
Wojtera.
fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Obrady rozpoczęły się od przyjęcia protokołu z sesji sierpniowej. Tu
nie było wątpliwości; głosowano jednomyślnie.

Radny Michał Przybylski wnioskował
o środki na ulice w Złotnikach

14
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Wicewójt Marcin Buliński mówił
o odśnieżaniu chodników
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Ostatecznie, po niezbyt długiej
dyskusji, uchwałę o WPF przyjęto jednomyślnie.
Następnie zajęto się projektem
uchwały w sprawie stawek podatku od
nieruchomości. Dyskutowano także
nad programem ochrony środowiska
dla gminy Suchy Las na lata 2022-2027
z perspektywą do roku 2030. Ostatecznie program przyjęto jednomyślnie.
Podobnie bez głosów sprzeciwu
i wstrzymujących się przyjęto też
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez gminę.
Po przerwie wójt Grzegorz Wojtera
i przewodniczący Rady Gminy Radosław Banaszak przekazali informacje
o analizie oświadczeń majątkowych.
W przypadku wójta chodzi o oświadczenia ważniejszych urzędników oraz
szefów gminnych spółek i jednostek
organizacyjnych. W przypadku przewodniczącego rady – o oświadczenia
radnych.
– 14 radnych złożyło oświadczenia
w terminie, a jeden – Robert Rozwadowski – po terminie – oznajmił przewodniczący.

marki Dacia oraz o dzierżawę adresów
IP od żon prezesów gminnej spółki – przypomniał. – Sformowaliśmy
wnioski i zalecenia pokontrolne, które
powinny już być do wglądu na stronie
internetowej – zachęcił do lektury.
Nie zabrakło też informacji radnego powiatowego Jerzego Świerkowskiego.
– Jak pewnie zauważyliście, od
dwóch dni ruszył ruch przez nowe
rondo. Wykonawca wyrobił się ciut
przed terminem – pochwalił. – W starostwie pracujemy też nad projektem
budżetu, niełatwym, bo po polskim
ładzie umniejszyły się środki o ok. 40
mln zł – westchnął.
W ramach wolnych głosów i wniosków głos jako pierwsza zabrała sołtyska Halina Gramsch, która zaprosiła
wszystkich na uroczystość patriotyczną w Chludowie, na 10 listopada.
– Będzie poczęstunek w Starym Barze – zachęcała.
Z kolei sołtyska Golęczewa Katarzyna Kachel zapytała wójta Grzegorza Wojterę o dystrybucję węgla.
– Nasi mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni, że gmina rezygnuje z tej dystrybucji – wyznała.
– Precyzyjnie chodzi o zakup węgla
przez gminę i odsprzedaż po cenie
preferencyjnej – uściślił wójt Wojtera.
– W tej kwestii samorządowcy w Polsce podzielili się na dwie grupy. My jesteśmy w grupie drugiej, czyli tej, która
węgla nie skupuje. Dla mnie istotne
jest to, że w tej chwili mówimy o przepisie, którego na razie nie ma – zwrócił uwagę. – Bo dzisiaj odpowiedniej
ustawy brak, a zatem gmina Suchy Las
nie zajmuje się sprzedażą węgla – zakończył twardo.

Gmina węglem nie handluje
Zaraz potem nadszedł czas na
comiesięczne informacje wójta gminy. W tym przypadku głos zabrał zastępca wójta Marcin Buliński, który
opowiedział m.in. o budowie świetlicy
wiejskiej w Złotnikach Wsi (jest już na
ukończeniu), o monitoringu gminy
(modernizacja, zmiana kamer), o przebudowie sali gimnastycznej (otwarcie
ofert), a także o budowie ulicy Krętej
w Golęczewie (również otwarcie ofert).
W ramach informacji poszczególnych komisji stałych, głos zabrał m.in. Budżet nie z gumy
Jarosław Dudkiewicz, który w zastępSołtyska Golęczewa zapytała też
stwie nieobecnego przewodniczącego o to, kto ma obowiązek odśnieżania
Mariana Bajera opowiedział o pra- i oczyszczania chodników.
cy Komisji Porządku Publicznego,
– Stoimy na stanowisko, że odśnieOchrony Środowiska i Spraw Komu- żaniem przy nieruchomościach winni
nalnych.
zajmować się mieszkańcy – odpowie– Przede wszystkim opiniowaliśmy dział zastępca wójta Marcin Buliński.
projekt uchwały dotyczący programu – Zresztą większość mieszkańców o to
ochrony środowiska – przemówił dba – pochwalił.
krótko J. Dudkiewicz. – Omawiali– Ale na Tysiąclecia szereg posesji
śmy też obchody stulecia Ochotni- jest niezamieszkanych – zwróciła
czych Straży Pożarnych z Suchego uwagę Katarzyna Kachel.
Lasu i Zielątkowa.
– Tam oczywiście odśnieża gmina –
W imieniu Komisji Rewizyjnej odparł krótko M. Buliński.
przemówił jej wiceprzewodniczący
Przy okazji sołtyska zaprosiła też
Michał Przybylski – w zastępstwie wszystkich na uroczystości 11 listonieobecnej przewodniczącej Iwony pada, w ramach których przewidziano
Koźlickiej.
i rajd rowerowy, i poczęstunek w po– Komisja obradowała raz, przyjęli- staci rogali marcińskich.
śmy wystąpienia pokontrolne w zakrePrzewodniczący Zarządu Osiedla
sie kontroli Straży Gminnej oraz spół- Grzybowego Jarosław Dudkiewicz
ki GCI. Chodzi o zbycie samochodu zapytał o niebezpieczne skrzyżowanie.

– Doszło do niebezpiecznej sytuacji, przetargu – odparł wójt Wojtera. – Narowerzysta znalazł się pod kołami sa- tomiast Nizinna wygląda dobrze, ale
mochodu – podkreślił.
cały czas walczymy tam o trawę. Dla– To był, zdaje się, motocyklista – tego może dojść do zamknięcia parku.
skorygował tę informację zastępca Bo mieszkańcy już z niego korzystają,
wójta.
a jeszcze nie powinni – wyjaśnił. – JeSołtys Jelonka Andrzej Bartko- śli dzieci będą wjeżdżały rowerkami
wiak zapytał o możliwość bezpieczne- na obsianą ziemię, to trawa nigdy nie
go dojścia pomiędzy ulicą Topolową urośnie – ostrzegł.
a przystankiem przy ulicy Nektarowej.
– Tak, mamy duży projekt ścieżki Traktorem na krawężnik
pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy OborRadny Tomasz Sztolcman zapytał
nickiej – pokiwał głową M. Buliński. m.in. o to, na jakim etapie jest droga
– Prace przy tej ścieżce jeszcze chwilę rowerowa pomiędzy Golęczewem
potrwają – zastrzegł.
a Zielątkowem.
Sołtys Jelonka Andrzej Bartkowiak
Zaraz potem głos zabrał wójt
– W sprawie tej ścieżki nadal czekawspomniał o tirach na Topolowej
Wojtera, który poprosił radnych o po- my na odpowiedź powiatu – rozłożył
– A w każdym razie legalnego dowstrzymanie się na przyszłość przed ręce zastępca wójta.
wrzutkami do budżetu czy WPF-u.
Już pod koniec sesji głos też zabrał jazdu nie ma – sprecyzował. – Bo trak– To nie jest dobra praktyka – po- rolnik ze Złotkowa, który mocno kry- torem przecież krawężnik się pokona
kręcił głową.
tycznie odniósł się do zabierania ziemi i się wjedzie. Mnie nawet zablokowa– Niestety, budżet z gumy nie jest mieszkańcom tejże miejscowości – no dostęp przystankiem autobuso– zgodził się przewodniczący Rady pod budowę skrzyżowania. A kon- wym, niby tymczasowym – poskarżył
Gminy Radosław Banaszak.
kretniej – do wysokości ekwiwalentu się.
– Sam wprawdzie bardzo nie lubię
Radna Anna Ankiewicz zapytała, pieniężnego za tę ziemię.
czy drgnęło coś w sprawie parku Su– Życzę panu, żeby pan zrealizował słyszeć takiej odpowiedzi z ust urzędcholeska Łąka.
tę inwestycję – mówca zwrócił się nika, ale też nie mogę w tym przy– Jednocześnie gratuluję parku przy w tym momencie bezpośrednio do padku udzielić innej – urząd nie jest
Nizinnej, który wygląda świetnie – po- wójta. – Ale ja będę domagał się nor- w stanie podwyższyć odszkodowania
– pokręcił głową wójt Wojtera.
chwaliła.
malnej zapłaty.
I na tej wymianie zdań sesja zakoń– Jesteśmy po spotkaniu z projekKolejny rolnik zwrócił uwagę, że
tantką, mam nadzieję, że na następnej znajdujące się tam działki nie mają czyła się.
Krzysztof Ulanowski
sesji powiem państwu o ogłoszonym dojazdu.

Radny powiatowy Jerzy Świerkowski
napomknął o nowym rondzie

Radny Zbigniew Hącia wstrzymał się
w sprawie poprawki Jarosława Dudkiewicza

www.wfr.org.pl

FINANSOWANE CELE
przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw
pożyczki

wsparcie obrotowe
modernizacja, budowa obiektów

poręczenia
wsparcie ekspansji

zakup nieruchomości, maszyn i urządzeń

inwestycje ekoenergetyczne i niskoemisyjne środki transportu
realizacja zamówień publicznych
rewitalizacja obszarów miejskich
rozwój działalności eksportowej

Wsparcie finansowe zrównoważonego rozwoju Wielkopolski
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fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski
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ul. Szkółkarska 32
tel. 570 629 580 / 57 0 800 380

7

www.przychodniaeumedica.pl

tel: 791 889 916
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E-lokalni w Gminie Suchy Las – ruszyli!
Teraz czas na Wasze pomysły!
WYDARZENIA
Chcecie zorganizować warsztaty? A może imprezę integracyjną? A może do Waszych
działań brakujeLokalna
Wam jakiegoś sprzętu?
A może dlama
swojej grupy lokalnej chcecie zorganiProjekt
Młodzież
zować wycieczkę? A może nasadzenia albo domki dla pszczół? Możliwości są ogromne,
a Wam naoficjalnie
pewno pomysłów
nie brakuje!
Głos
otwarty!!!
I dlatego jesteśmy my – Lokalni

bezpłatności (czyli nie można

Z przytupem otworzyliśmy oficjalnie
nasz
projekt
na spo- Eczerpać korzyści finansowych
w Gminie
Suchy
Las z projektem
tkaniu z mieszkankami i mieszkańcami
naszej
gminy
– byłpod
z powstałych rzeczy),
-lokalni. Na platformie #DaSię
poczęstunek, muzyka, warsztatyadresem
dla najmłodszych,
zdjęcia
 efekt powinien służyć jak najwww.lokalni.konsultai konkursy z nagrodami – dziękujemy,
byliście z nami.
większej liczbie mieszkańców,
cjejst.pl że
przygotowaną
przez firmę

fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com

W ramach projektu cały czas
odbywają się warsztaty rozwijające
z młodzieżą i spotkania z politykami i samorządowcami – kształtując

A

Euro Innowacje
Software
sp. z o.o.  realizacja pomysłu musi się zapostawy
obywatelskie,
wzmacniając
kończyć do 30.09.2022 roku,
możecie za pomocą
prostego
generakompetencje
młodzieży
i dając
im
tora składać
a potem  pamiętajcie żeby w sposób atrakwiedzę
wiemy,swoje
że takpomysły,
można budować
cyjny opisać Wasz pomysł zachędziałać żeby obywatelskie.
mieszkańcy na Wasz
społeczeństwo
cając do głosowania na niego.
pomysł
zagłosowali.
Ruszyły
też budżety szkolne – pięć
Pomysły można zgłaszać do
może zgłosić
pomysł?bierze
KaższkółKto
z terenu
naszej gminy
dy – stowarzyszenia,
gospodyń 10 lipca, potem rusza głosowanie.
udział
w projekcie. Tokoła
społeczność
wiejskich,
ochotnicze
straże pożarszkolna
– uczennice
i uczniowie
zgło- Śledźcie też nasz profil na FaceboAnia Ohirko
ne, swoje
grupy pomysły
sąsiedzkie,
rady rodziców,
szą
i zachęcą
innych oku „Lokalni w Gminie Suchy Las”,
Lokalni w Gminie Suchy Las
mieszkańcy.
do
głosowania na nie. W szkołach gdzie będziemy zamieszczać inforSkładając
Waszei zwycięskie
pomysły musiodbędą
się wybory
proProjekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
cie pamiętać
o kilku ważnych
jekty
zostaną zrealizowane.
Budżetzasadla
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
dach: szkoły to 10 tys. zł. Bo #DaSię
każdej
(wysokość budżetu 14 928,59 euro).
budżet musi
zmieścić
się wLas
kwo– z Lokalnymi
w Gminie
Suchy
po
cie#DaSię.
5300 zł,
prostu
Projekt realizowany przez
 Planujemy
pomysł niejużmoże
wymagać
pokolejne
etapy pronp. na budowę,
jektuzwoleń
– zaglądajcie
na nasz profil na
 efekt realizacji
mieć wymiar
Facebooku
Lokalnimusi
w Gminie
Suchy
i podlegać
Las. społeczny
Bo wszystko
co robimy zasadzie
chcemy
robić z Wami – tylko wspólne działaProjekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
nie ma sens.
Anna Ohirko
z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach
prezeska Lokalni
Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny
w Gminie Suchy Las

Tradycja malarstwa
ściennego wciąż jest żywa

stulecie OSP. Z lekkim wyprzedzeniem, bo straż powstała w 1923 r., a zatem – jak nietrudno obliczyć – okrągły
jubileusz obchodzić będzie dopiero
w roku przyszłym.
Niektórzy nasi Czytelnicy z pewnością widzieli już imponu– Dzieło wykonał artysta z Ełku,
jący mural na ścianie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
posługujący się pseudonimem Vinci
w Suchym Lesie. Jaka jest historia tego obrazu? Jak się oka- Maluje – wyjawia Anna Ohirko z LoREKLAMOWA
zało,GRAFIKA
o powstaniu
dzieła zadecydowali sami mieszkańcy.
kalnych.
Lokalni w Gminie Suchy Las podJak mural wygląda? Mieszkańcy
GRAFIKA UŻYTKOWA
dali pod głosowanie na platformie Suchego Lasu przechodzący ulicą
internetowej różne projekty, z których Bogusławskiego z pewnością już go
najwięcej głosów mieszkańców zdo- widzieli. Pozostałych zaś zachęcamy,
REKLAMA WIZUALNA
były cztery. Jednym z tych czterech żeby tam zajrzeli, a póki co informuprojektów – naszym subiektywnym jemy, że dzieło składa się z dwóch
KREACJA ARTYSTYCZNA
zdaniem najciekawszym – okazał się części.
mural na ścianie remizy Ochotniczej
Lewa część przedstawia dzielnych
BRANDING
Straży Pożarnej w Suchym Lesie. I – strażaków pędzących do pożaru na
dr Karolina
SUCHY
ZŁOTNIKI,
jak na
wstępieLAS,
wspomnieliśmy
– ten sikawce konnej. Część prawa przedChmaj-Wierzchowska
mural
powstał. Wykonano
go na stawia
gaszących pożar strażaków
OS. już
GRZYBOWE,
JELONEK,

KUPIĘ
MIESZKANIE
3-4 POKOJOWE
PODOLANY, STRZESZYN

od 2007 r.

www.as-grafstudio.pl
504 704 666
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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.

BEZ POŚREDNIKÓW

TEL.
667 859 640
nr 6 (125)

nr 11 (130)

SPECJALISTA
GINEKOLOG
- POŁOŻNIK
zaprasza do gabinetu
ginekologicznego
ul. Rubież 14b / 54,
Poznań (Naramowice)

tel. 600

11 66 76

współczesnych, za plecami których
stoi nowoczesny samochód pożarniczy. Elementem łączącym przeszłość
z teraźniejszością jest logo OSP i dwie
daty: rok założenia straży oraz rok jubileuszowy.
No dobrze, a pozostałe zwycięskie
projekty? Tu ciekawostka, bo jednym
z tych projektów jest montaż kilkudziesięciu budek lęgowych dla ptaków.
– I jedna z tych budek wisi właśnie na terenie sucholeskiej remizy –
uśmiecha się Anna Ohirko.
Projekty sfinansowane zostały
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz
Regionalny.
Krzysztof Ulanowski

 Hollywood
koloryzacjeLook
(backcombing,
twilighting hair,
)
 koloryzacje
twilighting hair,
Hollywood (backcombing,
Look )
Hollywood Look )

URODA / REKLAMA
KOSMETYKA
KOSMETYKA

manicure
KOSMETYKA
manicure
pracują przez warstwę rogową skóry,
Jakie
jeszcze peelingi
pedicure

Jesień to najlepszy
czas na zabiegi twarzy
z użyciem kwasów
Po gorących letnich dniach czas zwrócić uwagę na skórę.
A taki zabieg jak peeling może w tym pomóc najlepiej ze
wszystkich. Jesienny peeling twarzy to najlepsza rzecz, jaką
można polecić do odświeżenia warstwy rogowej skóry.
Peelingi twarzy najlepiej wykonywać jesienią, ponieważ promienie UV
nie są szkodliwe dla skóry w okresie
od października do marca. W okresie
jesienno-zimowym aktywność słońca
w naszych szerokościach geograficznych jest tak niska, że nie powoduje
przebarwień: pomaga to dłużej utrzymać efekt złuszczonej, świeżej skóry .
Już po jednym delikatnym zabiegu
złuszczania poprawia się stan skóry.
Do czego służą peelingi, сo
daje skórze ten zabieg?
Peelingi lekkie służą do stymulacji, odnowy komórek naskórka, czyli
górnej warstwy skóry. Zabiegi te pomagają również „rozświetlić” skórę,
usuwając niedoskonałości: skóra jest
zregenerowana, bardziej miękka i jedwabista, a jej koloryt wyrównany.
Ten zabieg pomaga również zminimalizować wygląd rozszerzonych
porów oraz reguluje wydzielanie sebum przez gruczoły łojowe. I pomaga

wygładzić drobne linie i zmarszczki,
jest odpowiedni dla starszych pań lub
tych, które borykają się z problemem
zmarszczek mimicznych.
Jak wybrać odpowiednią procedurę peelingu?
To, który konkretnie kwas jest odpowiedni dla twojego typu skóry, zależy od konkretnego problemu, a specjalista pomoże to ustalić.
– W żadnym wypadku nie zaleca
się wybierania własnych kwasów do
zabiegu bez konsultacji z profesjonalistą – może to wywołać skutki
uboczne i pogorszyć wyjściowy stan
skóry – mówi pani Karolina, kosmetyczka z Salonu Natalia w Chludowie.
– Na przykład nie wszystkie peelingi
nadają się do skóry wrażliwej, więc
nie są odpowiednie dla wszystkich
typów skóry – dodaje. – Najlepszymi
peelingami dla takich typów skóry
są te z kwasem migdałowym. Są one
lekkie, delikatne i zawierają tylko niewielki procent kwasu.
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PODŁĄCZ SIĘ DO SIECI
KANALIZACYJNEJ

TYLKO TERAZ

NA SPECJALNYCH
WARUNKACH

Wspierając naszych Klientów w realizacji obowiązku podłączenia się do sieci
kanalizacji sanitarnej, wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Aquanet S.A. przedstawia specjalnie przygotowany Program podłączeń
do sieci kanalizacyjnej.

Cena za realizację podłączenia obejmuje: kompleksowe podłączenie do sieci kanalizacyjnej tj. uzyskanie
warunków przyłączenia, wykonanie projektu, uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień, budowę podłączenia łącznie
z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz niezbędnym zagęszczeniem terenu nieruchomości, odbiór
techniczny oraz inwentaryzację geodezyjną. Usługa dotyczy budowy podłączenia do sieci kanalizacyjnej o długości
maksymalnie 30 mb, w tym przyłącza kanalizacyjnego zakończonego studnią rewizyjną o średnicy 425 mm (1 szt.) oraz
grawitacyjnego odcinka instalacji od studni rewizyjnej do istniejącej instalacji wewnętrznej.
UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania układu tłocznego cena za realizację podłączenia obejmuje wyżej
wymienione składowe poza zaprojektowaniem i wybudowaniem zewnętrznej instalacji tłocznej łączącej instalację
wewnętrzną w budynku z planowanym przyłączem kanalizacyjnym. Realizacja i koszt instalacji tłocznej (wraz
z przepompownią) będzie leżeć po stronie mieszkańca.

Cena 2500 zł może ulec zmianie w następujących przypadkach:

•

•

jeżeli wykonanie odcinka instalacji od studni na przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
w nieruchomości będzie wymagało montażu dodatkowych studni kanalizacyjnych, koszt montażu studni wynosi
900,00 zł brutto za każdą kolejną studnię;
jeżeli całkowita długość podłączenia okaże się dłuższa niż 30 mb, w takim przypadku cena za wykonanie podłączenia
zostanie powiększona o 70,00 zł brutto za każdy kolejny pełny metr bieżący na odcinku od 30 mb do 50 mb, dla
odcinka powyżej 50mb zastosowana zostanie wycena indywidualna.

doprowadzenia terenu działki do stanu zastanego poprzez odtworzenie nasadzeń i trwałej zabudowy w miejscu
przebiegu całej trasy podłączenia,
likwidacji szamba,
zapewnienia przenośnego punktu sanitarnego na czas realizacji zlecenia.

Cena nie obejmuje:

•

•
•

Aby zgłosić chęć udziału w Programie należy złożyć wypełniony
wniosek w urzędzie gminy właściwym dla lokalizacji nieruchomości
(w formie papierowej lub elektronicznej - skanu).

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: www.aquanet.pl/ppdsk

Złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez pracowników Aquanet S.A. pod kątem kryteriów udziału w Programie.
Po zakończeniu weryfikacji, otrzymają Państwo z urzędu gminy informację o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku.
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TERMIN REALIZACJI PODŁĄCZEŃ DO SIECI UZALEŻNIONY JEST OD ZEBRANIA WYMAGANEJ
ILOŚCI WNIOSKÓW Z JEDNEGO REJONU.

Schemat realizacji III edycji Programu Podłączeń:

listopad 2022

PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI
SANITARNEJ ZA 2500 ZŁ BRUTTO.

Program skierowany jest do klientów indywidualnych, których posesja:
• jest zabudowana i zamieszkana;
• na wysokości posesji jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej);
• nie posiada wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do studzienki.

Dodatkowe kryteria udziału w Programie:
• Możliwość wykonania grawitacyjnego przyłącza kanalizacyjnego.
• Zgoda gestora działki drogowej na prowadzenie prac w obrębie działki drogowej i budowę
podłączenia.
Zgoda właściciela sieci kanalizacyjnej na realizację podłączenia.

1. Pobranie wniosku ze strony internetowej Aquanet S.A. (po stronie mieszkańca)
2. Uzupełnienie części wniosku zawierającej pytania do mieszkańca, podpisanie i odesłanie do urzędu gminy
(po stronie mieszkańca)
3. Uzupełnienie części wniosku zawierającej pytania do gminy i odesłanie do Aquanet S.A. (po stronie gminy)
4. Weryfikacja wniosku pod kątem możliwości zakwalifikowania do III edycji PPDSK i odesłanie informacji zwrotnej
do gminy (po stronie Aquanet S.A.)
5. Przekazanie wyników weryfikacji mieszkańcowi (po stronie gminy)
6. W przypadku zakwalifikowania się do III edycji PPDSK podpisanie zlecenia realizacji usługi podłączenia
(po stronie mieszkańca i Aquanet S.A.)
7. Po zebraniu minimalnej ilości zleceń z jednego rejonu wybór Wykonawcy na realizację podłączeń (po stronie
Aquanet S.A.)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Więcej na temat Programu podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej dowiesz się w Twoim Urzędzie Gminy.

Sucholeski.EU

•

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
• Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek ustawowy.
• Przewidywane wzmożone kontrole ilości ścieków wywożonych z szamb.
• Korzystanie z kanalizacji jest bardziej opłacalne niż wywóz nieczystości z szamba.
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Drogi Mieszkańcu – grożą nam kary!
Polskie prawo nakłada na właściciela nieruchomości i gminę obowiązek dbania o wysoki poziom ochrony środowiska.
Do podstawowych zadań w tym zakresie należy zapewnienie odpowiedniego odprowadzania ścieków, polegającego na
przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej przez właściciela.
Wiedz, że nawet gdy Twoja nieruchomość wyposażona jest w szczelny zbiornik bezodpływowy, a w ulicy znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, to Twoim
obowiązkiem jest przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
Nowe przepisy, które weszły w życie 9 sierpnia 2022 r., tj. ustawa z dnia 7 lipca
2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1549) mówią, że na gminę zostanie nałożona kara pieniężna, jeśli
nieruchomości położone przy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nie zostaną
do niej przyłączone. Aby wywiązać się z tego obowiązku, przyłączenia w naszej
Gminie muszą osiągnąć co najmniej 98%.
W związku z powyższym, aby uniknąć kar prosimy wszystkich właścicieli
o przyłączenie swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Podłączenie do sieci kanalizacyjnej nie wymaga pozwolenia na budowę.
W przypadku, gdy na Twojej działce znajduje się już wybudowane przyłącze
zakończone studzienką rewizyjną, Twoim obowiązkiem jest na swój własny
koszt wybudować instalację zewnętrzną łączącą budynek z siecią kanalizacyjną.
Jeśli jednak przy Twojej działce jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, ale nie jest
wybudowane przyłącze, to też masz obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci.
Zgłoś się do Urzędu Gminy Suchy Las, a pomożemy Ci w skorzystaniu
z Programu Aquanet uruchomionego na prośbę naszej Gminy. W ramach tego
Programu Aquanet podłączy Twoją nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej za 2 500 zł brutto, które można rozłożyć na raty. Warunki, jakie trzeba spełnić, by zakwalifikować się do Programu znajdują się w ulotce zamieszczonej
na stronie obok. Należy pamiętać, że beneficjentami są osoby fizyczne, których
nieruchomości wyposażone są w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków.
Właściciele firm oraz obiektów użyteczności publicznej lub wspólnot czy
spółdzielni mieszkaniowych położonych na nieruchomościach, przy których
znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej bez wybudowanego przyłącza, w celu spełnienia ciążącego obowiązku, zobowiązani są do złożenia w Aquanecie wniosku
o wydanie warunków przyłączenia. Po uzyskaniu ww. warunków przyłącze kanalizacyjne i instalacja zewnętrzna realizowana jest we własnym zakresie.

Należy zwrócić uwagę, że zrzucanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej jest
korzystniejsze ekonomicznie w porównaniu do kosztów odbioru i wywozu ścieków przez wozy asenizacyjne.
W poniższej tabeli przedstawiamy poziom oszczędności dla 4-osobowej
rodziny mieszkającej w Suchym Lesie przy miesięcznym wytworzeniu 10 m 3
ścieków.
Miesiące od dnia podłączenia
do sieci kanalizacyjnej

1

6

12

24

36

Koszt wywozu ścieków ze zbiornika
bezodpływowego (zł)

300

1800

3600

7200

10800

Koszt korzystania z kanalizacji (zł)

87,03

522,18

1044,36

2088,72

3133,08

212,97

1277,82

2555,64

5111,28

7666,92

Oszczędności (zł)

* średni koszt wywozu szamba: 30 zł/m
** koszt korzystania z kanalizacji obejmuje: abonament: 12,23 zł/miesiąc, cena ścieków: 7,48 zł/m 3.
Stawki cen i opłat brutto zgodne z obowiązującą w 2022 roku Taryfą Aquanet.
3

Jeśli jednak w naszej Gminie, nie zostanie osiągnięty ustawowy poziom
przyłączeń nieruchomości do sieci, to naliczona kara będzie pokryta z odprowadzanych podatków wszystkich mieszkańców Gminy Suchy Las. Natomiast na osoby, które nie spełnią ustawowego obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci będą nakładane kary grzywny – zgodnie z ustawą z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 479).
Drogi mieszkańcu, podłączając swoją nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej masz kontrolę nad tym, że ścieki na pewno trafią do oczyszczalni ścieków.
Zadbajmy razem o nasze środowisko, bo przecież zostawiamy je dla następnych
pokoleń – naszych dzieci i wnuków.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikiem
Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las. Numer
kontaktowy do osoby merytorycznej: 61 8 926 580.

Rusza strategiczna inwestycja drogowa w Złotkowie
W poniedziałek 14 listopada Wójt Grzegorz Wojtera podpisał z Wykonawcą umowę na realizację obecnie największej
i bardzo ważnej inwestycji drogowej w gminie.
Zadanie pn. „Złotkowo – budowa pełnego uzbrojenia
wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa
odcinka byłej drogi krajowej” będzie wykonywało konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Kole oraz
Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak
z Chodzieży. Główne prace mają rozpocząć się już w nowym roku.
– Inwestycja w Złotkowie obejmie budowę ok. 2 km
dróg na odcinku pomiędzy ul. Pawłowicką a ul. Lipową
wraz z pełną infrastrukturą, ciągami pieszymi i drogą rowerową – informuje Aurelia Szczęsna, kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego Urzędu Gminy Suchy
Las. – W ramach tego zadania po zachodniej stronie ul.
Obornickiej wybudowane zostaną: droga serwisowa
wzdłuż ul. Obornickiej, nowe skrzyżowanie z ul. Obornicką na wysokości serwisu Toyota, drogi obsługujące
tereny aktywizacji gospodarczej, w tym m.in. ulice
Północna, Zachodnia, Południowa. Zadanie obejmie
także budowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów
do posesji oraz brakującej infrastruktury: sieci wodo-

ciągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanału
technologicznego, oświetlenia drogowego. Ponadto
przebudowane zostaną urządzenia teletechniczne
oraz elektroenergetyczne.
– Bez wątpienia jest to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w gminie w ostatnich latach –
podkreśla wójt Grzegorz Wojtera. – Przy tym, jedna
z droższych, bo całkowity koszt to ok. 23 mln zł. Na
szczęście dofinansowywana jest z budżetu centralnego niemałą kwotą 9,3 mln zł.
Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli nie tylko na
znaczną poprawę bezpieczeństwa, ale mocno zmieni
krajobraz komunikacyjny w Złotkowie.
Osobiście ubolewam nad faktem, że nie udało
się zapewnić finansowania dla dwóch brakujących
– ważnych elementów tego projektu: sygnalizacji
świetlnej na nowo powstałym skrzyżowaniu oraz
wykonania ok. 200 metrów drogi serwisowej od
skrzyżowania do ul. Lipowej. Mam jednak nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli do tego
powrócić.
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Jeśli październik, to pieczone pyry, a jeśli pieczone pyry, to
wiadomo, że w Zielątkowie! Tamtejsza impreza jak zwykle
okazała się bardzo udana. Nie zawiodła pogoda, nie zawiedli też i uczestnicy.
Festyn „Pieczona Pyra” odbył się
w tym roku po raz dwudziesty trzeci.
Nic więc dziwnego, że ma już swoją
sławę. Co roku na polanę przy placu
zabaw w Zielątkowie przychodzą lub
przyjeżdżają mieszkańcy nie tylko naszej gminy, ale też Poznania czy Obornik Wielkopolskich.

Ewa wskrzesi rajd?
A wśród uczestników zazwyczaj
nie brakuje przedstawicieli miejscowej
elity, jak chociażby gminnych radnych.
Przypomnijmy w tym miejscu, że
pomysłodawcami festynu byli małżonkowie Regina i Leszek Roszczykowie. Po śmierci pana Leszka imprezę

organizowała jego małżonka, przez
lata sołtyska Zielątkowa. A Grażyna
i Ryszard Głowaccy z Towarzystwa
Przyjaciół Gminy Suchy Las organizowali coroczne Rajdy Rowerowe im.
Leszka Roszczyka, dzięki czemu pasjonaci dwóch kółek mieszkający np.
w Suchym Lesie czy w Złotnikach mogli bezpiecznie i w dobrym towarzystwie dotrzeć na zielątkowski festyn.
Obecnie stan zdrowia nie pozwala
jednak państwu Głowackim na taką
aktywność. Pojawiła się zatem kwestia
ich następcy lub następców.
– Zastanawiam się, czy się tym nie
zająć – wyjawia sołtyska Złotnik Wsi
Ewa Korek, sama zapalona rowerzystka i organizatorka nawet stukilometrowych rajdów. – W tym roku tytułem próby umieściłam na Facebooku
informację, że pojedziemy grupą ze
Złotnik Wsi przez Suchy Las do Zielątkowa. Ale nie promowałam tego wyjazdu jakoś szczególnie mocno, a informację wrzuciłam w ostatniej chwili,
więc ostatecznie pojechaliśmy w kilka
zaledwie osób. Widziałam jednak, że
niektórzy inni rowerzyści kierują się
na festyn indywidualnie, a zatem potencjał jest. Zobaczymy w przyszłym
roku – uśmiecha się.
Jedną z osób, które dotarły na festyn w grupie pani Ewy, był Werner
Haibach z osiedla Grzybowego.
– Tradycyjnie co roku uczestniczyłem w Rajdzie Rowerowym im. Leszka Roszczyka „Pieczona Pyra”, w tym
roku akurat z teamem Ewy – mówi
nam. – Był to taki miły, lightowy, krótki wypad rowerowy w gronie dobrych
znajomych – docenia.
Krótki i lightowy, bo jak wiadomo
pan Werner jest rowerowym wyczynowcem, uczestnikiem wielu triathlonów, który 100 km potrafi pokonać na
dwóch kółkach w ramach niedzielnej
rekreacji.

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Pogoda gwarantowana!
Niezależnie od tego, jak kto na
festyn dotarł, samą imprezę należy
uznać za udaną. W tym roku festyn

wspólnie organizowali sołtyska Zielątkowa Wiesława Rodowska, Rada
Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich
i Ochotnicza Straż Pożarna. Pomagali
też liczni mieszkańcy, np. Krzysztof
Buczek podarował warzywa na dekorację, za co organizatorzy serdecznie
mu dziękowali.
A liczni uczestnicy zgodnie podkreślali, że na festynie po prostu trzeba
być. Z szacunku dla państwa Głowackich, ale także dla fajnego klimatu
i pysznego jedzenia.
– Jak również dlatego, że na tym festynie zawsze mamy piękną pogodę –
dodaje Tomasz Sztolcman, wiceprzewodniczący Rady Gminy, uczestnik
zielątkowskiej imprezy.
– To świetnie zorganizowany festyn, z miłą atmosferą, ze wspaniałym
wyborem tradycyjnych potraw, które
przygotowują panie z Koła Gospodyń
Wiejskich – dodaje Werber Haibach.
Jakich konkretnie potraw?
– Były oczywiście pyry, a konkretnie pyry z gzikiem – mówi nam Stella
Tecław z Koła Gospodyń Wiejskich,
współorganizatorka. – A poza pyrami
był żurek, chleb ze smalcem, ogórki kiszone, a na deser ciasto – wylicza.
– Tradycyjna pajda chleba ze smalcem i ogórkiem, a na deser kawałek ciasta – to przysłowiowe niebo w gębie –
chwali pan Werner. – Wszystko to dla
uczestników „Pyry” za darmo, w miłej
gościnnej atmosferze, którą się po
prostu czuje – dodaje. – Tym chętniej
przekazuje się datek w podziękowaniu
za trud i świetną kuchnię, z której słyną
panie z KGW – komplementuje.
To jedzenie, a inne atrakcje?
– Jak zwykle nie zabrakło ciekawych konkursów, zarówno dla dzieci,
jak i dla dorosłych – zapewnia Stella
Tecław.
A skoro o najmłodszych mowa, to
mogły one też zajadać się watą cukrową i bawić się na rozstawionych dmuchańcach.
Niestety, nie wszystkie dzieci mogą
oddawać się beztroskiej zabawie.
11-letni Gabryś z naszej gminy jest poważnie chory; lekarze zdiagnozowali
u dziecka chorobę oczu, która może
prowadzić do utraty wzroku. W czasie różnorakich gminnych wydarzeń
przeprowadzane są zbiórki na leczenie
chłopca. Nie inaczej było i w czasie
„Pieczonej Pyry”.
Cztery kółka dla trzylatki
No dobrze, pogoda w czasie festynu ostatecznie okazała się ładna, ale
wcześniej zapowiadało się, że może
być różnie. Dlatego też Krzysztof Haduła tym razem wraz z rodziną pojechał na festyn samochodem.
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– Zazwyczaj jeździliśmy rowerami, tym razem w sumie też mogliśmy, bo z mediów społecznościowych wiedziałem, że Ewa Korek taki
wyjazd organizuje, ale ostatecznie
postawiliśmy na cztery kółka – wyjaśnia pan Krzysztof. – Po pierwsze, nie
mieliśmy pewności, czy jednak nie
pokropi, a po drugie, jechała z nami
trzyletnia córeczka, która jest jednak
jeszcze za mała na taką trasę na rowerze – wskazuje.
Dojazd rowerem to element tradycji, a ruch na świeżym powietrzu
wzmaga apetyt. Ostatecznie jednak
najważniejsze, jak się uczestnicy bawili
na samym festynie.
– A my nie możemy narzekać, atmosfera była jak zawsze dobra, atrakcji
też nie brakowało – chwali nasz rozmówca.
I dodaje, że również w przyszłych
latach zamierza wraz z rodziną podtrzymywać tradycję i brać udział
w „Pieczonej Pyrze”.
– A jeśli pani Ewa czy ktoś inny
poprowadzi rajd, a my będziemy mieć
taką możliwość, to oczywiście bardzo chętnie weźmiemy w tym rajdzie
udział – dodaje z uśmiechem.
– Rajd to piękna tradycja, upamiętniająca Leszka Roszczyka, a przy
okazji promująca turystykę rowerową
– podkreśla na zakończenie naszej
rozmowy Werner Haibach. – Przez
lata tę turystykę promowali w naszej
gminie Grażyna i Ryszard Głowaccy – przypomina. – Podczas rowerowego przejazdu i samego festynu
myślałem o nich szczególnie ciepło,
bo miałem jeszcze w pamięci niedawny, stukilometrowy rajd poświęcony
właśnie państwu Głowackim i zakończony miłą wizytą w ich domu –
zaznacza.
Krzysztof Ulanowski

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

Festyn, na którym trzeba być

Podajemy link do zbiórki na rzecz
małego Gabrysia:
zbieram.pl/6d3f4ez9

Oferujemy

SKŁAD OPAŁU

- węgiel najwyższej jakości
z Polskich Kopalni

WARGOWO II 81
ANDRZEJ LIPKA

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

Orkiestra zagra w naszej gminie!
31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagramy
ponownie w Suchym Lesie! Tym razem hasłem przewodnim jest walka z sepsą, a właściwie jej szybkie rozpoznanie,
bo każda godzina opóźnienia w diagnozie zwiększa ryzyko
śmierci aż o 8 proc.
Sztab pod patronatem GolęczeWianek i przy współudziale CKiBP
w Suchym Lesie oraz czterech jednostek OSP z naszej gminy, stworzyli
ludzie pełni pasji, zaangażowania
i oddania. Finał dopiero 29 stycznia
2023 r., ale sztab zaczął pracę pełną
parą. Już dziś zapraszamy wszystkich
do współpracy.
Współpracować można jako wolontariusz lub finansujący jego wsparcie, organizując Firmową Puszkę Stacjonarną, która może stanąć w szkole,
sklepie czy fabryce już od 10 grudnia
br., ofiarowując fanty, gadżety, vouchery itp. na licytacje i loterie, opłacając
wypożyczony sprzęt itd.
Na naszym profilu na FB będziemy dzielić się z wami aktualnościami,
informacjami o partnerach, darczyńcach, miejscach gdzie znajdzie się
każda z puszek stacjonarnych, tutaj
odbywać się będą licytacje oraz loterie
online. Nie ominie Was żadna istotna
informacja!

Serdecznie zapraszam do kontaktu
i zaangażowania. Wszelkie formy wsparcia i pomocy są dla nas bardzo cenne.
Ilona Ciok
szefowa sztabu WOŚP Suchy Las
tel. +48 501 735 700

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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Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Józefa Mikuły












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
nr 11 (130)

Umarłych wieczność
dotąd trwa dokąd
pamięcią im się płaci

Ojca dobrego przyjaciela naszego „Magazynu”

Macieja Mikuły

Zarówno Maciejowi, jak i innym Bliskim

Zmarłego

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
Redaktor Naczelna i zespół
„Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy”

fanty, gadżety, wsparcie od firm
i osób prywatnych
Karolina Szurkało
tel. +48 607 678 268
e-mail: suchylas.sztab31@gmail.com

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!

KONDOLENCJE / REKLAMA

Panu

Tomaszowi
Mikołajczakowi

Naszemu Koledze

Tomaszowi
Mikołajczakowi

Członkowi Rady Nadzorczej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Suchy Las sp. z o.o.

wyrazy
głębokiego współczucia
i słowa wsparcia

wyrazy głębokiego współczucia

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

z powodu śmierci Matki

z powodu śmierci Mamy

składają

składają

Zarząd i Pracownicy
ZGK Suchy Las sp. z o.o.

Zarząd i pracownicy firmy
PTB Nickel

Czasu spędzonego
z tymi, których kochamy,
nigdy nie jest za dużo

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Matki
Tomaszowi
Mikołajczakowi
byłemu Radnemu
i członkowi Rady Nadzorczej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Suchy Las sp. z o.o.

z
z
z
z
z
z
z

składa

deski tarasowe
deski podłogowe

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

z

Redaktor Naczelna Agnieszka Łęcka
z pracownikami
„Sucholeskiego Magazynu
Mieszkańców Gminy”

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
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Zniesienie współwłasności
EDUKACJA
nieruchomości

§ 3 Kodeksu cywilnego).
Natomiast w sytuacji gdy spośród
uczestników postępowania nikt nie
będzie chciał stać się właścicielem
rzeczy, jedynym rozwiązaniem pozostanie sprzedaż licytacyjna nieruchomości lub zbycie jej na wolnym rynku.

Międzynarodowa Edukacja
Współwłasność w stosunkach prawnych występuje wówdla dzieci w Suchym Lesie
czas, gdy prawo własności tej samej rzeczy przysługuje nie-

Już wkrótce rozpocznie się drugi rok działania projektu
podzielnie kilku osobom. Taki stan uniemożliwia samodzielWORLD SCHOOL – międzynarodowego przedszkola, szkone rozporządzanie rzeczą będącą we władaniu kilku łyosób.
podstawowejPodział
i szkoły muzycznej,
cywilnyktóre w nowoczesny

Trzy sposoby
Osoba zainteresowana zniesieniem współwłasności może na pod-

A

GRAFIKA REKLAMOWA
GRAFIKA UŻYTKOWA

sposób podchodzą do nauczania dzieci.

uzyskanych z tego tytułu środków
Ostatnim ze sposobów zniesienia
Aktualnie trwa NABÓR UZU- języczności, regularnej komunikacji
według wielkości udziałów.
współwłasności
jest podział
Dzieci już odcywilny
najmłodszych
PEŁNIAJĄCY do szkoły, a w przed- i zabawie!
uczą się niewspólnej
tylko języka angielskieszkolu zostały
ostatnie
wolne sprzedaż
miejsca! latrzeczy
Zgodnie z art. 211 kodeksu
cywilczyli
oraz
WORLD SCHOOL to innowa- go jako przedmiotu, ale też fonetyki
nego, każdy ze współwłaścicieli
może
podział
uzyskanej
ceny
stosownie
cyjny projekt, w którego skład wcho- języka angielskiego, literaturydo
anglodzą przedszkole, szkoła
podstawowa
języcznejTaka
czy przedmiotów,
jest Mażądać, ażeby zniesienie współwłasnowielkości
udziałów.
metodatojest
oraz szkoła muzyczna. Po udanym thematics, General English, Science,
ści nastąpiło poprzez podział
rzeczy dopuszczalna zarówno przy umowstarcie prawie rok temu, placówki od- Global Perspectives.
wspólnej. Podział taki jest jednak
nie-sukces
nym,
jaksięidusądowym
zniesieniu
współ-jest
Autorką
WORLD SCHOOL
noszą ogromny
i cieszą
Marta Kowalska, prezes zarządu, abzainteresowaniem
rodziców.
możliwy w sytuacji, gdy jestżym
sprzeczny
własności.
solwentka studiów psychologicznych
z przepisami ustawy, bądź NA
ze CZYM
społeczWniosek oorazzniesienie
współwłaPOLEGA PROJEKT
szkoły muzycznej
drugiego stopnia. Specjalizuje
się w psychologii
WORLD SCHOOL?
no-gospodarczym przeznaczeniem
sności nieruchomości
kieruje
się do rozSzkoły powstały z myślą o współ- wojowej dzieci i młodzieży. Jej celem
rzeczy lub pociąga za sobą
istotną
sądu
rejonowego
miejsca
jej
połoczesnej edukacji opartej na otwartości, było stworzenie szkoły nowoczesnej,
i szacunku.żenia. Wniosek
którapowinien
dostosowuje sięzawierać
do rozwijającezmianę tej rzeczy, np. gdytolerancji
nieruchoPlacówki są niepubliczne, a ich go się świata.
mość jest zbyt mała by mogła
zostać
dokładne
oznaczenie
mającejbyli
działanie
odpowiadać
ma na współ– Pragnę,rzeczy
aby nasi uczniowie
czesne potrzeby rodziców
dzieci. obywatelami
i całegopoświata,
podzielona pomiędzy wszystkimi
uleci ichpodziałowi
oraz Polski
dowody
System nauczania opiera się na dwu- którzy swobodnie komunikują się
współwłaścicielami.
twierdzające własność. Koszt opłaty
sądowej od wniosku o zniesienie
Kiedy nie można fizycznie
współwłasności wynosi 1000 zł, naDrugim sposobem jest zniesienie tomiast, gdy wniosek zawiera zgodny
współwłasności poprzez przyznanie projekt podziału, wówczas pobierana
nieruchomości jednemu ze współ- jest opłata w kwocie 300 zł. Jeżeli
właścicieli z obowiązkiem spłaty współwłaściciele zdecydowali znieść
pozostałych. Przyznanie rzeczy na współwłasność przed notariuszem,
własność jednemu ze współwłaści- koszty aktu notarialnego będą uzacieli następuje, jeżeli nie jest możliwe leżnione od wartości nieruchomości.
zastosowanie podziału fizycznego Należy jednak przy tym pamiętać, że
rzeczy. Jeśli wszystko dzieje się w takim przypadku podział nieruw ramach zawartej umowy lub ugo- chomości musi być zgodny.
dy sądowej, współwłaściciele sami
ustalają pomiędzy sobą wysokość
i termin spłat. W postępowaniu
sądowym natomiast, konieczne będzie skorzystanie z usług biegłego,
który wyceni nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności,
a sąd na podstawie operatu ustali Kancelaria Adwokacka
wysokość przysługujących współ- Iwona Kęsik-Sójka
właścicielom spłat. Sąd oznaczy
ul. Młyńska 9/1, 61-730 Poznań
termin oraz sposób uiszczenia spłat.
tel. 790 739 689
W przypadku rozłożenia ich na raty,
terminy ich uiszczenia nie mogą kancelaria@adwokat-kesiksojka.pl
łącznie przekraczać 10 lat (art. 212 www.adwokat-kesiksojka.pl
fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com

Sytuacja, w której nieruchomość
ma kilku właścicieli (współwłaścicieli)
może wynikać z tego, że współwłaściciele postanowili nabyć w taki sposób
nieruchomość, taka sytuacja będzie
również miała miejsce wskutek dziedziczenia bądź też rozwodu poprzez
zniesienie ustawowej wspólności małżeńskiej pomiędzy małżonkami.

stawie art. 210 § 1 kodeksu cywilnego
skorzystać z przysługującego jej roszczenia o zniesienie współwłasności.
Współwłasność nieruchomości
można znieść w drodze umowy dokonanej w formie aktu notarialnego
lub na drodze sądowej. Do skorzystania z umownego zniesienia współwłasności konieczne jest złożenie
zgodnych oświadczeń woli przez
wszystkich współwłaścicieli zarówno odnośnie samego zniesienia jak
również jego sposobu. Natomiast
w przypadku braku porozumienia
co do którejkolwiek z tych kwestii
konieczne jest skorzystanie z trybu
sądowego.
Zniesienia współwłasności można dokonać na trzy sposoby: poprzez
podział rzeczy wspólnej, poprzez
przyznanie rzeczy na własność
jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, lub też
poprzez sprzedaż rzeczy i podział

8
REKLAMA WIZUALNA
KREACJA ARTYSTYCZNA
BRANDING

od 2007 r.

www.as-grafstudio.pl
504 704 666
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Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

EMS – Make Me Smile.
Profesjonalna Higienizacja.

EDUKACJA / ZDROWIE

na rozwoju dzieci i ich możliwości
MUSIC WORLD SCHOOL
Music World School to popołu- odkrywania świata poprzez niesamodniowa szkoła muzyczna I stopnia. witą przygodę!
Jako jedna z czterech placówek w Poznaniu posiada akredytację CEA dają- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
WORLD PRIMARY SCHOOL
cą pełne, profesjonalne wykształcenie DO SZKOŁY!
Szczegóły oferty dotyczące naboSzkoła wyróżnia się indywiduMAGIC WORLD PRESCHOOL
muzyczne na poziomie Państwowej
Przedszkole MAGIC WORLD alnym podejściem do uczniów. Jej
Szkoły Muzycznej I stopnia. Każdy ru uzupełniającego znajdą Państwo
to miejsce, w którym dzieci otoczo- celem jest dbanie o harmonijny
jej absolwent otrzymuje dyplom da- na stronie internetowej: www.worldne zostają troskliwą opieką już od i wszechstronny rozwój dzieci. Plający możliwość dalszego kształcenia -school.pl
Piasek
wykorzystywany
w
EMS
kieszeniach
dziąsłowych
do 9II mm.
drugiego roku życia. Przedszkole cówka nie tylko uczy, ale także wspiew szkołach muzycznych
stopnia.
rozwój
pasji, inspiruje
i zachęca do
uczy samodzielności,
pomaga wPLUS
od- rana
ta, tojest
kameralna
placówka, DOŁĄCZ DO KLASY
– Airflow
bazie
erytrytolu
ZastosowanieSzkoła
piasku
właściwie
krywaniu świata i wspiera rozwój, pracy na każdym etapie drogi eduktórą wyróżnia otwartość na różno- CZWARTEJ!
wszechstronne.
Do stosowania nad
Zapraszamy dzieci klasy trzeciej
kacyjnej. Szkoła kliniczne.
stawia na ciekawą
a to wszystko wma
ciepłejszerokie
atmosferzezastosowanie
rodność i kreatywność podczas prowaedukację pełną
i wyzwań
bezpieczeństwa Stosowany
i akceptacji. Misją
dzonych
zajęć. W Music World
School do utworzonej klasy czwartej. Formujest zarówno
do przygód
czyszczei poddziąsłowo,
na odsłoniętej
zębinie.
placówki jest wzmacnianie natu- w atmosferze wsparcia. World Prido wyboru są dwa cykle kształcenia: larz aplikacyjny można wypełnić za
nia zębów powyżej linii dziąseł jak W furkacjachJUNIOR
korzeni,
międzyzębowo,
ralnej ciekawości świata u dzieci, mary School przeznaczone jest dla
ACADEMY, czyli cykl 6-let- pośrednictwem strony: https://worldi
poniżej.
Czyszczenie
w
obrębie
mona
zębach
mlecznych,
przy zamkach
uwrażliwienie ich na potrzeby in- uczniów od pierwszej do ósmej klani oraz TEEN ACADEMY,
który trwa -school.pl/rekrutacja-podstawowka/.
sy.jest
Grupy
sąbezbolesnym
kameralne i składają się
nych oraz pomaganie
wi budowaniu
cztery lata.
Aktualnie
uczniowie mają
stów
implantów
już
ortodontycznych.
Język
i
podniebierelacji z rówieśnikami. Każdą gru- maksymalnie z 18 osób.
do wyboru trzy główne instrumenty: Zapraszamy do kontaktu:
dla pacjenta i stano- nie, w zgłębieniach
bruzdach,
ul. Obornicka 124,
pą zajmuje się doświadczeniem
dwóch opiekunów
fortepian, iskrzypce
i gitarę. przed
World Primaryzdrowego
School jest szkołą
– jeden mówiącywi
w języku
polskim utrzymania
WORLD SCHOOL
to wyjątko- Suchy Las 62-002.
gwarancję
założeniem wypełnienia.
W protetyce
i drugi komunikujący się w języku z Międzynarodową Akredytacją –
wy projekt, który mimo dużego suk- 515- 789- 269
przyzębia.
Jest to
praktyka
bardziej
oraz wokół implantów.
poziomte są kontakt@world-school.pl
Cambridge
Assessment
Internatioangielskim. Dzięki
ich współpracy
cesu, nadal sięSzósty
rozwija. Placówki
– Cambridge
program polskojęzyczny
zintegro- nal
dla rodziców,
zależy www.world-school.pl
ukierunkowana
naEducation
profilaktykę,
któ-Internato usunięcie idealne
kamienia
nad i którym
poddziąwany jest z anglojęzycznym, co przy- tional School. Realizujemy program
ra
zapewni
mniej
inwazyjne
zabiegi
słowego
za
pomocą
oryginalnej
techCambridge Primary & Lower Senosi najlepsze efekty.
polską
podstawę proDzieci uczęszczające
do Magic a condary
w przyszłości
także oraz
lepsze
wyniki
nologii PIEZON – NO PAIN. OstatWorld Preschool uczestniczą w wy- gramową.
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.

cieczkach edukacyjnych i kulturalnych, zajęciach plastycznych, muzycznych i sportowych oraz warsztatach
prowadzonych przez psychologa.

Pacjenci kochają Airflow Prophylaxis Master. Innowacja
wprowadzona przez firmę EMS do systemu GBT – Guided
Biofilm Therapy to najlepsze rozwiązanie w zapobieganiu
chorobom przyzębia oraz próchnicy. Najwyższym i najważniejszym celem jest bezbolesne leczenie „NO PAIN”.

niechirurgicznego leczenia przyzębia.

Protokół GBT – Guided
Biofilm Therapy – co to jest?
GBT – protokół potwierdzony
naukowo. Zmniejsza ryzyko próchnicy, zapalenia dziąseł i przyzębia.
Wyróżniamy osiem etapów GBT,
które gwarantują trwałe zdrowie jamy
ustnej pacjentów. Pierwszy etap to
ocena i kontrola infekcji, kolejny to
wybarwianie płytki nazębnej. Uwidaczniamy biofilm w jamie ustnej,
który jest aż w 95 proc. powodem
wszelkich problemów z zębami oraz
przyzębiem. Trzeci etap to motywacja,
czyli podkreślenie wagi profilaktyki
higieny jamy ustnej na poziomie higieny domowej, jak np. stosowanie nici
dentystycznych, szczoteczek do czyszczenia powierzchni międzyzębowych,
w których często zalega jedzenie.
Czwarty i piąty etap protokołu GBT
to piaskowanie z technologią Airflow,
czyli najmniej inwazyjne i bezbolesne
czyszczenie zębów, na poziomie nad
i poddziąsłowym a nawet w głębokich

nie dwie pozycje to kontrola i plan
wizyt. Upewnienie się, że wszystkie
powierzchnie, wszystkich zębów są
pozbawione osadów oraz kamienia.
Wprowadzenie metody Clear Ali- tom nie tylko piękny uśmiech, ale rówNastępnie wspólne planowanie przez
ner do kompleksowej terapii, w połą- nież zdrowe i prawidłowe funkcjonowaHigienistkę Stomatologiczną i Pacjenczeniu z innymi zabiegami leczniczymi nie całej jamy ustnej.
Proste i białe zęby wielu osobom wydają się nieosiągalne.
Zespół Mio-Dent
oraz estetycznymi, zapewnią pacjenta kolejnych wizyt
zależności od poIstniejewprzeświadczenie,
że droga do uzyskania wymarzonego uśmiechu wymaga wielumineralizację
wyrzeczeń, jestszkliwa
długotrwatrzeby klinicznej.
i białe plamy na nych, a piasek Airflow jest najmniej
ła i bardzo droga. A co, jeśli okaże się, że to już zamierzchłe
zębach.
Badania
wskazują,
inwazyjny w przypadku wszystkich
czasy i uzyskanie efektu pięknego uśmiechu, jak z reklamy, że biofilm
Wybarwianie
płytki
nazębnej
nie musi
być takie
trudne? – szkodliwe bakterie – które przenikają
tkanek zęba: szkliwa, zębiny, cemenOcena płytkiDzisiejsza
nazębnej
wybarwiobrakorganizmu
dolegliwości bólowych.
stomatologia
coraz czę- do
przez Nakładki
dziąsła, mają zna- tu i dziąseł. Zwiększenie świadomościej nie skupia się na poszczególnych zapewniają pacjentom wysoki komfort
nej za pomocą
żelu
GC
TriPlaque
ID
czenie
w
przypadku
można serca, Al- ści pacjenta w połączeniu domowej
zębach, ale na kompleksowym spojrze- użytkowania, a pożądane efektychorób
pokazuje obszary
zębów,
które
uzyskać już po kilku
miesiącach.
niu na całą
jamę ustną.
Dziękipozotemu, po zheimera,
cukrzycy,
Parkinsona, raka i profesjonalnej higieny jamy ustnej
Proces leczenia jest dostosowywawyleczeniu próchnicy
czy chorób przystają często niedomyte
w higienizacji
trzustki
i wiele innych chorób zagraża- jest kluczem protokołu. „Nigdy więcej
zębia, można kontynuować terapię z za- ny do każdego przypadku, ustalany
domowej. Tylko
wtedy,
gdy
biofilm
życiu.
Niediagnozy
należyoraz
więc bagateli- bólu” – regularna opieka stomatolona podstawie
wstępnej
biegami w zakresie ortodoncji, a także jących
estetycznej,
co również rozmowy z pacjentem. Podczas analizy
jest widoczny,stomatologii
może zostać
całkowicie
zować
chorób
zębów
(jak
próchnica) giczna gwarantuje dobry, ogólny stan
nie musi oznaczać ciągnącego się la- lekarz stwierdza, czy wada kwalifikuje
usunięty. Biofilm
jest ledwie
stanów
zapalnych
przyzębia.
zdrowia.
tami leczenia.
Mamy widoczny
dostępne środki isię
do leczenia
metodą Clear
Aligner.
do dużo
szybszej i niein- PrzedUsuwanie
rozpoczęciem kamienia
przedstawiany jest
gołym okiem.i możliwości
Gąbeczka
wybarwiająprzy pomocy
Zespół Mio-dent
Lek.dent. Agata Imbierska
wazyjnej metody prostowania zębów.
plan leczenia, informacje
ca EMS Biofilm
Discloser uwidacznia opacjentowi
narzędzi
możeorazbyć bolesne,
Clear Aligner to nowoczesny system ręcznych
kosztach, czasie
trwania terapii
obecność wczesnego
ale i też dojrzaefektach, jakie możnaprzy
uzyskać.pomocy
Wszystleczenia ortodontycznego
za pomocą polerowanie
gumek ul. Młodzieżowa 11, 62-002 Suchy Las
który nie ingeruje w codzien- ko to ustalane jest indywidualnie dla
łego biofilmu.nakładek,
Usunięcie
płytki
nai
past
polerskich
zabiera
dużo
czasu. www.mio-dent.pl, tel. +48 612 787 877
ne funkcjonowanie. Pacjent otrzymuje każdej osoby, w zależności od sytuacji
facebook: MioDentStomatologia
zębnej pozwala
nawet
zauważenie
zestaw
trzech na
przezroczystych
nakła- Część
w jamie ustnej.
obszarów na powierzchniach
Po skorygowaniu wady następuje
dek przeznaczonych
na cztery
tygodnie
wczesnego stadium
próchnicy
zębów.
zębów jest niedostępna lub trudstosowania. Każdą z nich należy nosić ostatni etap – retencja. Niezwykle istotW przypadkuokoło
pojawienia
się koloru
dostępna
tymmoże
samym
na faza
leczenia, beziktórej
dojść podczas
20 godzin dziennie,
ściągając je no
do jedzenia,
picia oraztu
czyszczenia.
do utraty osiągniętych efektów. To
jasno-niebieskiego,
mamy
do czy-Bar- polerowania
dziąsła
są
narażone na
dzo istotną kwestią jest wysoka estety- właśnie nakładki retencyjne, noszone
nienia z płytką
która wytwaka, nazębną,
a także, w przeciwieństwie
do stan- podrażnienia.
sumiennie zapewniająTerapia
utrzymanieGBT
za- minimamierzonego
rezultatu. instrumentów ręczdardowego
ortodontycznego,
rza kwas, który
możeleczenia
powodować
de- lizuje
używanie

Nie tylko piękny uśmiech
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PRAWNIK RADZI / REKLAMA

Politechnika Poznańska
kształcić będzie uczniów
z ZS nr 1 w Swarzędzu

w najwyższej jakości sprzęt. Lata
temu zdecydowaliśmy też, by skupić
się na nauczaniu zawodowym, a także by systematycznie pozyskiwać do
współpracy firmy, w których nasi
uczniowie mogliby podnosić swoje
kwalifikacje i gdzie zapoznawaliby
się z produkcją. Teraz mamy partnera merytorycznego. To bezcenna
wartość, bo dzięki temu młodzież
będzie mogła brać udział w warsztatach, stykając się jednocześnie ze
sposobem myślenia pracowników
naukowych. Dla naszych uczniów
to doskonała okazja do dalszego
rozwoju i zdobycia odpowiedniego
wykształcenia – dodał.
Co Politechnika Poznańska zaoferuje uczniom placówki ze Swarzędza?
– Będziemy otwierać dla nich
swoje laboratoria, a także dedykować
odpowiednie wykłady oraz projekty.
Tym najzdolniejszym umożliwimy
udział w kołach naukowych, a także
badaniach pod okiem naszych naukowców – zdradził rektor uczelni
prof. Teofil Jesionowski, który był
pod wrażeniem bazy jaką posiada
szkoła prowadzona przez powiat poznański. – Placówka ma doskonale
wyposażone laboratoria, w niektórych elementach nie są one gorsze

od tych, którymi dysponujemy na
uczelni. Wysoki poziom prezentują
też nauczyciele. Widać w nich pasję,
a to wyjątkowo istotne, ponieważ
dzięki temu zachęcają młodzież do
pogłębiania wiedzy – dodał.
Rektor zwrócił również uwagę
na to, że szkoła w Swarzędzu, jak
i poznańska uczelnia mają zbieżne
kierunki. To automatyka, robotyka, mechatronika, czy choćby informatyka.
– Dla naszej szkoły to przełomowy dzień. Jesteśmy znani z tego,
że mamy dobre relacje z zakładami pracy, ale zależało nam też na
tym, abyśmy byli postrzegani jako
szkoła związana z wyższą uczelnią, w tym przypadku politechniką. Dzięki temu nasi uczniowie
pozyskają umiejętności nie tylko
praktyczne, ale też teoretyczne
i będą doskonale przygotowani do
dalszej nauki. Liczę, że wielu z nich
zasili poznańską uczelnię, a później bez problemu odnajdzie się na
rynku pracy – stwierdził dyrektor
Jedynki Przemysław Jankiewicz,
który wraz z rektorem Teofilem Jesionowskim i starostą Janem Grabkowskim podpisał porozumienie
o współpracy.
TS

ski z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu
za sukcesy w kolarstwie szosowym
i torowym. Na trzecim miejscu uplasowała się uczennica Wiktoria Noculak,
również ze swarzędzkiej Dwójki, któUzyskują wysokie wyniki w nauce, są społecznie aktywni,
ra zdobywała trofea w hokeju na trawie.
wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami w rozmaitych dzie- Aż 23 nagrody starosty poznańskiego
dzinach. Laureaci konkursów, a także olimpiad na szczeblu trafiły do młodzieży, która uczy się
krajowym i międzynarodowym.
w szkołach branżowych I stopnia.
Uczniowie uczęszczający do szkół 31 młodym ludziom, w tym również ze
– Powiat poznański jest nastawiony
powiatu poznańskiego otrzymali szkół branżowych, za doskonałe osią- prooświatowo. Chcemy, aby młodzież
podczas minionej sesji Rady Powiatu gnięcia naukowe, jak i pozanaukowe.
i nauczyciele pracowali w dobrych
w Poznaniu, z rąk Jana Grabkowskiego,
Najwyższą nagrodę pieniężną warunkach. A absolwenci kończący
starosty poznańskiego, nagrody oraz w wysokości 3 tys. zł otrzymał uczeń edukację nie tylko byli dobrze przygostypendia.
ZS nr 1 w Bolechowie, Alan Łapiński, towani do zawodów, ale kontynuowali
Nagrody starosty poznańskiego, za wyniki w strzelectwie sportowym. naukę, bezproblemowo dostawali się
w łącznej kwocie 30 tys. zł, przyznano 2,5 tys. zł odebrał Tomasz Łamaszew- na studia – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Wasze ponadprzeciętne wyniki naukowe, sportowe czy
w innych dziedzinach życia wystawiają świadectwo nam, samorządowcom,
że oświata w powiecie prowadzona
jest na bardzo wysokim poziomie.
Rada Powiatu w Poznaniu przyznała również stypendia naukowe
111 uczniom szkół zarządzanych
przez samorząd, w których nauka
kończy się egzaminem maturalnym.
Najwięcej stypendystów – 26 – reprezentowało ZS nr 1 w Swarzędzu.
Ale najwyższą średnią ocen (5,87)
mógł pochwalić się Michał Pytel
z Zespołu Szkół w Bolechowie.

– Wbrew pozorom nie wiąże się to
z wielkimi wyrzeczeniami – przyznał
M. Pytel. – Sporo informacji wynoszę
z lekcji, co sprawia, że w domu nie muszę siedzieć po nocach nad książkami.
Obecnie jestem uczniem IV klasy
o profilu technik informatyk. Oprócz
informatyki bardzo interesuję się również biologią i w przyszłości, w swojej
dalszej edukacji, chciałbym te dwa
kierunki połączyć. Na co przeznaczę
stypendium? Potraktuje je trochę jako
osobisty bank oszczędnościowy.
Jak podkreśla starosta Jan Grabkowski, tak duża liczba stypendystów
pokazuje, że decyzje sprzed 20 lat były
właściwe.
– Postawiliśmy na rozwój oświaty,
dostosowanie budynków, pomocy
naukowych. Tego wszystkiego, co jest
tak potrzebne, by młodzi ludzie mogli
i chcieli się kształcić w naszych placówkach – dodaje starosta poznański.
Warunkiem koniecznym do otrzymania comiesięcznej gratyfikacji
w wysokości 250 zł netto, od września
2022 r. do czerwca 2023 r., było uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 5,0
w poprzednim roku szkolnym. Powiat
poznański na stypendia naukowe dla
wyróżniających się uczniów przeznaczy prawie 300 tys. zł.
JSJ

To nie tylko przełomowy moment dla szkoły, ale również
stworzenie jeszcze większych możliwości kształcenia się
młodych ludzi. W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu podpisano porozumienie
o współpracy z Politechniką Poznańską.
– To dopełnienie wszystkiego, co
w tej szkole zrobiliśmy przez minione lata – podkreślał starosta poznań-

ski Jan Grabkowski. – A zrobiliśmy
naprawdę wiele, rozbudowując ją
czy też systematycznie wyposażając

Stypendia i nagrody dla
najzdolniejszych wręczone
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Sucholescy pierwszoklasiści
bezpieczni i widoczni na drodze
Prawie 6,5 tys. kamizelek odblaskowych otrzymają uczniowie klas pierwszych z powiatu poznańskiego podczas
tegorocznej akcji „Bezpieczny pierwszoklasista”. 21. edycję zainaugurował w listopadzie starosta Jan Grabkowski
w Szkole Podstawowej w Koziegłowach.
Odblaski zostały także uroczyście
przekazane uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie. Już wkrótce trafią do wszystkich sucholeskich
pierwszaków.
Do końca miesiąca kamizelki dotrą do uczniów klas pierwszych z 17
gmin powiatu. Dotychczas prawie 78
tys. elementów odblaskowych zostało
przekazanych najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, jak i dorosłym
mieszkańcom powiatu. Tylko w tym
roku wydano na nie prawie 100 tysięcy złotych z samorządowego budżetu.

– Noszenie odblasków znacząco
wpływa na poprawę bezpieczeństwa
na drodze. Dzieci z naszych szkół wiedzą o tym doskonale. Przekazywanie
kamizelek nie tylko wpisuje się w prowadzoną przez powiat politykę bezpieczeństwa, ale również jest idealnym
momentem, w którym przypominamy
m.in. o zasadach poruszania się na drodze – powiedział Jan Grabkowski.
Akcja prowadzona jest przez Starostwo, we współpracy z Komendą Miejską Policji i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Co roku w szkołach podstawowych na
terenie powiatu poznańskiego odbywają się spotkania z pierwszoklasistami, podczas których przekazywane są
im odblaski, a dzieci dowiadują się, jak
bezpiecznie poruszać się po ulicach.
– Jednocześnie trwa kolejna edycja
konkursu „Czujka tlenku węgla może
uratować Twoje życie”, współorganizowana przez powiat oraz poznańskich
strażaków, o której przypominamy podczas spotkań z uczniami. Zawsze powtarzam, że poprzez edukację najmłodszych

staramy się trafić z naszymi apelami do
ich rodziców – zaznacza starosta.
Przez minione lata powiat poznański przeznaczył na bezpieczeństwo
ponad 33 miliony złotych. Dofinansowano między innymi remonty komisariatów, zakup specjalistycznego
sprzętu, umundurowania. Zarówno
policjanci, jak i strażacy mogli liczyć
na wsparcie szkoleń, zakup radiowozów, czy ufundowanie nagród dla najlepszych funkcjonariuszy.
JF

Pomóż określić klimat
dla jazdy rowerem
Doskonale na rowerach czuli się mieszkańcy gmin Tarnowo
Podgórne, Oborniki i Czerwonak, w przeciwieństwie do Mosiny, Komornik i Buku. Najlepiej oceniono przyjemność z jazdy
i brak ograniczeń mentalnych, najgorzej – bezpieczeństwo
poruszania się po jezdniach oraz objazdy robót drogowych.
Tak było dwa lata temu. Co zmieniło się w ocenie mieszkańców Metropolii, dowiemy się dzięki trwającym właśnie Badaniom Klimatu Rowerowego.
Poruszający się na dwóch kółkach
znów mogą wypełnić ankietę przygotowaną przez naukowców i przekazać
organizatorom ruchu drogowego informacje, co działa, a co wymaga korekty.
Międzynarodowe Badania Klimatu
Rowerowego drugi raz obejmują całą
Polskę, a opinie najszerzej płyną od
mieszkańców naszego regionu.
Szczególnie ochoczo w badaniach
biorą udział poznaniacy. Ze stolicy

Wielkopolski przyszło już ponad tysiąc
opinii. To ewenement na skalę kraju.
Oprócz Poznania najwięcej odpowiedzi przysłali dotąd rowerzyści z Mosiny,
Dopiewa, Kostrzyna i Komornik. Najmniej z Buku, Kleszczewa, Puszczykowa, Skoków i Stęszewa.
Pozostało jeszcze sporo czasu
na wypełnienie ankiet. Termin mija
31 grudnia. Pytania można znaleźć
pod adresem www.rowerowyklimat.
pl, gdzie opublikowane są także raporty z 2020 roku. Przesłanie wskazanej
minimalnej liczby formularzy oznacza
przygotowanie raportu, który potem

i o emocjach towarzyszących jeździe na
trafia do władz samorządowych.
Badanie Klimatu Rowerowego pro- rowerze.
wadzone jest równolegle w innych euroWyniki umożliwią przygotowanie
pejskich krajach. Realizuje je Polska Unia Rankingu Miast Przyjaznych RowerzyMobilności Aktywnej (PUMA) w poro- stom, czyli wielowymiarowego obrazu
zumieniu z organizacjami rowerowymi sytuacji osób korzystających z jednoślaw Europie, które zrzeszone są w ECF – dów. Pomoże to również w pracach na
Europejskiej Federacji Cyklistów.
rzecz poprawy warunków jazdy i jakoCelem jest poznanie opinii rowerzy- ści przestrzeni publicznych. Ogłoszenie
stów o relacjach z innymi uczestnikami ogólnopolskich wyników aktualnego
ruchu drogowego, o poczuciu bezpie- badania zaplanowane jest na maj 2023 r.
czeństwa i komfortu, o infrastrukturze
Metropolia Poznań
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REKLAMA / KONKURS
biuro@solar-project.pl

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

+48 798 290 260

+48 512 267 350

Ekologiczna inwestycja,
w której w ciągu 2 lat
zamontujemy około
1MWp na 100 domkach.
URODA

URODA

„Dbaj o swoje ciało. To jedyne
miejsce, w którym musisz żyć”
Jestem absolwentką Aka- doskonała droga do osiągnięcia poprawy kondycji skóry. W Klinice
demii Medycznej w Poznaniu, Piękna Derm Expert skrupulatnie, po wielu miesiącach testów na
magistrem promocji zdrowia, sobie, rozmów, konsultacji z innymi ekspertami wybrałam najlepa także ukończyłam Collegium sze urządzenia medyczne do osiągnięcia niesamowitych efektów
Cosmeticum w Toruniu, uzysku- w modelowaniu sylwetki i odmładzania twarzy, szyi i dekoltu.
jąc tym samym tytuł Eksperta
Co najważniejsze, każde medyczne urządzenia są certyfikowane,
Zdrowia i Urody. Doświadczenie pochodzą od renomowanych producentów, co jest gwarancją
w pracy kosmetologa
zdoby-928
ich skuteczności
i osiąganych
efektów. 132
W doborze
kla- Poznań
biuro@dathouse.pl
+48 727
989
Bukowska
E / 1,najwyżej
60-398
wam już ponad 20 lat. Kosme- sy urządzeń i zabiegów podążam za światowymi trendami, wsłutologia jest moją pasją, którą chując się w potrzeby obecnego Klienta, aby Klinika Piękna Derm
stale rozwijam, skupiając się na Expert mogła rozwiązać każdy Wasz problem. Podczas ostatnich
innowacyjnych technologiach kilku lat pracy dostrzegliśmy spadek zainteresowania zabiegami
w kosmetologii estetycznej inwazyjnymi na rzecz nowoczesnych technologii, które od lat
oraz aktywnym braniu udziału przynoszą rewelacyjne efekty a do tego zabiegi są całkowicie bezwe wszelkich webinarach czy bolesne i przyjemne.
szkoleniach, zdobywając liczne
W ofercie Kliniki Piękna Derm Expert znajdziesz zabiegi reducertyfikaty potwierdzające zdo- kujące tkankę tłuszczową (Onda Deka, Kriolipoliza), redukcję
bytą wiedzę.
cellulitu, nawet 3 i 4 stopnia (Storz Medical), zabiegi modelujące
Konkurs
fotograficzny
dla Czytelników!
Obecnie na rynku znajduje sylwetkę
(Endermologia
Alliance LPG), ujędrniające
ciało (termosię wiele urządzeń i zabiegów lifting ciała) czy redukcję blizn i rozstępów (Intraject oraz KarMieszkańcy
naszej
gminy
kochają
zwierzęta,
więc kolejny konkurs
z zakresu kosmetologii este- boksyterapia Julie). Oferujemy również zabiegi odmładzające i liIwona Endsminger-Fic - pomysłodawczyni
będzie
Waszymi
Czekamy
na zdjęcia z putycznej. Od nadmiaru infor-również
ftingujące
twarz,zszyję
i dekolt milusińskimi.
za pomocą urządzeń
Mesotherm,
i założycielka Kliniki Piękna Derm Expert
macji zapewne zastanawiaszpilami.
CoaxMed
czy Intraject
zabiegipsami,
laserowe
wykorzystujące
Pochwalcie
sięoraz
swoimi
kotami,
rybkami i nie tylko.
Kolejny konkurs paragonowy!
się, które z nich będą odpowiednie dla Ciebie. W doborze terapiiNajladniejsze
medyczne urządzenie
X Lase
Plus firmy Biotec.
zostaną
nagrodzone.
na miarę
Twoich potrzeb,
niezbędna jest obecność kilku
W niedalekim czasie planujemy wzbogacić ofertę zabiegów
 Do wygraniaskrojonej
wiertarka
udarowa
Stanley
Zdjęcia,
dane
osobowe,
numer telefonu
oraz Niezgodę na puczynników.
i urządzeń
hi-tech
o kolejne, zaawansowane
technologie.
Sfmeh200Kqs
oPowartości
469 zł
pierwsze - rodzaj technologii, dlatego wybierając urządzenia,blikację
ustanniefotografii
rozwijamy sięprześlijcie
poszerzając wiedzę
kosmetologów,
do 15
grudnia wzbo2022 r. na adres
do Kliniki Piękna
Derm Expert
na medyczne, gacając naszą ofertę zabiegów, dbając o detale, profesjonalizm,
Zrób zakupyczywzabiegi
sklepie
Bricoman
nastawiam
Wojciekonkurs@sucholeski.eu
certyfikowane sprzęty najwyższej jakości, które mają udoku- które mają wpływ na najwyższą obsługę Klienta - która jest dla
chowskiego 7/17
w Poznaniu
minimum 200 zł
mentowaną
i potwierdzonąza
skuteczność.
kluczowa.
Donas
wygrania:
i prześlij zdjęciePoparagonu
lub faktury
na nawzględem
adres danego
drugie - dobór odpowiedniej
technologii
 Vouchery na zabiegi ufundowane przez Klinikę Piękna Derm
problemu. Stworzenie
zrealizowanie
skutecznej
konkurs@sucholeski.eu
do 15i grudnia
2022
r. terapii zabiegowej możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada się interdyscyplinarną Expert, ul. Strzeszyńska 96 w Poznaniu tel. 574 685 233
wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu zabiegów. Dlatego - voucher na ekskluzywny zabieg termoliftingu twarzy szyi
w Derm Expert spotkasz zespół wykwalifikowanych, doświadczoi dekoltu w cenie 750 zł,
nych ekspertów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje
na licznych szkoleniach. Zachęcam Cię zatem do skorzystania - voucher na geneo-kompleksowy zabieg pielęgnacyjno-roz
z bezpłatnej eksperckiej konsultacji.
świetlający w kwocie 400 zł,
Poza poszerzaniem wiedzy część życia jako kosmetolog prze- - voucher na luksusowy masaż Kobido w cenie 350 zł
znaczam na działalność dydaktyczną – wcześniej pełniłam funkcję wykładowcy w szkole kosmetycznej. Często występowałam  dwa vouchery, każdy po 150 zł na botoks włosów, ufundowane
w charakterze eksperta w mediach, udzielając wywiadów w cza- przez Studio Urody Natalia z Chludowa, ul. Obornicka 4,
sopismach oraz portalach internetowych, co było dla mnie ogromtel. 888 405 885
nym wyzwaniem, ale również świetnym doświadczeniem, które
zdobyłam dzięki temu. Dodatkowo jako Klinika Derm Expert na-  bony na zestawy ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134
leżymy do prestiżowego Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka, w Suchym Lesie
którego członkami są najlepsze Instytuty Urody w Polsce. Ponadto,
należymy do elitarnego grona salonów kosmetycznych uhonorowanych Certyfikatem Najwyższej Jakości Biotec Beauty Clinic.
Klinika Derm Expert jest pierwszym certyfikowanym Instytutem
w Poznaniu przez Kosmoprof - wyłącznego dystrybutora Intraceuticals na Polskę. Jesteśmy dumni ze współpracy z najlepszymi,
ul. Strzeszyńska 96, Poznań
prestiżowymi markami w Polsce i na całym świecie.
Obornicka 134
W pracy kosmetologa najczęściej spotykam się z problemami,
Tel.: 574-685-233
Suchy Las
których podłożem jest więcej niż jedna przyczyna, dlatego aby skutecznie im przeciwdziałać, nieocenione jest zastosowanie terapii
łączonych, które są najbliższe memu sercu, szczególnie jeśli mowa
zabiegach2022
odmładzających
twarz oraz zastosowaniu laseroteraSucholeski.EU olistopad
nr 11 (130)
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pii. Fascynuję się nowoczesnymi technologiami. Uważam, że jest to
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